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Sak 76/19 Mål og budsjett 2020 
 
Budsjettprosessen 2020 startet med rullering av økonomisk langtidsplan (ØLP) for perioden 
2020-23. Dette ga de overordnede økonomiske føringer for 2020. Basert på langtidsplanen 
startet foretaket i februar/mars en mål- og budsjettprosess som har pågått frem til medio 
november og presenteres i denne sak. 
 
For å skape økonomisk bærekraft har foretaket i økonomisk langtidsplan definert et behov for å 
generere et årlig overskudd gradvis økende til 250 mill. kroner i 2024. Sammen med regional 
tilført likviditet til investeringer på dagens nivå danner dette iht. prioriteringer i langtidsplanen et 
tilstrekkelig nivå for å kunne gjøre nødvendige reinvesteringer og understøtte løpende 
virksomhetsutvikling.  
 
Basert på resultatet per oktober 2019 er det estimert et overskudd i størrelsesorden 140-150 
mill. kroner for året, som er bedre enn årets budsjettkrav fra Helse Sør-Øst på 125 mill. kr. For å 
videreføre denne utviklingen i retning av en langsiktig bærekraftig økonomi, fremlegges et 
budsjett for 2020 med et overskuddsmål på 150 mill. kroner. Målet er i henhold til forventet 
økonomisk krav fra Helse Sør-Øst, og tilsvarende overskuddsmålet som ble innarbeidet i ØLP 
for 2020.  
 
Budsjettprosessen har tatt utgangspunkt i utfordringene beregnet i økonomisk langtidsplan, og 
har hatt følgende hovedmål: 
 

• Sikre felles forståelse og eierskap til de langsiktige omstillingsbehov gjennom hele 
organisasjonen ved å fordele de økonomiske utfordringene ut til minimum divisjonsnivå. 

• Sikre en langsiktighet i omstillingsarbeidet gjennom å fordele foreløpige budsjettrammer 
for fireårsperioden 2020-23, og å videreføre et felles malverk for 4-årige tiltaksplaner. 

 
Selv om foretaket ser ut til å oppnå inneværende års budsjettmål, har budsjettprosessen også 
vært krevende denne gangen. Det er i forbindelse med budsjettet omfordelt 74 mill. kr. i 
basisinntekter fra Ahus felles til divisjonene for å redusere negativ styringsfart i forhold til 
budsjett. Denne omfordelingen er gjort med en tydelig føring om at midlene ikke skal benyttes til 
nye årsverk eller nye kostnader. Området som er mest krevende er lønn og ekstern innleie av 
personell. De totale lønn- og innleiekostnadene er 50-60 mill. kr. høyere enn budsjett per 
oktober, og flere av de somatiske divisjonene har fortsatt store negative avvik på lønn. Det 
jobbes med en rekke tiltak for å redusere den negative styringsfarten i 2019 og i særdeleshet 
tilpasning av lønnsforbruket til budsjett. Det har vært arbeidet godt med den økonomiske 
utfordringen i alle divisjoner og avdelinger, og det er utarbeidet detaljerte tiltaksplaner på alle 
nivåer av virksomheten. Gjennomføringen av tiltakene har en økonomisk risiko, delvis når det 
gjelder forventet tidspunkt for realisering og delvis omfanget av de økonomiske effekter. I 
foretakets implementerte metode for kontinuerlig forbedring og i resultatsikringsprosesser på 

 
 

 



   

flere ledernivåer jobbes det kontinuerlig med nye tiltak hvis de opprinnelige tiltakene ikke får 
forventet effekt. Dette arbeidet videreføres i 2020. 
 
Foretaket har med utgangspunkt i vedtatt utviklingsplan prioritert midler til å bedre 
kapasitetssituasjonen. Det foreslås derfor å styrke akuttmottaket ved å etablere en 
avklaringsenhet i akutt 24 og vaktlag med overleger i akuttmottaket. I tillegg foreslås det 
prioritere midler til Prosjekt «Hjemmebasert sykehusbehandling», både for å bedre 
pasienttilbudet og for å redusere pasientstrømmen inn til sykehuset. Videre foreslås det å 
fortsette prioriteringen av midler til behandlerstillinger innenfor psykisk helsevern og TSB for å 
øke den polikliniske kapasiteten og oppfylle prioriteringsregelen. I investeringsbudsjettet for 
2020 er det prioritert 40 mill. kr til en rokade som skal utvide de kliniske arealene på 
Nordbyhagen, som også vil være et viktig bidrag til å sikre fremtidig kapasitet. 
 
Et annet særdeles viktig tiltak knyttet til kapasitet i 2020 vil være å utnytte ledig kapasitet på 
Kongsvinger og der jobbes det med ulike løsninger både innenfor øyeblikkelig hjelp og elektiv 
aktivitet. 
 
Det er innarbeidet helårseffekt av de 4 kirurgiske intermediærsengene som ble etablert i 2019, 
oppstart av PET/CT og dagdrift innen trombektomi. Døgndrift på PCI er forutsatt. 
Prosjektarbeidet med ny analysehall vil fortsette i 2020, og fagmiljøet er nå i gang med å 
vurdere tilbud som er kommet inn fra ulike leverandører. 
  
Med dette fremlegges et forslag til budsjett for 2020 med et samlet kostnadsnivå på 10.623 mill. 
kroner og et overskudd på 150 mill. kroner.  
 
   
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
 
1. Styret fastsetter foretakets driftsbudsjett for 2020 med et resultatkrav på 150 mill. kroner. 
2. Styret anerkjenner arbeidet som er gjennomført i budsjettprosessen knyttet til å 

operasjonalisere konkrete budsjettiltak for 2020 i divisjoner, klinikker og avdelinger og den 
langsiktighet som ligger i foreløpige tiltaksplaner for perioden 2020-23.  

3. Styret erkjenner den økonomiske risikoen i budsjett 2020 ved at det vil være risiko knyttet til 
både omfanget av tiltakene og tidsperspektiv for realisering av disse. Styret ber 
administrerende direktør videreføre det interne oppfølgingsregimet for å sikre at denne 
risikoen reduseres og at eventuelle avvik håndteres gjennom identifisering av nye 
budsjettiltak. 

4. Administrerende direktør gis fullmakt til periodisering og ferdigstillelse av budsjettet før 
innrapportering til Helse Sør-Øst RHF. 

 
 
 
 

 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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1 Planprosessen 2020 
 
Planprosessen 2020 startet med rullering av økonomisk langtidsplan (ØLP) for perioden  
2020-23. Dette ga de overordnede økonomiske føringer i perioden. Basert på langtidsplanen 
startet foretaket i februar/mars en budsjettprosess som har pågått frem til medio november. Iht. 
budsjettplanen fremlegges administrerende direktørs forslag til hovedmål og budsjettrammer for 
2020 i denne saken. 
 
Prosessen er tidligere behandlet i styret gjennom: 

• Styresak 07/19 Rullering av økonomisk langtidsplan 2020-2023 
• Styresak 30/19 Foretakets innspill til økonomisk langtidsplan 2020-2023 
• Styresak 52/19 Endelig økonomisk langtidsplan 2020-2023 
• Styresak 67/19 Forslag til prioritering av investeringer 2020. 

 
 
2 Hovedmål 

2.1 Utviklingsplanen, strategiplaner og økonomisk langtidsplan 
Utviklingsplanens langsiktige målsettinger gir retningen for videreutvikling av foretaket. Det er 
utarbeidet et årshjul for arbeidet med operasjonalisering av utviklingsplanen. Gjennom 
planprosessen dekomponeres de langsiktige målsettinger og satsingsområder til en 4-årig 
rullerende strategiplan med prioriterte delmål og tiltak. I henhold til føringer fremmes dette for 
styret som en del av årlig melding. 
 
En avgjørende forutsetning for å realisere målene i utviklingsplanen er å sikre en bærekraftig 
økonomi gjennom effektive arbeidsprosesser i lokal- og områdefunksjonene. Sammen med 
effektiv utnyttelse av egne arealer og økt kostnadskontroll er dette lagt som hovedføringer i 
budsjettprosessen. Oppdaterte prioriteringer for kommende 4-årsperiode er innarbeidet i 
foretakets økonomiske langtidsplan, noe som sikrer at tiltakene i den strategiske planen har 
finansiering innenfor foretakets økonomiske handlingsrom.  
 
Årshjulet under illustrerer arbeidet med årlige delmål for kommende periode. Med utgangspunkt 
i de økonomiske rammer gitt i ØLP, fastsettes endelige prioriteringer for det kommende 
budsjettåret som en del av foretakets ordinære prosesser for investerings- og resultatbudsjett.   
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2.2 Foretakets hovedmål for 2020 
Det foreslås ti konkrete og målbare hovedmål for foretaket i 2020. Forslaget er basert på 
hovedmål for 2019, føringer for 2020 og OBD fra Helse Sør-Øst RHF, foretakets utviklingsplan 
og foretakets prioriteringer som følge av denne. 
 
 
Følgende hovedmål foreslås for 2020: 
 

Mål/oppgave Måltall 

Ventetiden er redusert 

A: Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter somatikk <50 dager innen 
2021 
B: Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter psykisk helsevern <40 dager 
og TSB <35 dager 

Pasienten opplever ikke fristbrudd  
A. Andel fristbrudd 0 %  
B. Overholde 95 % av pasientavtalene 

Andel pakkeforløp kreft, PHV og TSB 
gjennomføres ihht måltall 

Minst 70% av pakkeforløpene for kreftpasienter er gjennomført innen standard 
forløpstid 
Minst 80% for utredning og behandling i poliklinikk for PHV og TSB 
Minst 60% fra avsluttet avrusning til påbegynt behandling TSB i døgnenhet.  
Andel pakkeforløp gjennomført for evaluering av behandling i poliklinikk for TSB 
skal være minst 80 % 

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

Budsjettert resultat 150 mill. kroner.  
N2 måltall: Budsjettavvik = 0.  

Prioriteringsregelen 
Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
enn for somatiske helsetjenester 

God kapasitetsutnyttelse av foretakets 
senger Ingen pasientovernattinger på korridor 
Reduksjon i bruk av bredspektret 
antibiotika 30 % reduksjon i 2020 sammenliknet med 2012 

Redusert sykefravær 
7,2 % for foretaket (7,2 % i 2019) 
Alle divisjoner har individuelt måltall for sykefravær:  

Ahus er styrket og synliggjort som 
universitetssykehus 

 
1. Antall nye kliniske behandlingsstudier er økt med 5 % i 2020 sammenliknet 
med 2017 
2. Antall artikler er økt i 2020 sammenlignet med 2019  

Etablere kultur og metodikk for 
kontinuerlig forbedring, læring og 
internkontroll Alle kliniske avdelinger skal ha gjennomført minst et forbedringsprosjekt i 2020. 

 

2.3 Øvrige regionale mål og krav fra Helse Sør-Øst 
I tillegg til de regionale hovedmålene vil foretaket få en rekke konkrete oppgaver og krav fra 
Helse Sør-Øst RHF gjennom oppdrag- og bestillerdokumentet (OBD) for 2020. Dette vil 
fremlegges som egen styresak så snart OBD foreligger. 
 

2.4 Mål for arbeidet med internkontroll 2020 
Foretaket har styrket sitt fokus på internkontroll og forbedringsarbeid og har fastsatt egne mål 
for arbeidet med internkontroll innenfor områdene pasient, HMS/ytre miljø, personvern/ 
informasjonssikkerhet og forskning. Målene er i stor grad rettet mot forhold hvor resultater fra 
Årlig gjennomgang av internkontroll har vist behov for forbedring. For 2020 er det fastsatt 10 
mål knyttet til internkontroll med tilhørende måltall, hvorav to mål er felles for områdene. Det 
vises til vedlegg 3 for oversikt over målene. 
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3 Utviklingstrekk, inntektsrammer og omstillingsbehov 

3.1 Egendekning og gjestepasientkostnader 
Ahus mottar oversikt over pasientstrømmene fra eget sykehusområde fra NPR hvert tertial. 
Tallene for 1.tertial 2019 viser at aktiviteten fra hele Ahus sykehusområde har vokst med 15,9 % 
i perioden 1.tertial 2017 til 1.tertial 2019, forklares av overtakelse av KOS-regionen fra 1.februar 
2019. Aktiviteten fra det gamle opptaksområde (eksl. KOS-regionen) har falt med 0,7 % i 
samme periode, mens andelen behandlet ved Ahus har vokst med 3 %.  
 
Egendekningen fra hele Ahus sykehusområde har dermed økt gradvis i perioden fra 1.tertial 
2017 (62,4%) til 1.tertial 2019 (64,1%). Egendekningen fra det gamle opptaksområde (eksl. 
KOS-regionen) viser en markant økning i samme periode, fra 62,4% til 65,8%. Det betyr at 
innfasingseffekten fra KOS-regionen foreløpig påvirker egendekningen negativt. Dette vil 
sannsynligvis endres når innfasing av pasienter fra KOS-området fortsetter i 2020.   
 
Pasientvolumet fra KOS-regionen viser et høyere forbruk av spesialisthelsetjenester. Forbruket 
var pr 1.tertial 2019 omlag 30 % høyere hos befolkningen i KOS-regionen sammenlignet med 
befolkningen fra øvrig opptaksområde i Ahus. Dette kan sannsynligvis forklares delvis av 
alderssammensetningen i befolkningen i KOS-regionen, men kanskje også i noen grad av 
henvisningspraksis fra fastleger i regionen. 
 
Ahus har fremdeles høye kostnader til kjøp av behandlingsplasser ved andre sykehus. I 
forslaget til budsjett for 2020 utgjør dette 1,2 milliarder kroner, en nominell vekst på nær 5% fra 
budsjett 2019. Det er forutsatt videreføring av avlastningsavtalen med Diakonhjemmet og 
helårseffekt av avtaler med Sykehuset Innlandet om kjøp av behandlingskapasitet innen 
Psykisk helsevern, Øye og PET-skanning for pasienter fra KOS-regionen. I tillegg til forventet 
forbruk av OUS på om lag samme nivå som i 2019. Utnyttelse av ledig kapasitet på 
Kongsvinger blir derfor sentralt som avlastningskapasitet for Nordbyhagen, men i tillegg gir det 
også anledning til å øke egendekningen f.eks. ved at forventet årlig aktivitetsvekst i hovedsak 
kan tilbys i eget foretak. 

3.2 Produktivitet 
Produktivitetsutviklingen i somatisk spesialisthelsetjeneste, målt som kostnader pr DRG-poeng, 
har vært negativ fra 2017 til 2018 i flertallet av helseforetakene i Helse Sør-Øst (Samdata 2018). 
Målt i faste kroner har produktiviteten for Ahus falt med 0,3%, dvs. at kostnadsveksten (1,6%) 
har vært høyere enn aktivitetsveksten (1,3%).  
 
Det relative kostnadsnivået i 2018 viser at Ahus er 0,7%-poeng lavere enn det nasjonale 
gjennomsnittet. Likevel har det relative kostnadsnivået i foretaket vært gradvis økende de siste 
tre årene, fra 98,4 i 2015 til 99,3 i 2018 som vist i tabellen under. 
 

 
 

Utvalgte HF 2014 2015 2016 2017 2018
Endr % 
14-16

Endr % 
16-18

Akershus universitetssykehus HF 100,7 98,4  98,5  99,0  99,3  -2,1 % 0,8 %

Sørlandet sykehus HF 94,4  94,1  91,9  91,6  95,3  -2,6 % 3,7 %

Sykehuset Østfold HF 100,3 98,3  98,0  90,5  92,1  -2,3 % -6,0 %

Sykehuset Innlandet HF 89,0  87,1  88,3  85,4  88,8  -0,9 % 0,6 %

Sykehuset i Telemark HF 95,9  92,9  92,6  89,8  88,3  -3,4 % -4,7 %

Sykehuset i Vestfold HF 83,8  83,0  85,5  85,2  86,6  1,9 % 1,3 %

Vestre Viken HF 85,6  84,4  85,0  84,3  84,8  -0,8 % -0,2 %
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Målinger av arbeidsproduktiviteten (antall ISF-poeng utført i eget foretak per brutto månedsverk 
somatikk) utført av Helse Sør-Øst viser at produktiviteten ved Ahus svekkes ytterligere gjennom 
2019. For å opprettholde den økonomiske handlefriheten foretaket har opparbeidet seg de siste 
årene er det derfor av betydning at produktiviteten ikke svekkes ytterligere i 2020.  

3.3 Inntektsbudsjett 2020 
Akershus universitetssykehus legger i denne saken frem et forslag til budsjett for 2020 med en 
total økonomisk inntektsramme på 10.835 mill. kr. Dette er en nominell økning på ca. 650 mill. 
kr fra budsjett 2019 tilsvarende 6,4 %, hovedsakelig som følge av kompensasjon for lønns- og 
prisvekst, oppdatering av inntektsmodellen, og midler til økt aktivitet.   

3.3.1 Faste inntekter 
Helse Sør-Øst vil administrativt fordele faste inntektsrammer til foretakene 15.november, og 
budsjett for 2020 vil endelig behandles i RHF-styret 21. november 2019. Denne saken bygger 
derfor på foreløpige inntektsrammer mottatt administrativt fra Helse Sør-Øst 7.november. 
Foreløpig total basisramme for Ahus i 2020 er 6.944 mill. kr eks. forskningsmidler. Midler til 
forskning vil bli fordelt av styret i Helse Sør-Øst RHF i møtet 19.desember, og innarbeides i 
oppdrag og bestillingsdokumentet for 2020. 
 
Sammenlignet med tildelingen i økonomisk langtidsplan for 2020 øker basisinntektene nominelt 
med 271,8 mill. kr. I hovedsak forklares dette av kompensasjon for lønns- og prisvekst og økte 
pensjonskostnader. Oversikt over endringene er vist i tabellen under:  
 

 

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF
Endelig 

ramme 2020
Ø LP 2020 Endr

Basisramme før statsbudsjettet 6  496  573  6  496  573  0  

Nye forhold

Omfordeling inntektsmodell 82 451 76 595 5 857

Kva l itetsba sert f ina nsiering  

 Tilbakelegging av uttrekk basis 37 756 37 756

 Uttrekk av bevilgning  kvalitetsbasert finansiering -40 278 -40 278 

Basisramme før statsbudsjettet 6  576  502  6  573  168  3  335  

Endring er sfa  forsla g  ti l  sta tsbudsjett

Pris- og lønnsvekst 184 257 184 257

Uttrekk avbyråkratiseringsreformen -35 549 -35 549 

Avbyråkratiseringsreform- tilbakelegging av midler 33 622 33 622

Pensjon 89 543 89 543

Midler til økt aktivitet 60 201 50 412 9 789

Overføring fra basis til ISF- PHV -17 042 -17 042 

Overføring fra basis til ISF- TSB -2 761 -2 761 

Telefonkonsultasjon ISF -2 834 -2 834 

Utførende personell ISF -9 727 -9 727 

Legemidler i basis 8 441 8 441

Endret opptaksområde

1/12 effekt overføring mva-effekt Kongsvinger -3 479 -3 479 0

Økning KOS-området (effekt 1/12) 53 545 53 545 0

Kval itetsbasert f inansiering, KBF

Uttrekk basis -43 371 -43 371 

Ny bevilgning 46 292 46 292

Nye forhold fra Helse Sør-Ø st RHF

Gebyr ikke-møtt -2 364 -2 364 

Komp. for manglende prisjustering av egenandeler 6 315 6 315

Egenandelsopplegget økning tak 1 og tak 2 -13 302 -13 302 

H resepter - apotekavanse -1 420 -1 420 0

Nasjonal inntektsmodell 15 845 15 845

Transport psykisk syke 1 055 1 055

Dyre legemidler-aktivitetsavhengig del private ideelle 319 319

Basisramme 2020 før forskningsmidler 6  944  088  6  672  227  271  861  

Strategiske forskningsmidler, fra post 72 0 0 0

Basisramme 2020 ink l . forskningsmidler og KBF 6  944  088  6  672  227  271  861  

Kval itetsbasert f inansiering 46  292  40  278  6  013  

Basisramme 2020 ink l . forskn.midler eks. 
kval itetsbasert f in .

6  897  796  6  631  949  265  848  
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Ahus mottar ca. 190 mill. kroner som kompensasjon for forventet lønns- og prisvekst i 2020. I 
tillegg øker kostnadene til pensjon med 92,5 mill. kroner fra 2019 til 2020 hvor Ahus for 
kompensert 89,5 mill. kroner i økte basisinntekter. 
 
Oppdatering av regional og nasjonal inntektsmodell gir Ahus 21,7 mill. kroner i økte 
basisinntekter sammenlignet med ØLP 2020. I tillegg har Ahus fått 9,8 mill. kroner mer til å 
finansiere aktivitetsveksten. Det innebærer realvekst på 31,5 mill. kroner sammenlignet med 
ØLP 2020. 
 
Kvalitetsbasert finansiering (KBF) gir Ahus 0,4 mill. kroner i økte basisinntekter. Tildelingen 
baseres på innrapportering per HF som nøkkel for fordeling av KBF mellom regioner. 
 
Avbyråkratiseringsreformen innebærer en reduksjon av de faste inntektene på ca. 2 mill. kr for 
Ahus i 2020. 
 
Fra 2020 endres finansieringen hvor telefonkonsultasjoner innen somatikk implementeres i ISF-
ordningen. I tillegg utvides ordningen til å inkludere all aktivitet for de ni kategoriene av 
personell som allerede inngår i ISF; sykepleiere, jordmødre, audiografer, ergo- og 
fysioterapeuter, kliniske ernæringsfysiologer, ortoptist og optiker. Dette er beregnet til å øke 
ISF-inntektene til Ahus med 12,6 mill. kroner og basisrammen reduseres tilsvarende.   
 
Videre tildeles Ahus 8,4 mill. kroner i helårseffekt for legemidler som ble overført fra 
folketrygden 1.februar i 2019 til behandling av veksthormonforstyrrelser. Samlet er Ahus tildelt 
15,5 mill. kroner for disse legemidlene. Basert på forbruket i 2019 er nevnte legemidler estimert 
å koste 20 mill. kroner i 2020, noe som betyr en underfinansiering på ca. 4,5 mill. kroner. Fra 
samme tidspunkt ble finansieringsansvaret for legemidler for sjeldne sykdommer overført fra 
folketrygden. Basisrammen for disse legemidlene beholdes i Helse Sør-Øst og fordeles 
helseforetakene etter påløpte kostnader i 2020. Finansieringsansvaret for legemidler til 
behandling av komplikasjoner ved nyresvikt, legemidler brukt i forbindelse med 
transplantasjoner og legemidler innenfor terapiområdene ALS, jernoverskudd, Cushings 
syndrom og immunglobuliner overføres fra folketrygden fra 1.september 2020. Helse Sør-Øst er 
tildelt 62,5 mill. kroner som vil fordeles til helseforetakene etter faktiske kostnader i 2020. 
 
I 2020 økes enhetsprisen av poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og TSB med 15 %. 
Basert på den økte refusjonssatsen er Ahus trukket 19,8 mill. kroner i faste inntekter som 
tilsvarer forventede økte ISF-inntekter.  
 
I statsbudsjettet er det lagt inn en økning i pasientenes egenandelssatser under takstordning 1 
og 2 fra 1.juli 2020. I tillegg innføres økte gebyrer for manglende frammøte til somatisk 
poliklinikk. I sum er Ahus trukket 15,7 mill. kroner i faste inntekter som forventes erstattet av 
økte pasientbetaling. 
 
Isolert viser tildelingen fra Helse Sør-Øst en realvekst på ca. 10 mill. kroner. Imidlertid er det 
flere forhold som kan gi negativ økonomisk effekt i 2020 som effekten av lønnsoppgjøret og 
endringer i logikk og vekstsett ISF 2020 som foreløpig ikke er endelig avklart. Foreløpige 
økonomiske rammer synes derfor ikke å gi Ahus nevneverdig realvekst sammenlignet med 
forutsetningene i foretakets økonomiske langtidsplan. 
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3.3.2 Variable og andre inntekter 
De aktivitetsavhengige inntektene øker nominelt fra 3.211 mill. kr i budsjett 2019 til 3.404 mill. kr 
i 2020. Økningen skyldes i hovedsak planlagt aktivitetsvekst og prisvekst. Se for øvrig avsnitt 
4.1 og 4.2 for en nærmere gjennomgang av plantallene for 2020. 
 
Endringer i logikk og vektsett i ISF i 2020 er ikke avklart og dermed ikke innarbeidet i budsjett 
2020, men foreløpige beregninger viser en lnegativ konsekvens for Ahus.  
 
I tillegg utgjør andre inntekter ca. 488 mill. kr i budsjett 2020 (leieinntekter m.v.).  
 

3.3.3 Samlede inntektsforutsetninger 
I budsjettet for 2020 legges det til grunn en samlet inntektsforutsetning (faste og variable) for 
drift av Ahus på 10.835 mill. kr. Samlet innebærer det en nominell vekst på 6,4 % sammenlignet 
med budsjett 2019. Deler av denne veksten skyldes helårseffekt av Kongsvinger-overføringen. 
 

3.4 Budsjetterte driftskostnader 2020 
Samlede driftskostnader for 2020 budsjetteres til 10.623 mill. kr. Dette er en nominell økning på 
ca. 632 mill. kr fra budsjett 2019, hovedsakelig som følge av forventet lønns- og prisvekst, økte 
kostnader knyttet til aktivitetsvekst, økte pensjonskostnader m.v. 

3.4.1 Lønnskostnader 
Samlede lønnskostnader (eks. pensjon og inkl. innleid arbeidskraft) er budsjettert til 5.663 mill. 
kr i 2020. Det innebærer en nominell vekst på 6 % sammenlignet med budsjett 2019 som i 
hovedsak skyldes aktivitetsvekst, lønnsvekst, samt prioriteringer iht. satsingen i 
utviklingsplanen.  
 

3.4.2 Andre aktivitetsbaserte kostnader 
Av andre aktivitetsbasert kostnader er det budsjettert med en forventet vekst i 
medikamentkostnader. Både H-resepter og medikamenter i sykehus øker i 2020. I tillegg er det 
budsjettert med en vekst i varekostnader som følge av planlagt aktivitetsvekst. 
 

3.4.3 Kostnader til kjøp av behandlingskapasitet 
Det er i 2020 budsjettert med kjøp av behandlingskapasitet tilsvarende 1,238 mill. kr. 
Overføringsavtalen mellom Ahus og Sykehuset Innlandet om avtalt kjøp av 
behandlingskapasitet innen psykisk helsevern og Øye fortsetter. I tillegg vil all strålebehandling 
foregå ved Oslo universitetssykehus for pasienter fra KOS-området. 
 

Realvekst
Beløp i  
1000kr

Vekst i tildeling fra HSØ 29 961
Manglende komp. legemidler -4 347 
Manglende komp. pensjon -3 005 
Manglende priskomp ISF -12 600 

Realvekst i  ti ldel ing fra HSØ 10 008

Effekt lønns- og prisvekst ?
Endr i logikk og vektsett 2020 ?
Effekt økt egenbetaling pasienter ?
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3.4.4 Avskrivninger 
Avskrivningskostnadene for 2020 vil øke noe som følge av høyere investeringsevne i 2019. Det 
er planlagt investeringer tilsvarende 252,5 mill. kr i 2020 som i første rekke vil få 
avskrivningseffekt fra 2021.  
 

3.4.5 Andre driftskostnader 
Det er i 2020 budsjettert med kjøp fra Sykehuspartner (Tjenestepriser IKT, HR, ERP) 
tilsvarende 508 mill. kr. Det er en økning på 51,3 mill. kr eller 11,2% fra budsjett 2019. 
Internhandelsbudsjettet for 2020 mot Sykehuspartner er ikke ferdigstilt og det kan derfor bli 
endringer. 
 

3.4.6 Samlet budsjett driftskostnader 
I budsjettet for 2020 legges det til grunn samlede driftskostnader for Ahus på 10.623 mill. kr. 
Samlet innebærer det en nominell vekst på 6,2 % sammenlignet med budsjett 2019. Deler av 
denne kostnadsveksten skyldes helårseffekt av Kongsvinger-overføringen. 
 

3.5 Finansposter 2020 
Rentekostnadene vil øke noe fra 2019 til 2020, som følge av mellomværende med Helse Sør-
Øst. De lange lånene i forbindelse med Nye Ahus vil løpe frem til 2032 og forutsatt 
rentebetingelsene som Helse Sør-Øst la til grunn i økonomisk langtidsplan vil rentekostnadene 
falle gjennom perioden. 

3.6 Økonomisk omstillingsbehov 2020 
I ØLP ble det lagt en ambisjon om å øke overskuddsmålet mot slutten av perioden, fra 150 mill. 
kroner i 2020 til 225 mill. kroner i 2023. Ved oppnåelse av dette resultatmålet vil det i løpet av 
perioden opparbeides en investeringsevne som i stor grad vil tilfredsstille det årlige re-
anskaffelsesbehovet, planer for utvikling av behandlingstilbudet (nytt utstyr) samt egenkapital til 
fremtidige bygningsmessige utvidelser. 
 
I ØLP for 2020-23 er det forutsatt behov for økonomisk omstilling i hele foretaket for å kunne 
dekke inn økte kostnader og bygge nødvendig overskudd til investeringer. I 2020 er det i 
hovedsak disse faktorene som utløser omstillingsbehovet: 
 

• Vekst i legemiddelkostnader iht. prognoser fra Sykehusapotekene (20,9 mill. kroner) 
• Vekst i IKT-kostnader iht. budsjett fra Sykehuspartner (41,8 mill. kroner).  
• Kostnader for implementering av prioriterte områder i utviklingsplan 2030 (25 mill. 

kroner) 
• Økt overskuddskrav i 2020 på 25 mill. kr.   

 
Omstillingsbehovet som er lagt ut på divisjonene er i størrelsesorden 0,5 % i 2020 (til sammen 
40 mill. kr), med et noe lavere omstillingskrav på psykisk helsevern for å støtte opp under 
prioriteringsregelen. Årsaken til at ikke hele den økte økonomiske utfordringen beskrevet i 
punktene over legges ut som er omstillingskrav et at foretaket har fått økte basisinntekter blant 
annet knyttet til aktivitetsvekst. Se kapittel 3.3.1. 
 
I denne saken fremlegges et budsjett for 2020 med et overskuddsmål på 150 mill. kr. Målet er i 
henhold til forventet økonomisk krav fra Helse Sør-Øst, og i henhold til foretakets ØLP for 2020.   
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Konsekvensene av forslag til endelig økonomiske rammer fra Helse Sør-Øst forventes ikke å gi 
en realendring av betydning sammenlignet med forutsetningene i foretakets økonomiske 
langtidsplan.  
 
Samlede økonomiske tiltak i foretaket summeres til ca. 133 mill. kr i budsjettet for 2020. Profilen 
på de divisjonsvise tiltakene som ligger i vedlegg 1 er vist i tabellen nedenfor. Også i 2020 er 
det reduksjon av variabel lønnskostnader som det største tiltaket, og når det gjelder økte 
inntekter så ligger det her mange tiltak å poliklinikk i somatikk for å kunne ta unna fristbrudd og 
etterslep i 2020. Punktet redusert bemanning går på ledighold av stillinger og er i sum et lite 
tiltak i forhold til totalt antall ansatte i foretaket. 
 

 
 
 
 
4 Virkemidler for oppnåelse av resultatmål 
 
Budsjettprosessen i divisjoner, klinikker og staber har som beskrevet i vedlegg 1 resultert i 
konkrete budsjettiltak med en samlet økonomisk effekt i 2020 på ca. 133 mill. kr.  
 
Som for tidligere år er budsjettiltakene i 2020 definert på divisjon, klinikk, avdeling og 
seksjonsnivå. For å støtte gjennomføringen av disse tiltakene er det videreført noen 
foretaksovergripende prosesser samt innført noen nye virkemidler. Dette er i sum virkemidler 
som skal bidra til gjennomføring av tiltakene definert i hver enkelt divisjons, klinikks og avdelings 
budsjettiltak.        

4.1 Kontinuerlig forbedring og resultatsikring 
Fokuset på forbedringsarbeid og forbedringskultur fortsetter, og læringsnettverket hvor ledere 
og andre kan få hjelp og støtte til forbedringsprosjektene sine videreføres. Flere av disse 
prosjektene vil også ha positive effekter på de økonomiske resultatene. Dette gjelder blant 
annet prehabiliteringsprosjektet innenfor colorectal cancer som videreføres i 2020. 
 
Resultatsikringen i sykehusledelsen og på lavere ledernivåer fortsetter. I sykehusledelsen har 
det i 2019 vært fokusert på ulike økonomiske utfordringsområder i ulike divisjoner, mens man i 
2018 hadde en resultatsikring på variabel lønn og innleie for alle divisjoner. Med den utviklingen 
man ser på variabel lønn og forbruk av månedsverk i 2019 må det vurderes om 
resultatsikringen igjen skal rette spesifikt inn mot dette området i 2020. 
 

4.2 Sikre god utnyttelse av Kongsvinger sykehus 
Erfaringen i 2019 viser at det tar tid å snu pasientstrømmer, og det har vært krevende å få det 
antallet pasienter som er ønsket til Kongsvinger.  
 

Type tiltak Tiltak bud 2020 Årseff. 2021
Økte inntekter 41 099 45 473
Lavere medikamentkostnader 5 000 5 000
Redusert kjøp beh.kapasitet 5 788 5 788
Redusert bemanning 3 895 6 087
Jobbglidning 646 690
Redusert var.lønn 64 322 60 184
Lavere løpende kostnader 12 722 16 926
Totalsum 133 472 140 149
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For 2020 jobbes det nå med planer som skal sikre at enklere øyeblikkelig hjelp pasienter fra 
Ullensaker kommune og Eidsvoll kommune behandles ved Kongsvinger. I tillegg er det 
identifisert mulige elektive pasientgrupper innenfor noen fagområder som kan overføres til 
Kongsvinger. Kongsvinger jobber både med tiltakskort for vintersesongen som vil gjøre at man 
kan øke antall senger på kort varsel, og de jobber med mulige løsninger for å kunne flytte 
pasientgrupper internt i sykehuset for å gjøre plass til mer aktivitet fra Nordbyhagen hvis det er 
behov for det. 
 
I tillegg vil det arbeides videre med fremtidig organisering av den somatiske virksomheten ved 
Kongsvinger sykehus med sikte på å endre organiseringen med virkning fra 1.1.2021. Dette 
arbeidet vil også bidra til å understøtte målet om å utnytte ledig kapasitet ved Kongsvinger. 
 
Det er satt av 25 mill. kr i budsjettet som skal være et økonomisk incentiv i 2020 for å få flyttet 
pasienter fra Nordbyhagen til Kongsvinger. Divisjoner og fagområder som får til å flytte aktivitet 
til Kongsvinger får kompensert deler av den tapte ISF-inntekten knyttet til disse pasientene med 
basisinntekt. 
 

4.3 Oppfølging av legemiddelkostnader  
Oppfølgingen av høykostmedisin fortetter i 2020. Arbeidsgruppen som følger opp disse 
kostnadene består av representanter fra økonomi og Enhet for medisin og helsefag, og i siste 
halvdel av 2019 er også representanter fra LIS trukket tettere inn i arbeidet og Sykehusapoteket 
deltar også på jevnlig basis i gruppen.  
 
Tett samarbeid med LIS bidrar til at arbeidsgruppen kan gå enda mer målrettet til verks på de 
legemiddelgruppene og de legemiddelbyttene som vil gi størst økonomisk effekt. LIS vil også 
vurdere å publisere resultater av LIS-anbudene tidligere enn før for at foretakene skal kunne 
starte jobben med legemiddelbytter i god tid før et nytt anbud gjøres gjeldene. I dag venter man 
i en del tilfeller med å publisere resultatet til LIS seminaret på denne legemiddelgruppen skal 
avholdes som kan være tett opp til implementeringsdato. 
 
I tillegg til det ordinære arbeidet med høykostmedisin vil det også være mulig å spare 
legemiddelkostnader i kliniske studier i 2020. Her tar legemiddelfirmaet kostnaden for alle 
legemidler som gis til studiepasienter og innenfor onkologi og hematologi kan dette i 
enkeltstudier dreie seg om millionbeløp. 
 

4.4 Enhetlig registrering i GAT og forbedret verktøy for planlegging og 
oppfølging av bemanning 

Det har siden 2018 vært jobbet med et prosjekt som skal standardisere måten som foretaket 
legger data inn i GAT på. En del prinsipper skal innføres felles for hele virksomheten (f.eks. 
hvordan man registrerer ansatte tilstede og ansatte i fravær, og om man jobber pasientnært 
eller med andre oppgaver). Mens på andre områder må registrering av tid og oppgaver i GAT 
knyttes opp mot et sett felles oppgavekategorier slik at disse kategoriene er noe som er likt for 
alle enheter. Et omfattende kursopplegg for å informere ledere og andre om hvordan dette skal 
gjøres starter i november 2019 og implementeringen i GAT starter i januar 2020. Dette skal 
bidra til at foretaket lettere kan skille pasientrettet tid fra tid til andre oppgaver, og tanken er 
også at man skal kunne få en bedre forståelse av årsakene til hvorfor det brukes variabel lønn. 
 
I 2019 er det også laget en forbedret versjon av et Excel-verktøy for bemanningsbudsjettering 
og bemanningsoppfølging på døgnenheter. Dette verktøyet kan også benyttes til å forklare 
hvorfor enheten har overskridelser på bemanningsforbruk og lønn i forhold til de budsjetterte 
nivåene. Forklaringene kan for eksempel være høyt korttidsfravær, turnuser med mye huller i 
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helg, lenger overlapp mellom vakter enn forutsatt i budsjettet m.m. Tanken er at verktøyet både 
kan bidra til bedre arbeidsplaner og at verktøyet etter hvert kan visualisere en slags beste 
praksis. Aktivitetsnivået på enheten må alltid sees på samtidig som man vurderer bemanning. 
Har man døgnenheter som har ganske lik aktivitetsprofil kan man også bruke verktøyet til å 
sammenlikne enheter på tvers og finne forbedringsmuligheter. 
 
5 Forslag til budsjett 2020 

5.1 Aktivitet somatikk 2020 
Plantallene er i all hovedsak basert på faktisk aktivitetsnivå i 2019, korrigert for kjente endringer 
i 2020.  
 
Aktivitetsbudsjettet bygger foreløpig på logikk og vektsett for 2019. Samlet legges det opp til en 
vekst på 3 % sammenlignet med plantallene for 2019, og 2,5 % sammenlignet med prognose 
2019 (målt i antall DRG-poeng). Det er forutsatt at innfasing av pasienter fra KOS-regionen 
fortsetter og sluttføres i 2020. Det innebærer at ca. 95% av totalvolumet vil være innfaset i Ahus 
i løpet av 2020. Det legges opp til en sterkere vekst innen poliklinikk enn døgnaktivitet. Det er 
forutsatt videreføring av avlastningsavtalen med Diakonhjemmet og helårseffekt av avtaler med 
Sykehuset Innlandet om kjøp av behandlingskapasitet innen Psykisk helsevern, Øye og PET-
skanning for pasienter fra KOS-regionen. 
 

 
 
 
Ortopedisk klinikk har planlagt en aktivitet i 2020 som ligger tett på både plantall 2019 og 
prognose 2019. Plantall for elektiv døgnaktivitet er basert på tilgjengelig operasjonskapasitet 
samt prognose for 2019. Øyeblikkelig hjelp døgnaktivitet er lagt tett på plantall 2019 hvilket har 
vist seg å stemme veldig bra med faktisk aktivitet i 2019. Det er lagt inn en liten økning på 
elektive dagpasienter på grunn av bedre utnyttelse av kapasitet på blant annet Ski Sykehus. 
 
Kvinneklinikken har økt sitt fødetall fra 4682 i 2019 til 4716 i plantall 2020. DRG-vekten er lagt 
lavere enn i plantall 2019, hovedsakelig på grunn av økning i antall kvinner som har tidlig 
hjemreise. Arbeid med pasientflyt (blant annet på induksjoner) forventes også å gi en reduksjon 
i antall avviste fødsler og derfor muliggjøre en økning i plantall. Plantall innenfor gynekologi er 

Bud 2019 Prog 2019 Bud 2020
E % P19 

vs B20

E % B19 

vs B20

Døgnopphold 73 271    73 615     74 754    1,5 % 2,0 %

Dagopphold 39 785    36 184     36 207    0,1 % -9,0 %

Poliklinikk 374 506  388 823    407 324  4,8 % 8,8 %

Sum Antall 487 563 498 622  518 286 3,9 % 6,3 %

Døgn 79 359    79 001     80 754    2,2 % 1,8 %

Dag 8 230     8 166       8 122     -0,5 % -1,3 %

Pol 20 237    21 239     22 190    4,5 % 9,6 %

Sum DRG-poeng 107 826 108 405  111 065 2,5 % 3,0 %

Døgn 240 800  244 286    244 748  0,2 % 1,6 %

Dag 2           -          -        0,0 % -100,0 %

Pol 1 463     1 985       1 993     0,5 % 36,3 %

Sum Liggedager 242 265 246 270  246 741 0,2 % 1,8 %
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lagt etter prognose samt en liten økning i polikliniske konsultasjoner på grunn av tiltak på 
gynekologisk poliklinikk i 2020. 
 
Barne- og ungdomsklinikken har lagt et aktivitetsbudsjett i 2020 som samlet sett er noe høyere 
enn 2019 budsjettet, og også noe høyere enn prognose for 2019. Dette skyldes delvis at det er 
lagt inn en økning i polikliniske ressurser som finansieres delvis av økte inntekter og delvis av 
prosjektmidler i 2020. Økningen er lagt inn både på barnehabiliteringen og på pediatrisk 
poliklinikk. Aktivitetsøkningen er nødvendig for å kunne løse de økende utfordringene med 
fristbrudd og overholdelse av pasientavtaler i klinikken. Den andre forklaringen til 
aktivitetsveksten i 2020 er at det er lagt et forholdsvis høyt plantall på nyfødtintensiv (ca. 50 
poeng over prognose 2019 og ca. 300 poeng over plantall 2019). Plantallet for nyfødt i 2020 er 
noe ekspansivt, men dette har vært en måte å finansiere oppbemanningen i 2020 på de sårbare 
vaktene i avdelingen som anses som svært viktig.  
 
Kirurgisk divisjon har budsjettert med økt poliklinisk aktivitet innen urologi, ØNH og plastikk som 
dels skyldes at flere konsultasjoner inngår i ISF-ordningen fra 2020 (sykepleiekonsultasjoner og 
telefonkonsultasjoner) og delvis for å unngå fristbrudd.  Divisjonen vil arbeide med ytterligere 
reduksjon av liggetid i 2020. Det legges ikke opp til å redusere kjøp av behandlingsplasser 
(gjestepasienter) før operasjonskapasiteten økes. For utnyttelse av ledig kapasitet ved 
Kongsvinger har divisjonen planlagt å flytte 2 pasientgrupper som i aktivitetsvolum utgjør ca. 45 
pasienter med planlagt amputasjon og ca. 40 stomipasienter. 
 
Medisinsk divisjon har lagt opp til en vekst på 3,5 % i antall døgnopphold målt mot budsjett 
2019 som i hovedsak skyldes flere trombektomipasienter. Antall DRG-poeng øker med 4,7% 
grunnet disse pasientene, samt økt kompleksitet gjennom flere respiratorpasienter på Medisinsk 
overvåkning (MO). Innen poliklinikk er det lagt opp til en vekst på ca. 15 % målt mot årets 
budsjett. Dette skyldes en kombinasjon av effektivisering og målrettet innsetting av ressurser og 
tiltak. Dette innebærer nytt utstyr for å øke kapasiteten for avdelingene Hjerte og Gastro og 
ombygginger som vil gi økt romkapasitet innen Gastro, Nevro og Blod. I tillegg tilføres det i 
budsjett 2020 målrettede nye årsverk innen Hjerte, Gastro, Nevro, Nyre og Blod. Det forventes 
en reduksjon i kjøp av skopier gjennom HELFO, og et gradvis lavere behov for bruk av 
avtalespesialister for Hjerte og Gastro når avdelingene klarer å håndtere større del av sine 
ventelister gjennom økt kapasitet. Effekten av avlastning fra Kongsvinger sykehus er usikker, 
men en endring av lokalsykehusfunksjoner for Eidsvoll og Ullensaker vil kunne ha effekt 
innenfor de fleste medisinske fag, dog i liten grad for nevrologi som ikke finnes på Kongsvinger. 
Videre vil man på foretaksnivå vurdere om det onkologiske tilbudet i større grad enn i dag bør 
gis på Nordbyhagen. 
 
Kongsvinger har lagt plantall for 2020 iht prognose 2019, korrigert fra 11 til 12 måneder. 
Divisjonen vil gjennom økt aktivitet fra Nordbyhagen kunne utnytte dagens sengekapasitet 
opptil 90 % belegg, kombinert med at divisjonen vil arbeide for å redusere gjennomsnittlig 
liggetid. 
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5.2 Aktivitet Psykisk helsevern og TSB 2020 
 
Døgnaktivitet 
 

 
 
Døgnaktivitet i 2020 er planlagt noe over prognose for 2019, og nesten 5 % høyere enn plantall 
2019. Årsaken ligger delvis i helårseffekt på sengene på Kongsvinger DPS og delvis i at senger 
med lav utnyttelsesgrad i de ulike DPSene (brukerstyrte senger og korttidssenger) er planlagt 
med en høyere utnyttelsesgrad i 2020. Akuttpsykiatri har stor pasientpågang og høyt belegg, og 
det må være senger i DPSene som pasienter fra akuttpsykiatri kan overføres til. Det er lagt til 
grunn 85% kapasitetsutnyttelse (beleggsprosent) og en forventet liggetid på gjennomsnittlig 25 
døgn ved alle ordinære døgnenheter i DPSene. 
 
Poliklinisk aktivitet 
 

 
 
I plantall og prognose for 2019 er det lagt på en måneds aktivitet på Kongsvinger i januar 2019 
for å få sammenliknbare tall mellom de to årene. 
 
Divisjon for psykisk helsevern har fått ekstra basismidler i 2020 til fire nye behandlerstillinger. I 
praksis vil basismidlene kunne finansiere flere stillinger fordi de nye årsverkene også genererer 
økte polikliniske inntekter. I budsjett 2020 er det lagt opp til 4 nye stillinger på BUP og 4 nye 
stillinger på VOP med 9 måneders effekt. Det vil si at man forutsetter at alle disse årsverkene er 
i drift fra 1. april neste år. 
 
Innen voksenpsykiatri (VOP) utvides tilbudet innenfor Helse og arbeid i 2020 fra starten av året. 
Aktiviteten har vært under opptrapping også i 2019. Dette vil gi en økning i polikliniske 
konsultasjoner på 3400 i 2020. Eksklusive denne veksten i antall konsultasjoner vil veksten 
innen VOP være på 3%. I forhold til plantall 2019 vil veksten være på 1,1%. 
 
Veksten på 3,9% innen TSB i 2020 forklares av to faktorer. Den ene er at området i 2019 hadde 
unormalt lav aktivitet i starten av året, og det er høy bevissthet og gode planer knyttet til 
tilsvarende periode i 2020. I tillegg etableres det et nytt akuttilbud innen TSB i deler av IR sine 
lokaler på Nordbyhagen (tiltaket har fått 1,5 mill. kr til ombygging i investeringsbudsjettet for 
2020). Det er planlagt at endringen medfører ca. 1000 konsultasjoner fra pasienter som ikke 
skrives inn samme dag. I tillegg vil driften ute på de fem ulike geografiske poliklinikkene i løpet 
av 2020 kun fokusere på elektiv virksomhet. 
  

2019 2020
Plantall Prognose Plantall

Utskrevne Liggedøgn Utskrevne Liggedøgn Utskrevne Liggedøgn Utskrevne Liggedøgn
VOP 4 005                   60 446                 4 005                   64 046                 3 820             65 143           -185           1 097                
BUP 121                       9 819                   121                       8 819                   121                9 819             -0               999                   
TSB 914                       18 652                 914                       18 652                 920                18 287           6                -366                  

Total DPH 5 039                   88 916                 5 040                   91 517                 4 861             93 248           -179               1 731                     

Diff 2019 vs 2020
Plantall 2020 vs prognose 2019

2020 Endr.
Plantall inkl 12 mnd KOS Prognose inkl 12 mnd KOS Plantall Prognose 19 vs Plantall 20

VOP 154 784                                      151 734                                      160 063                                      5,5 %
BUP 81 707                                        81 329                                        84 547                                        4,0 %
TSB 33 727                                        33 288                                        34 655                                        4,1 %

Sum DPH 270 218                                      266 351                                      278 366                                      4,5 %

2019
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5.3 Status prioriteringsregel 
 

 
 
Slik budsjett og prognose ligger nå, oppfylles prioriteringsregelen når det gjelder polikliniske 
konsultasjoner. Dette er imidlertid et bevegelig mål som vil avhenge av hvordan de siste 
månedene i 2019 faktisk ender opp i forhold til det som er prognostisert. 
 
Endringer i ISF-systemet vil også utfordre denne måten å måle prioriteringsregelen på 
ytterligere i 2020. Nå legges polikliniske konsultasjoner knyttet til hofteleddsproteser inn i en 
tjenesteforløpsgruppe (TFG) sammen med det operative inngrepet og innleggelsen. Dette vil 
gjøre det enda mer krevende å telle polikliniske konsultasjoner og få et korrekt 
sammenlikningsgrunnlag fra år til år. 
 
Foretaket vil ha løpende dialog med HSØ for å sørge for at prioriteringsregelen oppfylles i 
den endelige leveransen av budsjett i januar 2020.  

5.4 Forslag til budsjett 2020 
 
Foreløpig resultatbudsjett er vist i oppstillingen under, men eventuelle endringer som følge av 
endelige inntektsrammer fra Helse Sør-Øst og effekt av nytt logikk og vektsett vil innarbeides 
når det foreligger.  
 
I tråd med ambisjonene i økonomisk langtidsplan budsjetteres det med et overskudd på 150 
mill. kroner for 2020. 
 

2020 Endr.

Plantall inkl 12 mnd KOS
Prognose inkl 12 

mnd KOS
Plantall

Prognose 19 vs 
Plantall 20

Somatikk 357 979 366 979 381 127 3,9 %
VOP 154 784                               151 734                    160 063        5,5 %
BUP 81 707                                 81 329                      84 547           4,0 %
TSB 33 727                                 33 288                      34 655           4,1 %

Sum DPH 628 197                               633 330                    660 393        4,3 %

2019
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5.5 Økonomiske prioriteringer inn mot utviklingsplanen i budsjett 2020 
I økonomisk langtidsplan for 2020 ble det avsatt 25 mill. kr. til omprioriteringer i driftsbudsjettet 
for å iverksette utviklingstiltak for å realisere de langsiktige målene i utviklingsplanen. Prosessen 
med å prioritere satsingen i 2020 er beskrevet i årshjulet avsnitt 2.1.   
 
Det er fra 2017 igangsatt en rekke store satsinger der det er bundet opp drifts- og/eller 
investeringsmidler for 2020. Dette gjelder blant annet: 
 

• Etablering av trombektomi på dagtid fra september 2019 og døgndrift fra september 
2020. I budsjett 2019 er det innarbeidet 6 mill. kroner for etablering av tilbudet, finansiert 
med 3,4 mill. kroner i aktivitetsbaserte inntekter og 2,6 mill. kroner i basisinntekter. I 
2020 er tilbudet budsjettert til å koste 30 mill. kroner hovedsakelig finansiert av økte 
aktivitetsbaserte inntekter og 4,5 mill. kroner i basisinntekter.  
 

• Utvidelse av PCI-behandling til døgndrift, tentativt fra sep. 2020. Utvidelsen er forutsatt 
finansiert av økte aktivitetsbaserte inntekter i 2020. 
 

• Etablering av 4 kirurgiske intermediærsenger og respiratorkompetanse MO. I budsjettet 
for 2019 ble det innarbeidet 12 mill. kroner til etablering av intermediærsenger. 
Helårseffekten er beregnet til 5,7 mill. kroner, slik at samlet kostnadsramme prisjustert 
blir 18,3 mill. kroner i 2020. Videre foreslås det 4,8 mill. kroner for å styrke 
respiratorkompetansen i MO fra 2020. 
    

Ahus totalt Bud 2019
Prog 2019 pr 

30 .09
Bud 2020

Endr % Bud 
2019

Endr % Prog 
2019 pr 

30 .09

Endr # 
Budsjett 

2019

Endr # Prog 
2019

 t
Basisramme 6 466 935 6 556 478 6 897 796 6,7 % 5,2 % 430 861 341 318

Kvalitetsbasert finansiering 40 278 40 278 46 292 14,9 % 14,9 % 6 013 6 014

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling 1 966 192 1 965 974 2 056 441 4,6 % 4,6 % 90 249 90 467

ISF-refusjon somatisk poliklinisk aktivitet 451 705 451 705 508 959 12,7 % 12,7 % 57 254 57 254

ISF-refusjon poliklinisk PVH/TSB 141 639 140 540 167 846 18,5 % 19,4 % 26 207 27 306

ISF-refusjon fritt behandlingsvalg 0 0 0 0 0

ISF-refusjon pasientadministrerte legemidler 183 573 210 365 192 810 5,0 % -8,3 % 9 237 -17 555

Utskrivningsklare pasienter 34 463 18 000 19 303 -44,0 % 7,2 % -15 160 1 303

Gjestepasienter 28 674 28 674 29 658 3,4 % 3,4 % 984 984

Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter) 93 969 125 000 115 830 23,3 % -7,3 % 21 861 -9 170

Polikliniske inntekter 160 128 160 128 165 159 3,1 % 3,1 % 5 031 5 031

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 0 0 0 0 0

Andre øremerkede tilskudd 151 077 151 077 147 632 -2,3 % -2,3 % -3 445 -3 445

Andre driftsinntekter 466 088 473 535 487 516 4,6 % 3,0 % 21 428 13 980

Totalt DRIFTSINNTEKTER 10 184  721 10 321  754 10 835  243 6,4  % 5,0  % 650 521 513 488

Kjøp av offentlige helsetjenester -83 160 -83 160 -84 378 1,5 % 1,5 % -1 218 -1 218

Kjøp av private helsetjenester -151 249 -177 503 -161 819 7,0 % -8,8 % -10 570 15 684

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen -1 390 039 -1 370 039 -1 519 628 9,3 % 10,9 % -129 589 -149 589

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 -69 875 -68 621 -72 163 3,3 % 5,2 % -2 288 -3 542

Konserninterne gjestepasientkostnader -946 334 -979 824 -991 490 4,8 % 1,2 % -45 156 -11 666

Lønn til fast ansatte -4 468 596 -4 522 596 -4 752 444 6,4 % 5,1 % -283 848 -229 848

Overtid og ekstrahjelp -327 458 -368 521 -341 562 4,3 % -7,3 % -14 103 26 960

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift -672 517 -765 066 -765 065 13,8 % 0,0 % -92 548 1

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft 256 437 290 000 267 435 4,3 % -7,8 % 10 998 -22 565

Annen lønn -733 600 -735 800 -763 835 4,1 % 3,8 % -30 235 -28 035

Avskrivninger -362 091 -362 091 -353 984 -2,2 % -2,2 % 8 107 8 107

Nedskrivninger 0 0 0 0 0

Andre driftskostnader -1 052 429 -974 722 -1 084 237 3,0 % 11,2 % -31 808 -109 515

Totalt DRIFTSKO STNADER -10  000  912  -10  117  945  -10  623  170  6 ,2  % 5,0  % -622  258 -505  225

Finansinntekter 1 500 2 000 3 079 105,3 % 53,9 % 1 579 1 079

Finanskostnader -60 309 -60 809 -65 151 8,0 % 7,1 % -4 842 -4 342

Totalt FINANSRESULTAT -58  809  -58  809  -62  072  5 ,5  % 5,5  % -6  421 -3  263

 t
Totalt 125  000 145 000 150 000 20,0  % 3,4  % 1 279  200 5 000
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• Utskifting og utvidelse av analysehallen for laboratorievirksomheten er innarbeidet i 
investeringsbudsjettet for 2020 med 25 mill. kroner. De driftsøkonomiske 
konsekvensene vil bidra positivt for foretaket, men vil først få effekt etter oppstart i 
2021/22. 

 
• Anskaffelse av PET/CT med forventet ibruktagelse fra april 2020. Budsjettert 

investeringskostnad er 53,5 mill. kroner, hvorav 26,5 mill. kroner ble vedtatt i 
investeringsbudsjettet for 2019 og 27 mill. kroner i investeringsbudsjettet for 2020. I 
resultatbudsjettet for 2020 er det innarbeidet 3,7 mill. kroner i løpende driftskostnader 
finansiert med 1,5 i aktivitetsavhengige inntekter og 2,2 mill. kroner i basisinntekter.  

 
For 2020 er det foreslått følgende nye prioriteringer: 
 

• Etablering av en avklaringsenhet i akutt 24, vaktlag overleger i akuttmottaket og 
helårsdrift i A24B er innarbeidet med 4,3 mill. kroner i forslaget til budsjett 2020, hvorav 
6,1 mill. kroner i økte kostnader og 1,8 mill. kroner i økte polikliniske inntekter. 
 

• Endring av oppgavefordeling mellom Nordbyhagen og Kongsvinger for å utnytte 
kompetanse og kapasitet. Det er avsatt 25 mill. kroner til å understøtte endring i 
pasientstrømmer fra Nordbyhagen til Kongsvinger. 

 
• Prioritering av økt poliklinisk aktivitet i psykisk helsevern og TSB er styrket med 4 mill. 

kroner. 
 

• Ombygging av barneovervåkning i 2020 som forberedelse til trinn 2 i prosjektet er 
innarbeidet i investeringsbudsjettet for 2020 med 2,63 mill. kroner.  

 
• Sentralisering av poliklinisk akuttfunksjon IR, ARA er innarbeidet i investeringsbudsjettet 

for 2020 med 1,4 mill. kroner. 
 

• Ombygging til sammedagsmottak for ortopediske pasienter er innarbeidet i 
investeringsbudsjettet for 2020 med 0,25 mill. kroner. 

 
• Økt antall utdanningsstillinger for spesialsykepleiere er foreslått styrket med 3 mill. 

kroner i budsjett 2020 
 

• Det legges til rette for økt kapasitet gjennom vintersesongen. Det foreslås at 5 ekstra 
senger i NN holdes åpne fra 2. januar til 3. april (før påske) 2020, og at dette blir et fast 
vintertiltak for å øke antall senger i høysesong. Det finansieres med 2,5 mill. kroner i 
2020 og i årene fremover. 

 
Avslutningsvis er ny LIS-ordning inklusive etablering av en utdanningsmodul innarbeidet i 
forslaget til budsjett med 21 mill. kroner.  
 
 
Opp mot foretakets målbilde vil utvidelse av foretakets overvåkningskapasitet kunne bidra til 
færre strykninger på operasjonsavdelingen og dermed bedre operasjonskapasiteten. Det kan 
bidra til noe avlastning med de sykeste pasientene på sengeområdene og tiltaket kan også 
bidra til noe reduksjon i antall korridorovernattinger.  
 
Tiltaket i akuttmottaket har til hensikt å sluse de letteste pasientene inn i en egen 
avklaringsenhet, hvor tanken er at nødvendig utredning og diagnostikk skal gjøres raskt slik at 
pasienten kan avklares og enten sendes hjem, eller legges til observasjon en kort periode før 
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han/hun sendes hjem. Prosjektets ambisjon er at dette tiltaket etter full implementering (3. tertial 
2020) vil kunne redusere antall innleggelser i sykehuset med ca. 10 pasienter per dag. Dette vil 
ha stor påvirkning på belegg og arbeidsbelastning på sengeområdene dersom man lykkes. I 
tillegg er et annet mål med tiltaket å redusere ventetiden i akuttmottaket for de letteste 
pasientene som i dag venter lenge fordi de dårligste pasientene må håndteres først. 
 
Når det gjelder diagnostikk vil etablering av PET i 2020 kunne gi raskere diagnostikk av særlig 
kreftpasienter. PET inngår i en del av pakkeforløpene for kreft, og kontroll på denne 
undersøkelsen i eget foretak vil kunne bedre forløpstidene på enkelte pakkeforløp. 
Analysehallen får levert det første utstyret i 2020, men de store effektene kan ikke hentes ut på 
dette området før hele løsningen er på plass i 2021/2022. Når hele den nye hallen står klar er 
målet at analysereportoaret er utvidet og at svartidene skal gå ned. Det vil være positivt for 
både inneliggende pasienter og poliklinikk. 
 

5.6 Investeringer 2020 
Styret behandlet i møtet i oktober sak om prioritering av investeringer for 2020 (sak 67/19) og 
vedtok investeringsbudsjettet for 2020 innenfor en økonomisk ramme på 252,5 mill. kr. fordelt 
på følgende områder: 
 

 
 
Prioriterte investeringer for å understøtte utviklingsplanen er spesifisert i tabellen under.  
 

 
 

5.7 Likviditetsutviklingen 
I prinsippet er likviditeten regionalt styrt. Dette innebærer at foretaket ut fra de økonomiske 
rammer gitt fra Helse Sør-Øst får tildelt likviditet til drift og håndtering av avdrag på langsiktige 
lån. I tillegg er foretaket foreløpig tildelt 147 mill. kroner i likviditet til investeringer, inkludert 
likviditet til EK-innskudd i pensjonskassene (budsjettert til 34,5 mill. kroner).  
 
I slutten av oktober har foretaket en positiv bankbeholdning på 271,9 mill. kroner. 
Driftskredittrammen er per i dag på 547 mill. kroner. Foretaket har hittil i år ikke hatt behov for å 
benytte seg av denne. Foretaket har pr oktober hatt renteinntekter på 7,2 mill. kroner på 
bankbeholdningen. 
 
 

Kat 1 Beløp i 1000kr
Bygg utvikling 84 832
Bygg utskifting 35 000
MTU 77 205
IKT 15 890
BD 39 573
Totalsum 252 500
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6 Økonomisk risiko  
 
Foretakets plan- og budsjettprosess i 2020 innebærer at foretaket må fortsette å omstille seg for 
å oppnå bedre økonomiske resultater.  
 
Som det fremgår av denne saken inklusive vedlegg, vurderes de mest kritiske forhold for 
oppnåelse av budsjettbalanse i 2020 å være: 
 

• Få kontroll på bemanningsnivå, lønnskostnader og kostnader til ekstern innleie 
Etter å ha hatt et ganske stabilt forbruk av lønn og ekstern innleie i 2017 og 2018, har 
forbruket gått opp i 2019. Budsjettavviket på lønn i september og oktober er betydelig, 
og det er viktig at foretaket får bedre kontroll på bemanning med tilhørende 
lønnskostnader. Hvis man ser på andel variabel lønn av total lønnsmasse så var den i 
2017 og 2018 på 7,4%, mens den i 2019 har økt til 7,6%. En del av forklaringen til økt 
forbruk i 2019 ligger på aktivering av tiltakskort vinteren 2018/2019 og kostnader knyttet 
til ekstra poliklinikk innenfor mange fagområder som sliter med fristbrudd og etterslep. 
 
Bemanningspoolen i foretaket utvides i 2020, fra ca. 20 årsverk i 2019 til 34 årsverk i 
2020. I tillegg utvides antall utdanningsstillinger i foretaket og alle nye 
utdanningsstillinger som lyses ut kommer til å ha 100% lønn og en arbeidsplikt, 
istedenfor 80% lønn uten arbeidsplikt som har vært praksisen frem til nå. Alle disse 
«nye» arbeidstimene fra bemanningspoolen bør kunne bidra til at divisjoner og klinikker 
får inn personell med erfaring og kompetanse på en del av de sårbare vaktene sine i 
blant annet helger og ferier.  
 

• Gjestepasientkostnader  
Foretaket har per september 2019 er merforbruk i forhold til budsjett på 
gjestepasientkostnader på nesten 40 mill. kr. I tillegg ligger det et positivt budsjettavvik 
på gjestepasientinntekter på i overkant av 25 mill. kr.  

 
En del av avviket på kostnadssiden ligger på kjøp av tjenester fra private på skopier, 
ØNH og plastikk. Dette er kostnader som kommer som følge at pasienter meldes som 
fristbrudd til Helfo. I 2020 er målet at foretaket skal ha på plass en egen avtale for kjøp 
av skopier fra privat leverandør på de skopiene man av kapasitetshensyn ikke kan ta 
selv. Det samme er det behov for innen ØNH hvor utfordringen knyttet til pasienter som 
skal opereres er stor og hvor det er sannsynlig at en del av disse operasjonene må 
«selges ut» i 2020 for å ta ned etterslepet. Uansett vil prisen per pasient på denne typen 
avtaler med stor sannsynlighet bli lavere enn de kostnadene foretaket har fått per 
pasient som er meldt som fristbrudd til Helfo. 
 
Dersom foretaket lykkes med å få utnyttet ledig kapasitet på Kongsvinger fullt ut i 2019 
vil det kunne være en mulighet innen noen fagområder å hente tilbake elektive pasienter 
som per i dag får behandling på andre sykehus, men uten en slik vridning av aktivitet til 
Kongsvinger er økning av egendekning urealistisk med dagens kapasitetssituasjon. 
 
 

• Sikre en god utnyttelse av kapasiteten på Kongsvinger sykehus 
Allerede før overtagelsen av Kongsvinger sykehus startet arbeidet med å prøve å vri en 
del pasientstrømmer fra Nordbyhagen til Kongsvinger, og det siste året har vist at dette 
er vanskeligere og tar lenger tid enn det man hadde sett for seg på forhånd. 
 
Det jobbes videre med ulike tiltak som kan fylle kapasiteten på Kongsvinger, og 
hovedsporet er å snu noen øyeblikkelig-hjelp strømmer fra kommuner i nærheten av 
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Kongsvinger sykehus. I tillegg jobbes det med å identifisere elektiv kirurgisk aktivitet som 
kan egne seg for behandling på Kongsvinger. 
 

• Økonomisk risiko knyttet til nye tilbud (trombektomi og PET) og utvidelse av 
eksisterende tilbud (PCI)  
Det blir et viktig fokusområde i 2020 å følge opp at de økonomiske forutsetningene i de 
prosjektene som er spesifisert i kapittel 5.5 innfris, og at det ved negative avvik i forhold 
til plan finnes tiltak som kan redusere avviket. 
 
Det er spesielt estimert pasientvolum knyttet til trombektomi som det er stor usikkerhet 
knyttet til i 2020 og dette må overvåkes nøye. Det må også følges opp at de kostnadene 
som er lagt til grunn i prosjektene er det som også faktisk benyttes når prosjektene 
kommer i drift, og at forutsatte besparelser på gjestepasientkostnader faktisk skjer.  
 

• Sikre gjennomføring av planlagt poliklinisk aktivitet i tråd med de forutsetningene som er 
lagt inn i budsjett 2020 
Det er både i somatikk og psykisk helsevern lagt opp til en økning i antall ressurser som 
skal benyttes til poliklinisk aktivitet i 2020. Erfaring viser at det kan være krevende å få 
så mye aktivitet som man har planlagt ut av disse ressursene. En forklaring til det er at 
ressursene omprioriteres til andre, og mer presserende oppgaver i klinikken enn 
poliklinikk. 
 
Den økonomiske konsekvensen av lavere poliklinisk aktivitet er tapte polikliniske 
inntekter, og at «business casene» som er lagt til grunn for bemanningsøkning ikke 
lenger er holdbare. En annen konsekvens er at man ikke får tatt unna fristbrudd og 
etterslep. 
 
Å sikre poliklinisk kapasitet blir et viktig fokusområde i 2020. 
 

Foretaket har i budsjettprosessen arbeidet med utfordringsbildet fra ØLP, og divisjonene har 
ikke fått ytterligere omstillingsutfordringer utover dette. Flere divisjoner har en styringsfart inn i 
2020 som er et stykke unna budsjett. Her har det blitt jobbet godt med tiltak, men den 
økonomiske risikoen i budsjett 2020 er fortsatt betydelig på 2-3 divisjoner. Ytterligere detaljer på 
dette finnes i vedlegg 1. 
 
Det legges en buffer på foretaket felles for å utlikne den risikoen som ligger i de divisjonsvise 
budsjettene i 2020. Denne bufferen er lavere i 2020 enn i 2019 fordi man har delt ut 74 mill. kr 
av denne i budsjettprosessen. Den vurderes likevel som tilstrekkelig stor til å dekke den 
økonomiske risikoen som ligger på divisjonene.  
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Mål og budsjett 2020  
Divisjon: Ortopedisk klinikk 

1) Mål 2020  
Divisjonens egne 
prioriterte mål  

Måleparametere Gj.snitt hiå 
(jan-sep 2019) 

 

Mål 2020 

Mål 1 
Optimalisere bemanning,  
spesielt helgeutfordring  
 

Antall fastvakter og bruk av 
variabel lønn/ekstern innleie 
på sengepostene. Bruk av 
overskudd på ukedagene pga 
høyere fast bemanning 

1165 fastvakter per sep-19 
Overforbruk per sep-19 på 
10,02 mill på sengepostene 
på lønn 

Ingen ekstern innleie. Redusere 
styringsfart på lønn på sengepostene med 
mindre bruk av for eks overtid og 
forskyvning ved høyere fast bemanning. 

 
Mål 2  
Effektiv drift 
(standardiserte pasient-
forløp for overarmsbrudd 
som indikator) 

Liggetid og overbelegg og 
preoperativ liggetid orto ø-
hjelp SOP 
 

417 Korridorpasienter per 
sep-19. Preoperativ liggetid er 
26 timer per ø-hjelps 
operasjon (17 timer i 2017) 
 

Ingen korridorpasienter og ingen 
«uteliggere», redusert liggetid på ø-hjelps 
døgnpasienter (spes hoftebrudd og 
overarmsbrudd). Redusert preoperativ 
liggetid tilbake til 17 timer. 

Mål 3  
Pasientens førstevalg og 
gjennomføre planlagt 
elektiv aktivitet 

Planlagt sammenlignet med 
faktisk elektiv kirurgi.  

14 over plantall på elektiv 
proteser per september, 40% 
under på spondylodeser (24 
stk), men 12,5% over på 
lettere rygger (22stk) 

Møte plantall på elektiv aktivitet 

Mål 4 
Redusere sykefravær  

Sykefraværsprosent 7,33% sykefravær per aug-
19 

7,2% sykefravær, involvering av alle 
ansatte 

 
Økt fast bemanning på sengepostene for å sikre kompetanse og redusere huller i helg. Forventning om 
redusert bruk av variabel lønn som følge av dette. Standardisert prosedyre for bruk av fastvakter. 
 
Pasientforløp er fokusområde for alle avdelinger i 2020. Indikatorgruppe er overarmsbrudd.  
 

Foretakets hovedmål Gj.snitt hiå 
(jan-sep 2019) 

Mål 2020 

Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd:   
- Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 50 dager innen 

2021(somatikk), 40 dager (VOP og BUP) og 35 dager (TSB) 
78 68 

- Pasienter opplever ikke fristbrudd 5,6% 1,5% 
- 95% av pasientavtaler for pasienter i forløp overholdes (etterslep) – (14% andel passert 

tentativ tid per september) 
86% 93% 

Redusert sykefravær til 7,2 % på foretaksnivå 7,3% 7,2% 
Pasientovernattinger i korridor 46/mnd 20/mnd 

 
Kommentarer til målene: 
De fleste store diagnosegrupper i ortopedi har ifølge prioriteringsveilederen veiledende frist 26 uker =182 
dager. Det er derfor en god del ortopediske pasienter som medisinsk sett kan vente mer enn 55 dager, 
men det er selvsagt ønskelig å ha et tilbud med rimelig kort ventetid av andre årsaker enn medisinske. Med 
planlagte endringer/tiltak som telefonkontroller, revidert metodebok og brukerstyrt poliklinikk vil det 
være realistisk å komme under gj.sn for året 2019. Disse endringene bør også frigjøre timer til å ta ned 
etterslepet tilsvarende 50% reduksjon slik at et mål på 93% overholdes.  
 
Med oppbemanning av 1 tun på helg i vinterperioden 13 uker forventes antall pasientovernattinger i 
korridor å reduseres, samme effekt forventes av forbedringstiltaket i OK rundt pasientforløp. Likevel er 
utfordringen med sengekapasitet i 2020 en helårsutfordring slik at drøyt 50% reduksjon vurderes som 
oppnåelig.  
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2) Aktivitet og kapasitet 
 

 
 
Plantall for elektive døgnpasienter er basert på operasjonskapasitet samt prognose, øyeblikkelig hjelp døgn 
er lagt nær plantall 2019 hvilket har vist seg å stemme veldig bra med faktisk aktivitet i 2019. 2019 plantall 
var et snitt av faktisk aktivitet i 2016-2018. Det er lagt inn en liten økning på elektive dagpasienter på 
grunn av bedre utnyttelse av kapasitet på blant annet Ski Sykehus.  
 
3)  Økonomisk utfordring og tiltaksplan 

 

 
 

 
 
 
De første tre tiltakene er faktiske reduksjoner av budsjett og er basert på dagens aktivitet og forventninger 
i 2020.  
 
Ortopedisk klinikk har en stor andel UK pasienter og det var en forventning om en større reduksjon i 
2019, men siden dette ikke har blitt realisert eller forventes å endres i nær fremtid så økes budsjette i 2020 
opp til prognose for 2019.  
 

FinansieringOmsorgsnivå ØH/Elekt Antall DRG- p Ligged Index Gj.sn.L Antall DRG- p Ligged Index Gj.sn.L Antall DRG- p Ligged Index Gj.sn.L
ISF Døgn Elektivt 1 644   3 030   5 525         1,855    3,4        1 572    2 850    5 095       1,813     3,2        1 600     2 978       5 375     1,861   3,4        

Øhjelp 4 576   6 401   17 152       1,405    3,7        4 658    6 423    20 219     1,379     4,3        4 655     6 394       17 788   1,374   3,8        
Dag Elektivt 3 314   1 715   -            0,517    -        3 519    1 766    -           0,502     -        3 525     1 776       -        0,504   -        

Øhjelp 54       24       -            0,439    -        52        18        -           0,351     -        46          16            -        0,348   -        
Pol Elektivt 33 638 1 348   -            0,040    -        33 639  1 331    2             0,040     0,0        33 639    1 331       2           0,040   0,0        

Øhjelp 14 499 759      397            0,052    0,0        15 750  778       446          0,049     0,0        15 750    776          446       0,049   0,0        
Utlendinger Døgn Elektivt 1         3         11             2,888    11,0      

Øhjelp 33       43       224            1,314    6,8        34        41        165          1,196     4,9        34          44            165       1,302   4,9        
Dag Elektivt 1          0          -           0,304     -        

Øhjelp
Pol Elektivt 33       1         -            0,033    -        33        1          -           0,041     -        33          1              -        0,041   -        

Øhjelp 96       4         6               0,047    0,1        111       6          4             0,056     0,0        111        6              4           0,056   0,0        
Totalt 57 888 13 330 23 314       0,230    0,4        59 369  13 215  25 932     0,223     0,4        59 393    13 323      23 780   0,218   0,4        

Budsjett 2019 Prognose 2018 Budsjett 2020

Håndtering av omstillingskravet 2020

 Pålagt netto omstillingkrav årlig (-):             -1 871 

 Styringsfart 2019 som må løses i 2020         -15 484 

 Divisjonens beregnede brutto omstillingskrav 
akkumulert (-): 

         -17 355 

 Plan omstilling akkumulert (+):               7 729 

 Årlig uløst:            -9 626 
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Det vil i 2020 være fokus på pasientforløp og det å redusere liggetid på visse pasientgrupper på ortopedisk 
klinikk. Ved redusert liggetid så vil behov for oppbemanning på grunn av høyt belegg reduseres og det 
forventes mindre forbruk av variabel lønn. I tillegg jobbes det kontinuerlig med god arbeidstidsplanlegging 
og god utnyttelse av bemanning i forhold til aktivitet.  
 
Hoveddelen av den styringsfarten som klinikken foreløpig ikke har funnet tiltak for (9,6 mill. kr) knytter 
seg til vedvarende høyt fastvaktsbruk på sengepostene og en kostnadsmessig utfordring på legesiden på 
grunn av en økning i antall eldre leger som har gått ut av vakt.  
 

4) Oppfølging og resultatsikring 

Månedlig resultatoppfølgingsmøte i klinikkledergruppen (økonomi, aktivitet, ventetider og fristbrudd og 
status forbedringsprosjekter). Ansvarlig: Klinikkdirektør 

Månedlig oppfølging med sengepostene for å kartlegge bruk av overskudd av ansatte på ukedager i 
forbindelse med oppbemanning for å dekke helgevakter.  

Ukentlig resultatoppfølgingsmøte av aktivitet og bemanning på sengepostene. Ansvarlig: Avdelingssjefer 

Driftsmøter med klinikk og avdelingssjefer 2 ganger per uke for å se på status (ventetider og fristbrudd, 
kapasitet, korridorbelegg og bemanning/sykefravær) 

Daglig oppfølging av etterlevelse av prosedyre for fastvakt.  

Klinikken arbeider kontinuerlig med forankring hos de ansatte, blant annet gjennom fast spalte i 
klinikkens månedlige nyhetsbrev. Indikatorer for resultatoppnåelse følges opp i hver enkelt avdeling.  

Eget prosjekt påbegynt høst 2019 for alle avdelinger rundt bedre pasientforløp. Arbeidsgruppe med 
koordinator som rapporterer til styringsgruppa (klinikkledelsen).  Videreføres i 2020.  
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Mål og budsjett 2020  
Divisjon for diagnostikk og teknologi 

1) Mål 2020  
 

Divisjonens egne prioriterte mål  Mål 2020 
Mål 1 Inntektssikring  Iht. budsjett 
Mål 2 Kontroll bemanning Iht. budsjetterte 

månedsverk 
Mål 3 og 4 Hverdagsrasjonalisering Bidra til 

budsjettoppnåelsen 
 

Foretakets hovedmål  Gj.snitt hiå 
(jan-aug 2019) 

Mål 2020 

A. Pasienter opplever ikke fristbrudd (Bildediagnostisk avdeling, brystdiagnostikk)  0% 
B. Redusert sykefravær til 7,2 % på foretaksnivå (Divisjon for diagnostikk og teknologi 

mål 2019 6,5%) 
6,9% 6,5% 

 
Ad A. vises til hovedpunkt 2. 
Ad B. fortsetter divisjonen virksomhetsovergripende tiltak i fm nærværsprosjekt igangsatt 2015, samt 
forbedringsprosjekter innen flere avdelinger som er startet opp i 2019. Det startes nå også et arbeid med å 
styrke den enkelte leder og lederlinjene i divisjonen i forhold til nærværsarbeidet, bla gjennom å benytte 
informasjon fra divisjonens interne prosjekt rundt sluttsamtaler avsluttet etter 2 år i 2017.  

2) Aktivitet og kapasitet 
Aktivitet og kapasitet innen diagnostiske tjenester dimensjoneres innen for rammen av tilgjengelig utstyrs- 
og bemanningskapasitet harmonisert mot budsjettramme for 2020. Divisjonen legger til grunn 
aktivitetstall for 2020 tilsvarende faktisk aktivitet 2019, inkludert helårseffekt for Kongsvinger 
opptaksområde.  
 
Virksomhetsoverføringen av Kongsvinger sitt opptaksområde pr 1.februar 2019, har i varierende grad 
påvirket diagnostisk virksomhet på Nordbyhagen. Gjennom 2019, er det utarbeidet egne 
aktivitetsrapporter for rapportering av aktivitetsvekst knyttet til Kongsvinger. Både aktivitet lokalt på 
Kongsvinger sykehus,  og økning i aktivitet på Nordbyhagen fra Glåmdalskommunene er dokumentert og 
fulgt tett opp i 2019.   
 
Endrede rammebetingelser 2020: 
Primært vil endringer for DDT sin virksomhet påvirkes av beslutninger relatert til sykehusets 
utviklingsplan, konsekvens av Kongsvinger-prosjektets fase II og nasjonal beslutning om etablering av 
screeningprogram for colon rektal canser. Dette medfører blant annet at divisjonen i 2020 vil: 
 

• Bidra til måloppnåelse innen Nevro trombektomi iht. oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF 
• Sikre oppstart positron-emisjonstomografi(PET) iht. styrevedtak 78/18 
• Sikre etablering av ny laboratorieanalysehall   
• Tilrettelegge for etablering av nasjonal screening laboratorium for iFOBT iht. oppdrag fra Helse 

Sør-Øst RHF 
• Tilrettelegging for etablering av kapasitet relatert til Nasjonalt screeningprogram innen colon 

rektal canser  
• Tilrettelegge for oppstart av regionalt oppdrag ifm HPV primærscreening 
• Økt brystdiagnostisk kapasitet for ivaretakelse av mammografiscreening og klinisk mammografi 

som følge av overføringen av Kongsvinger sykehus  
• Legge til rette for potensielle endringer som følge av Kongsvingerprosjektet fase II.  
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3) Økonomisk utfordring og tiltaksplan 
Divisjonen har ut fra gitte økonomiske forutsetninger og med blikk på et historisk perspektiv lagt til rette 
for et detaljert budsjett for 2020, som i stor grad vil sette den enkelte avdeling i stand til å levere sine 
tjenester på dagens nivå.  
 
Det oppleves økende etterspørsel etter diagnostiske tjenester, økt etterspørsel av behandlingshjelpemidler, 
særskilt innen diabetes, samt bistand til anskaffelser og vedlikehold innen MTU og IKT. Dette påvirker 
særskilt behovet for økt bemanning, moderne utstyrspark og manglende arealer for drift.  
 
Områder som særskilt kan løftes frem er pakkeforløpene for kreft, som berører flere fagområder:  

• Avdeling for patologi (store komplekse prøvemengder pr pasient med kostbare biomarkører) 
• Bildediagnostisk avdeling (antall pakkeforløp og kreftkontroller øker, utfordrer etterspørsel innen 

annen diagnostikk og sykehusets forskningsmiljøer)  
• Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling (økt fokus på pasienttilpasset blodprodukter 

med omfattende individuelle analysebehov) 
• Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi(stor etterspørsel og vekst innen molekylære 

analyser, eksempelvis pasienttilpasset medisin). 
 

Området Behandlingshjelpemidler har gjennom de siste årene hatt en tjenesteuttaksvekst på ca. 8 mill. kr 
per år. Styringsfarten er dempet noe gjennom flere tiltak, men vil trolig fortsette sin vekst. Dette sees 
nasjonalt.  

 
Det regionale digitale fornyingsprogrammet utfordrer gjennom stort behov for personell; 

• Medisinsk teknologi og eHelse utfordres særskilt bemanningsmessig både i fm 
prosjektgjennomføring og forvaltning i drift, grunnet følgende regionale initiativ:   

o Infrastrukturmodernisering (STIM) gjennom linjen til Sykehuspartner HF. 
o Regional klinisk løsning – med behov for ressurser til innføring/sluttføring og 

forvaltning av nye regionale løsninger som treffer sykehuset i 2020/2021.  
 

Nedenfor skisseres tiltakene divisjonen har identifisert for å oppnå budsjettbalanse i  2020.  
 
Divisjonen iverksetter tiltak oppsummert innen fire hovedområder; inntektssikring, kontroll bemanning 
og hverdagsrasjonalisering i form av varekostnader og andre driftskostnader.  
 

 
 
Omstillingskravet til divisjonen for 2020 er 4,6 mill. kr. Erfaringsmessig oppnås ikke full effekt av 
planlagte tiltak. Derfor har divisjonen utarbeidet tiltak som er 0,4 mill. kr høyere enn krav for å 
kompensere for den risikoen man vet ligger i denne type tiltak. 
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4) Oppfølging og resultatsikring 
Divisjonen gjennomfører oppfølging iht. nedenstående pr tidsintervall og nivå:  

• Månedlig oppfølging av avdelinger (virksomhetsstyrings møter) 
• Iht. virksomstyringsprosedyre i DDT EQS ID 29639 
• Møte mellom avdelingsleder og direktør – controller og HR fra sentral stab deltar. Evt. 

deltar seksjonsleder/-e 
• Møtet tar utgangspunkt i skriftlig rapport jf. mal i EQS ID 29639 

• Avdelingsleder presenterer avdelingens mål ref. relasjon til mål under punkt 1.  
• Presenterer status/måloppnåelse (Ja/Nei) – ved Nei presenteres håndtering jf. 

resultatsikring og derav nye tiltak.  
• Månedlig resultatsikring i divisjonsledermøter 

• Gjennomgang en gang pr måned (økonomi, HR, aktivitet) 
• Prioriterer områder med uønsket styringsfart 
• Det jobbes kontinuerlig med å bedre forståelsen av felles eierskap til hvordan levere 

innen gitte rammer til beste for pasienten.  
• Ukentlig kapasitetsmøter (BDA) 

• Tavlemøter gjennomføres i BDA, merkantil gruppe hver mandag, og innen 
brystdiagnostikk 

• Lederavtaler 
• Avdelingens mål implementert i lederavtaler med gjennomgang i 

lederavtaleoppfølgingsmøter og oppfølging jf. mnd. oppfølging av avdeling. 
• Avdelingsleder viderefører krav om resultatsikring gjennom nivå 4 og 5 iht. avdelingens 

delmål for understøttelse av divisjonens hovedmål. 

5) Operasjonalisering av målene i Utviklingsplanen  
 
Liste over prioriterte, planlagte og finansierte tiltak 2020: 
 
Divisjon Hovedmål Delmål Tiltak Koordineres av 

prosjekt 

Divisjon for 
diagnostikk og 
teknologi 

Etablere ny 
analysehall 

• Delmål iht. 
prosjektplan 

• Prosjektet 
tentativt 
ferdigstilt i 
2021/2022.  

Tiltak iht. 
prosjektplan 

Ny analysehall 
TLMB  

Divisjon for 
diagnostikk og 
teknologi/Medisinsk 
divisjon 

Etablering av nevro 
trombektomi 

• Delmål iht. 
prosjektplan 

• Dagtid fra sep 
2019 og 
døgndrift fra 
sep. 2020  

 

Tiltak iht. 
prosjektplan 

Prosjekt 
trombektomi 
 

Divisjon for 
diagnostikk og 
teknologi 

Etablering av 
PET/CT  

• Delmål iht. 
prosjektplan 

• Planlagt 
oppstart 
tilbud april 
2020 

Tiltak iht. 
prosjektplan 

Etablering av 
PET/CT 

Divisjon for 
diagnostikk og 
teknologi 

 
Utredning av 
hjemmebasert 
sykehusbehandling, 
konseptfase 

• Delmål iht. 
konseptfase-
plan 

• Planlagt 
fremlagt Q2 

Tiltak iht. 
konsept-
fasebeskrivelse 

 
Prosjekt 
«Hjemmebasert 
sykehusbehandling»  
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 2020 for mål 
om vedtak 
gjennom-
føringsfase 
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Mål og budsjett 2020  
Divisjon: Kvinneklinikken 

1) Mål 2020  
 

Divisjonens egne prioriterte mål Gj.snitt hiå 
(jan-sep 2019) 

Mål 2020 

Mål 1 Redusere antall avviste på føden (organisering av fødebarsel og 
rett kompetanse på rett sted til rett tid) 

Avvist 66 per sep-19 10 (samme nivå som 2016) 

Mål 2 Gjennomføre akuttmottaksprosjektet med analyse av bemanning 
mot aktivitet og et mulig akuttmottak, for å bedre pasientsikkerhet og 
flyt på Kvinneklinikken.  

-10,4 mill kroner 
overforbruk per september 
på lønn og ekstern innleie 

Økonomi i balanse 

Mål 3 Forbedringskultur gjennom forbedringsarbeid, bedre 
pasientforløp og ansvarliggjøring og involvering av ansatte 
 

51 klagesaker per september 
2019 (72 per sep-18) 

Redusere antall klagesaker 

Mål 4 Bedre arbeidsmiljø med fokus på nærvær 6,49% sykefravær per 
august, 202 HMS 

avviksmeldinger per sep-19 

Vedvarende lavt sykefravær 
og redusert antall HMS 

avviksmeldinger 
 
 

Foretakets hovedmål  Gj.snitt hiå 
(jan-sep 2019) 

Mål 2020 

Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd:   
- Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 50 dager innen 

2021(somatikk), 40 dager (VOP og BUP) og 35 dager (TSB) 
54 Under 55 

dager 
- Pasienter opplever ikke fristbrudd 0,9 0 
- 95% av pasientavtaler for pasienter i forløp overholdes (etterslep)  95% 

Redusert sykefravær til 7,2 % på foretaksnivå 6,49% 7,2% 
Pasientovernattinger i korridor 4 0 

 

2) Aktivitet og kapasitet 
 

 
 
Klinikken har økt fødetallet fra 4682 i 2019 til 4716 i plantall 2020. DRG-vekt per fødsel er i gjennomsnitt 
lagt lavere i 2020 hovedsakelig på grunn av økning i antall kvinner med tidlig hjemreise. Arbeid med 
pasientflyt (blant annet induksjoner) forventes også å gi en reduksjon i antall avviste fødsler og derfor 
muliggjøre en økning i plantall.  
 
Plantall på gynekologisk poliklinikk er lagt etter prognose samt en liten økning i polikliniske konsultasjoner 
på grunn av konkrete tiltak (se under). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avdeling Oms Antall DRG-vekt Liggedager Indeks GjsnL Antall DRG-vekt Liggedager Indeks GjsnL Antall DRG-vekt Liggedager Indeks GjsnL
Avd for føde og barsel Døgn 10 158        7 446         26 360        0,735    2,6       10 132   7 315         26 020        0,722    2,6        10 225     7 438         26 428        0,727     2,6        

Dag -             0                -             5           0                -             0,080    -        
Pol 21 303        545            93              0,026    0,0       20 844   531            94              0,025    0,0        21 543     548            93              0,025     0,0        

Avd for gynekologi Døgn 1 711         1 531         3 816         0,993    2,2       1 650    1 518         3 825         0,920    2,3        1 643      1 508         3 872         0,918     2,4        
Dag 2 829         1 043         -             0,278    -       3 047    1 067         -             0,350    -        3 043      1 066         -             0,350     -        
Pol 16 702        868            25              0,052    0,0       16 748   895            34              0,053    0,0        17 323     915            34              0,053     0,0        

Totalsum 52 703        11 433        30 294        0,216    0,6       52 426   11 327        29 973        0,216    0,6        53 777     11 475        30 427        0,213     0,6        

Bud 2019 Prognose 2019 Bud 2020
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3) Økonomisk utfordring og tiltaksplan 
 

 
 
 

 
 
Tiltakene om å redusere overlapp mellom vakter vil redusere styringsfarten på lønn, mens de andre 
tiltakene er lagt inn som økt inntektsforventning og kostnadsreduksjon i forbindelse med jobbglidning fra 
sykepleier til kontorfaglig.  
 
Beløpet på ca. 14 mill. kr som man ikke har funnet budsjettiltak for er hovedsakelig lønnsavvik og 70% av 
utfordringen ligger på føde/barsel. Det er i 2019 startet et prosjekt for å se på mulighetene for å få 
strømlinjeformet pasientforløpene i større grad enn i dag. I dette prosjektet skal all aktivitet på 
Kvinneklinikken gjennomgås og muligheten for et felles akuttmottak vurderes. Dette prosjektet forventes 
å kunne bidra til å skape en felles forståelse og forankring på hva som er riktig bemanning til aktiviteten på 
de ulike seksjonene. Eventuelle nye pasientforløp forventes å gi en gevinst ved at bemanningsløsninger 
tilpasses en aktivitet pr seksjon som har mindre variasjon enn ved dagens organisering. 

4) Oppfølging og resultatsikring 
 
Lederavtaler alle ledere - 4 resultatmål (økonomi for alle) og 2 utviklingsmål (personlige) 

– Klinikkdirektør må kvalitetssikre at det gjennomføres lederavtaler med minimum 2 
oppfølgingssamtaler pr år for alle ledere i divisjonen (N3 og N4)  

Strategisamling to ganger per år 

Klinikk-AMU annenhver måned 

Månedlig oppfølging av avdelinger (driftsmøter) 
– Det gjennomføres månedlig oppfølging av avdelingene/seksjoner i divisjonen sammen 

med controller 

Månedlig resultatsikring i divisjonsledermøter 
– Økonomi og pasientsikkerhet/forbedring 

Daglig driftsmøte, tavlemøte (divisjonsnivå) 

Håndtering av omstillingskravet 2020

 Pålagt netto omstillingkrav årlig (-):             -1 837 

 Styringsfart 2019 som må løses i 2020          -14 793 

 Divisjonens beregnede brutto omstillingskrav 
akkumulert (-): 

         -16 630 

 Plan omstilling akkumulert (+):              2 579 

 Årlig uløst:          -14 051 
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– Seksjonene i divisjonen har daglig oppfølging av kapasitet og fokus på aktuelle tiltak for å 
sikre god kvalitet og drift.  Seksjonslederne/koordinator møtes på møterommet på 
kjøkkenet daglig 

– Daglig tavlemøter på seksjonene 

 
  

Side 10 av 31 / Akershus universitetssykehus HF                                                                            

 



Mål og budsjett 2020  
Divisjon: Barne- og ungdomsklinikken 

1) Mål 2020  
 

Divisjonens egne prioriterte mål  Gj.snitt hiå 
(jan-sep 2019) 

Mål 2020  
(jan-sep 2020) 

Mål 1 Redusere forbruk av variabel lønn og ekstern innleie sammenliknet med 
forbruk i 2019 med 10%. 

 
13.9 mill kr  

12,9 mill. kr (inkl. 3,3% 
lønnsvekst) 

Mål 2 Forberede barneovervåking fase 2 inn mot vinter 2020 og for full 
implementering fra 2021 

Ikke påstartet 
enda 

Bemanne og kompetanseheving  
opp til 3 senger fra september 

2020 
Mål 3 Øke antall kliniske studier i BUK  5 Oppstart 1 -2 nye kliniske 

studier 
 
Kommentarer til målene: 
 
Mål 1 
BUK har en økning i variable lønnskostnader og innleie i 2019, særlig gjelder dette avdeling leger og 
avdeling nyfødt intensiv. Nyfødt intensiv har styrket bemanningen på de mest sårbare vaktene i 2019, noe 
som fortsetter i 2020. I tillegg er det i 2019 gjennomført ombygging for å tilrettelegge for en familiebasert 
nyfødt intensiv avdeling. Det er forventet noe lavere liggetid som et resultat av denne satsningen. Det er 
også gjort et grundig arbeid med kompetanseutvikling, målrettet rekruttering og analyse av 
bemanningsplaner.  Det vil følges tett opp at dette også får positiv effekt på bruk av variable lønn og 
innleie i 2020. 
I avdeling for leger har det vært utfordringer knyttet til rekruttering av subspesialister og overleger. Det 
jobbes med systematisk og god opplæring samt med utdanning av egne leger. I tillegg vil klinikken jobbe 
med å være enda mer i forkant når det kommer til rekruttering, og søke samarbeidsløsninger med OUS på 
mulige tiltak for kompetanseutveksling og kompetansebygging.  
 
Mål 2 
Sykehusledelsen vedtok i desember 2017 at fullverdig intermediærenhet (barneovervåkning) skal 
etableres i BUK, med oppstart av fase 1 fra 1. september 2018. Fase 1 med etablering av to 
sengeplasser, oppbemanning av 8 stillinger og kompetanseheving ble gjennomført i oktober 2018. 
I investeringsbudsjettet for 2020 er det innvilget midler til en ombygning for en ytterligere 
opptrapping av dette intermediærtilbudet/barneovervåkningen. BUK vil etter ombyggingen 
bemanne opp til drift av 3 overvåkningssenger fra september 2020. Vi jobber mot full 
implementering til 6 senger i høysesong (4 senger i gjennomsnitt) i 2021.  
 
Mål 3 )  
Det pågår allerede flere kliniske studier ved BUK. Samtidig er det en klar målsetting å øke den 
kliniske forskningsaktiviteten i årene som kommer. Dette er også helt i tråd med nasjonale og 
regionale føringer og en overordnet satsning på Ahus om å øke antall kliniske studier, og da 
gjerne pragmatiske kliniske studier. BUK vil vurdere etablering av en klinisk forskningspost for 
barn, i tett samarbeid med forsknings- og innovasjonsdivisjonen på Ahus 
 

Foretakets hovedmål  Gj.snitt hiå 
(jan-sep 2019) 

Mål 2020 

Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd:   
- Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 50 dager innen 

2021(somatikk), 40 dager (VOP og BUP) og 35 dager (TSB) 
54 52 

- Pasienter opplever ikke fristbrudd 3% 0,9% 
- 95% av pasientavtaler for pasienter i forløp overholdes (etterslep) 89,4% 95% 

Redusert sykefravær til 7,2 % på foretaksnivå 8,4% 7,2 % 
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Ventetid: 
Barne- og Ungdomsklinikken har i flere år hatt lavere ventetid enn målkravet fra HOD og ligger 
også i 2019 an til å komme i mål under målkravet på 55 dager. Det mer langsiktige målet er å 
komme ned i 50 dagers ventetid i somatikken innen 2021 og da må ventetiden reduseres i 2020 
sammenliknet med 2019. Måltallet for 2020 settes derfor til 52 dager og det bør være mulig med 
justeringer av dagens drift å innfri dette målet.  
 
Pasienter opplever ikke fristbrudd: 
Utfordringen med fristbrudd har vært større i 2019 enn tidligere år i Barne- og ungdomsklinikken 
og det er særlig psykologutredninger på Barnehabiliteringen som har generert fristbrudd. I 
budsjett 2020 økes psykologressursene på Barnehabilitering med 2,5 årsverk, som et midlertidig 
finansiert tiltak. Dette sammen med andre tiltak, som bedre logistikk og økt merkantil støtte vil 
redusere antall fristbrudd i 2020. Å komme ned på 0 fristbrudd er ikke realistisk, men å komme 
under 1% i fristbrudd bør være mulig med de tiltakene som nå er planlagt. 
 
Overholdelse av pasientavtaler: 
Barne- og ungdomsklinikken har hatt en negativ utvikling på overholdelse av pasientavtaler i 
2019. Det er pediatrisk poliklinikk som har den største utfordringen på dette området. Det er satt 
i gang et eget forbedringsprosjekt for å få antall pasientavtaler som passerer frist til å gå ned, men 
tilgangen på legeressurser på poliklinikken og tilgjengelige legelister frem i tid har gjort at man 
ikke har lykkes med å nå målsetningene i dette forbedringsprosjektet så langt. I 2020 er målet at 
legelister skal være tilgjengelige minst 6 måneder frem i tid og det blir økt fokus på å fylle opp 
med legeressurser på poliklinikk, samt å få utnyttet LIS-leger til poliklinikk innenfor en del 
fagområder.  
 
Sykefravær: 
Klinikken har både i 2018 og 2019 hatt et høyere sykefravær enn det som har vært målkravet på 
fravær for foretaket (7,2%). Det er nyfødt-intensiv som har hatt den største utfordringen, og da 
spesielt med langtidsfravær. Per august 2019 har gjennomsnittlig sykefravær på nyfødt ligget på 
11% og 8% av dette fraværet er langtidsfravær. Også kontortjenesten har hatt høyt fravær i 2019 
(10,3%). 
 
Det jobbes med avdelingssvise tiltak på oppfølging, også med bistand fra HR avdelingen. Og 
med spesifikke tiltak der utfordringen er størst nyfødt og i kontortjenesten.  
 
Målsetningen for 2020 er at klinikken skal komme ned på målkravet på 7,2 % fravær i 2020. 
 

2) Aktivitet og kapasitet 
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Samlet er budsjettert aktivitet i Barne- og ungdomsklinikken er lagt noe høyere enn budsjett 2019, og også 
noe høyere enn prognose for 2019. Dette skyldes delvis at det er gjort beregninger som viser at økt 
aktivitet på poliklinikk med tilhørende økte inntekter, i kombinasjon med noe bidrag fra prosjektmidler 
midlertidig kan finansiere en viss økning av polikliniske ressurser på habilitering og på pediatrisk 
poliklinikk. Denne aktivitetsøkningen er nødvendig for å kunne løse de økende utfordringene med 
fristbrudd og overholdelse av pasientavtaler. Totalt sett er det beregnet at disse ekstra ressursene skal gi 
om lag 1400 polikliniske konsultasjoner, som vil bidra til å redusere etterslepet. Den andre forklaringen til 
aktivitetsveksten i 2020 er at det er lagt et forholdsvis høyt plantall på nyfødtintensiv. Denne avdelingen 
har per september 2019 et positivt avvik ift plantall på over 200 poeng. Plantallet for nyfødt i 2020 er 
ekspansivt, men dette har vært en måte å finansiere oppbemanningen i 2020 på de sårbare vaktene som 
anses som svært viktig. Den økonomiske risikoen er tydelig kommunisert i budsjettprosessen og det vil bli 
tatt hensyn til denne risikoen i totalbudsjettet for foretaket i 2020. 
  

3) Økonomisk utfordring og tiltaksplan 
 

 
 
Økning laboratoriekostnader. Det har over tid vært økende kostnader knyttet til laboratorieanalyser i 
klinikken. Budsjettet er økt med 300.000 kr i forhold til budsjett 2019, men overforbruket i 2019 er høyere 
enn dette. Klinikken vil jobbe med å redusere styringsfarten på dette området. Noe av økningen de siste 
årene er knyttet til den medisinske utviklingen, samtidig vil informasjon og tett oppfølging av LIS legene 
trolig ha positiv effekt og kunne redusere unødvendige prøver. De største kostnadene er knyttet til prøver 
som sendes ut på inneliggende pasienter, forhåpentligvis kan også etablering av ny analyse hall på Ahus i 
2020/2021 bidra til noe reduksjon av kostnader.  
 
Økt inntekt knyttet til Statens barnehus. Dette er et tiltak som videreføres fra 2019. I 2019 ble det innført 
ISF finansiering på rettsmedisinske undersøkelser ved barnehusene og dette er ikke tidligere lagt i budsjett. 
Beregningen er basert på en kapasitet på 250 undersøkelser pr år.  
 
Økt inntekt fra poliklinikk knyttet til avansert hjemmesykehus for barn. I 2020 vil det være en fortsatt 
økning i pasienter som får behandling hjemme. Vi øker plantallet for 2020 med 255 konsultasjoner basert 
på prognose 2019.  
 
Det har vært en økning i kostnader til variabel lønn og innleie i 2019, særlig er dette knyttet til Nyfødt 
intensiv. Dette skyldes blant annet ekstra kostnader knyttet til ombygging til familiebasert nyfødtintensiv 
avdeling som vil gjøre at barna på Nyfødtintensiv kan ha foreldrene hos seg i større grad. Det har vist i 
studier at dette gir blant annet færre infeksjoner og kortere liggetid. Effekten av dette, samt systematisk 
arbeid med sykefraværs oppfølging og en styrking av bemanning på særlig sårbare vakter, forventes å gi 
effekt på kostnader av variabel lønn og innleie. 
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Oppfølging og resultatsikring 
 
Det er månedlig rapportering og oppfølging på aktivitetsdata, bemanningsnivå og regnskap i forhold til 
budsjett. I tillegg følges øvrige tiltak spesifikt hver måned. Dette er en del av eksisterende rutine for 
oppfølging av drift og regnskap i klinikken. Ansvaret for oppfølging av enkelttiltak er lagt til 
avdelingsleder og følges også opp jevnlig. 
 
Det vil iverksettes et ytterligere, konkret forbedringsarbeid knyttet til fristbrudd, overholdelse av 
pasientavtaler og ventetid på barnehabiliteringen og på pediatrisk poliklinikk i 2020, og utviklingen på 
dette området vil følges tett både fra klinikkledelse og avdelingsledelse. 
  
Klinikken vil i tillegg ta i bruk ulike analyseverktøy, som blant annet bemanningsoppfølging ved hjelp av 
egen bemanningsapplikasjon som viser faktisk bemanningsforbruk opp mot budsjett. I 2019 er det også 
gjort en forbedring på et Excel-verktøy (fra HR og økonomi) som kan brukes til å følge opp og forbedre 
bemanningsplanlegging. 
 
 
4) Operasjonalisering av målene i Utviklingsplanen 
 
 
Liste over prioriterte, planlagte og finansierte tiltak 2020: 
 
Divisjon Hovedmål Delmål Tiltak Koordineres av 

prosjekt 

BUK  Etablere barneovervåking / 
intermediær senger   Ombygging 

iverksettes Avdelingsleder  

     
 
 
Etablering av overvåkningssenger på BUK, Barneovervåkning fase 2, er bevilget investeringsmidler i 2020 
til ombygging av lokaler og innkjøp nødvendig medisinsk teknisk utstyr. Det er ikke gitt driftsmidler i 
budsjett 2020 til en planlagt oppbemanning med 4 senger i snitt. Barne- og ungdomsklinikken har som 
mål å få til en oppbemanning tilsvarende en ekstra seng (3 senger) inn mot vinter 2020. Det betyr at det 
ligger til rette for en opptrapping til og implementering av fase 2 i prosjektet i 2021. I denne neste fasen vil 
da klinikken ha 6 overvåkningssenger tilgjengelig i høysesong, og 3 senger i lavsesong (i snitt 4 senger i 
løpet av året). 
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Mål og budsjett 2020  
Divisjon: Kirurgisk divisjon 

1) Mål 2020  
 

Divisjonens egne prioriterte mål Prognose for avvik i 
2019  (basert på jan-sep 2019) 

Mål 2020 Plantall 2020 
(DRG for inntekt, kroner i 

tusen for de andre) 
Greie plantall for å sikre inntekt +11,8 0 24356 
Totale lønnskostnader - 8,5 0  
Varekostminusinnleie -1,2 0  
Varekost innleie -5,6 0  

 
Kommentarer til målene: 
Det er viktig for å greie årets budsjett aktiviteten er i tråd med plantallene. Divisjonen har omdisponert 
noe midler internt (5,4 mill. kr) til sentraloperasjon, dagkirurgisk senter, sterilforsyningen og anestesi for å 
bidra til at disse som er 100% rammefinansierte kan opprettholde sine tilbud til de kliniske avdelingene. 
Samtidig må det være fokus og oppmerksomhet på lønnskostnader og ekstern innleie. En annen stor 
kostnad for divisjonen er varekostnader, som er delt inn i ekstern innleie og varekostnader eksklusive 
ekstern innleie hvor det vil være fokus på begge disse områdene i 2020.  
 

Foretakets hovedmål Gj.snitt hiå 
(jan-sep 2019) 

Mål 2020 
KD 

Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd:   
- Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 50 dager innen 

2021(somatikk), 40 dager (VOP og BUP) og 35 dager (TSB) 
64 d  50d 

- Pasienter opplever ikke fristbrudd 3,5% Maks 2 % 
- 95% av pasientavtaler for pasienter i forløp overholdes (etterslep)  95% 

Redusert sykefravær til 7,2 % på foretaksnivå 8,6% 8% 
Pasientovernattinger i korridor 85/mnd 50% 

reduksjon 
 
Kommentarer til målene: 
Divisjonen jobber med å få ned fristbruddene, den største utfordringen ligger på ØNH og 
plastikk, men alle de kliniske avdelingene jobber med dette kontinuerlig. Det bør være realistisk å 
holde fristbruddene under 2% for 2020, med mål om å komme ned mot 0 fristbrudd på lang sikt.  
Sykefraværet har i inneværende år vært høyt, tross stor oppmerksomhet og aktiviteter for å øke 
kompetansen i forhold til oppfølging av fravær, samt på arbeidsmiljø og nærværsarbeid. 
Divisjonen vil fortsette dette arbeidet og håper å oppnå en reduksjon i fraværet på mellom 5 og 
10%, slik at divisjonen kommer ned i et fravær på 8% og helst lavere.  
 
2) Aktivitet og kapasitet 
 

 
 
Aktivitetsnivået for inneliggende pasienter er lagt enten på prognose 2019, og dersom prognose 2019 er 
over plantall for 2019 er det lagt et plantall midt mellom plantall 2019 og prognose 2019. For 
poliklinikkene har vi lagt inn økt aktivitet, for urologi, ØNH og plastikk,  fordi divisjonen i 2020 vil kunne 
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få inntekter av flere typer konsultasjoner enn man tidligere har fått inntekt fra (sykepleie-konsultasjoner, 
telefonkonsultasjoner), og fordi ØNH må øke aktivitet for å unngå fristbrudd og etterslep. 
  
Divisjonen vil i 2020 jobbe med å få til en ytterligere reduksjon av liggetid i KD, men fordi divisjonen ikke 
får økt operasjonskapasitet er ikke denne reduserte liggetiden erstattet med ny aktivitet, men som en 
mulighet for å spare inn noe inn på variabel lønn.  
 
Det er ikke lagt inn endringer i kjøp av gjestepasientplasser, på grunn av manglende operasjonskapasitet.  
Deler av divisjonens gjestepasientkostnader går dessuten til tilbud som kun OUS har.  

 
Det er diskutert å flytte to pasientgrupper til Kongsvinger: ca 45 pasienter med planlagt amputasjon og ca 
40 pasienter som skal legge tilbake en stomi. Økonomisk kompensasjon for disse pasientene kan ikke 
fastsettes før man ser helheten på det pasientgrunnlaget som skal gå til Kongsvinger. 
 
3) Økonomisk utfordring og tiltaksplan 
 
Prognose for styringsfart 2019 som må håndteres, i tillegg til omstillingskravet i 2020 er til sammen ca. 20 
mill. kr. Divisjonen har i budsjettprosessen funnet tiltak for 16,5 mill. kr og har med det en restutfordring 
på 4,4 mill. kr.  
 

 
 
I budsjettet for 2020 er det økning i antall ansatte som følge av utvidelse av antall intermediærplasser, det 
er gitt noe kompensasjon for en økning i Kongsvinger pasienter som får helårseffekt i 2020, samt at det er 
bevilget basisinntekt til to stillinger på sterilsentralen.  Alt dette er dekket inn med økte basisbevilgninger. 
Det er lagt inn en økning på dagkirurgisk senter på 1, 8 stillinger, en økning ved sentraloperasjon på 2,6 
stillinger og en økning på anestesi på tilsvarende 2-3 stillinger, ved hjelp av omdisponering av midler 
internt i divisjonen. Det er også lagt inn 0,5 sykepleierstilling til plastikkirurgisk poliklinikk og 1,5 
sykepleierstilling ved urologisk poliklinikk på grunn av planlagt økt poliklinisk aktivitet som dekkes av økte 
polikliniske inntekter. Divisjonen må også dekke ekstra koordinator i det nye prehabiliteringsforløpet   på 
Gastrokirurgisk avdeling innen eget budsjett. I dette prosjektet er det dokumentert konkrete besparelses 
på sentraloperasjon og på intensiv som vil dekke inn denne kostnaden. 
 

 
 
Hovedtiltaket for 2020 vil være å holde aktivitet oppe slik at divisjonen greier inntektsbudsjettet, og helst 
levere over plantall. Det vil også være viktig å ha kontroll på lønnskostnader og kostnader til ekstern 
innleie. Dersom divisjonen klarer å holde et normalt belegg i våre sengeområder vil sannsynligheten for å 
holde lønnskostnaden nede øke. Divisjonens økonomiske utfordring knyttet til lønnskostnader tilsvarer 
ca. 1,6 % av totalbudsjettet, og det bør det kunne være mulig å få til.  
 
Divisjonen vil i 2020 arbeide med å effektivisere pasientforløpene og redusere liggetiden. Det har i 2019 
vært en økt andel sammedagskirurgi, men det er et enda større potensiale på dette området. Ved å bruke 

Håndtering av omstillingskravet 2020

 Pålagt netto omstillingkrav årlig (-):          -6 940 

 Styringsfart 2019 som må løses i 2020        -14 027 
 Divisjonens beregnede brutto omstillingskrav 
akkumulert (-): 

       -20 967 

 Plan omstilling akkumulert (+):          16 589 

 Årlig uløst:           -4 378 

Endringer i antall budsjetterte 
stillinger

Endring BUD 
2020

Stillinger bevilget gjennom SHL 17,0
Stillinger inkludert i styringsfarten 7,3
Stillinger som vil øke utfordringen 1,0
Stillinger som vil øke inntjeningen 2,0
Innsparinger -1,8
Sum økte stillinger 25,47
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prinsippene fra prehabiliteringsprosjektet på flere pasientgrupper, der vi har sett en betydelig reduksjon i 
kostnad per pasient, vil divisjonen kunne redusere komplikasjoner og liggetid. Det vil igjen kunne gi  
mulighet for å operere flere pasienter og øke inntektene.  
 
I 2020 starter også et arbeid med standardisering av utstyr for operasjonsvirksomheten, der det kan være 
mulig å benytte standardisert utstyr som er billigere enn dagens praksis. Det vil også jobbes med lagerhold 
og logistikk, for å sørge for at det ikke blir svinn og at riktige varer er tilgjengelig til rett tid. Begge disse 
tiltakene vil kunne påvirke varekostnadene i 2020 positivt.  
 

 
 
4) Oppfølging og resultatsikring 
 
Alle ledere i divisjonen skal i 2020 ha egne målskjemaer, som følges opp i ledergruppen hver måned. 
Divisjonen har hatt dette på nivå 3 i år, og i 2020 vil dette også implementeres på nivå 4. I divisjonens 
ledergruppe etableres måltavlene i samarbeid, slik at man sikrer at tavlene har et samlet innhold som 
dekker alle de målene som divisjonen skal levere på. Hver avdelingsleder må se hva han/hun kan bidra 
med, og ha dette som mål i sin måltavle.  Budsjett og aktivitet er del av dette, likeså mål for produktivitet, 
kvalitet og HMS. Måltavlen er en viktig del av lederavtalen til den enkelte leder. Resultatene følges opp 
hver måned. Annenhver måned i fellesskap i ledergruppen i divisjonen,  annenhver måned i ledergruppene 
i avdelingene og hvor resultater rapporteres til divisjonsdirektør. Fokus er hele tiden på hvordan målet skal 
nås i løpet av året.  
 
 
5) Operasjonalisering av målene i Utviklingsplanen 
 
Liste over prioriterte, planlagte og finansierte tiltak 2020: 
 
Divisjon Hovedmål Delmål Tiltak Koordineres av 

prosjekt 

KD 4 kirurgiske 
intermediærsenger  2 nye senger i drift fra 

februar 2020 
Akutt kritisk syke 
pasient 

 
 
 
  

Plan for økonomisk balanse 2020 - RAPPORTERING 30 KIR

Redusere belegg og liggetid Effekt på sengeposter av bedre drift 01.01.2020 4 913 4 913 1,0

Økt poliklinikk Ordinær poliklinikk, sykepleie- og 
telefonkonsultasjoner

01.01.2020 3 318 3 318 1,0

Overføre pasienter til Kongsvinger Amputasjons- og stomipasienter 5 358 5 358 1,0

Bruk av overvåkningskapasitet og PO Redusere antall intensiv- og 
intermediærpasienter på PO

01.01.2020 2 500 2 500 1,0

Reduserte varekostnader Standardisering og bedre 
forsyningslogistikk

01.01.2020 500 500 1,0

SUM 16 589 16 589 1,00

Status 
%-vis 

oppnåelse
Type tiltak rapp.mal Tiltak iverksatt

Antatt 
virknings-
tidspunkt

ESTIMERT 
årseffekt 

kroner 2020
Beskrivelse av tiltak

PLAN  
årseffekt 

kroner 2020
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Mål og budsjett 2020  
Divisjon: Medisinsk divisjon 

1) Mål 2020  
 

Divisjonens egne prioriterte mål Gj.snitt hiå 
(jan-sep 2019) 

Mål 2020 

Mål 1 Redusere etterslep 16 % 7 % 
Mål 2 Redusere liggetid  3,45 dager 3,35 dager 
Mål 3 Redusere avvik for lønnsutgifter -41,9 mill. kr. 

pr. 31.9.2019 
0 kr 

(budsjettbalanse) 
 
Kommentarer til målene: 
Mål 1 – Redusere etterslep: Til tross for en aktivitetsvekst hittil i 2019 sammenlignet med samme periode i 
fjor for polikliniske konsultasjoner på 13,8 %, har Medisinsk divisjon ikke lyktes med å redusere 
etterslepet i henhold til mål. Dette er et kjernepunkt i god drift og god pasientbehandling, og 
opprettholdes som hovedmål. Alle avdelinger med etterslep over måltall har en handlingsplan med 
oppfølging. Frem mot 2020 gjøres flere intensiverte tiltak:  

• Prioritering av nødvendig utstyr gjennom investeringsbudsjett for utvalgte avdelinger (Hjerte og 
Gastro) 

• Ombygginger mot slutten av 2019 og i 2020 for økt romkapasitet (Gastro, Nevro og Blod) 
• Målrettede nye årsverk delvis finansiert av aktivitetsvekst (Hjerte, Gastro, Nevro, Nyre og Blod) 
• Nye avtaler for å overføre kontroller til avtalespesialist eller via anbud (Gastro og Hjerte) 

 
I tillegg må ryddetiltak, tiltak for bedre kapasitetsutnyttelse, økt planleggingshorisont for legelister og 
booking av timer videreføres og oppfriskes. Pilot for «Brukerstyrt poliklinikk» ved Endokrinologisk 
avdeling forventes å starte opp i 2020, og vil kunne ha effekt på etterslep, samt senere ha 
overføringspotensiale til flere avdelinger.  

 
Mål 2 – Redusere liggetid: Liggetiden har vist en svak økning fra 3,38 i 2018 til 3,45 hittil i 2019. I lys av 
høyt belegg og et svakt økende antall pasientovernattinger i korridor er det nødvendig å redusere 
liggetiden slik at vi kan fristille senger til forventet vekst, samt legge til rette for bedret pasientflyt og -
logistikk. Potensialet er varierende, men med muligheter i enkeltavdelinger. Ledergruppen vil diskutere 
konkrete tiltak, inkludert utvalgte pasientforløp, økt fremskutt kompetanse og gjennomføring av pilot på 
minst ett sengeområde med endrede visittrutiner etter modell av St. Göran.  

 
Mål 3 – Redusere avvik for lønnsutgifter: Divisjonens avvik i 2019 er i stor grad knyttet til lønn. Det er for 
vinteren 2020 lagt opp til en mer forutsigbar oppbemanning i Akuttmottak, drift av ekstra senger i NN01 
og styrkning av indremedisinsk vaktlag i Akuttmottaket. Det er utarbeidet nye bemanningsplaner ved alle 
enheter for 2020 med en gjennomgang på nivå 4. Det vil bli lagt opp til kompetansehevende tiltak og tett 
oppfølging av bemanning og forbruk. Divisjonen vil i høst også starte en gjennomgang av LIS-tjenesten 
for alle indremedisinske fag for å se om vi kan få til forbedringer når det gjelder personell-, fag- og 
økonomistyring. Måloppnåelse innen økonomiområdet vil være et sentralt punkt i divisjonens lederavtaler, 
system for resultatsikring og avdelingsvise driftsmøter. 
 

Foretakets hovedmål Gj.snitt hiå 
(jan-sep 2019) 

Mål 2020 

Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd:   
- Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 50 dager innen 

2021(somatikk), 40 dager (VOP og BUP) og 35 dager (TSB) 
47 46 

- Pasienter opplever ikke fristbrudd 4 % 0,9 % 
- 95 % av pasientavtaler for pasienter i forløp overholdes (etterslep) 84 % 93 % 

Redusert sykefravær til 7,2 % på foretaksnivå 7,4 % 7,2 % 
Pasientovernattinger i korridor 2 035 40% 

reduksjon 
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Kommentarer til målene: 
Fristbrudd: Det er for 2020 lagt opp til en vekst i antallet polikliniske undersøkelser gjennom en rekke 
tiltak (se også Mål 1 over). Det forventes at disse tiltakene også vil kunne ha effekt på fristbrudd, ikke 
minst innen Gastro som har en stor andel av divisjonens fristbrudd i dag.  
 
Etterslep: Se tiltak knyttet til Mål 1 over. 
 
Sykefravær: En mer forutsigbar vintersesong forventes også å ha effekter på arbeidsmiljø og sykefravær. 
Arbeidet med nærvær og sykefraværsoppfølging vil videreføres og intensiveres i avdelinger med høyt 
sykefravær. Spesielt for avdelinger som jobber i matrise vil problemstillinger bli løftet til diskusjon i 
ledergruppen med tanke på tiltak på tvers. 
 
Pasientovernattinger i korridor:  

• Se Mål 2 over 
• Tiltak knyttet til bedre planlegging av vintersesong (planlagt oppbemanning i akuttmottak, 

inkludert vaktsjikt, opptak av senger i Nye Nord, oppbemanning Endo) 
• Videreføring av daglige kapasitetsmøter for å sikre god utnyttelse av divisjonens senger 
• Avklaringspoliklinikk og mer fremskutt kompetanse i mottak og Akutt 24 forventes på sikt å 

redusere antallet innleggelser 
• Avlastning fra Kongsvinger sykehus, spesielt dersom Eidsvoll og Ullensaker endrer 

lokalsykehustilknytning  
• Oppfølging av liggetid som beskrevet under Mål 2 og punkt 4 (nedenfor) 
• Det er høy risiko knyttet til måloppnåelse ut fra kapasitetssituasjonen i divisjonen 

 
2) Aktivitet og kapasitet 
 
Medisinsk divisjon har lagt plantallene basert på faktisk aktivitet 2019 januar-juli, samt tillagt en 
fremskrevet prognose for resten av året. Det er som hovedregel lagt til 1 % vekst innenfor hvert 
fagområde knyttet til befolkningsvekst, samt begrunnede unntak for enkeltområder.  
 

• For Døgn er det lagt opp til en vekst på 3,5 % i antallet opphold målt mot budsjett 2019. Samtidig 
er det budsjettert med en svak vekst i DRG-indeksen, blant annet begrunnet i 
trombektomipasienter og noe økt kompleksitet gjennom flere respiratorpasienter på Medisinsk 
overvåkning (MO). En reduksjon i liggetid ihht Mål 2 er nødvendig for å nå disse målene. 

• For Dag er det budsjettert med en nedgang målt mot budsjett, men en økning i antall på omkring 
0,5 % målt mot prognose. Det er blant annet forventet en økning på Nevrologi. 

• For Poliklinikk er det lagt opp til en vekst på omkring 12 % målt mot årets prognose. Dette 
skyldes en kombinasjon av effektivisering og målrettet innsetting av ressurser og tiltak som 
redegjort for under Mål 1 over 

• Veksten i totalt antall DRG er planlagt til omkring 6 % målt mot budsjett 2019, spesielt knyttet til 
økt DRG-indeks for døgn og vekst i antallet polikliniske konsultasjoner  

• Det forventes en reduksjon i kjøp av skopier gjennom HELFO, og et gradvis lavere behov for 
bruk av avtalespesialister for Hjerte og Gastro når avdelingene klarer å håndtere større del av sine 
ventelister gjennom økt kapasitet 

• Effekten av avlastning fra Kongsvinger sykehus er usikker, men en endring av 
lokalsykehusfunksjoner for Eidsvoll og Ullensaker vil kunne ha effekt innenfor de fleste 
medisinske fag, dog i liten grad for nevrologi som ikke finnes som eget tilbud der. Videre vil man 
på foretaksnivå vurdere om det onkologiske tilbudet i større grad enn i dag bør gis på 
Nordbyhagen 

• Gitt disse tallene er planlagt gjennomsnittlig belegg i 2020 i de medisinske sengeområdene 94 % 
mot 93 % planlagt for 2019. Divisjonen jobber hele tiden med fokus på reduksjon av liggetid og 
tiltak som opprettholder dette, se også Mål 2 
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Det er en risko knyttet til deler av aktivitetsøkningen for poliklinikk. Risikoen er blant annet knyttet til 
tilgangen til konsultasjonsrom, samt rekruttering av personell. Det presiseres at 24/7-drift av PCI-
virksomheten ikke er medtatt i aktivitetsberegningen ovenfor. Kostnadssiden ved etablering av tilbudet er 
foreløpig heller ikke innarbeidet i divisjonens budsjett. Det avventes et endelig klarsignal fra HSØ, og 
forventes per nå en oppstart fra 1. september 2020. Etablering / utvidelse av pasienttilbudet knyttet til 
denne satsningen er i tråd med målsetninger beskrevet i utviklingsplanen for Akershus universitetssykehus.  
 
Det er også risiko knyttet til oppnåelse av budsjettert aktivitetsvekst på Døgn. Ahus startet med 
trombektomi fra medio september 2019. Det er lagt ned et omfattende og grundig planleggingsarbeid, og 
så langt er erfaringene positive. Det forventes en gradvis opptrapping mot døgndrift gjennom 2020, og så 
også en gradvis utvidelse av opptaksområdet. Aktivitetsmålene i prosjektet er godt gjennomarbeidet, men 
har likevel en stor usikkerhet nå i oppstartfasen. De økonomiske effektene ved avvik er betydelige. 
 
3) Økonomisk utfordring og tiltaksplan 
Medisinsk divisjon har et omstillingskrav for 2020 på 9,6 mill. kr., og i tillegg en betydelig utfordring med 
styringsfart. I arbeidet med å løse de økonomiske utfordringene må blant annet etterslep og 
kapasitetsutfordringer på sengeområdene hensyntas. Det er dermed nødvendig med omfattende og 
konkrete tiltak for 2020. 
 

 
 

 
 
Tiltak 1 – Høykostmedisiner: Sentrale avdelinger har meget gode systemer for etterlevelse av LIS-anbud. 
Det er videre en sterk bevissthet omkring finansiering av studiemedikasjon, og overgang til faglig 
akseptable medikamenter som likevel kan gi en besparelse for foretaket. Dette har bidratt til at 
styringsfarten for medikamenter for divisjonen og foretaket har blitt redusert de senere år. Arbeidet vil 
videreføres, og man vil i enkelte tilfeller kunne tilbakeføre dokumentert gevinst til avdelinger, eksempelvis 
når det er nødvendig med oppbemanning for å sikre effekten. Tiltaket anses å ha liten risiko. En 
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usikkerhet er imidlertid økning av antallet pasienter innenfor enkeltområder og kostbare nye 
medikamenter som godkjennes via Beslutningsforum og vil kunne ha motsatt effekt.  
 
Tiltak 2 – Økt arbeidsproduktivitet: Tiltakene er konkretisert på avdelingsnivå. I dette ligger blant annet 
styrking av kodekonsulent opp mot poliklinisk aktivitet, avklaringspoliklinikk og helårsdrift Akutt 24B, 
samt annen aktivitetsøkning gjennom dreining av drift. Isolert sett er det moderat risiko knyttet til tiltaket. 
Risikoen ligger i andre oppgaver som vil kunne trekke ressurser bort fra de konkrete områdene for 
effektivisering.  
 
Tiltak 3 – Kontroll bemanning: Punktet inneholder en rekke konkrete tiltak som vil være målbare på 
avdelingsnivå. Risikoen med tiltakene er moderat til høy. Det er imidlertid gjort et betydelig arbeid på flere 
områder i budsjettprosessen, inkludert nye bemanningsplaner, gjennomgang av alle stillinger, en mer 
forutsigbar vinterdrift og en oppbemanning for å sikre tilstrekkelig poliklinisk virksomhet (med tilknyttet 
kontortjeneste). Et spørsmål er hvor raskt vi vil klare å oppnå effekt av tiltakene. Noe av 
styringsfartsutfordringen er også redusert ved tilførsel av sentrale midler gjennom vedtak i 
sykehusledelsen. Det er spesielt høy risiko knyttet til tiltakene på Hjerte som er en betydelig utfordring 
med styringsfarten. Her vil det imidlertid også gjennomføres en omorganisering av hele avdelingen med en 
reduksjon fra 12 til sannsynlig ned mot 7 seksjoner. Omorganiseringen har blant annet som formål å sikre 
en bedre drift og er planlagt implementert fra 1. april 2020. Det vil som nevnt også bli en gjennomgang av 
LIS-organisering på divisjonsnivå. Videre ser vi behovet for en overordnet gjennomgang av bemanningen 
på sengeområdene, tentativt i løpet av første halvår 2020, også for å se på avvik mellom kroneverdi per 
arbeidet time lagt til grunn i bemanningsplaner og reell kroneverdi.  
 
Tiltak 4 – Kjøp fra private: Punktet gjelder i hovedsak Gastromedisin. Dette forutsetter at nytt anbud er 
på plass fra 1.1.2020, ny avtale med avtalespesialist i Oslo Øst, samt tilførsel av ressurser til økning spesielt 
av skopier og samtalepoliklinikk for å redusere behovet for disse utgiftene. Tiltakene er konkrete, med 
godt beregnet effekt, men har visse avhengigheter og må følges tett. 
 
Tiltak 5 – Hverdagsrasjonalisering: Tiltakene på avdelingsnivå bak punktet har isolert sett moderat risiko, 
men må også vurderes i lys av divisjonens totale styringsfartsutfordringer.  
 
4) Oppfølging og resultatsikring 
Medisinsk divisjon har et omfattende og godt innarbeidet system for resultatsikring som vil bli 
gjennomgått med tanke på forbedring og justert i henhold til målområder inn i 2020:   
 

• Økonomi i balanse er et målområde i lederavtalene, som følges opp gjennom halvårlig 
oppfølgingssamtale mellom divisjonsdirektør og avdelingsleder, og mellom avdelingsleder og 
seksjonsledere. I avdelinger med spesielle utfordringer i fht økonomi er det hyppigere 
oppfølgingsmøter  

• Divisjonen har et fast resultatsikringsregime med månedlig oppfølging i ledermøtene. I denne 
resultatsikringen monitoreres bl a ventetider, fristbrudd, truende fristbrudd, etterslep, legelister og 
planleggingshorisont fram i tid, økonomiske parametre i form av forbruk variabel lønn og innleie 
så vel som totalresultat, samt sykefravær, AML-brudd, liggetider og korridorovernattinger - alt pr 
avdeling. I tillegg måles utvalgte driftsparametere som permisjonsdøgn, utreiser før kl 13:00 og 
liggetid.  Dette regimet vil revideres tentativt i mars 2020 når mål for foretaket er fastlagt 

• Hver avdeling har ukentlige samarbeidsmøter mellom fagavdeling og merkantil tjeneste for å sikre 
god kapasitetsutnyttelse på poliklinikk og unngå fristbrudd 

• Tertialvise driftsmøter der disse målområdene inngår som faste temaer 
• Daglige kapasitetsmøter på ukedager i henhold til mandat. I møtene inkluderes gjennomgang av 

bemanning og driftsdata som bl a utreiser 
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5) Operasjonalisering av målene i Utviklingsplanen 
 
Liste over prioriterte, planlagte og finansierte tiltak 2020: 
Divisjon Hovedmål Delmål Tiltak Koordineres av prosjekt 

MD Styrke spesialisert 
behandling 

Gode 
forløp for 
den kritisk 
syke pasient 

-Overlegesjikt i Akuttmottak 
-Avklaringspoliklinikk 
-Helårsdrift Akutt 24 B 

Prosjekt Akuttmottak 

MD Styrke spesialisert 
behandling 

Gode 
forløp for 
den kritisk 
syke pasient 

-Trombektomi på Ahus 
-Øke tilbudet mot døgndrift Prosjekt Trombektomi 

MD Styrke spesialisert 
behandling 

Gode 
forløp for 
den kritisk 
syke pasient 

-PCI døgndrift Prosjekt PCI døgndrift 

MD Styrke spesialisert 
behandling 

Gode 
forløp for 
den kritisk 
syke pasient 

-2 respiratorpasienter på MO 
Intermediærprosjektet/ 
satsningen på «Den kritisk syke 
pasient» 

MD Styrke spesialisert 
behandling 

Ta i bruk ny 
kunnskap 
og 
teknologi 

-Brukerstyrt poliklinikk Endo 

Gitt investeringsmidler, 
overordnet gjennom 
«Hjemmebasert 
sykehusbehandling» 

MD Styrke spesialisert 
behandling 

Ta i bruk ny 
kunnskap 
og 
teknologi 

-Hjemmedialyse 

Gitt investeringsmidler, 
overordnet gjennom 
«Hjemmebasert 
sykehusbehandling» 
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Mål og budsjett 2020  
Divisjon: Kongsvinger 

1) Mål 2020  
 

Divisjonens egne prioriterte mål Prognose 
2019 

Økn/red Mål 2020 

Mål 1 Økt aktivitet fra utvidet opptaksområde, gastro 1 820 300 pas 2 120 
Mål 2 Økt aktivitet fra utvidet opptaksområde, ortopedi 1097 300 pas 1397 
Mål 3 Økt aktivitet fra utvidet opptaksområde, medisin 3250 500 pas 3750 
Mål 4 Redusere variabel lønn  -4,7 mill. kr  

 
Foretakets hovedmål  Gj.snitt hiå 

(jan-sep 2019) 
Mål 2020 

Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd:   
- Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 50 dager innen 

2021(somatikk), 40 dager (VOP og BUP) og 35 dager (TSB) 
55,5 60 

- Pasienter opplever ikke fristbrudd 3,9 % 0 % 
- 95% av pasientavtaler for pasienter i forløp overholdes (etterslep) 90,9 % 93 % 

Redusert sykefravær til 7,2 % på foretaksnivå 8,3 % 7,2 % 
Pasientovernattinger i korridor 0,17 % 0 % 

 
Fristbrudd og etterslep 
Etter en jevn nedgang i fristbrudd i 2. tertial 2019 ble resultatet i september dessverre forverret. 
Fristbrudd-økning på avviklede i august skyldes i stor grad kapasitetsutfordringer på 
hjertepasienter. Det er fortsatt stort fokus for å forhindre fristbrudd i divisjonen. Det ble derfor 
umiddelbart satt ned en gruppe som gjennomgår og rapporterer fristbrudd og etterslep hver 
mandag. Vi har hatt opplæring i henvisningsrutiner gjennom det kontorfaglige 
kompetanseprogrammet i foretaket.  
 
Det arbeides med å redusere andelen polikliniske kontroller, og det skal i tillegg gjøres en 
gjennomgang av det totale polikliniske tilbudet slik at det tilpasses tilbudet som gis på de samme 
fagområdene på Nordbyhagen. Det er også behov å få til en bedre utnyttelse av den totale 
kapasiteten ved medisinsk poliklinikk. Dette gjøres ved å lege en ny bemanningsplan for 
legetjenesten og legge om poliklinikkdriften. I tillegg har man fått bistand fra Bemanningssenteret 
med tanke på innleie av kardiologer. Det er også rekrutteringsutfordringer i forhold til øyelege, og 
det er viktig at ny spesialist kommer raskt på plass dersom det skal være mulig å redusere etterslep 
ved øyepoliklinikken. Ved gynekologisk poliklinikk vurderes innkjøp av medisinsk teknisk utstyr  
knyttet til inkontinens utredninger som kan bidra til å redusere ventelister og andel fristbrudd på 
dette fagområdet. 
 
Redusert sykefravær 
Sykefraværet er fallende og er i juli og august godt under foretakets mål på 7,2 %. 
 
2) Aktivitet og kapasitet 

Plantallene i 2020 og prognose 2019 gjenspeiler faktisk aktivitetsnivå i 2019. Budsjett 2019 er korrigert 
fra 11 til 12 måneder. Budsjett 2020 viser så langt en økning på ca. 2200 kontakter, men en reduksjon 
på ca. 390 DRG-poeng. Indeksen er i så måte noe lavere enn antatt i 2019, dette skyldes manglende 
måloppnåelse innen protesekirurgi som gir stor en stor negativ konsekvens for antall DRG-poeng.    
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Det er nødvendig å se på løsninger for å øke belegget på sengepostene på Kongsvinger. I første 
omgang handler dette om å utnytte dagens sengekapasitet opptil 90 % belegg, og samtidig redusere 
gjennomsnittlig liggetid. Det jobbes også med å se på mulige utvidelser av sengekapasiteten på 
Kongsvinger som vil muliggjøre at sykehuset kan ta enda flere pasienter fra Nordbyhagen. 
Beregninger viser at Kongsvinger kan saldere sin negative styringsfart med økt aktivitet, men det må 
legges en overordnet og godt koordinert plan for hvilke pasienter som skal til Kongsvinger og 
hvordan Kongsvinger da må organisere seg for å ta seg av den økte pasienttilstrømmingen. 
 
I fag-fag møter er det ytret forslag om at lav volums operasjoner samt spesialiserte operasjoner 
eventuelt overflyttes fra Kongsvinger til Nordbyhagen. Det vil også være hensiktsmessig med en 
gjennomgang av operasjonstilbudet ved Divisjon Kongsvinger og at tilbudet tilpasses det som tilbys 
på Nordbyhagen. I dag tilbys operasjoner på Kongsvinger som for andre deler av opptaksområdet 
håndteres av private aktører, denne variasjonen i tilbud bør reduseres. Det er mulig med bedre 
utnyttelse av operasjonsstuer ettermiddag/kveld på Kongsvinger, for å øke den samlede 
operasjonskapasiteten i foretaket.  
 
Det pågår et arbeid for å effektivisere drift på poliklinikk. Og det samme arbeidet vil gjøre på 
poliklinikk som på operasjon: variasjonen i type aktivitet må reduseres og tilbud på Nordbyhagen og 
Kongsvinger harmoniseres. Det sees også på en mer strukturert utdanning og opplæring av LIS 2 og 
LIS 3, slik at man samlet sett får bedre kapasitet til poliklinikk.  

 
3) Økonomisk utfordring og tiltaksplan 
 
Divisjonen har som en konsekvens av manglende pasienttilgang en utfordring i budsjett 2020 på ca. 25-27 
mill. Samme utfordring fra 2018-2019 var på 32,5 mill. Akkumulert resultat etter 9 måneder er -16 mill. 
Det er helt avgjørende at Kongsvinger sykehus tilføres pasienter for å kunne oppnå budsjettbalanse.  
 
På tiltakssiden vil følgende tiltak kunne sørge for at divisjonen kommer i tilnærmet budsjettbalanse: 
 

• Videreføre tiltak fra 2019 med 1 kirurgisk og 2 medisinske pasienter hver dag (nedjustering 
fra 365 dgr. til 300 dgr. Virkning fra 01.03.2020) 

• Pasienter identifisert i Kongsvinger Fase II prosjektet: Øke ortopediske pasienter som følge 
av pågående dialog i fag-til-fag møter. Det forutsettes lagt inn 1 pasient hver dag. 
(nedjustering fra 365 dgr. til 300 dgr. Virkning fra 01.03.2020) 

• Pasienter identifisert i Kongsvinger Fase II prosjektet: Dialog om økning i elektive keisersnitt, 
men store deler av denne økningen er allerede effektuert. I tillegg legges det inn en 
forutsetning om en økning av antall fødsler fra 480-500 pr år. 

• Målsetting om lavere sykefravær i perioden jan – mai. Divisjonen hadde et unormalt høyt 
sykefravær i denne perioden i 2019. Dette resulterte i høye kostnader som er med i 
styringsfarten i 2019. Forventet effekt i 2020 er estimert  til 2,5 mill. kr. 

• Sommerferieavviklingen kostet ca. 2 mill. mer i 2019 enn 2018. Divisjonen har analysert 
merkostnadene som i hovedsak skyldes unormalt store problemer med å rekruttere inn 
ferievikarer. Dette resulterte i dyre løsninger. Situasjonen er nå mer stabil på bemanningssiden 
og det forventes en mindre kostbar ferieavvikling, stipulert effekt i 2020 er 1,5 mill. kr. 

• Reduserte engangskostnader som følge av overføring til nytt HF er stipulert til 0,7 mill. 
 

År Verdier
Bud 2019 Bud 2019 Bud 2019 Bud 2019 Bud 2019 Prog 2019 Prog 2019 Prog 2019 Prog 2019 Prog 2019 Bud 2020 Bud 2020 Bud 2020 Bud 2020 Bud 2020

Avdeling Oms Antall DRG-vekt Liggedager Indeks GjsnL Antall DRG-vekt Liggedager Indeks GjsnL Antall DRG-vekt Liggedager Indeks GjsnL
Akuttmedisin   Dag 290                 59                   -                 0,203             -                 198                 71                   -                 0,357             -                 198                 71                   -                 0,357             -                 
Akuttmedisin   Pol 7 123             251                 -                 0,035             -                 7 380             266                 -                 0,036             -                 7 380             266                 -                 0,036             -                 
Akuttmedisin   Døgn 1 082             799                 2 916             0,738             2,7                  1 435             1 016             3 666             0,708             2,6                  1 435             1 016             3 666             0,708             2,6                  
Kirurgisk avd  Dag 2 304             663                 -                 0,288             -                 1 579             674                 -                 0,427             -                 1 579             674                 -                 0,427             -                 
Kirurgisk avd  Pol 22 289           815                 -                 0,037             -                 22 982           869                 -                 0,038             -                 22 982           869                 -                 0,038             -                 
Kirurgisk avd  Døgn 3 367             4 249             9 579             1,262             2,8                  2 917             3 576             8 424             1,226             2,9                  2 917             3 576             8 424             1,226             2,9                  
Medisinsk av  Dag 3 915             560                 -                 0,143             -                 1 944             144                 -                 0,074             -                 1 944             144                 -                 0,074             -                 
Medisinsk av  Pol 27 190           1 322             -                 0,049             -                 30 870           1 689             -                 0,055             -                 30 870           1 689             -                 0,055             -                 
Medisinsk av  Døgn 3 070             3 291             12 210           1,072             4,0                  3 510             3 306             12 767           0,942             3,6                  3 510             3 306             12 767           0,942             3,6                  
Totalsum 70 629           12 009           24 705           0,170             0,3                  72 812           11 611           24 857           0,159             0,3                  72 812           11 611           24 857           0,159             0,3                  
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4) Oppfølging og resultatsikring 
 
Divisjonen har månedlig gjennomgang med avd.leder og etter behov med seksjonsledere. 
Divisjonsdirektør, spesialrådgivere og controller deltar i disse møtene med avdelingsleder og 
seksjonsledere. I tillegg går vi gjennom status drift/aktivitet som fast tema på divisjonsledermøtet, dvs. 2-3 
ganger pr. måned 
 
 
 
  

Plan for økonomisk balanse 2020 - RAPPORTERING 60 KOS

Økt aktivitet gastro
1 pasient gastro hver dag i  43 uker (300 pas) 
inkl. varekost 01.03.2020 4 526 4 526 1,0 5 431

Økt aktivitet ortopedi
1 pasient ortopedi hver dag i  43 uker (300 
pas) inkl. varekost og lønn 01.03.2020 5 219 5 219 1,0 6 263

Økt aktivitet indremed.
1,7 pasienter medisin hver dag i  43 uker (500 
pas) inkl. varekost 01.03.2020 7 543 7 543 1,0 9 052

Kontroll  bemanning

Redusert variabel lønn knyttet ti l  sykefravær, 
sommeferieavvikling og engangskostnader 
overføring ti l  nytt HF 01.01.2020 4 700 4 700 1,0 4 700

Økt aktivitet poliklinikk
Økt poliklinikk, følgeaktivitet økning døgn 
inkl kostnader lønn og varekost 01.03.2020 4 583 4 583 1,0 5 500

SUM 26 571 26 571 1,00 30 945             

Estimert 
årseffekt 2021

Status 
%-vis 

oppnåelse
Type tiltak rapp.mal Tiltak iverksatt

Antatt 
virknings-
tidspunkt

ESTIMERT 
årseffekt 

kroner 2020
Beskrivelse av tiltak

PLAN  
årseffekt 

kroner 2020

Håndtering av omstillingskravet 2020 2021 2022 2023

 Pålagt netto omstillingkrav årlig (-):                -2 163               -2 164               -2 165               -2 166 

 Styringsfart 2019 som må løses i 2020            -26 000           -26 000           -26 000           -26 000 

 Divisjonens beregnede brutto omstillingskrav 
akkumulert (-): 

            -28 163            -28 164            -28 165            -28 166 

 Plan omstilling akkumulert (+):               26 571              30 945              30 945              30 945 

 Årlig uløst:                -1 592                 2 781                 2 780                 2 779 
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Mål og budsjett 2020  
Divisjon: DFM 

1) Mål 2020  
 

Divisjonen har som vanlig mål om å forbedre enhetskost for alle tjenesteområder år for år. De 3 
mest vesentlige prosjektene som pågår i 2020 for å oppnå dette er : 
 

Divisjonens egne prioriterte mål Gj.snitt 
hiå 

(jan-sep 
2019) 

Mål 2020 

Mål 1 Redusere enhetskost på renhold seksjonene Nordbyhagen med 8%  basert på 
kalkulasjon for daglig renhold. Er i Implementeringsfase fra feb 2019 og ut 2020 

+1,6% -8% ned fra 2018 
basis. 

Mål 2 Redusere enhetskost innen alle matområder ved å sammenstille 
oppgaveintensitet mot bemanning gjennom dagen og uken, og ved å bruke ressurser på 
tvers basert på kurvene. Kvantifisert mål vi lbli angitt etter katrleggingsfasen tidlig i 
2020. Utredning hele 2020. implementering 2021 

 Prosessmål 1: 
identifisere 

potensial i Q1 

Mål 3 Redusere enhetskostnadene på Sikkerhet ved å matche benchmark på 
bemanning av turnus i steg 1, dernest utrede SLA opp mot ressursutnyttelse. 
Utredningsfase frem til sommer 2020 

 Bemanningkosst 
av turnus -15% 

årseffekt 
 

Foretakets hovedmål  Gj.snitt hiå 
(jan-sep 2019) 

Mål 2020 

Redusert sykefravær til 7,2 % på foretaksnivå 9,1 8,7 
 
Divisjonen er ikke i mål i forhold til sykefravær i 2019, fortsetter i 2020 med samme mål. Pga stor 
bransjemessig spredning på sykefravær differensierer DFM målbilde for hver avdeling opp mot 
hver bransjes normal som vist nedenfor. 
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2) Aktivitet og kapasitet 

 
Tema DFM Effekt 

Endringer i aktivitetsnivået 
sammenlignet med 2019 og hvordan 
aktivitetsendringer løses innenfor 
tilgjengelig sengekapasitet.  

1. Omfanget av aktiviteter innen Eiendom er sterkt preget av 
oppgaver som kommer av områdeplan, strategisk 
kapasitetsplan, svært mange ombygningsprosjekter og flere 
kommende store byggeprosjekter 

2. Området som vokser mest ellers uten at pasientantallet øker 
er Portør hvor vi også for 2020 har lagt inn 3 flere årsverk 
for å opprettholde SLA repsonstider. 

Vekst i aktivitet som følge av nye 
funksjoner (Trombektomi, utvidelse 
av PCI, intermediær etc.) bes 
kommentert særskilt 

Det er avklart at nye funksjoner skal meldes av ny 
funksjons eier som en del av prosjektets kost til økonomi og 
DFM tildeles budsjettmidler som følge av det om relevant. 
Det er ikke budsjettert nye tjeneste fra DFM. 

 
3) Økonomisk utfordring og tiltaksplan 
DFM styrer mot et overskudd på 9 mill. kr i 2019. Samlet økonomisk utfordring for 2020 er ca. 5 
mill. kr. Samlet overskudd for 2020 er da basert på overskudd i 2019, minus økonomisk 
utfordring og pluss gevinster av pågående enhetskostprosjekter. 
 
Trendbildet på enhetskost pr tjeneste er her aggregert til avdelingsnivå. 
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I lederavtalen settes resultatmål basert på styringsfart, enhetskost trendmål og konkrete pågående 
prosjekter eller tiltak. 
 
Tabell pr avdeling ser foreløpig slik ut for resultatmål 2020:   
 

Avdnavn 

Forventet 
overskudd 
2020 

(200) Divisjonsstab DFM 44 
(201) Energi 0 
(202) DV-avdelingen 5 456 
(204) Renhold og hygiene 4 973 
(205) Barnehagene 386 
(206) Mat & Drikke 2 120 
(207) DFM Logistikkavdelingen 0 
(208) Sikkerhet og service 2 567 
(211) Eiendomsforvaltning og -utvikling 
avdeling 1 018 
  16 564 

 
4) Oppfølging og resultatsikring 
Gjennom arbeid med enhetskostnader styrer DFM mot budsjettmessig overskudd i 2020. Det 
arbeides videre med nye enhetskostnadsmål som inkluderes i lederavtalen til hver avdelingsleder 
og videre til seksjonsleder. Divisjonsdirektør følger opp progresjon på tiltakene og resultatene 
gjennom resultatsikringsmøter 2. hver måned i divisjonsledelsen 
 
5) Operasjonalisering av målene i Utviklingsplanen 
 
Liste over prioriterte, planlagte og finansierte tiltak 2020: 
 
Sentralt for DFM i denne perioden er å legge til rette for kapsitetsøkning på 90 senger, 80 
polikliniske rom og 3 operasjonsstuer. 
 
Divisjon Hovedmål Delmål Tiltak Koordineres av prosjekt 
DFM Bygge Interimkjøkken til SIM 600m2   Investbudsjett 10mnok 
DFM Starte byggU0 klinisk 1800m2   Investbudsjett 40mnok 
DFM Etablere brakkerigg for NN03-4-5 3600m2   Økt driftskost ikke finans 
DFM Prosjektere NN03-4-5 for klinisk 1800m2   Må finansieres invest 2021 
DFM Tilgjengeliggjøre sengekap KOS (20 senger)   Spes finans 2020? 
DFM Bygge om 3 senger NN02, palliativ   Investbudsjett 2 mnok 
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Mål og budsjett 2020  
Divisjon: Psykisk helsevern 

1) Mål 2020  
 

Divisjonens egne prioriterte mål Gj.snitt hiå 
(jan-sep 2019) 

Mål 2020 

Mål 1 (beskrivelse) Redusert bruk av innleide leger 2 276 2 083 
Mål 2 (beskrivelse) Redusert bruk av variabel lønn 7 406 6 615 
Mål 3 (beskrivelse) Øke inntekt kommunal betaling utskrivningsklare pasienter 291 1 000 

 
Kommentarer til målene: 

• Høyt nivå på innleie av leger skyldes at det er problem med å rekruttere og beholde overleger ved 
de eksterne lokasjonene. Det er iverksatt tiltak i 2019 som har medført at kostnadsnivået nå ligger 
på om lag 2 mill. kr pr måned. 

• Det har i 2019 vært økt bruk av variabel lønn ved enkelte døgnposter. Det er forventet effekt av 
igangsatt arbeid med kartlegging av sammenheng mellom aktivitet og bemanning. Det jobbes i 
tillegg med å identifisere kostnadsdrivere og tilpasse turnus og bemanning. 

• Ordningen med kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter ble innført i 2019. Det er 
forventet at forbedrede rutiner og opplæring i de kliniske enhetene vil gi økte inntekter i 2020. 

 
Foretakets hovedmål  Gj.snitt hiå 

(jan-sep 2019) 
Mål 2020 

Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd:   
- Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 50 dager innen 

2021(somatikk), 40 dager (VOP og BUP) og 35 dager (TSB) 
41 40 

- Pasienter opplever ikke fristbrudd 0,8% 0,5% 
Redusert sykefravær til 7,2 % på foretaksnivå 8,4%¤ 7,8% 

 
Kommentarer til målene: 

• Gjennomsnittlig ventetid har vist en positiv utvikling i løpet av 2019. Målet er å redusere 
variasjonen mellom enhetene, og spesielt innen BUP. 

• Det over flere år vært et lavt antall fristbrudd i divisjonens avdelinger. 
• Sykefraværet er redusert sammenlignet med 2018 og målet på 7,8 %  for 2019 videreføres 

i 2020. 

2) Aktivitet og kapasitet 
Poliklinikk 

 
 
Døgnbehandling 

 
 
 
 
 

Ex økning Helse og Arbeid Inkl øknng Helse og Arbeid

2019 2020

Funksjon Plantall HSØ Prognose Diff.
Plantall HSØ 
inkl 12 mnd 

KOS

Prognose 
inkl 12 mnd 

KOS
Herav KOS 1 mnd Plantall

VOP 153 734         150 779        -2 955               154 784            151 829      1 050                      160 063          1,8 % 1,1 % 3,0 % 4,0 % 3,3 % 5,1 %
BUP 81 329           81 589          260                    81 707               81 967         378                         83 647            2,8 % 2,3 % 2,0 % 2,8 % 2,3 % 2,0 %
TSB 33 288           32 680          -608                   33 727               33 118         439                         34 655            3,9 % 2,7 % 4,4 % 3,9 % 2,7 % 4,4 %

Sum DPH 268 351         265 048        -3 303               270 218            266 915      1 867                      278 366          2,4 % 1,7 % 2,9 % 3,6 % 2,9 % 4,1 %

Plan 2019 vs     
plan 2020

Prognose 2019 
inkl 12 mnd 
KOS vs plan 

2020

Plan 2019 
inkl 12 mnd 

KOS vs     
plan 2020

Plan 2019 
inkl 12 mnd 
KOS vs  plan 

2020

Plan 2019 vs     
plan 2020

Prognose 
2019 inkl 12 
mnd KOS vs 

plan 2020

Utskrevne Liggedøgn Utskrevne Liggedøgn Utskrevne Liggedøgn
VOP 4 005               60 446           3 820             65 143          -185             4 697          
BUP 121                  9 819             121                9 819             -              -              
TSB 914                  18 652           920                18 287          6                 -365            

Sum DPH 5 039               88 916           4 861             93 248          -178                4 332             

Funksjon
20202019 Diff 2019 vs 2020
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Kommentarer til aktivitet og kapasitet: 
• Veksten i planlagt poliklinisk aktivitet er en effekt av tilførsel av nye stillinger og utvikling av 

aktivitet i 2019 som forventes videreført i 2020. Kapasiteten innen det polikliniske tilbudet Helse 
og arbeid økes og vil øke aktiviteten ytterligere fra 2019 til 2020. 

• Endring i plantallene for døgnbehandling er en oppdatering i forhold til tidligere 
kapasitetsendringer i forbindelse med endringer i opptaksområdet og endring i døgntilbudet ved 
DPS Nedre Romerike. Det er videre lagt til grunn 85% kapasitetsutnyttelse (beleggsprosent) og en 
forventet liggetid på gjennomsnittlig 25 døgn ved alle ordinære døgnenheter i DPS. 

 
Avtalene om kjøp av kapasitet ved Oslo universitetssykehus med 18 døgnplasser innen sikkerhetspsykiatri 
og psykosebehandling videreføres i 2020, og det samme gjelder kjøp av kapasitet ved Sykehuset innlandet 
med 7 døgnplasser innen psykosebehandling og aktivitet innen alderspsykiatri tilsvarende 2 døgnplasser. 
 

3) Økonomisk utfordring og tiltaksplan 

 
 
Divisjonen har en negativ styringsfart på ca. 5,2 mill. og et omstillingskrav på 6,3 mill. I denne 
styringsfarten er det lagt til grunn en realisering av målet om reduksjon av innleie av leger til ca. 25 mill. kr 
i 2020 og 4 mill. kr i reduserte gjestepasientkostnader til Sykehuset Innlandet som følge av redusert 
haleaktivitet etter overføring av Kongsvinger. Det er også lagt til grunn videreføring av tiltak ved to 
avdelinger for å redusere forbruket av variabel lønn. Med dette som bakgrunn er det planlagt tiltak som vil 
kunne dekke både omstillingskravet og utfordringene knyttet til styringsfart med til sammen 12,3 mill.  
 
Det er lagt inn en forutsetning om en økning med 8 stillinger innen poliklinikkene for å møte kravet til 
aktivitetsvekst. Stillingene vil med ¾ års virkning i 2020 ha en kostnadsramme på ca. 4 mill. justert for 
beregnede ISF inntekter og egenandeler. Et årlig krav til aktivitetsvekst i poliklinikkene med ca. 2 % krever 
en årlig vekst på ca. 8 behandlerstillinger finansiert med økt ramme og økt ISF-refusjon. 
 
Helse og arbeid økes med 5 årsverk. Tiltaket har særskilt finansiering. Enheten vil i 2020 ha 10 årsverk. 
 
Det er ikke lagt til grunn noen vekst i antall årsverk ut over dette. 
 

4) Oppfølging og resultatsikring 
 
I divisjons stab gjennomføres månedlig analyse status og utvikling av økonomiresultat pr avdeling og 
artsgrupper, gjestepasientoppgjør, poliklinikkinntekter, kapasitetsutnyttelse i døgnenhetene og aktivitet og 
produktivitet i poliklinikkene. En egen presentasjon gjennomgås av divisjonsdirektør i møte med stab, 
controller og eventuelt HR kontakt. 
 
I divisjonens ledermøte gjennomføres et månedlig resultatsikringsregime med hvor hver avdelingsleder 
gjennomgår status for økonomi, aktivitet, produktivitet, ventetid, fristbrudd mm, samt status for hver 
enkelt avdelings prioriterte handlingsmål. Behov for tiltak diskuteres i ledermøtet. 
 
Avdelingslederne har ansvar for gjennomføring av tiltak på grunnlag av gjennomgangen av status. 
 
 
 

Effektivisering delårseffekt Reduksjon merkantile stillinger 01.07.2020 1 875 1 875 1,0 3 750

Effektivisering helårseffekt Reduksjon variabel lønn 01.01.2020 3 000 3 000 1,0 3 000

Produktivitet Konsultasjon pr behandler pr dag 01.01.2020 3 000 3 000 1,0 3 000
Styringsfart Realisere tiltak forutsatt i styringsfart 25.06.2020 4 415 4 415 1,0 8 500

SUM 12 290 12 290 1,00 18 250             

Estimert 
årseffekt 2021

Status 
%-vis 

oppnåelse
Type tiltak rapp.mal Tiltak iverksatt

Antatt 
virknings-
tidspunkt

ESTIMERT 
årseffekt 

kroner 2020
Beskrivelse av tiltak

PLAN  
årseffekt 

kroner 2020

Side 30 av 31 / Akershus universitetssykehus HF                                                                            

 



5) Operasjonalisering av målene i Utviklingsplanen 
 
 
Liste over prioriterte, planlagte og finansierte tiltak 2020: 
 
Divisjon Hovedmål Delmål Tiltak Koordineres av 

prosjekt 
DPH Økt poliklinikk  8 nye stillinger (6 årsverk i 2020)  

DPH Akuttilbud 
ARA  Tilpasning av lokaler til Akuttilbud IR  

DPH Stillasbyggerne  Videreføring av samarbeidstiltak med 
barnevern BUP ØR med egen finansiering  
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Målområde Nr Mål/oppgave Måltall Gjennomføring Oppfølging

1 Ventetiden er redusert

A: Gjennomsnittlig ventetid for avviklede 

pasienter somatikk <50 dager innen 2021

B: Gjennomsnittlig ventetid for avviklede 

pasienter psykisk helsevern <40 dager og TSB 

<35 dager

KIR, MED, DPH, 

ORTO, KK, BUK, 

KoS EMH

2 Pasienten opplever ikke fristbrudd 

A. Andel fristbrudd 0 % 

B. Overholde 95 % av pasientavtalene

KIR, MED, DPH, 

ORTO, KK, BUK, 

KoS, DDT EMH

3

Andel pakkeforløp kreft, PHV og TSB gjennomføres 

ihht måltall

A: Minst 70% av pakkeforløpene for 

kreftpasienter er gjennomfølrt innen standard 

forløpstid

B: Minst 80% for utredning og behandling i 

poliklinikk for PHV og TSB

C: Minst 60% fra avsluttet avrusning til 

påbegynt behandling TSB i døgnenhet. 

D: Andel pakkeforløp gjennomført for 

evaluering av behandling i poliklinikk for TSB 

skal være minst 80%

KIR, MED, DPH,, KK, 

BUK, KoS, DDT EMH

4

God drift og budsjettert resultat for å kunne 

gjennomføre investeringer i bygg og utstyr

Budsjettert resultat XXX mill. kroner. 

N2 måltall: Budsjettavvik = 0. 

Alle EØF

5 Prioriteringsregelen

Høyere vekst innen psykisk helsevern og 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for 

somatiske helsetjenester

KIR, MED, DPH, 

ORTO, KK, BUK, 

KoS EMH, EØF

OBD N1 Ahus

Ahus hovedmål



6 God kapasitetsutnyttelse av foretakets senger Ingen pasientovernattinger på korridor

KIR, MED, DPH, 

ORTO, KK, BUK, 

KoS VAD

7 Reduksjon i bruk av bredspektret antibiotika 30 % reduksjon i 2020 sammenliknet med 2012

KIR, MED, DPH, 

ORTO, KK, BUK, 

KoS EMH

8 Redusert sykefravær

7,2 % for foretaket

Alle divisjoner har individuelt måltall for 

sykefravær: Alle HR

9

Ahus er styrket og synliggjort som 

universitetssykehus

1. Antall nye kliniske behandlingsstudier er økt 

med 5 % i 2020 sammenliknet med 2017

2. Antall artikler er økt i 2020 sammenlignet 

med 2019 

KIR, MED, ORTO, 

KK, BUK, KoS, DDT, 

FID FID

10

Etablere kultur og metodikk for kontinuerlig 

forbedring, læring og internkontroll.

Alle kliniske avdelinger skal ha gjennomført 

minst et forbedringsprosjekt i 2020. Alle

VAD 

(internkontroll), 

EMH (forbedring, 

læring)



Målområde Nr Mål/oppgave Måltall Gjennomføring Oppfølging

Målområde Nr Mål/oppgave Måltall Gjennomføring Oppfølging

Generelt Meldekultur. Uønskede hendelser/avvik for 

pasient, HMS/ytre miljø, personvern, informasjons-

sikkerhet og forskning skal meldes i EQS, og 

behandles og følges opp innenfor fastsatte frister. 

Melder skal få informasjon om utfallet av saken

Antall meldinger meldt og behandlet innen 

frister fastsatt i ID 2405 - 90 % 

Alle VAD

Generelt Kompetanse og opplæring. Kompetansebehov 

skal kartlegges og kompetansetiltak gjennomføres 

og dokumenteres 

Antall kompetanseplaner innrapportert og fulgt 

opp innen frister frasatt i ID 30671 - 100 %

Alle EMH

Pasient Systematisk forbedring. Styrke systematikken 

rundt læring og forbedring om pasientsikkerhet, 

herunder på tvers av enheter

Alle kliniske enheter legger årlig frem minst én 

temasak om pasientsikkerhet, for refleksjon og 

læring, i sitt nærmeste KAM/KPU 
DPH, MD, KD, OK, 

BUK, KK, DDT EMH

Oppdrag og bestilling fra HSØ

Ahus Internkontroll-mål

Kommer medio februar når dokumentet mottas fra HSØ



Pasient Læring av pasienthendelser. Styrke lærings- og 

forbedringspotensialet som ligger i uønskede 

pasienthendelser ved i større grad å informere og 

involvere de ansatte

Alle kliniske enheter legger hver tertial frem en 

sammenstilling av uønskede pasienthendelser, 

for refleksjon og læring, for sine ansatte i 

personalmøter e.l. DPH, MD, KD, OK, 

BUK, KK, DDT EMH

HMS Arbeidsbelastning. Reduksjon i antall brudd på 

arbeidsmiljølovens arbeids- og 

hviletidsbestemmelser

Brudd på samlet tid pr. dag

Brudd på ukefri og hviletid mellom vakter

Brudd på antall AML timer pr. år

Alle HR

HMS Trygghet. Forebygge vold og trusler Tiltak fra risikovurderinger av vold og trusler 

skal gjennomføres iht tidsfrist - 100 % Alle HR

HMS Ytre miljø Transport og energi. Redusere energibruk (kWh) 

og/eller CO2-utslipp som følge av flyreiser og/eller 

kjørte km i tjeneste

5 % ift. 2018

Alle DFM

HMS Ytre miljø Innkjøp og avfallshåndtering. Redusere 

miljøfarlig innkjøp, forbruk og/eller avfallsmengder. 

Gjennomføre kildesortering i henhold til krav i Ahus-

prosedyrene

Øke sorteringsgraden med 5 % innen utgangen 

av 2021, til 47 %

Alle DFM

Personvern/Informa-

sjonsikkerhet

Tilgangsstyring. Ansatte har tilganger til arealer og 

IKT-systemer iht. tjenstlige behov

Arealer: Antall utstedte nøkkelkort/ 

adgangsbrikker som samsvarer med soneplan - 

100 %

IKT-systemer: Antall aktive tilganger som 

samsvarer med søkte tilganger - 100 % 
Alle

Areal: DFM

IKT: VAD

Forsking eSkjema. Alle kvalitets- og forskningsprosjekter, og 

endringer i slike prosjekter, skal meldes via 

eSkjema til personvern forskning

Antall prosjekter som er meldt i eSkjema - 100 

%

Alle FID



Målområde Nr Mål/oppgave Måltall Gjennomføring Oppfølging

Styrke spesialisert 

behandling

Etablering av trombektomi Utvidet dagdrift fra 01.04.2020, døgndrift fra 

01.09.2020

MD, KD, DDT VAD

Styrke spesialisert 

behandling

Utvidelse av PCI-behandling Døgndrift fra høst 2020 MD VAD

Styrke spesialisert 

behandling

Etablering av 4 kirurgiske intermediærsenger og 

respiratorkompetanse MO

Fire kirurgiske intermediærsenger i drift.                    

2 respiratorplasser på MO

MD, KD VAD

Styrke spesialisert 

behandling

Investering knyttet til utskifting og utvidelse av 

analysehall laboratoriet

Ferdigstillelse 2021 DDT VAD

Styrke spesialisert 

behandling

Anskaffelse av PET/CT Ibruktakelse mai 2020 DDT VAD

Skape gode og trygge 

pasientforløp

Etablering av avklaringshenhet i akutt 24, vaktlag 

overleger i akuttmottaket, samt helårsdrift i A24B

Vaktlag etablert innen 1.9.2020 MD, KD VAD

Skape gode og trygge 

pasientforløp

Endring av oppgavefordeling mellom Nordbyhagen 

og Kongsvinger. Gjennomføre omorganisering på 

Kongsvinger

Økt bruk Kongsvinger tilsvarende minimum 10 

somaiske senger ved utgangen av 2020

Alle VAD

Skape gode og trygge 

pasientforløp

Ombygging av barneovervåkning Ferdigstillelse 2020 BUK VAD

Prioritere tilbudet 

innen psykisk 

helsevern og 

rusbehandling

Sentralisering av poliklinisk akuttfunksjon IR, ARA Ferdigstillelse 2020 DPH VAD

Styrke spesialisert 

behandling

Ombygging av sammedagsmottak for pasienter 

ortopedi

Ferdigstillelse 2020 OK VAD

Sikre tilstrekkelig 

personell med rett 

kompetanse

Finansiering av ny LIS-ordning Gjennomført iht plan i LIS-prosjekt Alle EMH

Ahus - Prioriterte tiltak 2020 - utviklingsplan og styrets plandokument



Sikre tilstrekkelig 

personell med rett 

kompetanse

Økt antall utdanningsstillinger for spesialsykepleiere Iht vedtatt antall utdanningsplasser Alle EMH

Styrke pasienten Gjennomføring av prosjekt hjemmebasert 

sykehusbehandling

Piloter realisert og satt i drift Alle VAD

Styrke pasienten Gjennomføring av pilotprosjekt integrerte 

helsetjenester for sårbare eldre

Piloter gjennomført sammen med utvalgte 

kommuner

MD, EMH VAD

Skape gode og trygge 

pasientforløp

Øke klinisk kapasitet gjennom strategisk arealplan Arealplan for perioden 2020-2026 Alle DFM

Skape gode og trygge 

pasientforløp

Utarbeide foretaksovergripende teknologistrategi Teknologiplan vedtatt Alle DDT

Styrke spesialisert 

behandling

Tidligfaseplanlegging av nybygg for kreft og 

somatikk

Ferdigstille prosjektinnramming Alle VAD

Prioritere tilbudet 

innen psykisk 

helsevern og 

rusbehandling

Tidligfaseplanlegging av nybygg for psykisk 

helsevern

Ferdigstille konseptfase DPH, DFM DPH

Sikre tilstrekkelig 

personell med rett 

kompetanse

Utarbeide plan for å sikre tilstrekkelig personell med 

rett kompetanse frem mot 2035

Fase I gjennomført Alle EMH

Forbedre pasient-

behandlingen 

gjennom forskning og 

innovasjon

Persontilpasset medisin: Forske til nytte for 

pasienten ved å etablere tilbud om DNA-baserte 

behandlingsformer tilpasset pasientenes genetiske 

materiale for utvalgte pasientgrupper.               

Utarbeide plan for foretakets arbeid innen 

Persontilpasset medisin

DDT, MED FID

Pragmatiske studier: Forske til nytte for pasientene 

ved å tilrettelegge for å tilby pasienter deltakelse i 

kliniske studier ved å utnytte innovative klinisk 

studiedesign som pragmatiske kliniske prøvninger 

og register-randomiserte kliniske studier.

Ta ledelse innen pragmatiske kliniske studier: 

(1) Ledelse WP i NorCRIN, (2) Etablere Senter 

for pragmatiske kliniske studier i Seksjon 

forskningsveiledning og utvikling, (3) skaffe 

finansiering for oppstart studier 2020

EØF, FID, DDT FID



Målområde Nr Mål/oppgave Måltall Gjennomføring Oppfølging

Budsjett og plantall
kommer etter styrebehandling 18. november
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