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I henhold til vedtektene skal helseforetaket levere en årlig melding. Meldingen omfatter 
styrets plandokument, rapport for foregående år og forslag til budsjett. For budsjettet er det 
etablert en egen prosess. Rapporteringen tar utgangspunkt i driftsavtalen mellom 
helseforetaket og det regionale helseforetaket, samt vedtak fattet i foretaksmøtene. Utkast til 
plandel ble lagt fram for styret 20. desember 2017, jf. sak 93/17.  
 
Skjematisk rapportering på oppdrag og bestilling for 2017, tilsvarende del II Rapporteringer i 
meldingen, ble oversendt til Helse Sør-Øst innen fristen 22. januar. Fristen for å sende 
fullstendig melding er 1. mars.  
 
Årlig melding 2017 ble diskutert i dialogmøte med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud 29. 
januar 2018, og behandlet i brukerutvalg og i arbeidsmiljøutvalg samme dag. 
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DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG 

1. INNLEDNING 
1.1. Akershus universitetssykehus HFs oppgaver og organisering 
Hovedoppgavene til Akershus universitetssykehus HF er pasientbehandling, forskning, innovasjon, 
opplæring, undervisning og veiledning. I tillegg skal foretaket bidra til å redusere behovet for 
helsetjenester gjennom helsefremmende og forebyggende arbeid. Helseforetaket har alle de vanlige 
spesialiteter for somatiske områdesykehus, med unntak av revmatologi, hud og øye, samt 
spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne, barn og unge og rusmiddelomsorg.  
 
Som universitetssykehus har Akershus universitetssykehus særlig ansvar for å bidra til 
forskningsbasert utdanning i medisin og andre helsefag. Sykehuset skal ha bred forskningsaktivitet 
innen biomedisinsk og helsefaglig grunnforskning, translasjonsforskning og klinisk forskning. 
Undervisning og veiledning av helsepersonell drives i nært og gjensidig forpliktende samarbeid 
med Universitetet i Oslo og høyskolene i Oslo og Akershus.  

Opptaksområdet omfatter 13 kommuner på Romerike, syv kommuner i Follo, bydelene Alna, 
Grorud og Stovner i Oslo, samt Rømskog kommune i Østfold.  I 2017 utgjorde 
befolkningsgrunnlaget ca. 515.000 innbyggere.  

Sykehuset har 692 somatiske senger, hvorav 607 normerte senger, 80 tekniske senger og 5 senger i 
avansert hjemmesykehus for barn.  

Ved inngangen til 2018 er det 299 senger innen psykisk helsevern og rusbehandling. Av disse er  
det 126 sykehussenger for voksne innen psykisk helsevern. I tillegg kjøpes 18 sikkerhets- og 
psykosebehandlingsplasser fra Oslo universitetssykehus. Divisjonens fire DPS har til sammen 81 
senger. Foretaket har 60 senger til rusbehandling. Psykisk helsevern for barn og unge har 32 senger 
hvorav ca. 10 plasser benyttes som fleksibelt døgn- og dagtilbud. 
 
Sykehuset har i 2017 hatt 32 personer i utdanningsstillinger for sykepleiere i ulike somatiske 
videreutdanninger, hvorav 7 ble ferdige med sin utdanning i 2017. I tillegg er det utdannet 1 
ultralydjordmor. Akershus universitetssykehus har samarbeidet med Høgskolen i Oslo og Akershus 
om utvikling av nytt utdanningstilbud i akuttsykepleie, som startet opp i januar. Helseforetaket har 
4 studenter fra akuttmottaket ved dette studiet.  
 
Akershus universitetssykehus var praksisplass for rundt 1050 helsefaglige studenter i grunn- og 
videreutdanning. I 2017 ble det gitt undervisning til 670 medisinstudenter. Sykehuset har til 
enhver tid 42 turnuslegestillinger, i tillegg kommer vikarer grunnet svangerskapspermisjoner. Det 
er ca. 380 leger i spesialisering (LiS-leger) i foretaket eks vikarer, ca. 190 av disse er faste, resten er 
gjennomstrømningsstillinger eller leger i gammel ordning. Det er god tilgang på LiS-leger.  
 
I 2017 hadde helseforetaket 8844 ansatte, mot 8868 i 2016. Brutto månedsverk for desember 2017 
var 6628, mot 6642 i 2016 Det var ansatt 406 psykologer og 1102 leger, herav 875 innen somatikk 
og 228 innen psykisk helsevern og rus. Legene fordeler seg med 582 overleger, 476 leger i 
spesialisering og turnusleger.  
 
 

1.2. Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 
Formålsparagrafen i helseforetaksloven er lagt til grunn for arbeidet med strategier og 
verdigrunnlag: ”yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de 
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trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt å legge til rette 
for forskning og undervisning”. 
 
Dette er reflektert i helseforetakets visjon; “menneskelig nær – faglig sterk”. Verdiene “kvalitet, 
trygghet og respekt” er i samsvar med de nasjonale verdiene for helseforetakene. 
 
Det betyr at våre tjenester skal være fremtidsrettede og kunnskapsbaserte, at vi skal opptre med 
åpenhet og involvering, og vise respekt og forutsigbarhet overfor brukerne, ansatte og 
samarbeidspartnere. 
 
 

1.3. Mål for Akershus universitetssykehus HF i 2017 
Akershus universitetssykehus har for 2017 definert 10 sentrale styringsmål som er fulgt opp 
tertialvis gjennom ledelsens gjennomgåelse:  
 

1. Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 dager psykisk helsevern og 
rusbehandling) 

2. Ingen fristbrudd 
3. Andelen nye kreftpasienter i pakkeforløp er minst 70 % 
4. God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og anlegg 
5. Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for 

somatiske helsetjenester 
6. Ingen korridorpasienter 
7. Utbredelse av pasientsikkerhetsprogrammet iht. plan for enhetene 
8. Gjennomgang av dokumentasjon og retningslinjer i kvalitetsstyringssystemet EQS i følge 

oppsatt plan 
9. Redusere sykefraværet 
10. Være styrket og synliggjort som universitetssykehus: 

• 5 % av pasientene innen gitte fagområder skal være inkludert i kliniske studier  
• Antall vitenskapelige artikler i 2017, totalt og nivå 2 tidsskrifter, skal ha økt med 5 

% (rapporteres i 1. tertial 2018)   
• Delmål utdanning: For å imøtekomme nye krav til veiledning i LIS1, skal det 

utdannes 30 veiledere i 2017 i gitte klinikker/divisjoner  
                                                                                                                                                                                                                                                    

Ved utløpet av 2017 er det størst risiko knyttet til mål 4. Regnskapsresultatet er i balanse, men 
foretaket har ikke oppnådd et overskudd som kan investeres i utstyr og bygg. Iverksatte eller 
pågående tiltak er driftsmøter, kapasitetsmøter, systematisk budsjett- og regnskapsoppfølgning, 
system for resultatsikring samt å vurdere bruk av overtid. 
Mål 5 og 7 er godt fulgt opp, mens øvrige mål er i gul sone.  Hvert av disse følges opp med tiltak i 
henhold til en detaljert handlingsplan, og vurderes å være under kontroll.  
 

1.4. Virksomhetsstyring - styrets arbeid, herunder intern styring og kontroll 
Arbeidet med god virksomhetsstyring  
Foretaket har utarbeidet en overordnet prosedyre for virksomhetsstyringen som er tilgjengelig i 
foretakets elektroniske kvalitetsstyringssystem EQS. Her finnes også prosedyrer for 
kjerneprosesser, støtteprosesser og styringsprosesser.  
 
I 2017 er det gjennomført et omfattende arbeid innenfor området virksomhetsstyring gjennom 
prosjektet «Internkontroll og kvalitetsstyringssystem». Prosjektets innsatsområder har vært: 
• Forankring av internkontroll- og forbedringsarbeid hos ledere og medarbeidere 
• Forbedring av dokumentstyring og tilgang til prosedyrer og retningslinjer 
• Enhetlig prosess/system for behandling og oppfølging av avvik og tiltaksplaner 
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Prosjektet skal etter planen ferdigstilles i løpet av våren 2018 og nødvendige tiltak implementeres i 
løpet av året. 
 
Risikostyring og vurdering av overordnet risikobilde  
Risikostyring er en del av helseforetakets virksomhetsstyring. Metodikken benyttes som et 
virkemiddel til å redusere sannsynligheten for styringssvikt, feil, mangler og konsekvensene av 
disse, og skal bidra til at foretaket når sine mål. Sykehuset utfører i tilknytning til 
tertialrapporteringen, en Ledelsens gjennomgåelse (LGG) av helseforetakets vedtatte styringsmål 
for året.  Styret vedtok 10 styringsmål for 2017 som ble inkludert i LGG (se 1.3). Status og eventuell 
handlingsplan for å redusere uakseptabel risiko fremlegges for styret hvert tertial.  
 
Tertialrapporten til styret inneholder også statusrapportering på andre elementer i 
kvalitetsstyringssystemet, herunder uønskede hendelser og avvik, klage- og tilsynssaker, samt 
erstatningssaker (NPE). Styret orienteres om tilsyn og revisjoner på hvert styremøte. 
 
Akershus universitetssykehus ble ISO-sertifisert på miljøområdet i 2015. Et ISO 14001-sertifikat 
viser at miljøstyringssystemet er i samsvar med gjeldende standard for god miljøledelse.  
 

1.5. Medvirkning fra brukere og ansatte 
Brukermedvirkning 
Brukerutvalgets viktigste oppgave er å ivareta pasienters og pårørendes interesser og behov, særlig 
knyttet til utforming og kvalitetssikring av pasienttilbudet. Brukerutvalgets representanter 
oppnevnes av styret etter forslag fra brukerorganisasjonene. Brukerutvalget møtes omtrent en 
gang i måneden.  
 
Brukerutvalget er representert i faste utvalg for kvalitet- og pasientsikkerhet, klinisk etisk-komité, 
helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg mellom Akershus universitetssykehus og kommuner, 
tvisteutvalg kommuner, rehabiliteringsnettverket, idépoliklinikken, ledersamarbeidsforum Nedre 
og Øvre Romerike og kunstutvalget.  
 
Representanter fra brukerne deltar i planleggingen av ulike forskningsprosjekter og i prosesser av 
tidsbegrenset varighet, blant annet arbeidet knyttet til pasientforløp og kapasitetsutnyttelse lokalt 
og regionalt.  
 
I 2017 har brukerutvalget i sine møter behandlet aktuelle saker knyttet til utvikling og 
rammebetingelser for pasienttilbudet, herunder sak om fremtidig helseforetakstilhørighet for 
Kongsvinger sykehus og forslag til Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved 
hjerneslag. Av andre saker utvalget har vært opptatt av kan nevnes tiltak for å legge forholdene 
bedre til rette for barn og ungdom, kapasitetsutnyttelse, pasientsikkerhet og forskning.  
Brukerutvalget har også vært opptatt av at krav om egnede og dyktige brukerrepresentanter er 
viktigere enn bosted. Et arbeid med å etablere en egen brukerpool er startet opp.  
Årsrapport 2017 for brukerutvalget følger vedlagt. 
 
Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus ble opprettet i 2012. Det representerer 
brukergruppen ungdom fra 12 til 25 år. Ungdomsrådet er et rådgivende organ og en høringsinstans 
for sykehuset i arbeidet med å utvikle og opprettholde gode helsetjenester for ungdom. 2017 har 
vært et spennende år for Ungdomsrådet. Rådet har fått mange og varierte oppdrag fra ulike 
avdelinger, foreninger og organisasjoner. Felles for disse er at de ønsker kunnskap om hvordan det 
er å være ungdom og bruker av helsetjenester og arbeidet Ungdomsrådet gjør for å fremme disse 
ungdommenes interesser. Rådsmedlemmene har deltatt på oppdrag som nå er blitt en fast del av 
rådets årshjul, eksempelvis ledermøter med ledelsen på BUK og ABUP, nyansattkurs, 
medisinerseminar ved Universitetet i Oslo.  I tillegg til disse oppdragene har et av årets 
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høydepunkter vært flere treffpunkter og kontakt med de andre ungdomsrådene i landet.  
Årsrapport 2017 for ungdomsrådet følger vedlagt. 
 
Likepersonkontor/brukerkontor ble etablert på Ahus i 2015. Tjenesten bemannes og drives av 
brukerorganisasjonene, i samarbeid med koordinator for læring og mestring på Ahus. Ca. 70 
likepersoner fra 15 ulike organisasjoner deltar i ordningen. Tilbudet, kalt “Møtepunktet for 
pasienter og pårørende”, ligger sentralt plassert i glassgata. Der skal pasienter og pårørende få 
relevant informasjonsmateriell, veiledning til trygg helseinformasjon og en likeperson å snakke 
med om “stort og smått”. 
 
Lærings- og mestringstilbudene ved Ahus er hovedsakelig gruppebaserte, diagnosespesifikke og 
gjennomføres i regi av ansvarlig fagavdeling. Det er avsatt en stilling sentralt til helsepedagogisk 
veiledning og koordinering av arbeidet med pasient- og pårørende opplæring, som har eget 
kurslokale sentralt i sykehuset. Det gis tilbud om lærings- og mestringskurs innen omlag 18 av de 
største diagnosegrupper. Kursenes omfang varierer og er tilpasset målgruppas behov. Sjeldne 
sykdommer henvises til oppfølging ved andre helseforetak, hvis slikt tilbud finnes. 
 
Det er utviklet et kompetansehevingsprogram for alle som arbeider med pasient- og 
pårørendeopplæring i sykehuset og kommunene, og det arrangeres et 5-dagers kurs i 
helsepedagogikk årlig. Det gis også tilbud om regelmessig helsepedagogisk veiledning til 
fagpersoner som driver lærings- og mestringskurs. 
 
Kunnskapsformidling, erfaringsutveksling og dialog er sentralt i opplæringstilbudene. 
Pasient- og brukerorganisasjoner bidrar ved utforming og gjennomføring av kursene 
 
Foretaket har gode erfaringer fra prosjektet ”brukerstyrte senger” i psykisk helsevern, hvor bruker 
selv kan legge seg inn eller skrive seg ut fra sykehuset ut fra opplevd behov. Dette ble etablert som 
en fast ordning fra 2011. Avdelingene legger vekt på at pasienten skal ha muligheten til å delta i 
behandlingsopplegget på en god måte.  
 
Medvirkning fra ansatte 
De ansatte involveres i prosesser som berører arbeidsforhold og arbeidsmiljø. Administrerende 
direktør har regelmessige dialogmøter med de hovedtillitsvalgte og hovedverneombud for 
gjensidig informasjon og diskusjon om sentrale saker. Det gjennomføres også regelmessige 
drøftinger med ansattes organisasjoner. Det er etablert ordninger for medvirkning både på 
divisjons- og avdelingsnivå.  
 
Akershus universitetssykehus har en organisert vernetjeneste som er representert på alle 
beslutningsnivåer i helseforetaket. Vernetjenesten er organisert i tråd med organisasjonskartet og 
består av 199 verneområder. Ahus har 2 hovedverneombud og alle divisjoner og klinikker har eget 
divisjonsverneombud. Vernetjenesten samarbeider med ledelse på alle nivåer for en kontinuerlig 
forbedring av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i organisasjonen. Vernetjenesten arbeider også 
systematisk med utvikling av egen tjeneste gjennom kompetanseutvikling, nettverksbygging, årlige 
planer og en egen strategisk plan frem mot 2020.  Vernetjenesten har en målsetning om å være 
gode, synlige og kompetente samarbeidspartnere som utgjør en forskjell i helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeidet. 
 

2. SAMMENDRAG 
2.1. Positive resultater og uløste utfordringer 
Foretakets Utviklingsplan for 2017-30 ble vedtatt i styret i desember 2016 og godkjent av Helse 
Sør-Øst i august 2017. Planen gir retning og hovedmål for utvikling av virksomheten. «Senter for 
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eldremedisin» er et av fire tematiske satsinger i planen, og første fase av prosjektet ble gjennomført 
høsten 2017.  
 
Foretakets faglige tilbud er videreutviklet på en rekke områder som er nærmere beskrevet for de 
ulike fagområder. Av mange gode utviklingstiltak kan nevnes at  
 
• 2017 var første hele driftsår for Avansert Hjemmesykehus, et tilbud der inntil 5 barn får 

behandling og oppfølging hjemme.  
• Det er etablert et nytt medisinfritt behandlingstilbud i en døgnenhet ved ett av DPS-ene. 

Erfaringene hittil er positive og det planlegges å innføre varianter av et medisinfritt tilbud ved 
andre DPS, da med særlig vekt på videreføring av medisinfritt tilbud i den polikliniske delen av 
behandlingsforløpet.  

• Utstyr og teknologi er fornyet gjennom 2017, blant med en såkalt spektral CT, som gir 
muligheter for bedre og sikrere diagnostisering av blant annet kreftsykdommer (den første av 
sitt slag i Norge). 

• I forbindelse med regional digital fornying har Ahus gjennomført et betydelig arbeid. I juni ble 
det innført regional PACS (bildediagnostisk bildelagringsarkiv) og oppgradert RIS(røntgen 
informasjons system), som har bidratt til raskere og kvalitetsmessige bedre bildevisninger. I 
november innførte Ahus regional standardisert elektronisk pasientjournal (EPJ), et stort løft for 
hele virksomheten og en løsning som imøtekommer nye krav til beslutningsstyrt tilgang og 
automatisert tilgangsstyring. Sykehuset har påstartet arbeidet med innføring av Regional kurve 
og medikasjon, som vil tas i bruk på hele sykehuset i løpet av 2018. Sykehuset har også tatt i 
bruk flere løsninger i samhandlingskommunikasjon (digitale innbyggertjenester).  

• Forskningsaktiviteten øker og er i større grad synliggjort.  Tildeling av forskningsmidler var høy 
også i 2017. Antall doktorgrader økte fra 9 i 2016 til 16 i 2017. Flere forskningsprosjekter har 
gjort seg bemerket, herunder Nasjonalforeningen for folkehelsens demensforskningspris for 
banebrytende ny kunnskap om demenssykdommer. 

 
Befolkningen i foretakets opptaksområde vokser med ca. 8000 mennesker i året og kapasitet har 
også i 2017 vært en utfordring for flere funksjoner og fagområder. Det gjennomføres løpende 
forbedringsarbeid knyttet til planlegging, pasientforløp og interne prosesser for å håndtere 
kapasitetsutfordringer.  Sammen med tett ledelsesmessig oppfølging har dette bidratt til at 
situasjonen er håndtert gjennom 2017.   
 
Også i 2017 har den driftsøkonomiske situasjonen vært krevende. Nye utfordringer knyttet til høy 
vekst i legemiddelkostnader, overtakelse av ansvaret for nye dyre legemidler og kostnader knyttet 
til å håndtere kapasitetsutfordringen har gitt en omtrent uendret resultatutvikling fra 2016, med et 
driftsresultat i regnskapsmessig balanse. Dette er både en kortsiktig utfordring ift å nå foretakets 
budsjettkrav (et overskudd på 144 mill. kr i 2017), men i særlig grad en langsiktig utfordring i 
forhold til å etablere en bærekraftig økonomi for å kunne reinvestere i bygg og utstyr, utvikle 
virksomheten og realisere målene i Utviklingsplanen frem mot 2030. 
 
Barne- og ungdomsklinikken 
Barne- og ungdomsklinikken (BUK) har fortsatt kontroll på fristbrudd, ventetider og over 90 % 
direktebooking alle måneder i 2017. Nye handlingsplaner for å redusere etterslep på poliklinikken 
høsten 2017 har gitt en positiv utvikling. Sykefraværet i 2017 har gjennomsnittlig vært under 6.5 
%, et historisk lavt nivå, etter flere år med systematiske tiltak (tall per 31.10.17). Antall AML-brudd 
reduseres også gradvis. 
 
Barnemottaket ble flyttet 1. november 2016, og det ble frigjort senger til andre fagområder.  
Evaluering av ny ordning viser både positive resultater og problemområder. Det er utarbeidet 
handlingsplaner innenfor pasientsikkerhet, drift og HMS.  Det er også startet et kvalitetsprosjekt for 
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å redusere oppholdstiden i barnemottak, samt et samarbeid med HR for å redusere turnover av 
personell. 
 
Et overordnet mål er å videreutvikle barn og unges tilbud med utgangspunkt i 
«barnesentermodellen» (én dør inn og alle faggrupper samlet rundt barnet), og oppfylle «Forskrift 
om barns opphold i helseinstitusjon», blant annet gjennom å utvikle en «Familiebasert 
nyfødtavdeling» som sikrer barnas rett til å ha pårørende hos seg.  
 
I 2017er behovet for en fullverdig intermediærenhet for barn og ungdom på Ahus utredet. Det er 
avsatt midler til oppstart av en intermediærenhet barn og ungdom (barneovervåkning) fra 1. 
september 2018, med implementering i to faser over fire år. Tiltaket forventes å ha positiv effekt 
for pasientsikkerhet, arbeidsmiljø og kompetanseutvikling. 
 
Helsedirektoratet la i september 2017 frem «Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og 
kvalitet i nyfødtintensivavdelinger». Ahus beholder uke 26 som behandlingsgrense for premature. 
Retningslinjen gir forventninger til økt andel spesialsykepleiere (50 %) og økte kompetansekrav til 
nyfødtleger i vakt, samt bemanning.  
 
I 2017 ble det igangsatt tverrfaglig utredning over 11 dager for utvalgte epilepsipasienter. Dette 
bidrar til kompetansebygging, styrker tilbudet og gir mulighet til å overta oppgaver fra Statens 
senter for epilepsi (SSE). Det planlegges å øke antallet undersøkelser i 2018. 
 
I 2017 er antallet MR-undersøkelser i narkose for barn gradvis trappet opp, og ventelistene er nå 
under kontroll.  
  
Spesialisthelsetjenesten tok fra 1. september 2017 over ansvaret for å sikre helsetjenester for barn 
og ungdom ved barnehusene. Barne- og ungdomsklinikken har fra starten av 2017 bidratt med 
leger og sykepleiere ved barnehuset i Moss tre dager i uken.  Tilbudet videreføres, rammefinansiert 
gjennom statsbudsjettet fra 2018.  
 
Det finnes pr i dag ikke nasjonale brukerundersøkelser rettet mot barn og ungdom i 
spesialisthelsetjenesten.  Klinikken har utarbeidet egne brukerundersøkelser, som er gjennomført i 
alle avdelinger. Undersøkelsene vil bli evaluert og brukt i kvalitetsforbedringsarbeid.  
 
Ungdomsmedisin var gjennom fire år et satsningsområde for Ahus, organisert som et prosjekt.  
Ahus har underveis fått en nasjonal posisjon spesielt innen transisjonsløp for ungdom i 
spesialisthelsetjenesten.  Satsingen videreføres i 2018, implementert i driften. 
 
Kirurgisk divisjon 
Divisjonen har i løpet av året arbeidet med å tilrettelegge for effektiv kapasitetsutnyttelse gjennom 
daglige driftsmøter med representanter fra alle kliniske avdelinger og tavlemøter ved alle enheter. 
Innføring av plasseringsansvarlig sykepleier har hatt positiv effekt på fordeling av pasienter på 
riktige sengeposter og omsorgsnivå, konvertering fra sentraloperasjonen (SOP) til dagkirurgisk 
senter (DKS) og fra DKS til poliklinikk. I tillegg er det økt bevissthet på sammedagskirurgi ved alle 
kliniske avdelinger. Det er gjennomført flere prosjekter, herunder Operasjonsprosjektet – utvidet 
drift på kveldstid og Bedre flyt på operasjonsavdelingen med positive resultater i forhold til 
kapasitetsutnyttelse. 

Divisjonen har iverksatt flere tiltak for å oppnå økonomisk balanse, bl.a endring av tre 
operasjonsstuer fra å være reservert ø-hjelp-operasjoner til elektive/planlagte-operasjoner. 
Etablering av eget varekostnadsprosjekt i samarbeid med Innkjøpsavdelingen har bidratt til 
reduserte kostnader. Godt planlagt sommerferieavvikling har hatt positiv effekt. 
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Opplæring og gjennomføring av «Trygg kirurgi sjekkliste», pasientsikkerhetsvisitter, 
implementering av «Grønne korset» og tavlemøter i aktuelle seksjoner er tiltak for å sikre 
pasientsikkerhet og redusere antall pasientskader. Pasientrelaterte uønskede hendelse er fulgt opp 
og innføring av ny KPU-struktur er forberedt.  Flere av innsatsområdene i 
Pasientsikkerhetsprogrammet tas opp i tavlemøter. Gastrokirurgisk registrerer komplikasjoner og 
jobber med kontinuerlig forbedring i forhold til registeret. 

Sykefravær er redusert de siste årene. Divisjonen har hatt stor nytte av Kirurgisk 
arbeidsmiljøutvalg (KAMU) og det er utarbeidet HMS-handlingsplaner og tiltaksplaner som følges 
opp. Samarbeidet med vernetjeneste og tillitsvalgte oppleves som godt og det har vært 
medvirkning både gjennom målprosess og budsjettprosess. 

Målene og tiltakene for 2017 er fulgt opp kvartalsvis i oppfølgingsmøter med avdelingene. 
Innsatsområder og tiltak videreføres i 2018.  

 
Kvinneklinikken 
Kvinneklinikken innfrir også i år overordnede krav om ventetid, fristbrudd og direktebooking. 
Dette som et resultat av godt samarbeid mellom ulike avdelinger og kontortjenestens strukturerte 
og målrettede arbeid, bl.a. med sykefravær, som i 2017 var historisk lavt, 5,3 %. Det skal arbeides 
videre med opplæring av ansatte med sikte på å bli bedre på å jobbe på tvers av poliklinikk og 
sengeområde.  
 
Kvinneklinikken har en stor poliklinikk, fordelt på konsultasjoner innen gynekologi og føde-barsel. I 
2017 har avdelingen økt kapasiteten på Ahus-teamet (tilbud om oppfølging til gravide med 
psykiske lidelser og rusproblematikk) fra 2 til 3 stillinger. Det er stor pågang av gravide med 
psykiske problemer og teamet samarbeider tett med Divisjon for psykisk helsevern og 
primærhelsetjenesten.  
 
Poliklinikken har gjennom året jobbet mye med å styrke kompetansen hos personale. Fortsatt er 
det utfordringer med nok kompetanse innen uroterapi og et for høyt sykefravær. 

Fødselstallet i 2017 var lavere enn forventet, som ved de fleste fødeavdelingene i landet (4647 
fødsler). I 2017 ble MTV scoring for mor og barn innført ved alle seksjoner. Verktøyet er utviklet 
ved Ahus med midler av Legeforeningen. 

Prosjektet «Tidlig hjem etter fødsel» startet i april og skal implementeres i 2018. Flere ansatte har 
gjennomgått forbedringskurs i regi av Ahus. To av forbedringsprosjektene som er igangsatt er 
blødning og urinretensjon etter fødsel. Simuleringstrening foregår ukentlig på føden og er 
tverrfaglig. Det planlegges å utdanne flere instruktører i 2018. 

Det er gjennomført en stor omorganisering på føde barselavdelingen, der fem seksjoner er blitt til 
tre. Avdelingen har utfordringer med knapphet på rom og vurderer å starte en normal føde-
barselseksjon i Nye Nord.  
 
Avdeling for gynekologi har etablert et samarbeid med ortopedi om felles nattevakter. Det legges 
også opp til mer samarbeid med føde- og barselavdelingen. Det er innført regelmessige videomøter 
med DNR og fra i år deltar avdelingen i NGER (Norsk gynekologisk endoscopi register), noe som 
bidrar til kvalitetssikring og forbedring.  

Medisinsk divisjon  
Divisjonen har i 2017 hatt høy aktivitet og har fulgt opp kapasitetsutvikling og pasientflyt spesielt.  
Arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet har også vært prioritert. Divisjonen gjennomfører daglig 
kapasitetsmøter og har satt resultatstyring og oppfølging av målområder og utfordringsområder i 
system.  Ventetider har gått ned og ligger innenfor målet.  Fristbrudd og pasienter med passert 
tentativ dato er en utfordring. Alle avdelinger med problemer med fristbrudd har utarbeidet 
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handlingsplaner, med mål om bedre kapasitetsutnyttelse og en reduksjon for pasienter med passert 
tentativ dato på 50 % innen utgangen av 2018. Dette følges opp systematisk. 
 
Målrettet arbeid for å redusere liggetid har vært innsatsområde i 2017. Driftseffektivisering 
omfatter blant annet strukturert visitt, forløpsplaner for pasientene, utskrivingspraksis og rutiner. 
Alle avdelinger har utarbeidet handlingsplaner for oppfølging og implementering. Gjennomsnittlig 
liggetid i 2017 er 3,2 liggedager, som er omtrent som i 2016 (avdelingsopphold). 
 
Divisjonen har i 2017 arbeidet med å videreutvikle avdelingenes kvalitets- og arbeidsmiljømøter. 
Oppfølging av pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområder er intensivert og det er laget plan for 
tiltak og videre oppfølging gjennom 2018. Flere av innsatsområdene har vært pilotert og breddes ut 
i øvrige avdelinger i 2017 og 2018.  
 
Divisjonen har forberedt og satt i system oppfølging av ny spesialiststruktur for leger. Det er 
utdannet 11 veiledere for LIS1og gruppeveiledning er satt i system. Det er rekruttert 4 interne 
veiledningsinstruktører.  
 
Avdeling for Lungesykdommer er de beste i landet på forløpstider og overlevelse med pakkeforløp 
for pasienter med lungekreft. Avdelingen er, i samarbeid med seksjon klinisk ernæring, kommet 
fram til gode verktøy for å fange opp pasienter som er i fare for underernæring.  Ved siste måling 
var nesten 90 % av de innlagte pasienter risikovurdert og nærmere 85 % med score over 3 har fått 
ernæringsplan. Det jobbes fortsatt med diagnosekoder og 44 % har fått diagnosekode i henhold til 
gjeldende kodeverk for ernæringsrisiko. Det er påbegynt ett forbedringsarbeidet rundt de 
interstitielle lunge-pasientene slik at pasientforløpet skal flyte bedre. Det er utarbeidet en 
retningslinje for håndtering av pasienter i terminal fase.  
 
Avdeling for Fordøyelsessykdommer har overtatt all virksomhet som tidligere ble utført av 
gastrokirurgisk avdeling, inkludert implementering av nye prosedyrer for gastrokirurgi.  ERCP- og 
avansert endoskopikompetanse er utvidet og styrket, blant annet gjennom ekstern opplæring av 
overleger. Det er etablert en dedikert leverpoliklinikk og pasientforløpet for polikliniske 
leverpasienter er systematisert og effektivisert. 
 
Sykepleierdrevet IBD (kronisk inflammatorisk tarmsykdom) -poliklinikk er utvidet, og den faglige 
kompetansen styrket. IBD-gruppen har organisert et nasjonalt IBD-symposium på vegne av NGF 
(Norsk gastroenterologisk forening) i Oslo i 2017.  
 
Senter for kliniske fellesfunksjoner omfatter seksjonene ergoterapi, fysioterapi, klinisk ernæring, 
pastoral klinisk tjeneste og sosionomtjeneste.  Det er økt etterspørsel etter alle faggruppene for 
pasientbehandling, opplæring, undervisning og utviklingsarbeid mv. i de ulike kliniske avdelingene 
gjennom året. Senterets arbeid for å sikre sykehushusets behov for kompetanse omfatter bl.a 
studenter i grunnutdanning og videreutdanning, turnustjeneste for fysioterapeuter samt 
pastoralklinisk utdanning av sykehusprester. Gjennom året har de ulike seksjonene arrangert 
fagmøter, kurs og seminarer for kollegaer både internt og i kommunehelsetjenesten, samt 
landskonferanse for sosionomer i somatiske sykehus. Seksjon klinisk ernæring sitter i foretakets 
ernæringsutvalg og representerer foretaket i Helse Sør-Østs arbeidsgruppe for sykdomsrelatert 
underernæring. Antall henvendelser om ernæringsspørsmål fra de kliniske avdelingene øker.  
 
Avdeling for endokrinologi har hatt et år preget av stor aktivitet både på sengeområde og 
poliklinikk. Avdelingen implementerte i 2016 NOKLUS, et kvalitetsregister for diabetespasienter, og 
det er til nå registrert over 1500 pasienter. Avdelingen er største leverandør av data til dette 
registeret i Norge og er en viktig samarbeidspartner i nasjonale diabetesstudier.  Avdelingens leger 
har deltatt i utarbeidelse av nasjonale retningslinjer for endokrinologi. Den første norske 
Læreboken i indremedisin ble publisert desember 2017, hvor 3 av avdelingens leger er forfattere til 
et kapittel.  Poliklinikk for sykelig overvekt har over 1000 pasienter som til nå har samtykket til 
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deltagelse i registerstudiet av pasienter med sykelig overvekt. Det er inngått samarbeid med 
avdeling for klinisk molekylærbiologi ved universitetet i Oslo om etablering av biobank med 
materiale innsamlet fra pasienter med sykelig overvekt. Det er også startet samarbeid med 
Kvinneklinikken ved svangerskapspoliklinikken, vedrørende oppfølging av vitaminstatus til 
fedmeopererte gravide. 
 
Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi fortsatte i 2017 arbeidet med utvikling av fagtilbud 
til flere pasientgrupper, blant annet pasienter med epilepsi, Parkinsons sykdom, kronisk hodepine 
og MS. Flere overleger ved avdelingen var involvert i arbeidet med nasjonale faglige retningslinjer 
for MS og hjerneslag. Det har vært arbeidet med å få til gode og effektive pasientforløp, blant annet 
med utvikling av dagenheten og bruk av øyeblikkelig hjelp-poliklinikk. Ahus har landets største 
slagenhet og oppnådde gode resultater i 2017. Seksjon for nevrorehabilitering har etablert 
tilbudene «Poliklinisk rehabilitering med fokus på kognitiv funksjon» og «Slagskolen» for pasienter 
som har hatt hjerneslag.  Avdelingsleder mottok i februar 2017 Nasjonalforeningen for folkehelsens 
demensforskningspris for banebrytende ny kunnskap om demenssykdommer.  
 
Avdeling for medisinsk overvåkning (MO) behandlet 1427 pasienter i 2017, de fleste med behov for 
NIV- behandling og/eller vasoaktive medikamenter. I tillegg til hjemmerespirator pasientene 
(LTMV) har MO behandlet 28 innlagte respiratorpasienter. Avdelingen satser på å vedlikeholde 
respiratorkompetanse for å kunne avlaste intensivavdelingen ved behov. Det vurderes hvordan MO 
kan bidra til å bedre pasientenes forløp igjennom sykehuset, inkludert tidlig kontakt med 
kommunene.  
 
Avdeling for geriatri fortsetter sitt gode arbeid som utdanningsinstitusjon for gruppe II innen 
geriatri. Avdelingen har tatt i bruk 2 rom for drift av poliklinikk. Geriatrisk avdeling har i 2017 
arbeidet med å utvikle og implementere et helhetlig pasientforløp for den eldre pasient med akutt 
forverring av sin tilstand (akutt funksjonssvikt). Det er også iverksatt forløpsplan for alle pasienter 
for tidlig å identifisere et individuelt opplegg for pasientene.   
 
Avdeling for Nyresykdommer har deltatt i arbeidet med å planlegge økt dialysekapasitet ved 
sykehuset. Andelen av dialysepasienter i hjemmedialyser har økt betydelig og ved årets slutt var 
andelen 31 %. I løpet av året har Ahus blitt et ledende senter på hjemme-hemodialyse.  
Poliklinikkens peritoneal dialyse aktivitet har nesten doblet seg i løpet av de siste 2 år.  
 
Tavlemøter og forløpsplaner er satt i system for å bedre pasientsikkerhet og effektivitet, og det er 
gjennomført en brukerundersøkelse for å måle pasienttilfredshet.  
 
Avdeling for Akuttmedisin har median oppholdstid i akuttmottaket på 3,3 timer. Avdelingen 
har jobbet systematisk med å redusere tiden til oppstart av antibiotikabehandling for pasienter 
med sepsis. Gjennom et tverrfaglig forbedringsarbeid er median tid til behandling redusert fra 145 
minutter til omtrent 50 minutter. I siste del av 2017 har avdelingen utvidet kapasiteten i Akutt 24 
med 6-10 senger. Den viktigste uløste utfordringen er knyttet til det store antall pasienter som 
oppholder seg i akuttmottaket samtidig store deler av døgnet. Det er igangsatt et forbedringsarbeid 
på dette området som videreføres i 2018. 
 
Avdeling for blodsykdommer har fått endret pasientsammensetningen.  Aplasi og transplanterte 
pasienter overføres tidligere fra OUS til Ahus og avdelingen gir flere induksjonskurer til yngre 
pasienter og mer avansert kreftbehandling en tidligere. Dette har ført til en økning av pasienter 
med behov for lengre sykehusopphold, økt behov for isolater og økt bruk av blant annet antibiotika. 
Avdelingen deltar i antibiotika styrings-programmet, som omfatter et nært samarbeid og 
regelmessige møter med mikrobiolog og infeksjonsmedisiner. Hensikten er å øke kunnskap om 
antibiotika og redusere forbruk.  
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Avdeling for infeksjonssykdommer har hatt fagutvikling i sykepleietjenesten som et 
satsingsområde i 2017.  Pasientsikkerhetsarbeid har også vært et satsingsområde og avdelingen 
har vært pilot for legemiddelsamstemming. Avdelingen har prøvd ut ny innretning på KAM møter 
som har vært positive mht læring og har bl.a. resultert i kampanjer mot fall og gjennomgang og 
gjenoppfrisking av legemiddelhåndtering. 
 
Avdelingen driftes effektivt og har redusert sykefraværet til «all time low» i slutten av 2017. På 
infeksjonspoliklinikken har et stort antall pasienter fått tilbud om helbredende behandling av 
hepatitt C og det går mot behandling av alle, uansett grad av leverskade.  
 
Avdelingen har blitt senter for en stor klinisk legemiddelstudie på inneliggende pasienter, en studie 
med komplisert logistikk og involvering av en rekke samarbeidende avdelinger. Den første 
pasienten kom vellykket gjennom og har tilført avdelingen verdifull kompetanse.   
 
Avdeling for onkologi gir medisinsk onkologisk behandling til de store kreftgruppene (bryst, 
gastrointestinal, uro, ØNH, føflekkreft og cancer origo inserta), mens lunge, lymfom, CNS og 
gynekologi følges opp av respektive fagområder. Den medikamentelle kreftbehandlingen vokser 
fort både i omfang og kompleksitet. Avdelingen har ikke eget sengeareal og det vurderes etablering 
av egne onkologiske senger i 2018.  
 
Avdeling for Hjertesykdommer har i 2017 hatt drift og aktivitet omtrent som i 2016.  Det pågår 
fortsatt opptrapping av PCI-virksomhet. Utvidet åpningstid på invasiv lab med koronarangio og 
PCI iverksettes tidlig i 2018. Avdelingen har hatt høy aktivitet både innen døgn, dag og poliklinisk 
virksomhet og en utfordrende kapasitetssituasjon. Det er identifisert flere mulige 
driftsforbedringstiltak og oppfølgingsområder som avdelingen vil arbeide videre med i 2018.  
 
Ortopedisk klinikk 
Ortopedisk klinikk er en av landets største ortopediske avdelinger. 80 % av aktiviteten er 
øyeblikkelig hjelp, men antall planlagte behandlinger øker – spesielt for hofte og kneprotesekirurgi, 
som er femdoblet de siste 10 år. Det satses på å utvide tilbudet innen større ryggkirurgi. Ortopedisk 
klinikk har fortsatt omleggingen av øyeblikkelig-hjelp operasjoner fra døgn til dag og i 2017 ble vel 
1200 av disse operasjonene utført dagkirurgisk. Dette er unikt i norsk sammenheng. 

Implementering av Skadelegevaktprosjektet fase 3 startet som planlagt 1. mars 2017. 
Pasientstrømmen til øyeblikkelig-hjelp poliklinikken er lagt om, fra Akuttmottaket til Ortopedisk 
akuttpoliklinikk. Etter 1.mars er det i snitt 1,7 forsinkede øyeblikkelig-hjelp innleggelser (pasienter 
som må behandles raskt, men ikke nødvendigvis umiddelbart) som behandles i Akuttpoliklinikken, 
noe som avlaster akuttmottaket. Klinikken samarbeider med Medisinsk divisjon og Akuttmottaket 
(AM) om oppfølging av pasienter med behov for øyeblikkelig-hjelp innleggelser fra Ortopedisk 
akuttpoliklinikk (OAP). 
 
Det arbeides målrettet med implementering av aktuelle innsatsområder i Pasientsikkerhets-
programmet. I samarbeid med analyseenheten er det utviklet en applikasjon for uttrekk av 
pasientdata fra journal som ivaretar krav til obligatorisk måling av de respektive innsatsområde.  
 
Ortopedisk klinikk har over lengre tid hatt utfordringer med høyt sykefravær. Det er opprettet et 
toårlig prosjekt i samarbeid med KLP, med oppstart i mai 2017. Enhetene med de største 
utfordringer er valgt ut som pilotenheter. Det er gjennomført omfattende kartlegging som skal 
legges til grunn for videre tiltaksarbeid i 2018. Prosjektet er blitt godt mottatt av de ansatte. 
 
Divisjon for diagnostikk og teknologi 
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Divisjon for diagnostikk og teknologi har i 2017 arbeidet videre med å optimalisere egen drift. Alle 
divisjonens laboratorieavdelinger er akkreditert etter ISO EN 15189, med utvidelse høsten 2017. 
Divisjonens øvrige virksomhet optimaliseres kontinuerlig for å fylle krav i ISO 9001. 
 
Avdeling for medisinsk teknologi og e-helse ( MTE) har hatt et svært krevende år med innføring av 
4 regionale IKT-løsninger. Regional kurve og medikasjon (MetaVision), ble implementert på de 
første avdelingene i mai, mens bredding til øvrige avdelinger i foretaket vil gjennomføres i 2018. 
Deretter ble regional PACS (bildearkiveringssystem) innført og eksisterende RiS 
pasientinformasjonssystem) oppgradert på Bildediagnostisk avdeling. Standardisert elektronisk 
pasientjournal (EPJ) ble innført i november, med beslutningsstyrt tilgang og automatisert 
tilgangsstyring. Gjennom regional HF-HF prosjektet kan nå Ahus ta imot elektroniske 
laboratoriesvar. Det har krevd stor innsats fra klinisk personale for å få gjennomført dette. 
 
Området behandlingshjelpemidler har hatt en sterk økning i aktivitet og utlevering av 
behandlingshjelpemidler til pasienter i vårt opptaksområde.  
 
Bildediagnostisk avdeling (BDA) har i 2017 videreført arbeidet fra 2016 med å optimalisere drift og 
tilgjengelighet. Avdelingen har byttet ut noe av utstyret som var av eldre dato, herunder et 
mammografiapparat, to ultralydapparater og to CT maskiner. Den ene CT maskinen er en såkalt 
spektral CT, som gir muligheter for bedre og sikrere diagnostisering av blant annet 
kreftsykdommer (den første av sitt slag i Norge).  Mammografiapparatet er utstyrt med den nye 
teknologi tomosyntese, som bl.a. gir muligheten for tredimensjonal fremstilling av brystene. 
3D-bilder vil kunne bidra til å finne flere kreftsvulster på et tidlig stadium.  
 
Bildediagnostisk avdeling gikk over til de nye RIS-PACS systemene 2. juni 2017. Dagens PACS har 
bedre ytelse, er raskere, og er en klar forbedring med hensyn til stabilitet og sikkerhet. 
  
Det er stigende etterspørsel etter tjenester og et økende behov for avanserte undersøkelser, 
behandling og utstyr. Denne utviklingen skjer raskere enn det sykehuset klarer å håndtere innenfor 
budsjettrammene. Dette gjelder både investeringer i nytt og moderne utstyr, areal og bemanning.  
 
Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling (IMTRA) har i 2017 sørget for at Akershus 
universitetssykehus HF har vært selvforsynt med blodkomponenter i tillegg til økt tapping av 
plasma som sendes til videre produksjon av plasmaderiverte blodprodukter. 
 
I 2017 ble avdelingen registrert som poliklinikk i DIPS, slik at tapping av pasienter blir riktig 
registrert som poliklinisk behandling og DRG refusjon utløses. Behandling med terapeutisk aferese 
har økt sterkt. 
 
Det er behov for fornyelse av IMTRAs analyseinstrumenter, som alle ble anskaffet i forbindelse med 
nytt sykehus. Utdatert utstyr fører til flere driftsstanser og påvirker pasientsikkerheten. 
 
Avdeling for mikrobiologi og smittevern (MIKS) har i 2017 jobbet målrettet med å optimalisere 
driften.  Metode på blodkulturdyrkningen er endret og en kan nå gi ut et foreløpig svar på ID og 
resistens allerede etter 5-6 timer.  
 
Smittevernseksjonen har fulgt opp tiltak og hovedsatsningsområder beskrevet i Regional 
smittevernplan for Helse Sør-Øst. Det er utarbeidet en egen dekontamineringsplan, og det er 
nedlagt mye arbeid i ROS-analyser og oppfølging av ny massevaksinasjonsplan for pandemisk 
influensa. 
 
Vårt Nasjonale referanselaboratorium for HPV har startet et samarbeid med FHI for å overvåke 
HPV vaksinens effekt ved å utføre HPV analyser på klinisk materiale fra kvinner med forstadier til 
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eller livmorhalskreft og registrere resultatene i Meldingssystem for smittsomme sykdommer 
(MSIS). 
 
Metodeutvikling innen molekylærbiologi innebærer hel-genom sekvensering av bakterier og virus, 
dette medfører økt behov utstyr og kompetanse. 
 
Avdeling for patologi innfrir kravene til kreftpakkene, 90 % av prøvene besvares innen 7 
virkedager. Ahus er tildelt funksjonen som Regionalt laboratorium for livmorhalskreft-screening, 
som ett av tre laboratorier i HSØ. Ombygging for å kunne ta imot 60000 ekstra cervixprøver og 
overta HPV-diagnostikken fra Avdeling for Mikrobiologi og smittevern er i full gang.  
 
Persontilpasset medisin er i fokus, og i samarbeid med GenTek (TLMB) og EpiGen arbeides det for å 
skaffe utstyr for Next Generation Sequencing (NGS), som er høyaktuelt både for diagnostikk og 
forskning. 
 
Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (TLMB) har de siste årene hatt en økning i 
antall pasienter som tar blodprøver i Blodprøvetakingen i Glassgata. Økningen, som årlig ligger fra 
10-15 prosent, skaper utfordringer både med hensyn til personell og antallet prøvetakningsrom.  
 
TLMB har mye instrumentering som begynner å bli modent for utskiftning. I 2017 har avdelingen 
arbeidet med prosjekt « Instrumentering og organisering i ett fremtidsperspektiv - Analysehallen, 
TLMB».  I dette prosjektet har man sett på muligheter for å utvide automatisert laboratoriedrift. 
Ved å automatisere og knytte flere instrumenter opp til et transportbånd,  kan svartider forbedres 
innenfor nye fagområder som blant annet blodbank, luftveisdiagnostikk og MRSA.  
 
Divisjon for psykisk helsevern 
Divisjon psykisk helsevern har i 2017 prioritert oppfølging av tiltak i foretakets utviklingsplan 
2017-2030. Hovedtiltaket er å legge forholdene til rette for større grad av samlokalisering av 
døgntilbud og poliklinikk ved de Distriktspsykiatriske sentrene (DPSene).   
 
Det er gjennomført en omfattende utredning om tilpasning av det samlede døgntilbudet innen 
psykisk helsevern for voksne. Dette som ledd i divisjonens strategiske utviklingsarbeid. Det er i den 
sammenheng laget scenarier for hele divisjonen om virkningen av overføring av Vestby kommune 
til Sykehuset Østfold i mai 2018 og Glåmdalskommunene til Ahus i januar 2019. 
 
Det er etablert et nytt medisinfritt behandlingstilbud ved ett av DPS-ene. Erfaringene hittil med 
dette tiltaket er positive og det planlegges å innføre varianter av et medisinfritt tilbud ved andre 
DPSene, da med særlig vekt på videreføring av medisinfritt tilbud i den polikliniske delen av 
behandlingsforløpet. 
 
Den akutte behandlingskjeden er styrket gjennom samarbeid mellom de akutte behandlings-
teamene ved DPS og Avdeling akuttpsykiatri, og mellom akutt-teamene og kommunenes 
helsetjenester. Formålet er dels å forebygge unødvendige tvangsinnleggelser og dels å sikre bedre 
pasientforløp. Fastleger kan konsultere akutt-teamene ved DPS i kontortiden ved behov for bistand.  
Akutt-teamene gjør også egne vurderinger og tiltak før en eventuell innleggelse i akuttavdelingen. 
Akutt-teamene har fått en tydeligere rolle i oppfølging av pasienter som skrives ut fra 
akuttavdelingen, bl.a. for å forhindre lange opphold i påvente av at mer permanente tilbud. Det er 
også igangsatt et prosjekt ved Avdeling akuttpsykiatri for å redusere bruk av ulike atferds-
kontrollerende tvangstiltakstiltak. 
 
Endringene i psykisk helsevernloven, med økt vekt på pasientenes samtykkekompetanse, krever 
endring av rutiner. Endringen innebærer alternative arbeidsmodeller for oppfølging av pasienter 
med langvarige sykdomsforløp og kan gi økt risiko for forverret sykdomsbilde og alvorlige 
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atferdsavvik. Oppfølging av disse pasientene krever tett samarbeid mellom poliklinikkene og den 
kommunale helse- og sosialtjeneste. 
 
Innen rusbehandling arbeides det med å tilpasse døgnbehandlingstilbudet til særlig to grupper av 
pasienter:  
• pasienter som etter vedtak i Fylkesnemda legges inn til tvungent opphold i 

rusbehandlingstilbud med hjemmel i Helse- og sosialtjenesteloven 
• pasienter som trenger akutt avrusning  
Dette har bl.a. ført til at pasienter raskere kan overføres fra avrusningstilbud ved Oslo 
universitetssykehus.  
 
Det er etablert egne tiltak til rusmiddelmisbrukere med spebarn og det er nå mindre aktuelt å 
henvise disse pasientene til Sykehuset Innlandet. Det arbeides med å legge forholdene til rette for 
at leger som skal spesialisere seg i den nye rusbehandlingsspesialiteten kan gjennomføre 
utdanningsforløpet på Ahus. 
 
I Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) er det etablert et større prosjekt, «Stillasbyggerne», i 
samarbeid med barnevernsinstitusjoner (BUF-etat/BUF-dir) og kommunalt barnevern på Øvre 
Romerike. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet/Helse Sør-Øst. Tilbudet drives felles av 
barnevern og spesialisthelsetjeneste, der samtidige helse- og omsorgsvurderinger gjøres sammen 
med ungdommen selv og deres nærmeste, for deretter å skreddersy individuelle tiltak, uavhengig 
fagområde, omsorgsnivå og juridisk ansvar. Gjennom dette har en kunnet iverksette meningsfulle 
tiltak til ungdom som tidligere ikke ble fanget opp, eller hvor ikke har vært mulig å gi virksom 
behandling eller omsorg. 
 
Divisjonens utfordring er primært knyttet til at Ahus siden utvidelsen av sykehusområdet i 2011 
ikke har hatt tilstrekkelig kapasitet innen den tyngste delen av sykehusbehandlingen, dvs. 
psykosebehandling og sikkerhetspsykiatri nivå 2.  Ahus er nå avhengig av å kjøpe 
behandlingskapasitet tilsvarende 18 døgnplasser fra Oslo Universitetssykehus. Gjeldende avtale 
utløp 31.12.2017, men Ahus og Oslo universitetssykehus er enige om å forlenge avtalen med 
samme volum og kostnadsramme. 
 
Divisjon psykisk helsevern har et tiltagende problem med å rekruttere og beholde overleger i 
voksenpsykiatri. Dette fører til økt bruk av innleieleger. Det arbeides med ulike tiltak for å forbedre 
situasjonen. 
  
Forskning 
Akershus universitetssykehus har 195 forskningsårsverk fordelt på nærmere 450 personer i 
helseforetaket (tall fra 2016). Alle forskerne er tilknyttet en av 26 formaliserte forskningsgrupper. 
Flest forskningsårsverk har Medisinsk divisjon med 71, mens Divisjon for psykisk helsevern har 47 
og Avdeling for helsetjenesteforskning 20. En økende andel av forskningsårsverkene er finansiert 
med tidsavgrensede konkurranseutsatte midler. I 2017 fikk Akershus universitetssykehus 97 mill. 
kr i eksterne forskningsmidler, hvorav bl.a. 66 mill. kr fra Helse Sør-Øst, 17,8 mill. kr fra 
Forskningsrådet og 7,5 mill. kr fra Kreftforeningen. Det ble tildelt seks mill. kr i interne strategiske 
forskningsmidler. Totalt 114 stipendiater er i utdanningsløp (tall per november 2017).  Det ble 
avlagt 16 doktorgrader i løpet av 2017. Foreløpige tall per desember 2017 viser 270 publiserte 
artikler. 
  
Akershus universitetssykehus har de siste årene arbeidet strategisk med målsetningen om å øke 
antallet kliniske behandlingsstudier. I 2017 ble det meldt 24 nye avtaler i samarbeid med industri, 
22 oppdragsstudier, 1 bidragsstudie (forsker-initiert studie med støtte fra industri) og 1 
tjenestekjøp. Vi hadde i 2017 flere kliniske studier i tidlig utprøvingsfase (fase I og II) og 
gjennomfører kliniske behandlingsstudier innenfor flere terapiområder sammenliknet med 
tidligere år. I 2017 ble det i tillegg meldt 17 forsker-initierte behandlingsstudier.  
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Høsten 2017 gjennomførte Avdeling for forskningsstøtte kurs i «Pakkeforløp for forskning».  Kurset 
gjennomgår rutiner og veiledninger fra oppstart til avslutning av et prosjekt ved Ahus. Kurset er 
tilpasset ledere, prosjektledere, studiepersonell og koordinatorer. 
 
I Forskningsavdelingen i Medisinsk divisjon tyder foreløpige tall på en fortsatt stigning av antall 
publikasjoner, til omkring 150. Et av høydepunktene i avdelingens egen forskning har vært det 
tverrfaglige samarbeidet med avdelinger for onkologi, kardiologi og billeddiagnostikk, som 
resulterte i publisering av PRADA-studien i Journal of the American Heart Association.  
 
Seksjon for klinisk molekylærbiologi (EpiGen-laboratoriet) har, som regional (HSØ) infrastruktur 
for klinisk translasjonsforskning (SERIT), arbeidet med å forbedre metoder for å utnytte klinisk 
innsamlet biologisk materiale i blant annet transkriptomiske og genomiske analyser.  
 
Kirurgisk divisjonen har ansatt egen forskningsleder, og det har vært økning i antall doktorgrader 
og publikasjoner fra tidligere år. Divisjonen vil jobbe videre med å styrke infrastrukturen for 
forskning. 

Ortopedisk forskningsgruppe har publisert 17 peer-reviewed artikler, og har dermed hatt en 
økning med 5 artikler årlig de siste 3 årene. Ortopedisk klinikk deltok på Ortopedisk høstmøte med 
13 abstract og oppnådde to priser for beste presentasjon, samt et Nof stipend. 
 
Forskere tilknyttet forskningsavdelingen i BUK hadde i 2017 43 publikasjoner i internasjonale 
tidsskrifter. Primære forskningsfelt har vært kronisk tretthetssyndrom, hjerte-lungeredning av 
nyfødte, infeksjoner og den naturlige tarmfloras påvirkning på helsa på kort og lang sikt.  
 
Patologisk avdeling deltar i kliniske oppdragsstudier, og har mer enn doblet antall pasienter i disse 
prosjektene fra 2016. Det arbeides også med å opprette en sentral biobank for Ahus, som et ledd i 
sykehusets strategiske langtidsplan. 
 
Avdelingen for bildediagnostikk har i år mottatt to priser for framragende forskning, og opplever en 
stigende interesse for forskningsarbeid internt i BDA og eksternt i sykehuset. Avdelingen hadde 
rekordmange publikasjoner i 2017. 
 
En målrettet og langsiktig forskningsstrategi i avdeling for mikrobiologi og smittevern ga uttelling i 
2017, med rekordmange publikasjoner og tildeling av forskningsmidler inkludert en stipendiat og 
innovasjonsmidler 
 
Divisjon Facilities Management 
Divisjonen har fortsatt med å forbedre effektivitet ved å benchmarke mot andre sykehus, spesielt i 
forhold til enhetskostnader per pasient og per kvadratmeter. Økonomiske resultater tyder på at 
dette har positiv effekt. Det legges vekt på å gi ledere på alle nivå ansvar og myndighet til å kunne 
forbedre egen enhet i samarbeid med sine ledere og medarbeidere. Flerårige forbedringsstrategier 
helt ned på seksjonsnivå er fulgt opp med lederavtaler, som bl.a. omfatter antall initiativ og 
resultater. I sommer ble det innført LEAN forbedringstavler i hele organisasjonen, et godt verktøy 
for å engasjere alle medarbeidere i forbedringsarbeidet. 
 
En kontinuerlig utfordring for divisjonen er finansieringen på vedlikehold. 
 
Ettersom divisjonen er faglig svært sammensatt følger noen stikkord for initiativ i året som har 
gått: 

• Salg av Ski Sykehus 
• En rekke ombyggingsprosjekter, i hovedsak knyttet til kapasitetsforbedring. For eksempel 

Akutt24 og ny (5.) CT. 
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• Utredning av internfakturering og internhusleie 
• Kontinuert arbeidet med EL selektivitet 
• Implementering av ny sikkerhetspolicy er startet 
• Etablert en utviklingsenhet som skal utvikle flere effektiviseringsprosjekter 
• Pilot sen middag (ernæringsprosjekt) 
• Utvidet opptak av kommunale barn i barnehagene for å utnytte kapasitet. 
• Omprioritering av flere ressurser til portør på grunn av betydelig økt interntransport av 

pasient, særlig i forhold til bilde. 
• Nytt portokonsept/leverandør for bedret effektivitet 
• Innføring av felles telefontid alle ekspedisjoner i sykehuset 8-15 ved hjelp av Call-Back. 

 
Kvalitet og pasientsikkerhet 
Det er igangsatt et opplæringsprogram for kontinuerlig forbedring. Videre plan for opplæring er 
lagt og det er invitert til læringsnettverk for de som er i gang med forbedringsarbeid i egen 
avdeling. Målet i 2018 vil være å sikre at arbeid knyttet til systematisk kvalitet- pasientsikkerhets- 
og forbedringsarbeid implementeres i tråd med vedtak og nye rutiner. 
 
Fire nye innsatsområder i regi av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet er igangsatt: 

• Tidlig oppdagelse av forverret tilstand  
• Trygg utskrivning med brukermedvirkning  
• Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis - akuttmottak  
• Forebygging og behandling av underernæring  

 
Ahus ved Urologisk avdeling er valgt som nasjonalt pilotprosjekt for å teste ut tiltakspakken for 
Forebygging av sepsis på sengepost, med oppstart primo 2018.  
 
Det har i 2017 pågått utviklingsarbeid for å få til automatisert datafangst på fire av innsatsområder 
i pasientsikkerhetsprogrammet.  I 2018 vil sykehuset jobbe videre med automatiserte løsninger, 
både lokalt og ved deltakelse i nasjonalt prosjekt i regi av Nasjonal IKT. 
 
Helse- miljø og sikkerhet 
HMS-plan 2016-2018 er lagt til grunn for arbeidet i 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. I 2017 har arbeidet med å utvikle et opplæringsprogram for å forebygge vold og 
trusler vært prioritert.   
 
Pr 28. desember 2017 ble det meldt 1699 uønskede HMS-hendelser, dette er en økning på 12 
prosent målt mot samme periode i 2016 (1523 hendelser). Dette er en ønsket oppgang i antall 
meldinger. I 2018 skal det arbeides videre med forbedringer av prosedyrer og forenkling av 
skjemaer for å melde hendelser.  
 
Ressursstyring  
Bemanningssituasjonen har vært utfordrende, spesielt under influensaepidemien vinteren 2017, 
med stor pågang av pasienter og høyt sykefravær hos faste ansatte. 
 
God sommerferieplanlegging bidro til at sommerferien 2017 hadde:  
- Vesentlig færre brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser enn i 2016  
- Flere fastlønnede ferievikarer enn i 2016  
- Vesentlig mindre behov for å kjøpe ekstra arbeidskraft fra egne ansatte enn i 2016.  
 
Etter vinterens kapasitetsutfordringer er det gjennomført flere tiltak med sikte på å redusere 
fremtidig utfordringer ved lignende sitasjoner. I 2017 har foretaket utarbeidet overordnede 
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prinsipper og føringer for budsjett, bemanning og ferie som har som mål å sikre større samsvar 
mellom planlegging av aktivitet og bemanning, bedre ressursutnyttelse og tilpassing av drift.  
 
Foretaket har i 2017 utredet etablering av et bemanningssenter, som skal bidra til:  
• økt kompetanse og sikrere pasientbehandling, større fleksibilitet 
• koordinert bruk av ansatte og effektiv utnyttelse av personalressurser 
• mindre bruk av ekstern innleie og variabel lønn  
• mulighet til å omprioritere egne ansatte dit hvor behovet er størst ved beredskap og 

kapasitetsutfordringer   
 

Ledelse 
Arbeidet med å styrke ledelse på Ahus har fortsatt høy prioritet. Ahus lederskole omfatter tilbud 
som «Ny som leder», førstelinjelederprogram, mellomlederprogram, årlig lederkonferanse og 
ledergruppeutvikling. Mellomlederprogrammet i 2017 har vært en arena for virksomhetsutvikling, 
der lederne har jobbet med ulike endringsprosjekter. Det siste halvåret har kvalitetsforbedring, 
ledelse og forbedringskultur vært sentrale tema som blir viktige for lederutviklingen framover.  
 
I 2017 har foretaket gjennomgått lederstrukturen i foretaket og lederansvaret knyttet til rolle og 
ledernivå.  Det er innført enhetlige ledertitler og standard funksjonsbeskrivelser for seksjonsledere 
og avdelingsledere. Det er også initiert en gjennomgang pr divisjon for å vurdere kontrollspenn, 
tilgang på lederstøtte og organisering av oppgaver mellom ulike funksjoner. God drift forutsetter 
ledere som kan ivareta sine lederoppgaver og sitt lederansvar på en god måte. 
 
 

2.2. Evaluering av egen virksomhet og organisering 
Foretaket vurderer løpende egen virksomhet med sikte på å identifisere forbedringsområder og 
iverksette tiltak. Som følge av betydelige kapasitetsutfordringer og økonomisk ubalanse har 
foretaket de siste årene arbeidet systematiske og målrettet med å bedre kapasitetsutnyttelsen og 
ressursstyringen i foretaket. Det er gjennomført en rekke tiltak som har vist gode resultater, jfr. 
omtale i kapittel 2.1. Noen av tiltakene innebærer organisatoriske endringer. Av organisatoriske 
endringer i 2017 kan nevnes: 
 
Barne- og ungdomsklinikken 
Avdeling for barn og ungdom (ABU) er omorganisert for å fristille areal til andre deler av 
virksomheten. Sengetallet er redusert og det er etablert 5 senger i Avansert hjemmesykehus for 
barn. En evaluering i mai/juni viste bedret samarbeid mellom sengepost og barnemottak som nå er 
lokalisert nært hverandre.  
 
Ortopedisk klinikk 
Ortopedisk klinikk startet prosessen med avvikling av døgnaktivitet ved Ski sengepost i februar 
2017. Sengeposten ble brukt til medisinsk avklarte pasienter fra ulike fagområder og hadde ikke 
legetilsyn på kveld og i helg. Avviklingen skjedde fortløpende frem til 1. juli 2017. 
 
I forbindelse med avvikling av sengeposten på Ski sykehus, er det inngått en avtale med kommunen 
om leie av senger som skal brukes til ryggpasienter som opereres på dagkirurgisk på Ski. 
 
Divisjon for psykisk helsevern 
Som ledd i å styrke den lokalbaserte delen av psykisk helsevern, er de fire distriktspsykiatriske 
sentrene (DPS) omgjort fra seksjoner under en felles avdeling til fire selvstendige avdelinger.  
Omdisponering av ressurser fra døgntilbud til polikliniske og ambulante tilbud ved DPS Follo og 
DPS Nedre Romerike er planlagt og delvis realisert. Det planlegges å utvide lokaler ved DPS Nedre 
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Romerike til poliklinisk aktivitet, for å frigjøre arealer til døgntilbud. Dette som ledd i en plan for å 
flytte døgntilbudet ved institusjonen Moenga på Frogner til Åråsen. 
 
Arbeidsmiljø og pasientsikkerhet 
Arbeidet med å se på organisering og struktur knyttet til arbeidsmiljøutvalg (AMU) og Kvalitets- og 
pasientsikkerhetsutvalg (KPU) ble påbegynt allerede i 2016, og høsten 2017 ble det vedtatt å 
innføre både KPU og AMU på divisjons-/klinikknivå (nivå 2). Den nye strukturen skal bidra til økt 
nærhet og kunnskap om de sakene som behandles i utvalgene, samt nærere tilknytning til arbeidet 
som allerede foregår i linjen. Utvalgene bidrar også til økt medvirkning innen kjernevirksomheten, 
skal være med å bidra til mer læring på tvers og lavere terskel for å melde fra om feil. 
Arbeidsmiljøutvalgene skal i tillegg arbeidere tettere på HMS-prestasjonene i 
divisjonene/klinikkene.  
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DEL II: RAPPORTERINGER 

 
 

3. RAPPORTERING FOR STYRINGSBUDSKAP 2017 
3.1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
 
Ventetid og fristbrudd 
 
• Mål 2017 
 
Tall hentet fra Helsedirektoratet 2016 2017 
Gjennomsnittlig ventetid 
Somatikk 
Psykiatri og rusbehandling 

62,1 57,5 
58,4 
49,5 

 
Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres sammenlignet med 2016. 
For somatiske pasienter er gjennomsnittlig ventetid i 2017 58 dager , som er innenfor målet for 
2017. 
 
I psykisk helsevern ligger gjennomsnittlige ventetiden i 2017 noe over målet på 45 dager. I forhold 
til 2016 er ventetiden litt kortere, med et gjennomsnitt på 49,5 dager.  
 
Gjennomsnittlig ventetid skal være under 45 dager for psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling og under 60 dager for somatikk. 
Gjennomsnittlig ventetid for psykisk helsevern var 49 dager i 2017. Tilsvarende tall for somatikk 
var 58 dager.   
 
Tall hentet fra Helsedirektoratet 2016 2017 
Antall fristbrudd 781 1884 
 
Ingen fristbrudd. 
Andel fristbrudd i 3. tertial 2017 på 4,2 %. Dette er en økning fra 2016, hvor andelen fristbrudd var 
på 1,6 % i desember og 1,4 % for året 2016.  I 2017 er det Ortopedisk klinikk som trekker opp 
snittet, med spesielt mange fristbudd etter ferieavviklingen. Klinikken har iverksatt tiltak og er 
nede på 3,1 % fristbrudd ved utgangen av året. Sykehuset har gjennomført tiltak for å få bedre 
oversikt over pasientflyten og kvalitetssikre arbeidsprosesser knyttet til pasientadministrativt 
arbeid og ny regional standard i DIPS.  
 
Følgende tiltak er gjennomført: 

• Styringsdata for klinikker/divisjoner oppdateres daglig  
• Kontorfaglige kompetanseprogram etablert våren 2017  
• Kvalitetsforbedringskurs, hvor klinikker/divisjoner definerer fokusområder, er 

implementert 
• Metode for resultatoppfølging er innført for aktuelle områder, som tilgjengelighet 
• Månedlige møter med kontorfaglige ledere med fokus på regional standard EPJ 
• Innsatsteam HSØ på Nevroklinikken frem til juni 2017 
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• Annen oppgave 2017 
Helse Sør-Øst RHF skal følge opp Helsedirektoratets gjennomgang av kvalitet i 
ventelisteregistreringen som er ventet publisert 1. februar 2017. Akershus 
universitetssykehus HF skal følge opp gjennomgangen og iverksette tiltak for å bedre 
kvaliteten der det er nødvendig. 
Ahus har fulgt opp forespørslene fra Helse Sør-Øst på dette området. Det er etablert rutiner for 
oppfølging og en egen applikasjon for å overvåke ventelisteutviklingen i foretaket. 
 
Kreftbehandling 
 
• Mål 2017 
 
Tall hentet fra Helsedirektoratet 2017 
Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp 76,4 % 
 
Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp skal være minst 70 prosent. 
76,4 % av nye kreftpasienter er inkludert i pakkeforløp for kreft, noe som er 6,4 % over nasjonalt 
mål (70 %).  
 
Tall hentet fra Helsedirektoratet 2017 
Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført 
innen definert standard forløpstid 

61,6 % 

 
Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard 
forløpstid uavhengig av type pakkeforløp skal være minst 70 prosent. 
Andelen innenfor normert standard forløpstid er 61,6 %. Dette er en liten nedgang fra 2016, hvor 
andelen var på 63 %. Følgende tiltak er planlagt/ gjennomført: 
• Det er i 2017 lagt til rette for utvidet kapasitet på CT (en ny CT tas i bruk fra mars 2018).  
• Det er iverksatt ett ekstra multidisiplinært møte (MDT) pr uke for pakkeforløp for brystkreft 

for å redusere tiden fra kreft er identifisert til behandling.  
• Det er iverksatt regionalt MDT møte for å redusere ikke medisinsk begrunnet ventetid for de 

pasienter som skal vurderes og eventuelt behandles på regionalt sykehus.  
• Det er planlagt et samarbeid med Kreftforeningen i forhold til deres satsning på 

kreftkoordinatorer i kommuner og bydeler. Dette for å sikre koordinering mellom 
forløpskoordinatorer på sykehus og kreftkoordinatorer i 1.linjetjenesten.  

 
• Tall for resultatoppnåelse 
 
 
Tall hentet fra Helsedirektoratet 2017 
Gjennomføring av organspesifikke pakkeforløp for kreft 
(samlet for 26 krefttyper) innen maksimal anbefalt 
forløpstid 

61,6 % 

 
Gjennomføring av organspesifikke pakkeforløp for kreft (samlet for 26 krefttyper) 
innen maksimal anbefalt forløpstid skal være minst 70 prosent. Tall hentes fra 
Helsedirektoratet (publiseres tertialvis). 
 
Ahus har 62 % måloppnåelse for gjennomføring av organspesifikke pakkeforløp for kreft innen 
maksimal anbefalt forløpstid. I 2016 var resultatet 63 % måloppnåelse. 
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Det er noen store forløp som påvirker tallene betydelig. Innenfor brystkreft har det etter 1. tertial 
vært utfordringer med å overholde forløpstid. I første tertial var resultatet 76 %, mens for resten av 
2017 i overkant av 40 % innenfor forløpstid. På grunn av antall pasienter som er i dette forløpet, 
påvirkes resultatet for Ahus samlet. De øvrige 25 forløp har samlet hatt en positiv utvikling i 
2017.  Det har vært utfordringer i 2017 i forhold til kapasitet på diagnostiske undersøkelser. Dette 
har ført til forsinkelser i utredningen frem til klinisk beslutning. Her nevnes spesielt tykk- og 
endetarm pga antall pasienter og fordi det er flere undersøkelser pasienten trenger i forløpet, 
initialt i utredningen (coloskopi) og i siste del av utredningen (CT).  
 
Lungekreftforløpet når målsetningen med en resultatoppnåelse på 73 % samlet og 83 % 
måloppnåelse for de som opereres.  Ahus har de beste resultatene i HSØ på dette forløpet. Årsaken 
til de gode resultatene er godt samarbeid mellom de involverte avdelinger og tydelig forløpsledelse 
og forløpskoordinering.  Blærekreft er et forløp som har mange pasienter og også her er det gode 
resultater, med 92 % måloppnåelse.  
Forløp som krever involvering av regionssykehuset eller flere HF, her under prostata-, livmorhals- 
og eggstokkreft, oppnår ikke måltallet. Det planlegges Robotkirurgi på Ahus i 2018 og da vil 
resultatene for prostata forbedres. Elektroniske henvisninger mellom HF vil redusere forløpstiden 
med 4-6 dager og føre til redusert forløpstid og høyere måloppnåelse for de forløp som krever 
involvering av flere enn ett HF.   
 
• Annen oppgave 2017 
Siden 2015 har sykehusene regransket celleprøver til kvinner som har fått 
livmorhalskreft, og som har hatt normale celleprøver mindre enn fem år tidligere. 
Sykehusene har ansvar for å sikre at kvinner med livmorhalskreft får informasjon om 
tidligere celleprøver som har vært feiltolket. Helseforetak og private ideelle sykehus i 
Helse Sør-Øst som har ansvar for denne pasientgruppen må påse at det er etablert 
gode rutiner for hvordan man informerer kvinner som har fått en betydelig endret 
diagnose etter en regransking av tidligere prøver. 
På Kvinneklinikken er praksis at legen, som får prøvesvaret, har ansvar for å informere pasienten. 
På Patologisk avdeling er praksis ved revidert diagnose å sende det nye svaret til rekvirerende lege.  
 
Som en del av arbeidet med pakkeforløp for kreftpasienter skal Oslo 
universitetssykehus pilotere og etablere 3-strøms multidisiplinære team-møter (MDT-
møter) som arbeidsmetodikk i Helse Sør-Øst. I første omgang skal dette etableres for 
gynekologiske kreftgrupper, lungekreft, tykk- og endetarmskreft og prostatakreft. 
MDT-møter skal gjennomføres som videokonferanser i møterom som har mulighet for 
3-strøms oppkobling. Akershus universitetssykehus HF skal etablere tilstrekkelig 
antall 3-strøms møterom i løpet av 2017 slik at det tilrettelegges for pilotprosjektet. 
Sykehuspartner skal medvirke i etableringen av de tekniske løsningene. 
3 - strøms møterom er etablert. Det er iverksatt fast møteplan for fagområdet Gynekologisk kreft. 
 
Pakkeforløp hjerneslag 
 
• Annen oppgave 2017 
Akershus universitetssykehus HF skal implementere pakkeforløp hjerneslag. 
Ahus forbereder implementering i henhold til nasjonal implementeringsplan.  
 
 
Effektivitet og kapasitetsutnyttelse 
 
• Mål 2017 
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Redusere variasjonen i effektivitet og kapasitetsutnyttelse mellom sykehusene, jf. 
annen oppgave 2017. 
Foretaket arbeider kontinuerlig med å forbedre pasientforløpene og kapasitets-utnyttelsen. I 2017 
er det gjennomført regelmessige kapasitetsmøter både i foretaksledelsen og ute i divisjoner og 
klinikker. Ved behov er det iverksatt et eller flere tiltak iht en tiltaksplan.  Dette har bidratt til bedre 
samarbeid på tvers av fagområder, bedre utnyttelse av arealer og personalressurser, samt minimalt 
med korridorpasienter.  
 
På grunnlag av evaluering av fjorårets drift er det arbeidet videre med å utnytte kapasiteten på 
tvers av fagavdelingene i sykehuset. En arbeidsgruppeanbefaler følgende mulige løsninger for 
bedre utnyttelse av ledig kapasitet på tvers av fagområder:  

• Etablere felles koordinerende ressurs for plassering av pasienter i sengeområder. Må ha 
overordnet myndighet på vakt/helg/kveld i fht utnyttelse av senger på tvers av divisjoner og 
klinikker.  

• Etablere «realtime» verktøy for driftsovervåking av senger (lansert februar 2018).  
• Etablere kompetanse i pleiebemanning for minimum ett sekundærområde/fagfelt  
• Organisere legekompetanse slik at tilbudet til pasient er likt uavhengig av fysisk plassering 

av pasient i sykehuset  
Det jobbes videre med dette i 2018. 
 
• Annen oppgave 2017 
Helse Sør-Øst RHF skal i 2017 gi styringsmessig prioritet til oppfølging av forskjeller i 
kapasitetsutnyttelse og effektivitet på tvers av sykehus målt ved følgende indikatorer: 
• Andel og antall pasientkontakter, for nyhenviste og pasienter i et forløp, hvor 

planlagt dato er passert ved rapporteringstidspunktet 
Pr. 1. januar 2018 var antall pasienter med passert tentativ dato 15972, som utgjør 13,7 % av totalt 
antall pasienter (nyhenviste og i forløp) 
 
• Andel pasienter vurdert til å ikke ha behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. 
Andelen som ble vurdert til å ikke å ha behov for spesialisthelsetjenester var på 11,6 % 
 
• Andel nyhenviste i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totalt antall polikliniske 

konsultasjoner innenfor fagområdet 
Andel nyhenviste ift totalt antall polikliniske konsultasjoner var på 21,1 % 
 
• Andel kontroller i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totale polikliniske 

konsultasjoner innenfor fagområdet. 
Andel kontroller ift totalt antall polikliniske konsultasjoner var 27,7 % 
 
• Andel polikliniske konsultasjoner der aktivitet utføres utenfor fast behandlingssted. 
Ahus har i følge en nylig gjennomført kartlegging 41 enheter som utøver ambulant virksomhet, 17 i 
somatikk og 24 i psykisk helsevern.  Det er stor bredde i pasientgrupper som mottar tjenestene, 
ofte med komplekse og sammensatte lidelser. Tjenestene gis på individ- og gruppenivå ved 
hjemmebesøk, veiledning, undervisning, hospitering, case og kurs.  
 
De regionale helseforetakene skal i oppfølgingsmøter i 2017, rapportere særskilt på 
utviklingen i disse indikatorene innen psykisk helsevern, ortopedi, hjertesykdommer, 
plastikkirurgi, øyesykdommer, og øre-nese-hals sykdommer, hensyntatt evt. forskjeller 
i den enkelte indikators relevans for ulike fagområder. Akershus universitetssykehus 
HF skal følge opp prioriteringene innen sine fagområder og påse at fortløpende 
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rapporteringer gir tilstrekkelig grunnlag for det regionale helseforetakets 
rapporteringsplikt. 
  
 Antall og andel 

pasientkontakter 
med passert 
tentativ dato pr. 
1.1.2018 

Andel 
pasienter 
uten behov 
for spesialist-
helsetjenester 
pr. 1.1.2018 

Andel 
nyhenviste ift 
totalt antall 
polikliniske 
konsultasjoner 
3. tertial 2017 

Andel 
kontroller ift  
totalt antall 
polikliniske 
konsultasjoner 
3. tertial 2017 

Ahus 15972/13,7 % 11,6 % 21,1 % 27,7 % 
Psykiatri 1359/6,6 % 27,2 % 6,7 % 0,4 % 
Orto 1002/12 % 9,4 % 26 % 41,8 % 
Hjerte 2399/25,1 % 13,3 % 26,6 % 58,1 % 
Plastikk 86/18 % 0 29,1 % 44,6 % 
ØNH 1407/17,6 % 3,7 31,8 % 36,2 % 

 
 
Det foreligger data som viser betydelig variasjon i forbruksmønster samt innhold i 
tjeneste, blant annet fordeling døgn vs. dagbehandling og gjennomsnittlig liggetid for 
samme tilstand. Akershus universitetssykehus HF skal evaluere egen praksis mot 
nasjonalt gjennomsnitt og iverksette tiltak som bidrar til å redusere uberettiget 
variasjon. 
Det arbeides kontinuerlig med å effektivisere pasientforløpene og konvertere fra døgn til 
dagbehandling der det er mulig.  
 

3.2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
 
Vekst psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
 
• Mål 2017 
 
Tall hentet fra Helsedirektoratet 2016 2017 
Gjennomsnittlig ventetid 
• Somatikk 52 58 
• psykisk helsevern 49 53 
• tverrfaglig spesialisert rusbehandling 31 33 
Tall hentet fra Helse Sør-Øst RHFs regnskap 2016 2017 
Kostnader 
• somatikk 4644573 4690774 
• psykisk helsevern 1152096 1221552 
• tverrfaglig spesialisert rusbehandling 223063 215587 
Tall hentet fra Helse Sør-Øst RHFs HR-system 2016 2017 
Årsverk 
• somatikk 4529 4556 
• psykisk helsevern 1348 1368 
• tverrfaglig spesialisert rusbehandling 256 260 
Tall hentet fra Helsedirektoratet 2016 2017 
Aktivitet (polikliniske konsultasjoner) 
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• somatikk 289198 293711 
• psykisk helsevern 138323 133115 

75286 
• tverrfaglig spesialisert rusbehandling 27181 27824 
 
Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling enn for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk 
helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. Veksten skal 
måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler 
og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk (helseforetak og «private 
institusjoner med oppdragsdokument») og aktivitet (polikliniske konsultasjoner). 
Prioriteringsregelen kan i 2017 kun vurderes på bakgrunn av de tre første indikatorene. Dette fordi 
ISF innføring på poliklinikk i psykisk helsevern 1. januar 2017 har endret måten det telles 
polikliniske konsultasjoner på. Tallene for 2016 og 2017 er dermed ikke sammenliknbare på dette 
området. 
 
Foretaket innfrir prioriteringsregel når det gjelder ventetid på avviklede pasienter og antall 
årsverk.  
 
• Tall for resultatoppnåelse 
Gjennomsnittlig ventetid skal ha prosentvis større reduksjon innen psykisk helsevern 
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk. Tall hentes fra 
Helsedirektoratet. 
Basert på tall hentet fra 
Helsedirektoratet 

Somatikk VOP BUP TSB 

Endring i gjennomsnittlig ventetid fra 
2016 til 2017 
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle 
sykehus og private rusinstitusjoner -4,2 % 2,5 % 0,5 % 0,5 % 
Akershus universitetssykehus -8,0 % -5,2 % -0,4 % 18,9 % 
 
Basert på innrapportering fra 
helseforetakene (desember I) 

Somatikk VOP BUP TSB 

 
Fra desember 2016 til desember 2017 har alle tre områder hatt en liten økning i ventetid på 
avviklede pasienter. Somatikken har økt fra 52 til 58 dager, VOP har økt fra 49 til 52 dager og TSB 
har økt fra 31 til 33 dager. Somatikk og TSB ligger under kravene til ventetid på henholdsvis 60 og 
45 dager. Prosentvis økning i ventetid er lavere innenfor VOP og TSB enn i somatikk, så på den 
måten innfris prioriteringsregelen på dette området. 
 
Kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men 
holdes utenfor) skal ha prosentvis større økning for psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling enn for somatikk. Tall hentes fra de regionale 
helseforetakenes regnskap. 
 
Basert på innrapportering fra 
helseforetakene (desember I) 

Somatikk VOP BUP TSB 

Endring i kostnader fra 2016 til 2017 
Foretaksgruppen Helse Sør-Øst 0,2 % 1,8 % 1,4 % -1,3 % 
Akershus universitetssykehus 1,0 % 6,0 % -0,8 % -3,4 % 
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Kostnader i 2017 har prosentvis større vekst for psykisk helsevern enn for somatikk fra 2016 til 
2017. Kostnadene til TSB ligger levere i 2017 enn i 2016. 
 
Årsverk skal ha prosentvis større økning for psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling enn for somatikk. Tall hentes fra de regionale 
helseforetakenes HR-systemer og SSB for private. 
 
Basert på innrapportering fra 
helseforetakene (desember I) 

Somatikk VOP BUP TSB 

Endring i brutto månedsverk (utbetalt 
tid) fra 2016 til 2017 
Foretaksgruppen Helse Sør-Øst 0,5 % -1,0 % -1,6 % -0,2 % 
Akershus universitetssykehus 0,6 % 1,5 % -0,2 % 1,4 % 
 
Prioriteringsregelen vurdert i forhold til bemanning viser at VOP og TSB har en sterkere vekst i 
bemanning enn somatikken. Somatikken vokser med +0,6%, mens VOP øker med +1,5% og TSB 
øker med +1,6%. 
 
Aktivitet (polikliniske konsultasjoner) skal ha prosentvis større økning for psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk. Tall hentes fra 
Helsedirektoratet (Helfo). 
 
Basert på innrapportering fra 
helseforetakene (desember I) 

Somatikk VOP BUP TSB 

Endring i antall polikliniske 
konsultasjoner fra 2016 til 2017 
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle 
sykehus 2,6 % -3,9 % -9,8 % -0,8 % 
Akershus universitetssykehus 1,6 % -3,8 % -2,8 % 2,4 % 
 
Denne indikatoren kan ikke benyttes til å vurdere prioriteringsregelen fra 2016 til 2017. Årsaken 
til dette er at ISF er innført innenfor VOP, BUP og TSB i 2017. I denne ordningen er logikken i 
forhold til å registrere og telle antall konsultasjoner på poliklinikken endret. Det er derfor 
områdene over (ventetid, kostnader og årsverk) som må benyttes for å vurdere innfrielse av 
prioriteringsregelen fra 2016 til 2017. 
 
 
Tvang 
 
• Mål 2017 
 
Tall hentet fra Helsedirektoratet 2016 

Per 10 000 
innbyggere 

2017 
Antall pasienter i døgnbehandling i psykisk 
helsevern med minst ett tvangsmiddelvedtak per 
1000 innbyggere 

Akershus universitetssykehus 3,8 
Foreligger 

ikke 
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I samarbeid med kommunene redusere antall tvangsinnleggelser innen psykisk 
helsevern for voksne per 1000 innbyggere sammenliknet med 2016. 
Implementering av tiltak iht. utredning om helhetlig akutt behandlingskjede er gjennomført høsten 
2017. Det er etablert ulike tiltak for å styrke den akutte behandlingskjeden i et samarbeid mellom 
de akutte behandlingsteamene ved DPS og Avdeling akuttpsykiatri, og mellom akutt-teamene og 
kommunenes helsetjenester. Formålet er dels å forebygge unødvendige tvangsinnleggelser og dels 
å sikre bedre pasientforløp. Fastleger kan konsultere akutt-teamene ved DPS i kontortiden ved 
behov for bistand til vurdering av pasientens tilstand og aktuelle tiltak. Akutt-teamene går i tillegg 
direkte inn i enkeltsaker med egne vurderinger og tiltak før en eventuell innleggelse i 
akuttavdelingen. Akutt-teamene har også fått en tydeligere rolle i forbindelse med oppfølging av 
pasienter som skrives ut fra akuttavdelingen bl.a. for å forhindre lange opphold i påvente av at mer 
permanente tilbud til pasienten er etablert i poliklinikk og/eller kommune.  
 
Registrere med mål om å redusere antall pasienter i døgnbehandling i psykisk 
helsevern som har minst ett tvangsmiddelvedtak per 1000 innbyggere. 
Det er igangsatt et eget prosjekt ved avdeling akuttpsykiatri for å redusere bruk av ulike 
atferdskontrollerende tvangstiltakstiltak for pasienter under tvungent psykisk helsevern. Formålet 
med prosjektet er å redusere antall hendelser og pasienter som har minimum ett vedtak om 
mekaniske tvangsmidler, samt redusere antall personellskader. En utvidet målsetting for prosjektet 
er å etablere god klinisk kommunikasjon i avdeling og redusere sykefravær knyttet til hendelser 
med utagering. 
 
Prosjektet består av tre elementer; 

• Gjennomføre opplæring med ekstern veileder av de ansatte i kommunikasjonsteknikker, 
hvor mål er økt forståelse av egne og pasientens reaksjoner og handlinger, og gjennom dette 
kunne øke refleksjon i situasjoner med potensielt utageringsfare slik at disse håndteres mer 
hensiktsmessig. De som får opplæring danner ressursgrupper, som skal lære opp personell i 
seksjonene.  

• Innføre tiltak ved frase notat hendelse og frase notat underveisvurdering og monitorere 
endring i bruk av mekaniske tvangsmidler over en viss tidsperiode. Det skal brukes 
sjekkliste for å registrere hvorvidt bruk av mekaniske tvangsmidler benyttes iht. lovverk og 
avdelingens rutiner. Målinger skal bidra til diskusjon om indikasjoner og egen praksis, og 
forbedring av denne.  

• Gå gjennom rutiner og rammer i seksjonene; husregler, skjerming/utgang (uformell tvang), 
fysiske rammer, debrief etter tvangstiltak, informasjon til pårørende, bruk av BVC, bruk av 
protokoller.  

 
DPS-ene har også etablert en arbeidsgruppe på tvers som arbeider med riktig og redusert bruk av 
tvang. Arbeidsgruppen gjennomfører kartlegginger og setter inn ulike tiltak som kan forebygge 
behov for innleggelse til tvungent psykisk helsevern. 
 
• Tall for resultatoppnåelse 
Antall tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne per 1000 innbyggere skal 
være redusert sammenlignet med 2016. Tall hentes fra Helsedirektoratet (publiseres 
tertialvis). 
Det er en liten økning i antall tvangsinnleggelser pr 1000 innbyggere i 2017 sammenlignet med 
2016, noe som bl.a. har sammenheng med økt antall innleggelser ved avd. akuttpsykiatri og 
pasienter med alvorlig psykisk lidelse. 
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Antall pasienter i døgnbehandling i psykisk helsevern med minst ett 
tvangsmiddelvedtak per 1000 innbyggere registreres med mål om å redusere. Tall 
hentes fra Helsedirektoratet (publiseres tertialvis). 
Det har vært en reduksjon i antall pasienter pr 1000 innbyggere med minst ett tvangsmiddeltiltak 
fra 2016 til 2017. De aller fleste tvangsmiddelvedtak skjer ved avd. akuttpsykiatri.  
 
• Annen oppgave 2017 
Akershus universitetssykehus HF skal levere komplette og kvalitetssikrede data om 
tvangsinnleggelser, tvangsbehandling og bruk av tvangsmidler for 2016 til NPR ved 
ordinært rapporteringstidspunkt, jf. krav for 2014 og 2015 i Tilleggsdokument til 
oppdrag og bestilling 2016, datert august 2016. 
Etterspurte data er utarbeidet av analyseavdelingen og rapportert til NPR 
 
Tilbud til barn og unge 
 
• Annen oppgave 2017 
Akershus universitetssykehus HF skal etablere Barnevernansvarlig i BUP i henhold til 
anbefalingene fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
https://helsedirektoratet.no/nyheter/psykisk-helsehjelp-til-barn-i-barnevernet. 
Direktoratene har i oppdrag å utarbeide en kortfattet beskrivelse og rutiner for en slik 
funksjon i løpet av første halvår 2017. 
Avdeling BUP har etablert funksjonen barnevernansvarlig ved alle syv seksjoner, både poliklinikker 
og døgnenheter. 
 
Avbrudd i behandling 
 
• Mål 2017 
 
Tall hentet fra Helsedirektoratet 2017 
Avbrudd døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling 

Ikke 
offentliggjort 

tall på 
foretaksnivå 

 
Avbrudd døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling registreres og det 
sikres færrest mulig avbrudd. Tall hentes fra Helsedirektoratet (publiseres tertialvis). 
Fokusområde og oppfølgingspunkt i avdeling rus og avhengighet. Det har vært ulik 
registreringspraksis. Det er igangsatt et arbeid med å få en mer enhetlig registrering og felles 
forståelse av hva som er reelle avbrudd.  
Tiltak for å oppnå færrest mulig avbrudd er ikke ferdig innarbeidet, men det arbeides med bl.a. 
følgende tiltak: regelmessige evalueringssamtaler, samtaler med pasienter forut for innleggelse for 
å sikre oppmøte samt oppfordre ruskonsulenter til å følge pasienten ved innleggelse, gjennomføre 
motiveringssamtaler hvis pasienten antyder mulig avbrudd. I tillegg er det fast rutine å gi 
informasjon om overdosefare ved utskrivning. Målet er å bruke tiltak som er prøvd ut med effekt 
andre steder.  
 
LAR 
 
• Annen oppgave 2017 
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Akershus universitetssykehus HF skal sikre at kvinner i LAR får informasjon om LAR-
behandling og graviditet og tilbud om nedtrapping av LAR-medikamenter, og tilgang 
til gratis langtidsvirkende prevensjonsmidler i regi av LAR. 
Dette ivaretas av Ahus-teamet i samarbeid med leger/psykiatere. 
En rutine/prosedyre er utarbeidet og under implementering ved avdeling rus og avhengighet og 
skal vær en del av det ordinære behandlingsopplegget. Det gis informasjon om LAR og graviditet 
ved oppstart av behandling av kvinner i fertil alder. Det er laget et utkast til retningslinjer for 
graviditet og LAR og langtidsvirkende prevensjon. Kvinnene i målgruppen oppfordres til bruk av 
langtidsprevensjon og kostnaden dekkes av Ahus.  Det vil bli tatt initiativ til møter mellom Avdeling 
rus og avhengighet og Kvinneklinikken for å avklare oppgaver og ansvarsforhold knyttet til å 
forhindre uønsket graviditet og oppfølging av gravide. 
 
Finansieringsordning 
 
• Annen oppgave 2017 
Akershus universitetssykehus HF skal forebygge evt. uønskede tilpasninger som følge 
av omleggingen av finansieringsordningen for poliklinisk psykisk helsevern og 
rusbehandling i 2017. Omleggingen skal brukes som et virkemiddel for å understøtte 
ønsket faglig innretning av disse tjenestene. 
Det er ikke observert dreining av aktivitet knyttet til ISF poliklinikk. 
 

3.3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
 
Timeavtale 
 
• Mål 2017 
Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. 
For foretaket samlet fikk 75 % av pasientene timeavtale ved bekreftelse på mottatt henvisning. 
Resultatet varierer mellom ulike fagområdene: 
Barne- og ungdomsklinikken 93,1 % 
Kvinneklinikken: 96,7 % 
Medisinsk divisjon: 66,3 % 
Kirurgisk divisjon: 79,1  
Ortopedisk klinikk: 56,6 %  
Psykisk helsevern: 84,7 % 
 
Kontortjenestene i klinikken er styrket gjennom opplæring og tildeling av ansvar og myndighet til å 
følge opp ventelister, tildeling av timer mv. Dette har hatt positiv effekt på bl.a. tildelt time sammen 
med bekreftelse på mottatt henvisning. Det arbeides fortsatt med legelister lengre fram i tid. 
 
Korridorpasienter 
 
• Mål 2017 
Basert på innrapportering fra helseforetakene (desember I) 2017 
Andel korridorpasienter – somatikk 
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,1 % 
Akershus universitetssykehus 1,2 % 
 
Ingen korridorpasienter. 
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Tett oppfølging i regelmessige kapasitetsmøter har bidratt til bedre samarbeid på tvers av 
avdelinger og bedre utnyttelse av sengekapasiteten. Det er iverksettelse tiltak (tiltakskort) fra 
handlingsplan for akutt overbelegg når beleggssituasjonen har vært krevende.  Dette har resultert i 
færre pasienter på korridor. 
 
• Tall for resultatoppnåelse 
Andel korridorpasienter på sykehus skal være 0 prosent. Tall hentes fra 
Helsedirektoratet (publiseres tertialvis). 
Oversikten under viser gjennomsnittlig antall pasientovernattinger pr døgn pr måned i 2017 og 
sammenlignet mot 2016 /2015.  
 
 

 
 
Foretaket følger løpende opp arbeidet med å  
• Redusere influx (pasient tilstrømningen) 
• Redusere liggetid 
• Bedre flyten på tvers i sykehuset  
 
Handlingsplan ved akutt overbelegg i sykehuset og tiltakskort er revidert. Enkelte nye tiltakskort er 
utarbeidet basert på evalueringen fra fjorårets vinter, med bistand fra blant annet smittevern og 
bistand for prøvetaking i akuttmottaket.  
 
Tiltak det har vært jobbet med for å redusere pasienttilstrømningen er:    
• Snu pasienter i mottak (beste praksis) 

o Etablere Ø-hjelps-poliklinikk i alle avdelinger 
• Døgn til dag (Avd for fordøyelse oktober 2015, nevrologi 2016) 
• Avansert hjemmesykehus for barn  
• Full utnyttelse avlastningsavtaler med Diakonhjemmet  
• Flere pasienter til KAD 
 
 
Infeksjoner 
 
• Mål 2017 
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Tall hentet fra Folkehelseinstituttet 2016 2017 
Andel sykehusinfeksjoner 2.tert 3,4 2.tert 2,3 
 
Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent. 
Prevalens av sykehusinfeksjoner måles fire ganger årlig. I 2017 varierer andel sykehusinfeksjoner 
fra 2,3 % til 4,1 %,  med et gjennomsnitt på 2,95 %, som er innenfor målet på 3 %.  
 
• Tall for resultatoppnåelse 
 
Andel sykehusinfeksjoner skal være redusert sammenlignet med 2016. Tall hentes fra 
Folkehelseinstituttet (publiseres 2 ganger årlig). 
Snittet for 2016 var på ca 3,2 % og andelen sykehusinfeksjoner  er dermed redusert fra 2016 til 
2017 med ca 8 %. 
 
 
Resistens og antibiotika 
 
• Mål 2017 
 
Tall hentet fra Sykehusenes 
legemiddelstatistikk 

2012 2017 Prognose 
2020 

Samlet forbruk av 
bredspektrede antibiotika 

 Se tabell 
nedenfor 

 

 
30 prosent reduksjon i samlet forbruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus i 
2020 sammenliknet med 2012. (Målt som disse fem bredspektrede midlene: 
Karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner, penicillin med enzymhemmer og 
kinoloner). 
 
• Tall for resultatoppnåelse 
Forbruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus i 2020 sammenliknet med 
2012. (Målt som disse fem bredspektrede midlene: Karbapenemer, 2. og 3. generasjons 
cefalosporiner, penicillin med enzymhemmer og kinoloner) skal vise 30 prosent 
reduksjon i samlet bruk i 2020 sammenlignet med 2012. Tall hentes fra Sykehusenes 
legemiddelstatistikk (publiseres tertialvis). 
Foretakets antibiotikautvalg er godt i gang med sitt arbeid og jobber inn mot de kliniske avdelinger. 
Utvalget 
• har gjennomført flere møter og har regelmessige antibiotikavisitter på Hematologisk avdeling  
• leder arbeidsgruppen hjerteavdelingen har opprettet for å jobbe med 

antibiotikaproblematikken 
• har hatt møte med Gastrokirurgisk avdeling i forbindelse med mangelsituasjon for Piperacillin-

Tazobactam, og har presentert alternative behandlingsregimer for bukinfeksjoner som 
gastrokirurgene følger opp 

• har hatt informasjonsmøter med Nyreavdelingen  
• har avtalt møte med GIM/geriatrisk avdeling. 
  
Det utarbeides tertialvise rapporter over antibiotikaforbruk basert på leveranser fra 
Sykehusapoteket og liggedøgn. Rapporten viser utviklingen fra 2012 – 2017. 
De ulike avdelingene viser forskjellige trender, men for Ahus samlet er bildet for DDD (definerte 
døgndoser) slik (se figur nedenfor):  
Den røde streken er målet for 30 % reduksjon innen 2020.  
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Sykehuset har samlet hatt reduksjon i forbruk på 9 % fra 2012 til 2017.  
Den stigende trenden fra 2015 til 2017 er bekymringsfull og alle kliniske avdelinger må nå etablere 
gode rutiner for oppfølging av de tertialvise rapportene.  
 
 
Trombolysebehandling 
 
• Mål 2017 
 
Tall hentet fra Helsedirektoratet 2017 
Andel pasienter med hjerneinfarkt som er 
trombolysebehandlet, og får denne behandlingen innen 40 
minutter etter innleggelse 

2016:61,2 

 
Andel pasienter med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet, og får denne 
behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse skal være minst 50 prosent. Tall 
hentes fra Helsedirektoratet (publiseres tertialvis). 
 
59 % av trombolysepasientene på Ahus fikk trombolyse innen 40 min i 3. tertial 2017. Det er 
etablert gode rutiner og systemer for trombolyse.  For å øke andelen brukes sykepleier i 
akuttmottaket til å gi bolusdosen (fra september 2017). 
 
 
Samvalg 
 
• Annen oppgave 2017 
Arbeidet med å sikre pasienten som likeverdig part i pasientbehandling skal styrkes. 
Det må legges til rette for pasientenes rett til å delta i beslutninger som berører egen 
helse og behandling. 
Ahus har i samarbeid med bydelene 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?». 
Foretaket gjennomfører kurs i klinisk kommunikasjon. Foretaket vil vurdere 
beslutningsstøttesystemer for pasienter, med sikte på å finne gode løsninger for samvalg.  
 
Prioritering 
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• Annen oppgave 2017 
Det vises til Stortingets behandling av Meld. St. 34 (2015–2016) Verdier i pasientens 
helsetjeneste – Melding om prioritering. Foretaksmøtet ba de regionale 
helseforetakene om å legge prinsippene for prioritering til grunn for innføring av nye 
legemidler og metoder i spesialisthelsetjenesten. De regionale helseforetakene og 
Statens legemiddelverk skal etablere en felles tilnærming til hvordan prinsippene for 
prioritering skal operasjonaliseres i tråd med forslagene i meldingen og tilpasset 
endringene i legemiddelforskriften som vil bli sendt på høring i 2017. Akershus 
universitetssykehus HF skal følge opp dette arbeidet innenfor sitt ansvarsområde og 
om nødvendig delta i prosessen etter nærmere henvendelse fra Helse Sør-Øst RHF. 
Ahus bidrar med ressurser i prosess dersom vi får henvendelse om det. 
Arbeidsgruppene i "Riktige valg - bedre helse og kostnadseffektivitet" er gjort kjent med nettstedet 
www.nyemetoder.no for å kunne følge med på om metoder er til metodevurdering, avslått eller 
godkjent. 
 
Akershus universitetssykehus HF skal legge til rette for at lederopplæringene som 
tilbys i ulike deler av tjenesten gir ledere en klar forståelse av deres ansvar for å 
innrette sin virksomhet i tråd med prinsippene for prioritering. 
Lederskolen på Ahus legger vekt på hvordan leder skal ivareta det faglige ansvaret som ligger til 
rollen. Introprogram for nye ledere har temaet «Rett til helsehjelp og kvalitet» som har til hensikt å 
øke basiskunnskapen til lederne på dette området. Foretaket vil vurdere om enda mer målrettet 
opplæring er nødvendig for å sikre rett prioritering av sykehusets tjenestetilbud. 
 
 
GTT-undersøkelse 
 
• Tall for resultatoppnåelse 
Andel pasientskader basert på GTT-undersøkelsene skal reduseres med 25 prosent 
innen utgangen av 2018, målt ut fra GTT-undersøkelsen for 2012. 
Ved hjelp av metoden Global Trigger Tool (GTT) undersøkes et tilfeldig utvalg sykehusopphold for å 
identifisere pasientskader. Identifiserte pasientskader klassifiseres etter alvorlighetsgrad i fem 
kategorier fra E til I. Alvorlighetsgrad I betegner de mest alvorlige skadene. Akershus 
Universitetssykehus kan vise til en reduksjon av pasientskader fra 2012 til 2016 som er større enn 
25 %. Det gode arbeidet som skjer i foretaket videreføres for å redusere pasientskadenivået 
ytterligere. 
 
Utvikling fra 2012 til 2016: 

2012 2013 2014 2015 2016 
15.8% 14,2% 6,7% 11,3% 9,2 

 
 
Overlevelse 
 
• Tall for resultatoppnåelse 
 
Tall hentet fra Folkehelseinstituttet 2016      2017 
30 dagers overlevelse etter innleggelse i 2016  
• uansett årsak til innleggelse 94,9 
• innleggelse for hjerneslag 87,3 
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• innleggelse for hoftebrudd 92,3 
• innleggelse for hjerteinfarkt 93,3 
 
30 dagers overlevelse etter innleggelse i 2016 (uansett årsak til innleggelse). 
Datakilde: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Folkehelseinstituttet): 
Publiseres i 2017 (gjennomføres årlig). 
I 2016 ligger Ahus på 94,9 %, som er omtrent som gjennomsnittet i HSØ, som er 95,1 %. 
 
30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerneslag i 2016. Datakilde: Nasjonalt 
kunnskapssenter for helsetjenesten (Folkehelseinstituttet): Publiseres i 2017 
(gjennomføres årlig). 
I 2016 ligger Ahus på 87,3 %, som er omtrent som gjennomsnittet i HSØ, som er på 87,1 %. 
 
30 dagers overlevelse etter innleggelse for hoftebrudd i 2016. Datakilde: Nasjonalt 
kunnskapssenter for helsetjenesten (Folkehelseinstituttet): Publiseres i 2017 
(gjennomføres årlig). 
I 2016 ligger Ahus på 92,3 %, som noe bedre enn gjennomsnittet i HSØ, som er på 91,2 %. 
 
30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerteinfarkt i 2016. Datakilde: Nasjonalt 
kunnskapssenter for helsetjenesten (Folkehelseinstituttet): Publiseres i 2017 
(gjennomføres årlig). 
I 2016 ligger Ahus på 93,3 %, som noe bedre enn gjennomsnittet i HSØ, som er på 92,5 %. 
 
Vold og trusler 
 
• Annen oppgave 2017 
Helse Sør-Øst RHF skal bidra i Helsedirektoratets kartlegging av omfanget av vold og 
trusler mot helsepersonell og medpasienter, og av hvordan helsetjenestens 
arbeidsgivere ivaretar beredskap for forebygging og håndtering av vold og trusler 
som del av HMS-arbeidet. Helse Sør-Øst RHF vil komme tilbake med nærmere 
informasjon hvis det er aktuelt med videre oppfølging fra Akershus 
universitetssykehus HF. 
 
Akershus universitetssykehus HF skal samarbeide med tillitsvalgte og vernetjenesten i 
arbeidet med å utvikle tiltak for å forebygge og ivareta beredskap for håndtering av 
vold og trusler. 
Et av foretakets mål i HMS-plan 2016-2018 er å arbeide med forebygging av vold og trusler.  
På denne bakgrunn ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å utrede hvordan arbeidet med å 
forebygge risiko for trusler og vold mot ansatte best kan innrettes. Det skal utvikles policy/opplegg 
innen følgende områder:  

• Utvikle metodikk for opplæring sentralt, som alle enheter i førstelinje i somatikk skal 
benytte. Det legges til grunn at psykisk helsevern har eget opplegg.  

• Organiseringen av arbeid med trusler og vold i linjen  
• System knyttet til oppfølging etter uønskede hendelser.  

 
Arbeidsgruppen har foreslått struktur og innhold til et opplæringsopplegg som skal utvikles i 2018. 
Arbeidsgruppens rapport behandles i sykehusledelsen i begynnelsen av 2018.  
 
Pasientforløp 
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• Annen oppgave 2017 
 
Akershus universitetssykehus HF skal delta i læringsnettverket Gode pasientforløp når 
kommunene i opptaksområdet deltar. 
Per i dag er det ingen kommuner i opptaksområdet som deltar. 
 
Fødetilbud 
 
• Annen oppgave 2017 
Akershus universitetssykehus HF skal sikre at hendelser der anbefalingen om at den 
fødende skal ha en jordmor hos seg så tidlig som mulig i aktiv fase av fødselen og til 
fødselen er over, ikke blir fulgt opp, blir dokumentert i helseforetakenes 
avvikssystemer og at resultatene blir brukt til kvalitetsforbedring. 
Kvinneklinikken tilstreber å være tilstede med jordmor under den aktive fasen av fødselen, som 
kan vare fra en halv time til over et døgn.  Ved veldig mange fødsler samtidig, er dette vanskelig å 
innfri fullt ut.  
 
I hele 2017 ble det meldt 110 tilfeller der jordmor ikke var tilstede i hele den aktive fasen av 
fødselen. Det var 4647 fødsler på Ahus i 2017, som gir 2,4 % av fødslene uten jordmor til stede i 
hele den aktive fasen.  
 
Meldte avvik brukes i klinikkens forbedringsarbeid, blant annet for å sikre kompetansebevaring, 
slik at jordmødre på Ahus til en hver tid er «forløsningskompetente» og at det er nødvendig 
fleksibilitet mellom seksjoner der jordmødre er ansatt. Løpende arbeid for best mulig 
turnusplanlegging er et annet et annet viktig virkemiddel. 
 
Habilitering og rehabilitering 
 
• Annen oppgave 2017 
Akershus universitetssykehus HF skal utvikle former for ambulante tjenester innen 
rehabilitering og voksen- og barnehabilitering. 
Sykehuset har tilbud om ambulante tjenester innen både rehabilitering og habilitering.  
Avdeling for habilitering av barn og unge benytter en ambulant arbeidsform i tråd med forskrift og 
øvrige føringer. Arbeidsformen er godt etablert i avdelingen og benyttes hovedsakelig i forbindelse 
med: 

• observasjon i hjemmemiljøet (barnehage skole) i tverrfaglige utredninger 
• veiledning av personalgrupper der dette vurderes som hensiktsmessig, iblant med 

involvering av foresatte.  
• oppgaver i henhold til KHOL kap9. 
• tidlig intensiv habilitering 
• deltakelse på enkelte ansvarsgruppemøter 
• hjelpemiddelvurderinger- og tilpasninger der det vurderes hensiktsmessig å gjøre dette 

lokalt. 
 
I avdeling for voksenhabilitering er størstedelen av tjenestetilbudet ambulant virksomhet.  
 
Ambulant nevrorehabiliteringsteam består av tverrfaglig personale fra Nevroklinikken 
og Kliniske fellesfunksjoner, med spesialkompetanse innenfor målgruppen.  
 
Hjemmedialyse 
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• Mål 2017 
 
Tall hentet fra Helsedirektoratet 2016 2017 
Andel dialysepasienter som får 
hjemmedialyse 

3. tert 21,9 2. tert 24,4 

 
Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse skal være minst 30 prosent. Tall hentes 
fra Helsedirektoratet (publiseres tertialvis). 
Andelen av dialysepasienter i hjemmedialyser har økt betydelig og ved årets slutt var andelen 31 
%. I løpet av året har Ahus blitt et ledende senter på hjemme-hemodialyse.   
 
Utskrivning 
 
• Annen oppgave 2017 
Akershus universitetssykehus HF skal registrere utskrivningsklare pasienter innen 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling samt inngå 
samarbeidsrutiner med kommunene for å forberede utskrivninger om disse 
pasientene, jf. plan om innføring av betalingsplikt for kommunene tidligst fra 2018. 
Rutine for dette er utarbeidet og implementert.  
 

3.4. Personell, utdanning og kompetanse 
 
Heltidskultur 
 
• Annen oppgave 2017 
Akershus universitetssykehus HF skal arbeide for å motivere og tilrettelegge for at 
ansatte velger høyere stillingsprosent og helst 100 prosent stilling i samarbeid med 
organisasjonene, tillitsvalgte og utdanningssektoren. 
 
Akershus universitetssykehus HF skal sikre at nyutdannet helsepersonell i større grad 
enn nå tilbys hele faste stillinger. 
Ahus har i dag ca 32 % deltidsansatte. Det arbeides med at flest mulig ansatte tilbys hele stillinger. 
Målsettingen må til enhver tid tilpasses forsvarlig drift og pasientenes behov, medarbeidernes 
arbeidstidsordninger og sykehusets økonomiske ramme. 
Dette er flere driftsmessige hensyn som på nåværende tidspunkt gjør det utfordrende for 
arbeidsgiver å tilby 100 % stillinger til alle ansatte. Kartlegging blant medarbeiderne tilsier at en 
stor andel deltid er frivillig.  Andelen medarbeidere som arbeider ufrivillig deltid prioriteres først i 
arbeidet med deltidsproblematikken, for deretter å motivere ansatte som frivillig jobber deltid til å 
jobbe heltid. Målet på lengre sikt vil være å mobilisere og motivere flest mulig til å jobbe heltid. 
 
Utdanning 
 
• Annen oppgave 2017 
Akershus universitetssykehus HF skal, med særskilt oppmerksomhet på yrkesgrupper 
hvor rekruttering er utfordrende, sikre at utdanning og kompetanse er i samsvar med 
helseforetakets fremtidige behov. 
I 2017 ble det arbeidet strategisk og målrettet med kompetanseutvikling og utvikling av gode 
læringsarenaer og praksisplasser. Implementering av prosedyre for kompetansestyring 
(kompetanseledelse) har pågått hele året.  Etterlevelse av prosedyren innebærer bl.a. å se 
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felleskompetansebehov på tvers av hele sykehuset. Prosedyren er revidert og forenklet til bruk for 
ledere på alle nivå. 
  
Foretaket leder, på vegne av kommuner og bydelene i opptaksområdet, HiOA og UiO, prosjektet 
Kompetansebroen. Første versjon av Kompetansebroen ble lansert i januar og har vekket stor 
interesse både lokalt, regionalt og nasjonalt. 
 
Det vært stor aktivitet på Senter for medisinsk simulering (SimAhus), med blant annet trening på 
tverrfaglig simulering på barn og voksne, vanskelige luftveier, bedre systematisk teamtrening 
(BEST) på traumepasienter og medisinsk mottak av pasienter.  
 
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. 
 
 
Medarbeiderundersøkelsen 
 
• Mål 2017 
Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med 
etablering av forbedringstiltak for egen enhet. 
HR følger opp i divisjonene at alle medarbeiderne blir involvert i oppfølging av 
medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet. Det tas ut 
oversikter over handlingsplaner og det kontrolleres om verneombud har kommentert. 
Det arbeides med forberedelser til den nye medarbeiderundersøkelsen ForBedring fra 2018. 
Arbeidet pågår på tvers av de ansvarlige staber og med deltakelse fra arbeidstakerorganisasjonene 
og vernetjenestene 
 

3.5. Forskning og innovasjon 
 
Forskning 
 
• Mål 2017 
Fem prosent av pasientene skal være inkludert i klinisk forskning. 
Ahus har de siste årene arbeidet med å styrke infrastruktur for klinisk forskning. Klinisk forskning 
var ett av foretakets interne mål i 2017 og fremgår også i foretakets utviklingsplan. Vi har ansatt to 
koordinatorer for kliniske studier, og gjennomført opplæring av prosjektledere og studiepersonell 
ved interne GCP kurs i regi av regional forskningsstøtte og internt kurs som ble etablert på Ahus 
høsten 2017. Resultater av satsningen er at antall studier har økt de siste årene, men det er fortsatt 
ikke nok ressurser til å drive kliniske studier, eks skjermet tid for klinikere til å drive studier, flere 
studiesykepleiere og støttefunksjoner som patologi, radiologi og lab. Det er også nødvendig å se 
nærmere på behov for arealer/polikliniske undersøkelsesrom som kan benyttes til kliniske studier. 
Vi kjenner til at det pågår et arbeid med nasjonale indikatorer for kliniske studier.  Foretaket  kan 
ikke rapportere på måltallet før måleindikatoren er definert. 
 
Gjennom medlemskapet i Norway Health Tech arbeider Ahus sammen med OUS, HSØ og Oslo 
kommune med å etablere ett felles inngangspunkt for næringsaktører som ønsker å utvikle og teste 
produkter i samarbeid med primær- og/eller spesialisthelsetjenesten. Ahus vil i løpet av 2018 
avklare hvordan innovasjonsarbeidet ved foretaket skal være organisert, herunder strategi, rutiner 
mm.  
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• Annen oppgave 2017 
De regionale helseforetakene skal i samarbeid legge til rette for at pasienter i hele 
landet får økte muligheter for deltakelse i kliniske studier i Norge og i utlandet. Det 
innebærer at nettsiden for pasientrettet informasjon om alle pågående og planlagte 
kliniske studier på helsenorge.no er oppdatert og komplett, og at pasienter i hele 
landet gis en likeverdig mulighet for å bli vurdert for deltakelse i kliniske studier. / 
Helseforetak og private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst skal ta del i dette arbeidet 
gjennom å påse at opplysninger om alle pågående og planlagte kliniske studier 
innenfor sine ansvarsområder til en hver tid er oppdatert og komplett på 
helsenorge.no. 
Kommunikasjonsavdelingen har i samarbeid med Forskning utarbeidet utkast til "mal" for 
presentasjon av prosjekter på Helsenorge.no. Koordinator for klinisk studier har laget oversikt over 
studier som skal publiseres. Kommunikasjonsavdelingen er i dialog med prosjektledere for 
publisering av studiene. Prosjektledere har meldt tilbake at Helsenorge.no oppleves lite tilgjengelig 
for både forskere og pasienter, og at det hverken er lett å finne på internett eller lett å orientere seg 
om ulike studier på siden.  
 

3.6. Tildeling av midler og krav til aktivitet 
 
Drift og investering 
 
• Mål 2017 
Akershus universitetssykehus HF skal benytte midlene som er stilt til rådighet på en 
effektiv måte og slik at de kommer pasientene til gode. Akershus universitetssykehus 
HF skal i 2017 basere sin virksomhet på de tildelte midler. 
 
Følges opp gjennom løpende driftsoppfølging og en rekke ulike prosjekter. Det vises til omtale av 
driftsforbedring og –effektivisering i øvrige deler av årlig melding. 
 
Resultat 
 
• Mål 2017 
 
I oppdrag og bestilling er det stilt inntekter til disposisjon i 2017 fra Helse Sør-Øst RHF. 
Det er også stilt krav til helseforetakets årsresultat: 
• Årsresultat 2017 for Akershus universitetssykehus skal være på minst 144 millioner 

kroner. 
Foretaket har med et  regnskapsmessig resultat på  +10,3 mill. kr i 2017 ikke oppfylt resultatkravet 
på +144 mill. kr fra eier. Dette har først og fremst negative konsekvenser på foretakets 
investeringsevne. I investeringsbudsjettet for 2018 er det ikke lagt inn investeringsmidler fra et 
regnskapsmessig overskudd i 2017, med den konsekvensen at mange investeringsprosjekter ikke 
nådde opp i den strenge prioriteringen som er gjort. 
 
Likviditet og investeringer 
 
• Annen oppgave 2017 
Helseforetakets styring av samlet likviditet skal skje innenfor tilgjengelige rammer til 
drift og investeringer. 
Følges opp 
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Etablerte prinsipper for likviditetsstyring skal følges opp. Budsjettert resultat for 2017 
skal ikke benyttes til investeringer i 2017 uten etter særskilt avtale med Helse Sør-Øst 
RHF. 
Følges opp 
 
Det skal tas høyde for resultatrisiko og risiko ved pågående investeringsprosjekter før 
etablering av nye investeringsforpliktelser. 
Følges opp 
 
Overføring av likviditet - driftskreditt 
 
• Mål 2017 
Akershus universitetssykehus HF skal styre innenfor tilgjengelig driftskredittramme 
fastsatt av Helse Sør-Øst RHF. 
Følges opp 
 
Helseforetaket skal forespørre Helse Sør-Øst RHF i god tid dersom det er behov for 
driftskreditt ut over gjeldende ramme, og det skal fremlegges tilstrekkelig 
underbyggende dokumentasjon for dette behovet. 
Følges opp 
 
• Annen oppgave 2017 
Akershus universitetssykehus HF skal drive sin virksomhet innenfor gjeldende 
driftskredittrammer, samt innretter virksomheten innenfor de økonomiske rammer og 
krav som er stilt til disposisjon, slik at det bidrar til at Helse Sør-Øst RHFs «sørge for»-
ansvar oppfylles og at det legges til rette for en bærekraftig utvikling over tid. 
Følges opp 
 
Krav til aktivitet 
 
• Tall for resultatoppnåelse 
 
I oppdrag og bestilling 2017 stilte Helse Sør-Øst RHF krav til aktivitet i 2017: 

Aktivitet i 2017 Somatikk VOP  BUP TSB 

ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og pasientadm. 
legemidler) i henhold til "sørge for"-ansvaret 95 450 20 554 22 779 4 337 
Pasientbehandling         
Antall utskrivninger døgnbehandling 60 577 3 720  120  849 
Antall liggedøgn døgnbehandling 217 998 64 711 7 151 18 853 
Antall oppholdsdager dagbehandling 32 622  0  0  0 
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 288 701 141 781 79 382 27 860 
 
Innrapportert aktivitet for 2017er: 

Aktivitet i 2017 Somatikk VOP  BUP TSB 

ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og pasientadm. 
legemidler) i henhold til "sørge for"-ansvaret 94481 17528 22702 4588 
Pasientbehandling     
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Antall utskrivninger døgnbehandling 60134 3897 113 888 
Antall liggedøgn døgnbehandling 217002 65991 7670 19006 
Antall oppholdsdager dagbehandling 32210 0 0 0 
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 293711 133115 75283 27824 
 
Aktiviteten i de somatiske tjenestene ligger litt lavere enn planlagt for døgn- og dagbehandling, men 
høyere for polikliniske konsultasjoner.  
 
I psykisk helsevern er antall liggedøgn høyere enn planlagt, men antall polikliniske konsultasjoner 
er lavere en plantall for VOP og BUP og omtrent  som planlagt for TSB. ISF-poeng er omtrent på 
plantall for BUP og TSB, noe under plantall for VOP. 
 

3.7. Organisatoriske krav og rammer 
 
Helseberedskap 
 
• Annen oppgave 2017 
Akershus universitetssykehus HF skal implementere Helsedirektoratets Veileder for 
helsetjenestens organisering på skadested. 
Ahus har utarbeidet egen delplan for organisering av skadested internt i sykehuset.  Sykehuset har 
ikke ansvar for prehospitale tjenester.   
 
 
IKT-løsninger 
 
• Annen oppgave 2017 
Helseforetakene skal i 2017 delta i Helse Sør-Øst RHFs arbeid med å videreutvikle og 
forbedre prosess for etablering av IKT-områdeplaner. Helseforetakenes IKT-
områdeplaner skal være grunnlag for planlegging av aktivitet i 2018 og ligge til grunn 
for prioritering av tjenesteendringer. Områdeplaner i versjon 1.0 skal foreligge innen 
1. november 2017 og godkjennes av Helse Sør-Øst RHF før styrebehandling i eget 
helseforetak. 
Følges opp og arbeidet er i rute iht leveringsfrist. 
 
Helseforetakene skal sammen med Sykehuspartner etablere plan for sanering og 
konsolidering av applikasjonsporteføljen og innføring av infrastrukturmodernisering 
innen 1. mai 2016. Planen skal være godkjent av Helse Sør-Øst RHF. 
Arbeidet er noe forsinket som følge av at  iMOD er satt i bero.  Ahus har god kontroll på dette og har 
avsatt  ressurser til oppfølging. 
     
 
Innkjøp og logistikk 
 
• Annen oppgave 2017 
Helseforetaket skal etablere rutiner og rapportere på nye måleparametere fra første 
tertial 2017. De nye rapporteringene skal inngå i den ordinære rapporteringen fra 
helseforetaket til det regionale helseforetaket, og innebærer at helseforetaket etter-
registrerer lokale avtaler inngått i 2016 i Innkjøpsportalen. Helseforetaket skal 
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fortsette arbeidet med etablering av rutiner for utarbeidelse av lokale målsettinger og 
forbedringsarbeid knyttet til nye og etablerte målinger. 
Ahus har lagt inn alle de nye KPIene og har rapport på de i 2017. Alle lokale avtaler er og blir 
fortløpende registret inn i innkjøpsportalen. Vi jobber kontinuerlig med målsettinger og målinger 
innenfor området samt få på plass nye rutiner knyttet til dette. 
 
Helseforetaket skal i samarbeid med det regionale helseforetaket etablere en god 
bestillerfunksjon opp mot Sykehusinnkjøp. Helseforetaket skal tilrettelegge for at 
rollen kan videreutvikles og bidra til at Sykehusinnkjøp utvikler seg og understøtter 
driften i helseforetaket. I dette ligger blant annet å bidra til at det settes utviklende 
krav til Sykehusinnkjøp, og at helseforetaket skal sørge for å tilrettelegge for 
brukerinvolvering i alle anskaffelsesprosjekter for å sikre forankring og bruk av 
inngåtte avtaler i helseforetaket. 
Innkjøpsavdelingen ved seksjon anskaffelser har etter virksomhetsoverdragelse av ressurser til 
Sykehusinnkjøp omorganisert  denne seksjonen. De går nå fra å være anskaffelsesseksjonen til å bli 
seksjon innkjøpsforvaltning (det er de samme ressursene som er her).  Flere nye prosesser, rutiner 
og oppgaver er nå lagt inn her siden flere av de gamle er flyttet over til Sykehusinnkjøp. Seksjonen 
skal være Ahus sin bestillerfunksjon opp mot Sykehusinnkjøp, og i vareta brukerinvolvering i 
anskaffelsesprosjekter enten de er lokale, regionale eller av nasjonal art. 
 
Det forventes at det påbegynte endringsarbeidet i helseforetaket med hensyn til 
målbildet for vareflyt videreføres i 2017. Helseforetaket bes særskilt om å sette av 
ressurser i forbindelse med implementering av nytt forsyningssenter. Helseforetaket 
skal bidra med ressurser/kompetanse inn i implementeringsprosjektet for etablering 
av nytt forsyningssenter for å sikre at helseforetakets behov blir ivaretatt i ny 
forsyningsløsning og sikre implementering mot eget helseforetak både under testing 
og oppstart i 2017. 
Ahus har hatt et eget mottaksprosjekt med dedikert prosjektleder for implementering av nytt 
forsyningssenter. Her har vi bidratt til god implementering, testing  og i varetakelse av Ahus i 
forbindelse med driftsstart nytt forsyningssenter 
 
Helseforetaket skal bidra med relevante ressurser i felles forum for bedre utnyttelse og 
utvidet bruk av regionalt ERP-system. I dette ligger blant annet 
forberedelsesaktiviteter for helseforetak som ikke har tatt i bruk løsningen og 
optimalisering av bruk av systemet for de helseforetak som benytter systemet. Dette 
arbeidet skal bidra til at regional ERP-løsning best mulig dekker alle helseforetakenes 
behov. 
Ahus ved innkjøpsavdelingen har deltatt i alle forum som berører regionalt ERP.  Vi har stilt opp og 
bidratt i fellesarena, faggrupper samt ulike arbeidsgrupper.  I tillegg tar vi i mot og hjelper foretak 
som nylig er kommet på eller skal på i løpet av 2018. Innkjøp har også meldt inn to fagressurser 
innenfor innkjøp og logistikk som skal bidra som fagpersoner sammen med ansvarlig for dette 
området i regional ERP.  Vi jobber kontinuerlig med forbedringer og optimalisering innenfor 
mulighetsrommet i regionalt ERP.  Ahus ønsker å bidra for en felles videreutvikling av systemet. 
 
Lojalitet til avtaler 
 
• Annen oppgave 2017 
Helseforetaket skal sikre at alle som foretar innkjøp på vegne av helseforetaket følger 
de avtaler som er inngått for kjøp av varer eller tjenester. 
Innkjøp måler hver mnd. kjøp på avtale og følger med på utviklingen. Vi jobber med årshjul for 
implementering av nye avtaler og sikrer at alle som har behov blir informert i ulike kanaler som 
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skriftlig informasjon, ulike typer stands med leverandører, opplæring med leverandører, egen side 
på intranett med tilgang på alle avtaler gjeldende for Ahus. For 2018 styrker vi dette arbeidet med å 
øremerke en ressurs som vil ha ansvar for ytterligere analyser og målinger. Resultatet av dette 
arbeidet vil bli fulgt opp i de ulike ledergruppene på Ahus og direkte til hver enkelt 
seksjon/avdeling. En del av dette arbeidet er å få mest mulig av kjøp igjennom regionalt ERP. 
 
Informasjonssikkerhet 
 
• Annen oppgave 2017 
Akershus universitetssykehus HF skal sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet 
med utgangspunkt i vurdering av risiko og sårbarhet samt oppfølging gjennom 
internkontroll. 
Ahus har gjennomført flere risikovurderinger internt i forkant av lokal implementering av regionale 
løsninger. Tiltakene som er identifisert gjennom de ulike risikovurderingene peker på hva Ahus må 
gjennomføre for å kunne behandle pasientopplysninger med tilfredsstillende 
informasjonssikkerhet. Ahus deltar også i regionale nettverk som RSV og RSR, og bidrar gjennom 
disse foraene til at løsninger som leveres regionalt er tilstrekkelig vurdert med hensyn til 
informasjonssikkerhet og personvern. I løpet av 2017 har Ahus styrket ressurssituasjonen ved å 
ansette en informasjonssikkerhetsleder.  
 
Helseforetakene skal innen utgangen av første kvartal 2017 sørge for at felles 
regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet er innført i eget 
dokumentstyringssystem. 
Det regionale styringssystemet for informasjonssikkerhet er innført i Ahus sitt 
dokumentstyringssystem EQS. Arbeidet har medført en omfattende revidering av styrende  
dokumenter knyttet til informasjonssikkerhet. Fremover vil Ahus arbeide for å forbedre 
styringssystemet for informasjonssikkerhet, både regionalt og lokalt. 
 
Foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus 
 
• Annen oppgave 2017 
I foretaksmøte 21. september 2017 ble det fattet vedtak om at Kongsvinger sykehus 
overføres fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF, fødetilbudet 
ved Kongsvinger sykehus skal videreføres som i dag, at det legges til grunn at 
overføringen skal skje 1. januar 2019 og at helseforetaket i det videre arbeidet med å 
forberede overføringen skal følge opp oppdragene slik de fremgår av protokoll fra 
foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF 19. juni 2017. 
Ahus deltar i arbeidet med å forberede overføringen. Det er etablert lokale prosjekter ved 
Sykehuset Innlandet HF, Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF for å 
sørge for tilpasninger av driften, for avgivende og mottakende foretak. Disse prosjektene  
styres, ledes og organiseres i de respektive helseforetakene, men det skal sikres dialog og 
samhandling mellom prosjektet i Helse Sør-Øst RHF og de lokale prosjektene.  

Mandatet for dette arbeidet er å lede virksomhetsoverføringen av Kongsvinger sykehus med 
tilhørende opptaksområde til Akershus universitetssykehus HF og prehospitale tjenester til 
Oslo universitetssykehus HF. Virksomhetsoverføringen består av overføringen av ansvaret for 
pasienter i opptaksområdet, personell og totaløkonomi, inklusive bygg og medisinsk-teknisk 
utstyr.  

Mandatet omfatter styring og fremdrift i hovedprosjektet og tilhørende delprosjekter, avgrensning, 
oppfølging og løpende revidering av gjennomføringsplanen, samt helhetlig risikostyring og dialog 
med ledelsen og interessenter ved de lokale helseforetakene. 
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KPP-data (kostnader på pasientnivå) 
 
• Annen oppgave 2017 
Helsedirektoratet fikk i 2016 i oppdrag å utrede og planlegge en løsning for nasjonale 
KPP-data (kostnader på pasientnivå) i NPR med sikte på etablering av en nasjonal 
KPP-database fra 1.1.2018. De regionale helseforetakene skal sørge for at alle 
helseforetak leverer data inn til den nasjonale databasen. Det forutsettes at det legges 
til rette for at KPP anvendes i det lokale forbedrings- og planarbeidet i helseforetak og 
private ideelle sykehus. 
De regionale helseforetakene skal innen 1. november 2017 redegjøre for 
departementet for status for bruk av KPP i lokalt forbedrings- og planarbeid i 
helseforetakene. Helseforetak og sykehus i Helse Sør-Øst skal gi nødvendige 
opplysninger om dette etter nærmere henvendelse fra Helse Sør-Øst RHF. 
KPP er en metode for å beregne kostnaden for hver pasientepisode. Den skal gi innsikt i hvordan 
ressursene ved foretaket brukes. Områder for nytte ved bruk av KPP:  
- benchmarking, pasientforløp og kvalitet som analyseverktøy  
- gir grunnlag for finansieringsordninger  
- gir grunnlag for virksomhetsstyring  
 
Fase 1: Kvalitetssikring og forståelse  
Fase 2: analyseverktøy for vurdering av virksomheten - mot seg selv over tid og 
mot referansepris (DRG) mot andre foretak)  
 
Ahus utarbeidet KPP-data for den somatiske virksomheten første gang for 2016, og har gjennom 
2017 arbeidet med å presentere og forankre KPP-data i divisjoner og klinikker. Når 2017-data 
foreligger vil det arbeides med hvordan dette skal tas i bruk til benchmarking og 
virksomhetsstyring ved Ahus.  
 
 
Det vises til brev fra Helse Sør-Øst RHF datert 4. oktober 2017 Oppdragsdokument 
2017 - styringsbudskap om bruk av avvikssystem og klassifikasjonssystem som 
omtaler bruk av avvikssystemet i analyse av enkelthendelser, statistikk og 
risikoanalyser. I e-post av 20. oktober 2017 er det angitt at tilbakemelding på 
styringsbuskap kan gis som en del av årlig melding fra helseforetak/sykehus. 
Ved Ahus er det innført nytt behandlingsskjema i avvikssystemet EQS der den nasjonale 
klassifiseringen er lagt til grunn. Dette medfører at vi fra januar kan benytte 
klassifikasjonssystemet i oppsummering og oppfølging av vårt forbedringsarbeid og ved overføring 
av meldinger til meldeordningen.   
 

4. ANDRE RAPPORTERINGER 
4.1. Oppfølging av det systematiske arbeidet med beredskap og forebyggende 

sikkerhet 
Akershus universitetssykehus (Ahus), har siden januar 2015 arbeidet med å gjennomføre en 
sikringsrisikoanalyse. På grunn av mange lokalisasjoner er prosjektet delt inn i to faser.  
• Fase 1 omfatter sikringsrisikoanalysen av hovedbygget på Nordbyhagen. Anbefalingsrapport er 

vedtatt av styringsgruppen og arbeidet med implementering av tiltak er påbegynt, men ikke 
ferdigstilt. Som en del av implementeringen er det opprettet en arbeidsgruppe for å revidere 
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soneplanen (adgangskontroll regimet), og dette er et omfattende arbeid som vil pågå utover i 
2018. 

• Fase 2 er en tilsvarende analyse ved eksterne lokalisasjoner og sykehusets barnehager. 
Arbeidet er påbegynt og planlegges ferdigstilt innen sommeren 2018 

Ahus har vært åpen om sitt arbeid med sikringsrisikoanalysen og har delt sine erfaringer med 
andre helseforetak.  Ahus ble i 2017 forespurt av Næringslivets Sikkerhetsråd om å presentere sitt 
arbeid i Sikkerhetsutvalget for helse og omsorgssektoren. 
 
Gjennomgang og revisjon av beredskapsplanverket følger samme struktur som tidligere.  
Pågående livstruende vold (PLIVO) i sykehus var scenario for årets samvirkeøvelse. Ny 
hendelsesbasert delplan PLIVO var implementert tidlig høsten 2017.  Øvelsen ble gjennomført på 
dagtid inne i sykehuset, hvor det var ordinær aktivitet. Evalueringen viser at det var en vellykket, 
nyttig og godt gjennomført øvelse med aktuelle øvingsmoment for alle. Positivt å øve samvirke med 
de andre nødetatene. Det ble avdekket områder for forbedring og egen tiltaksplan er utarbeidet. 
 
 

4.2. Oppfølging av andre oppdrag 
 
Ny spesialitetsstruktur for leger i 2017 
Ny forskrift for spesialistutdanning av leger trådde i kraft 1. mars 2017. For å iverksette den nye 
ordningen ble det etablert et mottaksprosjekt for å implementere ny LIS1 utdanning med virkning 
fra 1. september 2017. 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. 
 
Oppnådde læringsmål via læringsaktiviteter og tilstrekkelig veiledning, og supervisjon er 
grunnlaget for godkjenningen i den nye ordningen. Det er i tillegg lagt vekt på etikk, 
kommunikasjon, brukermedvirkning, helsesystemkunnskap, samhandling og annen kunnskap som 
er viktig for å fylle dagens og morgendagens legerolle. Det er utarbeidet strukturerte utdanningsløp 
som skal fremgå av en individuell plan for den enkelte lege i spesialisering.  

Den nye tredelte spesialitetsstrukturen har en felles kompetanseplattform for alle spesialiteter, del 
1 erstatter dagens turnus. Del 2 er felles for grupper av fag (kirurgi og indremedisin), mens del 3 er 
unik for den enkelte spesialitet. Det er under etablering prosjekt for implementering av LIS del 2 og 
3. 
 
For å dokumentere LIS1 legers utdanning er Kompetanseportalen Dossier (som er en nasjonal 
løsning) tatt i bruk fra 1. september 2017. 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. Det har vært mye fokus på opplæring av 
LIS1, veiledere og ledere for å ta systemet i bruk. 
 
Ahus har 21 LIS1 stillinger, hvorav 15 med distrikt i Akershus og 6 med distrikt Finnmark, med 
opptak 2 ganger i året. Det er svært god søkning til LIS1 stillingene. Det var i alt 1250 unike søkere 
til disse stillingene i 2017, samt vikariater.  Til sammen så har 2275 LIS1 søknader blitt lest og 
vurdert til våre faste stillinger og vikariater i 2017. 
 
 
Oppfølging av tiltaksplaner etter tilsyn og revisjoner 
I 2017 har det vært 19 (31 i 2016) eksterne tilsyn og revisjoner ved sykehuset fra til sammen 10 
(12 i 2016) myndigheter, herunder bla. to fra konsernrevisjonen, to fra Riksrevisjonen, ett fra 
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Fylkesmannen i Oslo og Akershus, tre fra Mattilsynet og ett fra Datatilsynet.  Samlet oversikt 
fremgår av tabellen nedenfor. 
 
Tertial Tilsyn/revisjon 
1. tertial Konsernrevisjonen – Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen 

 
2. tertial 

FMOA – Sepsis i Akuttmottaket – fornyet journalverifikasjon (P2)  
Brann – Skytta 2 
Brann – Moenga 
Brann – C. J. Hansens vei 
Brann – Avdeling for spesialpsykiatri Lurud 
Brann – Bråten behandlingssenter og skole 
Mattilsynet – Avdeling Ski somatisk sykehus 
Mattilsynet – Follo Vestveien Rus og avhengighet 
Sivilombudsmannen – Avdeling for akuttpsykiatri 
Konsernrevisjonen - Behandlingshjelpemidler 
Statens vegvesen – Tilsyn med vilkårsparkering 
Politiet – Årlig vandels- og dokumentkontroll 

 
 

3. tertial 

Politiet – Besøkskontroll, Egenvakthold 
Norske vaskeriers kvalitetstilsyn 
Riksrevisjonen – Effektiv bruk av legeressurser 
Riksrevisjonen – Styrenes arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet 
Datatilsynet – krav om redegjørelse roller og tilgangsstyring 
Mattilsynet – Nordbyhagen catering/kantine 

 
Pålegg, avvik/merknader fra lov- og regelverk som avdekkes gjennom eksterne tilsyn og revisjoner 
behandles og følges opp i sykehusets avvikssystem. Ansvar for at tiltak planlegges, gjennomføres og 
følges opp blir fordelt på direktører i sykehusledelsen i henhold til fastsatt prosedyre. Styret 
orienteres jevnlig om nye og avsluttede større tilsyn og revisjoner som del av administrerende 
direktørs orienteringer, mens status for eksterne tilsyn og revisjoner fremgår av 
tertialrapporteringen til styret og eier, samt årlig melding. 
 
Tabellen under viser tilsyn og revisjoner hvor det per 31.12.17 pågår arbeid med å etterkomme 
pålegg, lukke avvik og gjennomføre tiltaksplaner. Der det i tabellen fremgår frister som har passert, 
er tiltaksarbeidet ennå i prosess og/eller det avventes tilbakemelding fra tilsynsmyndigheten før 
lukking skjer formelt.  
  

 
 
Kvalitet i rapporteringer til nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
Ahus har i 2017 hatt komplett registrering i Hjertestansregisteret.  
Det er avsatt to 20 prosent stillinger til registrering i det nasjonale traumeregisteret. 
Traumeregistrene og traumekoordinator har deltatt på kodekurs. Traumer registreres fra og med 
2017. 

Tilsynsmyndighet Tema Antall  Frist 
Fylkesmannen, 
helseavdelingen 

Tilsyn med gastrokirurgisk avd.  
Sepsis i Akuttmottaket 

1 avvik 
1 avvik  

17.02.17  
01.11.17  

Mattilsynet Tilsyn med hovedkjøkken (catering/kantine) 5 pålegg 20.03.18 
Politiet Egenvakthold 1 avvik  01.06.18 
Konsernrevisjonen Tilgjengelige helsetjenester 

Revisjon av legemidler 
Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av KR 

12 avvik  
13 avvik  
9 avvik  

01.03.18  
01.03.18  
01.05.18 

Kommunalt brannvesen Tilsyn C. J. Hansens vei 1 anmerkning 28.02.18 
Sivilombudsmannen Om tortur og umenneskelig behandling 17 anbefalinger 31.01.18 
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Det er påbegynt et arbeid for å øke registreringen og bedre bruk av informasjon i forskning og 
forbedringsarbeid.   
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DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 

5. UTVIKLINGSTRENDER OG RAMMEBETINGELSER 
5.1. Faglig og demografisk utvikling 

 
Kapasitet 
Det somatiske opptaksområdet til Akershus universitetssykehus bestod i 2017 av ca. 515.000 
innbyggere. I tillegg er Nes kommune med en befolkning på vel 21.000 en del av opptaksområdet 
innen psykisk helsevern og TSB. Med utfasing av Vestby kommune i mai 2018 og innfasing av 
Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde i januar 2019 vil helseforetaket ha ansvar for 
ca. 575 000 innbyggere 

Befolkningen vokser betydelig i hele opptaksområdet. Statistisk sentralbyrås befolknings-
framskrivinger (MMMM) viser en vekst på nær 25 prosent frem mot 2035. Det anslås en sterkere 
vekst i befolkningen på Romerike sammenlignet med befolkningsveksten i Oslo-bydelene og Follo. 

Figur 5-1 Forventet befolkningsvekst i dagens opptaksområde 2017-35 

 

Andelen eldre over 67 år er økende. Det er rimelig å anta at dette også vil øke behov et for 
spesialisthelsetjenester. Aktivitetsveksten vil derfor kunne bli noe høyere enn befolkningsveksten 
skulle tilsi. 

Tabell 5-2 Forventet alderssammensetning i befolkningen 2017-2035 

 

Overføring  av Vestby kommune til Sykehuset Østfold fra mai 2018 vil innebære en reduksjon i 
aktiviteten ved Akershus universitetssykehus på i størrelsesorden 3 prosent. Innfasing av 
Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde fra 1. januar 2019 vil innebære en vekst i 
somatikken på Nordbyhagen for å ivareta områdefunksjoner som nå håndteres av Sykehuset 
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Follo Oslo Nedre romerike Øvre romerike Østfold Totalsum Akk vekst

Aldersgrp grov S 2017 S 2018 S 2019 S 2020 S 2021 S 2025 S 2030 S 2035

0-17 23,1 % 23,0 % 22,8 % 22,8 % 22,7 % 22,3 % 21,7 % 21,5 %

18-66 63,7 % 63,7 % 63,6 % 63,5 % 63,5 % 63,0 % 62,5 % 61,3 %

67+ 13,2 % 13,4 % 13,5 % 13,7 % 13,9 % 14,7 % 15,8 % 17,2 %

Totalsum 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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Innlandet. Denne veksten vil samlet sett tilsvare bortfallet av aktivitet ved overføring av Vestby 
kommune til Sykehuset Østfold.  

Befolkningsveksten i det nye opptaksområdet vil gitt dagens behandlingsmønster tilsvare et økt 
behov for somatiske senger i størrelsesorden 15 per år. Med den forventede aktivitets-utviklingen 
vil kapasiteten på Nordbyhagen bli presset. Det vil derfor være nødvendig å legge en god plan for 
helseforetakets samlede kapasitetsutnyttelse de nærmeste årene. 

På lengre sikt er det av Helse Sør-Øst besluttet å overføre de tre Oslo-bydelene til Oslo 
sykehusområde. Det er imidlertid ikke fastsatt tidspunkt for utfasing fra opptaksområdet, og 
effekten av dette er derfor usikker. Det forventes at Alna bydel vil overføres først. Delvis utfasing av 
Alna bydel vil gi redusert kapasitetsbehov tilsvarende ca. 50 somatiske senger. Samtidig forventes 
avlastningsavtalen med Diakonhjemmet å opphøre, noe som øker behovet tilsvarende ca. 30 
senger.  

Innen psykisk helsevern og rusbehandling vil befolkningsveksten først og fremst påvirke den 
polikliniske aktiviteten, og medfører et behov for i overkant av 20 flere konsultasjonsrom i 
perioden. Utfasing av Vestby kommune fra opptaksområdet vil bidra til å begrense veksten i 
kapasitetsbehovet for lokalbasert psykisk helsevern og rusbehandling i Follo, og vil også redusere 
behovet innen sykehusbasert psykisk helsevern. Imidlertid vil det ikke være tilstrekkelig til å møte 
det økte behovet for dag- og døgntilbud som følger innfasing av Kongsvinger sykehus. Videre vil 
ikke kapasiteten innen psykisk helsevern og rusbehandling påvirkes ved utfasing av Alna bydel, 
ettersom disse funksjonene i første omgang vil forbli i Akershus sykehusområde. Det vil derfor bli 
et snarlig behov for ytterligere kapasitet, særlig innen sykehusbasert psykiske helsevern.   

Akershus universitetssykehus er fortsatt avhengig av å kjøpe behandlingskapasitet fra Oslo 
universitetssykehus tilsvarende 18 døgnplasser hvorav 10 plasser innen sikkerhetspsykiatri nivå 2 
og 8 plasser for psykosebehandling, til sammen 5 900 liggedøgn. Om få år må det finnes en løsning 
for disse plassene innenfor helseforetaket, da Oslo universitetssykehus ikke planlegger for å ha 
kapasitet til gjestepasienter fra Akershus sykehusområde i nytt bygg. 

Det er etablert 60 kommunale akutte døgnplasser for somatikk og psykisk helsevern. Omfanget av 
avlastningseffekt for Akershus universitetssykehus er krevende å kvantifisere, men forventes å 
være stabil de nærmeste årene. 

Fag 
Det er viktig å styrke pasienttilbudet innen områder der det er eller ventes å bli stor aktivitetsvekst 
fremover. Dette gjelder fagområder som kreft, hjerte- og karsykdom, nyresvikt og psykisk 
helsevern. For å sikre gode og sammenhengende forløp, vil det være nødvendig å etablere 
spesialiserte tilbud på noen områder der pasientene i dag må sendes til andre sykehus.  

Opptaksområdets størrelse gjør Akershus universitetssykehus til landets største akuttsykehus med 
flere akuttpsykiatriske innleggelser enn noe annet norsk sykehus. Det somatiske akuttmottaket på 
Nordbyhagen tar i snitt imot 120 pasienter i døgnet.  
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Til tross for kontinuerlig utvikling for å sikre god oppfølging og flyt gjennom mottak, oppleves 
driftssituasjonen ofte krevende, med flere pasienter enn det er sengekapasitet til. Det er derfor 
viktig å jobbe kontinuerlig for å kunne gi god og rask behandling til en stadig økende befolkning. 

Figur 5-3 Gjennomsnittlig antall pasienter til akuttmottaket gjennom november måned i 2016 og 2017. Oppholdstid over fem 
timer registreres som innleggelse. 
 

 
 
Barne- og ungdomsklinikken overfører i dag de aller sykeste barna til Oslo universitetssykehus for 
intensivbehandling. Situasjonen blir imidlertid utfordrende når flere alvorlig syke barn behøver 
overvåkning samtidig.  

Det blir stadig flere eldre pasienter. For å gi disse pasientene gode og sammenhengende 
behandlingsforløp, vil det være avgjørende at helsepersonell fra flere fagområder samarbeider tett. 
Det er også viktig å skape gode overganger mellom omsorgsnivåene for pasienter som har behov 
for videre oppfølging av primærhelsetjenesten.   

De siste årenes arbeid med kapasitet og kapasitetsutnyttelse i sykehuset har vist at godt planlagte 
opphold gir mest effektive pasientforløp. Videre ser man et økende behov for samarbeid på tvers av 
fag og spesialiteter, slik at pasientene får mest mulig helhetlig oppfølging. Dette er positivt både for 
pasienter og fagmiljøer. Et sentralt spørsmål vil være hvordan de gode forløpene skapes, og hvem 
som må samarbeide nært for å realisere dem. 

Teknologi 
Som del av den regionale IKT-satsingen vil det foregå fornying av både infrastruktur og løsninger i 
årene som kommer. Satsingen skal gi bedre kvalitet og pasientsikkerhet, økt effektivitet og bedre 
samhandling mellom aktørene som er involvert i pasientbehandlingen internt på sykehuset og 
mellom sykehusene i regionen. Sykehusene skal bli i stand til å møte samfunnets forventninger til 
bruk av digitale samhandlingsarenaer, for eksempel mulighet for bruk av tjenestene gjennom 
helsenorge.no eller ved digital samhandling med og på sykehusene.  

Et løft innen infrastrukturmodernisering er nødvendig for mottak av de regionale delprogrammene 
under Regional klinisk løsning. Gjennom flere prosjekter de senere årene er det lagt til rette for en 
smidig overgang til en regional infrastruktur, og det er viktig at dette arbeidet ikke forsinkes 
unødig. 
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Samtidig med de regionale prosessene har helseforetaket egne satsningsområder innen utvikling 
og optimalisering av digitale verktøykasser. Disse er omtalt i sykehusets IKT- områdeplan for 2018-
2022.   

Tilstrekkelig kapasitet og effektiv utnyttelse av diagnostiske verktøy er avgjørende for å 
opprettholde høy produktivitet i sykehuset. Den raske utviklingen innen teknologi og 
behandlingsmetodikk skaper behov for utskifting og nyanskaffelse av medisinsk-teknisk utstyr. 
Etablering av robotkirurgi står sentralt for fag som urologisk og gynekologisk kreftkirurgi. Det vil 
også være nødvendig å videreutvikle det bildediagnostiske tilbudet, blant annet for å gi mer presis 
kreftdiagnostikk. Ny kunnskap innen molekylærbiologi og utvikling av nye biomarkører vil få stadig 
større betydning, særlig innen persontilpasset behandling. Molekylære rutineanalyser har allerede 
en viktig plass i patologisk rutinediagnostikk, og må utvikles videre.  

Utdanning, kompetanse og forskning 
Helseforetaket skal bidra til utdanning av fremtidens helsepersonell, og sørge for at egne ansatte 
har kompetansen som er nødvendig for å yte gode og moderne helsetjenester. Utdanningstilbudene 
må gjenspeile både samfunnets og helseforetakets fremtidige kompetansebehov. Det er nødvendig 
å samarbeide tett med utdanningsinstitusjonene for å sikre en slik utvikling. 
Videreutdanningstilbud og spesialisering er avgjørende for at pasientene skal få en trygg, moderne 
og effektiv behandling. 

Medisinske fremskritt er resultat av forskning og utvikling. Universitetssykehusene har et spesielt 
ansvar for å bidra til dette. Forskningsmiljøene ved Akershus universitetssykehus har hatt god 
utvikling de siste årene. Dette skyldes blant annet økende tilfang av eksterne forskningsmidler. For 
å styrke forskningen ytterligere er det nødvendig å videreutvikle infrastrukturen for forskning. Med 
økende behov for tverrfaglighet i pasientbehandlingen, vil bør det også legges til rette for større 
bredde i forskningsgruppene. Utvikling av nye arbeidsmetoder og verktøy vil kreve en god 
innovasjonskultur. 

5.2. Forventet økonomisk utvikling 
Økonomiske framskrivninger foretatt våren 2017 i forbindelse med rullering av økonomisk 
langtidsplan la til grunn en gradvis økning av økonomisk resultat gjennom en årlig omstilling og 
forbedring. Etter at denne rulleringen av ØLP er foretatt er foretakets rammebetingelser endret 
gjennom tidsfastsetting av to store endringer i opptaksområdet, overføring av Vestby kommune til 
Sykehuset Østfold i mai 2018 og overtakelse av 5 kommuner i Glåmdalen fra Sykehuset Innlandet i 
januar 2019. Begge disse endringer vil innarbeides i framskrivingene ved rullering av økonomisk 
langtidsplan for perioden 2019-22. Dette vil skje våren 2018.  
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Tabell 5-4 resultatutvikling fremskrevet for økonomisk langtidsplan 2018-21. Resultatkravet for 2018 er i budsjett 2018 
fastsatt til 110 mill. kr 
 

 

Overskuddsmålet er begrunnet i behovet for å reinvestere som er betydelig allerede i dag, og vil øke 
i årene fremover. Hovedkilden til finansiering av disse investeringene er overskudd fra egen drift, 
med andre ord at pengebruken flyttes fra drift til investeringer.  

En vesentlig andel av omstillingsbehovet forventes realisert gjennom økt produktivitet. Gitt en årlig 
aktivitetsvekst på ca. 2 prosent vurderes et årlig omstillingsuttak i størrelsesorden 1-1,5 prosent av 
påvirkbare kostnader årlig, å være et realistisk men krevende målbilde.  

Foretaket har store svingninger i gjestepasientkostnader. De seneste årene er det igangsatt en 
rekke prosjekter for å øke egendekningen, herunder etablering av PCI, etablering av tilbud 
pasientgrupper som i dag behandles ved SSE, samt økt elektiv aktivitet innen ortopedi og noen 
kirurgiske fag.  

Overføring av finansieringsansvar for nye legemidler fra Folketrygden til helseforetakene skaper 
betydelig økonomisk risiko. De siste årene har disse legemidlene hatt en vekst som er betydelig 
høyere enn den årlige kompensasjonen som ligger i basis- og ISF-inntektene. Kostnadene 
legemidler forventes basert på estimater fra Sykehusapotekene å øke med nær 35 prosent de 
nærmeste årene, til ca. 735 mill kroner i 2021. I tillegg til dette kommer kostnader knyttet 
overføring av finansieringsansvaret for eventuelle nye legemidler. 

Rentekostnadene vil være betydelige for Ahus også i årene fremover. De lange lånene er bundet 
opp i fastrenteavtaler og rentekostnadene vil falle gradvis begynnelsen av perioden før kostnadene 
øker igjen i forbindelse med nybygg. 

Tabell 5-5 Kapital og finans 2018-21 

 

Det arbeides løpende med å prioritere og konkretisere mål og tiltak for satsingsområdene i 
utviklingsplanen. For å understøtte de prioriterte områdene er det satt av 25 mill. kroner i 2018 og 
ytterligere 25 mill. kroner i 2019 som økonomiske rammer for dette arbeidet. I tillegg er det 
estimert driftsøkonomiske effekter av nytt strålebygg foreløpig estimert til 75 mill. kroner før 
kapitalkostnader, samt årlige leiekostnader for nye kontorlokaler. Når det gjelder drift av nytt 
psykiatribygg er det forutsatt at redusert kjøp av plasser tilsvarer økte kostnader i egen regi. 

Det er lagt opp til en stabil positiv likviditetsutvikling i perioden og at foretaket ikke har behov for 
anvendelse av tilgjengelig driftskredittramme. Dette forutsetter oppnåelse av ambisjonene om 
årlige overskudd på 200 mill. kroner. 

Resu lt at v ik lin g ØL P  2 0 1 8 -2 1  (3 7 ) 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1

Sum driftsinntekter 8 545 405          8 642 162             8 814 539             8 911 033             

Sum driftskostnader 8 313 203          8 400 297             8 532 657             8 622 663             

D r ift sresu lt at 2 3 2  2 0 2       2 4 1  8 6 5        2 8 1  8 8 2        2 8 8  3 7 0        

Finansinntekter 2 516                    2 978                       3 614                       4 181                       

Finanskostnader 84 718                 74 843                    85 496                    92 551                    

F in an sresu lt at -8 2  2 0 2        -7 1  8 6 5         -8 1  8 8 2         -8 8  3 7 0         

Årsresu lt at  ØL P  2 0 1 8 -3 7 1 5 0  0 0 0       1 7 0  0 0 0        2 0 0  0 0 0        2 0 0  0 0 0        

Resultatmargin ØLP 2018-37 1,8 % 2,0 % 2,3 % 2,2 %

Forutsatt omstilling -6 669 16 891 51 546 69 561

Omstilling i % av DK 0,1 % -0,2 % -0,6 % -0,8 %

Kapital/finans ØLP 2018-21 (37) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Inntektsføring statstilskudd Nye Ahus 112 457 109 797 81 136 77 691 72 237 77 647 77 691 76 657 77 691

Avskrivninger løpende utskiftinger og nyinvesteringer -397 072 -378 140 -338 155 -335 953 -335 696 -347 664 -365 068 -342 214 -352 281 

Finansinntekter av løpende beholdning 4 200 2 516 2 978 3 614 4 181 3 993 3 946 3 944 3 900

Finanskostnader opprinnelige lån og lån nyinvesteringer -84 803 -84 718 -74 755 -85 283 -92 154 -91 454 -97 917 -85 636 -89 608 
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5.3. Personell- og kompetansebehov 
I forbindelse med Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-19 ble det utarbeidet en rapport om 
bemanningsbehov i spesialisthelsetjenesten mot 2040. I denne ble det konkludert med at Akershus 
sykehusområdene kan forvente et økt behov på 54 prosent.  

Strategisk personell- og kompetanseplanlegging vil bli stadig viktigere, og gode systemer for 
bemanningsplanlegging og ressursstyring vil være en forutsetning for gode pasientforløp og 
effektiv drift. Det er behov for en strategi for kompetansestyring, slik at helseforetaket kan nå målet 
om å ha riktig kompetanse på rett sted. Nasjonal bemanningsmodell kan være et nyttig verktøy i 
planleggingen av fremtidig kompetansesammensetning.  

Det er vedtatt en foretaksovergripende utdanningsstrategi for alle fag og profesjoner som har 
pasientrelaterte oppgaver, eller som understøtter pasientbehandling. Denne skal bidra til å etablere  
gode og tilpassede tilbud om videreutdanning og spesialisering, samt å legge til rette for 
akademiske utdanningsløp for flere yrkesgrupper. 

Kompetansebroen er en portal som skal vise mulighetene for digital kompetansedeling i 
helseforetaket, kommuner, Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Oslo. Når tiltaket er 
endelig implementert, forventes det å skape en god arena for gjensidig læring. 

Ahus lederskole har et bredt tilbud til både ledere og ledergrupper. I flere av modulene brukes 
“hverdagen som case” aktivt som metodikk. På mellomlederprogrammet, primært med 
avdelingssjefer som målgruppe, er hovedhensikten å styrke gjennomføringsevnen på viktig 
forbedrings- og utviklingsområder i sykehuset, gjennom at divisjonene melder inn 
virksomhetskritiske prosjekter og ansvarlige ansatte som deltakere i programmet. 

Det er lagt ned et stort arbeid med å forbedre planlegging av sommerferieavvikling i foretaket for å 
unngå overforbruk. Dette har vært et vellykket tiltak som nå ser ut til å ha funnet sin form. En 
annen utfordring er bemanning i høyaktivitetsperioden om vinteren. Dette har foretaket jobbet 
godt med gjennom flere sesonger, og kapasitetsbehovet følges opp løpende på alle nivåer. 

Bemanningssenter er vedtatt opprettet i 2018. Arbeidet med bemanningsplanlegging og 
ressursstyring skal bidra til samsvar mellom aktivitet og bemanning, ivaretakelse av arbeidsmiljø 
og forebygge brudd på arbeidsmiljøloven, samt bemanning i tråd med tilgjengelige rammer. 

5.4. Status og utfordringer for investeringsområder 
 
Tilstand for arealer 
Tilstanden for eide lokaler er i all hovedsak god. I 2015 hadde 90 prosent av bygningsmassen en 
tilstandsgrad svakere enn 1.2; typisk 1.4. Hovedbygget på Nordbyhagen har en gjennomsnittlig 
tilstandsgrad på 0,9. Bygget ble planlagt for høy utnyttelse og stor grad av fleksibilitet. Dette gir 
gode forutsetninger for effektiv drift i den somatiske virksomheten.  

De eldre bygningene på Nordbyhagen har varierende tilstandsgrad. Et mellombygg som i dag huser 
avdeling for illegale rusmidler har fått påvist soppskader i bærestrukturen. Det bør planlegges 
tiltak for dette bygget. 

Lokalbaserte aktiviteter innen psykisk helsevern, barne- og ungdomspsykiatri og rusbehandling 
foregår dels i eide, dels i leide lokaler på Nedre og Øvre Romerike og i Follo. I Oslo er det kun leid 
areal. Noen av de leide lokalene ligger i tilknytning til eid areal, mens andre drives som separate 
enheter. Tilstandsgraden for eide bygg på utelokalitetene har en spredning på 1,0-1,7. Det er 
varierende grad av elastisitet, og noen aktiviteter kunne ha vært drevet effektivt på mindre areal, 
gitt bedre utforming.  
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Bygningsmessige tiltak 
Etablering av strålebehandling 
For å møte det voksende behovet for strålekapasitet i regionen har Helse Sør-Øst besluttet at det 
skal opprettes nye stråleenheter ved områdesykehus. Etablering av stråletilbud ved Akershus 
universitetssykehus vil bidra til helhetlige pasientforløp og samtidig styrke fagmiljøene innen 
kreftområdet. Etablering av stråleenhet krever nybygg på grunn av strenge krav til skjerming av 
høyvolt strålemaskiner. Det finnes ferdigregulert tomteareal på Nordbyhagen som vil være egnet 
for dette formålet.  

Det er behov for å komme i gang med planlegging av strålebygget så snart som mulig, og det tas 
sikte på å gjennomføre prosjektinnrammingsfasen i løpet av 2018. Det legges opp til at konseptfase 
og forprosjekt kan være gjennomført innen utgangen av 2019, at byggeperioden vil være 2020-21, 
med ibruktakelse i 2022. Foreløpig totalkostnad er beregnet til 670 mill. kroner. Bygget planlegges 
finansiert ved lån (70%), salg av eiendom og oppspart likviditet. 

Bygg for psykisk helsevern 
For å sikre tilstrekkelig kapasitet, god drift og tilfredsstillende sikkerhet for sykehusbasert psykisk 
helsevern må det prosjekteres for nytt psykiatribygg. Senter for sykehusbasert psykisk helsevern 
skal romme sykehusbaserte funksjoner som i dag er lokalisert dels på Nordbyhagen, dels utenfor 
sykehusområdet. Bygging av nye arealer til psykosebehandling og sikkerhetspsykiatri vil innebære 
at aktiviteten i eide lokaler på Lurud og kjøp av plasser på Gaustad kan opphøre. Arealer som kan 
romme aktiviteten innen alderspsykiatri vil i sin helhet kunne erstatte de leide arealene på Skytta. I 
tillegg kan et nybygg gi rom for voksenhabilitering og nevrorehabilitering.  

Byggekostnadene vil samlet være i størrelsesorden 570-700 mill. kr. Driftsmessig gevinst av å 
avslutte kjøpet av plasser ved Oslo universitetssykehus er allerede delvis tatt ut gjennom de 
driftsmessige justeringene som har være gjort de senere årene. Imidlertid vil samling av de øvrige 
aktivitetene i én driftsenhet på Nordbyhagen gi mer rasjonell drift. Videre vil det å avslutte 
leieforholdet på Skytta kunne gi en årlig utgiftsreduksjon på omtrent 10 mill. kr. Avhending av 
eiendom kan skytes inn som egenkapital.  

På sikt kan det være aktuelt å samle tilbudet til barn og unge på Nordbyhagen gjennom utvidelse av 
arealene i dagens ungdomspsykiatriske klinikk. Kostnader for dette er ikke beregnet. 

Det er søkt Helse Sør-Øst om igangsetting av konseptfase for prosjektet. Det planlegges med at 
konseptfase og forprosjekt kan være gjennomført innen utgangen av 2018, og at byggeperioden vil 
være 2019-20, med ibruktakelse i 2021. Bygget planlegges finansiert ved lån (70%) og salg av 
eiendom.  

Hensiktsmessige kontorlokaler 
En del aktiviteter drives fortsatt i midlertidige brakkebygg på sykehusområdet. Det dreier seg først 
og fremst om kontorareal som det ikke er funnet plass til i permanente bygg. Driften er basert på en 
dispensasjon fra Lørenskog kommune som nå er utløpt. Det er derfor stort behov for å flytte 
kontorene.  

Med nye lokaler vil man kunne planlegge for en effektiv og moderne kontorløsning med 
tilstrekkelig antall plasser. Samtidig vil det være mulig å frigjøre arealer til pasientbehandling; 
enten gjennom gjenbruk av tomteareal etter riving av midlertidige bygg, eller ved omdisponering 
av rom i faste bygg. Tomten der “Konsulatet” er plassert er aktuell for nytt strålebygg, og ny løsning 
for kontorarealer må være på plass før eventuell byggestart. 

Det er igangsatt en prosess med sikte på å leie egnet areal i nybygg med nødvendig fysisk nærhet til 
sykehuset på Nordbyhagen. Planleggingen vil gjennomføres i henhold til veiledning for nybygg, 
med noen justeringer. 
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Samlokalisering av lokalbaserte tilbud innen psykisk helsevern 
Det lokalbaserte tilbudet innen psykisk helsevern og rus i Follo er spredt på fire lokaliteter i Ski, 
hvorav tre er i leide arealer.  

I økonomisk langtidsplan 2018-21 planlegges det med realisering av nytt bygg for samlokalisering 
av tilbudene. Bygget vil inneholde areal for poliklinikk og døgnbehandling. Prosjektinnramming, 
konseptfase og forprosjekt kan være gjennomført innen utgangen av 2021, og byggeperioden vil 
være i 2022-23, med ibruktakelse i 2024. Foreløpig totalkostnad er beregnet til 300 mill. kroner. 
Bygget planlegges finansiert ved lån, salg av eiendom og oppspart likviditet. 

Nedre Romerike DPS har døgntilbud på to lokaliteter. Det er faglige og driftsmessige grunner til å 
samle pasienttilbudene. Det er inngått avtale om leie av areal i umiddelbar tilknytning til lokalene 
på Åråsen, og planlegging av omstillingen er godt i gang. 

Investeringer i medisinsk-teknisk utstyr 
 
Robotkirurgi 
Det er igangsatt en felles regional prosess for anskaffelse av operasjonsrobot. Anskaffelsen har blitt 
noe forsinket, men planlegges gjennomført i 2018. Dette vil være viktig for videreutvikling av 
urologisk kirurgi, samt for opprettholdelse av utdanningstilbudet innen dette faget.  

CT 
Foretaket styrker kapasiteten innenfor CT i 2018. Det er anskaffet en CT5. Den vil øke CT-
kapasiteten med 4000-5000 undersøkelser, og vil samtidig bidra til å redusere variable 
lønnskostnader. 

Gastrolab 
Gastrolab-kapasiteten (fordøyelsesmedisin) vil utvides i løpet av 2018, noe som krever både 
investeringsmidler og driftsmidler. Innenfor dette området er det en kraftig vekst i antall 
henvisninger, og foretaket kjøper dyre undersøkelser hos Aleris. Med to nye gastrolaber vil dette 
kjøpet kunne reduseres betydelig. 

Figur 5-6 Investeringsplan 2018-35 
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6. PLANER FOR UTVIKLINGEN 
Helseforetakets utviklingsplan for perioden 2017-2030 trekker opp hovedmål for utviklingen av 
virksomheten og bygninger for perioden, basert på en beskrivelse av de utfordringer sykehuset står 
overfor fremover. Økonomisk bærekraft er en forutsetning for ønsket utvikling. 

Utviklingsplanen ble vedtatt av styret i desember 2016 og godkjent av Helse Sør-Øst i september 
2017. I godkjenningsbrevet skrev Helse Sør-Øst at utviklingsplanen er «et godt grunnlag for videre 
utvikling av Akershus universitetssykehus». 

De langsiktige målene som i utviklingsplanen følges opp med tiltak i en fireårig strategi som 
rulleres årlig i styrets plandel av årlig melding. Arbeidet med operasjonalisering av 
utviklingsplanen skal gi retning til utviklingen de nærmeste årene, og sikre at prioriterte delmål og 
tiltak har finansiering innenfor det planlagte økonomiske handlingsrommet. Det skal sikre ett felles 
planverk som samordner overordnende strategiprosesser med divisjonenes delplaner.  

Arbeidet med å følge opp utviklingsplanen samordnes med målformuleringer fra Helse- og 
omsorgsdepartementet og Helse Sør-Øst, og føringer gjennom blant annet det årlige oppdrags- og 
bestillingsdokumentet. Endelige prioriteringer innarbeides i foretakets økonomiske langtidsplan 
som styrebehandles og rapporteres til Helse Sør-Øst i april. 

Prioritering av tiltak for neste periode vil inngå i et årshjul for strategisk og økonomisk planlegging. 
Oppfølging av målene i utviklingsplanen vil inngå i klinikkenes og divisjonenes utarbeidelse av 
årlige mål og budsjetter. Plan for rullering av strategiplaner for å konkretisere årlige delmål for 
perioden 2019-22 er skissert i figuren under. Årshjulet har til hensikt å bidra til et systematisk 
arbeid for å nå de langsiktige målene i utviklingsplanen. 

 
Figur 5-7 Årshjul for strategisk og økonomisk planlegging 
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6.1. Tematiske satsingsområder og strategiske hovedmål  
Utviklingsplanen trekker opp fire tematiske satsingsområder og seks strategiske hovedmål. Den 
tematiske satsingen vil inngå i oppfølgingen av de strategiske hovedmålene.  

Tematiske satsingsområder 
- Kreftdiagnostikk og behandling 
- Psykisk helsevern og rusbehandling 
- Eldremedisin 
- Den kritisk syke pasienten 

Valg av faglige satsingsområder peker ut retningen for den videre utviklingen av sykehuset. Planen 
legger opp til å utvikle tematiske sentre for eldremedisin, kreft og psykisk helsevern, der 
pasientene kan få dekket ulike behov knyttet til sin sykdom. Behandlingstilbud og funksjoner skal 
samles rundt pasienten gjennom godt samarbeid på tvers. For å få til gode og helhetlige tilbud 
innen kreft og psykisk helsevern trengs det nye bygg. 

Strategiske hovedmål 
 

 
 

 
 
 

Styrke pasienten 

Skape gode og trygge 
pasientforløp 

Styrke spesialisert 
pasientbehandling 

Prioritere tilbudet innen 
psykisk helse og 
rusbehandling 

Sikre tilstrekkelig 
personell med rett 

kompetanse 

Forbedre 
pasientbehandlingen 
gjennom forskning og 

innovasjon 

Sikre økonomisk bærekraft 

Pasientens 
helsetjeneste 
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Slik skal vi nå målene 
Hovedmålene i utviklingsplanen skal følges opp med delmål og tiltaksplan. Delmålene inkluderer de 
tematiske satsingsområdene, og knyttes til det videre strategi- og planarbeidet.  

1. Styrke pasienten  
Utviklingen av Akershus universitetssykehus skal ta utgangspunkt i pasientens behov og interesser. 

 
Informere  

Pasientene skal få god og tilpasset informasjon, slik at de kan delta aktivt i eget 
behandlingsforløp.  

Involvere  
Pasientene skal få økt innflytelse på egne behandlingsforløp. Videre skal brukerne skal tas 
med på råd om videre utvikling av helseforetaket.  

Gi hjelp til å mestre  
Pasienter og pårørende skal få hjelp til å mestre en hverdag med sykdom.  

1) Skape gode og trygge pasientforløp  
Helseforetaket skal tilby gode pasientforløp som samles rundt pasienten.  

Tilpasning til pasientens behov  
Behandlingstilbudet skal utvikles og tilpasses endringer i sykelighet, demografi og 
medisinsk og helsefaglig innovasjon. Behandlingen skal oppleves sammenhengende og 
tilpasset den enkelte pasients behov.  

Kultur for kvalitet og pasientsikkerhet  
Sykehuset skal drive systematisk forbedringsarbeid. Det skal legges vekt på å ta i bruk 
medisinsk og helsefaglig kunnskap og nye teknologiske løsninger som gjør utredning, 
overvåkning og behandling tryggere.  

Samarbeid om pasienten på tvers av sykehus og omsorgsnivåer  
Akershus universitetssykehus skal bidra til å skape gode samhandlingsarenaer og sikre god 
kommunikasjon med andre deler av helse- og omsorgstjenesten.  

2) Styrke spesialisert behandling  
Områdefunksjonene skal styrkes gjennom å tilrettelegge eksisterende tilbud og etablere nye 
spesialiserte funksjoner, med sikte på sammenhengende og gode pasientforløp.  

Senter for eldremedisin  
Det skal etableres et forpliktende og strukturert samarbeid mellom fagmiljøer som 
behandler mange eldre pasienter.  

Kreftsenter  
Gjennom en gradvis utvikling og styrking av behandlingstilbudet for kreft, skal det etableres 
et tematisk senter som samler tilbudet for voksne kreftpasienter.  

Gode forløp for kritisk syke pasienter  
Mottaksmedisinen skal utvikles videre. Effektiv avklaring og samarbeid på tvers av 
enhetene skal vektlegges.  

Styrke elektive områdefunksjoner  
Forventet aktivitetsnivå og kompetansebehov skal brukes aktivt i planleggingen av 
sykehusets pasienttilbud. Pasientene skal tilbys elektiv behandling gjennom videreutvikling 
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av eksisterende tilbud og etablering av nye behandlingsforløp som gir bedre forløp for 
mange pasienter.  

Ta i bruk ny kunnskap og teknologi  
Faglig og teknisk utvikling av diagnostikk og behandling skal vektlegges. Modernisering av 
infrastruktur for IKT og kliniske løsninger vil også stå sentralt.  

3) Prioritere tilbudet innen psykisk helse og rusbehandling  
Etablering av et helhetlig tilbud for sykehusbasert psykisk helsevern skal skape gode 
pasientforløp og et kompetent og attraktivt fagmiljø.  

Samle sykehusbasert psykisk helsevern  
For å sikre gode pasientforløp, god drift og et sterkt fagmiljø skal det arbeides for å samle 
sykehusbasert psykisk helsevern på Nordbyhagen.  

Styrke akuttilbudet for psykisk helsevern  
Den akutt syke pasient skal få bedre oppfølging gjennom bedre rutiner for 
psykosebehandling og god pasientflyt i den akutte behandlingskjeden.  

Videreutvikle lokalbaserte tilbud  
Det skal arbeides for å lage gode og pasienttilpassede tilbud nærmest mulig pasientens 
bosted.  

God koordinering av tilbud til pasienter med sammensatte behov  
Pasienter med sammensatte behov skal få kombinerte og fleksible tilbud. Samarbeidet med 
primærhelsetjenesten skal videreutvikles for å gi et mer helhetlig tilbud til pasientene.  

Bedre tilbud til barn og unge  
Tilbudet til barn og unge skal styrkes gjennom individtilpassede pasientforløp og utstrakt 
samarbeid med barnevern og skolehelsetjeneste. Det skal arbeides for å sikre smidige 
overganger til voksenpsykiatri for ungdom som har behov for oppfølging etter fylte 18 år.  

4) Sikre tilstrekkelig personell med rett kompetanse  
Akershus universitetssykehus skal rekruttere, utdanne og beholde personell, samtidig som vi 
skal bidra til at det utdannes helsearbeidere som fyller samfunnets behov.  

Bidra til utdanning av fremtidens helsepersonell  
For å utvikle fremtidens helsetjeneste på best mulig måte, skal Akershus 
universitetssykehus være en god lærings- og praksisarena for eksterne elever, studenter og 
lærlinger. Sykehuset skal samarbeide tett med utdanningsinstitusjonene for å sikre helhet, 
sammenheng og relevans i utdanningene.  

Kompetanseutvikling i samsvar med helseforetakenes behov  
Kompetanseplanleggingen for foretaket skal være langsiktig, helhetlig og systematisk. Det 
skal legges vekt på god lederutvikling på alle nivåer.  

5) Forbedre pasientbehandlingen gjennom forskning og innovasjon  
Akershus universitetssykehus skal satse på innovasjon og klinikknær forskning innen hele 
bredden av sykehusets fagområder.  

Øke forskningsaktiviteten  
Forskningsaktiviteten skal understøtte utviklingen av prioriterte medisinske og helsefaglige 
satsningsområder.  

Videreutvikle de sterkeste forskningsmiljøene  
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For å styrke viktige forskningsområder, skal sykehuset støtte særskilt opp om noen 
fremragende forskningsgrupper.  

Forske til nytte for pasientene  
Forskningen skal være en integrert del av virksomheten. Det skal legges til rette for å 
inkludere flere pasienter i kliniske studier, og ny kunnskap skal tas i bruk i den kliniske 
virksomheten fra et tidlig tidspunkt.  

Fremme innovasjon  
Det skal legges til rette for innovasjon gjennom styrket infrastruktur, intern strategisk 
finansiering og samarbeid med eksterne aktører.  

 

Slik skal vi sikre nødvendig økonomisk bærekraft  
 
Økonomiforståelse og motivasjon på alle ledernivåer  
Ledere skal i større grad enn tidligere legge vekt på oppfølging og resultatsikring i egen enhet, slik 
at økonomi blir en integrert del av virksomheten på alle nivåer.  

Kontinuerlig og systematisk kostnadsforbedring  
Hele organisasjonen skal ha økt oppmerksomhet og kunnskap om økonomistyring gjennom hele 
virksomheten. Det vil være nødvendig å prioritere hardere enn tidligere for å oppnå nødvendig 
overskudd.  

Rekruttere, ivareta og beholde personell  
Arbeidet med å rekruttere personell som har kompetanse sykehuset har bruk for, skape et godt og 
utviklende arbeidsmiljø, og beholde verdifull arbeidskraft, skal ha en sentral plass.  

Øke produktiviteten  
Effektiv drift er nøkkelen til økt produktivitet. Kontinuerlig arbeid med å effektivisere 
sykehusopphold og redusere antall innleggelser skal sikre god kapasitet og kapasitetsutnyttelse. 
Sykehusets areal og utstyr skal utnyttes optimalt. 
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6.2. Prioriterte tiltak i 2018 
Hovedmål Delmål Tiltak 

1. Styrke pasienten 1.1. Informere Gjennomgang av pasientinformasjon 

 1.2. Involvere Ha brukerrepresentasjon i kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg 

  Gjøre forbedringstiltak på bakgrunn av brukerundersøkelser 

2. Skape gode og trygge 
pasientforløp 2.1. Tilpasning til pasientens behov Etablere to nye endoskopilaboratorier på Nordbyhagen og Ski 

  Øke kapasiteten på fødeavdelingen 

  Etablere forløpsplaner for prioriterte diagnosegrupper 

  Implementere pakkeforløp innen psykisk helsevern og rusbehandling 

  Oppstart av fullverdig intermediærenhet i Barne- og ungdomsklinikken 

  Legge plan for økning av antall pasienter med hjemmedialyse 

 
2.2. Kultur for pasientsikkerhet og 
kvalitet Implementere pasientsikkerhetsprogrammet i henhold til plan 

  Gjennomføre prosjekt for å redusere forekomst av antibiotika-assosiert colitt 

 
2.3. Samarbeid om pasienten på 
tvers av sykehus og omsorgsnivåer Etablere hospiteringsordning for jordmødre i kommunene 

3. Styrke spesialisert 
behandling 

3.1. Styrke elektive 
områdefunksjoner Øke elektiv operasjonskapasitet gjennom tiltak i operasjonsprosjektet 

  Oppgradere og sette i drift en pacemakerlab 

  Opprette nye stoler for medikamentell kreftbehandling på Ski 

  Oppstart av tidlig intensiv habilitering (begrenset omfang) 

  Utvide åpningstidene på PCI-lab 

 
3.2. Ta i bruk ny kunnskap og 
teknologi Anskaffe og ta i bruk operasjonsrobot 

  Øke CT-kapasiteten 

 
3.3. Gode forløp for kritisk syke 
pasienter Forbedre planlegging av anestesikapasiteten 

  Etablere standardiserte forløp for store pasientgrupper  

  Utvide driftstid på laboratoriet for å gi raskere mikrobiologisk diagnostikk 

 3.4. Senter for eldremedisin Etablere ortogeriatrisk tilbud 

  Utrede hjemmesykehusløsninger og bedre pasientforløp for eldre pasienter 

  Etablere interdisiplinær poliklinikk for eldre pasienter 

   

 3.5. Kreftsenter Gjennomføre prosjektinnramming og konseptfase for strålebygg 

  Revidere opptrappingsplan for kreftsatsingen 

4. Prioritere tilbudet 
innen psykisk helse og 
rusbehandling 

4.1. Videreutvikle lokalbaserte 
tilbud Gjennomføre flytting av aktivitet på Moenga til Åråsen ved Nedre Romerike DPS 

  Oppstart av tidligfaseplanlegging for samling av Follo DPS  

 
4.2. God koordinering av tilbud til 
pasienter med sammensatte behov Etablere rutiner for tilbud om langstidsprevensjon til LAR-pasienter 

  Øke kompetanse om pasienter med rus og psykiatri på somatiske avdelinger     

 
4.4. Samle sykehusbasert psykisk 
helsevern Gjennomføre konseptfase for nytt psykiatribygg på Nordbyhagen 

5. Sikre tilstrekkelig 
personell med rett 
kompetanse 

5.2. Kompetanseutvikling i samsvar 
med helseforetakets behov 

Innføre ny spesialistutdannelse for LIS  

Øke antall spesialsykepleiere gjennom utvidet antall utdanningsstillinger  

   

  Gjennomføre kurs i forbedringsmetodikk for alle ansatte 
6. Forbedre pasient-
behandlingen gjennom 
forskning og 
innovasjon 

6.1. Øke forskningsaktiviteten Etablere PhD for jordmor 

 Oppdatere divisjonsvise forskningsstrategier 
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6.3. Plan for 2019-2022 
I perioden 2019-2022 vil det særlig arbeides videre med prosjekter innen de tematiske 
satsingsområdene. Prioritering av tiltak knyttet til utviklingsplanen vil inngå i arbeidet med 
økonomisk langtidsplan.  

Sentrale prosesser i planperioden vil være: 
• Videreføring av prosjektene «Senter for eldremedisin» og «Kreftsenter» 
• Gjennomføring av planprosesser for oppføring av nybygg for 

o Psykisk helsevern 
o Strålebehandling 
o Kontorer 

• Videreutvikling av lokalbaserte, ambulante og arenafleksible tilbud innen psykisk helsevern og 
rusbehandling 

• Økt samarbeid med og om pasienten i hjemmet, blant annet 
o Bruk av velferdsteknologi i samarbeid med kommuner og bydeler 
o Planlegging av hjemmesykehus for flere pasientgrupper 
o Utredning av hjemmebehandling innen blant annet dialyse og kreftbehandling 

• Forbedring av tilbudet til kritisk syke pasienter ved å  
o Forberede etablering av et selvstendig PCI-senter som kan behandle de fleste 

pasientene selv 
o Utrede hvordan Akershus universitetssykehus kan etablere tilbud om trombektomi 

dersom regionen åpner opp for dette 
o Utvide overvåkningskapasiteten  
o Etablere en fullverdig intermediærenhet for barn og unge 

• Modernisering av medisinsk-teknisk utstyr og IKT-løsninger 
• Tilrettelegging for å kunne gi flere pasienter tilbud om deltakelse i kliniske studier 
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Akershus universitetssykehus Brukerutvalgets 
virksomhet – Årsmelding 2017 
 

Innledning 
 
Brukerutvalget er den viktigste endringsagenten ved Akershus universitetssykehus for å 
ivareta pasienter og pårørendes interesser. I 2017 har brukerutvalget og ledelsen sammen 
tatt ytterligere grep for å øke forståelsen og viktigheten av brukermedvirkning. 
 
Brukerutvalget representerer pasienter og pårørende på systemnivå. Brukerutvalget er 
oppnevnt av styret for Akershus universitetssykehus på bakgrunn av forslag fra FFO, SAFO, 
Kreftforeningen, Norsk Pensjonistforbund og en organisasjon som arbeider innen rusmiljøet. 
 
Brukermedvirkning en rettighet 
Det er myndighetenes ansvar å etablere medvirkningsfora og lytte til brukersiden for å sikre 
god kvalitet på beslutninger og tjenester: 
 
• Hovedmålet for all brukermedvirkning er å bedre kvaliteten på tjenester og tiltak.  
• Dette er slått fast i både særlovgivning og overordnet lovgivning. 
 
Brukerrepresentanter skal delta i alle faser av vesentlige omstillingsprosjekter som angår 
etablering, endring og nedlegging av pasienttilbud, på samhandlingsarenaer og i alle saker 
som angår universell tilgjengelighet og pasientrelatert informasjon. Helsepersonell, ledere og 
administrasjon i helsetjenesten skal være forpliktet til å sette seg inn i brukermedvirkningens 
grunnlag, anerkjenne brukerperspektivets viktighet og skal legge til rette for å benytte 
brukernes omstillingskraft og kompetanse.  
 
Brukermedvirkningens grunnlag: 
1. Brukermedvirkning er et nødvendig virkemiddel for å sikre gode og likeverdige 

helsetjenester til alle innbyggere, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, bosted, og 
diagnose/funksjonsnedsettelse. 

2. Brukerrepresentantenes erfaringskompetanse er likeverdig med helsefaglig og 
administrativ kompetanse og er relevant på alle nivå i helsetjenesten. 

3. Brukerrepresentantene skal bidra til at brukersynspunkt gis en sentral plass i utforming 
av pasienttilbudet ved helseforetakene og at brukersynspunkt fremgår i rapportering etter 
plan og meldesystemet og i beslutningsgrunnlag som fremmes for administrasjon og 
styrer. 

4. Medvirkningen skal sikres gjennom faste organer og for øvrig gjennom systematisk 
samarbeid med representanter fra brukerorganisasjonene. Brukerrepresentantene 
foreslås fra relevante pasient- og pårørendeorganisasjoner og eldres organisasjoner. 
Brukerrepresentantene som oppnevnes har selv erfaringer som pasienter eller pårørende 
og skal ivareta et helhetlig brukerperspektiv uten å representere særinteresser.  

 
Brukerutvalgets arbeidsform 
Brukerutvalget har i denne perioden valgt å ikke ha noe eget arbeidsutvalg. Brukerutvalget 
har for viktige høringer oppnevnt en liten gruppe som har utarbeidet et forslag til 
høringsuttalelse. Forslaget er så blitt behandlet i brukerutvalgets møter for eventuelle 
korrigeringer før uttalelsene er blitt videresendt. Brukerutvalget har oppnevnt representanter 
både til råd, utvalg og prosjekter, samt deltagelse i spesifikke forskningsprosjekter. På grunn 
av behov for deltagelse i mange forskningsprosjekt, har det blitt prioritert hvilke 
forskningsprosjekter medlemmene i utvalget kan delta i og hvilke som bør ha ekstern 
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deltagelse. Når det gjelder oppnevning av eksterne medlemmer, må disse være tilknyttet en 
pasient- hovedorganisasjon (eksempelvis FFO) for å kvalitetssikre at deltagerne er opplært i 
brukerrepresentantens  rolle.  
 
Brukerutvalgets leder har som hovedregel, sammen med nestleder deltatt på styremøtene til 
Akershus universitetssykehus. I tillegg har utvalget praktisert at i spesielle saker, kan også 
ett av de øvrige medlemmene delta sammen med leder. Et eksempel er at leder for 
utredningssaker har deltatt når disse er blitt behandlet i styret. 
 
Brukerutvalgets innflytelse 
Brukerutvalget mener at de i 2017 har hatt innflytelse og innvirkning på de saker som er 
sendt til brukerutvalget. Dette gjelder høring og deltagelse i de faglige utvalg og prosjekter 
som brukerutvalget har deltatt på og for Akershus universitetssykehus. Brukerutvalget vil 
likevel signalisere at Helseforetaket med samarbeidspartnere ikke fullt ut ser nytten av å 
benytte seg av de muligheter og kompetanse som brukerutvalget har relatert til utvikling av 
pasientsikkerhet og bedret pasientbehandling. 
 
Konkret har det kommet få innspill til brukerutvalget i saker som gjelder omlegging av rutiner 
og arbeidsformer i divisjonene. Brukerutvalget ønsker å bidra til det beste for pasientene og 
sikre det beste tilbudet relatert til pasientbehandling- og pasienttilbud. 
 
Brukerutvalget ser på 2017 som en vellykket innkjøringsperiode da de fleste av 
representantene ble nyutnevnt for denne perioden. Vi kan derfor konkret arbeide for å bygge 
tillit og forståelse med sykehusledelsen i divisjonene for å få mulighet til å komme i bedre 
kontakt til å gi våre innspill i prosessene. 

Generelt 
Brukerutvalget ble oppnevnt av styret i møte 14.12.2016 (sak nr.101/16) for perioden 
01.01.2017 – 31.12.2018.  
 
Leder og nestleder i Brukerutvalget har møterett som observatører i foretakets styre. 
Brukerutvalget er representert i utvalg for kvalitet- og pasientsikkerhet, klinisk etisk-komité, 
helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg mellom Akershus universitetssykehus og 
kommuner, tvisteutvalg kommuner, rehabiliteringsnettverket, idépoliklinikken, 
ledersamarbeidsforum Nedre og Øvre Romerike, pasientforløpsforum somatikk, 
samarbeidsforum Akershus universitetssykehus og bydeler, rehabiliteringsnettverket, idé-
poliklinikk. 
 
Brukerne er i tillegg representert i flere prosjekter og utvalg av tidsbegrenset varighet, bl.a. er 
de representert i prosessene knyttet til arbeidet med pasientforløp og kapasitetsforbedring 
lokalt og regionalt. 
 
Brukerutvalget for Ahus hadde i 2017 følgende representanter: 
 
Navn Organisasjon 

Alf Magne Bårdslett, 
leder 
 

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Akershus, Norsk forening 
for cystisk fibrose 

Cathrine Aas Moen, 
nestleder  

Kreftforeningen, Hjernesvulstforeningen 
 

Svein Arne Holst-
Larsen 

FFO Akershus, Oslo og Akershus Parkinsonforening 
 

Ewy Halseth 
 

FFO Oslo, Cerebral pareseforeningen for Oslo og Akershus 

Sissel H. Andersen FFO Akershus, Personskadeforbundet LTN 
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Fredrik Nilsson Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RiO) 

 
Esben Madsen (ny 
f.o.m. mars 2017. 
Overtar etter Harald 
Korsgaard) 

Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), 
Norges handikapforbund 

Hilde M. Aanerud 
 

Pensjonistforbundet 

Eirik M. Bjelland Kreftforeningen, Lymfekreftforeningen i Akershus, Buskerud og Oslo 
 

Jannicke Boge (ny 
f.o.m. desember 
2017. Overtar etter 
Marianne V. Skifjell.) 

FFO Akershus, ADHD Norge Akershus 
 

 
 
Brukerutvalget behandlet følgende saker i 2017: 
Møtedato Hovedsaker 
23.01 • Utkast til årsmelding 2016 – Brukerutvalgets virksomhet 

• Utkast årlig melding 2016 
• Orientering fra sykehusledelsen v/adm. direktør 
• Eventuelt: 

o Kontordag i glassgata. Videreføre kontordag i glassgata. 
o Brukerutvalgets brosjyre oppdateres 

 
13.02 • Ledelsens gjennomgåelse og risikovurdering pr. 3. tertial 2016 

• Årsmelding 2017 - Brukerutvalgets virksomhet – vedtak 
• Årlig melding 2016 - vedtak 
• Intern høring – ny struktur i kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalgene 
• Rapport pr 3. tertial 2016 
• Orienteringer fra sykehusledelsen v/adm. direktør 
• Oppnevning av brukerrepresentanter til utvalg og arbeidsgrupper mv. 
• Orienteringer fra møter, utvalg mv. hvor brukerne er representert 
• Eventuelt 

 
17.03 • Orientering om nasjonal informasjonskampanje «Bare spør» 

• Oppdrag og bestilling 2017 
• Orientering fra sykehusapoteket vedr. manglende oversikt over pasientenes 

medisinbruk og pasientsikkerhet 
• Oppnevning av brukerrepresentanter til utvalg og arbeidsgrupper mv. 
• Eventuelt 

 
21.04 • Orientering vedr. regional EPJ-prosjekt 

• Økonomisk langtidsplan 2018 – 2021 
• Årsrapport 2016 for pasient- og brukerombudet i O/A 
• Orienteringer fra sykehusledelsen v/adm. direktør 
• Oppfølging av gjeldende føringer vedr. publisering av §3-3-hendelser 
• Høring – fremtidig helseforetakstilhørighet for Kongsvinger sykehus – 

utarbeidelse av utkast til høringssvar 
• Oppnevning av brukerrepresentanter til utvalg mv. 
• Orientering fra møter, utvalg mv. hvor brukerne er representert 
• Eventuelt 

 
22.05 • Høringssvar fra brukerutvalget – fremtidig helseforetakstilhørighet for 

Kongsvinger sykehus – endelig høringssvar fra brukerutvalget sendt til Helse 
Sør-Øst 

• Lyttepost 
• Orienteringer fra sykehusledelsen v/adm. direktør 
• Ledelsens gjennomgåelse og risikovurdering pr 1. tertial 2017 
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• Orientering om brukermedvirkning i forskning/rutiner 
• Orientering fra møter, utvalg mv. hvor brukerne er representert 
• Oppnevning av brukerrepresentanter til utvalg og arbeidsgrupper mv. 
• Eventuelt 
 

19.06 • Utarbeidelse av retningslinjer for brukermedvirkning og medforskning 
v/forsknings- og utviklingsavdeling Psykisk helsevern 

• Orienteringer fra sykehusledelsen v/adm. direktør 
• Høring om nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved 

hjerneslag – utarbeidelse av utkast til høringssvar 
• Orienteringer fra møter, utvalg mv hvor brukerne er representert 
• Eventuelt 

 
22.09 • Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2017 

• Økonomisk langtidsplan og budsjett 2018 
• Høring om nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved 

hjerneslag – endelig høringssvar fra brukerutvalget sendt til Helsedirektoratet 
• Orientering fra møter i utvalg og arbeidsgrupper hvor brukerne er representert 
• Oppnevning av brukerrepresentanter til utvalg og arbeidsgrupper mv. 
• Eventuelt: 

• Felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i Helse Sør-Øst 
 

23.10 • Presentasjon av «Møtepunktet» 
• Møteplan 2018 
• Orientering fra sykehusledelsen v/adm. direktør 
• Presentasjon av NONEMI (Norsk nettverk for migrantvennlige sykehus) 
• Orienteringer fra møter, utvalg mv hvor brukerne er representert 
• Oppnevning av brukerrepresentanter til utvalg og arbeidsgrupper mv. 
• Eventuelt: 

• Årlig melding 2017 – opplegg og tidsplan for arbeidet 
 

17.11 • Orientering om triage v/akuttmottaket 
• Pasientterminaler ved Akershus universitetssykehus 
• Orienteringer fra sykehusledelsen v/adm. direktør 
• Budsjett 2018 
• Kapasitet bildediagnostikk 
• Høring – forslag om endring i helse- og omsorgstjenesteloven 
• Orienteringer fra møter, utvalg mv hvor brukerne er representert 
• Oppnevning av brukerrepresentanter til utvalg og arbeidsgrupper mv 
• Eventuelt 

 
15.12. • Regional utviklingsplan 

• Orienteringer fra sykehusledelsen v/adm. direktør  
• Oppnevning av brukerrepresentanter til utvalg og arbeidsgrupper mv 
• Orienteringer fra møter, utvalg mv hvor brukerne er representert 
• Eventuelt 

o Oppnevning av brukerrepresentanter i utelokasjonene 
 

 
Brukerutvalget er holdt løpende orientert om driftssituasjonen ved sykehuset og arbeidet 
med tiltak for å bedre kapasiteten og oppnå økonomisk balanse.  
 
Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus har deltatt på ett av årets møter. 
 
Brukerutvalget har i 2017 behandlet faste saker som budsjett, ledelsens gjennomgåelse, 
risikovurdering og Årlig melding 2016, samt flere høringer som det er avgitt uttalelse til. I 
tillegg har det vært flere temasaker på dagsorden.  
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Brukerutvalget har i 2017 behandlet to store høringssaker: 
• Høring Fremtidig helseforetakstilhørighet for Kongsvinger sykehus og  
• Høring- Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag 
 
Høring fremtidig helseforetakstilhørighet for Kongsvinger sykehus 
Brukerutvalget var for denne saken bekymret for kompleksiteten i en slik overføring, 
eksempelvis faren for en svekkelse av pasienttilbudet og økonomien ved Ahus. 
Pasientsikkerheten for Kongsvinger anså vi ville bli vesentlig forbedret. Med bakgrunn i dette 
ble vårt høringsutkast laget. Med de viktigste punktene i høringen som følger sitert; 
 
• Brukerutvalget ønsker at de overordnede målene ved en endring av tilhørighet medfører 

endringer i dagens situasjon for pasientenes kvalitet og sikkerhetstilbud. Kongsvinger 
sykehus må få en bedret score for overlevelse enn det som er dagens situasjon og en 
bedret akuttfunksjon. Videre mener vi at det er viktig at de siste års oppnådde  
forbedringer i kvalitets- og sikkerhetstilbudet til pasientene ved Akershus 
universitetssykehus hus ikke blir svekket i forbindelse med en eventuell 
virksomhetsoverføring.  
 

• Brukerutvalget mener det er viktig at de økonomiske forhold vist i risikovurderingen blir 
håndtert på en slik måte at de bedrede økonomiske forhold ved Akershus 
universitetssykehus ikke blir svekket. Begrunnelse for dette er at de økonomiske 
resultatene for sykehuset gir grunnlaget for de nødvendige investeringer i forbindelse 
med et nytt kreftsenter og medisinsk utstyr. Videre ser vi det som viktig at en 
virksomhetsoverføring vil medføre at det totale sengepostantallet blir økt for pasienter 
som sokner til begge sykehus. 

 
Brukerutvalget har med bakgrunn i overforstående argumentasjon kommet til følgende: 
 
BRUKERUTVALGETS KONKLUSJON: 
Model 2: «Kongsvinger som akuttsykehus med tilpassede funksjoner». 
Brukerutvalget viser til den innrammede oppsummeringen på side 36 i høringsdokumentet 
som et godt eksempel på hvordan Kongsvinger sykehus må styrkes for å tilfredsstille modell 
2 og støtter denne. 
 
Høring nasjonale retningslinjer ved rehabilitering og behandling av hjerneslag 
Det forelå et høringsutkast på en revisjon av retningslinjene av 2010 i juni 2017 med 
høringsfrist 01.08.17. Høringsutkastet ble oversendt brukerutvalget fra Helsedirektoratet med 
ønske om brukerutvalgets kommentarer.  

Helsedirektoratet hadde utarbeidet et høringsskjema på tilsammen ca. 140 punkter som 
skulle fylles ut basert på høringsutkastets ca. 220 sider. Brukerutvalget oppnevnte en 
arbeidsgruppe med ansvaret å utfylle svarskjemaet i løpet av sommeren 2017, og 
høringsskjemaet ble innsendt innen høringsfristen 1. august. 

Brukerutvalget ser, ut fra et pasientsynspunkt, positivt på de reviderte retningslinjene, som 
nå bedre fordeler ansvaret for en forsvarlig oppfølging og sen-rehabilitering av slagpasienten 
i primærhelsetjenesten etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten. Dette vil gi en tryggere 
fremtid for en hjerneslagpasient med behov for kontinuerlig oppfølging så vel fysisk som 
psykisk og også vil være fundamentet for en god overgang til et vanlig liv hjemme og i 
arbeid. Pasienten skal være i stand til å leve med en alvorlig kronisk sykdom og få et verdig 
liv. 
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Videre har utvalget gitt merknader og innspill for øvrige  høringssaker: 

Systematisk kvalitetsarbeid – prinsipper og utvalgsstruktur: Brukerutvalgets generelle 
kommentar til denne høringen: 

Utkastet gir en god oversikt over hvordan en har tenkt å gjennomføre det systematiske 
kvalitets- og sikkerhetsarbeidet gjennom prinsipper for en valgt utvalgsstruktur. 
Brukerutvalget ønsker at målene for ny struktur medfører endringer i dagens situasjon på en 
slik måte at kommunikasjonen/samarbeidet mellom nivåene sammen forbedrer kvaliteten og 
pasientsikkerheten.  
 
Publisering av § 3-3 hendelser 
Synspunkter på publisering av enkelthendelser: 
Brukerutvalget anbefaler at sykehusene publiserer alle § 3-3 hendelser, og at det skjer på lik 
måte. Publisering av et utvalg av hendelser anbefales ikke. Det ville føre til tvil om hva som 
ligger bak utvalget som publiseres. Et spørsmål ville være om det publiserte utvalget vil stille 
sykehuset i et mer gunstig lys enn om alle hendelsene ble publisert. 

Strategi BUK 2017 til 2021 
Brukerutvalgets hovedkommentar til høringen var: 
Senterorganisering virker fornuftig og bør sikre en tverrfaglig behandlingsform som øker 
behandlingskvaliteten. Erfaring fra pasienter understreker behovet for god informasjon om 
målsettingen for behandlingsforløpet og hver terapeuts rolle og mål. Barn med diagnose 
funksjonshemming etter skade eller sykdom bør få et eget opplegg. Det nevnes at overgang 
mellom avdelinger på sykehuset spesielt prioriteres. Etter vår mening, er overgang fra 
spesialistbehandling til samfunn og arbeid/studier et viktig område å fokusere på. Likeledes 
overgangen til primærhelsetjenesten og pårørendes ansvar. Generelt mener vi BUK bør ha 
likepersonstilbudet innarbeidet rettet mot pasient og pårørende.  
 
Ny kreftplan for Akershus universitetssykehus HF 
Brukerutvalget har hatt representanter i arbeidsgruppen som har utarbeidet ny kreftplan for 
perioden 2017 til 2030. 

Ambulante team og tjenester. 
Det er i 2017 startet opp et arbeid med tanke på å utnytte personalressursene mer fleksibelt 
for samhandling med kommunene.  Det er utarbeidet en oversikt over virksomheter/tjenester 
som tilbyr behandling/ støttefunksjon utenfor sykehuset vegger. Brukerutvalget er 
representert i prosjektet som nå går inn i en ny fase.  Brukerutvalget ser behovet og 
potensialet i dette tilbudet da det også for mange brukere gir trygghet og forutsigbarhet å få 
behandling/ oppfølging i egen kommune/eget hjem.  Ordningen frigjør samtidig verdifull 
sengekapasitet på Ahus. 
 
Trygg utskriving 
Brukerutvalget er opptatt av at utskriving av pasienter skal ha et avklart forløp med en 
strukturert samtale før pasienten sendes til hjemkommunen. Vi er glade for 
samhandlingsavtalen som er inngått med kommunene, men ser at mange pasienter ikke er 
orientert om hva de skal kunne forvente. Prosjektet er opptatt av å måle brukertilfredsheten 
ved utskrivingen. 
 
I prosjektet som er forankret i geriatrisk avdeling, har brukerutvalget blitt utfordret til å bidra 
gjennom deltagelse i læringsnettverket «Trygg utskrivning med pasienten som likeverdig 
part». Brukerutvalget forventer at prosjektet vil gjøre overgangen etter utskrivingen fra 
sykehuset mer forutsigbar og begrense reinnleggelser når rutinene blir gjort gjeldene i alle 
avdelinger. Vi er glade for denne muligheten til å være med og sikre gode utskrivingsrutiner 
og samhandling. 

Vår ref: 16/02032-3 Side 6 av 7 
 
 



 
 
 
Likepersonordning ved Akershus universitetssykehus 
Likepersonkontor/brukerkontor, ble etablert på Ahus i 2015. Tjenesten bemannes og drives 
av brukerorganisasjonene, i samarbeid med koordinator for læring og mestring på Ahus. Ca. 
70 likepersoner fra 15 ulike organisasjoner deltar i ordningen. Tilbudet, kalt “Møtepunktet for 
pasienter og pårørende”, ligger sentralt plassert i glassgata. Der skal pasienter og pårørende 
få relevant informasjonsmateriell, veiledning til trygg helseinformasjon og en likeperson å 
snakke med om “stort og smått”. 
 

Deltakelse på konferanser og seminarer mv 
Medlemmer av brukerutvalget har deltatt på brukerkonferanser og samarbeidsmøter i regi av 
Helse Sør-Øst, herunder konferanse for brukerutvalg i Helse Sør-Øst.  
 
Brukerutvalget var representert med en deltaker på Rehabiliteringskonferansen  
14. -15.09.17., en deltaker på Helsekonferansen 11. – 12.05.17. og en deltaker på 
Pasientsikkerhetskonferansen 01. – 02.11.17.  
  
Andre kurs som brukerrepresentanter har deltatt på: 
• Innføringskurs i klinisk etikk i helsetjenesten 
• Modul 1 Brukeropplæring i regi av organisasjonene 
• Modul 2 Brukeropplæring i regi av Akershus universitetssykehus 
• Modul 3 Erfaringskonferanse  i regi av organisasjonene 

Deltakelse på diverse møter  
Brukerrepresentanter har i 2017 deltatt på: 
• Infomøte Prematuravdelingen 
• Pasient og brukerombud Oslo & Akershus "Seminar om Barn og unge" 
• Dialogseminar om rehabilitering i Helse Sør-Øst 
• Invitasjon til erfaringsmøte med Pasient- og brukerombudet 
• Møte i forskningsprosjekter 

Foredragsvirksomhet  
Brukerutvalgets representanter har hatt innlegg på: 
• Den internasjonale sykepleierdagen 
• Kompetanseløft for kontorfaglige 
• Arbeid med klinisk kommunikasjon 
• Introduksjon nye sykepleierstudenter 
• Introduksjonskurset for nye turnusleger  
• Innlegg/foredrag for nye sykepleiere 
• Innlegg/foredrag for nye likepersoner til møtepunktet 
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Årsrapport 2017 
 

 

Oppsummering av året 
 

2017 har vært et spennende år for Ungdomsrådet. 
Rådet har fått mange og varierte oppdrag fra ulike 
avdelinger, foreninger og organisasjoner. Felles for 
disse er at de ønsker kunnskap om hvordan det er å 
være ungdom og bruker av helsetjenester og 
arbeidet Ungdomsrådet gjør for å fremme disse 
ungdommenes interesser. Rådsmedlemmene har 
deltatt på oppdrag som nå er blitt en fast del av 
rådets årshjul, eksempelvis ledermøter med ledelsen 
på BUK og ABUP, nyansattkurs, medisinerseminar 
ved Universitetet i Oslo.  I tillegg til disse oppdragene 
har et av årets høydepunkter vært flere treffpunkter 
og kontakt med de andre ungdomsrådene i landet. 
For eksempel kom ungdomsrådet fra UNN på besøk 
og deltok på en todagers samling med Ungdomsrådet 
fra Ahus og OUS. Rådet har også deltatt på felles 
arrangement med Ungdomsrådene fra Sunnaas og 
Vestre Viken. Mange av de nyetablerte rådene fra 
ulike deler av landet har tatt kontakt med 
Ungdomsrådet på Ahus med spørsmål om erfaringer 
og anbefalinger om organisering og innsatsområder. 
Noen av disse er Ungdomsrådet fra Tromsø, 
Sarpsborg, Møre og Romsdal. 

Ungdomsrådets leder Josefine Rørvik Skåland og 
tidligere leder Guro Elshaug har blitt intervjuet av 
tidsskriftet Sykepleien om det å oppleve sykdom i 
ungdomstiden og hvordan helsepersonell kan 
tilrettelegge for ungdom: Det-er-ikke-mulig-sette-
ungdomslivet-pa-vent. Rådsmedlem Ida Hauge 
Dignes med erfaring fra habilitering/psykisk 
helsevern har skrevet et innlegg om fordommer i 
Aftenpostens spalte Si:D: Kuren-hverdagens-
fordommer 

 

 

 
 

 

 

    ungdomsraadet@ahus.no   /ungdomsraadet.ahus   

https://sykepleien.no/2017/10/det-er-ikke-mulig-sette-ungdomslivet-pa-vent
https://sykepleien.no/2017/10/det-er-ikke-mulig-sette-ungdomslivet-pa-vent
sid:%20https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/xx20B/Kuren-for-hverdagens-fordommer--Ida-Hauge-Dignes
sid:%20https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/xx20B/Kuren-for-hverdagens-fordommer--Ida-Hauge-Dignes


Aktivitet 2017 
 
Ungdomsrådet har hatt følgende kveldsmøter i 2017 
 

09.02 Ungdomsrådsmøte Gjest: Tone Ikdahl 

04.05 Ungdomsrådsmøte Ungdomsrådet utarbeidet sin årsplan 

22.06 Ungdomsrådsmøte Gjest: Erik Borge Skei 

07.09 Ungdomsrådsmøte Tidligere koordinator Monika Overå takket for seg 
Introduksjon av ny koordinator Silja Katrina Krøvel 

12.10 Ungdomsrådsmøte Tilbakemelding til fagråd Ungdomsmedisin 
angående viktige temaer til både kurskvelder for 
ungdom og kurs i ungdomsmedisin som skal 
arrangeres våren 2018.  

14.12 Ungdomsrådsmøte Gjester: Stillasebyggerne BUP Øvre Romerike 

 
 

 
Ungdomsrådet reiser på helgesamling 1-2 ganger i året. Dette er verdifullt for å jobbe effektivt med ulike saker og 
innsatsområder, samt for å bygge et godt sosialt klima. 
 

31.03-02.04 Helgesamling Soria Moria hotell Foredragsholder: 
Torunn Meyer - 
presentasjonsteknikk 

10.11-12.11 Helgesamling Soria Moria hotell Foredragsholder:  
Lene Ljødal – Digital 
kommunikasjon og 
markedsføring 

 
 
Ungdomsrådet har på frivillig innsats deltatt med presentasjoner og foredrag på en rekke møter og arenaer,  
både internt og eksternt.  
 
Oppdrag våren/ høsten 2017 

Dato Hendelse Sted Tid 
10.01.17 Musikk caféen  BUK 17.00-19.00 
25.01.17 Dialogmøte BUK 16.00-19.00 
11.02.17 «Hvordan har Ahus organisert sitt 

Ungdomsråd» 
Hotell Quality 
Sarpsborg 

12.00-15.00 

21.03.17 Introduksjonsdag for nyansatte på BUP Åråsen 09.30-10.00 
14.03.17 BUP 

Opplæring for nyansatte 
Åråsen 15.00-15.20 

27-
28.02. 
2017 

Konferanse i regi av Nordisk 
ministerråd 
(Deltagere på konferansen) 

Radisson Blue Hotell i 
Oslo 

Hele dager 

14.03.17 Nyansattkurs BUP Åråsen 15.00-15.20 
21.03.17 Introduksjonsdag BUP 

Ahus 
Ahus 09.30-10.00 

29.03. 
2017 

Faglig Forum 
Helsetjenestesteforskning (HØKH) 

Ahus 
Nye nord 5 etg 

11.45-12.30 

18.04.17 «Bedre behandling for ungdom» 
Follo BUP 

Ahus 16.00-17.30 

25.04.17  Åpen dag med fokus på fag og 
forskning  

Ahus 18.00 – 20.30 

27.04.17 App- workshop Ahus 17.00- 
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Senter for pasientmedvirkning og 
samhandlingsforskning 

09.05.17 Møte med Kari Bøckmann (rådgiver 
Nordlandssykehuset) 

Bråten 14.00 

10.05.17 Eventgarden- konseransier Ahus  
11.05.17 Møte med Ingvild Grimstad ang 

Rehabiliteringskonferanse i Sandefjord 
Bråten 10.00- 11.00 

16.05.17 Møte med ledergruppen BUP Åråsen 12.00-13.00 
01.06.17 App- workshop 

Senter for pasientmedvirkning og 
samhandlingsforskning 

Ahus 17.00- 

02.06.17 Medisinerstudenter på Rikshospitalet Rikshospitalet 09.00- 09.20 
19.06.17 Brukerutvalget Ahus 11.45-12.16 

15.09.17 
og 
16.09.17 

Møte mellom ungdomsrådene UNN, 
OUS og Ahus 

Rikshospitalet Hele dagen 

10.10.17 Nyansattkurs v/ ABUP Åråsen Åråsen 15.00-15.30 

17.10.17 App-workshop m/ 
Senter for pasientutvikling og 
samhandlingsforskning 

Ahus 17.00-19.00 

23.10.17 Helsedirektoratet/ Brukerutvalget Oslo/ 
Helsedirektoratet 

13.00-14.00 

25.10.17 Gastrokirurgisk avdeling Ahus 09.00-09.30 

26.10.17 Rehabiliteringsuka Ahus 10.30-13.30 

31.10.17 Nyansattkurs BUP Ahus 12.00-12.30 

13.11.17 Pasient og Brukerombud Oslo og 
Akershus 

Lille Grensen 7 
Oslo 

16.00-18.00 

16.11.17 Møte med koordinator fra Møre og 
Romsdal 

Bråten 12.00-13.00 

28.11.17 Ledermøte v/ BUP Åråsen 12.00-13.00 

30.11.17 Ledermøte v/ BUK Ahus 11.45-12.45 

01.12.17 Medisinerstudenter v/ Rikshospitalet Rikshospitalet  

12.12.17 Personalmøte v/ poliklinikken BUK Ahus 14.30-15.30 

 
Ungdomsrådet bidrar med brukerrepresentanter i flere ulike verv: 
 

Avdeling og 
kontaktperson Beskrivelse Rolle 

ABUP og Oslo kommune 
v/ Håkon Ruud 

Lavterskeltilbud for 
Hellerud og Stovner 
videregående skole 

Brukerrepresentant i styringsgruppe 

Øvre Romerike BUP «Stillasbyggerne» Brukerrepresentant i styringsgruppe 
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 v/Heidi Svendsen 
Tessand 

samarbeidsprosjekt 
BUP/ 
barneverntjenesten 

Avdeling samhandling 
og helsefremmende 
v/ Marit Hofseth 

Møtepunktet Representant fra Ungdomsrådet 

 
 
 

 

Organisering og administrasjon 
Ungdomsrådet er et foretaksovergripende organ for brukermedvirkning med administrativ forankring i Barne- og 
ungdomsklinikken, Avdeling Stab og Divisjon Psykisk helsevern, Avdeling BUP. Budsjett og driftsansvar ligger 
under BUK, Avdeling Stab. 
 
For daglig ledelse av rådet er det oppnevnt en koordinator fra begge parter. Koordinatorer i 2017 har vært fra 
BUP: Randi Balgård og fra BUK: Monika Overå (01.01-31.07.17) og Silja Katrina Krøvel (01.09-31.12.17).  
 
I løpet av året er det gjort et arbeid på å evaluere driften av rådet i et samarbeid mellom BUK, BUP, 
Ungdomsrådet og Helse Sør-Øst.  
 

 

Innsatsområder 2017 
 
Ungdomsrådet har hatt to innsatsområder de særlig har ønsket å satse på i 2017. Det ene handlet om å bli mer 
synlig internt, og det neste å få styrket psykisk helsevern i rådet. Rådet har også ønsket å etablere kontakt 
og samarbeid med de andre ungdomsrådene.  
 
Fra oppstarten i 2012 fikk rådet raskt ekstern oppmerksomhet. Dette førte til mange oppdrag og presentasjoner 
som har bidratt til å løfte området ungdomshelse og ungdomsmedvirkning på et nasjonalt plan. Men selv om 
rådet var blitt kjent over hele landet, var (og er) det fortsatt mange Ahus-ansatte som ikke kjenner til 
Ungdomsrådet. Dette ønsket rådet gjøre noe med. 
 

 
Hilsen fra leder Josefine Rørvik Skåland 
 
Nå har det gått et år siden jeg ble leder av Ungdomsrådet. Det har vært et 
spennende år fylt med morsomme, men også utfordrende oppgaver. Det å bli leder 
av et ungdomsrådet så stort som Ahus sitt, krever mye arbeid og engasjement. 
Læringskurven har vært bratt, men den har også gitt meg mye. 
 
Dette året har vi gjort mye forskjellig. Vi har blant annet jobbet med hvordan vi kan 
bidra til å fjerne tabuer og skam rundt det å være ung med helseutfordringer. BUP 
har vært veldig engasjerte og brukt oss mye, det er vi glade for. Jeg har lyst til å 
trekke frem en ting jeg er stolt av at vi har fått til i år, og det er at det nå endelig 
har kommet internett til ungdommene som er innlagt på Bråten Behandlingsenter.  
 
Å bli møtt med forståelse og respekt i sykehusledelsen er noe vi i Ungdomsrådet 
setter pris på, uten deres samarbeid får vi gjort lite.  Sammen gjør vi helsetjenesten 
tilrettelagt og tilgjengelig for ungdom.  
 
Jeg har lyst til å takke alle flotte og engasjerte helsepersonell som vi har møtt dette 
året. Takk for at dere tar oss på alvor og lytter til det vi har å si. Til alle nyansatte 
på Ahus i løpet av 2017, så håper jeg dere husker på at ungdom er en egen pasientgruppe med egne behov. Og 
vi trenger å behandles deretter. 
 
Må også få takke de to fantastiske koordinatorene våres Randi Balgård og Silja Katrina Krøvel. Takk for et godt 
samarbeid, uten dere hadde ikke Ungdomsrådet gått rundt. Også en stor takk til nestleder Maren S. 
Romundstad, takk for at du alltid er der for å diskutere saker når jeg er usikker og stiller opp når jeg ikke kan. 
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Sist men ikke minst, takk til alle de andre rådsmedlemmene. Dere gjør en fantastisk innsats for ungdom med 
helseutfordringer. Og jeg er så glad for at jeg får jobbe med dere.  
 
I 2018 håper jeg vi kan få til et bredere samarbeid med de ulike ungdomsrådene på tvers av helseforetak, 
sammen kan vi gjøre mer. Vi håper også at dere som jobber i ledelsen og ellers på Ahus husker på oss og bruker 
oss. 2018 vil også bli et år der vi fortsetter å sette fokus på tabuet rundt det å ha helseutfordringer. VI har 
mange planer foran oss og gleder oss til et nytt og spennende år! 
 
Hilsen Josefine 
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Utdrag av protokoll fra møte i arbeidsmiljøutvalget ved Akershus universitetssykehus HF  29.01.2018 

Sak 04/18 Årlig melding 2017 

Enstemmig uttalelse: AMU tar Årlig melding 2017 til orientering 

 

Utdrag av protokoll fra møte i Brukerutvalget ved Akershus universitetssykehus HF 29.01.2019 

Sak 3/18 Årlig melding 2017 

   Vedtak: Eventuelle innspill sendes Tone Joranger i løpet av uke 5.  

   (Mottatte innspill er innarbeidet i Årlig melding 2017)  
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