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1. Sammendrag 
I oktober er det forbedring både innen ventetider, fristbrudd og overholdelse av 
pasientavtaler sammenliknet med september måned. Det er også noe bedring på 
prioriteringsregelen, men alle tre områder (VOP, BUP og TSB) er fortsatt i rødt akkumulert i 
2019. Økonomien er fortsatt stabil og i tråd med budsjett i oktober, men det er store negative 
avvik knyttet til bemanning og lønnskostnader som er bekymringsfulle. 
 
Kvalitet og aktivitet 
• Andel korridorpasienter er i oktober 1,4 % og gjennomsnittet hittil i 2019 er 1,7 %. Det er 

0,2 p.p. høyere enn samme periode i 2018.  
• Andel fristbrudd er på foretaksnivå 2,7 % i september. Det er 1,2 p.p. lavere enn nivået i 

september, og 0,7 p.p. lavere enn nivået i oktober 2018.   
• Totalt antall nyhenviste pasienter som venter på time ligger i ca. 7 % høyere enn i 

oktober 2018 i somatikken. Innenfor psykisk helsevern ligger antall ventende 12% lavere 
i oktober enn i 2018. Dette er tall fra NPR inklusive Kongsvinger begge år. Antall 
nyhenviste pasienter er omtrent på samme nivå begge år. Somatikk har en økning på 
0,2 %. Psykisk helsevern har en nedgang på 1 %. 

• Ventetiden for avviklede pasienter er 59 dager i oktober, som er 3 dager høyere enn i 
oktober 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 oktober er 7637 månedsverk mot 7660 i august og budsjettert 

7370 i oktober. Det er negative avvik i forhold til budsjett knyttet både til faste 
månedsverk og variable månedsverk. Ca. halvparten av avviket på faste og halvparten 
på variable.  

• Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er per oktober -74,2 mill. kr (justert for mer-
kostnader til pensjon), hvor -79,1 mill. kr er knyttet til lønn og -4,1 mill. kr er knyttet til 
ekstern innleie.   

• Det totale sykefraværet i september var på 7,7 %. Det er det samme nivået som i 
september 2018. Akkumulert i 2019 er fraværet på 8,0 %, og det er 0,2 p.p. høyere enn 
akkumulert nivå i fjor. 

 
Økonomi 
Akershus universitetssykehus har et resultat som er 23,8 mill. kr høyere enn budsjett per 
september. Det positive avviket i forhold til budsjett skyldes i hovedsak høye ISF inntekter fra 
H-resepter enn budsjettert og lavere legemiddelkostnader enn budsjettert. 

 
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 resultatsikres de områdene som det er spesielt viktig at divisjonene lykkes med i 
forhold til økonomi og kvalitet/tilgjengelighet i sykehusledelsen.   
 
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 oktober var gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter 59 dager. Somatikk har en 
ventetid på 62 dager som er godt over målkravet på 55 dager. Ventetidene på TSB (31 
dager) og VOP (36 dager) ligger under målkravene på henholdsvis 35 dager og 40 dager. 
BUP (41 dager) ligger i oktober marginalt høyere enn målkravet i 2019 på 40 dager.  
 
Andel fristbrudd ved helseforetaket er 2,7 % i oktober som er 1,2 p.p. lavere enn i 
september. Det er ØNH (29 brudd), fordøyelse (20 brudd) og ortopedi (27 brudd) som står 
for mer enn halvparten av fristbruddene i oktober. Det kjøres ekstra poliklinikk og jobbes med 
en rekke andre tiltak på alle disse tre fagområdene for å ta ned antall fritbrudd. 
 
Overholdelse av pasientavtaler for pasienter i forløp (etterslep) hadde en positiv utvikling i 
første halvår 2019. I sommermånedene og etter sommeren har volumet på pasienter med 
passert tentativ tid økt igjen, men i oktober har antallet blitt redusert med over 1200 
pasientavtaler og nivået har økt fra 88 % i september til 88,9% i oktober. Divisjoner og 
avdelinger med høyt etterslep har tiltaksplaner som følges tett opp for å få nivået ned igjen. 
 
For å vurdere prioriteringsregel i 2019 må det justeres både for flytting av Vestby og 
Kongsvinger. Gjør vi disse justeringene så innfris ikke prioriteringsregel akkumulert per 
oktober for noen av områdene innen psykisk helsevern. BUP leverer over sitt plantall på 
poliklinikk per oktober og her er det først og fremst den sterke veksten i somatikken som er 
årsaken til at prioriteringsregel ikke oppfylles. De to andre fagområdene (TSB og VOP) har 
akkumulert per oktober en aktivitet som er lavere enn plantall, og da bidrar selvfølgelig det 
også til at regelen ikke oppfylles. 
 

 
 
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 TSB og 
VOP, mens BUP ligger 1 dag over målkravet på 40 dager i oktober. 

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 % 2,7 % 3,4 %

Overholde minst 93% av pasientavtalene for pasienter i forløp 93 % 89 % 89 %

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

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

70 % 66 % 68 %

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

Budsjett 
avvik = 0

23,8           2,4              

5 Ingen korridorpasienter 0 290 328

40

80

120

-28
-22
-16
-10

-4
2

0%

0,0 %

20,0 %

0100200300400500600700800900100011001200

30,0 %

80,0 %

70,0 %

Akk. pri regel: Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt
Somatikk 7,9 % 7,7 % 10,5 % 8,1 % 8,5 % 6,8 % 7,5 % 6,8 % 6,6 % 5,9 %
VOP 8,8 % 7,0 % 11,3 % 6,1 % 3,2 % 1,7 % 2,4 % 1,8 % 2,0 % 3,2 %
BUP 9,8 % 7,2 % 12,7 % 7,4 % 8,4 % 6,1 % 6,3 % 4,0 % 4,1 % 3,9 %
TSB -12,8 % -7,8 % -1,9 % -2,4 % -0,7 % -0,9 % 0,7 % 1,6 % 1,5 % 2,0 %
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Det totale sykefraværet i september var på 7,7 %. Det er det samme nivået som i september 
2018. Akkumulert i 2019 er fraværet på 8,0 %, og det er 0,2 p.p. høyere enn akkumulert nivå 
i fjor. 
 
Andel pasienter i pakkeforløp som er behandlet innen standard forløpstid for alle pakkeforløp 
er 66 % i oktober. Hittil i år er andelen 69 %, som er rett under målkravet. Fra 2019 er 
målkravet at alle forløp skal ha en måloppnåelse på 70 %. Se egen tabell i vedlegg 2. Per 
oktober er det prostata av de store forløpene som ligger dårligst an, og det er også vanskelig 
å nå målene på de delte forløpene med OUS på gynekologisk kreft. Tykktarmskreft har en 
uvanlig lav måloppnåelse i oktober, men der er det koding som ikke er på plass for en del 
pasienter og resultatet vil endre seg når dette oppdateres.  
 
Nye pakkeforløp innen psykisk helsevern skal også måles og følges opp i 2019. Her har 
pågående forløp som ble startet før pakkeforløpene ble innført i starten av året blitt 
konvertert inn i systemløsningen som foretaket benytter til å følge opp forløpene i september. 
Under vises status på disse pakkeforløpene per 8. november 2019.  
 

 
 
Som figuren viser er det i starten av forløpene og i slutten av forløpene at det er utfordrende 
å holde tidsfristene, mens basisutredningene utføres til den tiden som er fastsatt. 
 
Antallet pasientovernattinger på korridor i oktober (290) er mer enn dobbelt så høyt som i 
oktober 2018. Akkumulert ligger nivået på pasientovernattinger i 2019 ca. 23 % høyere enn i 
tilsvarende måneder i 2018. Andel korridorpasienter er i oktober 1,4 % og gjennomsnittet 
hittil i år ligger på 1,8 %. Det er noe høyere enn i tilsvarende periode i 2018 (1,5 %).  
 
Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 

 
 
 
 
 
Aktivitet og inntekter 

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 278 996 283 559 -4 563        -1,6 % 2 760 590 2 721 380 39 211       1,4 %

Andre inntekter 613 364     595 450     17 913       3,0 % 5 824 581     5 701 319      123 262     2,2 %

Sum driftsinntekter 892 360     879 010     13 350       1,5 % 8 585 172     8 422 699      162 473     1,9 %

Lønn -og innleiekostnader 572 711     528 155     -44 556      -8,4 % 5 114 127     4 961 820      -152 307    -3,1 %

Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 108 608     118 245     9 637         8,1 % 1 121 332     1 154 496      33 164       2,9 %

Gjestepasientkostnader 104 260     98 733       -5 527        -5,6 % 1 029 753     984 477        -45 276      -4,6 %

Andre driftskostnader 91 621       118 559     26 938       22,7 % 1 149 512     1 168 731      19 219       1,6 %

Sum driftskostnader 877 200     863 692     -13 508      -1,6 % 8 414 724     8 269 525      -145 199    -1,8 %

Driftsresultat 15 159       15 317       -158           -1 % 170 448        153 174        17 273       11 %

Netto finans 4 345 4 901 556            11,3 % 42 478 49 008 6 529         13,3 %

Resultat 10 815       10 417       398            127 969        104 167        23 803       

Denne periode Hittil i år
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Hittil i år er det et positivt inntektsavvik på 84,4 mill. kr eksklusive det positive inntektsavviket 
på basis knyttet til pensjon (+78, mill. kr), og inntektene er +13,4 mill. kr høyere enn budsjett i 
oktober. En stor andel av det høye positive inntektsavviket forklares med følgende poster: 

• Økte ISF inntekter fra H-resepter: 27,5 mill. kr  
• Økte gjestepasientinntekter: 27,0 mill. kr 
• Mer-inntekter fra HSØ knyttet til nye H-resepter i 2019: 22,0 mill. kr 

    
ISF-inntekter i somatikken (eksklusive H-resepter) avviker negativt med -519 DRG-poeng (-
11,5 mill. kr) per oktober. Det er medisinsk divisjon, divisjon Kongsvinger, Kvinneklinikken og 
ortopedisk klinikk som ligger bak plantall per oktober. Kirurgisk divisjon og Barne- og 
ungdomsklinikken ligger foran plantall. ISF inntekter på psykisk helsevern ligger ca.1 mill. kr 
lavere enn budsjett per oktober.  
 
Kostnader 
De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med -60,6 mill. kr, korrigert for 
merkostnader til pensjon (-78,1 mill. kr). 
 
De totale lønn- og innleiekostnadene er henholdsvis -70,1 mill. kr høyere og -4,1 mill. kr 
høyere enn budsjett per oktober. I september ble det gjort en feil i en avsetning til 
lønnsoppgjør i regnskapet, og lønnsavviket per september skulle derfor ha vært 18 mill. kr 
høyere enn det som ble rapportert sist. Det totale avviket på lønn og innleie i september 
skulle derfor ha vært -19,6 mill. kr istedenfor -1,6 mill. kr som ble rapportert. I oktober er det 
negative avviket i forhold til budsjett -18,4 mill. kr. Litt bedre enn i september, men fortsatt et 
urovekkende høyt avvik. Det jobbes nå både i stabsenhetene og i divisjonene med å finne 
tiltak som kan bremse denne utviklingen der veksten i månedsverk har vært høyest 
sammenliknet med nivået i 2018.  
 
Varekostnadene har et positivt avvik per september på +33,2 mill. kr.  Dette skyldes 
hovedsakelig et positivt avvik knyttet til legemiddelkostnader på +53,5 mill. kr.  Litt over 
halvparten av avviket ligger på H-resepter og legemidler fakturert fra andre helseforetak 
(+28,5 mill. kr) og resten av avviket ligger på legemidler gitt i sykehus og LAR. Det er 
negative avvik på implantater og instrumenter (-15 mill. kr). Dette skyldes blant annet økt 
forbruk av materiell knyttet til høy aktivitet på operasjonsroboten og høye kostnader til 
pacemakere og andre implantater innenfor hjerte og nevrologi. 
 
Gjestepasientkostnader avviker negativt i forhold til budsjett med -45,3 mill. kr.  Avviket 
skyldes økt kjøp fra private (-8 mill. kr) og økte kostnader innen psykisk helsevern (-23 mill. 
kr). I tillegg er kjøpet av lab- og bildetjenester (poliklinikk) som det ble overført basismidler til i 
2019 hele -15 mill. kr høyere enn budsjett per oktober. Mesteparten av disse tjenestene 
kjøpes fra Oslo Universitetssykehus. Det er også økende kostnader til Fritt Behandlingsvalg 
hvor avviket per oktober er oppe i -13 mill. kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultat pr divisjon 
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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:   +  6,6 mill. kr 
• Sentral buffer ekstern innleie:  +23,3 mill. kr 
• Legemiddelkostnader H-resepter:  +28,2 mill. kr 
• Inntekt H-resepter (ISF):   +27,5 mill. kr 
• Inntekter fra HSØ på nye H-resepter: +22,0 mill. kr 
• Buffer variabel lønn:    +18,0 mill. kr 
• Sentral buffer andre driftskostnader  +40,0 mill. kr 
• Kostnader fraSykehuspartner  +13,0 mill. kr 

 

 
 
 

Resultat 2019 mot avlevert prognose 
Prognose 2019 er også etter oktober et overskudd på 145 mill. kr, som er 20 mill. kr høyere 
enn budsjettkravet på 125 mill. kr. Det vurderes fortsatt som realistisk å kunne nå det 
prognostiserte resultatet på 145 mill. kr. 
 

 
 
 

  

Avvik mot budsjett (i hele tusen) pr divisjon

(tall i tusen kr) Oktober HiÅ

(10) Foretaket felles 41 568       190 734     

(11) Enhet for økonomi og finans -202           111            

(16) Enhet for HR -981           -814           

(20) Divisjon for facilities management 689            10 739       

(30) Kirurgisk divisjon -5 032        -24 835      

(34) Ortopedisk klinikk -4 808        -18 173      

(35) Kvinneklinikken -3 210        -22 536      

(40) Medisinsk divisjon -10 322      -50 938      

(43) Barne- og ungdomsklinikken -3 894        -5 705        

(50) Divisjon for diagnostikk og teknologi -1 779        -1 769        

(60) Divisjon Kongsvinger -1 414        -17 742      

(70) Divisjon for psykisk helsevern -10 797      -38 875      

(90) Forskningssenteret 580            3 606         

Resultat 398            23 803       
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3. Månedsrapport pr divisjon 

3.1 Kirurgisk divisjon 

  
 
3.1.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Andel fristbrudd er svakt fallende og ligger på 3,2 % i oktober, som er litt under nivået i 
oktober 2018.  
 
Det er i hovedsak øre-nese-hals og plastikk-seksjonen som har utfordringer med fristbrudd. 
For øre-nese-hals ser vi på flere tiltak for å øke kapasiteten på poliklinikken, samt se om det 
er mulig å vri henvisningsstrømmen enda mer mot de 11 avtalespesialistene foretaket har 
avtale med. Avdelingen jobber også med å redusere antall kontroller. Det har vært ca. 10 % 
økning i henvisninger på ØNH det siste året, uten at en har noen god forklaring på årsaken til 
dette. Hovedutfordringen til avdelingen er for liten operasjonskapasitet, der også den lange 
ventetiden gir grunnlag for dobbeltarbeid. For plastikk-kirurgi det bli en økning i antall 
operasjoner som gjøres poliklinisk noe som vil redusere fristbruddene betydelig.  
 
Belegget på sengeområdene (senger i drift) var 93 % i oktober, noe høyere enn nivået i 
oktober 2018. Det var registrert 36 pasientovernattinger på korridor i oktober mot 41 i oktober 
i 2018. På intensiv har belegget de siste 6 månedene ligget over nivået i 2018, og snittet i 
oktober var 7,8 pasienter, tilsvarende 70 % inklusiv to intermediærsenger. Det arbeides med 
rekruttering slik at det kan åpnes to nye kirurgiske intermediærsenger i februar, opp til den 
planlagte kapasiteten på 4 intermediærsenger. 
  
Det økonomiske resultatet i divisjonen etter oktober er -24,8 mill. kr. i forhold til budsjett.  På 
grunn av høy aktivitet er inntektene hittil i år +10,7 mill. kr i forhold til budsjett. 
  
Lønn og ekstern innleie av helsepersonell har et negativt avvik på -11,6 mill. kr hittil i år, og 
mesteparten av dette er knyttet til fast lønn. Bruk av variabel lønn og ekstern innleie hittil i 
2019 er relativt konstant i forhold til nivået i 2018.  
 
Vare- og driftskostnader har et negativt avvik på -7,2 mill. kr. Varekost pr DRG-poeng øker 
med 4,8 %, så avviket skyldes både høy operativ aktivitet og høyere kostnader pr pasient. I 
tillegg har Kirurgisk divisjon et merforbruk på tolketjenester (-1 mill. kr) og medisinskteknisk 
utstyr som må kjøpes over driftsbudsjettet (-1,7 mill kr). Gjestepasientkostnadene har et 
negativt avvik i forhold til budsjett på -5,7 mill. kr. Dette er i sin helhet knyttet til Øre-Nese-
Hals- og Plastikk-pasienter som behandles på Aleris eller hos andre aktører etter at 
pasientene er meldt til Helfo i fristbruddportalen. 
 

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status

Gjennomsnittlig ventetid er redusert (55 dager somatikk og 
40/35 dager PHV/TSB ) 55 64 68

Ingen fristbrudd 0 % 3,2 % 4,6 %

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

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

Budsjett 
avvik = 0

-24,8 -2,5             

5 Ingen korridorpasienter 0 36 50
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Økt operasjonsaktivitet er et av divisjonens hovedtiltak. Knivtiden har totalt økt med 1,8 %, 
mens antall operasjoner er redusert med -1,8 % 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 4,4 % siden 2018 og 11,6 % siden 2017. 
 
Vi utnytter DaVinci roboten maksimalt, og har behov for mer kapasitet for å greie fristene for 
kreftpakkeforløpene. Vi forsøker nå å få operert tre inngrep pr dag (vs to tidligere) tre dager i 
uken, ved å forlenge dagene utover vanlig arbeidstid. 
 
Arbeidet med daglige driftsmøter mellom Kirurgisk divisjon, Ortopedisk klinikk og Medisinsk 
divisjon (Akuttmottaket) kontinueres, og samarbeidet fungerer bedre og bedre. Det har den 
siste tiden vært høy bruk av divisjonens senger for ortopediske pasienter, opp mot 17 
pasienter på et døgn. De ulike avdelingene innad i divisjonen har avlastet Gastrokirurgisk 
avdeling med tidvis mange pasienter (opp mot 19 pasienter på et døgn). På denne måten 
sikrer man at flest mulig pasienter får overnatte på et rom, selv om det er på en avdeling med 
«feil» fagtilhørighet. Det er fortsatt utfordrende med høyt korttidsfravær. Dette forsøker man 
nå å kompensere for gjennom et nystartet samarbeid med Bemanningssenteret, som har 
ansatt sykepleiere som skal dedikeres til Kirurgisk divisjon. 
 

 
 
 

Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆

KIRURGISK DIVISJON Okt Okt  HiÅ 2019 HiÅ 2018 2019 VS 2018

Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng 2 097             12                  20 590       19 620            970                

Antall døgn 1 232             37                  11 666       12 005            -339               

Antall dag 382                52                  2 816        3 236             -420               

Antall poliklinikk 7 519             295                68 775       69 343            -568               

Bemanning
Brutto bemanning 1 167             1 146        1 123             23                  

Innleid arbeidskraft 9                    9               11                  -2                   

Overtid og ekstrahjelp 81                  69             68                  1                    

Sykefravær (september) 8,7 % 9,1 % 8,7 % 0,4 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2018 HiÅ

Driftsinntekter 113 621          1 643             1 060 981  10 765            944 122          

Driftskostnader 118 653          -6 676            1 085 816  -35 601           980 287          

Resultat -5 032            -5 032            -24 835      -24 835           -36 165           
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3.2 Ortopedisk klinikk 
 

 
 
3.2.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Andel fristbrudd på avviklede pasienter er 1,7 % i oktober, som er en ytterligere forbedring 
fra september. Divisjonen er nå nede på det nivået man hadde i første tertial i 2019.  
 
Det var 25 pasientovernattinger på korridor i oktober, spredt litt jevnt utover. Belegget på 
S105 og S205 var i snitt 100,5 % i oktober (i forhold til senger i drift). Når det er høyt belegg, 
og muligheten for å bemanne opp senger i kirurgisk divisjon ikke er tilstede, blir S305 
oppbemannet på helg med ett tun.  
 
Sykefraværet i august var på 7,2%. 
  
 

 
 
Det økonomiske resultatet i oktober er -4,8 mill. kr i forhold til budsjett og akkumulert er 
resultatet -18,2 mill. kr.  
 
Driftsinntektene for oktober er -1,0 mill. kr lavere enn budsjett, som i hovedsak skyldes færre 
bruddpasienter enn forventet. Antall lårhalsbrudd har gått opp igjen i forhold til nivået i  

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status

Gjennomsnittlig ventetid er redusert (55 dager somatikk og 
40/35 dager PHV/TSB ) 55 92 79

Ingen fristbrudd 0 % 1,7 % 5,2 %

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

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

Budsjett 
avvik = 0 -18,2          -1,8             

5 Ingen korridorpasienter 0 25 44
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Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆

ORTOPEDISK KLINIKK Okt Okt  HiÅ 2019 HiÅ 2018 2019 VS 2018

Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng 1 097             -52                 10 901       10 826            75                  

Antall døgn 527                -7                   5 066        5 502             -436               

Antall dag 319                13                  2 948        2 903             45                  

Antall poliklinikk 4 221             143                41 670       40 763            907                

Bemanning

Brutto bemanning 263                258           260                -2                   

Innleid arbeidskraft -                 0               0                    -0                   

Overtid og ekstrahjelp 22                  24             28                  -4                   

Sykefravær (september) 7,0 % 7,6 % 9,3 % -1,7 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2018 HiÅ

Driftsinntekter 28 459            -1 026            281 320     162                272 464          

Driftskostnader 33 267            -3 782            299 493     -18 335           271 759          

Resultat -4 808            -4 808            -18 173      -18 173           -704               
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august og september. Elektive proteser, ryggkirurgi, og dagkirurgi er i henhold til plantall i 
oktober. Antall polikliniske konsultasjoner er over plantall både for ø-hjelp og elektive 
pasienter.  
 
Avvik på lønnskostnader i oktober er -1 mill. kr på sengepostene og akkumulert er avviket 
her oppe i -11 mill. kr. Avviket henger fortsatt i stor grad sammen med antall fastvakter.  
Økt antall faste ansatte har gitt færre hull på helg og en bedre arbeidstidsplanlegging, men 
stiller også krav til fordeling av overskuddsvakter. Hvordan overskuddet benyttes vil bli fulgt 
tett opp. Sykefraværet er vedvarende lavt.  
 
Det er avvik på lønnskostnader knyttet til leger på -1,9 mill. kr. i oktober, og avviket 
akkumulert er -7,5 mill. kr. Avviket på fastlønn er høyere enn vanlig på grunn av overlapp på 
LIS-leger i oktober (noen kommer tilbake fra svangerskapspermisjon, og vikaren skal slutte). 
Noe av avviket skyldes også gravide LIS-leger som går ut av vakt og må erstattes. 
Forventning om at dette vil bedre seg ut i løpet av de neste månedene. Uforutsette vakter 
utgjør -0,6 mill. kr av avviket og skyldes et uvanlig høyt sykefravær i legegruppen den siste 
måneden.  
 
 

 
 
Dialog med HR har vist at det er ikke mulig å redusere bruk av vakansvakter når LIS-
legene er på obligatoriske kurs. 
 
Reduksjon av bruk av variabel lønn på sengepostene vil ikke kunne la seg 
gjennomføre på grunn av jevnt høyt forbruk av fastvakter. 
 
 
 
  

Redusert bruk av variabel lønn på sengepostene Vil ikke kunne gjennomføres 7 000 0 0,0 7 000
Redusere bruk av vakansvakter for legene Vil ikke kunne gjennomføres 1 500 0 0,0 1 500

Sommerferieavvikling legene 01.01.2019 500 500 1,0 500

SUM 9 000 500 0,06 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 positiv utvikling innen ventetider og andel pasienter med passert 
tentativ dato fra september til oktober. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter har 
forbedret seg fra 53,2 dager i september til 48,5 dager i oktober. Antall pasienter med 
passert tentativ dato har gått ned fra 8421 i september til 7395 i oktober. 
 
Samtidig er tallene fortsatt for høye, inkludert for fristbrudd. Inn mot 2020 intensiveres derfor 
oppfølgingen med å redusere andel pasienter med passert tentativ dato og fristbrudd. Alle 
avdelinger som ligger over måltall har en handlingsplan med oppfølging. Av konkrete tiltak:  

• Prioritering av nødvendig utstyr gjennom investeringsbudsjett (for 2020 og dermed 
bevilget) for utvalgte avdelinger, spesielt innen hjerte- og fordøyelsessykdommer 

• Ombygginger mot slutten av 2019 og i 2020 for økt romkapasitet innen nevrologi 
fordøyelses- og blodsykdommer 

• Målrettede tiltak innen flere avdelinger som nevrologi, hjerte-, fordøyelses-, nyre- og 
blodsykdommer 

• Nye avtaler for å overføre kontroller til avtalespesialist eller via anbud for fordøyelses- 
og hjertesykdommer 

 
I tillegg forbedres system for rydding og oppfølging av ventelister med blant annet tiltak for 
økt planleggingshorisont for legelister, booking av timer frem i tid samt ulike tiltak for å bedre 
kapasitetsutnyttelsen. Pilot for «Brukerstyrt poliklinikk» ved Avdeling for endokrinologi 
forventes å starte opp i 2020, og vil kunne ha effekt på etterslep, samt senere ha 
overføringspotensiale til flere avdelinger.  
 
Pasientbelegget i de medisinske sengeområdene og antall pasientovernattinger på korridor: 
• Gjennomsnittlig beleggsprosent (senger i drift) i de medisinske sengeområdene er 94,2 % 

i oktober. Det gjennomsnittlige belegget hittil i år er 95,3 % (2 % høyere enn i 2018). 
• I oktober har medisinske områder hatt 218 pasientovernattinger på korridor, som er 65 

flere enn i september. Til sammen har det vært 2 253 overnattinger i korridor hittil i 2019. 
Det er 497 flere overnattinger enn i tilsvarende periode i 2018. 

 
Gjennomsnittlig liggetid i oktober er 3,29 dager, som er 0,2 høyere enn i september. Hittil i år 
er liggetiden 3,45 dager mot 3,38 i 2018. Liggetid følges opp for hver avdeling, i driftsmøter 
og i divisjonens system for resultatsikring. Inn mot 2020 vil det ses på konkrete tiltak for å 
redusere liggetiden, målsatt til 0,1 dag.  
 

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status

1aGjennomsnittlig ventetid er redusert (55 dager somatikk og 
40/35 dager PHV/TSB ) 55 51 47

1bIngen fristbrudd 0 % 4,1 % 3,7 %

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

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

Budsjett 
avvik = 0 -50,9          -5,1             

5 Ingen korridorpasienter 0 218 226
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Divisjonens totalregnskap isolert for oktober har et negativt avvik på -10,3 mill. kr i forhold til 
budsjett. Avviket hittil i år er på -50,9 mill. kr som i all hovedsak er knyttet til lønn. Det er et 
positivt inntektsavvik i oktober på 2,6 mill. kr som skyldes høyere refusjon av egenandeler fra 
HELFO enn budsjettert, samt noe høyere gjestepasientinntekter. 
 
I oktober er aktiviteten på døgn og poliklinikk over plan med hhv 3 % og 9 %, mens 
dagaktiviteten ligger bak plan med 15 %. Selv om aktiviteten samlet sett er foran plan, når 
likevel ikke divisjonen inntektsmålet fordi DRG-indeksen er lavere enn forventet. 
Hjemmedialyse fortsetter med positive avvik også i oktober på 0,5 mill. kr. Av avviket på -2,8 
mill. kr. på kontoklasse 4 er -1,1 mill. kr. knyttet til gjestepasientkostnader. Videre er det et 
avvik på 1,5 mill. kr. på innkjøpte varer, spesielt instrumenter og implantater.  
 
I oktober har divisjonen et lønnsavvik på -7,3 mill. kr og hittil i år beløper det seg til -49,7 mill. 
kr. Avviket fordeler seg relativt jevnt mellom fast og variabel lønn, og mellom 
legekostnadsstedene og sengeområdene. Lønnsavviket denne måneden kan ikke bare 
forklares av høy aktivitet. Det er også et betydelig fravær i forbindelse med kurs og seminar 
både i september og oktober. Fraværet har blitt dekket av uforutsette vakter, timelønn, 
overtid, innleie og forskjøvet arbeidstid. Det er også et avvik på -2,3 mill. kr. på andre 
driftskostnader hvor halvparten kan forklares av et usaldert budsjettkrav, og resten med avvik 
på bruk av tolketjenester, konsulentbistand og reisekostnader (som må sees i sammenheng 
med deltakelse på kurs og seminarer). 
 
Divisjonen har i september og oktober arbeidet med planleggingen av neste års budsjett. 
Redusert styringsfart for lønnsutgifter og bemanning blir et sentralt punkt inn mot 2020. 
 

  

Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆

MEDISINSK DIVISJON Okt Okt  HiÅ 2019 HiÅ 2018 2019 VS 2018

Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng 3 437             -5                   33 485       32 382            1 102             

Antall døgn 2 613             77                  25 287       25 538            -251               

Antall dag 1 723             -299               17 772       19 009            -1 237            

Antall poliklinikk 11 578            960                101 011     89 739            11 272            

Bemanning
Brutto bemanning 1 515             1 493        1 432             61                  

Innleid arbeidskraft 6                    9               12                  -3                   

Overtid og ekstrahjelp 140                136           126                10                  

Sykefravær (september) 7,5 % 7,7 % 7,5 % 0,2 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2018 HiÅ

Driftsinntekter 155 214          2 646             1 454 720  7 055             1 303 344       

Driftskostnader 165 537          -12 968           1 505 658  -57 993           1 346 675       

Resultat -10 322           -10 322           -50 938      -50 938           -43 331           

Forløpsplaner 01.01.2019 478 159 0,3 478

Økt arbeidsproduktivitet samt fokus på registreringspraksis 01.01.2019 15 348 7 279 0,5 15 348
Bedret pasientflyt og bedre kapasitetsutnyttelse 01.01.2019 6 222 5 268 0,8 6 222

Kontroll bemanning 01.01.2019 13 553 6 302 0,5 12 244

Kjøp fra private 01.01.2019 10 451 10 451 1,0 10 451
Hverdagsrasjonalisering 01.01.2019 475 378 0,8 475

SUM 46 527 29 838 0,64 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 oktober når det gjelder korridorpasienter og 
gjennomsnittlig ventetid, og sykefravær. Det er fokus på nærvær og arbeidsmiljøtiltak for å 
holde sykefravær nede. 
 
Andel fristbrudd er nede igjen på 0,6% i oktober, hovedsakelig på grunn av bedre 
legebemanning og derved flere lister. Dette forventes videreført inn i 2020. Det er et tett 
samarbeid mellom kontor, poliklinikk og leger for best mulig utnyttelse av kapasitet og 
ressurser.  
 

 
 
Økonomisk resultat for Kvinneklinikken i oktober er -3,2 mill. kr i forhold til budsjett og 
akkumulert er budsjettavviket -22,5 mill. kr.  
 
Avvik på gjestepasientkostnader er -0,5 mill. kr i oktober og akkumulert -5,3 mill. kr. En stor 
andel av dette avviket skyldes endring i DRG indeks på normal fødsler, som budsjettet i 2019 
ikke er justert for. Dette er derimot korrigert for i 2020 budsjettet.  
 

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 57 54

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

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

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

Budsjett 
avvik = 0

-22,5          -2,3             

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

KVINNEKLINIKKEN Okt Okt  HiÅ 2019 HiÅ 2018 2019 VS 2018

Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng 895                -27                 9 493        8 475             1 018             

Antall døgn 957                17                  10 007       10 010            -3                   

Antall dag 248                -21                 2 376        2 484             -108               

Antall poliklinikk 2 968             -277               30 950       31 184            -234               

Bemanning
Brutto bemanning 269                273           272                1                    

Innleid arbeidskraft 0                    2               2                    0                    

Overtid og ekstrahjelp 27                  22             21                  1                    

Sykefravær (september) 5,8 % 6,8 % 6,2 % 0,6 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2018 HiÅ

Driftsinntekter 28 128            -472               275 237     -2 344            254 217          

Driftskostnader 31 338            -2 738            297 774     -20 192           267 325          

Resultat -3 210            -3 210            -22 536      -22 536           -13 108           
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Driftsinntektene i oktober har et negativt avvik på -0,5 mill. kr. Antall fødsler er omtrent på 
plan, men en lav indeks gir et negativt inntektsavvik. Det var kun 47 keisersnitt sammenlignet 
med et snitt på 62 for januar til september. Antall nyfødte under døgnskillet har jevnet seg ut 
på antall de siste månedene, men forventes å øke gradvis. Det arbeides med tiltak for å få 
en mer forutsigbar drift og redusere antall avvisninger av fødsler på grunn av manglende 
kapasitet eller bemanning ved aktivitetstopper (som kommer regelmessig tross færre fødsler 
totalt sett).  
 
Aktiviteten på gynekologi (dag og døgn) er omtrent på plan og poliklinikk er litt under, dette 
gjelder poliklinisk aaktivitet på både føde og gynekologi.  
 
Budsjettavviket knyttet til lønnskostnader og ekstern innleie på føde/barsel er per oktober på 
-11,9 mill. kr, og dette er et vedvarende høyt avvik som forventes å fortsette. 
 
Det er igangsatt et prosjekt for å se på muligheten for et eget akuttmottak for Kvinneklinikken 
med gjennomgang av bemanning og drift. Prosjektet er startet og ferdigstilles våren 2020.  
 
 
STATUS BUDSJETTILTAK: 
 

 
 
Gitt dagens situasjon forventes det ikke at det er mulig å ta ned variabel lønn på føden, se 
kommentar over.  
 
 
 
 
  

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
Antas å ikke kunne 

gjennomføres 279 0 0,0 279

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 3 228 0,30 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 innfrir i forhold til målkravet på gjennomsnittlig ventetid så langt 
i år med 54 dager ventetid. Andel fristbrudd har økt ytterligere i oktober, og relaterer seg 
særlig til utredninger med psykolog i avdeling for habilitering. Som følge av en sterk økning i 
behovet for utredninger de siste årene har det oppstått et gap mellom antallet barn/unge med 
rett til helsehjelp og kapasiteten i avdelingen. Avdelingen har i 2019 gjennomført 40 % flere 
diagnostiske utredninger med psykolog enn på samme tid i fjor, men det har ikke vært 
tilstrekkelig til å dekke det økende behovet. Fristbrudd og etterslep er fortsatt økende. I 
tillegg til forbedringsarbeid i logistikk og sekretærstøtte, jobbes det fortsatt aktivt med 
rekruttering av psykolog med nødvendig kompetanse.  
 
Ved poliklinikk for barn og ungdom er kontroller den største utfordringen og som gir etterslep. 
Her følges iverksatte tiltak opp og det blir en styrket innsats resten av året. Det jobbes aktivt 
med prioritering av legeressurser til elektiv aktivitet og langsiktig planhorisont på 
legebemanning, samt at det er planlagt kveldspoliklinikk flere ganger i høst.  
 
Sykefraværet viser en positiv utvikling i august med 6,4% sammenlignet med 9,6% i juli. Hittil 
i år er sykefraværet 8,4 % (t.o.m. august). Det pågår, i samarbeid med HR, et arbeid med 
særskilte tiltak rettet avdeling nyfødtintensiv, som fortsatt har høy fraværsandel (11% hiå). 
Øvrige avdelinger har avdelingsvise planer og 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 54 54

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

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

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

Budsjett 
avvik = 0

-5,7            -0,6             
-3

0
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0,0 %

20,0 %
20
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20%

Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆

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

Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng 437                -143               5 387        4 905             482                

Antall døgn 274                -42                 2 773        2 966             -193               

Antall dag -                 -                 3               6                    -3                   

Antall poliklinikk 2 594             -102               23 344       21 990            1 354             

Bemanning
Brutto bemanning 327                329           306                23                  

Innleid arbeidskraft 2                    3               1                    2                    

Overtid og ekstrahjelp 13                  16             17                  -2                   

Sykefravær (september) 5,8 % 8,5 % 8,5 % 0,0 %
Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2018 HiÅ

Driftsinntekter 27 532            -2 579            289 604     4 313             244 038          

Driftskostnader 31 426            -1 315            295 309     -10 018           243 257          

Resultat -3 894            -3 894            5 705        -5 705            781                
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Klinikken har et negativt budsjettavvik i oktober på -3,8 mill.kr. Akkumulert er resultatet i 
forhold til budsjett -5,7 mill.kr. 
 
Døgnaktiviteten er lavere enn plantall i oktober. Målt i antall pasienter er nyfødtintensiv litt 
over plantall og avdeling for barn og ungdom (ABU) under plantall. Lav indeks på begge 
områdene gir et negativt ISF inntektsavvik i perioden på til sammen -2,9 mill. kr, hvorav -1,7 
mill.kr ligger på ABU og -1,2 mill.kr ligger på nyfødtintensiv. Hittil i år er det er positivt ISF 
avvik på døgnaktivitet på +0,6 mill.kr. 
 
Aktiviteten på poliklinikk var samlet sett bak plantall i oktober og hovedårsaken er lavere 
aktivitet enn planlagt på pediatrisk poliklinikk. Hittil i år er det gjennomført 450 færre 
konsultasjoner enn det som var planlagt på denne poliklinikken. Avdeling for habilitering og 
BUK BUPH er over plantall både i oktober og hittil i år. Poliklinisk aktivitet har hittil i år 
generert et positivt inntektsavvik på +1,2 mill.kr. 
 
Varekostnadene har et negativt budsjettavvik på -0,8 mill.kr i oktober. Hittil i år er det et 
negativt avvik på -4,6 mill.kr, hvor -2,1 mill.kr skyldes innleie av helsepersonell. Det negative 
avviket i oktober skyldes først og fremst høyere gjestepasientkostnader enn budsjett. Hittil i 
år er det et negativt avvik på gjestepasientkostnader på -2,6 mill.kr, hvorav  
-1,3 mill.kr er knyttet til ekstern analyse av lab. prøver.  
 
Budsjettavviket knyttet til lønnskostnader og ekstern innleie er -0,7 mill.kr i oktober og -7,0 
mill.kr hittil i år. Som forventet er det negativt avvik på nyfødtintensiv som følge av en 
planlagt oppbemanning på sårbare vakter. Avdeling for habilitering har hittil i år et negativt 
lønnsavvik på -0,6 mill.kr som veies opp av positivt avvik på aktivitet. Øvrige avdelinger er i 
balanse i forhold til budsjett på lønnskostnader eller har positive avvik.  
 
STATUS BUDSJETTILTAK 
 

 
 
Med unntak av TPN – parenteral ernæring som ser ut til gi litt mindre effekt enn planlagt er 
øvrige budsjett tiltak iverksatt og forventes å gi økonomisk effekt som forutsatt.  
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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 oktober og 1,0 % i oktober isolert. 
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 oktober på 37 dager. Ventetid for 
avviklede pasienter hittil i år er på 40 dager. Både VOP og TSB har hittil i år ventetider som 
ligger under målkravet, henholdsvis 39 og 32 dager. BUP ligger over målkravet hittil i år (46 
dager mot et målkrav på 40 dager). BUP er i ferd med å nærme seg målkravet ved at 
ventetid i oktober var 41 dager (kun en dag over kravet).  
 
Sykefraværet i august var 7,5 % og akkumulert per august 7,6 %. Det er 0,9 prosentpoeng 
lavere enn samme periode i 2018.  
 
Divisjon psykisk helsevern har i september et negativt økonomisk resultat i forhold til budsjett 
på -10,8 mill. kr og et akkumulert negativt avvik på -38,9 mill. kr. Poliklinikkinntekter er 3 mill. 
kr over det som er budsjettert pr oktober, mens netto gjestepasientoppgjør gir et negativt 
resultat på 5,3 mill. Merforbruket i oktober skyldes merforbruk både fast og variabel lønn, og 
at innsparing lønn ikke dekker merkostnad ved innleie av leger. I tillegg er det akkumulert en 
mindreinntekt for kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter på 11 mill. kr. 
Regnskapet er i oktober også korrigert for bortfall av statstilskudd til prosjektet 
Stillasbyggerne ved BUP Øvre Romerike med 3 mill. kr. At finansieringen av denne 
aktiviteten skulle falle bort i løpet av året var ikke forutsatt i budsjettet. 
 
Antall polikliniske konsultasjoner er noe lavere enn plantall hittil i år for VOP og TSB, begge 
områder ligger ca. 2 % lavere enn budsjett akkumulert, men det er en positiv 
aktivitetsutvikling. Produksjonen er vesentlig høyere enn tilsvarende periode i 2018; for VOP 
14 %, for BUP 8 % og for TSB 22 % (mye av denne økningen kommer imidlertid som en 
følge av overtagelsen av Kongsvinger DPS 1. februar i år). 
 
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. Fra 1. september ble også 
pasienter under aktiv behandling før innføringen av pakkeforløp, inkludert i 
pakkeforløpsordningen. Resultatene så langt viser at veldig mange pasienter inkluderes i 
pakkeforløpene, og at de beste resultatene så langt ligger i at pasientene får utført 
basisutredning til riktig tid (76% av pasientene). Det er litt større utfordringer med å få 
pasientene i forløp inn til første samtale (63% av pasientene) og til den første evalueringen 
(40% av pasientene). 
 
 

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status

Gjennomsnittlig ventetid er redusert (55 dager somatikk og 
40/35 dager PHV/TSB ) 40/35 37 40

Ingen fristbrudd 0 % 1,0 % 0,8 %

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

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

Budsjett 
avvik = 0 -38,8          -3,9             
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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. Tiltakene synes nå å ha god effekt på forbruk av 
innleie, men kostnaden har økt igjen i oktober. Årsaken til dette kartlegges og tiltak 
iverksettes. 
 
 

 

DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆

Okt Okt  HiÅ 2019 HiÅ 2018 2019 VS 2018

VOP 22 218            1 842             183 600     164 880          18 720            

- herav døgn 5 475             404                55 681       52 982            2 699             

- herav liggedøgn utenfor HSØ 181                114                1 383        916                467                

- herav poliklinikk 16 562            1 324             126 536     110 982          15 554            

BUP 8 689             -152               74 769       68 834            5 935             

- herav døgn 627                -191               6 674        5 910             764                

- herav poliklinikk 8 062             39                  68 095       62 924            5 171             
TSB 4 820             -69                 42 599       37 463            5 136             

- herav døgn 1 586             32                  15 417       15 156            261                

- herav poliklinikk 3 234             -101               27 182       22 307            4 875             
Bemanning

Brutto bemanning 1 977             1 946        1 816             131                

Innleid arbeidskraft 9                    14             9                    4                    

Overtid og ekstrahjelp 176                165           153                11                  

Sykefravær (september) 8,3 % 7,9 % 8,4 % -0,5 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2018 HiÅ

Driftsinntekter 189 096          3 225             1 736 057  14 332            1 468 560       
Driftskostnader 199 893          -14 021           1 774 932  -53 207           1 469 135       

Resultat 10 797            -10 797           -38 875      -38 875           -575               

Plan for økonomisk balanse 2019 - RAPPORTERING 70 PHV

Styringsfart Erstatte innleieleger med faste leger 01.03.2019 2 500 250 0,1 3 000
Styringsfart 2 Redusere bruk av variabel lønn 01.01.2019 3 600 360 0,1 3 600

Effektivisering Effektiviseringstiltak 01.01.2019 5 300 5 300 1,0 5 300

SUM 11 400 5 910 0,52 11 900             

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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3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi 
 

 
 
3.7.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Samlet økonomisk resultat for divisjonen etter oktober er et negativt budsjettavvik på -1,8 
mill. kr. Avviket er primært knyttet til merforbruk innen varekostnader for Behandlings-
hjelpemidler. Det er først og fremst vevsglukosemålere som nå tilbys til en pasientgruppe 
som ikke tidligere har hatt et behandlingshjelpemiddeltilbud som fører til avviket.  
 
Divisjonen fortsetter å fokusere på sykefravær, hvor det for 2019 er satt et mål om å 
redusere sykefraværet samlet i divisjonen til 6,5 %. Målet utfordres nå av høy aktivitet og 
dermed stor arbeidsbelastning, hvilket bidrar til et økt sykefravær innenfor noen områder. 
Flere avdelinger har pågående forbedringsprosjekter knyttet til fravær. Gjennom 
nærværsprosjektet, som ble startet allerede i 2014, samt prosjekt for kartlegging av årsaker 
til at arbeidstakere slutter (gjennomført i perioden 2015-2017) har divisjonen likevel oppnådd 
betydelige resultater. 
 
Aktivitetsutvikling 
Aktivitetsutviklingen innen de diagnostiske tjenester inkluderer aktiviteten som utføres på 
Kongsvinger sykehus og veksten på Nordbyhagen som følger av nytt opptaksområde.  
Aktivitetsutviklingen vist nedenfor viser samlet vekst for de tre lokasjonene (Nordbyhagen, 
Ski og Kongsvinger). Samtidig viser datagrunnlaget den faktiske aktiviteten på Nordbyhagen 
eksklusive aktivitet fra Kongsvinger. Samlet viser det for de tre omsorgsnivåene innen 
bildediagnostikk og laboratoriefagene en moderat til liten vekst på Nordbyhagen (og Ski) 
relatert til utførte henvisninger og analyser.   
 
Innen bildediagnostikk på Nordbyhagen ser vi dog en større vekst i antall undersøkelser: 
innen CT (+5,5% samlet og 14,8% på inneleggende pasienter) og MR(+1,5% samlet og 
6,8% på inneleggende pasienter) så langt i år sammenlignet med 2018. Ytterligere ser vi en 
betydelig vekst innen intervensjonsradiologi, både som følge av økt intern etterspørsel på 
Nordbyhagen og som en konsekvens av Kongsvinger-overføringen. Det utføres ikke 
intervensjonsradiologiske prosedyrer på Kongsvinger, tidligere ble disse pasientene 
behandlet på andre sykehus i Sykehuset Innlandet. Samlet vekst for området er 48,2% og på 
inneleggende pasienter 47,2% hittil i år (antall undersøkelser). Samlet vekst på Nordbyhagen 
innen disse områdene påvirker ventetider i negativ retning, særlig for undersøkelser som 
skal tas innen 4 uker eller senere. Dette bidrar til at antall ventende øker. Tiltak for forbedre 
situasjonen er begrenset, grunnet lite ledig kapasitet på billeddannende utstyr, samt 
begrenset tilgjengelighet på personell til drift.  
 
For laboratoriefagene viser aktivitetsveksten samlet innen alle omsorgsnivåene moderat til 
lav vekst på Nordbyhagen. Differensiert vises en betydelig vekst innen fagområdet 
mikrobiologi på inneleggende pasienter og intern poliklinikk. For fagområdet patologi ser man 
også en betydelig endring mellom omsorgsnivåene, hvor det er stor reduksjon i antall 
henvisninger fra inneleggende med en betydelig dreining mot intern poliklinisk aktivitet. 
Bemanningsmessig utfordres disse to manuelle fagområdene, hvor det jobbes med flere 
tiltak for å redusere dette utfordringsbildet.  
 

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 -1,8            -0,2             

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

-3
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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/eller nye midlertidige tiltak vil få de effekter som er estimert, for måloppnåelse for 
2019.   
 

 
 
  

DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆

OG TEKNOLOGI Okt Okt  HiÅ 2019 HiÅ 2018 2019 VS 2018

Bemanning
Brutto bemanning 713                701           625                76                  

Innleid arbeidskraft -                 0               -                 0                    

Overtid og ekstrahjelp 19                  24             15                  10                  

Sykefravær (september) 7,9 % 7,4 % 5,8 % 1,6 %
Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2018 HiÅ

Driftsinntekter 112 012          -600               1 057 075  -2 588            880 683          

Driftskostnader 113 791          -1 179            1 058 844  819                882 816          

Resultat -1 779            -1 779            -1 769       -1 769            -2 133            
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3.8 Divisjon Kongsvinger 
 
3.8.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
 

 
 
Divisjonen hadde et unormalt dårlig resultat på fristbrudd i september. Det ble umiddelbart 
satt ned en gruppe som gjennomgår og rapporterer fristbrudd og etterslep ukentlig. Dette har 
gitt stor positiv effekt med en nedgang fra 6 % i september til 1,6% i oktober. Det er foretatt 
opplæring i henvisningsrutiner gjennom det kontorfaglige kompetanseprogrammet. Det 
arbeides også med å redusere andelen polikliniske kontroller innenfor ulike fagområder. 
Økning i fristbrudd og etterslep i skyldes i stor grad kapasitetsutfordringer på hjerte og øye. 
Det arbeides med rekrutering av øyelege i samarbeid med HR. I tillegg er det gjort avtale om 
innleie av en kardiolog med tanke på etterslepet innenfor hjerte. Det er også igangsatt et 
arbeid med å vurdere en ny bemanningsplan for legetjenesten, med spesielt fokus på 
indremedisin. Det er håp om at dette totalt sett vil øke den polikliniske kapasiteten samlet 
sett for divisjonen.  
 
Sykefraværet er fallende og er i juli og august godt under foretakets mål på 7,2 %. Arbeidet 
med å kartlegge arbeidsoppgaver sett opp mot bemanning fortsetter. Samarbeidet med 
bemanningssenteret på Nordbyhagen utvides. Bruk av lederstøtte, riktig registrering i GAT 
og avklaring rundt handlingsrom for dispensasjoner i arbeidsplaner er også tiltak som skal 
bidra til resultatforbedring på dette området. 
 

 
 

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 54

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

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

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

Budsjett 
avvik = 0

-17,7          -1,8             

5 Ingen korridorpasienter 0 6 6
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DIVISJON KONGSVINGER Okt Okt  HiÅ 2019 HiÅ 2018 2019 VS 2018

Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng 1 129             78                  8 700        -                 8 700             

Antall døgn 725                74                  5 855        -                 5 855             

Antall dag 359                -255               17 772       -                 17 772            

Antall poliklinikk 5 590             760                44 676       -                 44 676            

Bemanning
Brutto bemanning 454                447           -                 447                

Innleid arbeidskraft -                 -            -                 -                 

Overtid og ekstrahjelp 42                  43             -                 43                  

Sykefravær (september) 6,6 % 8,4 %
Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2018 HiÅ

Driftsinntekter 37 660            -200               295 322     -22 895           -                 

Driftskostnader 39 074            -1 213            313 064     5 153             -                 

Resultat -1 414            -1 414            -17 742      -17 742           -                 
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Divisjonen har i oktober aktivitet i tråd med plantall, men ligger betydelig bak plantallene hittil 
i år. Dette skyldes først og fremst mindre pasienter fra Ahus sitt «gamle» opptaksområde. 
Det er planlagt med 3 (1 kirurgisk og 2 medisinske pas) pasienter fra disse kommunene hver 
dag (ca. 1000 innleggelser i året) og det er kun helt unntaksvis at man kommer opp i dette 
daglige volumet. Divisjonen ser det ikke som realistisk å hente inn den tapte aktiviteten de 
siste månedene av året. Det jobbes aktivt for å øke antall pasienter, og det er blant annet 
avholdt møte med alle fastlegene i Eidsvold og Ullensaker. Se kommentarer under 
budsjettiltak. 
 
Divisjonen har et negativt økonomisk resultat i forhold til budsjett i oktober på -1,4 mill. kr. 
Akkumulert er resultatet på -17,7 mill. kr. Inntektene har et negativt akkumulert budsjettavvik 
på -22,6 mill. kr. Se beskrivelse av årsaker til inntektsavviket i avsnittet om aktivitet over. 
 
Divisjonen har et negativt avvik på lønn i oktober måned på – 1,2 mill. kr. I all hovedsak er 
avviket relatert til høye utbetalinger på variabel lønn. Vi registrerer at det for enkelte grupper 
er negative avvik på lønn i oktober som ellers i år har hatt positive avvik i forhold til budsjett.  
Akkumulert har lønnskostnadene et positivt avvik på 4,4 mill. inkl. reise og diett. Det er store 
innsparinger knyttet til reise og diett som følge av reduksjon i innleide leger på ukesbasis. 
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 i 2020 og det jobbes med flere tiltak: 
• Direkte innvalg til KOS ved konferering fra 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. 
• Ny runde med informasjon og dialog med Eidsvoll og Ullensaker kommune. Egne møter 

med fastlegene i disse kommunene.  
• Infomøte/"bli kjent" fag-til-fag mellom NBH og KOS. 
• Revidert retningslinjer for prehospitale tjenester og innleggende leger i Eidsvoll og 

Ullensaker. 
 

Sannsynligheten for at det vil ta tid å snu pasientstrømmene er stor, så det er ikke realistisk 
at man får den økonomiske effekten av dette i 2019 slik som det ligger budsjettert. 
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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 oktober er på +10,7 mill. kr i forhold til budsjett.  
Mesteparten av dette positive avviket skyldes lavere lønnskostnader enn budsjettert (+6 mill. 
kr) og lavere kostnader til drift og vedlikehold av lokaler (+1,9 mill. kr). Salgsinntektene er 
også 1,5 mill. kr høyere enn budsjett akkumulert per oktober. Det er fortsatt negativt resultat 
på energikostnader per oktober. 
 

 
 
STATUS BUDSJETTILTAK 
 
Arbeidet med kontinuerlig forbedring av enhetskostnader i divisjonen fortsetter. Dette for at 
DFM til enhver tid skal tilby konkurransedyktige tjenester. 
 
 

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           1,1              

4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 8,7 % 10,1 % 10,1 %
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DIVSJON FOR Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆

FACILITIES MANAGEMENT Okt Okt  HiÅ 2019 HiÅ 2018 2019 VS 2018

Bemanning
Brutto bemanning 665                672           615                57                  

Innleid arbeidskraft 4 10             11                  -1                   

Overtid og ekstrahjelp 66                  77             62                  15                  

Sykefravær (september) 10,1 % 10,1 % 9,0 % 1,1 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2018 HiÅ

Driftsinntekter 54 652            1 025             508 004     1 475             514 275          

Driftskostnader 53 962            -336               497 265     9 265             503 980          

Resultat 689                689                10 739       10 739            10 294            
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1. HR 

1.1 Sykefravær 
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1.2 AML brudd  

 
  * Økningen i februar skyldes at Kongsvinger fra denne måneden 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 
 

  
  

 
Side 6 av 18 / Akershus universitetssykehus HF – Vedlegg 2  



 

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 6 841               6 070               6 970               5 950               5 564               

Jul 7 728               6 301               9 213               5 950               5 564               

Aug 8 023               6 178               6 944               5 950               5 564               

Sep 4 741               5 901               5 872               5 950               5 564               

Okt 7 526               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 62 253             68 621             71 398             71 398             66 769             
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2. Kvalitet 

2.1 Ventetid                   

 
 

 
 
  

Gjennomsnittlig ventetid (dager) for avviklede pasienter

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

Ahus 66         56         59         58         60         57         55         58         59         58         49         64         66         59         
Somatikk 69         59         62         60         62         58         57         61         62         60         51         66         70         62         

Kirugisk divisjon 72         60         60         60         66         64         66         70         76         68         62         69         72         64         

Ortopedisk klinikk 93         79         83         75         74         76         73         78         76         77         60         93         95         92         

Medisinsk divisjon 52         48         47         49         49         41         38         45         47         50         44         54         54         51         

Barne- og ungdomsklinikken 70         51         55         54         58         53         52         50         50         52         44         69         59         54         

Kvinneklinikken 61         54         55         53         55         53         52         58         54         53         38         62         60         57         

Kongsvinger 59         53         57         52         51         39         59         65         50         

VOP 43         37         41         42         51         41         36         34         37         37         39         43         34         36         

BUP 46         38         42         38         49         48         45         46         48         45         36         57         46         41         

TSB 45         44         38         39         38         38         32         28         34         33         25         34         26         31         

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

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

Mål Somatikk 57         57         57         57         55         55         55         55         55         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 

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

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

Ortopedisk klinikk 1 % 4 % 8 % 8 % 4 % 2 % 2 % 2 % 8 % 13 % 12 % 5 % 3 % 2 %

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

Barne- og ungdomsklinikken 1 % 3 % 0 % 0 % 1 % 1 % 3 % 3 % 1 % 4 % 3 % 6 % 8 % 8 %

Kvinneklinikken 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 2 % 2 % 2 % 1 %

Kongsvinger 5 % 4 % 2 % 2 % 3 % 2 % 3 % 4 % 7 % 2 %

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

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

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

TSB 1 % 2 % 0 % 2 % 1 % 5 % 3 % 3 % 0 % 5 % 1 % 2 % 2 % 3 %
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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

01.10.2018 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 %
01.07.2019 128 237 16 120 144 357 88,8 %
01.08.2019 132 795 16 192 148 987 89,1 %
01.09.2019 134 335 17 556 151 891 88,4 %
01.10.2019 133 334 18 243 151 577 88,0 %
01.11.2019 136 448 17 028 153 476 88,9 %
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2.4 Andel av pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid 

 

2.5 Andel av pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid   

 
 

 
  

Pakkeforløp Juli (OF4) Aug (OF4) Sept (OF4) Okt (OF4) Antall
Antall 

innenfor
Andel (OF4) 

2019 OA1 2019
Brystkreft 62 54 70 71 345 240 70 96 %
Prostata 59 23 26 46 310 145 47 87 %
Lungekreft 81 67 73 67 195 133 68 97 %
Tykk- og endetarmskreft 100 89 82 50 230 185 80 92 %
Blærekreft 76 100 93 88 152 137 90 81 %
Føflekkreft 100 100 75 90 114 104 91 73 %
Nyrekreft 67 100 20 88 72 49 68 74 %
Lymfom 67 67 0 50 41 22 54 68 %
Eggstokkreft 100 0 60 50 46 25 54 64 %
Livmorkreft 43 100 71 50 41 23 56 79 %
Livmorhalskreft 0 33 50 0 25 8 32 64 %
Spiserør og magesekk 40 100 50 100 39 32 82 80 %
Testikkelkreft 100 100 50 20 13 65 100 %
Bukspyttkjertelkreft 67 33 60 33 42 21 50 77 %
Hjernekreft 100 67 100 16 13 81 95 %
Myelomatose 100 0 8 7 88 50 %
Nevro endokrine svulster 100 100 100 10 9 90
Akutt leukemi 2 0 0 10 %
KLL 100 100 14 5 36 32 %
Galleveiskreft 100 100 50 8 6 75 52 %
Primær leverkreft 0 2 0 0 32 %
Skjoldbruskkjertel kreft 0 100 7 2 29 71 %
Peniskreft 100 1 1 100 100 %
Kreft hos barn 100 100 100 8 7 88 73 %
Hode halskreft 43 %
Samlet 71 60 62 66 1748 1187 68 82 %

Sum 2019 (jan tom oktober)

Andelen kreftpasienter i pakkeforløp behandlet innen standard forløpstid er 70%

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

Alle forløp 66 % 65 % 74 % 69 % 61 % 66 % 75 % 74 % 71 % 69 % 70 % 62 % 62 % 66 %
Brystkreft 39 % 66 % 70 % 76 % 50 % 76 % 93 % 77 % 69 % 76 % 62 % 54 % 70 % 71 %

Tykk- og endetarmskreft 77 % 63 % 82 % 64 % 82 % 68 % 95 % 77 % 83 % 82 % 78 % 89 % 82 % 50 %

Lungekreft 70 % 63 % 65 % 53 % 55 % 67 % 74 % 68 % 46 % 76 % 81 % 71 % 74 % 67 %

Prostatakreft 52 % 40 % 36 % 39 % 35 % 54 % 55 % 61 % 50 % 68 % 57 % 23 % 26 % 46 %

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

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

Ahus 80 % 77 % 74 % 70 % 73 % 74 % 79 % 72 % 75 % 73 % 72 % 75 % 76 % 75 %
Medsinsk divisjon 69 % 65 % 61 % 57 % 60 % 66 % 71 % 58 % 62 % 54 % 52 % 59 % 59 % 61 %

Kirurgisk divisjon 78 % 71 % 70 % 70 % 75 % 67 % 75 % 72 % 76 % 83 % 84 % 82 % 83 % 78 %

Ortopedisk klinikk 90 % 91 % 84 % 84 % 60 % 78 % 79 % 72 % 68 % 71 % 74 % 71 % 80 % 73 %

Kvinneklinikken 99 % 98 % 97 % 98 % 98 % 98 % 99 % 96 % 96 % 92 % 94 % 96 % 89 % 95 %

Barne- og ungdomsklinikken 89 % 88 % 85 % 64 % 86 % 85 % 91 % 84 % 85 % 81 % 67 % 84 % 88 % 84 %

Divisjon Kongsvinger 75 % 80 % 76 % 84 % 71 % 70 % 75 % 78 % 80 %

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

 
 

 
 

Prevalens av sykehusinfeksjoner 

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 3 kv 2019

Ahus 3,2 % 3,4 % 2,9 % 2,3 % 4,1 % 2,5 % 2,2 % 3,0 % 2,9 % 2,0 % 2,3 % 3,0 % 2,6 %
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 per 2. tertial 2019 viser en økning i forhold til tallene for hele 2018. Nedgangen i 
forhold til 2012 er per 1. tertial 2019 på 15,4 %. De to første tertialene i 2019 brukte vi 3,2 % 
mer enn i 2018, i første kvartal brukte vi 4,9% mer enn i 2018, det vil si at foretaket har en 
bedre utvikling i andre enn i første tertial. 
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3. Kapasitet 

3.1 Pasientbelegg  

 
 

 

3.2 Pasientovernattinger på korridor  

 
 

 

Pasientbelegg per divisjon (normerte senger)

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

Normerte senger voksensomatikk 92 % 87 % 90 % 89 % 97 % 93 % 97 % 94 % 94 % 91 % 82 % 86 % 93 % 92 %
Kirugisk divisjon 93 % 86 % 89 % 86 % 96 % 91 % 95 % 89 % 95 % 91 % 79 % 82 % 94 % 90 %

Medisinsk divisjon 93 % 89 % 93 % 93 % 102 % 97 % 101 % 99 % 96 % 94 % 84 % 89 % 95 % 96 %

Ortopedisk klinikk 93 % 89 % 96 % 92 % 94 % 94 % 98 % 86 % 89 % 86 % 79 % 83 % 94 % 91 %

Barne- og ungdomsklinikken 67 % 75 % 75 % 73 % 76 % 84 % 71 % 75 % 77 % 72 % 64 % 67 % 70 % 73 %

Kongsvinger 93 % 86 % 80 % 86 % 79 % 70 % 75 % 80 % 89 %

Kvinneklinikken 82 % 76 % 70 % 73 % 76 % 78 % 80 % 86 % 85 % 85 % 82 % 81 % 80 % 78 %

Pasientovernattinger på korridor

Korridor pr mnd Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
2019 533        239        460         399         381         306         151         256         265         290         

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        13,3        12,3        10,2        4,9         8,5         8,5         9,7         -         -         
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3.3 Andel pasientovernattinger på korridor pr. divisjon (somatikk) 

 
 

 
 

3.4 Utskrivningsklare pasienter (somatikk) 

 
 

 

Andel pasientovernattinger på korridor

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

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

Ortopedisk klinikk 2,2 % 1,7 % 2,3 % 3,3 % 4,0 % 2,4 % 3,8 % 1,8 % 2,0 % 2,0 % 1,0 % 1,5 % 2,3 % 1,3 %

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

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 322 475 410 356 291 195 253 142 140 213
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4.   Aktivitet 

 
 

  

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent ∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 54 639       55 112       -473          -0,9 % 50 662           3 977        7,9 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 202 143     199 815     2 328        1,2 % 180 991         21 152      11,7 %

Ant. dagbehandlinger 28 431       32 661       -4 230       -13,0 % 26 882           1 549        5,8 %

Ant. inntektsgivende polikl. kons. 302 535     297 398     5 137        1,7 % 246 349         56 186      22,8 %

DRG Sørge for ansvar (eks. dyre biol. legem.) 89 336 89 728       -393          -0,4 % 76 733           12 603      16,4 %

DRG Totalt (egne og pas. fra andre regioner) 90 297 90 446       -149          -0,2 % 77 498           12 800      16,5 %

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent ∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 3 868        3 333        535           16,1 % 3 393             475           14,0 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 55 681       50 305       5 376        10,7 % 52 983           2 698        5,1 %

Ant. kjøp av liggedøgn utenfor Helse Øst 1 383        667           716           107,3 % 916                467           51,0 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 126 536     128 504     -1 968       -1,5 % 110 982         15 554      14,0 %

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent ∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 100           100           -            0,0 % 108                -8             -7,4 %

Antall liggedøgn - døgnbehandling 6 674        8 182        -1 508       -18,4 % 5 910             764           12,9 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 68 095       67 863       232           0,3 % 62 924           5 171        8,2 %

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent ∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 807           761           46             6,0 % 784                23             2,9 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 15 417       15 543       -126          -0,8 % 15 156           261           1,7 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 27 182       27 850       -668          -2,4 % 22 307           7 294        21,9 %

Barne og ungdomspsykiatri

Per oktober 2019
Resultat 
samme 

periode 2018

Endring faktisk 2018-
2019

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Per oktober 2019

Resultat 
samme 

periode 2018

Endring faktisk 2018-
2019

Voksenpsykiatri

Per oktober 2019
Resultat 
samme 

periode 2018

Endring faktisk 2018-
2019

Somatikk - døgn, dag og poliklinikk
Per oktober 2019

Resultat 
samme 

periode 2018

Endring faktisk 2018-
2019
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5. Økonomi 

5.1 Resultatutvikling 2017-19 
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