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1. Sammendrag 
Ahus får i 2018 et historisk godt økonomisk resultat i det nye sykehuset som ligger 86 mill. kr 
høyere enn budsjettert resultat på 110 mill. kr. I tillegg har det vært en positiv utvikling i 
pakkeforløp de siste månedene, og det er spesielt forløpet på brystkreft som har hatt en 
betydelig forbedring i sine resultater. Foretaket har en måloppnåelse på behandling innen 
standard tid på over 70% både i november og desember, alle pakkeforløp sett under ett. 
 
Kvalitet og aktivitet 
• Andel korridorpasienter er i desember 1,4 % og gjennomsnittet i 2018 ble 1,5 %. Det er 

0,4 prosentpoeng over det akkumulerte nivået i 2017.  
• Andel fristbrudd er på foretaksnivå 3,1 % i desember. Det er 0,1 p.p. lavere enn i 

november.   
• Antall nyhenviste ventende totalt ligger 0,6 % lavere enn i desember 2017 og nyhenviste 

ventende over 3 måneder har økt med 25 % (450 pasienter) siden desember i fjor.  
• Ventetiden for avviklede pasienter er 58 dager i desember, som er 2 dager høyere enn i 

desember 2017. Hittil i år er ventetiden for avviklede pasienter i gjennomsnitt 58 dager. 
 
Bemanning og sykefravær 
• Utbetalte månedsverk i desember er 6796 mot budsjettert 6633 (-163), og et forbruk på 

6749 i november. I desember 2017 var forbruket 6627 månedsverk. 
• Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er hittil i år -50,2 mill. kr (justert for mindre-

kostnader pensjon), hvor -21,2 mill. kr er knyttet til ekstern innleie og -29 mill. kr er 
knyttet til lønn. Noe av lønnsavviket i desember er knyttet til økte 
årsoppgjørsavsetninger til ikke avviklede feriedager og opptjent overlegepermisjon, men 
det har også vært et høyt forbruk av månedsverk som generer negativt lønnsavvik. 

• Det totale sykefraværet i november var på 8,0 %. Det er 0,2 p.p. høyere enn samme 
måned i 2017. Hittil i år er sykefraværet 7,8 %, som er 0,4 p.p. høyere enn i 2017. 

  
Økonomi 
Akershus universitetssykehus har et resultat som er 86 mill. kr høyere enn budsjett i 2018. I 
tillegg kommer resultatført gevinst fra eiendomssalg på 51,4 mill. kr. Det er i desember 
inntektsført 10,3 mill. kr i ubenyttede forskningsfond fra Inven2. Disse midlene skal brukes av 
forskningsmiljøene som har opparbeidet fondene de neste årene, og skal derfor ikke regnes 
inn i det overskuddet som kan benyttes til investeringer. 

 
Forbedringsarbeid og tiltak 
Det jobbes kontinuerlig med forbedringstiltak både i forhold til økonomi og i forhold til ulike 
kvalitetsparametere. 
 
I 2018 har dette arbeidet resultert i bedre resultater på pakkeforløp, økonomi, noe reduksjon i 
antall pasienter med passert tentativ tid og reduserte ventetider innenfor psykisk helsevern. 
 
I 2019 pågår det i januar og februar et arbeid hvor alle divisjoner spesifiserer de områdene 
som det er spesielt viktig at de lykkes med i forhold til økonomi og kvalitet/tilgjengelighet for å 
nå målene sine på disse områdene. Deretter vil områdene resultatsikres både i de 
divisjonsvise ledergruppene og i sykehusledelsen i hele 2019. 
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2. Hovedmål og status 
 

 
 

I desember var gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter 58 dager. Somatikk har en 
ventetid på 60 dager som er over målkravet på 57 dager. Ventetidene på TSB (39 dager) og 
BUP (38 dager) ligger lavere enn årets målkrav på 40 dager, mens VOP ligger rett over med 
42 dager. 
 
Andel fristbrudd ved helseforetaket er 3,1 % som er en marginal nedgang i forhold til 
november. Følgende avdelinger står for over 90 % av fristbruddene i desember: ØNH (26), 
fordøyelse (38), ortopedi (82) og bryst og endokrinkirurgi (11). Alle disse avdelingene jobber 
med ulike tiltak som har som mål å få ned antall fristbrudd.  
 
Prioriteringsregelen oppfylles kun på BUP når det gjelder polikliniske konsultasjoner i 2018. 
Somatikk har en økning på 0,8 % i forhold til nivået i 2017. BUP har samme økning som i 
somatikken (+ 0,8 %). VOP ligger på det samme aktivitetsnivået som foregående år (+/- 0%), 
mens TSB har en nedgang i forhold til 2017 på -5,4 %. Tiltakene man har jobbet med har 
begynt å få effekt, og med unntak av TSB oppfylles prioriteringsregelen de siste månedene 
av 2018 slik at styringsfarten inn i 2019 ser positiv ut.  
 
I forhold til ventetider har vi dette bildet i desember: 
 

 
 
Her oppfylles prioriteringsregelen for VOP og BUP, men ikke TSB. Dette er tall for desember 
isolert. 
 
Det totale sykefraværet i november var på 8,0 %. Det er 0,2 p.p. høyere enn samme måned i 
2017. Hittil i år (per november 2018) er sykefraværet 7,8 %, som er 0,4 p.p. høyere enn i 
2017. 
 

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt 
hiå Status

1a Gjennomsnittlig ventetid er redusert (57 dager somatikk og 40 dager 
PHV/TSB ) 57 58 58

1b Ingen fristbrudd 0 % 3,1 % 2,7 %

Overholde minst 93% av pasientavtalene for pasienter i forløp 93 % 88 % 86 %

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

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

70 % 71 % 62 %

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

Budsjett 
avvik = 0

86,0        7,2            

5 Ingen korridorpasienter 0 228 256
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Des-17 Des-18 Endr.
Somatikk 58 60 2
VOP 53 42 -11
BUP 46 39 -7
TSB 33 38 5

Side 4 av 42 / Akershus universitetssykehus HF                                                                            

 



Andel pasienter i pakkeforløp som er behandlet innen standard forløpstid for alle pakkeforløp 
er 71 % i desember. Hittil i år er andelen 62 % mot et krav på 70 %. Brystkreftforløpet har 
hatt en veldig positiv utvikling siste halvår og ligger i desember på en måloppnåelse på 80 %. 
Av de fire store forløpene er det prostata (50 %) som ligger lavest i forhold til måloppnåelse i 
desember.  
 
Antallet pasientovernattinger på korridor i desember (228) ligger over 50 % høyere enn i 
desember 2017. Akkumulert ligger nivået på pasientovernattinger i 2018 30 % høyere enn i 
2017. Andel korridorpasienter er i desember 1,4 % og gjennomsnittet hittil i år ligger på 1,5 
%. Det er 0,4 prosentpoeng over det akkumulerte nivået i samme periode i 2017. 
Kapasitetsarbeidet pågår kontinuerlig, og etter at Ahus nå har tatt over Kongsvinger Sykehus 
1. februar 2019 intensiveres arbeidet med å utnytte ledige senger der. 
 
Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 
 

 
 
Aktivitet og inntekter 
Hittil i år er det et positivt inntektsavvik på 131,1 mill. kr, og av dette avviket er 51,4 mill. kr 
knyttet til salget av Ski Sykehus som ble bokført i februar. Basisinntekten er per desember 
redusert med 59,3 mill. kr som følge av reduserte pensjonskostnader. Trekker vi ut dette 
beløpet er inntektene ca. 139 mill. kr høyere enn budsjett i 2018 (eksklusive salg av Ski). 
 
ISF-inntekter i somatikken (eksklusive H-resepter) avviker negativt med 18 DRG-poeng (- 0,4 
mill. kr) i 2018. I tillegg er det per november høye ISF inntekter knyttet til H-resepter (+29,5 
mill. kr) og høye inntekter knyttet til utskrivningsklare pasienter (+ 5 mill. kr).  I tillegg ble det i 
november inntektsført 24 mill. kr i økte ISF inntekter fordi DRG-prisen i 2018 økte. I 
november kom også resultatene knyttet til avregning av ISF-inntekter for 2017. Også her fikk 
foretaket en positiv inntektseffekt på ca. 12 mill. kr. Det er også positive avvik på 
gjestepasientinntekter på ca. 16 mill. kr i 2018. 
 
Det positive avviket på andre inntekter består hovedsakelig av forskningsinntekter og 
inntekter fra utleie av personell, og har en tilsvarende kostnadsside. 
 
Kostnader 
De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med -61,7 mill. kr, korrigert for 
mindrekostnader pensjon (+60,9 mill. kr). 
 
De totale lønn- og innleiekostnadene er henholdsvis 29 mill. kr og 21,2 mill. kr høyere enn 
budsjett per desember. Det er de de somatiske divisjonene som fortsatt har 
hovedutfordringen på lønn. Se beskrivelse av tiltaksarbeid på lønn og innleie under avsnittet 
om forbedringsarbeid i oppsummeringen under den enkelte divisjon. 
 

Økonomi (i tusen) for hele foretaket

Akershus universitetssykehus HF

(tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i %

Aktivitetsbaserte inntekter 235 054 224 785 10 269       4,6 % 2 859 699     2 775 605      84 094       3,0 %

Andre inntekter 546 686     529 547     17 139       3,2 % 6 041 976     5 994 949      47 027       0,8 %

Sum driftsinntekter 781 740     754 332     27 408       3,6 % 8 901 675     8 770 554      131 121     1,5 %

Lønn -og innleiekostnader 485 565     473 509     -12 056      -2,5 % 5 337 009     5 347 664      10 655       0,2 %

Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 87 166       95 308       8 142         8,5 % 1 110 331     1 144 999      34 668       3,0 %

Gjestepasientkostnader 53 306       69 016       15 710       22,8 % 908 760        856 772        -51 988      -6,1 %

Andre driftskostnader 67 562       101 123     33 561       33,2 % 1 229 230     1 235 130      5 900         0,5 %

Sum driftskostnader 693 599     738 956     45 357       6,1 % 8 585 330     8 584 565      -765           0,0 %

Driftsresultat 88 141       15 376       72 765       473 % 316 345        185 989        130 356     70 %

Netto finans 3 474 6 209 2 735         44,0 % 68 973         75 988          7 015         9,2 %

Resultat 84 667       9 167         75 500       247 372        110 001        137 371     

Salg av Ski Sykehus -            -51 400        -51 400      

Resultat ekskulsive salg av Ski Sykehus 84 667       9 167         75 500       823,6 % 195 972        110 001        85 971       78,2 %

Denne periode Hittil i år
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Varekostnadene har et positivt avvik per november på +34,7 mill. kr.  Dette skyldes et positivt 
avvik knyttet til legemiddelkostnader på +50 mill. kr.  Av dette er 23,8 mill. kr knyttet til H-
resepter og 26,2 mill. kr ligger på det som gis av legemidler i sykehus pluss LAR- legemidler. 
Det er negative avvik på implantater og infusjons- og skyllevæsker (dialyse). 
 
Gjestepasientkostnader avviker negativt i forhold til budsjett med -52 mill. kr.  Økt kjøp 
innenfor psykisk helsevern utgjør over halvparten av avviket (-29 mill. kr). Den andre store 
årsaken til negativt avvik er kjøp av skopier fra private (- 16,7 mill. kr i 2018). 
 
Resultat pr divisjon 
Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Det store positive avviket hittil i år på foretaket 
felles forklares i hovedsak med:  
 

• Positivt avvik knyttet til legemiddelkostnader (H-resepter): +24 milll. kr 
• Positivt avvik på finanskostnader: +7 mill. kr 
• Positivt avvik knyttet til buffer på innleie: +30 mill. kr 
• Positivt avvik på ISF-inntekter knyttet til H-resepter: +30 mill. kr 
• Salg av Ski Sykehus: +51,4 mill. kr 
• ISF inntekter fra økt DRG-pris: +24 mill. kr 
• ISF inntekter fra avregningen for 2017: +12 mill. kr 
• Positivt avvik GP-kostnader: +12 mill. kr 
• Positivt avvik IKTkostnader/lønnstjenester: + 20 mill. kr 
• Positivt avvik på forsikringer og pasientskade: +7 mill. kr 
• Ubrukt generell buffer i 2018: +17 mill. kr 
 

 
 

Avvik mot budsjett (i hele tusen) pr divisjon

(tall i tusen kr) Desember HiÅ

(10) Foretaket felles 94 222       239 976     

(11) Enhet for økonomi og finans 367            2 929         

(16) Enhet for HR -735           2 268         

(20) Divisjon for facilities management 766            10 744       

(30) Kirurgisk divisjon -5 223        -44 701      

(34) Ortopedisk klinikk -1 167        -2 926        

(35) Kvinneklinikken -1 367        -16 918      

(40) Medisinsk divisjon -8 705        -58 386      

(43) Barne- og ungdomsklinikken -838           -876           

(50) Divisjon for diagnostikk og teknologi 3 607         3 996         

(70) Divisjon for psykisk helsevern -3 793        -4 450        

(90) Forskningssenteret -1 634        5 715         

Resultat 75 500       137 371     

Budsjettmessig avvik (ekskl. salg av Ski Sykehus) 75 500       85 971       
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3. Månedsrapport pr divisjon 

3.1 Kirurgisk divisjon 

  
 
3.1.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Andel fristbrudd holder seg stabilt fra forrige måned med 2,6 %, tilsvarende 31 henvisninger. 
Disse er i hovedsak på Bryst-endokrinkirurgisk avdelingen (8) og Øre-Nese-Hals avdelingen 
inklusiv Plastikkseksjonen (21). Avdelingene følger dette opp og arbeider for å redusere 
antall fristbrudd til 0.  
 
Belegget på sengeområdene var litt lavere i desember enn november med 90 % (senger i 
drift), men det har også vært 38 pasientovernattinger på korridor siste måned. Intensiv hadde 
noe høyere belegg i desember enn i november med i snitt 6,8 pasienter, men belegget er 
fortsatt lavere enn i samme periode i 2017 (7,8 pasienter i snitt). Lavere belegg og god 
ressursstyring de siste tre månedene har bidratt til nesten halvert forbruk av variabel lønn på 
intensiv. 
 
En økning i tyngre og lengre operasjoner på SOP og DKS i 2018 har ført til økt knivtid mens 
sum antall operasjoner er tilnærmet konstant. Dette er en ønsket og planlagt utvikling ved at 
kortere inngrep har blitt flyttet til poliklinikken og det er frigjort stuekapasitet til tyngre inngrep 
innen flere fagområder. 
 

 
 
Det økonomiske resultatet i divisjonen endte på -44,7 mill. kr. (-3,9 %) i forhold til budsjett.  
Ca. 14 % av dette kan forklares med lavere aktivitet enn plantall (-296 DRG-poeng). Avviket 
de siste seks månedene er samlet +340 DRG-poeng, etter at det har vært fokus på å utnytte 
operasjonskapasiteten og øke aktiviteten i alle avdelinger.   
 
Sykefraværet er fortsatt høyt. Lønn og ekstern innleie av helsepersonell har et negativt avvik 
på -23 mill. kr, hvor -16 mill. kr er knyttet til ekstern innleie. Bruk av variabel lønn og ekstern 
innleie lå høyt de første 6 månedene i 2018 men har sunket de siste 6 månedene til et nivå 

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt 
hiå Status

Gjennomsnittlig ventetid er redusert (57 dager somatikk og 40 dager 
PHV/TSB ) 57 60 63

Ingen fristbrudd 0 % 2,6 % 2,8 %

4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 6,9 % 8,1 % 8,5 %

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

Budsjett 
avvik = 0

-44,7 -3,7           

5 Ingen korridorpasienter 0 38 34
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2017 2018 Endring % endr. 2017 2018 Endring % endr.
SOP Ø.hjelp 6 538 6 453 -85 -1,3 % 6 850 6 967 117 1,7 %

Elektivt 4 239 4 362 123 2,9 % 6 812 7 161 349 5,1 %
Totalt SOP 10 777 10 815 38 0,4 % 13 662 14 128 466 3,4 %
DKS Ø.hjelp 1 109 1 191 82 7,4 % 975 1 096 121 12,4 %

Elektivt 8 159 7 931 -228 -2,8 % 6 370 6 360 -10 -0,2 %
Totalt DKS 9 268 9 122 -146 -1,6 % 7 345 7 456 111 1,5 %
Totalt 20 045 19 937 -108 -0,5 % 21 007 21 584 577 2,7 %
Totalt Ø.hjelp 7 647 7 644 -3 0,0 % 7 826 8 063 238 3,0 %
Totalt Elektivt 12 398 12 293 -105 -0,8 % 13 182 13 521 339 2,6 %

Antall operasjoner Antall knivtimer
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under siste halvår 2017. En bedring i rekruttering av spesialsykepleiere har bidratt til dette, 
og vil sannsynlig redusere innleie- og variable lønnskostnader videre til neste år.  
 
Vare- og driftskostnader (eksklusive ekstern innleie) har et negativt avvik på -4,2 mill. kr, 
mens gjestepasientkostnadene har et negativt avvik i forhold til budsjett på -6,1 mill. kr. 
Gjestepasientkostnadene i 2018 er 4,6 mill. kr lavere enn i fjor, i hovedsak på grunn av færre 
gjestepasienter innen brystkirurgi og 9 færre tracheostomier. 
 

 
 
STATUS BUDSJETTILTAK 
Økt operasjonsaktivitet er fortsatt et av divisjonens hovedtiltak. Konverteringen til tre elektive 
stuedager har økt den elektive kapasiteten med 4,8 % for hele 2018. Det jobbes med en 
rekke tiltak for å effektivisere operasjonsdriften ytterligere. Vi ser effekten av dette arbeidet 
ved at antall knivtimer pr arbeidstime i 2018 er økt med 4,4 % siden 2017. 
 
Det arbeides kontinuerlig med oppfølging av bemanning og belegg. Divisjonen fortsetter med 
tiltak for å forbedre bemanningen på helg. Sykefraværet er fortsatt for høyt. Seksjoner og 
avdelinger med spesielt høyt fravær over tid får ekstra oppfølging og fokus.  
 
DaVinci-roboten har vært i drift siden 3. september og totalt ble det gjort 120 inngrep i 2018 
(Urologi 80, Gynekologi 39, Thorax 1). Ahus har fått svært gode tilbakemeldinger fra 
leverandøren av roboten om måten vi har håndtert oppstarten med robotkirurgi. Den 17. 
desember 2018 opererte Ahus Norges første robot-assisterte lungekirurgisk inngrep med 
bistand av en erfaren fransk kirurg, og vil nå tilby dette som en del av behandlingen som det 
første sykehuset i Skandinavia. 
 

 

Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆

KIRURGISK DIVISJON Desember Desember  HiÅ 2018 HiÅ 2017 2018 VS 2017

Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng 1 823             31                  23 702            22 581            1 121             

Antall døgn 1 067             -62                 14 262            14 601            -339               

Antall dag 292                9                    3 995             3 651             344                

Antall poliklinikk 5 776             68                  83 019            84 897            -1 878            

Bemanning
Brutto bemanning 1 131             1 124             1 114             10                  

Innleid arbeidskraft 7                    10                  9                    1                    

Overtid og ekstrahjelp 76                  69                  65                  4                    

Sykefravær (november) 8,1 % 8,5 % 7,3 % 1,2 %
Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ

Driftsinntekter 103 235          1 691             1 150 748       -6 512            1 077 269       

Driftskostnader 108 459          -6 915            1 195 449       -38 189           1 166 130       

Resultat -5 223            -5 223            -44 701           -44 701           -88 861           
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3.2 Ortopedisk klinikk 

 
 
3.2.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Andel fristbrudd på avviklede pasienter er 8,3 % i desember. Planlagte fristbrudd de neste 30 
dager er 16 (mot 44 ved forrige rapportering) og det er 16 truende fristbrudd 23. januar 2019, 
men det forventes ikke at disse går i brudd. Det planlegges ekstra poliklinikker for å redusere 
etterslepet. Det gjøres en gjennomgang av kontroll-rutiner for å frigjøre poliklinikk-timer og 
redusere ventetid.  
 
Det var 57 pasientovernattinger på korridor i desember, spesielt fra 11-19 desember, (38 
overnattinger). Belegget på S105 og S205 var i snitt 104% i desember i forhold til senger i 
drift, samt at det har vært mange ortopediske pasienter på sengeområder i andre divisjoner.  
 
Sykefraværet i november var på 8,2 %, en økning fra oktober. Det er igangsatt tiltak i 
samarbeid med de ansatte på sengepostene og i kontortjenesten. På OAP er 
kartleggingsfasen gjennomført og det jobbes nå med tiltak. Legetjenesten har redusert 
sykefravær de siste månedene, men vil også bli involvert i prosjektet.  
 

 
 
Det økonomiske resultatet i desember er -1,2 mill. kr i forhold til budsjett og akkumulert er 
resultatet -2,9 mill. kr. Positivt avvik på gjestepasientkostnader på 0,8 mill. kr i desember, og 
akkumulert er det positive avviket på +6,8 mill. kr. 
  

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt 
hiå Status

Gjennomsnittlig ventetid er redusert (57 dager somatikk og 40 dager 
PHV/TSB ) 57 75 73

Ingen fristbrudd 0 % 8,3 % 3,7 %

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

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

Budsjett 
avvik = 0 -2,9         -0,2           

5 Ingen korridorpasienter 0 57 52
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Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆

ORTOPEDISK KLINIKK Desember Desember  HiÅ 2018 HiÅ 2017 2018 VS 2017

Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng 1 097             44                  13 166            12 688            478                

Antall døgn 550                14                  6 555             6 623             -68                 

Antall dag 241                -38                 3 523             3 280             243                

Antall poliklinikk 3 869             154                48 930            47 611            1 319             

Bemanning
Brutto bemanning 261                260                265                -5                   

Innleid arbeidskraft 0                    0                    1                    -0                   

Overtid og ekstrahjelp 29                  27                  24                  3                    

Sykefravær (november) 8,2 % 8,9 % 8,3 % 0,6 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ

Driftsinntekter 28 707            1 267             328 820          10 437            290 996          

Driftskostnader 29 874            -2 434            331 746          -13 363           336 276          

Resultat -1 167            -1 167            -2 926            -2 926            -45 280           

Side 9 av 42 / Akershus universitetssykehus HF                                                                            

 



Driftsinntektene er 1,3 mill. kr høyere enn budsjett i desember og 10,4 mill. kr høyere enn 
budsjett akkumulert. Antall elektive proteser i desember var på plan, mens antallet elektive 
operasjoner på rygg er noe lavere. På grunn av høy ø-hjelps aktivitet så ble det noen elektive 
strykninger i desember. Antall lårhalsbrudd var i desember 72, og det er det høyeste antallet 
siden mars.  
 
Dagopphold og poliklinikk er over plantall i desember. Totalt i 2018 var det 113 dagopphold 
og 890 polikliniske konsultasjoner over plan.  
 
Det negative avviket i forhold til budsjett på lønnskostnader på sengepostene er i desember  
-1,2 mill. kr, som er høyere enn forrige måned. Hovedårsaken til dette er flere fastvakter og 
høyt korttidsfravær i november.  
  
Det er avvik på lønnskostnader knyttet til leger på -1,0 mill. kr. i desember, hvorav nærmere 
halvparten er på variabel lønn. Gjennomgang av dette er planlagt i januar for å kartlegge 
omfang og årsaker til vakansvakter.  I tillegg til å komme opp med tiltak for å redusere 
bruken av dette.  
 

 
 
Tiltak for å redusere bruk av variabel lønn på sengepostene; 

• Etterlevelse av prosedyre for fastvaktbruk i EQS  
• Sykefraværsprosjektet med KLP 
• Prøveperiode fra feb19 med å ha noe høyere fast bemanning for å redusere bruk av 

dyr variabel lønn og riktig kompetanse i 2019 
• Bruk av ansatte fra bemanningspool  

 
 
  

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

Koding på poliklinikken 01.01.2018 100 100 1,0 100
Redusere bemanning på Ski poliklinikken - 
90% 01.01.2018 500 500 1,0 500

Bruk av ansatte kontortjenesten og 
poliklinikk på Ski på Nbh i sommerukene 15.06.2018 20 20 1,0 20
Redusere lønnskostnader på sengepostene 
på Nordbyhagen

Vil ikke bli 
realisert 5 700 0 0,0 5 700

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

SUM 9 852 4 152 0,4 9 852

Estimert 
årseffekt 

2019

Status 
%-vis 

oppnåelse
Type tiltak rapp.mal

Antatt 
virknings-
tidspunkt

ESTIMERT 
årseffekt 

kroner 2018

PLAN  
årseffekt 

kroner 2018
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3.3 Medisinsk divisjon 

 
 
3.3.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Medisinsk divisjon har hatt en liten forverring i utviklingen av ventetider og fristbrudd siste 
måned som skyldes helligdagene i forbindelse med julen.  

• Ventetiden for avviklede er gått opp fra 46,4 dager i november til 48,5 dager i 
desember 

• Ventetiden for ventende er gått fra 43,3 dager i november til 43,6 dager i desember, 
en marginal økning 

• Andelen fristbrudd har også økt fra 3,0 % i november til 3,8 % i desember 
 
Avdeling for fordøyelse har hatt en svært positiv utvikling i andel fristbrudd og har halvert 
antall fristbrudd fra november til desember. Pasienter med passert tentativ dato har økt med 
ca 500 pasienter i desember. Avdeling for hjertesykdommer hadde god utvikling gjennom 
oktober og november, men andelen økte igjen i desember.  
 
Divisjonen følger opp avdelingene som har spesielle utfordringer knyttet til passert tentativ 
dato og fristbrudd, i tillegg følges avdeling for fordøyelsessykdommer og avdeling for 
hjertesykdommer opp av innsatsteam fra Enhet for medisin og helsefag.  
Det intensiveres tiltak knyttet å redusere andelen pasienter med passert tentativ dato blant 
annet gjennom systematisk oppfølging av legelister, rutiner for prioriteringer og booking av 
timer, oppfølging av avdelingsvise handlingsplaner, driftsmøter og gjennom divisjonens 
system for månedlig resultatsikring.  
 
Pasientbelegget i de medisinske sengeområdene og antall pasientovernattinger på korridor: 
• Gjennomsnittlig beleggsprosent (senger i drift) i de medisinske sengeområdene er 93,3 % 

i desember. Det gjennomsnittlige belegget hittil i år er 94,6 % (1,6 prosentpoeng høyere 
enn i 2017) 

• I desember har medisinske områder hatt 132 pasientovernattinger på korridor, det er 23 
flere enn i november. Til sammen har det vært 1997 overnattinger i korridor hittil i 2018. 
Det er 538 flere overnattinger enn i 2017 

 
Gjennomsnittlig liggetid i desember er 3,4 dager, som er 0,1 liggedager lavere enn i 
november (avdelingsopphold). Den gjennomsnittlige liggetiden i 2018 ble 3,4 dager. I 2017 
var den 3,3 dager. Liggetid følges opp pr avdeling, i driftsmøter og i divisjonens system for 
resultatsikring. Det er tett oppfølging av de avdelingsvise planene for implementering av 
pasientforløp og forløpsplaner. 
 

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt 
hiå Status

1a Gjennomsnittlig ventetid er redusert (57 dager somatikk og 40 dager 
PHV/TSB ) 57 49 48

1b Ingen fristbrudd 0 % 3,7 % 4,1 %

4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,0 % 8,1 % 7,6 %

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

Budsjett 
avvik = 0 -58,4       -4,9           

5 Ingen korridorpasienter 0 132 167
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Budsjettavviket i desember er på -8,7 mill. kr og avviket hittil i år er på -58,4 mill. kr. Det 
største avviket denne måneden ligger på lønnskostnader (-6,8 mill. kr). Det er også avvik på 
GP-kostnader (-2,4 mill. kr) og andre driftskostnader (-2,6 mill. kr) og det positive avviket på 
legemidler og blodprodukter fortsetter i desember (+3,3 mill. kr).  
 
Avviket på lønnskostnader har vært høyt i hele høst, og i desember er det totale avviket på 
lønn og ekstern innleie -8 mill. kr i forhold til budsjett. For hele 2018 er avviket -35,7 mill. kr.  
Det er negative avvik på nesten alle lønnskategoriene, både fast lønn, variabel lønn, 
kompetanseutvikling og sykerefusjoner. Blant avdelingene er det hjerte, lunge og nyre som 
har de største avvikene i forhold til budsjett, men alle avdelinger med døgndrift har negative 
avvik med unntak av akuttmedisin. På den positive siden har kostnadene til ekstern innleie 
gått ned i 2018 sammenliknet med 2017.  
 
Gjestepasientkostnadene er høye også i desember. Aleris-kostnadene er 1 mill. kr høyere 
enn budsjett denne måneden, og det er også høye GP-kostnader til andre foretak i HSØ      
(-1,4 mill. kr). Dette gjelder blant annet kostnader til SSE, til kjøp av lab/røntgen tjenester og 
døgn/dag behandling. Totalt sett for 2018 ender de totale GP-kostnadene i divisjonen mer 
enn 25 mill. kr høyere enn budsjett, og nesten 17 mill. kr er knyttet til økt kjøp fra Aleris på 
Fordøyelse.  
 
Gjennom 2018 har divisjonen fulgt opp bemanningsplanlegging og arbeidsplaner for alle 
sengeområder og akuttmottak. Divisjonen har også erstattet bruk av annen hver helgeavtale 
med administrativ avtale på alle aktuelle avdelinger. Dette har ført til bedre dekning og 
kontinuitet på helgevakter med kompetent og erfarent personell. I tillegg har det gitt 
økonomiske effekter på om lag 1 million kroner, spesielt i form av reduksjon av dyre 
løsninger. Kostnadene til skopier på Aleris er det tiltaket som det er vanskeligst å få realisert. 
Det er en kraftig vekst i antall henvisninger og kapasiteten er for liten også etter utvidelsen. 
 

  

Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆

MEDISINSK DIVISJON Desember Desember  HiÅ 2018 HiÅ 2017 2018 VS 2017

Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng 3 137             -162               38 963            37 193            1 771             

Antall døgn 2 450             -304               30 570            31 486            -916               

Antall dag 1 874             -55                 22 737            24 009            -1 272            

Antall poliklinikk 7 973             -723               108 047          105 027          3 020             

Bemanning
Brutto bemanning 1 439             1 434             1 401             33                  

Innleid arbeidskraft 4                    11                  15                  -4                   

Overtid og ekstrahjelp 131                127                126                1                    

Sykefravær (november) 8,1 % 7,6 % 6,9 % 0,7 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ

Driftsinntekter 138 368          1 107             1 583 120       1 251             1 425 123       

Driftskostnader 147 074          -9 813            1 641 506       -59 637           1 550 594       

Resultat -8 705            -8 705            -58 386           -58 386           -125 472         
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3.4 Kvinneklinikken 

 
 
3.4.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Kvinneklinikken innfrir på måltallene i desember når det gjelder fristbrudd, korridorpasienter 
og gjennomsnittlig ventetid. Klinikken viderefører daglige driftsmøter hvor pasienter og 
personale fordeles etter kapasitet og behov. 
 
Sykefravær i november er 6,7 % og akkumulert ligger det på 6,2 %. Det er fokus på nærvær 
og arbeidsmiljøtiltak for å holde sykefravær nede.  
 

 
 
Økonomisk resultat for Kvinneklinikken i desember er -1,4 mill. kr i forhold til budsjett og 
akkumulert er budsjettavviket -16,9 mill. kr.  
 
Driftsinntektene har et negativt avvik på -0,1 mill. kr i desember, akkumulert er 
inntektsavviket på -1,4 mill. kr. Antall fødsler var 6 over plan i desember, kombinert med høy 
indeks ga det et inntektsavvik på +0,7 mill. kr. I 2018 var det 4 656 fødsler (mot 4 647 fødsler 
i 2017), 27 under plantall og inntektsavvik på til sammen -1 mill. kr. Gynekologi har aktivitet 
litt lavere enn plantall i desember, men for 2018 i sin helhet er det positivt inntektsavvik på 
+0,9 mill. kr. på dag- og døgnaktivitet.  
 

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

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

57 53 48

Ingen fristbrudd 0 % 0,6 % 0,5 %

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

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

Budsjett 
avvik = 0

-16,9       -1,4           

5 Ingen korridorpasienter 0 1 3
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Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆

KVINNEKLINIKKEN Desember Desember  HiÅ 2018 HiÅ 2017 2018 VS 2017

Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng 785                -3                   10 097            10 233            -136               

Antall døgn 914                6                    11 787            11 830            -43                 

Antall dag 220                31                  3 003             2 376             627                

Antall poliklinikk 2 727             -378               37 144            37 936            -792               

Bemanning
Brutto bemanning 269                271                277                -6                   

Innleid arbeidskraft 2                    2                    1                    1                    

Overtid og ekstrahjelp 24                  21                  24                  -2                   

Sykefravær (november) 6,7 % 6,2 % 7,9 % -1,7 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ

Driftsinntekter 26 361            131                306 752          -1 430            275 807          

Driftskostnader 27 727            -1 498            323 670          -15 489           313 550          

Resultat -1 367            -1 367            -16 918           -16 918           -37 744           
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Det har vært 1 380 polikliniske konsultasjoner mindre enn planlagt i 2018. Det negative 
avviket fordeler seg med 810 konsultasjoner på føden og 570 på gynekologi i 2018. Totalt 
inntektsavvik inkludert reduserte egenandeler er på -1,6 mill. kr.  
 
Budsjettavviket knyttet til lønnskostnader og ekstern innleie på føde/barsel er i desember på     
-1,6 mill. kr, akkumulert -10 mill. kr i 2018. Dette skyldes hovedsakelig overforbruk på 
variabel lønn, og det er igangsatt et arbeid for å kartlegge hva dette overforbruket skyldes, 
blant annet hvor mye som skyldes korttidsfravær, huller i turnus, avvikling av restferie m.m. 
 
STATUS BUDSJETTILTAK: 

 
 
Fedrebetaling på S405 er iverksatt.  
 
Korttidsfravær på gynekologisk sengepost gjør det vanskelig å holde variabel lønn nede, og 
nesten alt fravær må erstattes siden det er en liten post. Tidvis høyt og krevende belegg 
medfører behov for oppbemanning på noen vakter.  
 
Tidligere nedtak av bemanning på fødebarsel gjør at de fleste vakter med korttidsfravær 
erstattes, og vil på tross av god turnusplanlegging gi et negativt lønnsavvik. Det skal gjøres 
en evaluering av lønnsforbruk i januar/februar 2019, og finne mulige tiltak. 
 
 
 
 
  

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

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

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

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

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

Redusere lønnsbruk hos legene 01.06.2018 344 172 0,5 344

SUM 6 847 1 102 0,2 6 847

Estimert 
årseffekt 

2019

Status 
%-vis 

oppnåelse
Type tiltak rapp.mal Tiltak iverksatt

ESTIMERT 
årseffekt 

kroner 2018

PLAN  
årseffekt 

kroner 2018
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3.5 Barne- og ungdomsklinikken 

 
 
3.5.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Barne- og ungdomsklinikken har kontroll på fristbrudd og ventetider. Det er fallende 
sykefravær, inkludert ved Avdeling nyfødt der det er satt inn særskilte tiltak. Arbeidet følges 
opp tett videre, både på klinikk- og avdelingsnivå blant annet med bistand fra HR.    
 

 
 
Klinikken har et negativt budsjettavvik i desember på -0,8 mill.kr. Totalt for 2018 ble det et 
negativt resultat på -0,9 mill.kr (før endelig rekoding for 3.tertial) 
 
Aktiviteten i desember var noe under plan med et negativt ISF avvik på -25 DRG-poeng. For 
døgnaktiviteten var DRG avviket totalt -16 DRG-poeng hvorav hele avviket ble generert på 
Avdeling Nyfødt. Antall pasienter på Nyfødt var i henhold til plan, men lav indeks trekker 
resultatet ned. For Avdeling Barn og Ungdom (ABU) var indeksen høy og antall pasienter litt 
under plan i desember. Totalt for 2018 er aktiviteten i BUK marginalt under plan med et 
negativt avvik på kun - 4 DRG-poeng. Døgnaktiviteten er i balanse, antall pasienter har vært 
over det planlagte nivået og indeks under plan for både for Nyfødt og ABU.  
For poliklinisk aktivitet var det i desember lavere aktivitet enn planlagt på Pediatrisk 
poliklinikk. Både BUPH og Habilitering var omtrent på plan i desember. Akkumulert for 2018 
er aktiviteten på poliklinikk på planlagt nivå (- 4 DRG-poeng) med et negativt avvik på 
Pediatrisk poliklinikk og positivt avvik på de andre poliklinikkene, spesielt på Habilitering.   
 
Varekostnader har også i desember et positivt avvik mot budsjett, med +0,4 mill.kr, og et 
positivt avvik på +2,3 mill.kr totalt for 2018. Det er spesielt lave gjestepasientkostnader i 
november og desember som gir det positive budsjettavviket i perioden. Det er i desember et 

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

Gjennomsnittlig ventetid er redusert (57 dager somatikk og 40 dager 
PHV/TSB ) 57 54 55

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

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

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

Budsjett 
avvik = 0

-0,9         -0,1           
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Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆

BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN Desember Desember  HiÅ 2018 HiÅ 2017 2018 VS 2017

Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng 493                -25                 5 987             5 684             303                

Antall døgn 292                -12                 3 541             3 301             240                

Antall dag -                 -6                   6                    51                  -45                 

Antall poliklinikk 2 185             -57                 26 924            26 219            705                

Bemanning
Brutto bemanning 323                309                300                9                    

Innleid arbeidskraft 2                    2                    2                    -0                   

Overtid og ekstrahjelp 20                  18                  14                  4                    

Sykefravær (november) 8,0 % 8,5 % 6,6 % 1,9 %
Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ

Driftsinntekter 25 816            -409               296 615          2 013             273 904          

Driftskostnader 26 654            -428               297 491          -2 889            285 795          

Resultat -838               -838               -876               -876               -11 891           
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negativt avvik på lønn på -0,6 mill.kr og avviket skyldes primært overforbruk av variabel lønn 
på Nyfødt og ABU. Akkumulert for 2018 er lønnsavviket – 4,7 mill.kr og det er Avdeling for 
leger, -2,7 mill.kr, og Nyfødt, -1,4 mill.kr, som har de største avvikene. Avviket på legene er 
primært på fastlønn og skyldes i hovedsak at mange leger har vært ute i 
svangerskapspermisjon. På Nyfødt er mesteparten av avviket knyttet til variabel lønn, hvor 
hovedårsakene er komplekse pasienter som krever mye ressurser og høyt sykefravær.  
 
Kostnader for tjenester fra Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) var på budsjett i november og 
desember. Budsjettavviket totalt for 2018 ble dermed -1 mill.kr med en total kostnad på 7 
mill.kr.  
 
STATUS BUDSJETTILTAK 
 

 
 
Som tidligere nevnt jobbes det på flere nivåer opp mot Nyfødt blant annet med sykefravær, 
kompetanse og rekruttering for å snu en negativ trend. Vi ser allerede noe effekt av arbeidet, 
og har tro på at det vil gi en bedre drifts- og økonomisk utvikling inn i 2019. Det vil videre 
være avgjørende å få kontroll på styringsfarten i Avdeling leger. Desembertallene viser et 
positivt resultat for Avdeling leger, men dette forblir et vesentlig oppfølgingspunkt, i tillegg til 
etterslep og aktivitet på poliklinikken.  
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3.6 Divisjon for psykisk helsevern 

 
 
3.6.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Psykisk helsevern har i snitt 0,7 % fristbrudd akkumulert per desember og 0,8 % i desember. 
Det er ikke snakk om fristbrudd med risiko for pasienten, da pasienten har fått time i løpet av 
noen ytterst få dager etter fristen. 
 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter ligger i desember på 40 dager. Ventetid på 
avviklede pasienter hittil i år er på 48 dager. Det er igangsatt nye tiltak for å redusere 
ventetid. Tiltakene har ved flere av enhetene gitt effekt og ventetiden er vesentlig redusert i 
løpet av 2018. 
 
Det har vært en gradvis reduksjon av sykefraværet i løpet av første halvår. Fra og med juli 
var sykefraværet høyere enn divisjonens målkrav, med unntak av oktober som lå tilnærmet 
målkravet. Sykefraværet hittil i år (til og med november) er på 8,4 %. 
 
Divisjon psykisk helsevern har i desember et negativt økonomisk resultat i forhold til budsjett 
på -3,8 mill. Det akkumulerte avviket økte dermed fra -0,7 mill. i november kr. til -4,5 mill. kr 
akkumulert per desember. 
 
Det akkumulerte avviket på polikliniske inntekter i forhold til budsjett er blitt bedre og er nå på 
+0,7 mill. kr. Dette henger sammen med at den polikliniske aktiviteten har økt de siste 
månedene. 
 
Merforbruket i desember skyldes dels sent innkomne fakturaer for gjestepasientkostnader og 
ekstraordinært høyt bruk av innleieleger, samt noe forhøyede lønns- og driftskostnader. 

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt 
hiå Status

Gjennomsnittlig ventetid er redusert (57 dager somatikk og 40 dager 
PHV/TSB ) 40 40 48

Ingen fristbrudd 0 % 0,7 % 0,6 %

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

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

Budsjett 
avvik = 0 -4,4         -0,4           
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STATUS BUDSJETTILTAK 
 

 
 
De planlagte og iverksatte tiltakene har hatt økonomisk effekt som forutsatt. Omstilling av 
døgntilbud er gjennomført, det samme er nedtrapping av aktivitet og kapasitet som følge av 
Vestby-overføringen på Follo DPS. Kostnaden ved bruk av innleieleger er derimot vesentlig 
høyere enn forventet.  
 
Det arbeides med ulike tiltak for å redusere lønnskostnader på døgnposter med merforbruk 
og alternativer til bruk av innleieleger over lengre tidsrom. Det planlegges tiltak for bibehold 
og rekruttering av overleger i samarbeid med HR. Tiltaket blir iverksatt i 2019. 
 
  

DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆

Desember Desember  HiÅ 2018 HiÅ 2017 2018 VS 2017

VOP 14 642            -621               197 979          199 162          -1 183            

- herav døgn 5 376             70                  63 785            64 388            -603               

- herav liggedøgn utenfor HSØ 135                77                  1 063             1 622             -559               

- herav poliklinikk 9 131             -768               133 131          133 152          -21                 

BUP 6 143             343                83 514            82 926            588                

- herav døgn 1 017             752                7 612             7 614             -2                   

- herav poliklinikk 5 126             -409               75 902            75 312            590                
TSB 3 435             -430               45 291            46 307            -1 016            

- herav døgn 1 698             -15                 18 953            18 469            484                

- herav poliklinikk 1 737             -415               26 338            27 838            -1 500            
Bemanning

Brutto bemanning 1 851             1 821             1 820             1                    

Innleid arbeidskraft 8                    10                  4                    6                    
Overtid og ekstrahjelp 177                157                155                2                    

Sykefravær (november) 8,4 % 8,4 % 8,3 % 0,1 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ

Driftsinntekter 161 465          3 440             1 793 371       16 262            1 742 952       
Driftskostnader 165 257          -7 232            1 797 820       -20 712           1 761 437       

Resultat -3 793            -3 793            -4 450            -4 450            -18 485           
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3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi 
 

 
 
3.7.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Samlet økonomisk resultat for divisjonen etter desember viser et positivt akkumulert 
budsjettavvik på +4 mill. kr. Det positive budsjettavviket er en konsekvens av en et 
engangstilskudd på til sammen 7,3 mill. kr fra HSØ i forbindelse med omlegging til nytt 
laboratoriekodeverk i 2018.  
 
Divisjonen utfordres tross dette på flere områder:  

• Inntekt: Nytt laboratoriekodeverk viser en foreløpig betydelig inntektsreduksjon for 
Tverrfaglig laboratoriemedisin. Det nye kodeverket skulle innføres budsjettnøytralt, 
hvorav en andel utbetales fra Helfo og en andel er overført RHF’ene som basisinntekt 
for videre tildeling til helseforetakene. Det faktiske budsjettavviket er -4,6 mill. kr. 
Budsjettavviket er redusert betydelig grunnet en høy aktivitetsvekst på poliklinikk.     

 
• Vare- og lønnskostnad:  

Internt salg av blodprodukter fra Immunologi- og transfusjonsmedisinsk 
avdeling(IMTRA) til de somatiske avdelingene er redusert. Dette er en ønsket 
utvikling fra et pasientperspektiv. Transfusjoner erytrocytter er 10 % lavere enn i 
2017. Dette er en ønskelig utvikling som hovedsakelig relateres til en mer bevisst 
transfusjonspolicy, og stemmer med internasjonale trender. Transfusjoner av 
trombocytter er derimot 12% høyere enn i 2017. Den økonomiske konsekvensen er 
redusert inntekt for IMTRA samtidig som det gir reduserte kostnader for de somatiske 
avdelingene. IMTRA leverer også blodprodukter til LHL, Martina Hansen og andre 
sykehus, hvor inntekten er redusert med 1,5 mill. kr.  Primært skyldes dette at LHL 
har fått redusert sin aktivitet knyttet til hjertekirurgi. 

 
Behandlingshjelpemidler (BHM) har i 2018 fått et leverandørbytte innenfor 
diabetesområdet som medfører økte kostnader. BHM er i dialog med klinisk 
virksomhet for å utvikle og implementere en plan knyttet til insulinpumper.   
Det negative avviket på varekostnader på BHM i 2018 er -6,7 mill. kr. Budsjettavviket 
er redusert blant annet fordi man har jobbet med tiltak som har redusert kostandene 
med 1 mill. kr. 

 
Bildediagnostisk avdeling (BDA) har gjennom 2018 hatt høye lønnskostnader som 
følge av meraktivitet utover planlagt drift, primært for radiologene. Hovedårsaken til 
denne meraktiviteten er økende etterspørsel innen de komplekse modalitetene (CT 
og MR).  

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

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt 
hiå Status

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

Budsjett 
avvik = 0 4,0          0,3            

5 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 6,8 % 6,2 % 5,9 %
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Aktivitetsutvikling 
Total aktivitet innen bildediagnostikk viser en moderat vekst. Veksten er hovedsakelig innen 
de tyngre modalitetene (CT, MR og mammografi), som er de mer tidskrevende 
undersøkelsene. Reduksjon av aktiviteten innen omsorgsnivået «primærhelsetjeneste», 
kommer av en betydelig reduksjon av etterspørselen innen konvensjonell røntgen på 
lokasjon Ski, hvor det primært tilbys tjenester til primærhelsetjenesten. Tilbudet her utfordres 
på grunn av en svært gammel utstyrspark. Ny CT prioritert i investeringsbudsjettet for 2019, 
forventes å snu denne trenden.  
 
Innen laboratoriefagene er det varierende aktivitetsvekst innen omsorgsnivået «intern 
poliklinikk» mellom laboratoriefagområdene. Dette gir en personellmessig utfordring innenfor 
de manuelle fagområdene. For eksempel er det økt kompleksitet i prøvemateriale og 
analysearbeid innen Patologi, Immunologi og transfusjonsmedisin og Mikrobiologi. 
Persontilpasset behandling bidrar til dette utfordringsbildet, sammen med pakkeforløpene for 
kreft.  
 

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

 
 

DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆

OG TEKNOLOGI Desember Desember  HiÅ 2018 HiÅ 2017 2018 VS 2017

Analyser / undersøkelser
Bildediagnostisk avdeling
Inneliggende 5 884             41                  68 394            67 979            0,6 %

Poliklinikk 4 847             344                65 429            62 287            5,0 %

Primærhelsetjenesten 1 687             -58                 22 872            24 491            -6,6 %

Laboratoriefagene samlet
Inneliggende 252 032          13 375            2 809 624       2 769 540       1,4 %

Poliklinikk 176 874          8 862             1 965 434       1 887 660       4,1 %

Primærhelsetjenesten 185 285          4 484             2 059 721       2 028 551       1,5 %

Bemanning
Brutto bemanning 648                627                610                17                  

Innleid arbeidskraft -                 -                 0                    -0                   

Overtid og ekstrahjelp 28                  16                  13                  2                    

Sykefravær (november) 6,2 % 5,9 % 6,9 % -1,0 %
Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2017 HiÅ

Driftsinntekter 96 090            4 476             1 069 830       8 350             994 339          

Driftskostnader 92 483            -869               1 065 834       -4 354            1 007 180       

Resultat 3 607             3 607             3 996             3 996             -12 842           

Side 20 av 42 / Akershus universitetssykehus HF                                                                            

 



3.8 Divisjon for Facilities management 
 
3.8.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
 

 
 
Det akkumulerte økonomiske resultatet per desember endte på +10,7 mill. kr i forhold til 
budsjett. Dette er tett på prognosen for 2018 på +10 mill. kr. 
 
Det positive budsjettavviket på lønnskostnader fortsetter også i desember. Det akkumulerte 
avviket i 2018 ble til slutt +17,9 mill. kr. Noe av dette skyldes avvikling av støttetjenester på 
Ski Sykehus i forbindelse med avhendingen av bygget. 
 
Driftskostnadene har et negativt avvik per desember på -6,5 mill. kr. Energikostnader (-7,7 
mill. kr) er det som generer dette negative avviket. 
 
 

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

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt 
hiå Status

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

Budsjett 
avvik = 0 10,7        0,9            

4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 8,2 % 11,6 % 9,4 %
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DIVSJON FOR Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆

FACILITIES MANAGEMENT Desember Desember  HiÅ 2018 HiÅ 2017 2018 VS 2017

Bemanning
Brutto bemanning 611                615                611                4                    

Innleid arbeidskraft 11 13                  5                    7                    

Overtid og ekstrahjelp 65                  62                  64                  -3                   

Sykefravær (november) 11,6 % 9,4 % 8,5 % 0,9 %
Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2017 HiÅ

Driftsinntekter 55 333            209                623 246          -502               605 300          

Driftskostnader 54 567            557                612 502          11 246            587 740          

Resultat 766                766                10 744            10 744            17 560            
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4. Tertialrapport 
 
Oppdrag og bestilling 2018 ble vedtatt i foretaksmøte 16. januar 2018. Oppfølging av 
oppdrag og bestilling fremgår i hovedsak av Årlig melding, som fremlegges for styret som 
egen sak.  

4.1 Kvalitet- og pasientsikkerhet  
 
Epikriser 
 

 
 
 
Åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 
 

 
Pasientsikkerhetsprogrammet  
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RESULTATER  

TRYGG KIRURGI SJEKKLISTE HELE 2018 

 Antall operasjoner 
totalt 

Antall operasjoner der trygg 
kirurgiskjema er benyttet 

Prosentvis mål 
 
 

Ahus - Sentraloperasjon 10743 6824 64 

Ahus - Dagkirurgisk senter 6173 5810 94 

Ahus - Ski 2556 2449 96 

BEHANDLING AV HJERNESLAG 

Antall pas. 2. tertial 2018 Median  Antall pas. 3.tertial 18 Median  

208 80 175 80 

TALL PÅ IMPLEMENTERING  

Innsatsområde 
Antall 
relevante 
enheter 

Antall enheter som 
har implementert 
tiltakene  

Antall enheter 
som jobber med 
tiltakspakken, 
men ikke måler  

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

Trygg kirurgi 5 5 (100 %) 0 ( %) 0 (0 %) 

Samstemming av legemiddellister 49 13 (27 %) 13 (27 %) 23 (47%) 

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

Urinveisinfeksjoner 28 10 (36 %) 16 (57 %) 2 (7 %) 

Infeksjon ved SVK 19 5 (26 %) 10 (52 %) 4 (21 %) 

Trykksår 24 8 (33 %) 7 (29 %) 9 (38 %) 

Fall 26 11 (42 %) 10 (38 %) 2 (8%) 

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

Forebygging av overdosedødsfall 4 4 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 
Tidlig oppdagelse av forverret 
tilstand 32 20 (63 %) 12 (38 %) 0 (0 %) 

Tidlig oppdagelse og behandling 
av sepsis (akuttmottak)  7 5 (71 %) 1 (14 %) 1 (14 %) 

Tidlig oppdagelse og behandling 
av sepsis (sengepost) *** 24 1 (4%) 4 (17%) 19 (79%) 

Forebygge underernæring 28 12 (43 %) 10 (50 %) 2 (7 %) 
Trygg utskriving med 
brukermedvirkning  51 6 (12 %) 32 (63%) 13 (25) %) 

Gjennomføres tverrfaglige 
risikomøter på pasientnivå 59 38 Ja 21 nei 

Forbedrings- /resultattavler 59 23 ja 36 Nei 

Gjennomføres 
pasientsikkerhetsvisitt Ja   

 
* Tallene er hentet fra Hjerneslagsregisteret.  
** Ny rapportering. Innsatsområdet har nasjonalt læringsnettverk oppstart med medio desember 2018. 
Implementert i Urologisk Avdeling som var nasjonalt pilotprosjekt.  
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Bruk av tvang i psykisk helsevern  
 
 

 

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

3. tertial 
2017 

3. tertial 
2018 

Totalt 
2018 

Pasientrelaterte uønskede 
hendelser registrert i EQS 1040 1231 3440 

§ 3-3-meldinger 97 72 263 

§ 3-3a-varsler 6 5 22 
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NPE - klager- og saker fra Fylkesmannen 
 

 
 
* Fra og med 2. tertial 2018 skilles det mellom tilsynssaker og andre klagesaker fra Fylkesmannen. 
Alle klagesaker fra Fylkesmannen med unntak av tilsynssakene, registreres under generelle 
klagesaker.  
 
Legemiddelhåndtering 
Ved utgangen av 2018 har alle døgnenheter og spesialavdelinger med døgnopphold tatt i 
bruk regional legemiddelkurve fra MetaVision. Fødeavdelingen startet opp, men har måttet ta 
en pause, da de foreløpig må dobbeltregistrere i Partus. 
 
Legemiddelprosjektet “Riktig valg – bedre helse og kostnadseffektivitet”, for 
høykostnadslegemidler, er avsluttet. Arbeidet videreføres med et underutvalg av 
Legemiddelkomiteen med dedikerte ressurser fra klinikken, Enhet for medisin og helsefag og 
økonomi.  
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Antibiotikastyringsprogrammet: 

  
Grønn linje er målnivået. 
 
Registreringen etter 2. tertial 2018 viser at Ahus, samlet sett, har nådd en reduksjon på 23,9 
% i forhold til utgangsforbruket i 2012. Medisinsk divisjon har samlet hatt en reduksjon på 25 
%. Kirurgisk divisjon har samlet hatt en reduksjon på 23,7 %. Kvinneklinikken har samlet hatt 
en reduksjon på 49,6 %. Barne- og ungdomsklinikken har samlet hatt en reduksjon på 0,9%, 
men de registrerte forbruks og liggedøgnstallene korrigerer ikke for pediatriske doser, og tar 
ikke høyde for at deler av hetteglassene går til kassasjon. Ortopedisk klinikk har i perioden 
fra 2012 vært gjennom flere omorganiseringer med tanke på antall senger. Sammenlignbare 
tall er derfor kun fra 2014. Reduksjonen fra 2014 har vært på 22,9 %. Enkelte avdelinger har 
hatt moderat nedgang og noen avdelinger har faktisk økt forbruket sitt fra 2012. Disse 
avdelingene er bedt om å sette egne mål og utvikle lokale handlingsplaner for å sikre at 
nødvendig reduksjon kan nås. 
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4.2 HR 
 
Helse-, miljø og sikkerhet (HMS)  
Vedtatte HMS-mål for perioden 2016-2018 med tilhørende HMS-plan 2016-2018 er 
lagt til grunn for arbeidet også gjennom 2018. Målene omfatter reduksjon i 
sykefravær, reduksjon i AML-brudd, gjennomføringsmål knyttet til brannvern og 
HMS-opplæring, forebygging av vold og trusler (risikovurderinger) og sikre at alle 
medarbeidere er omfattet av lokale HMS- handlingsplaner.  
Foretakets arbeidsmiljøutvalg har gjennomført fire møter i tredje tertial. Det ble 
gjennomført ett 40-timers HMS-kurs og ett HMS-lederkurs i løpet av høsten. Det er 
gjennom året lagt ned et arbeid med å forbedre prosedyrer, flytskjemaer og 
informasjon om meldeplikter. Dette arbeidet er relatert til innføring av nytt overordnet 
styringssystem i foretaket som blant annet omfatter felles prosedyrer og prosesser for 
internkontroll. 
 
Medarbeiderundersøkelsen ForBedring  
I 2018 ble medarbeiderundersøkelsen Pulsmåleren erstattet ForBedring.  
Forbedringsundersøkelsen er en regional medarbeider – og 
pasientsikkerhetskulturundersøkelse. Ahus oppnådde en svarprosent på 80. 
Undersøkelsen kartlegger temaer innen arbeidsmiljø, pasientsikkerhetskultur og 
HMS. Alle enheter på Ahus skal følge opp resultatene gjennom lokalt 
forbedringsarbeid og pr. 31.12.2018 var det etabler 324 handlingsplaner. I tredje 
tertial ble det registrert aktivitet i 123 av disse planene.  
 
HMS-hendelser  
Det ble meldt 556 uønskede HMS-hendelser i tredje tertial, dette er omtrent likt med 
samme periode i 2017 (560) Den største meldingskategorien er vold og trusler. 
Basert på meldte hendelser innen denne kategorien er dette et eget målområde i 
foretakets HMS-plan 2016-2018. Det er vedtatt en plan for foretaket for videre arbeid, 
inkludert opplæringsplaner. Det er ansatt prosjektleder fra 1.11 som skal videreføre 
dette arbeidet og realisere de vedtatte planene. 
 
 

 
 
 
Lukkerate HMS-hendelser  
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Lukkeraten beskriver hvordan Ahus arbeider med lukking av meldte hendelser for en 
gitt periode. En lukkerate over 1 forteller at en lukker flere avvik enn hva som er 
meldt i perioden. Økt oppmerksomhet på dette antas å ha bidratt til positiv utvikling 
slik at vi ikke har for stort etterslep i håndtering og behandling av HMS-avvik i 
foretaket. 
 
 
Ledelse og lederutvikling  
Ledelsesplattformen, inkludert Ahus lederskole, har vært gjenstand for et større 
forbedringsarbeid i 2018. Blant annet gjennom en behovskartlegging blant lederne, som har 
pekt på konkrete forbedringsområder som nå innarbeides i «nye» Ahus lederskole og andre 
systemtiltak fra 2019. Arbeidet med lederutvikling skal fokusere i enda større grad på 
lederens lederhverdag og lederlinja. Nye og flere læringsaktiviteter, som ledernettverk og 
mentorordning skal bidra til en mer kontinuerlig og mer tilpasset lederutvikling, utover 
standardiserte og obligatoriske tilbud. Det blir viktig å knytte lederutvikling enda mer til 
identifiserte utfordringer i virksomheten, som sykefravær/arbeidsmiljø, bemanning og 
kapasitet/logistikk. 
 
Den årlige ledersamlingen for alle direktører og avdelingsledere i oktober fokuserte på ny 
ledelsesplattform, lederkommunikasjon, endringer og læringskultur. Dette representerte en 
viktig videreføring av satsningen på ledelse og forbedringsarbeid i foretaket fra 2017.  
 
Introduksjonsprogram for ledere «Ny som leder» har vært gjennomført også i 3. tertial. En 
tilpasset versjon av dette programmet gjennomføres som onboardingsprogram for om lag 50 
ledere ved Kongsvinger sykehus i forbindelse med planlagt overføring til Ahus. 
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Ressursstyring og bemanning  
I tredje tertial 2018 hadde Ahus et høyere forbruk av brutto månedsverk sammenlignet med 
budsjett.  

Arbeidet med å sikre enhetlig registreringspraksis i Gat har fortsatt, og skal som nevnt bidra 
til at styringsdata får høyere kvalitet og at det kan gjøres sammenlikninger på tvers i 
foretaket. I løpet av tredje tertial ble det gjennomført en undersøkelse blant lederes 
benyttelse av Gat. Undersøkelsen viser at det er variasjoner i bruken, og at en 
standardisering vil føre til bedre styringsdata. 
 
Sykehusledelsen behandlet i løpet av tredje tertial sluttrapport for «Hvordan sikre bedre 
bemanningsløsninger på helg?». Rapporten har blitt utarbeidet av en partssammensatt 
arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen fremmet forslag som kan bidra til bedre 
bemanningsløsninger på helg. Hovedkonklusjoner fra arbeidsgruppen var at det ikke var ett 
bestemt tiltak som ville løse utfordringene med helgebemanning, men et utvalg av 
virkemidler, som hver for seg og sammen kunne sikre bedre bemanningsløsninger. 
 
I 2019 blir det med bakgrunn i blant annet rapporten viktig å arbeide med å se på ulike 
verktøy som kan sikre aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging på lengre sikt. Dette vil 
innebære å utarbeide en plan for å ta i bruk rammeavtale, tidsbank og verktøy for 
aktivitetsplanlegging. Andre tiltak vil være å se på årsplanlegging i hele helseforetaket, på 
grunn av bedre ressursutnyttelse som fører til at vi nyttiggjør oss av høy- og 
lavaktivitetsperioder. Dette arbeidet ble startet opp i tredje tertial 2018. 
 
Ahus ble i tredje tertial også bedt om å sende inn dokumentasjon til Riksrevisjonen i 
forbindelse med at selskapskontrollen for 2018-2019. Selskapskontrollen skal denne 
gang være om bemanningsutfordringer i helseforetakene. Spesifikk var Riksrevisjonen 
opptatt av å undersøke hvordan Ahus arbeider med spesialsykepleierstillinger som 
ansatte som er tilsatt i spesialsykepleierstillinger som intensivsykepleiere, 
operasjonssykepleiere og jordmødre, samt sykepleiere som jobber ved fordøyelse 
(medisinsk sengepost som behandler pasienter med mage- og tarmsykdommer).  
 
Rett bemanning med riktig kompetanse  
Oppbygging av økt kompetanse i klinisk kommunikasjon ved bruk av 
kommunikasjonsmodellen «4 gode vaner» har fortsatt utover høsten. Totalt i 2018 er det 
gjennomført 8 kurs med 163 deltakere. Evalueringene viser at disse er svært fornøyde med 
kurset, og det er relevant for de ulike yrkesgruppene som deltar.  
 
Det har vært stor aktivitet ved SimAhus gjennom høsten med mange teamtreninger. Det er 
gjennomført tre pilotsimuleringer med trombolyseteam, en ny form for teamtrening på Ahus. 
Det ble i desember utdannet 18 nye TtT-instruktører (Train the Trainer). 
 
Satsingen på digital læring fortsetter. Vi hadde etter tredje tertial ca. 64 500 gjennomføringer 
av e-læringskurs, noe som gir rundt 7 gjennomføringer per ansatt, hvilket er langt over 
tidligere resultater. 
 
Prosjekt implementering av ny spesialistutdanning for LIS del 2/3 er etablert i 2018, hvor 
prosjektleder blant annet har koordinert arbeidet med utarbeidelse av læringsaktiviteter opp 
mot læringsmålene til den enkelte spesialitet samt utarbeidelse av læringsaktiviteter til Felles 
kompetansemål (FKM).  
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Høsten 2018 er 36 sykepleiere i utdanningsstillinger, se fordeling i tabell under. 
 

Videreutdanning Utdanningsstillinger høsten 
2018 

Intensivsykepleie 11 
Anestesisykepleie 5 
Operasjonssykepleie 9 
Barnesykepleie 5 
Kreftsykepleie 1 
Akuttsykepleie 1 
Nyfødtsykepleie 4 
Sum antall 36 

 
Det ble fra september opprettet to nye læreplasser i helsearbeiderfaget, i tillegg ble det 
opprettet to nye læreplasser i portørfaget.  
 
Kompetansebroen har hatt en god utvikling av innhold og tema og har blant annet utviklet et 
digitalt læringsløp innen lindrende behandling, et samhandlingsprosjekt med Utviklingssenter 
for sykehjem og hjemmetjenester. Det er godt med trafikk på nettportalen ca 30 000 
sidevisninger per mnd og 6500 registrerte brukere.  
  

Side 30 av 42 / Akershus universitetssykehus HF                                                                            

 



4.3 Forskning og innovasjon 
 
Ahus har over flere år arbeidet strategisk og målrettet med å tilrettelegge for klinisk forskning 
på sykehuset, og har hatt en særskilt satsing på oppbygging av lokal forskningsstøtte og 
forskningsinfrastruktur. Fra 2018 har det vært et spesielt fokus på å styrke sentral 
forskningsstøtte for å bistå forskerne i søknadsfasen og etter tildeling av forskningsmidler.    
 
Doktorgrader  
I 2018 ble det avlagt 22 doktorgrader ved Ahus. Dette er det høyeste antallet avlagte 
doktorgrader ved sykehuset. Tabell 2 viser oversikt over avlagte doktorgrader ved Ahus fra 
2008-2018. 
 
Tabell 2: Oversikt over avlagte doktorgrader ved Ahus i perioden 2008 - 2018 

 
 
Søknader om eksterne forskningsmidler 
Ahus har i 2018 fått tilsagn på eksterne forskningsmidler fra ulike utlysninger på totalt 83 
millioner kroner. Tildelingene i 2018 er lavere enn 2017 hvor totalt tildelingsbeløp var på 97 
millioner kroner. Tabell 3 viser oversikt over tildelte eksterne forskningsmidler fra 2010 – 
2018. 
 
Tabell 3: Oversikt over tildeling av eksterne forskningsmidler fra 2010 - 2018 
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Forskningsstøtte knyttet til søknader om eksterne forskningsmidler 
I 3. tertial er det startet et arbeid med å kunne tilby utvidet forskningsstøtte via Avdeling for 
forskningsstøtte. Et viktig tiltak her er bedre støtte til strategi, planlegging og skriving av 
søknader om eksterne forskningsmidler via grants@ahus.no.  
 
Klinisk forskningspoliklinikk 
Sykehusledelsen vedtok 4.desember 2018 etablering av prosjekt klinisk forskningspoliklinikk.  
Prosjektet vil bli prioritert i 2019, under forutsetning at de økonomiske investeringsrammene 
til sykehuset overholdes. Prosjektet vil evalueres etter 12 måneder. Endelig lokalisering er 
ikke avklart.  
 
Innføring av ny personvernforordning (GDPR) 
Ny personvernforordning (GDPR) trådte i kraft 20. juni 2018. Dette får konsekvenser også for 
forskningsprosjekter som behandler personopplysninger. I oktober 2018 overtok Forskning- 
og innovasjonsdivisjonen ansvar for personvernvurderinger av alle forskning- og 
kvalitetsprosjekter som meldes til personvernombudet og ansatte en personvernrådgiver for 
å ivareta dette.   
 
eSkjema 
Avdeling for forskningsstøtte implementerte 1. november 2018 eSkjema. eSkjema er et 
elektronisk meldeskjema for innmelding av forskning- og kvalitetsprosjekter til 
personvernombudet.  eSkjema vil sikre nødvendig forankring av forskning- og 
kvalitetsprosjekter i alle ledd.  
 
Innovasjon og Næringsutvikling for Akershus universitetssykehus 
Forskning- og innovasjonsdivisjon og Viseadministrerende direktør har utarbeidet utkast til 
policy for Innovasjon og Næringsutvikling for Ahus og presenterte dette for sykehusledelsen 
som temasak 4. desember 2018. 
 
Innovasjon 
I 2018 ble det fra Ahus levert 12 Disclosure OF Invention (DOFI) til 
teknologioverføringsbyrået Inven2. I tillegg ble det i 2018 levert tre patentsøknader med 
oppfinnere fra Ahus i 2018. 
 
Overordnet handlingsplan – revisjon av forskning 
Avdeling for forskningsstøtte har svart ut og lukket de overordnede og anbefalte tiltakene fra 
revisjonsteamet etter revisjonen i 2016. Sykehusledelsen vedtok at handlingsplanen kunne 
lukkes i vedtakssak i SHL 4. desember 2018.  
 
Avvik i forskning – etablert system for melding av avvik i forskning  
Rutiner knyttet til avvikshåndtering innenfor forskningsområdet ble publisert 1. desember 
2018. Rutinene omfatter melding om og behandling av uønskede hendelser og avvik.  
 
Infrastruktur for kliniske behandlingsstudier 
Helse og Omsorgsdepartementet har fått tilsendt informasjon om «Pakkeforløpet for kliniske 
behandlingsstudier» som er etablert på Ahus og vil ha en henvisning til dette i ny 
helsenæringsmelding i 2019.   
 
Kongsvinger Sykehus - forskning 
Forskningsportefølje på Kongsvinger sykehus overføres til Ahus fra 1. februar 2019.  
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4.4 Investeringer og likviditet 
 
Investeringer 
Tabellen under viser anvendelse av vedtatte investeringsmidler både i 2018 og pågående 
prosjekter med finansiering fra tidligere år. 
 

 
 
Det er påløpt 118,5 mill. kroner på egne investeringsprosjekter i 2018. Anvendelse av lokal 
likviditet for finansiering av IKT-prosjekter i regi av Sykehuspartner (SP) kommer i tillegg (2,9 
mill. kroner). Samlede investeringer i 2018 er 121,5 mill. kroner. 
 
Av de større investeringsprosjektene vedtatt i 2018 er det påløpt 6,2 mill. kroner for utvidelse 
av kapasiteten innen Fordøyelsesmedisin. Anskaffelse av CT 5 er gjennomført i henhold til 
vedtatt investeringsbudsjett og satt i drift. Operasjonsroboten som ble finansiert i 
investeringsbudsjettet for 2017 er implementert og satt i drift og utførte sin første 
prostatakreftoperasjon 3. september. Potten til Break-down er anvendt i sin helhet, men her 
er det en del anskaffelser som først vil komme i løpet av 2019. 
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Likviditet 
 

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

 
Kilde: Sykehuspartner 
 
 
I påvente av den regionale infrastrukturmoderniseringen(Standardisering infrastruktur og IKT 
modernisering (STIM)) påbegynnes, er det etablert prosjekter for kritiske områder på ulike 
HF. For Ahus er 3 av 4 kritiske prosjekter avsluttet (Telefoni, Regional citrix arbeidsflate og 
multifunksjonsprintere). Det 4. prosjektet som pågår fram til sommeren er utskfiting av Wifi.  
Dette er tiltak for å sikre stabil og trygg drift. Prosjektene vil bidra til stabilisering av driften,  
men ikke bidra til modernisering av disse områdene. 
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Status i regionale og nasjonale prosjekter etter 3. tertial 2018 
 
RKL: Regional klinisk løsning 
OBD: Oppdrag og bestillerdokument krav 
HSØ: Helse Sør-Øst RHF 
NIKT: Nasjonal IKT 
  
 Prosjekter/aktivitet knyttet til regionale prosjekter 
RKL 
 IHR (interaktiv henvisning og rekvirering) 

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

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

RKL 
Henvisning og epikrise mellom HF (HF/HF) 
Status januar: Pågående 
Import av lab-svar og epikriser fra OUS er gjennomført. 

RKL 
Regional kurve og medikasjon 
Status januar: Pågående.  
Implementeringen på føde/barsel ble rullet tilbake. Plan for oppfølging for 
reimplementering er under utarbeidelse. For øvrig er løsningen innført for øvrige enheter. 
Prosjektavslutning var planlagt desember 2018, men er nå utvidet til sommeren for å 
kunne inkludere Kongsvinger. 

RKL 
Medikamentell kreftbehandling 
Status januar: Under oppstart 
Rigging av lokalt prosjekt pågår. Planlagt til Q3 i 2019 

RKL 
Regional laboratoriedataløsning, LVMS – patologi 
Status januar: Under oppstart 
Lokalt prosjekt er rigget med ressurser.  

NIKT 
Innføring av Medusa 
Status januar: Avsluttet 
Løsningen er tatt ibruk på to seksjoner som planlagt ( medisinsk teknikk og 
behandlingshjelpemider). Erstatter  Merida (registrering av medisinsk teknisk utstyr, med 
tilhørende status omkring utstyret).  

HSØ/SP 
Foretaks spesifikke IKT driftsprosjekter (stabilisering etter IMOD satt i bero) 
RCP –regional citrix plattform 
Status januar: gjennomført og avsluttet 
Mange applikasjoner er flyttet over på RCP, og prosjektet er avsluttet. Det gjenstår noe 
sanering av gamle servere. 
 
Telefoni 
Status januar: avsluttet 
Utskifting av IP telefoner med meldings – og tale funksjon.  
 
 
Wifi 
Status september: pågående 
Det trådløse nettverket (Wifi) på Ahus brukes både for virksomhetskritiske tjenester som 
f.eks. trådløs IP-telefoni, bærbare PCer til klinisk og administrativ bruk, AGV (automatiske 
transportvogn), men også for mobilt utstyr (f.eks. mobiltelefoner) til ansatte, pasienter og 
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 Prosjekter/aktivitet knyttet til regionale prosjekter 
pårørende. 
Prosjektet er delt i to faser; kortsiktig ad hoc tiltak for å ivareta daglige problemer 
Fase 2 er den langsiktige løsningen som innebærer en komplett utskifting av eksisterende 
teknologi og infrastruktur. Dette prosjektet vil gå til Q2 2019  

HSØ/SP  
Standardisering infrastruktur og IKT modernisering (STIM) 
 
Status januar: oppstartet. 
Lokal prosjektleder Ahus er tilsatt. 
Delprosjekt windows 10 er i oppstart. 
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4.6 Samhandling 
 
Status samhandling per 3. tertial 2018 
 
Aktivitet Status 
Ahus og kommunene/bydelene Det er løpende arbeid ihht felles overordnet samhandlingsplan. Legesamarbeid og samarbeid 

innen området psykisk helse og rus har hatt høy prioritet i 2018. 
Prosjekt Ahusforum, en møtearena mellom leger på Ahus og leger i kommunene er etablert og 
skal piloteres i 2019. «Fastlegeopprøret» har hatt stor mediadekning siste år og bekrefter 
behovet for faglige diskusjoner og gode samhandlingstiltak mellom leger. 
Betalingsforskrift for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern trådte i kraft fra 1.januar 
2019. Avdeling Samhandling og helsefremmende har laget opplæringsplan og gitt 
undervisning om prosesskrav og rutiner på alle enheter i Divisjon psykisk helsevern.  
Pakkeforløp psykisk helse og rus trådte i kraft 1.januar 2019, og vil krever nye 
samarbeidsformer og arenaer. Divisjon psykisk helsevern leder arbeidet. Det er laget en 
struktur for opplæring av fastleger og samarbeidet med kommunene om pakkeforløpene. 
Innlemmelse av ny kommuneregion, Kongsvingerregionen, med fem nye kommuner fra 
1.februar 2019 har resultert i et behov for evaluering av samhandlingsstrukturen. Denne 
evalueringsprosessen skjer første tertial 2019. 
Ambulant virksomhet er ytterligere styrket og effektivisert til beste for pasienten. 
Avansert hjemmesykehus for barn og flere ambulerende tiltak innen psykisk helsevern er på 
plass. 
Rehabiliteringsområdet er et annet område hvor det er igangsatt prosjekter og nytenkning. 
Dette er et utviklingsarbeid som Akershus universitetssykehus er godt i gang med, og som 
trolig vil få en vekst i årene fremover, ref. utviklingsplanen til Akershus universitetssykehus. 

Forbedring av 
utskrivningskvalitet. Området 
følges opp ihht retningslinje for 
kvalitetsoppfølging. 

Geriatrisk avdeling har deltatt i pasientsikkerhetsprogrammet, Trygg utskriving, og er et viktig 
tiltak for å systematisere og sikre god utskrivingspraksis. Dette arbeidet har vi besluttet å 
videreutvikle i 2019. 
I samarbeid med de tre bydelene Alna, Grorud og Stovner Akershus universitetssykehus HF 
ved Avdeling for lungemedisin igangsatt en arbeid for å anvende «Hva er viktig for deg?» - 
spørsmålet til pasientene i den elektroniske meldingsutvekslingen mellom sykehuset og 
bydelene. 
Det er rettet særlig oppmerksomhet knyttet til å innhente samtykke, oversendelse av epikrise 
til kommunalt tjenesteapparat i 2018.  

Elektronisk meldingsutveksling I samarbeid med kommunene i IKT-fagforum har fokus i 2018 vært elektroniske epikriser til 
helsestasjonene fra Kvinneklinikken, de fleste kommunene kan nå motta.  
Tverrfaglig elektronisk epikrise sendes nå til kommunehelsetjenesten fra nevrologisk 
rehabilitering. 
Det regionale prosjektet «Digitale innbyggertjenester» med de to første delprosjektene, Innsyn 
i journal og digital utsending av brev har hatt oppstart i 2018. Åpning av digitalt innsyn i 
journaldokumenter ble godkjent i oktober 2018.  
HF-HF Lab ble avsluttet 2018, prosjektet fortsetter t.o.m juni 2019 grunnet behov for 
utbedringer. 

Barn som pårørende Samhandlingsskjema knyttet til barn som pårørende ble i 2018 implementert i DIPS, slik at det 
kan sendes fra alle avdelinger innen somatikk, psykiatri, rus og både døgn og poliklinikker. 
Skjema går elektronisk fra den enkelte enhet som «epikrise» formatert skjema til den enkelte 
kommunes saksbehandlertjeneste. Disse videresender skjemaet til den helsestasjon som 
ivaretar de aktuelle barn som har en syk mor/far/søsken, og eller har blitt etterlatt, med videre 
oppfølging i henhold til Helsepersonelloven §10a/§10b. 
2018 var et oppstartsår for implementering av skjemaet, og det ble sendt 220 skjemaer fra 
ulike avdelinger. 

Tolketjenesten Tolkeavtalen med Tolkesentralen på OUS er ferdig. 
Høy aktivitet på samarbeidsmøter mellom Tolkesentralen og klinikken. Internundervising på 
diverse avdelinger.Tolkerutiner er revidert og Ahus har fått en ny leverandør. 

Arbeid med likeverdige 
helsetjenester - 
migrasjonshelseområdet  

Det er tatt initiativ for å få oversatt standardbrev til ulike språk, utarbeide brosjyrer og 
undervisningsmateriell til aktuelle språk. Velkomstbrosjyre er revidert og er oversatt til 12 ulike 
språk.  
Undervisning om tema Likeverd og migrasjonshelse er avholdt på egne fagdager, 
nyansattundervisninger, kontorfaglig kompetanseprogram, basis lederutdanning, LIS lege 
utdanning m.m. 
Det er satt sammen to hele fagdager om tema i samarbeid med NAKMI som skal holdes for 
Ahus ansatte og opptaksområdet. 
Det er etablert nettverk og ressurser ved avdelingene for å styrke kompetansen på området.  
Det pågår kontinuerlig samarbeid med de ulike divisjonene for forbedring av tjenestene i 
henhold til Likeverdige helsetjenester. 
Likeverdige helsetjenester og migrasjonshelse har hatt en god utvikling siste år.  

Pasient- og 
pårørendeopplæring / Læring 
og mestring. 

Likepersonkontor/brukerkontor: Tjenesten bemannes og drives av brukerorganisasjonene, i 
samarbeid med koordinator for læring og mestring på Ahus. Ca. 60 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”. 

Side 38 av 42 / Akershus universitetssykehus HF                                                                            

 



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 mange ulike diagnosegrupper. Kursenes omfang varierer og er tilpasset 
målgruppas behov. Sjeldne sykdommer henvises til oppfølging ved andre helseforetak, hvis 
slikt tilbud finnes. 
Kunnskapsformidling, erfaringsutveksling og dialog er sentralt i opplæringstilbudene. 
Pasient- og brukerorganisasjoner bidrar ved utforming og gjennomføring av kurs, og det er for 
tiden avsatt midler til en 20 % stilling som brukerkonsulent for å legge til rette for 
brukermedvirkning innen læring og mestring.  

Innovasjons- og 
utviklingsarbeid 

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

Helsefremmende arbeid Vi viser til vår avtale ift som HPH sekretariatet hvor vi har blant annet har hatt ansvar som 
Nasjonal Hub for et helsefremmende program utviklet i Australia (Act, Belong, Commit). Flere 
pilotprosjekter er knyttet til dette, blant annet i Helse Bergen, Bergensklinikkene, SUS, 
Akershus, Helse Førde. I regjerningens strategi for god psykisk helse (2017-2022) «Mestre 
hele livet», er dette folkehelseprogrammet tatt inn som en satsing. 
Ahus har inngått samarbeid med Nes og Ullensaker kommune for å pilotere modellen.  Ahus 
har sagt fra seg det nasjonale HPH-sekretariatet fra 1.januar 2019. 
 

 
Utskrivningsklare pasienter  
Tabellen viser antall døgn med utskrivningsklare pasienter fra DIPS fordelt på kommuner og 
bydeler. Tallene er ikke brutt ned i prosent ut i fra folketall i kommunene. 
 
  År 
Kommune/ bydel 

2015 2016 2017 2018   
  

10 Grorud 82 58 57 287 

11 Stovner 352 311 61 177 

12 Alna 614 271 355 503 

Aurskog-Høland 30 32 82 80 

Eidsvoll 63 180 52 38 

Enebakk 37 43 90 59 

Fet 12 23 13 13 

Frogn 34 86 94 275 

Gjerdrum 43 95 18 61 

Hurdal 24 5 6 5 

Lørenskog 61 160 277 110 

Nannestad 27 15 4 11 

Nes (Ak.) 50 21 16 15 

Nesodden 320 43 34 22 

Nittedal 257 135 143 211 

Oppegård 227 400 460 194 

Rælingen 92 53 67 142 

Skedsmo 1090 779 228 458 

Ski 105 628 369 253 

Sørum 38 21 30 37 

Ullensaker 59 132 100 161 

Vestby 23 18 111 33 

Ås 120 319 142 133 
Rømskog   1     

Totalsum 3760 3829 2808 3278 
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4.7 Eksterne tilsyn og revisjoner  
Nedenfor vises gjennomførte tilsyn og revisjoner i de to siste tertial samt status for 
tilsyn og revisjoner ved Ahus per 3. tertial 2018. 
 

 
Figur Antall gjennomførte tilsyn og revisjoner forrige og denne tertial  
 

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

 

  

Tilsyns-
myndighet 

Tema Antall 
(1) 

Status (2) Ansv
ar 

Frist 

Fylkesmannen, 
helseavdelingen 

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

- 
1A 
1A 

Lukket 
Lukking pågår 
Lukking pågår 
 
 
 
 
Lukking 
pågår(6) 

  
EMH 
DPH 
 
 
 
 
KD 

  
15.03.19(4) 
01.07.19 
 
 
 
 
07.06.19 

Fylkesmannen, 
miljøvern-
avdelingen 

Tilsyn med 
avfallshåndtering 

2M Lukking pågår DFM 01.03.19 

DSB somatikk Forebyggende arbeid og 
etterlevelse av regelverk 

1A, 1M Lukking pågår EMH 01.06.19 

Statens 
helsetilsyn 

Tilsyn med 
fødeinstitusjoner 

Avklare
s 
pt 

Lukking pågår KK 01.05.19 

Statens 
legemiddelverk 
 

Tilsyn med blodbank-
virksomhet, celler og vev 
(tilsyn med blodbanken) 

3A Lukking pågår EMH 01.02.19 

Politiet Egenvakthold 
 

1A 
 

Lukking pågår 
 

DFM 
 

01.05.19(5) 
 

Konsern-
revisjonen 

Tiltaksarbeid etter 
revisjoner utført av KR 
Likeverdig og forutsigbar 
helsehjelp - BUP 

2A 
 
5A 

Lukking pågår 
 
Lukking pågår 

VAD/ 
EMH  
 
DPH 

01.03.19(5) 

 
01.07.19 

Kommunalt 
brannvesen 

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

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

Lukking pågår 
Lukking pågår 
Lukking pågår 

DFM 
DFM 
DFM 

01.03.19(5) 
01.03.19(5) 
15.02.19(5) 
 

Side 41 av 42 / Akershus universitetssykehus HF                                                                            

 



4.8 ROS-analyse 3. tertial 2018  
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1. HR 

1.1 Sykefravær  
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1.2 AML brudd  
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1.3 Bemanning totalt   
 

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

 
 
* 10 dager med ekstra varaiebl lønn i september 2017 på grunn av endrede datoer for lønnsberegning. Genererer ekstra 
månedsverk i oktober 2017. 

 

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

   
 

 
 

 
  

Månedlige kostnader innleie helsepersonell

(tall i tusen kr) Faktisk 2018 Budsjett 2018 Faktisk 2017 Snitt 2017 Snitt 2016

Jan 3 893               4 662               3 846               5 564               4 712               

Feb 5 422               4 621               4 745               5 564               4 712               

Mar 6 794               4 708               7 862               5 564               4 712               

Apr 3 893               4 747               5 692               5 564               4 712               

Mai 5 612               4 733               4 226               5 564               4 712               

Jun 6 970               4 806               6 241               5 564               4 712               

Jul 9 213               5 081               7 012               5 564               4 712               

Aug 6 944               5 128               3 354               5 564               4 712               

Sep 5 872               4 865               5 574               5 564               4 712               

Okt 5 430               4 786               4 674               5 564               4 712               

Nov 5 904               4 770               6 225               5 564               4 712               

Des 5 451               4 832               7 318               5 564               4 712               

Akkumulert 71 398             57 739             66 769             66 769             56 543             
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2. Kvalitet 

2.1 Ventetid                   

 
 

 
 
  

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

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

Ahus 55         56         59         59         57         57         57         53         47         62         66         56         59         58         
Somatikk 56         58         60         60         60         58         58         54         47         63         69         59         62         60         

Kirugisk divisjon 57         56         63         63         66         67         67         56         56         69         72         60         60         60         

Ortopedisk klinikk 74         74         77         72         75         68         72         69         40         74         93         79         83         75         

Medisinsk divisjon 47         46         54         50         47         45         44         45         46         55         52         48         47         49         

Barne- og ungdomsklinikken 46         57         57         55         55         55         51         54         41         64         70         51         55         54         

Kvinneklinikken 48         50         48         51         45         52         45         43         25         43         61         54         55         53         

VOP 48         53         55         49         50         52         59         51         48         56         43         37         41         42         

BUP 43         46         56         51         50         55         56         49         40         58         46         38         42         38         

TSB 32         33         44         35         40         40         33         36         51         43         45         44         38         39         

Mål PHV/TSB 45         45         40         40         40         40         40         40         40         40         40         40         40         40         

Mål Somatikk 60         60         57         57         57         57         57         57         57         57         57         57         57         57         
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2.2 Fristbrudd       
Grafen under viser andel fristbrudd målt som antall fristbrudd i perioden (dato mot dato) i forhold 
til antall avviklede pasienter i perioden.  
        

          
 

 
 

  

Andel fristbrudd avviklede pasienter 

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

Somatikk 2 % 2 % 3 % 2 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 4 % 4 % 3 %
Kirugisk divisjon 1 % 2 % 2 % 1 % 2 % 3 % 4 % 3 % 3 % 4 % 4 % 4 % 2 % 3 %

Ortopedisk klinikk 6 % 3 % 3 % 2 % 3 % 4 % 3 % 2 % 4 % 2 % 1 % 4 % 8 % 8 %

Medisinsk divisjon 3 % 3 % 5 % 3 % 5 % 4 % 5 % 3 % 4 % 4 % 4 % 5 % 3 % 4 %

Barne- og ungdomsklinikken 1 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 3 % 1 % 3 % 0 % 0 %

Kvinneklinikken 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 1 %

Psykisk helsevern 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 %

VOP 1 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

BUP 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 2 %

TSB 2 % 0 % 3 % 2 % 8 % 0 % 0 % 4 % 5 % 0 % 1 % 2 % 0 % 2 %
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2.3 Overholdelse av pasientavtaler for pasienter i forløp 
 

 
 

 
 

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

Uttrekk dato
Ikke passert 
tentativ tid

Passert 
tentativ tid Total

% Overholdelse 
av pasientavtaler

01.11.2017 98 629 14 014 112 643 87,6 %
01.12.2017 95 372 14 499 109 871 86,8 %
01.01.2018 98 554 15 972 114 526 86,1 %
01.02.2018 100 467 14 773 115 240 87,2 %
01.03.2018 99 811 15 109 114 920 86,9 %
01.04.2018 99 915 15 717 115 632 86,4 %
01.05.2018 99 433 16 338 115 771 85,9 %
01.06.2018 96 118 17 384 113 502 84,7 %
01.07.2018 97 732 16 899 114 631 85,3 %
01.08.2018 101 159 16 733 117 892 85,8 %
01.09.2018 103 668 17 091 120 759 85,8 %
01.10.2018 103 166 17 022 120 188 85,8 %
01.11.2018 106 765 14 917 121 682 87,7 %
01.12.2018 105 737 13 690 119 427 88,5 %
01.01.2019 107 758 15 398 123 156 87,5 %
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2.4 Andelen nye kreftpasienter i pakkeforløp 

 

 
 

2.5 Andel av pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid   

 
 

 

Andelen nye pasienter i kreftpakkefoløp er minst 70%

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

Alle forløp 76 % 72 % 76 % 76 % 81 % 75 % 77 % 74 % 80 % 78 % 78 % 79 % 86 % 73 %
Brystkreft 90 % 95 % 95 % 86 % 91 % 94 % 94 % 88 % 88 % 90 % 95 % 94 % 93 % 93 %

Tykk- og endetarmskreft 93 % 86 % 96 % 77 % 86 % 68 % 91 % 76 % 87 % 82 % 90 % 90 % 78 % 76 %

Lungekreft 88 % 95 % 79 % 92 % 87 % 86 % 82 % 85 % 95 % 85 % 90 % 86 % 96 % 80 %

Prostatakreft 82 % 68 % 86 % 88 % 96 % 91 % 82 % 93 % 92 % 83 % 100 % 90 % 94 % 80 %

Mål 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 %

Andelen kreftpasienter i pakkeforløp behandlet innen standard forløpstid er 70%

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

Alle forløp 62 % 60 % 53 % 76 % 62 % 54 % 57 % 57 % 54 % 53 % 66 % 65 % 72 % 71 %
Brystkreft 48 % 32 % 27 % 47 % 31 % 28 % 37 % 23 % 16 % 22 % 39 % 66 % 70 % 80 %

Tykk- og endetarmskreft 61 % 65 % 56 % 80 % 62 % 68 % 60 % 44 % 51 % 71 % 77 % 63 % 82 % 63 %

Lungekreft 81 % 80 % 86 % 92 % 71 % 71 % 83 % 75 % 60 % 46 % 70 % 63 % 63 % 50 %

Prostatakreft 57 % 57 % 44 % 63 % 52 % 31 % 15 % 47 % 43 % 28 % 52 % 40 % 33 % 47 %

Mål 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 %
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2.6 Pasienten får time innen 14 dager etter mottatt henvisning   

 
 

 
  

Direktebooking

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

Ahus 71 % 75 % 81 % 78 % 76 % 77 % 76 % 75 % 73 % 80 % 80 % 77 % 74 % 70 %
Medsinsk divisjon 58 % 63 % 63 % 62 % 69 % 65 % 62 % 56 % 54 % 65 % 69 % 65 % 61 % 57 %

Kirurgisk divisjon 63 % 73 % 85 % 82 % 77 % 83 % 79 % 84 % 84 % 84 % 78 % 71 % 70 % 70 %

Ortopedisk klinikk 71 % 80 % 95 % 81 % 69 % 67 % 83 % 71 % 73 % 84 % 90 % 91 % 84 % 84 %

Kvinneklinikken 98 % 98 % 99 % 97 % 98 % 98 % 99 % 99 % 97 % 98 % 99 % 98 % 97 % 98 %

Barne- og ungdomsklinikken 90 % 91 % 94 % 96 % 92 % 88 % 86 % 88 % 60 % 91 % 89 % 88 % 85 % 64 %

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

     
 

  

Prevalens av sykehusinfeksjoner 

1 kv 2016 2 kv 2016 3 kv 2016 4 kv 2016 1 kv 2017 2 kv 2017 3 kv 2017 4 kv 2017 1 kv 2018 2 kv 2018 3 kv 2018 4 kv 2018

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

3.1 Pasientbelegg     

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

 

3.2 Pasientovernattinger på korridor  
 

 
 
 

 

Pasientbelegg per divisjon (normerte senger)

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

Normerte senger voksensomatikk 80 % 88 % 97 % 96 % 91 % 94 % 87 % 89 % 85 % 87 % 92 % 87 % 90 % 89 %
Kirugisk divisjon 82 % 87 % 95 % 98 % 88 % 90 % 74 % 86 % 96 % 96 % 93 % 86 % 89 % 86 %

Medisinsk divisjon 82 % 94 % 102 % 101 % 95 % 100 % 93 % 90 % 84 % 88 % 93 % 89 % 93 % 93 %

Ortopedisk klinikk 84 % 84 % 99 % 96 % 93 % 96 % 92 % 90 % 73 % 79 % 93 % 89 % 96 % 92 %

Barne- og ungdomsklinikken 57 % 62 % 64 % 62 % 67 % 71 % 75 % 71 % 59 % 68 % 67 % 75 % 75 % 73 %

Kvinneklinikken 64 % 63 % 79 % 69 % 77 % 75 % 79 % 87 % 84 % 78 % 82 % 76 % 70 % 73 %

Pasientovernattinger på korridor

Korridor pr mnd Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
2018 504        382        271         458         182         163         162         183         221         131         187         228         

2017 420        337        331         90          219         89          41          148         201         127         186         147         

2016 271        172        154         185         107         92          20          98          113         107         238         372         

Gj.snitt pr dag 16,3       13,2       8,7         15,3        5,9         5,4         5,2         6,1         7,1         4,4         6,0         7,4         
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3.3 Andel pasientovernattinger på korridor pr. divisjon (somatikk) 

 
 

 
 

3.4 Utskrivningsklare pasienter (somatikk) 

 
 

 

Andel pasientovernattinger på korridor

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

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

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

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

Antall døgn med utskrivningsklare pasienter

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

2015 330 416 517 369 284 341 296 124 339 231 282 251

2016 401 352 398 326 312 283 302 298 193 246 347 405

2017 336 249 252 153 185 177 101 184 318 319 339 218

2018 423 481 442 348 259 176 209 122 211 221 193 199
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4.   Aktivitet 

 
 

  

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent ∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 60 380       60 774       -394          -0,6 % 60 134           246           0,4 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 216 950     217 499     -549          -0,3 % 217 002         -52            0,0 %

Ant. dagbehandlinger 32 421       33 100       -679          -2,1 % 32 210           211           0,7 %

Ant. inntektsgivende polikl. kons. 296 202     297 995     -1 793       -0,6 % 293 711         2 491        0,8 %

DRG Sørge for ansvar (eks. dyre biol. legem.) 92 627 92 601       26             0,0 % 90 189           2 438        2,7 %

DRG Totalt (egne og pas. fra andre regioner) 93 568 93 488       80             0,1 % 90 940           2 628        2,9 %

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent ∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 4 067        3 789        278           7,3 % 3 885             182           4,7 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 63 785       62 961       824           1,3 % 64 388           -603          -0,9 %

Ant. kjøp av liggedøgn utenfor Helse Øst 1 063        700           363           51,9 % 1 622             -559          -34,5 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 133 131     137 559     -4 428       -3,2 % 133 152         -21            0,0 %

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent ∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 122           106           16             15,1 % 110                12             10,9 %

Antall liggedøgn - døgnbehandling 7 612        7 500        112           1,5 % 7 614             -2             0,0 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 75 902       77 786       -1 884       -2,4 % 75 312           590           0,8 %

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent ∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 927           845           82             9,7 % 888                39             4,4 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 18 469       19 351       -882          -4,6 % 18 953           -484          -2,6 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 26 338       29 195       -2 857       -9,8 % 27 838           -1 500       -5,4 %

Voksenpsykiatri

Per desember 2018
Resultat 
samme 

periode 2017

Endring faktisk 2017-
2018

Somatikk - døgn, dag og poliklinikk
Per desember 2018

Resultat 
samme 

periode 2017

Endring faktisk 2017-
2018

Barne og ungdomspsykiatri

Per desember 2018
Resultat 
samme 

periode 2017

Endring faktisk 2017-
2018

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Per desember 2018

Resultat 
samme 

periode 2017

Endring faktisk 2017-
2018
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5. Økonomi 

5.1 Resultatutvikling 2016-18   
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