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1. Sammendrag 
Mai har vært en måned preget av høy aktivitet i somatikken, med tilhørende høyt nivå på 
korridorpasienter og ISF-inntekter. Det økonomiske resultatet er fortsatt i balanse, og de 
høye inntektene hittil i år finansierer et merforbruk i forhold til budsjett på lønnskostnader og 
gjestepasientkostnader. 
 
Kvalitet og aktivitet 
• Andel korridorpasienter er i mai 1,8 % og gjennomsnittet hittil i 2019 er 2,0 %. Det er 

samme nivå som tilsvarende periode i 2018.  
• Andel fristbrudd er på foretaksnivå 4,3 % i mai. Det er 1,4 p.p. høyere enn nivået i april, 

og også 1,5 p.p. høyere enn nivået i mai 2018.   
• Antall nyhenviste ventende totalt ligger i ca. 27 % høyere enn i mai 2018. Da er nye 

ventende pasienter på Kongsvinger holdt utenfor. Nyhenviste ventende over 3 måneder 
har økt med 86 % (1 500 pasienter) siden mai i fjor, også dette eksklusive Kongsvinger.  

• Ventetiden for avviklede pasienter er 59 dager i mai, som er 2 dager høyere enn i mai 
2018. Hittil i år er ventetiden for avviklede pasienter i gjennomsnitt 58 dager. Trenden er 
at ventetiden innen psykisk helsevern går ned, mens ventetid i somatikken er noe 
økende. 

 
Bemanning og sykefravær 
• Utbetalte månedsverk i mai er 7403 mot budsjettert 7372 (-31), på grunn av overføringen 

fra Kongsvinger i februar er det mest relevant å sammenlikne mot budsjett istedenfor 
mot historiske data. 

• Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er per mai -29,2 mill. kr (justert for mer-
kostnader til pensjon), hvor -25,3 mill. kr er knyttet til lønn og -3,9 mill. kr er knyttet til 
ekstern innleie.   

• Det totale sykefraværet i mars var på 8,3 %. Det er 0,5 p.p. høyere enn samme måned i 
2018. Akkumulert i 2019 er fraværet på 8,2 %, og det er 0,4 p.p. lavere enn akkumulert 
nivå i fjor. Det foreligger ikke oppdaterte tall på sykefravær i april per. 11. juni 2019. 

 
Økonomi 
Akershus universitetssykehus har et resultat som er 14,1 mill. kr høyere enn budsjett per 
mai. Det positive avviket i forhold til budsjett skyldes i hovedsak høye inntekter. I mai har 
foretaket for første gang i 2019 kunnet beregne ISF-inntekter fra H-resepter med ny metodikk 
opp mot legemiddeldata fra Helfo. Dette har generert en mer-inntekt i mai på ca. 16 mill. kr 
(akkumulert for perioden januar-mai). I tillegg ligger det mer-inntekter fra Inven2 inne med 
6,2 mill. kr. 

 
Forbedringsarbeid og tiltak 
I tillegg til tiltak fastsatt i plan- og budsjettarbeidet jobbes det kontinuerlig med 
forbedringstiltak både i forhold til økonomi og i forhold til ulike kvalitetsparametere. 
 
I 2019 pågår det 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.  
 
Det diskuteres også økonomi og effektiv drift i prosjektene som går inn mot utviklingsplanen, 
og identifiserte tiltak som kan implementeres på kort sikt iverksettes umiddelbart. 
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2. Hovedmål og status 

 
 

I mai var gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter 59 dager. Somatikk har en ventetid 
på 62 dager som er over målkravet på 55 dager. Ventetidene på VOP (37 dager), TSB (34 
dager) ligger under målkravet på henholdsvis 40 og 35 dager. BUP (48 dager) ligger høyere 
enn målkravet i 2019 på 40 dager.  
 
Andel fristbrudd ved helseforetaket er 4,3 % i mai som er 1,4 p.p. høyere enn i april. Det er 
ØNH (93 brudd), fordøyelse (31 brudd) og ortopedi (57 brudd) som står for den største 
andelen av fristbruddene i mai. Det kjøres ekstra poliklinikk og jobbes med en rekke andre 
tiltak på alle disse tre fagområdene for å ta ned antall fritbrudd. 
 
For å vurdere prioriteringsregel i 2019 må det justeres både for flytting av Vestby og 
Kongsvinger. Gjør vi disse justeringene så innfris prioriteringsregel akkumulert per mai kun 
for BUP. VOP og TSB ligger bak plantall, og TSB er per nå det området som er lengst unna 
å oppfylle prioriteringsregelen. Det jobbes med både kortsiktige og langsiktige tiltak og tett 
oppfølging hver uke for å ta igjen den aktiviteten som per mai ligger bak plan.  
 

 
 
Oppfyllelse av målkrav på ventetid er tatt inn som en del av vurderingen av prioriteringsregel 
i 2019. Som nevnt i avsnittet over om ventetid oppfyller Ahus ventetidskravet på VOP og 
TSB med god margin, mens BUP ligger 8 dager over målkravet på 40 dager. 
 
Det totale sykefraværet i mars var på 8,3 %. Det er 0,5 p.p. høyere enn samme måned i 
2018. Akkumulert i 2019 er fraværet på 8,2 %, og det er 0,4 p.p. lavere enn akkumulert nivå i 
fjor. Tall på fravær i april er ikke tilgjengelig per 11. juni og er derfor ikke inkludert i rapporten. 
 

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status

1aGjennomsnittlig ventetid er redusert (55 dager somatikk og 
40/35 dager PHV/TSB ) 55 59 58

1bIngen fristbrudd 0 % 4,3 % 3,3 %

Overholde minst 93% av pasientavtalene for pasienter i forløp 93 % 90 % 90 %

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

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

70 % 69 % 69 %

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

Budsjett 
avvik = 0

14,1           2,8              

5 Ingen korridorpasienter 0 371 400

40

80

120

-28
-22
-16
-10

-4
2

0%

0,0 %

20,0 %

0100200300400500600700800900100011001200

30,0 %
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Akk. pri regel: Jan Feb Mar Apr Mai
Somatikk 7,9 % 8,0 % 10,8 % 8,7 % 9,1 %
VOP 8,8 % 6,5 % 10,9 % 5,9 % 3,7 %
BUP 9,8 % 7,3 % 13,4 % 8,3 % 10,1 %
TSB -12,8 % -8,8 % -2,7 % -2,7 % -0,6 %
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Andel pasienter i pakkeforløp som er behandlet innen standard forløpstid for alle pakkeforløp 
er 69 % i mai. Hittil i år er andelen også 69 % mot et krav på 70 %. Fra 2019 er målkravet at 
alle forløp skal ha en måloppnåelse på 70%. Se egen tabell i vedlegg 2. Per mai er det 
prostata av de store forløpene som ligger dårligst an, mens lunge hadde en dårlig måned i 
mai. Det skyldes først og fremst at lungepasienter som skal til stråling på OUS veldig sjelden 
startes opp innen frist. Tykktarmskreft viser gode og stabile resultater i 2019.  
 
Nye pakkeforløp innen psykisk helsevern skal også måles og følges opp i 2019. Der er 
pakkeforløpene i gang og det er laget et internt monitoreringsverktøy som oppdateres daglig 
som skal bidra i oppfølgingen av disse forløpene.  
 

 
 
Tallene over er foreløpige, og man jobber fortsatt med å kvalitetssikre dataene og måten de 
registreres på, men de foreløpige tallene ser positive ut, og nesten 5000 pasienter er 
inkludert i forløp innen psykisk helsevern så langt. 
 
Antallet pasientovernattinger på korridor i mai (371) ligger mer enn dobbelt så høyt som i mai 
2018. Akkumulert ligger nivået på pasientovernattinger i 2019 ca. 10% høyere enn i 2018. 
Andel korridorpasienter er i april 1,8 % og gjennomsnittet hittil i år ligger på 2,0 %. Det er det 
samme nivået som i 2018. Årsaken til at andelen går ned i 2019 er at normerte senger på 
Kongsvinger nå er med i beregningene. Kapasitets-arbeidet pågår kontinuerlig, nå også med 
et sterkt fokus på å utnytte ledige senger på Kongsvinger. 
 
Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 

 
 
Aktivitet og inntekter 
Hittil i år er det et positivt inntektsavvik på 52,2 mill. kr, hvor over 30 mill. kr av dette positive 
avviket kom i mai. Det er høye inntekter fra H-resepter (+16 mill. kr) og høye aktivitetsbaserte 
inntekter både i somatikk og psykisk helsevern som utgjør mesteparten av avviket denne 
måneden.  
 

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 315 816 285 638 30 178       10,6 % 1 425 332 1 390 731 34 601       2,5 %

Andre inntekter 601 578     601 453     125            0,0 % 3 009 990     2 992 351      17 639       0,6 %

Sum driftsinntekter 917 394     887 091     30 303       3,4 % 4 435 322     4 383 082      52 240       1,2 %

Lønn -og innleiekostnader 564 790     538 531     -26 259      -4,9 % 2 713 056     2 648 315      -64 741      -2,4 %

Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 118 269     119 219     950            0,8 % 565 689        575 694        10 005       1,7 %

Gjestepasientkostnader 111 876     98 712       -13 164      -13,3 % 519 238        493 259        -25 979      -5,3 %

Andre driftskostnader 113 486     115 311     1 825         1,6 % 585 260        589 227        3 967         0,7 %

Sum driftskostnader 908 421     871 773     -36 648      -4,2 % 4 383 243     4 306 495      -76 748      -1,8 %

Driftsresultat 8 973         15 318       -6 345        -41 % 52 079         76 587          -24 508      -32 %

Netto finans 4 098 4 901 803            16,4 % 21 421         24 504          3 083         12,6 %

Resultat 4 875         10 417       -5 542        30 658         52 083          -21 425      

Herav økte pensjonskostnader 9 420         -            9 420         35 548         35 548       

Resultat ekskulsive økte pensjonskostnader 14 295       10 417       3 878         37,2 % 66 206         52 083          14 123       27,1 %

Denne periode Hittil i år

Side 5 av 23 / Akershus universitetssykehus HF                                                                            

 



ISF-inntekter i somatikken (eksklusive H-resepter) avviker positivt med 316 DRG-poeng (+7 
mill. kr) per mai. Det er kirurgisk divisjon og Kvinneklinikken som har de største positive 
aktivitetsavvikene per mai. Gjestepasientinntekter internt i HSØ er høye i 2019 og per mai er 
det et positivt avvik her på +13,5 mill. kr. I mai har foretaket for første gang i 2019 kunnet 
beregne ISF-inntekter fra H-resepter basert på ny metodikk som tar koder fra 
reseptformidleren og beregner inntekter på grunnlag av dette. Det er høye inntekter også på 
dette området og det gir et positivt inntektsavvik i mai på +16 mill. kr. Hittil i år har disse 
inntektene blitt satt av til budsjett. På den negative siden er lab- og radiologi-inntektene fra 
Helfo lavere enn budsjett per mai (-2,6 mill. kr). Her er det inntekter knyttet til influensaprøver 
som er mye lavere i 2019 enn i 2018 på grunn av den noe snillere influensasesongen i år. 
 
Kostnader 
De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med -41,2 mill. kr, korrigert for 
merkostnader til pensjon (+35,5 mill. kr). 
 
De totale lønn- og innleiekostnadene er henholdsvis -25,3 mill. kr høyere og -3,9 mill. kr 
høyere enn budsjett per mai. Flere av de somatiske divisjonene har fortsatt store negative 
avvik på lønn, og det jobbes med en rekke tiltak for å redusere den negative styringsfarten i 
2019. 
 
Varekostnadene har et positivt avvik per mai på +10 mill. kr.  Dette skyldes et positivt avvik 
knyttet til legemiddelkostnader på +20,8 mill. kr.  Mesteparten av dette avviket ligger på 
legemidler gitt i sykehus og LAR- legemidler (+16,7 mill. kr). Det er negative avvik på 
implantater og infusjons- og skyllevæsker (dialyse). 
 
Gjestepasientkostnader avviker negativt i forhold til budsjett med -26 mill. kr.  Avviket skyldes 
økt kjøp fra private (-5,6 mill. kr) og økte kostnader innen psykisk helsevern (-13,5 mill. kr). I 
tillegg er kjøpet av lab- og bildetjenester (poliklinikk) som det ble overført basismidler til i 
2019 hele -10,2 mill. kr høyere enn budsjett per mai. Mesteparten av disse tjenestene kjøpes 
fra Oslo Universitetssykehus. 
 
Resultat pr divisjon 
Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Det positive avviket hittil i år på foretaket felles 
forklares i hovedsak med:  

• Ekstraordinære inntekter fra Inven2:  +6,7 mill. kr 
• Positivt avvik på finanskostnader:   +3,1 mill. kr 
• Sentral buffer ekstern innleie:  +11,7 mill. kr 
• Legemiddelkostnader H-resepter:  +4,1 mill. kr 
• Avskrivninger:     +3,5 mill. kr 
 

 

Avvik mot budsjett (i hele tusen) pr divisjon

(tall i tusen kr) Mai HiÅ

(10) Foretaket felles 73             29 866       

(11) Enhet for økonomi og finans -64            969            

(16) Enhet for HR 116            309            

(20) Divisjon for facilities management -217           2 962         

(30) Kirurgisk divisjon 2 348         -9 604        

(34) Ortopedisk klinikk -2 290        -9 516        

(35) Kvinneklinikken -2 239        -5 850        

(40) Medisinsk divisjon 12             -18 190      

(43) Barne- og ungdomsklinikken -1 175        -2 536        

(50) Divisjon for diagnostikk og teknologi -73            475            

(60) Divisjon Kongsvinger 515            -756           

(70) Divisjon for psykisk helsevern -3 262        -11 191      

(90) Forskningssenteret 714            1 637         

Resultat -5 542        -21 425      

Herav økte pensjonskostnader 9 420         35 548       

Resultat eksklusive endring i pensjonskostnader 3 878         14 123       
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3. Månedsrapport pr divisjon 

3.1 Kirurgisk divisjon 

  
 
3.1.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Andel fristbrudd har steget til 6,9 % i mai, mot 4 % i mai 2018. Disse er i hovedsak begrenset 
til Øre-Nese-Hals avdelingen (99) inklusiv Plastikkseksjonen (9). ØNH har satt inn ekstra 
innsats med økt poliklinisk aktivitet, i tillegg til at de har inngått avtaler med over 10 
privatpraktiserende spesialister som også avlaster. Alle avdelingene arbeider for å holde 
antall fristbrudd nede, og divisjonen følger opp dette månedlig i divisjonens ledermøter. 
Gjennomsnittlig ventetid er omtrent uendret fra i fjor for alle avdelinger. 
 
Belegget på sengeområdene har variert de fem første månedene i 2019 og var på 98 % i 
mai, mot 84 % i mai 2018. Det var 88 pasientovernattinger på korridor i mai mot 19 i mai 
2018. På intensiv økte belegget ytterligere i mai (7,8 pasienter) og er på et høyt nivå for å 
være på denne årstiden. Lavere belegg og god ressursstyring de første tre månedene i 2019 
bidro til nesten halvert forbruk av variabel lønn på intensiv og postoperativ seksjon.  
 
Knivtiden har totalt økt med 3,1 %, mens antall operasjoner er redusert med -1,4 % (126 stk) 
hittil i år. Dette er en ønsket og planlagt utvikling ved at kortere inngrep har blitt flyttet til 
poliklinikken og det er frigjort stuekapasitet til tyngre elektive inngrep innen flere fagområder. 
Knivtiden for elektiv kirurgi på SOP har økt med 6,5 %, mens knivtiden på Ski har økt med 
5,6 %. 
 
Det økonomiske resultatet i divisjonen etter april er -9,6 mill. kr. i forhold til budsjett.  På 
grunn av høy aktivitet er inntektene +10,7 mill. kr i forhold til budsjett. 
  
Sykefraværet er relativt jevnt det siste halve året, men økte noe i mars til 9 %. Lønn og 
ekstern innleie av helsepersonell har et negativt avvik på -6,1 mill. kr, og mesteparten er 
knyttet til fast lønn. Bruk av variabel lønn og ekstern innleie viser en ønsket utvikling i 2019 
og er 6,5 % lavere enn de fem første månedene i 2018 (tilsvarer 29 månedsverk). En bedring 
i rekruttering av spesialsykepleiere har bidratt til dette, samt lavere belegg på Intensiv.  
 
Vare- og driftskostnader (eksklusive ekstern innleie) har et negativt avvik på -3,2 mill. kr på 
grunn av høy operativ aktivitet, blant annet på grunn av innkjøp av implantater og 
instrumenter til DaVinci roboten. Gjestepasientkostnadene har et negativt avvik i forhold til 
budsjett på -5,9 mill. kr. Dette er i sin helhet knyttet til Øre-Nese-Hals og Plastikk-pasienter 
som er behandlet på Aleris. 
 

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status

Gjennomsnittlig ventetid er redusert (55 dager somatikk og 
40/35 dager PHV/TSB ) 55 76 68

Ingen fristbrudd 0 % 6,9 % 5,2 %

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

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

Budsjett 
avvik = 0

-9,6 -1,9             

5 Ingen korridorpasienter 0 88 64
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Økt operasjonsaktivitet er et av divisjonens hovedtiltak. Det jobbes med en rekke konkrete 
tiltak for å effektivisere operasjonsdriften ytterligere. Områder det jobbes med: oppstarts-
tidspunkt, teamledelse og rollefordeling på stue, robotkapasitet, strykårsaker, bedre flyt og 
redusert skiftetid mellom inngrepene. Målsettingen er økt effektivitet i hele det operative 
pasientforløpet, økt antall knivtimer og økt antall operasjoner i 2019. Dette er også svært 
viktig for å kunne holde pakkeforløpstidene for kreft, og for å hindre fristbrudd.  
 
Det arbeides kontinuerlig med oppfølging av bemanning og belegg i daglige driftsmøter, nå 
også sammen med Ortopedisk klinikk og akuttmottaket.  Sykefraværet er fortsatt for høyt. 
Det jobbes med dette i alle seksjoner og avdelinger. Seksjoner og avdelinger med spesielt 
høyt fravær over tid får ekstra oppfølging og fokus. Korttidsfravær får spesiell 
oppmerksomhet. Utfordringer finnes i alle personellgrupper, der aldersrelatert fravær som 
svangerskaps- og omsorgspermisjon og alvorlige sykdommer dominerer langtidsfraværet. 
For høytlønnede grupper kompenseres ikke slikt fravær fullt ut med sykerefusjon og påvirker 
også økonomien negativt.  
 
DaVinci-roboten er godt implementert i driften, og fra uke 10 ble operasjonstiden utvidet frem 
til kl. 18.00 en gang pr uke frem til sommeren. Det planlegges ytterligere opptrapping til tre 
ganger pr uke til høsten, og enda ser vi at behovet for robotassistert kirurgi overstiger den 
maksimalt utnyttede kapasiteten. 
 

 
 
 

Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆

KIRURGISK DIVISJON Mai Mai  HiÅ 2019 HiÅ 2018 2019 VS 2018

Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng 2 179             115                10 689            9 883             806                

Antall døgn 1 266             113                5 911             5 916             -5                   

Antall dag 349                -12                 1 759             1 733             26                  

Antall poliklinikk 7 201             -355               36 026            35 825            201                

Bemanning
Brutto bemanning 1 125             1 123             1 111             12                  

Innleid arbeidskraft 7                    6                    10                  -4                   

Overtid og ekstrahjelp 58                  63                  68                  -5                   

Sykefravær (mars) 9,0 % 8,7 % 9,8 % -1,1 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2018 HiÅ

Driftsinntekter 122 587          5 128             567 807          10 669            501 262          

Driftskostnader 120 240          -2 780            577 412          -20 273           526 145          

Resultat 2 348             2 348             -9 604            -9 604            -24 883           

Plan for økonomisk balanse 2019 - RAPPORTERING 30 KIR

Fast lønn 3 legestilliner, 4 sykepleiere, 1,5 
seksjonsledere, 3 andre. 9 293 6 225 0,7 10 528

Variabel lønn Redusert vikarbruk ved sykefravær 8 039 4 825 0,6 8 039
Varekostnad Redusere konsulentbruk, bedre avtaler 

og samordne bruk av instrumenter 3 770 3 145 0,8 3 770
Gjestepasientkostnader Bruk av Kongsvinger og robotkirurgi 4 459 4 459 1,0 4 749
Økte inntekter Øke operasjoner på lokalstue 1 663 1 423 0,9 1 663

SUM 27 224 20 077 0,74 28 748       

Estimert 
årseffekt 

2020

Status 
%-vis 

oppnåelse
Type tiltak rapp.mal

Tiltak 
iverksatt

Antatt 
virknings-
tidspunkt

ESTIMERT 
årseffekt 

kroner 2019
Beskrivelse av tiltak

PLAN  
årseffekt 

kroner 2019
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3.2 Ortopedisk klinikk 
 

 
 
3.2.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Andel fristbrudd på avviklede pasienter er 8,1 % i mai. Økningen i antall brudd skyldes økt 
antall henvisninger på ulike fagområder. Mange pasienter går i fristbrudd rett etter frist.  
 
Pasienter i forløp med passert tentativ tid er redusert fra 1053 i februar til 678 i slutten av 
mai. Det planlegges ekstra poliklinikker frem til sommeren for å redusere etterslepet. 
 
Det var 40 pasientovernattinger på korridor i mai. Belegget på S105 og S205 var i snitt 97% i 
mai i forhold til senger i drift, og det har vært mindre bruk av senger på andre fagområder i 
sykehuset.  
 
Sykefraværet i mars var på 7,5 %, en liten økning fra februar. Fortsetter ukentlig oppfølging 
av tiltak i handlingsplanen for sykefraværsprosjektet på sengepostene og i kontortjenesten 
fram til sommeren. På OAP og Ski er kartleggingsfasen gjennomført og handlingsplaner er 
under utarbeidelse. Legetjenesten har startet kartleggingsfasen for LIS leger, mens overleger 
inkluderes etter sommeren. 
 

 
 
Det økonomiske resultatet i mai er -2,3 mill. kr i forhold til budsjett og akkumulert er resultatet 
-9,5 mill. kr.  

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status

Gjennomsnittlig ventetid er redusert (55 dager somatikk og 
40/35 dager PHV/TSB ) 55 76 75

Ingen fristbrudd 0 % 8,1 % 3,6 %

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

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

Budsjett 
avvik = 0 -9,5            -1,9             

5 Ingen korridorpasienter 0 40 57
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Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆

ORTOPEDISK KLINIKK Mai Mai  HiÅ 2019 HiÅ 2018 2019 VS 2018

Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng 1 189             -72                 5 836             5 786             49                  

Antall døgn 569                -20                 2 632             2 902             -270               

Antall dag 314                24                  1 599             1 493             106                

Antall poliklinikk 4 417             -28                 21 850            21 342            508                

Bemanning
Brutto bemanning 245                253                258                -5                   

Innleid arbeidskraft -                 0                    0                    -0                   

Overtid og ekstrahjelp 19                  24                  31                  -7                   

Sykefravær (mars) 7,5 % 7,0 % 10,9 % -3,9 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2018 HiÅ

Driftsinntekter 31 077            -93                 150 387          -235               147 156          

Driftskostnader 33 368            -2 197            159 904          -9 282            148 022          

Resultat -2 290            -2 290            -9 516            -9 516            -867               
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Driftsinntektene er omtrent i balanse per mai. For elektiv virksomhet, så er protesekirurgi noe 
over planlagt nivå, mens aktiviteten er lavere når det gjelder ryggoperasjoner. Dette skyldes 
delvis at kompleksiteten på ryggfiksasjoner og ny operasjonsmetode medfører at det 
tidsmessig kun opereres en og ikke to pasienter per dag. Elektive dagbehandlinger er høyere 
enn plantall og det samme med polikliniske konsultasjoner. Per mai er døgnaktiviteten på 
øyeblikkelig hjelp i henhold til plan, men høy gjennomsnittlig liggetid og stor variasjon har gitt 
en utfordrende kapasitetssituasjon i forhold til senger og bemanning. Antall lårhalsbrudd er i 
mai oppe på nivå med januar 2019 etter en reduksjon i perioden februar til april.   
 
Det er fortsatt mange utskrivningsklare pasienter i klinikken og dette gir per mai en 
merinntekt på 1,2 mill. kr i forhold til budsjett. 
 
Avvik på lønnskostnader i mai er -1,4 mill. kr på sengepostene og akkumulert er avviket her 
oppe i -5,5 mill. kr. Avviket henger fortsatt i stor grad sammen med antall fastvakter, med 126 
fastvakter på S105 (hodeskadepasienter). Antall egenmeldinger gikk noe opp i april, men går 
ned igjen i mai.  
 
Det er avvik på lønnskostnader knyttet til leger på -0,6 mill. kr. i mai, og avviket akkumulert er 
-3,3 mill. kr. Av dette avviket er -0,6 mill. kr variabel lønn knyttet til korttidsfravær og kurs, -
0,5 mill. kr er knyttet til ekstra betaling for ekstra poliklinikk og resterende er avvik på 
fastlønn. En stor andel av avviket på fastlønn knytter seg til leger over 60 år som går ut av 
vakt og hvor det må hentes inn erstatning av vakttid. 
 

 
 
Dialog med HR har vist at det er ikke mulig å redusere bruk av vakansvakter når LIS-
legene er på obligatoriske kurs. Utfordringen med økte fastlønnskostnader når leger 
>60 år rettmessig går ut av vakt og må erstattes i vaktlinja er adressert til HR for å få 
felles praksis for alle divisjoner/klinikker.  
 
Prosjektet hvor klinikken skal øke den faste bemanningen på sengepostene for å 
redusere bruk av dyr variabel er iverksatt i juni. Det er imidlertid fortsatt mange 
fastvakter som nødvendiggjør ekstra bemanning og dermed utløser bruk av variabel 
lønn.   

Redusert bruk av variabel lønn på sengepostene 01.07.2019? 7 000 3 500 0,5 7 000
Redusere bruk av vakansvakter for legene 01.09.2019 1 500 500 0,3 1 500

Sommerferieavvikling legene 01.01.2019 500 500 1,0 500

SUM 9 000 4 500 0,50 9 000               

Estimert 
årseffekt 2020

Status 
%-vis 

oppnåelse
Type tiltak rapp.mal

Antatt 
virknings-
tidspunkt

ESTIMERT 
årseffekt 

kroner 2019

PLAN  
årseffekt 

kroner 2019
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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 fra april 
til mai. Økningen er i hovedsak på Avdeling for fordøyelse.  
 

• Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter er 47 dager 
• Ventetiden på avviklede er lik forrige periode med hhv 46,9 og 46,8 
• Ventetiden på ventende har økt fra 49 dager i april til 55 dager mai 
• Andelen fristbrudd har gått opp fra 2,7 % i april til 3,9 % i mai 
• Pasienter med passert tentativ dato ble redusert med 341 pasienter fra 1. april til 1. 

mai, men det er en økning på 251 pasienter per 1. juni. Det er tre avdelinger som står 
for økningen. Andre avdelingene har gått noe ned eller ligger stabilt 

 
Divisjonen arbeider med å redusere andelen pasienter med passert tentativ dato og har 
etablert system for oppfølging, samt nye handlingsplaner for aktuelle avdelinger, inkludert 
oppfølging av legelister, rutiner for prioriteringer og booking av timer. I tillegg følges Avdeling 
for fordøyelsessykdommer og Avdeling for hjertesykdommer opp av innsatsteam fra Enhet 
for medisin og helsefag. Tiltaksområder og status gjennomgås i divisjonens månedlige 
resultatsikringsmøter og etablerte møter med avdelingene. Etter sommeren forventer vi å ta i 
bruk nye rom i Nye Nord for Avdeling fordøyelse som vil kunne ha noe effekt for denne 
pasientgruppen.  
 
Pasientbelegget i de medisinske sengeområdene og antall pasientovernattinger på korridor: 
• Gjennomsnittlig beleggsprosent (senger i drift) i de medisinske sengeområdene er 96 % i 

mai. Det gjennomsnittlige belegget hittil i år er 98,3 % (1,1 prosentpoeng høyere enn i 
2018) 

• I mai har medisinske områder hatt 239 pasientovernattinger på korridor som er 74 færre 
enn i april. Til sammen har det vært 1234 overnattinger i korridor hittil i 2019. Det er 11 
flere overnattinger enn i tilsvarende periode i 2018 

 
Gjennomsnittlig liggetid i mai er 3,4 dager, som er 0,2 liggedager lavere enn i april 
(avdelingsopphold). Den gjennomsnittlige liggetiden hittil i år er 3,5 dager. I 2018 på samme 
tid var den 3,4 dager. Liggetid følges opp pr. avdeling, i driftsmøter og i divisjonens system 
for resultatsikring. Oppfølging av liggetid er en av tre driftsparametere som divisjonen følger 
særskilt opp og hvor det er satt avdelingsvise mål. De to andre driftsparametere er tidlig 
utreise og reduksjon av permisjonsdøgn. Dette følges opp månedlig i divisjonens ledermøter. 
 
 

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status

1aGjennomsnittlig ventetid er redusert (55 dager somatikk og 
40/35 dager PHV/TSB ) 55 47 44

1bIngen fristbrudd 0 % 3,9 % 3,5 %

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

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

Budsjett 
avvik = 0 -18,2          -3,6             

5 Ingen korridorpasienter 0 239 275
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Divisjonens totalregnskap isolert for mai måned er i balanse. Avviket hittil i år er på -18,2 mill. 
kr. Det er denne måneden et betydelig positivt avvik på salgs- og driftsinntekter. Disse er 7,2 
mill. kr. høyere enn budsjettert. Dette skyldes høy aktivitet på døgn og poliklinikk (1,4 mill. 
kr.), samt mer re-koding enn det som var avsatt i første tertial (2,9 mill. kr.). I tillegg er det i 
mai gitt kompensasjon for revidert logikk- og vektsett for fem måneder som ikke er hensyntatt 
i budsjett (2 mill. kr).  
 
Det er samtidig et negativt avvik på lønn og godtgjørelser på ca. 5,5 mill. kr. Kostnader til 
ekstern innleie er 0,5 mill. kr. over budsjett hittil i år, men faktisk bokført kostnad er 1,1 mill. 
kr. lavere enn samme periode i fjor. Lønnsavviket denne måneden kan bare delvis forklares 
av en aktivitet over budsjett, og lønnskostnader og bemanning vil fortsatt være et sentralt 
oppfølgingspunkt.  
 
Det er også avvik på andre driftskostnader (-1,6 mill. kr.). Avviket er spredt på ulike 
kostnadsarter, men ca. 1,1 mill. kr. skyldes uspesifiserte budsjettiltak i 2019. Det positive 
avviket på legemidler fortsetter i 2019 og er på 14 mill. kr. hittil i år. Det er tiltak i flere 
avdelinger for å holde legemiddelkostnadene så lave om mulig. 
 
Gjestepasientkostnadene har vært lavere i 2019 enn i 2018. Særlig gjelder dette kjøp av 
skopitjenester. Som nevnt i forrige rapport er prosessen med inngåelse av nytt anbud for 
kjøp av eksterne tjenester forsinket, og det pågår et arbeid som inkluderer juridiske 
avklaringer. Det jobbes også med å utnytte kapasiteten på Kongsvinger på skopier 
maksimalt. Avviket på GP-kostnader hittil i år er på ca. -2,1 mill. kr.  
 

  

Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆

MEDISINSK DIVISJON Mai Mai  HiÅ 2019 HiÅ 2018 2019 VS 2018

Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng 3 564             63                  17 296            16 648            648                

Antall døgn 2 711             114                12 949            13 271            -322               

Antall dag 1 889             -126               9 250             9 405             -155               

Antall poliklinikk 11 203            638                53 242            45 798            7 444             

Bemanning
Brutto bemanning 1 463             1 458             1 408             50                  

Innleid arbeidskraft 8                    9                    10                  -2                   

Overtid og ekstrahjelp 135                143                132                11                  

Sykefravær (mars) 8,1 % 8,0 % 8,3 % -0,3 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2018 HiÅ

Driftsinntekter 166 472          7 223             774 655          1 806             694 247          

Driftskostnader 166 459          -7 210            792 845          -19 996           708 018          

Resultat 12                  12                  -18 190           -18 190           -13 770           

Forløpsplaner 01.01.2019 478 319 0,7 478
Økt arbeidsproduktivitet samt fokus på registreringspraksis 01.01.2019 15 348 15 217 1,0 15 348
Bedret pasientflyt og bedre kapasitetsutnyttelse 01.01.2019 6 222 4 625 0,7 6 222

Kontroll bemanning 01.01.2019 13 553 10 707 0,8 12 244

Kjøp fra private 01.01.2019 10 451 10 451 1,0 10 451
Hverdagsrasjonalisering 01.01.2019 475 427 0,9 475

SUM 46 527 41 745 0,90 45 218             

Estimert 
årseffekt 2020

Status 
%-vis 

oppnåelse
Type tiltak rapp.mal

Antatt 
virknings-
tidspunkt

ESTIMERT 
årseffekt 

kroner 2019

PLAN  
årseffekt 

kroner 2019
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3.4 Kvinneklinikken 
 

 
 
3.4.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Kvinneklinikken innfrir på måltallene i mai når det gjelder fristbrudd, korridorpasienter og 
gjennomsnittlig ventetid.  
 
 
Sykefravær i mars er 8 %, og noe stigende. Det er fokus på nærvær og arbeidsmiljøtiltak for 
å holde sykefravær nede. 
 

 
 
Økonomisk resultat for Kvinneklinikken i mai er -2,2 mill. kr i forhold til budsjett og akkumulert 
er budsjettavviket -5,9 mill. kr.  
 
Gjestepasientkostnader utgjør -3 mill. kr av avviket, og skyldes i stor grad at den signifikante 
endringen i DRG-indeks på fødsler ikke har blitt tatt høyde for i budsjettet for 
gjestepasientkostnader.  
 
 

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

Gjennomsnittlig ventetid er redusert (55 dager somatikk og 
40/35 dager PHV/TSB )

55 54 54

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

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

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

Budsjett 
avvik = 0

-5,9            -1,2             

5 Ingen korridorpasienter 0 4 4
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Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆

KVINNEKLINIKKEN Mai Mai  HiÅ 2019 HiÅ 2018 2019 VS 2018

Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng 998                -29                 4 814             4 155             659                

Antall døgn 1 055             -22                 4 905             4 792             113                

Antall dag 268                8                    1 371             1 308             63                  

Antall poliklinikk 3 514             160                16 565            15 692            873                

Bemanning
Brutto bemanning 267                266                270                -4                   

Innleid arbeidskraft 1                    1                    1                    0                    

Overtid og ekstrahjelp 20                  21                  22                  -1                   

Sykefravær (mars) 8,0 % 7,5 % 6,8 % 0,7 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2018 HiÅ

Driftsinntekter 30 477            -221               149 639          4 198             134 947          

Driftskostnader 32 716            -2 018            155 488          -10 048           141 215          

Resultat -2 239            -2 239            -5 850            -5 850            -6 268            
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Driftsinntektene har per mai har et positivt avvik på +4,2 mill. kr. Det positive avviket består 
av +2,3 mill. kr på føden som hittil i år har 100 flere fødsler enn planlagt. I tillegg er det 
positivt avvik på gynekologi døgn og dag (+0,8 mill. kr). Det er også et avvik på +0,6 mill. kr 
på polikliniske konsultasjoner sammenlignet med budsjett. 
 
Budsjettavviket knyttet til lønnskostnader og ekstern innleie på føde/barsel er per mai på        
-5,9 mill. kr, og dette er et vedvarende høyt avvik som forventes å fortsette i 2019. Krav om 
forsvarlig drift har ført til økt bemanning, noe som har bidratt til at det er for lavt budsjett til å 
dekke blant annet restferie og 6. ferieuke for eldre arbeidstagere. Det er også en utfordring 
med huller i turnus på helg basert på et behov for 60 personer til hver helgedag, samt 
uforutsigbart korttidsfravær som utløser bruk av dyr variabel lønn.  
 
STATUS BUDSJETTILTAK: 
 

 
 
Gitt dagens situasjon forventes det ikke at det er mulig å ta ned variabel lønn på føden, se 
kommentar over.  
 
Det er en viss risiko i forhold til plantall og inntekter knyttet til poliklinikk (fravær og 
utdanningsstilling) og økonomisk resultat på gynekologisk sengepost (fravær og liten post). 
Det jobbes med å finne tiltak som kan kompensere for denne risikoen. 
 
Det jobbes med å identifisere nye tiltak som kan redusere den negative økonomiske 
styringsfarten, og det avholdes strategiseminar i klinikken i juni hvor også den økonomiske 
situasjonen står på agendaen. 
 
 
 
 
  

Plan for økonomisk balanse 2019 - RAPPORTERING 35 KK

Redusere årsverk på KK felles ved 
omprioritering av oppgaver 01.01.2019 435 435 1,0 435
Ledigholde avdelingssjef stilling deler av 
2019 01.01.2019 985 985 1,0

Sparekrav på poliklinkken 01.06.2019 279 163 0,6 279

Sparekrav på kontor 01.01.2019 119 119 1,0 119
Sparekrav på gyn 01.06.2019 222 130 0,6 222

Sparekrav på legene 01.01.2019 709 709 1,0 709

Styringsfart på fødebarsel
Antas å ikke kunne 

gjennomføres 7 000 0 0,0 7 000

Økt aktivitet på gyn 01.01.2019 850 850 1,0 850

SUM 10 599 3 390 0,32 9 614               

Estimert 
årseffekt 2020

Status 
%-vis 

oppnåelse
Type tiltak rapp.mal

Antatt virknings-
tidspunkt

ESTIMERT 
årseffekt kroner 

2019

PLAN  
årseffekt 

kroner 2019
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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 ventetider, og pasientavtaler som har passert 
tentativ tid viser en positiv utvikling hittil i 2019 med 40 % reduksjon siden årsskiftet. Antall 
fristbrudd har vært høyere enn normalt de siste månedene og det jobbes med tiltak som skal 
ta antallet ned på det nivået som er normalt for BUK.  
  
Samlet sykefravær ligger på et akseptabelt nivå i mars, men det er store interne forskjeller i 
klinikken. Sykefraværet har vært spesielt høyt ved nyfødtavdelingen og det er satt inn 
særskilte tiltak med bistand fra HR. Aktiv jobbing med blant annet oppfølging av sykmeldte, 
kompetanse, rekruttering og lederstøtte har snudd en negativ trend. Ett av flere tiltak er økt 
bruk av ekstern innleie med negativ budsjetteffekt. Vi har tro på at den målrettete innsatsen 
vil gi en bedret driftssituasjon og at det på sikt vil ha en positiv effekt på økonomien.  
 

 
 
Klinikken har et negativt budsjettavvik i mai på -1,2 mill.kr. Akkumulert er resultatet i forhold 
til budsjett -2,5 mill.kr. 
 
Totalt sett var aktiviteten litt over planlagt nivå i mai. Døgnaktiviteten er over plan på nyfødt 
og bak plan på avdeling for barn og ungdom (ABU) både i perioden og akkumulert. Indeksen 
på nyfødt er høy både i perioden og akkumulert. På ABU er indeksen bak plan i perioden og 
over plan akkumulert. Indeksen i mai vil øke når rekodingen for mai er på plass. 

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

Gjennomsnittlig ventetid er redusert (55 dager somatikk og 
40/35 dager PHV/TSB ) 55 50 53

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

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

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

Budsjett 
avvik = 0

-2,6            -0,5             
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0,0 %

20,0 %
20
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Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆

BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN Mai Mai  HiÅ 2019 HiÅ 2018 2019 VS 2018

Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng 573                12                  2 820             2 576             243                

Antall døgn 282                -20                 1 477             1 562             -85                 

Antall dag -                 -                 1                    5                    -4                   

Antall poliklinikk 2 621             26                  12 479            12 181            298                

Bemanning
Brutto bemanning 330                324                297                27                  

Innleid arbeidskraft 3                    3                    1                    1                    

Overtid og ekstrahjelp 15                  16                  15                  1                    

Sykefravær (mars) 9,3 % 8,7 % 9,2 % -0,5 %
Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2018 HiÅ

Driftsinntekter 32 453            727                154 682          1 331             130 912          

Driftskostnader 33 628            -1 902            157 217          -3 867            128 821          

Resultat -1 175            -1 175            -2 536            -2 536            2 091             
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Aktiviteten på habilitering og pediatrisk poliklinikk var over plan i mai, mens BUPH og nyfødt 
var litt bak plan. Akkumulert er habilitering betydelig over plan (+16%), nyfødtpol. over plan 
(+6%), pediatrisk poliklinikk og BUPH litt bak plan (hhv -2% og -4%).  
Hittil i år er det et positivt avvik på ISF-inntekter +1,0 mill.kr (+46 DRG-p) hvorav 0,4 mill. kr 
er generert fra døgnaktivitet og 0,6 mill. kr fra poliklinikk.  
 
Varekostnadene har et negativt budsjettavvik på -0,6 mill.kr i mai. Hovedårsaken til det 
negative avviket er høye kostnader på medisinske forbruksvarer, kjøp av blodprodukter samt 
noe ekstern innleie på nyfødt. Akkumulert er det et negativt avvik på varekostnader på  
-1,8 mill.kr hvor -0,9 mill.kr skyldes høye gjestepasientkostnader fra SSE (spesialsykehuset 
for epilepsi) og -0,5 mill.kr skyldes ekstern innleie. 
 
Lønnsavviket i mai isolert er på -1,3 mill.kr. Som ventet er det overforbruk på 
nyfødtavdelingen knyttet til ombygging til familiebasert avdeling (-0,7 mill.kr i mai). 
Ombyggingen i perioden mai-juni nødvendiggjør drift i midlertidige lokaler i tillegg til delvis 
drift i BS05.  Drift i 2 etasjer er bemanningskrevende og vil generere merforbruk i denne 
perioden. Avdeling for leger har til og med april ligget litt under budsjett på lønn. I mai ble det 
et overforbruk på -0,3 mill.kr som er knyttet til en økning i antall langtidssykemeldte.  
Klinikken har et negativt lønnsavvik hittil i år på -2,2 mill.kr hvor -0,5 mill.kr er knyttet til 
ekstern innleie. Akkumulert lønnsavvik på nyfødt er -2,3 mill.kr (hvor -0,6 mill.kr er ekstern 
innleie). 
 
 
STATUS BUDSJETTILTAK 
 

 
 
De planlagte og iverksatte budsjett tiltakene forventes å gi økonomisk effekt som forutsatt. 
Bruk av billigere parenteralløsninger er implementert. Sammenlignet med i fjor er det økt 
aktivitet på Barnehuset i Moss, hvor klinikken bidrar med sykepleier og barnelegeressurs. 
Dette monitoreres fortløpende for å følge med aktivitetsutviklingen. 
 
Synergieffekt ABU er i rute. Samdriften fungerer. Det forventes at ABU klarer estimert 
innsparingseffekt på 500.000. 
 
Ombygging til familiebasert nyfødtavdeling er i rute og forventes ferdigstilt 1. juli. Effekten av 
ombyggingen med forventet kortere liggetid vil slå inn først i siste tertial av 2019.  
 
 

Plan for økonomisk balanse 2019 - RAPPOR 43 BUK

TPN - parenteral ernæring 01.01.2019 600 600 1,0 700

Familiebasert nyfødtavd. 01.09.2019 180 180 1,0 540

Synergieffekt drift 2 plan ABU 01.01.2019 500 500 1,0 500

Økt inntekt Statens Barnehus 01.01.2019 650 650 1,0 650

Økt aktivitet ervervet hjerneskade 01.01.2019 250 250 1,0 250

Pro rata kutt 01.01.2019 782 782 1,0 782

SUM 2 962 2 962 1,00 3 422

Estimert 
årseffekt 2020

Status 
%-vis 

oppnåelse
Type tiltak rapp.mal

Antatt 
virknings-
tidspunkt

ESTIMERT 
årseffekt 

kroner 2019

PLAN  
årseffekt 

kroner 2019
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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 0,8 % fristbrudd akkumulert pr mai og 0,6 % i mai. 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 mai på 40 dager. Ventetid på 
avviklede pasienter hittil i år er på 41 dager. Både VOP og TSb har i april og mai ventetider 
som ligger under målkravet på henholdsvis 40 og 35 dager. BUP ligger over målkravet i mai 
(48 dager mot målkrav på 40)  
 
Sykefraværet i mars var 7,7 % og akkumulert per mars er fraværet på 8,3 %. Det er hele 0,9 
p.p. lavere enn samme periode i 2018, så utviklingen går riktig vei.  
 
Divisjon psykisk helsevern har i mai et negativt økonomisk resultat i forhold til budsjett på -
3,3 mill. kr og et akkumulert negativt avvik på -11,2 mill. kr. Poliklinikkinntekter er 5,7 mill. 
over det som er budsjettert pr mai. Merforbruket i mai skyldes at innsparing lønn ikke dekker 
merkostnad ved innleie av leger, samt at det akkumulert er en mindreinntekt for kommunal 
betaling for utskrivningsklare pasienter på 6 mill. kr per mai. 
 
Antall polikliniske konsultasjoner er noe lavere enn plantall hittil i år for VOP og særlig TSB, 
men det er en positiv aktivitetsutvikling. Produksjonen er vesentlig høyere enn tilsvarende 
periode i 2018 for VOP og BUP og omtrent på samme nivå som i 2018 for TSB. 
 
Pakkeforløp innen psykisk helsevern og TSB er implementert og det er gjennomført 
opplæring i registrering/koding i henhold til det nye regelverket. Et nytt rapporteringsverktøy 
for pakkeforløpene er under utprøving og kvalitetssikring. Figuren nedenfor viser nøkkeltall 
for alle pakkeforløpene samlet med status pr 7.6.2019, og viser at målkravet er oppnådd hittil 
i år. 
 

 

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status

Gjennomsnittlig ventetid er redusert (55 dager somatikk og 
40/35 dager PHV/TSB ) 40/35 40 41

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

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

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

Budsjett 
avvik = 0 -11,4          -2,3             
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STATUS BUDSJETTILTAK 
 

 
 
Det iverksettes i samarbeid med HR tiltak for å beholde og rekruttere overleger i divisjonen. 
Tiltaket ble iverksatt i mars. Det foretas også en gjennomgang av omfang og varighet av 
avtalene med innleieleger, med mål om å avvike avtaler som ikke er nødvendig for å sikre 
kvalitet i tilbudet og produktiv kapasitet. Det er for tidlig å evaluere effekten av tiltakene. 
 
Det har vært arbeidet med ulike tiltak for å redusere lønnskostnader på døgnposter med 
merforbruk. Det er fortsatt Akuttpsykiatrisk avdeling som har et vesentlig merforbruk på 
lønnskostnader i forhold til budsjett. Det har i mai måned vært ekstra stor belastning på 
denne avdelingen på grunn av et unormalt høyt pasientbelegg. 
 
  

DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆

Mai Mai  HiÅ 2019 HiÅ 2018 2019 VS 2018

VOP 18 315            -434               92 280            85 321            6 959             

- herav døgn 5 925             426                27 956            27 508            448                

- herav liggedøgn utenfor HSØ -                 -67                 655                429                226                

- herav poliklinikk 12 390            -793               63 669            57 384            6 285             

ISF poeng -                 -                 

BUP 8 785             539                41 056            36 874            4 182             

- herav døgn 696                -122               3 408             2 871             537                

- herav poliklinikk 8 089             661                37 648            34 003            3 645             
TSB 4 418             43                  21 342            19 024            2 318             

- herav døgn 1 498             -56                 7 871             7 425             446                

- herav poliklinikk 2 920             99                  13 471            11 599            1 872             
Bemanning

Brutto bemanning 1 914             1 899             1 796             104                

Innleid arbeidskraft 13                  15                  8                    6                    

Overtid og ekstrahjelp 142                141                146                -5                   

Sykefravær (mars) 7,7 % 8,3 % 9,2 % -0,9 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2018 HiÅ

Driftsinntekter 191 214          2 754             922 851          7 314             793 971          
Driftskostnader 194 476          -6 016            934 042          -18 505           789 159          

Resultat -3 262            -3 262            -11 191           -11 191           4 811             

Plan for økonomisk balanse 2019 - RAPPORTERING 70 PHV

Erstatte innleieleger med faste leger 01.03.2019 2 500 2 500 1,0 3 000
Redusere bruk av variabel lønn 01.01.2019 3 600 3 600 1,0 3 600

Effektiviseringstiltak 01.01.2019 5 300 5 300 1,0 5 300

11 400 11 400 1,00 11 900             

Estimert 
årseffekt 2020

Status 
%-vis 

oppnåelse

Antatt 
virknings-
tidspunkt

ESTIMERT årseffekt kroner 
2019

Beskrivelse av tiltak
PLAN  

årseffekt 
kroner 2019
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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 mai er et positivt budsjettavvik på 0,5 mill. kr. 
Det positive resultatet forklares først og fremst med høy aktivitet. Inntektsmodellen med 
tilhørende kodeverk for laboratoriene ble endret i 2018. Det medførte betydelig lavere 
refusjon fra HELFO enn tidligere på en del analyser, blant annet influensaanalyser som 
medførte en inntektsnedgang de første månedene i 2019.  
 
Til tross for divisjonens samlede positive driftsresultat i forhold til budsjett per mai måned, 
videreføres fokuset på tiltak for de områdene som har budsjettavvik, gjennom månedlig 
virksomhetsoppfølging på avdelings- og seksjonsnivå.  
 
Divisjonen har gjennom flere år jobbet systematisk med reduksjon av sykefravær, gjennom 
et nærværsprosjekt, som ble startet allerede i 2014. Som følge av dette og et prosjekt som 
kartlegger årsaker til at arbeidstakere slutter (gjennomført i perioden 2015/2016/2017) har 
divisjonen oppnådd betydelige resultater. Divisjonen ser behovet for fortsatt fokus på 
området, hvor det for 2019 er satt et mål om å redusere sykefraværet samlet i divisjonen til 
6,5 %. Noen spesielle omstendigheter de siste månedene gjør at det denne våren er et økt 
sykefravær innenfor noen områder i divisjonen.  
 
Aktivitetsutvikling 
Total aktivitet innen bildediagnostikk viser en samlet vekst for de tre lokasjonene 
(Nordbyhagen, Ski og Kongsvinger). For Nordbyhagen er veksten størst innen CT (+8,4%) 
og MR(+6,7%) hittil i år, som er de mer tidskrevende undersøkelsene. Samlet vekst på 
Nordbyhagen for de tre omsorgsnivåene er betydelig sammenlignet med plantall, hvilket 
utfordrer kapasiteten både bemannings- og utstyrsmessig. Dette påvirker ventetider i negativ 
retning.  
 
På lokasjon Ski er det en vedvarende reduksjon i aktivitet knyttet til «primærhelsetjeneste», 
og dette kommer av en betydelig reduksjon av etterspørselen innen konvensjonell røntgen. 
Dette delvis som følge av stor konkurranse fra private tilbydere. Aktiviteten på Kongsvinger 
har en samlet aktivitetsvekst på 3,2% i 2019, sammenlignet med data vi har tilgjengelige fra 
Sykehuset Innlandet.  
 
For laboratoriefagene er det aktivitetsvekst innen alle omsorgsnivåene. Ahus sitt «gamle» 
opptaksområde uten Vestby og Kongsvinger har en betydelig vekst innen alle tre 
omsorgsnivåer. Bemanningsmessig utfordres særskilt de manuelle fagområdene, 
mikrobiologi og patologi, grunnet denne aktivitetsveksten.  

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status

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

Budsjett 
avvik = 0 0,5             0,1              

5 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 6,5 % 7,8 % 7,1 %
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Budsjettiltak 
Budsjettkontroll innen 3 hovedområder sikres gjennom:   
1) Inntektssikring 
2) Kontroll bemanning 
3) Hverdagsrasjonalisering 
 
Det to sistnevnte områder omfatter flere mindre tiltak som kan beskrives som 
hverdagsrasjonalisering. Tiltakspakkene følges opp gjennom månedlige 
virksomhetsoppfølging med den enkelte avdelingsleder, hvor det så langt ser ut til at 
tiltakene vil få de effekter som er estimert.   
 

 
 
  

DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆

OG TEKNOLOGI Mai Mai  HiÅ 2019 HiÅ 2018 2019 VS 2018

Analyser / undersøkelser
Bildediagnostisk avdeling
Inneliggende 8 410             1 329             40 531            36 489            11,1 %

Poliklinikk 9 848             1 660             46 105            40 459            14,0 %

Primærhelsetjenesten 5 814             1 781             26 918            20 307            32,6 %

Laboratoriefagene samlet
Inneliggende 297 373          64 950            1 407 916       1 194 887       17,8 %

Poliklinikk 209 689          49 450            946 810          813 183          16,4 %

Primærhelsetjenesten 253 204          83 177            1 078 120       872 826          23,5 %

Bemanning
Brutto bemanning 690                688                622                66                  

Innleid arbeidskraft 0,6 0                    -                 0                    

Overtid og ekstrahjelp 22                  25                  15                  9                    

Sykefravær (mars) 7,8 % 7,1 % 6,7 % 0,4 %
Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2018 HiÅ

Driftsinntekter 110 844          438                550 468          -1 696            459 806          

Driftskostnader 110 917          -511               549 993          2 171             464 907          

Resultat -73                 -73                 475                475                -5 102            
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3.8 Divisjon Kongsvinger 
 
3.8.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
 

 
 
Kongsvinger har tidligere hatt veldig få fristbrudd, og det jobbes med å innarbeide gode 
rutiner og opplæring i verktøy slik at man kan ligge i forkant og forhindre fristbrudd. Fistbrudd 
på avviklede i mai er en kombinasjon av feilregistreringen og kapasitetsutfordringen på 
enkelte områder. Det er et stort fokus på å få redusert antall fristbudd ved divisjonen. 
 
Økning i sykefravær er spesielt knyttet til akuttmottak og kirurgisk sengepost. Det arbeides 
med å kartlegge bakgrunnen for denne økningen og tiltak vil bli rettet spesielt mot disse 
enhetene. Resultatene fra forbedringsundersøkelsen vil bli brukt i arbeidet. 
 

 
 
Den planlagte aktiviteten ligger langt bak plantallene hittil i år. Dette er knyttet til svikt 
i aktivitetsveksten fra Akershus. Det er planlagt med 3 (1 kirurgisk og 2 medisinske 
pas) flere pasienter hver dag, ca. 1000 innleggelser i året. Divisjonen ser det ikke 
som realistisk å hente inn den tapte aktiviteten i 2. halvår, imidlertid ser vi nå en 
positiv bevegelse i pasientstrømmen i mai og i inngangen til juni. Se ytterligere 
kommentarer i avsnittet om planlagte tiltak.   
 

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

Gjennomsnittlig ventetid er redusert (55 dager somatikk og 
40/35 dager PHV/TSB ) 55 52 58

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

4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 10,1 % 10,5 %

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

Budsjett 
avvik = 0

-0,8            -0,2             

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

DIVISJON KONGSVINGER Mai Mai  HiÅ 2019 HiÅ 2018 2019 VS 2018

Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng 1 111             60                  3 968             -                 3 968             

Antall døgn 702                58                  2 585             -                 2 585             

Antall dag 337                -258               1 371             -                 1 371             

Antall poliklinikk 5 029             -70                 19 949            -                 19 949            

Bemanning
Brutto bemanning 441                434                -                 434                

Innleid arbeidskraft 0,1 -                 -                 -                 

Overtid og ekstrahjelp 34                  38                  -                 38                  

Sykefravær (mars) 10,1 % 10,5 % 10,5 %
Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2018 HiÅ

Driftsinntekter 38 334            -1 222            143 341          -9 902            -                 

Driftskostnader 37 819            1 737             144 096          9 147             -                 

Resultat 515                515                -755               -755               -                 

Side 21 av 23 / Akershus universitetssykehus HF                                                                            

 



Divisjonen har et positivt økonomisk resultat i forhold til budsjett i mai på +0,5 mill. kr. 
Akkumulert er resultatet på – 0,8 mill. kr. Inntekter har et negativt akkumulert budsjettavvik 
på -8,7 mill. kr. Se beskrivelse av årsaker til inntektsavviket i avsnittet om aktivitet over. 
 
Divisjonen har et stort positivt avvik på lønn. Dette forklares blant annet med at det ikke er 
utbetalt variabel lønn i februar i nytt helseforetak. Denne kostnaden (variabel lønn 
opparbeidet i desember/januar) utbetales og kostnadsføres hos Sykehuset Innlandet. Siden 
det er budsjettert variabel lønn i februar blir det et betydelig positivt avvik som er estimert til 
ca. 2,7 mill. kr. Det er også et positivt lønnsavvik i mars, april og mai. Det positive 
lønnsavviket veier opp for inntektsavviket.  
 
Øvrige kontogrupper er i balanse i forhold til budsjett. 
 
STATUS BUDSJETTILTAK 
 

 
 
Hovedtiltaket for å komme i økonomisk balanse i 2019 er økt pasienttilgang fra Ahus sitt 
«gamle» opptaksområde. Disse pasientene har så langt ikke kommet i det omfanget som er 
budsjettert (1 kirurgisk og 2 medisinske pasienter per dag). Det antas at pasienttilgangen vil 
øke på utover året og det jobbes med flere tiltak: 
• Direkte innvalg til KOS ved konferering fra Eidsvoll og Ullensaker kommune. 
• Dialog og informasjon til fastleger og legevakt i Eidsvoll og Ullensaker kommune. 
• Daglig vakt til vakt rapport mellom kirurgisk seksjon Kongsvinger og gastrokirurgisk 

vaktlinje på Nordbyhagen. 
• Ukentlige rapporter til sykehusledelsen, ledelse akuttmottak på Nordbyhagen og ledelsen 

ved gastrokirurgisk avdeling på Nordbyhagen. 
 

Sannsynligheten for at det vil ta tid å snu pasientstrømmene er stor, så det er ikke sannsynlig 
at man får full økonomisk effekt av dette i 2019 slik som det ligger budsjettert. 
 
  

Plan for økonomisk balanse 2019 - RAPPORTERING 60 KOS

KPIer som 
kan si noe 
om virkning 
av tiltaket

Økte inntekter 
indremedisin

Tilførsel 660 medisinske 
pasienter fra NBH

Aktivitet 
døgn 01.02.2019 15 000 000 5 000 000 0,33 10 000 000

Økte inntekter 
kirurgi

Tilførsel 330 kirurgiske 
pasienter fra NBH

Aktivitet 
døgn 01.02.2019 7 500 000 3 500 000 0,47 5 000 000

Øke proteser 
ortopedi

Øke med 3 proteser i uken, 
ortopedi

Aktivitet 
døgn 01.02.2019 4 000 000 4 000 000 1,00 4 000 000

Redusere lønn Reduksjon av lønn 01.02.2019 6 000 000 9 000 000 1,50 6 000 000
SUM 32 500 000 21 500 000 0,66 25 000 000   

PLAN  
årseffekt 

kroner 2019

ESTIMERT 
årseffekt 

kroner 2019

Status 
%-vis 

oppnåelse

Estimert 
årseffekt 

2020

Type tiltak 
rapp.mal

Beskrivelse av tiltak
Antatt 

virknings-
tidspunkt
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3.9 Divisjon for Facilities management 
 
3.9.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
 

 
 
Det akkumulerte økonomiske resultatet per mai er på +2,9 mill. kr i forhold til budsjett.  
Mesteparten av dette positive avviket skyldes lavere lønnskostnader enn budsjettert (+5,0 
mill. kr). Det er negativt avvik på energikostnader per mai som trekker det totale positive 
avviket noe ned.   
 

 
 
STATUS BUDSJETTILTAK 
 
Arbeidet med kontinuerlig forbedring av enhetskostnader i divisjonen fortsetter. Dette for at 
DFM til enhver tid skal tilby konkurransedyktige tjenester. 
 
Renholds-prosjektet er et stort utviklingsprosjekt i divisjonen hvor nytt konsept ble 
implementert i februar 2019. Tjenesten er i dette prosjektet bygd opp på nytt både med 
hensyn til arealfordeling, organisering, opplæring, renholdsplaner og arbeidsplaner. Nytt 
konsept skal ikke redusere servicegrad. Prosjektet er forventet å gi en bemanningsreduksjon 
på renholdsavdelingen på 10 % i 2019 gjennom produktivitetsforbedringer.  
 
Tekstilprosjektet er et annet forbedringsprosjekt som det jobbes med. Det er testet ut nye 
dyner og puter på to sengeområder. Hensikten er både å bedre kvaliteten på dyne og pute 
for pasienten og spare kostnader for vask av tøy. Pasienter og sykepleiere har uttalt seg om 
hva de mener er de beste produktene. Det må gjøres ytterligere beregninger før det legges 
frem grunnlag for beslutning om utrulling eller ikke. Forventet besparelse er foreløpig 
estimert til ca. 2,5 mill. kr. 
 
Enhetlig konsept for matleveranser på utelokasjonene i Psykiatrien er et tredje forbedrings-
prosjekt som divisjonen vil trekke frem. Hensikten er å standardisere matkonseptet så mye 
som mulig og finne en løsning som er kostnadseffektiv totalt sett. Enkelte steder er 
mathåndtering en del av behandlingen, slik at et likt konsept på alle lokasjoner blir vanskelig. 
Standardisering vil bedre kvaliteten og sikre «trygg mat» på alle lokasjoner. 
 

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 3,0             0,6              

4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 8,7 % 11,5 % 10,9 %
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DIVSJON FOR Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆

FACILITIES MANAGEMENT Mai Mai  HiÅ 2019 HiÅ 2018 2019 VS 2018

Bemanning
Brutto bemanning 658                652                605                47                  

Innleid arbeidskraft 10,1 12                  11                  0                    

Overtid og ekstrahjelp 59                  64                  51                  13                  

Sykefravær (mars) 11,5 % 10,9 % 9,2 % 1,7 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2018 HiÅ

Driftsinntekter 54 894            114                270 079          767                272 960          

Driftskostnader 55 110            -330               267 117          2 199             266 872          

Resultat -217               -217               2 962             2 965             6 088             
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1. HR 

1.1 Sykefravær  
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1.2 AML brudd  

 
  * Økningen i februar skyldes at Kongsvinger er inkludert i tallgrunnlaget 
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1.3 Bemanning totalt   
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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 2019 Budsjett 2019 Faktisk 2018 Snitt 2018 Snitt 2017

Jan 4 506               5 133               3 893               5 950               5 564               

Feb 5 471               5 099               5 422               5 950               5 564               

Mar 5 899               5 094               6 794               5 950               5 564               

Apr 6 147               5 141               3 893               5 950               5 564               

Mai 5 371               5 932               5 612               5 950               5 564               

Jun 6 070               6 970               5 950               5 564               

Jul 6 301               9 213               5 950               5 564               

Aug 6 178               6 944               5 950               5 564               

Sep 5 901               5 872               5 950               5 564               

Okt 5 930               5 430               5 950               5 564               

Nov 5 915               5 904               5 950               5 564               

Des 5 926               5 451               5 950               5 564               

Akkumulert 27 394             68 621             71 398             71 398             66 769             
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2. Kvalitet 

2.1 Ventetid                   

 
 

 
 
  

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

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

Ahus 57         57         53         47         62         66         56         59         58         60         57         55         58         59         
Somatikk 58         58         54         47         63         69         59         62         60         62         58         57         61         62         

Kirugisk divisjon 67         67         56         56         69         72         60         60         60         66         64         66         70         76         

Ortopedisk klinikk 68         72         69         40         74         93         79         83         75         74         76         73         78         76         

Medisinsk divisjon 45         44         45         46         55         52         48         47         49         49         41         38         45         47         

Barne- og ungdomsklinikken 55         51         54         41         64         70         51         55         54         58         53         52         50         50         

Kvinneklinikken 52         45         43         25         43         61         54         55         53         55         53         52         58         54         

Kongsvinger 67         59         53         57         52         

VOP 52         59         51         48         56         43         37         41         42         51         41         36         34         37         

BUP 55         56         49         40         58         46         38         42         38         49         48         45         46         48         

TSB 40         33         36         51         43         45         44         38         39         38         38         32         28         34         

Mål PHV 40         40         40         40         40         40         40         40         40         40         40         40         40         40         

Mål TSB 40         40         40         40         40         40         40         40         40         35         35         35         35         35         

Mål Somatikk 57         57         57         57         57         57         57         57         57         55         55         55         55         55         
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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 

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

Somatikk 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 4 % 4 % 3 % 3 % 4 % 3 % 3 % 5 %
Kirugisk divisjon 3 % 4 % 3 % 3 % 4 % 4 % 4 % 2 % 3 % 4 % 6 % 4 % 6 % 7 %

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

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

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

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

Kongsvinger 5 % 4 % 2 % 2 % 3 %

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

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

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

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

 
 

 
 

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

Uttrekk dato
Ikke passert 
tentativ tid

Passert 
tentativ tid Total

% Overholdelse 
av pasientavtaler

01.05.2018 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 %
01.02.2019 109 991 13 817 123 808 88,8 %
01.03.2019 129 854 14 298 144 152 90,1 %
01.04.2019 132 165 14 012 146 177 90,4 %
01.05.2019 129 720 15 192 144 912 89,5 %
01.06.2019 128 668 15 035 143 703 89,5 %
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2.4 Status per pakkeforløp – andel pasienter behandlet innen standard tid 

 

2.5 Andel av pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid   

 
 

 

Pakkeforløp Mars (OF4) April (OF4) Mai (OF4) Antall Antall innenfor Andel (OF4) OA1 2019
Brystkreft 93 77 68 186 135 72,6 91 %
Prostata 55 61 59 152 80 52,6 82 %
Lungekreft 74 68 46 95 60 63,2 98 %
Tykk- og endetarmskreft 95 77 82 127 102 80,3 93 %
Blærekreft 90 96 100 87 80 92,0 78 %
Føflekkreft 100 100 80 47 44 93,6 70 %
Nyrekreft 67 50 83 39 27 69,2 80 %
Lymfom 50 50 100 24 14 58,3 77 %
Eggstokkreft 63 75 40 25 16 64,0 63 %
Livmorkreft 50 100 20 20 9 45,0 75 %
Livmorhalskreft 67 0 50 14 6 42,9 79 %
Spiserør og magesekk 100 100 9 8 88,9 78 %
Testikkelkreft 100 80 50 13 8 61,5 100 %
Bukspyttkjertelkreft 100 67 13 7 53,8 68 %
Hjernekreft 0 100 100 8 6 75,0 100 %
Myelomatose 0 0 100 3 3 100,0 54 %
Nevro endokrine svulster 0 0 2 2 100,0
Akutt leukemi 0 0 2 0 0,0 14 %
KLL 0 0 9 0 0,0 40 %
Galleveiskreft 100 0 3 2 66,7 45 %
Skjoldbruskkjertel kreft 0 0 100 2 1 50,0 75 %
Kreft hos barn 0 67 3 2 67,0 50 %
Samlet 75 74 69 883 612 69,3 80 %

Sum 2019 (jan tom mai)

Andelen kreftpasienter i pakkeforløp behandlet innen standard forløpstid er 70%

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

Alle forløp 57 % 57 % 54 % 53 % 66 % 65 % 74 % 69 % 61 % 66 % 75 % 74 % 69 %
Brystkreft 37 % 23 % 16 % 22 % 39 % 66 % 70 % 76 % 50 % 76 % 93 % 77 % 68 %

Tykk- og endetarmskreft 60 % 44 % 51 % 71 % 77 % 63 % 82 % 64 % 82 % 68 % 95 % 77 % 82 %

Lungekreft 83 % 75 % 60 % 46 % 70 % 63 % 65 % 53 % 55 % 67 % 74 % 68 % 46 %

Prostatakreft 15 % 47 % 43 % 28 % 52 % 40 % 36 % 39 % 35 % 54 % 55 % 61 % 59 %

Mål 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   

 
 

 
  * Oppdaterte tall for mai 2019 ikke tilgjengelig før styrerapport måtte sendes ut  

Direktebooking

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

Ahus 77 % 76 % 75 % 73 % 80 % 80 % 77 % 74 % 70 % 73 % 74 % 79 % 72 %
Medsinsk divisjon 65 % 62 % 56 % 54 % 65 % 69 % 65 % 61 % 57 % 60 % 66 % 71 % 58 %

Kirurgisk divisjon 83 % 79 % 84 % 84 % 84 % 78 % 71 % 70 % 70 % 75 % 67 % 75 % 72 %

Ortopedisk klinikk 67 % 83 % 71 % 73 % 84 % 90 % 91 % 84 % 84 % 60 % 78 % 79 % 72 %

Kvinneklinikken 98 % 99 % 99 % 97 % 98 % 99 % 98 % 97 % 98 % 98 % 98 % 99 % 96 %

Barne- og ungdomsklinikken 88 % 86 % 88 % 60 % 91 % 89 % 88 % 85 % 64 % 86 % 85 % 91 % 84 %

Divisjon Kongsvinger 75 % 80 % 76 %

Divisjon for psykisk helsevern 83 % 78 % 89 % 83 % 86 % 86 % 86 % 84 % 76 % 86 % 85 % 87 % 80 %
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2.7 Sykehusinfeksjoner   
     

 
 

 
 

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 1 kv 2019 2 kv 2019

Ahus 3,7 % 3,2 % 3,4 % 2,9 % 2,3 % 4,1 % 2,5 % 2,2 % 3,0 % 2,9 % 2,0 % 2,3 % 3,0 %
Mål 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 %
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2.8 Reduksjon av bredspektret antibiotika  

 

* Tallene over er per 3. tertial 2018. Tall for 1. tertial 2019 foreligger ikke per 11. juni fra 
antibiotikautvalget. 
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3. Kapasitet 

3.1 Pasientbelegg  

 
 

 

3.2 Pasientovernattinger på korridor  

 
 

 

Pasientbelegg per divisjon (normerte senger)

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

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

Medisinsk divisjon 93 % 90 % 84 % 88 % 93 % 89 % 93 % 93 % 102 % 97 % 101 % 99 % 96 %

Ortopedisk klinikk 92 % 90 % 73 % 79 % 93 % 89 % 96 % 92 % 94 % 94 % 98 % 86 % 89 %

Barne- og ungdomsklinikken 75 % 71 % 59 % 68 % 67 % 75 % 75 % 73 % 76 % 84 % 71 % 75 % 77 %

Kongsvinger 93 % 86 % 80 % 86 %

Kvinneklinikken 79 % 87 % 84 % 78 % 82 % 76 % 70 % 73 % 76 % 78 % 80 % 86 % 85 %

Pasientovernattinger på korridor

Korridor pr mnd Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
2019 533        239        460         393         371         

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         

Gj.snitt pr dag 17,2       8,2         14,8        13,1        12,0        -         -         -         -         -         -         -         
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3.3 Andel pasientovernattinger på korridor pr. divisjon (somatikk) 

 
 

 
 

3.4 Utskrivningsklare pasienter (somatikk) 

 
 

 

Andel pasientovernattinger på korridor

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

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

Ortopedisk klinikk 2,2 % 3,0 % 0,2 % 1,1 % 2,2 % 1,7 % 2,3 % 3,3 % 4,0 % 2,4 % 3,8 % 1,8 % 2,0 %

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

Antall døgn med utskrivningsklare pasienter

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

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

2019 322 475 410 356 291
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4.   Aktivitet 

 
 

  

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent ∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 27 493       27 689       -196          -0,7 % 25 676           1 817        7,1 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 103 536     100 713     2 823        2,8 % 92 431           11 105      12,0 %

Ant. dagbehandlinger 14 965       16 360       -1 395       -8,5 % 13 527           1 438        10,6 %

Ant. inntektsgivende polikl. kons. 156 078     153 366     2 712        1,8 % 127 365         28 713      22,5 %

DRG Sørge for ansvar (eks. dyre biol. legem.) 46 684 45 527       1 157        2,5 % 39 495           7 189        18,2 %

DRG Totalt (egne og pas. fra andre regioner) 47 082 45 891       1 191        2,6 % 39 818           7 263        18,2 %

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent ∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 1 679        1 767        -88            -5,0 % 1 755             -76            -4,3 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 27 956       27 095       861           3,2 % 27 508           448           1,6 %

Ant. kjøp av liggedøgn utenfor Helse Øst 655           333           322           96,7 % 429                226           52,7 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 63 669       65 788       -2 119       -3,2 % 57 384           6 285        11,0 %

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent ∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 51             50             1               2,0 % 49                 2              4,1 %

Antall liggedøgn - døgnbehandling 3 408        4 091        -683          -16,7 % 2 871             537           18,7 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 37 648       36 841       807           2,2 % 34 003           3 645        10,7 %

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent ∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 394           381           13             3,4 % 368                26             7,1 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 7 871        7 771        100           1,3 % 7 425             446           6,0 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 13 471       14 020       -549          -3,9 % 11 599           7 294        16,1 %

Voksenpsykiatri

Per mai 2019
Resultat 
samme 

periode 2018

Endring faktisk 2018-
2019

Somatikk - døgn, dag og poliklinikk
Per mai 2019

Resultat 
samme 

periode 2018

Endring faktisk 2018-
2019

Barne og ungdomspsykiatri

Per mai 2019
Resultat 
samme 

periode 2018

Endring faktisk 2018-
2019

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Per mai 2019

Resultat 
samme 

periode 2018

Endring faktisk 2018-
2019
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5. Økonomi 

5.1 Resultatutvikling 2017-19 
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