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Sak 50/19 Ledelsens gjennomgang (LGG) 2. tertial 2019 
 
Saken omfatter resultater fra LGG 2. tertial og viser oppdaterte vurderinger av risiko for 
manglende måloppnåelse ved årets slutt, samt status for årlig gjennomgang av internkontroll. 
Det vises til styresak 28/19 hvor det ble redegjort for foretakets prosess og metodikk for 
LGG. 
 
Vurdering av risiko for manglende måloppnåelse per 2. tertial 
Det er små endringer i det samlede risikobildet per 2. tertial (1. tertial i parentes): 
• 13 (11) mål og oppgaver har høy risiko 
• 30 (26) mål og oppgaver har middels risiko 
• 71 (78) mål og oppgaver har lav risiko 
 
Analyse av mål og oppgaver med høy risiko  
Analysen av de 13 målene og oppgavene med høy risiko for manglende måloppnåelse, viser 
at risiko for ni av disse er uendret fra 1. tertial, mens det er fire mål og oppgaver med økt 
risiko fra 1. tertial. Nærmere oversikt fremgår av tabellen i saken. Samlet vurdering av risiko 
per 31.12.19 etter 2. tertial for foretaksnivå fremgår av kolonne 4. Risikodempende tiltak er 
vurdert både på divisjons-/klinikknivå og foretaksnivå. Disse fremgår av OBD Rapportering 
2019 – Foretak (vedlagt). 
 
Mål med høy eller middels risiko i 2. tertial bør gis særlig oppmerksomhet frem mot 3. tertial 
dersom målene skal nås. 
 
Status for årlig gjennomgang av internkontroll 
Til sammen har 85 % besvart egenevalueringen. Det innledes nå en periode med 
bearbeidelse og analyse av resultatene. Resultatene vil være grunnlag for oppfølging i to 
spor; henholdsvis lokalt forbedringsarbeid og utarbeidelse av årlige internkontrollmål. 
 
 
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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1. Resultater fra revurdering av risiko for manglende måloppnåelse ved 2. tertial 
Risiko er innledningsvis vurdert opp mot ressurser (personell, budsjett, utstyr/lokaler), 
kompetanse og avhengigheter. Mål og oppgaver med høy risiko er nærmere analysert og 
risikodempende tiltak identifisert. Samlet vurdering av risiko per 31.12.19 etter 2. tertial for 
foretaksnivå fremgår av kolonne 4 i tabellen. Tabellen viser også bevegelsene i risikobildet 
fra 1. til 2. tertial. Tiltakene fremgår av OBD Rapportering 2019 – Foretak (vedlegg). 
 
Tabell 1: Analyse av mål og oppgaver med høy risiko for manglende måloppnåelse 

Samlet risikovurdering – målnivå 1 tertial  2 tertial 
  Risiko  Risiko 

Mål / krav: Mål 1) før 
tiltak 

2) etter 
tiltak  3) før 

tiltak 
4) etter 
tiltak 

Mål 2: Pasienten opplever ikke fristbrudd. A. Andel fristbrudd 0 % 
B. Overholde 93 % av pasientavtalene. 

M  
2    

  
 
 

 

Mål 3: Andel pakkeforløp kreft, PHG og TSB gjennomføres ihht måltall. Minst 70 
% for hver kreftform. Minst 80 % for utredning og behandling i poliklinikk for 
PHV og TSB. Minst 60 % fra avsluttet avrusning til påbegynt behandling TSB i 
Døgnenhet. 

M  
3   

   

Mål 4: God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investering i 
bygg og utstyr. Budsjettert resultat 125 mill. kroner. N2 måltall, Budsjettavvik = 0 

M  
4    

   

Mål 6: God kapasitetsutnyttelse av foretakets senger. Ingen 
pasientovernattinger på korridor. 

M  
6   

   

Mål 7: Reduksjon i bruk av antibiotika. 20 % reduksjon i 2019 sammenliknet 
med 2012. 

M  
7   

   

Mål 9: Ahus er styrket som universitetssykehus. Antall nye kliniske 
behandlingsstudier er økt med 5 % i 2019 sammenliknet med 2017. 

M  
9   

   

Mål 28: Minst 70 % av epikrisene er sendt innen 1 dag etter utskrivning fra 
somatisk helsetjeneste. Minst 70 % av epikriser sendt innen 1 dag. 

M 
28   

   

Mål 31: Helseforetaket skal i 2019 følge opp og videreføre arbeidet med å øke 
antall organdonorer. Måltall > tall fra 2018. Kliniske avdelinger må øke 
bevissthet og innsats for å rekruttere organdonorer. 

M 
31   

   

Mål 56: Ahus skal benytte midlene som er stilt til rådighet på en effektiv måte og 
slik at de kommer pasientene til gode. Ahus skal i 2019 basere sin virksomhet 
på tildelte midler. Budsjettert mål DRG/årsverk overholdes. 

M 
56   

   

Mål 64: Ahus skal i 2019 ha en aktivitet innen sine tjenesteområder i samsvar 
med aktivitetskravene fra Helse Sør-Øst RHF. Faktisk aktivitet sammenlignet 
med plantall. 

M 
64   

   

Mål 66: Arbeidsbelastning - Reduksjon i antall brudd på arbeids-miljølovens 
arbeids- og hviletidsbestemmelser. Brudd på samlet tid pr dag. Brudd på ukefri 
og hviletid mellom vakter. Brudd på antall AML timer pr år. 

M 
66   

   

Mål 67: Trygghet – forebygge vold og trusler. Alle ansatte skal ha opplæring i 
tråd med behov kartlagt i risikoanalyse. Enheter med høy risiko skal ha 
handlingsplaner for å forhindre alvorlige hendelser som følge av vold og trusler. 
Ferdigstille og implementere sikkerhetstiltak som omhandler fysisk sikring. 

M 
67   

   

Mål 77: Utvide dialysekapasiteten. Gjennomføres ila 2019. M 
77   

   

Mål 84: Etablere møtepunkter med kommunene innen området barn og unge. 
Etableres ila 2019. 

M 
84     

   

Mål 88: Implementere selvstendig PCI-senter med døgndrift. Døgndrift starter 
opp ila 2019. 

M 
88   
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Mål 6 (ingen overnattinger på korridor) vurderes til høy risiko også etter at risikodempende 
tiltak iverksettes. Det iverksatt flere tiltak, herunder økt bruk av kapasitet ved Kongsvinger 
sykehus, etablering av fire intermediærsenger på Nordbyhagen og en rekke tiltak for bedre 
utnyttelse av dagens sengekapasitet. Tross dette må det forventes at det vil bli overnattinger 
på korridor også vinteren 2019/20. 
 
Tilsvarende vurderes også at mål 9 (5 % økning i kliniske behandlingsstudier) ikke nås i 
2019, da utviklingen så langt i år viser en nedgang sammenlignet med 2017.  
 
Mål 88 (oppstart døgndrift i PCI-senter) vil heller ikke realiseres i 2019. Prosjektet for å 
forberede døgndrift er gjennomført i henhold til plan, men det må påregnes minimum seks 
måneder med forberedelser fra beslutning fattes av Helse Sør-Øst til oppstart kan skje. 
 
2. Årlig gjennomgang av internkontroll 
LGG 2. tertial har i tillegg til revurdering av risiko for manglende måloppnåelse, omfattet en 
evaluering av foretakets arbeid med internkontroll (årlig gjennomgang av internkontroll).  
 
Krav til årlig gjennomgang er nedfelt i lov og forskrifter, og er basert på en egenevaluering av 
internkontroll i egen enhet for ledere på nivå 2-4. Evalueringen har omfattet områdene 
pasient, HMS/ytre miljø, personvern/ informasjonssikkerhet og forskning, og har vært inndelt 
i sju ulike internkontrolltemaer: 
 

1 Organisering, ansvar og myndighet  
2 Retningslinjer og prosedyrer 
3 Kompetanse og opplæring 
4 Oversikt over lov-/regelverk, mål og risiko 
5 Håndtering av uønskede hendelser/avvik 
6 Oppfølging av internkontroll 
7 Evaluering og forbedring 

 
Til sammen har 85 % besvart egenevalueringen. Det innledes nå en periode med 
bearbeidelse og analyse av resultatene. Resultatene vil være grunnlag for oppfølging i to 
spor.  
 
Spor 1 - Lokalt forbedringsarbeid  
Hver enkelt leder som har svart på spørreskjemaet vil motta en lenke til en rapport som viser 
egne svar. Videre legges det opp til at hver avdelingsleder og hver direktør på nivå 2 vil 
motta en samlerapport som viser resultatene for egen avdeling/divisjon/klinikk/stabsenhet. 
 
Spor 2 - Utarbeidelse av årlige internkontrollmål  
Analysen av datagrunnlaget vil vise hvilke deler av internkontrollen som bør utvikles og 
forbedres. Det skal utarbeides forslag til internkontrollmål som behandles av 
sykehusledelsen. De internkontrollmålene som blir vedtatt vil inntas i oppdraget til divisjoner 
og klinikker, og følges opp gjennom LGG neste år. 
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EQS-prosedyre 23336 (LGG)
Målområde Nr Mål/oppgave Måltall Gjennomføring Oppfølging Kriterier for 

konsekvens
Iboende risiko for 
manglende 
måloppnåelse

Tiltak Restrisiko for 
manglende 
måloppnåelse

Risiko for 
manglende 
måloppnåelse

Tiltak Restrisiko for 
manglende 
måloppnåelse

Risiko for 
manglende 
måloppnåelse

Tiltak Risiko for manglende 
måloppnåelse

Tiltak Risiko for manglende 
måloppnåelse

Tiltak Risiko for 
manglende 
måloppnåelse

Tiltak Risiko for manglende 
måloppnåelse

Tiltak Risiko for 
manglende 
måloppnåelse

Tiltak Risiko for 
manglende 
måloppnåelse

Tiltak Risiko for 
manglende 
måloppnåelse

Tiltak Risiko for 
manglende 
måloppnåelse

Tiltak Risiko for manglende 
måloppnåelse

1 Ventetiden er redusert Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter ihht. måltall (somatikk< 55 dager, 
PHV<40 dager og TSB < 35 dager)

KIR, MED, DPH, 
ORTO, KK, BUK, KoS

EMH Pasient Kontinuere eksisterende tiltak, rutiner for håndtering og system for 
oppfølging

Uro: Normalisering av driften  etter ferien vil redusere ventetiden. 
Anestesi: Forholder seg til 60 dager som anses som akseptabelt 
innenfor fagmiljøet. ØNH: Strenge prioriteringer, og de som venter 
er derfor pasienter som bør vente.

2 Pasienten opplever ikke fristbrudd A. Andel fristbrudd 0 % 
B. Overholde 93 % av pasientavtalene

KIR, MED, DPH, 
ORTO, KK, BUK, KoS, 
DDT

EMH Pasient 1. Ny applikasjon for styringsdata "Henvisninger og ventelister" 
lanseres medio mai
2. Revidere prosedyre Nivå 1 - forebygging og håndtering av 
fristbrudd
3. Kontorfaglig kompetanseprogram fortsetter og er videreutviklet 
med "Modul II-Henvisninger og ventelister"
4. Resultatsikring i SL videreføres
5. Støtte til forbedringsprosjekter og innsatsteam pågår

Kirurgisk divisjon/Ahus må  komme opp med konkrete tiltak for 
kapasitet for ØNH/plastikkirurgi inkl. operasjon. 
I tillegg videreføres tidligere iverksatte tiltak

Legelister:
Systematisk oppfølging av legelister 6 mnd frem. Alle avdelinger 
har etablert årshjul for legelister
Oppfølgng iht EQS rutine "Utrulling av legelister og timeoppsett 6 
måneder frem i tid" 
Definert legelister på ressurs i alle avdelinger
Rollebaserte legelister på nyhenviste pasienter, basert på 
nødvendig kompetanse
Kapasitet:
Avdelingsvise handlingsplaner for saldering av etterslep innen 
Hjerte, Ford, Lunge, Endo, Nevro, Nyre. Månedlig oppfølging 
mellom N2-N3 og driftsmøter. Møter med avdelinger med størst 
utfordring i september for gjennomgang av handlingsplan, status 
og tiltak
Oppfølging etter Innsatsteam innen Hjerte og Ford
Formaliserte og regelmessige samarbeidsmøter mellom 
fagavdeling og medisinsk kontortjeneste 
Tverrfaglig møte med merkantil, leger og sykepleiere 
Overføre henvisninger til avtalespesialist/ avtaler med andre 
aktører
Oppfølging:
Bruk av oppgavetildeling i GAT
System for oppfølging og opplæring.
Resultatsikring månedlig i divisjonens ledergruppe (datagrunnlag 
og tiltaksområder)
Pasientadministrativ rapportering satt i system i divisjonen

Anestesi: Rekruttering av kompetente leger til smertepoliklinikken. 
Gastro: Fokus på å unngå feilregistrering med vekt på 
pakkeforløpsutredningen. må i alle pakkeforløp samarbeide med 
andre avdelinger. ØNH: Pasienter som kan behandles hos 
avtalespesialistene overføres til avtalespesialitene. Overvåke 
fristbrudd frem i tid. Redusere antallet kontroller, og overføre disse 
til avtalespesialister og fastleger. Lage nye behandlingsforløp. 

HAB
Eksisterende tiltak/merknad
Psykologbemanning 20% over plan. Intern forskyvning av 
ressurser mellom pasientgrupper for å unngå fristbrudd. Tiltakene 
medfører ytterligere reduksjon i tiltak/oppfølging av enkelte 
pasientgrupper. Gjennomført forbedringsprosess Avd. kontor og 
fagressurser i Avd. hab.
Nye tiltak:
Kontinuere forbedringsprosess
Tilpasset økonomisk ramme

Poliklinikken
Eksistrende tiltak/merknad
Intern rekruttering av LIS til subspesialiteter
Kompetanseheving LIS leger
Utsatt overlegepermisjon
Ansatt lederstøtte turnusplanlegging  i Avdeling leger
Ettermiddags- og kveldspoliklinikk
Gjort om lager til konsultasjonsrom
Kompetansehevende tiltak/-progam og lederoppfølging ansatte i 
Seksjon kontor.
Sykepleiere: kompetansehevende tiltak, rekruttere internt og 
eksternt
Nye tiltak:
Fokus på rekruttering og beholde kompetanse i Avd. leger
Opplæring turnusplanlegging i Avd.leger
Vurdere om opprinnelig planlagt areal tiltenkt BUK tilbakeføres 
BUK

Timeoppsett på færre hender med størst kompetanse. 
Direktebooke alle nyhenviste. Frigjøre timer til nyhenviste framfor 
kontroller til tid (midlertidig). Gjennomgang rutiner/prosedyrere 
med prioriteringsansvarlige leger 

Mai: 41 fristbrudd (12%)
Juni: 5 fristbrudd (2 %)
Juli: 3 fristbrudd (1 %)

Tiltak: Det startes nå opp med  å sette kontrollene frem i tid på 
siste datoen i måneden de skal tas.

Rød 1. Redusere antall kontroller 2. Øke kunnskapen rundt 
registreringspraksis 3. Dugnad og kompetanseheving, 
effektivisering. Legge til rette for opplæring av indremed LIS 4. 
Gjennomgang arbeidsplan legetjeneste

3 Andel pakkeforløp kreft, PHV og TSB gjennomføres ihht 
måltall

Minst 70 % for hver kreftform
Minst 80 % for utredning og behandling i poliklinikk for PHV og TSB
Minst 60 % fra avsluttet avrusing til påbegynt behandling TSB i døgnenhet

KIR, MED, DPH,, KK, 
BUK, KoS, DDT

EMH Pasient I tillegg til interne utfordringer (kapasitet røntgen/skopi), må 
arbeidet med overganger mellom helseforetak strykes

Kontinuere eksisterende tiltak, rutiner for håndtering og system for 
oppfølging. Sikre god plan for ferieperioder

Uro: bekymret for MR-kapasiteten i forhold til prostata. Må følges 
opp for å hindre negativ.utvikling av målet.

Nedsatt en prosjektgruppe som deltar i Læringsnettverket

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

Budsjettert resultat 125 mill. kroner. N2 måltall Budsjettavvik = 0. Månedlige 
rapporter til SHL, styret og HSØ.

Alle EØF Økonomi Forventning om lavere kostnadsnivå enn budsjettert på noen av 
foretakets større og sentralt budsjetterte kostnadsposter

Forventning om lavere kostnadsnivå enn budsjettert på noen av 
foretakets større og sentralt budsjetterte kostnadsposter

Videreføre opplegg for resultatsikring Oppfølgingsmøter med alle aktuelle avdelinger  med negativt 
regskapsresultat og utvikling
Avdelingsvise tiltaksplaner
Avdelingsmøter for gjennomgang av staus, handlingsplan, 
oppfølging og tiltak er satt opp i september

Plan for vinter 2019/2020 og og håndtering av tiltakskort

System for oppfølging av variabel lønn og innleie på sengeområder 
og Akuttmottak:
Redusert forbruk av variabel lønn og innleie på alle sengeområder 
inkludert Akuttmottak
System for oppfølging av legelønn:
Langsiktig turnusplanlegging av legelister og ansettelser
Månedlig gjennomgang av LIS i avdelingene; Status, endringer og 
oppfølging av ferie, HFO, overtid, kurs mv
Månedlig resultatsikring i Medisinsk divisjon
Nytt oppfølgingsverktøy. Oppfølging av avdelinger med avvik

System for vurdering av bemanningsløsninger
Bemanningsplanlegging 
Utveksling av ressurser på tvers av samarbeidende seksjoner/ 
avdelinger
Økt fast bemanning for å redusere bruk av variabel lønn og innleie.
Oppfølging av arbeidet med forløpsplaner og liggetidsmål i alle 
aktuelle avdelinger.
Daglige kapasitetsmøter og bemanningsstyring sengeområder 
(mandat, verktøy og oppfølgingsplan)
Styrke beslutninger og kompetanse hos ansvarlig sykepleier; 
Funksjon, ansvar og samarbeids-strukturer på tvers av 
seksjon/avdeling
Gjennomgang og retningslinjer for bruk av fastvakt pr fagområde
Deling av erfaringer og rutiner på tvers i divisjonen
Utrede mulige løsninger for bruk av bemanningspool

Oppfølging av koding:
Primærkoding 
Rekoding og oppstart av rekoding på utvalgte poliklinikker

Positiv utvikling i kirurgisk divisjon. Tiltak: Analysere kostnadene til 
robotutstyr og jobbe med standardisering. Det er fortsatt en 
utfordring når det gjelder kostnadene til utstyr. Fortsette med 
Operasjon 2019 SOP for å sikre eliminering av forsinket oppstart 
og strykninger. Fortsette med Forbedring 08 med oppstart kl 08 på 
DKS. Utvide sammedagskirurgi for gastro og uro med målsening 
om 75 % i snitt . Gjennomføre en analyse av bruk av vikarer og 
overtid, og fokusre på å redusere bruken av disse med spesiell 
vekt på bruken av fastvakter.  Kun benytte innleie der det er helt 
nødvendig, og kun etter å ha undersøkt muligheten for å overføre 
personalressurser på tvers av avdelingene.  Unngå å ansette ved 
oppsigelser der det er mulig. Samarbeid med NAV Lørenskog og 
Strømmen videregående (SFA). Utarbeide en samarbeidsavtale 
med Bemanningssenteret om dekning av ekstravakter. Kjøre en 
analyse av legelønningene og gjennomgå bruken av vakanser. 
Fortsette arbeidet med etablering av sammedagsmottak. Jobbe 
med muligheter i forhold til Kongsvinger sykehus. Sikre adekvat 
bemanning og kompetanse på Ski sykehus. Opplæring i 
varebstilling (SFA) og bruk av utstyr. Mer standardisering (se mål 
6) .

Eksistrende tiltak/merknad
Sykefravær: Prosess på Avdeling nyfødtmedisin og avdelingsvise 
tiltaksplaner.
Prosess for økt grunnbemanning Avdeling nyfødtintensiv 2020 - 
beslutning SHL-UP i sept. 19.
Nyfødtleger: jobber aktivt med rekruttering, kompetanseheving og -
utdanning, LIS-oppfølging.
Økte varekostnader innmeldt som budsjettbehov på 
Barneovervåkning, Avdeling barn og ungdom.

Nye tiltak
HR inviteres inn i ledermøte i BUK, tema: sykefraværsoppfølging.
Grunnbemanning Avdeling nyfødtintensiv: implementering og 
oppfølging av beslutning.
Samarbeid med OUS og seniortiltak for nok nyfødtleger.
Innmeldt budsjettbehov varekostnader Barneovervåkning, Avdeling 
barn og ungdom: Implementering av beslutning.

Sammenslåing turnus føde/obspost ferie/helligdager
Bruk av tun A S405
Daglige driftsmøter 
Innleie av leger
Jobbe forebyggende med sykefravær og arbeidsmiljøtiltak

Fargevarsling ved kapasitetsutfordringer

Økt fast bemanning for å redusere bruk  av variabel lønn. 
Samarbeidsavtaler med KD og KK. 

BDA: Følger opp inntekt (kodegjennomgang)
Fokus på mindre forbruk av variabel lønn
MIKS: Tilførsel av stillinger + økning av varebudsjett.

1. Innvalgsnummer fra to kommuner 2. Daglig vakt - vaktrapport 
mellom KOS/NBHKIR 3. Overføring av ny pasientgruppe fra NBH 
til KOS

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

KIR, MED, DPH, 
ORTO, KK, BUK, KoS

EMH, EØF Omdømme BUP er tettest på å klare måloppnåelse på polikliniske 
konsultasjoner. VOP og TSB oppfyller kravet til måloppnåelse på 
ventetid. Det jobbes med tiltak innenfor alle tre fagområder i 
psykisk helsevern. Å bremse aktiviteten i somatikk er ikke 
realistisk.

Krevende for DPH å holde høyt nok aktivitetsnivå ift veksten i 
somatikken.

Rapporteres ikke fra divisjonen. Vurderes overordnet i sykehuset BUK ikke rapportere mål 5

6 God kapasitetsutnyttelse av foretakets senger Ingen pasientovernattinger på korridor KIR, MED, DPH, 
ORTO, KK, BUK, KoS

VAD Ressurser 1.Prosjekt Akuttmottak (del av satsningen på den kritisk syke 
pasient)
2. Prosjekt intermediær (etablering av 4 kirurgiske 
intermediærsenger i løpet av september 2019)

Tiltakskort oppdateres, 
Pasientstrømmer til Kongsvinger

Forløpsplaner
Tiltak for å redusere ikke medisinsk begrunnet liggetid
Daglige kapasitetsmøter med vurdering av status og tiltak
Rutiner for kritisk drift i Akuttmottak og kapasitets flytt
System for vurdering av tiltakskort overordnet
Gjennomgang av løsinger for utnyttelse av senger på tvers, 
gjennom en omfordeling basert på belegg
Tiltak for driftsforbedringer ifht sengeområder og Akuttmottak.
Divisjonen starter opp et arbeid med gjennomgang av 
aktivitetsdata i alle sengeområder, vurdere grunnlag for om 
definering av senger. Møte første uke september med kliniske 
avdelinger
Prosjekt Akuttmottak "Akutt kritisk syk pasient" 
Intensivere arbeidet med oppfølging av driftsparametere og 
tiltaksområder - Utreise før kl 13:00 og liggetid
Opplæring og informasjon om smittevernsrutiner.
Gjennomgang av GIM begrepet
Kontinuere informasjon og oppfølging i daglige kapasitetsmøter
Følge opp kapasitetsoverflyttinger som ikke har forløpt etter rutine.
Tiltak for oppfølging av korrekt registreringspraksis.
Oppfølging og tiltak rundt utskrivingsklare pasienter

Plan for håndtering av vinter 2019/2020

I den grad kirurgisk divisjon (KD) har overbelegg så er det i stort 
sett pasienter fra andre divisjoner, som ortopedisk klinikk. Det er 
høsten 2019 åpnet to nye intermediærplasser for bedre fleksibilitet 
i forhold til intensivpasienter. Arbeidet med å etablere to 
intermediærplasser til fortsetter. Andre tiltak er å utnytte de 
bemannede sengene som sykehuset til enhver tid har (også på 
tvers av divisjoner og klinikker der det er mulig), forbedre 
sanntidsapplikasjonen og gjennomgå registreringsrutiner i Dips og 
korrigere disse. Arbeidet med å bygge ut tilbudet med 
sammedagskirurgi og gjennomføre prosjektet "Akutt kritisk syk 
pasient" fortsetter. Det samme gjør de daglige driftsmøtene 
mellom KD, ortopedisk klinikk og akuttmottaket og det er nylig 
startet opp med daglige driftsmøter i akuttmottaket for å se på 
kapasiteten for kveld og natt. Fortsetter arbeidet med 
implementering av innsatsområdet "Trygg utskrivning". Fortsetter 
å ha god kommunikasjon med kommunene, følger den evaluerte 
samarbeidsavtalen, skal arrangere egne møter med KAD 
(kommunale akutte døgnplasser) og videreutvikle samarbeidet 
med fastlegene. Andre tiltak er å intensivere arbeidet med 
oppfølging av driftsparametere og tiltaksområder og å fortsette 
med opplæring/rettledning av LIS leger.

Utnytte de bemannedesegene som sykehuset har til enhver tid. 
Bufferposter. Prosess for pasientforløp. Eksisterende tiltak 
etterleves. Plasseringsansvarlig i Akuttmottak. Nye 
samhandlingsavtaler

7 Reduksjon i bruk av bredspektret antibiotika 20 % reduksjon i 2019 sammenliknet med 2012 KIR, MED, DPH, 
ORTO, KK, BUK, KoS

EMH Pasient 1. Samarbeid med Ahus sitt AB-team
-invitere KoS repr. Til å bli del av AB-utvalget på Ahus
-AB-statistikk for KoS er nå en del av Ahus' statistikk
-Felles samarbeidsmøte Ahus/KoS i mai
-Ahus AB-utvalg inviterer seg til neste KoS møte
2. Revidere undervisningsopplegg
-Undersøke tidligere KoS undervisning
-AB-utvalget/KoS samarbeider om videre undervisning
-AB styring er omtalt i Mikrobiologens del av nyansattprogram på 
Ahus. Der deles papirversjonen av AB retningslinjene ut
3. "Fokusmåned"
-Samarbeide med smittevern og AB utvalget for fokustiltak også 
på KoS
4. Gode målerutiner, antibiotikabruk
-Målet liggedøgn og forbrukstall fra KoS på samme måte som for 
Ahus
-Flere samarbeidende fagenheter på "samme medisinrom" på 
KoS. Fortsette å registrere og tolke tall som tidligere
-Vurdere å gjennomføre survey på sengepostene på KoS over 
sommeren
-Etter innføring av MetaVision vil KoS ogås kunne hente ut tall fra 
AB-app'en (tidligst 2020)
-KoS vil bli en del av Ahus' resistensrapport som kommer årlig

Følger opp iht plan i Antibiotikastyringsprogrammet og i Medisinsk 
divisjon.
Avdelingsvise handlingsplaner. Informasjon og opplæring av 
sykepleiere og leger
Område på tavle Infeksjon, se på dette i andre aktuelle seksjoner 
Antibiotikamøter 
Antibiotikavisitt på Blod
Gjennomgang i ledermøter og KPU. Rapport og datauttrekk for 
oppfølging av definerte avdelinger

Kar/thorax: Venter på automatisering i forhold til registrering. 
Gastro: Har oppnådd målsetningen. 

Reduksjon 15,9 per 3. tert. 
1. Samarbeid med Ahus HF sitt antibiotikateam. 2. Revidere 
undervisningsopplegg. 3. "Fokusmåned". 4. Gode målerutiner, 
antibiotikabruk

8 Redusert sykefravær Måltall: 7,8% for DPH i 2019 Alle HR Ansatt Sykefraværet for Ahus samlet er per juni på 7,6 %. Det er en 
nedgang på 0,3% sammenlignet med 2018, hvor det samlede 
sykefraværet for Ahus var 7,9 % per juni. For å nå foretakets mål 
om et samlet sykefravær på 7,2% må snittet på sykefraværet for 
perioden juli – desember ligge på 6,8%, et måltall som pr. i dag 
fremstår som noe krevende å nå. 

Gjennomsnittlig fravær januar- juni:
Totalt fravær: 7,30 %
Korttidsfravær: 2,57 %
Langtidsfravær: 5,08 %

Etablert handlingsplan "HMS mål og HMS-plan Ahus 2019 - 2021 - 
Medisinsk divisjon" 
Følger opp aktiviteter og tiltak iht handlingsplanen. Tiltak er bla:
Årlig gjennomgang og sette avdelingsvise mål for sykefravær 
Avdelingsvis tiltaks- og oppfølgingsplaner med tiltak for sykefravær 
og for å fremme nærvær
Oppfølging av sykefraværs statistikk og tiltak i månedlige KAM 
møter og driftsmøter, oppfølging i AMU medisinsk divisjon og 
temasaker i ledermøter
Kompetansehevende tiltak
og arbeide forebyggende og helsefremmende 
«Nærværsforum i Medisinsk divisjonen» - Nettverksarena for alle 
ledere med 3 samlinger årlig
System for oppfølging av tilretteleggelser

Divisjonens avdelinger fokuserer mer på korttidsfraværet enn på 
langtidsfraværet. Nesten samtlige avdelinger ligger godt an når det 
gjelder korttidsfravær, men noen er utfordret på langtidsfraværet til 
tross for tiltak som tilrettelegging o.l. SOP: Mer tid til å kunne utøve 
ledelse og mindre tid til rapportering.

9 Ahus er styrket og synliggjort som universitetssykehus Antall nye kliniske behandlingsstudier er økt med 5 % i 2019 sammenliknet med 
2017

KIR, MED, DPH, 
ORTO, KK, BUK, KoS, 
DDT, FID

FID Omdømme 1. Dialog FID og Kos
2. FID orienterer KoS om tilbudet for forskningsstøtte på foretaket
3. FID gir KoS råd og veiledning, bl.a. om etablerte 
forskningsgrupper på Ahus

FID: AKUTTE TILTAK: 1. Oversikt over status kliniske 
behandlingsstudier sendes divisjonene tertialvis ifm LGG
2. Kvalitetssikring av oversikter tertialvis i hver divisjon
3. Direkte kontakt og støtte fra FID til miljøer som historisk har kjørt 
mye studier
4. Rask beslutning nå på økonomi internt etter overføring Inven2-
kontoer til Ahus 
5. FID sikre oversikt over antall forespørsler eksternt på studier, 
svar og årsak til evt avslag 
6. Roadshow ut til divisjoner, avdelinger og prosjektledere 
vedrørende tilgjengelig infrastruktur/støtte for kliniske studier på 
foretaket
7. Etablere kontaktflate mellom industri og utprøvere på sykehuset 
(speed-dating)
8. Kartlegging av flaskehalser/hindre for deltakelse i kliniske studier
9. Koble på koordinatorer for kliniske studier tettere på i feasibility 
prosesser hvor henvendelser fra firma går direkte til utprøvere                                         
TILTAK MOT 2020: 1. Etablering av  klinisk forskningspoliklinikk i 
Glassgaten
2. Sykepleier/bioingeniør-ressurs til klinisk forskningspoliklinikk
3. Etablere infrastruktur og kompetanse til gjennomføring av 
pragmatiske kliniske studier (Ahus leder denne WP i NorCRIN 2)
4. Ressurs i FID til direkteoppfølging kliniske studier
5. Roadshow ut til divisjoner, avdelinger og prosjektledere knyttet til 
ansvar i forskning
6. Etablere kontaktflate mellom industri og utprøvere på sykehuset 
(speed-dating)
7. Lenke på Kompetansebroen til nettside om pågående kliniske 
studier på Ahus.no for enklere tilgang for pasienter til kliniske 
studier gjennom henvisning fra fastleger
8. Årlig markering av international clinical trial day 21. mai med 
publikumsforedrag om kliniske studier

Rapporteres ikke fra divisjonen.  
Rapporteres samlet for Ahus 
fra Forskning og Innovasjon

Mener divisjonen er på grønt, men mangler konkrete tall. BUK ikke rapportere da mål 9 
rapporteres samlet for Ahus 
fra Forskning og Innovasjon

1. Økt kjennskap til forskningsstøtte i eget foretak 2. Info møter for 
leger 3. Leger i KOS knyttes til etblerte forskngr (NBH).

10 Etablere en god kultur og metodikk for kontinuerlig forbedring, 
læring og internkontroll

Alle avdelinger skal ha gjennomført minst ett forbedringsprosjekt i 2019 Alle VAD 
(internkontroll), 
EMH (forbedring, 
læring)

Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

Alle avdelinger har startet opp/ under planlegging 
forbedringsprosjekt 2019.
Følges opp via forbedringsvisitt N2 og etablert system for 
oppfølging

Målområde Nr Mål/oppgave Måltall Gjennomføring Oppfølging Kriterier for 
konsekvens

Rapportering 2. 
tertial

Risiko for 
manglende 
måloppnåelse

Tiltak Restrisiko for 
manglende 
måloppnåelse

Risiko for 
manglende 
måloppnåelse

Tiltak Risiko for manglende 
måloppnåelse

Tiltak Risiko for manglende 
måloppnåelse

Tiltak Risiko for 
manglende 
måloppnåelse

Tiltak Risiko for manglende 
måloppnåelse

Tiltak Risiko for 
manglende 
måloppnåelse

Tiltak Risiko for 
manglende 
måloppnåelse

Tiltak Risiko for 
manglende 
måloppnåelse

Tiltak Risiko for 
manglende 
måloppnåelse

Tiltak Risiko for manglende 
måloppnåelse

Redusere unødvendig 
venting og variasjon i 
kapasitets-utnyttelsen

11 Redusere median tid til tjenestestart sammenliknet med 
2018 (tiden mellom mottatt henvising og prosedyre 
gjennomført)

Tall fra NPR publiseres tertialvis. Innen 2021: ventetid under 50 dager i alle 
regioner

KIR, MED, DPH, 
ORTO, KK, BUK, KoS, 
DDT

EMH Pasient Se punkt 1

12 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige 
selskaper i 2017, der det bl.a. vises til at bedre 
planleggingssystemer og administrasjon fører til bedre 
utnyttelse av legeressursene slik at flere pasienter får time 
innen planlagt tid. Helseforetaket skal følge opp funnene i 
Riksrevisjonens undersøkelse (Dokument 3:2 (2018-
2019)Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av stalige 
selskaper i 2017) 

93 % av pasientene får time som avtalt. HR: erktøy for ressursstyring i fht bla. 
legeaktivitet

EMH, HR VAD Pasient

13 Minst 60 % av pasienter med hjerneinfarkt som er 
trombolysebehandlet, får denne behandlingen innen 40 
minutter etter innleggelse

60% behandles innen 40 minutter etter innleggelse MED EMH Pasient Kontinuere tiltak for utvikling av rutiner, kompetanse og 
pasientforløp

14 Helseforetaket skal i løpet av 2019 etablere mekanisk 
trombektomi ved hjerneslag som dagtilbud

Etablere dagtilbud i løpet av 2019 MED EMH Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

Prosjekt iht plan. Oppstart dagbehandling 16.09.2019

15 Helseforetaket skal, basert på analyser av uønsket variasjon i 
effektivitet, kapasitetsutnyttelse og forbruk på tvers av 
helseforetakene, identifisere:
 - minst ett område der foretaket har gode resultater eller stor 
framgang, hvilke faktorer som har bidratt til denne 
måloppnåelsen og hvordan denne kunnskapen kan brukes til 
å bedre måloppnåelsen på andre områder
 - minst to områder der foretaket har svake resultater/høy 
risiko, og utarbeide en tiltaksplan for å bedre måloppnåelsen 
på disse områdene. I utarbeidelsen av tiltaksplanen skal det 
eksplisitt vurderes hva man kan lære av andre helseforetak 
som har bedre måloppnåelse

Identifisere pasientgrupper med stor variasjon i behandlingen gjennom bruk av 
KPP-modell. Sammenligne variasjon Ahus med andre HF som har samme KPP-
modell. Rapportering 01.10.19 til HSØ

EØF EMH Omdømme Skår for Medisinsk divisjon på området sikkerhetsklima er 78 (66 
% 75 eller høyere). Svarprosent i undersøkelsen er 79 %.
Oppfølging i KPU/AMU
Avdelingsvise oppfølgingsplaner
Tiltak for informasjon rundt meldesystemer, meldekultur, 
informasjon ifht gjeldende rutiner

Prioritere psykisk 
helsevern og 
tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling

16 Helseforetaket skal i 2019 redusere avvisningsrater ved 
poliklinikkene innen psykisk helsevern

Måles i fht pakkeforløp psykisk helsevern. Reduksjon fra 2018. DPH EMH Pasient

17 Virksomheter som behandler pasienter innen psykisk 
helsevern for voksne, barn og unge og TSB skal oppnevne 
forløpskoordinatorer med nødvendige fullmakter

Oppnevne forløpskoordinatorer med nødvendige fullmakter. DPH EMH Ressurser

18 Antall pasienter med tvangsmiddelvedtak i psykisk helsevern 
(døgnbehandling) skal reduseres i 2019

Hdir publiserer tall årlig - reduksjon fra 2018 DPH EMH Personvern

19 Helseforetaket skal redusere bruk av tvangsmidler gjennom 
bl.a. å implementere føringer og anbefalinger i regional 
rapport, jf. «Økt frivillighet - Regional plan for riktig og 
redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør-
Øst». Implementere føringer og anbefalinger i «Regional 
rapport om reduksjon i bruk av tvangsmidler i psykisk 
helsevern i Helse Sør-Øst 2018»

I 2019 gjennomgang av rapport og utvikling av applikasjon som viser all 
tvangsbruk

DPH EMH Personvern

Rapportering 2. tertial Rapportering 2. tertialRapportering 2. tertial Rapportering 2. tertialRapportering 2. tertial Rapportering 2. tertial Rapportering 2. tertial Rapportering 2. tertialRapportering 2. tertial

OK DDT KoS DFM Sentrale staberMD KDForetak samlet - 2. tertial BUK KKDPH

Rapportering - Oppdrag og bestilling 2019 Ahus

Foretak samlet - 1. tertial

Ahus hovedmål

Oppdrag og bestilling fra HSØ

Rapportering 2. tertial
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20 Minst 50 % av epikrisene er sendt innen 1 dag etter 

utskrivning fra psykisk helsevern for voksne og TSB
50% av epikriser sendt innen 1 dag etter utskrivning DPH EMH Pasient

Bedre kvalitet og 
pasientsikkerhet

21 Helseforetaket skal styrke innsatsen med kvalitetsforbedring 
og pasientsikkerhet, herunder arbeid med innsatsteam, 
kvalitetsarbeid, forbedringsarbeid, arbeid med pakkeforløp og 
logistikk ved poliklinikkene. Helseforetaket skal utpeke en 
lokal kontaktperson som skal bidra i et regionalt innsatsteam 
for koordinering, felles innsats og oppfølging

Utpeke kontaktperson til regionalt innsatsteam EMH EMH Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

22 Arbeidet med HMS og pasientsikkerhet må sees i 
sammenheng. Andel «enheter med modent sikkerhetsklima» 
(jf. definisjon i pasientsikkerhetsprogrammet) ved hvert 
helseforetak skal være minst 60 %. Minst 60 % av 
medarbeiderne i enheten skårer 75 eller høyere. Variasjonen 
mellom helseforetakene skal reduseres

Minst 60 % av medarbeiderne i enheten skårer 75 eller høyere. Datakilde skal 
være ForBedring (publiseres årlig).

Alle EMH Pasient

23 Helseforetaket skal etablere rutiner for samstemming av 
legemiddellister, herunder rutiner for gjennomgang av gyldige 
resepter i reseptformidleren, for å sikre at disse samsvarer 
med oppdatert legemiddelliste for den enkelte pasient

Rutine etableres innen 31.08.19.Følges opp i Pasientsikkerhetsprogrammet«I 
trygge hender 24/7»

KIR, MED, DPH, 
ORTO, KK, BUK, KoS

EMH Pasient

24 Helseforetaket skal videreføre arbeidet fra 
pasientsikkerhetsprogrammet, implementere 
handlingsplanen og redusere variasjon i 
pasientsikkerhetsindikatorer

•  Alle innsatsområder skal være implementert i minst 50% av relevante enheter. 
•  30% av innsatsområdene skal være implementert i 100% av enhetene. 
•  Det skal være igangsatt arbeid med tiltakspakkene i alle relevante enheter

KIR, MED, DPH, 
ORTO, KK, BUK, KoS

EMH Pasient

25 Andel somatiske pasientopphold med pasientskade i 2019, 
målt med metoden GTT, skal reduseres på regionalt nivå 
sammenliknet med 2017

Lavere andel i 2019 enn i 2017 EMH EMH Pasient

26 Helseforetaket skal, i en samlet risikoanalyse basert bl.a. på 
GTT-data og nasjonale og lokale kvalitets- og 
pasientsikkerhetsindikatorer, identifisere områder for 
bevaring og forbedring

1) Identifisere minst ett område der foretaket har gode resultater eller stor 
framgang, hvilke faktorer som har bidratt til denne måloppnåelsen og hvordan 
denne kunnskapen kan brukes til å bedre måloppnåelsen på andre områder.
2) Identifisere minst to områder der foretaket har svake resultater/høy risiko, og 
utarbeide en tiltaksplan for å bedre måloppnåelsen på disse områdene. I 
utarbeidelsen av tiltaksplanen skal det eksplisitt vurderes hva man kan lære av 
andre helseforetak som har bedre måloppnåelse

EMH EMH Pasient

27 Det skal innføres måltall for registrering av skadedata i Norsk 
pasientregister fra 2020. Helseforetaket skal i 2019 arbeide 
målrettet for å få opp registreringsandelen

Innen 31.08.19 etablere en systematisk metode for registrering (EMH). Tas i bruk 
i divisjonene.

KIR, MED, ORTO, 
KoS, EMH

EMH Pasient Systematisk metode må etableres på foretaksnivå før kan tas i 
bruk i divisjonene

28 Minst 70 % av epikrisene er sendt innen 1 dag etter 
utskrivning fra somatisk helsetjeneste.

Minst 70%  av epikriser sendt innen en dag KIR, MED, ORTO, KK, 
BUK, KoS

EMH Pasient Ingen ytterligere tiltak sentralt pt "Brev - tillegg til epikrise" er distribuert til alle avdelingsleder og 
SHL-medlemmer. Må tas i bruk. Dette krever en plan for 
implementering i klinikk.

29 Helseforetaket skal ha det økonomiske ansvaret for 
hormonpreparater i de tilfeller kvinner i fertil alder får tilbud 
om å ta ut egg hvis behandling av alvorlig sykdom kan gå 
utover fertiliteten

Identifisere pasienter med tilhørende legemiddelkostnad KK EØF Omdømme

30 Helseforetaket skal rapportere hvordan nasjonal faglig 
retningslinje for barselomsorgen er implementert, spesielt 
hvordan anbefalingen om utreisevurdering er fulgt opp

Gjennomgang i løpet av 2019 KK EMH Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

31 Helseforetaket skal i 2019 følge opp og videreføre arbeidet 
med å øke antall organdonorer

Måltall: > enn tall fra 2018. Kliniske avdelinger må øke bevissthet og innsats for å 
rekruttere organdonorer

KIR, MED,  ORTO, KK, 
BUK, KoS

EMH Pasient Samarbeide om felles tiltak med NBH og KoS Utarbeide og implementere Nivå 1 prosedyre.
Sikre samarbeide internt i foretaket inkl. Kongsvinger

1. Kjennskap eller utarbeide prosedyrer til organdonasjon 2. 
Etablere et forbedringsarbeid tilknyttet organdonasjon 3. God og 
opddatert skriftlig info om organdonasjon

32 Helseforetaket skal delta i de nasjonale 
brukerundersøkelsene i regi av Folkehelseinstituttet, og 
resultatene skal brukes aktivt i forbedringsarbeid. Dette 
omfatter også løpende brukererfaringsundersøkelser innenfor 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
som vil bli utviklet og implementert i løpet av 2019

Gjennomføres i alle enheter i 2019 KIR, MED, DPH, 
ORTO, KK, BUK, KoS, 
DDT

EMH Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

33 Helseforetaket skal følge opp Riksrevisjonens anbefalinger 
om helseforetakenes praksis for utskrivning av pasienter, og 
påse at det er etablert interne systemer og kontroller for å 
sikre at ansatte kjenner til regelverk og benytter prosedyrer 
og rutiner ved utskrivning av pasienter

Gjennomføres i alle enheter i 2019 i henhld til Pasientsikkerhetsprogrammet KIR, MED, DPH, 
ORTO, KK, BUK, KoS

EMH Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

34 Helseforetaket skal styrke arbeidet med tiltak innen området 
arbeid og helse. Det vises til inngått avtale mellom Helse Sør-
Øst RHF og NAV hvor helseforetakene og NAV anbefales å 
inngå forpliktende samarbeidsavtaler lokalt

Samarbeidavtale lokalt EMH EMH Omdømme

35 Helseforetakets styre må informeres om ansvaret for 
oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet, jf. forskriften om 
ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Måltall: orientering i styremøte ila 2019 EMH VAD Omdømme

36 Helseforetaket må gi styremedlemmene nødvendig 
opplæring i internkontroll og risikostyring

Måltall: Opplæring gjennomført VAD VAD Omdømme

37 Helseforetaket skal evaluere og følge opp erfaringer og 
læringspunkter fra livedelen av Trident Juncture, Nasjonal 
helseøvelse 2018

Måltall: Evaluering med tiltak fremlegges shl for beslutning EMH VAD Omdømme

38 Helseforetaket skal implementere ny sikkerhetslov Sak til sykehusledelsen om hvordan dette skal implementeres DFM EMH Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

39 Helseforetaket skal følge opp Helsedirektoratets nasjonale 
risiko- og sårbarhetsanalyse for helsesektoren, jf. oppdrag i 
2018

Sak til sykehusledelsen om hvordan dette skal følges opp EMH VAD Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

40 Helseforetaket skal, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF, 
ferdigstille rutiner som følge av ny funksjonsdeling mellom 
helseforetaket og Sykehusinnkjøp HF

Nye rutiner for funksjonfordeling mellom Ahus og Sykehusinnkjøp HF er ferdigstilt EØF EØF Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

41 Helseforetaket skal bidra i arbeidet med å dokumentere og 
implementere felles arbeidsprosesser. Helseforetaket skal 
videre delta i arbeidet med å verifisere og realisere regional 
handlingsplan for utrulling av avdelingspakkelogistikk i Helse 
Sør-Øst.

Delta i HSØ fora for å overføre kompetanse om avdelingspakkelogistikk EØF EØF Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

42 Undersøkelsen ForBedring  skal gjennomføres årlig og tiltak 
følges opp. Dette gjelder spesielt i forhold til 
arbeidsbelastning

Rapportene som kommer i retur 05.04/12.04 danner grunnlaget for antall 
handlingsplaner

Alle HR Ansatt

43 Alle arbeidsgivere i spesialisthelsetjenesten skal innføre 
meldeplikt for ansatt helsepersonell etter helsepersonelloven 
§ 19 andre ledd i løpet av 2019

Meldeplikt etter bestemmelsen omfatter «all helsefaglig virksomhet som 
helsepersonellet utfører som selvstendig næringsdrivende, for andre arbeids- 
eller oppdragsgivere i Norge eller i utlandet, og om eierinteresser, 
samarbeidsforhold o.l.»

HR HR Ressurser

44 Helseforetaket skal bidra til at Legestillingsregisteret i 
Helsedirektoratet til enhver tid er oppdatert

Registeret skal være ajour til enhver tid HR HR Ressurser

45 Helseforetaket skal ha iverksatt ny ordning for legenes 
spesialistutdanning i henhold til kravene i spesialistforskriften

Det skal påses at leger i spesialisering del 2 og 3 får gjennomført 
Helsedirektoratets anbefalte minimumstall for praktiske kliniske ferdigheter, 
sammenstilt i prosedyrelister

KIR, MED, DPH, 
ORTO, KK, BUK, KoS, 
DDT

EMH Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

46 Helseforetaket skal iverksette tiltak for å forbedre avviklingen 
av praksisundervisning for de som utdannes i helseyrkene 
innenfor rammene av helseforetakenes ansvar for 
praksisundervisning og opplæring

Kontinuerlig deltakelse i samarbeidsfora med utdanningsinstitusjoner EMH EMH Ressurser

47 Helseforetaket skal medvirke til å utvikle innholdet i 
utdanningene slik at disse er i godt samsvar med 
tjenestenes behov, og medvirke i RETHOS-prosjektet til å 
forme fremtidsrettede utdanninger

Delta i regionale og nasjonale nettverk og formidle endringer til klinikken EMH EMH Ressurser

48 Helseforetaket skal bidra til standardisering og modernisering 
av IKT-infrastruktur 

Dette skal skje gjennom:
 - lokal forankring av mandat og beslutninger
 - å bidra til å definere de funksjonelle kravene
 - å bidra med nødvendige fagressurser i henhold til programmets 
gjennomføringsplan
 - å sette av ressurser til helseforetakets forberedelser og tilrettelegging av 
programmets leveranser (budsjett, nødvendige lokale IKT-tiltak, mottaksprosjekt 
etc.)

DDT DDT Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

49 Helseforetaket skal bidra til å redusere variasjonen av 
utvalgte applikasjoner med inntil 25 % innen januar 2020

De utvalgte applikasjonene knyttes til tre kategorier:
1. Applikasjoner som kan erstattes med foreslåtte standardiserte applikasjoner
2. Applikasjoner som noen helseforetak har beholdt, mens andre har sanert
3. Applikasjoner som kun benyttes på ett helseforetak

DDT DDT Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

50 Helseforetaket skal bidra til en samordnet regional styring av 
prosjektporteføljen i Helse Sør-Øst RHF 

Dette skal skje ved å benytte felles prosjektstyringsverktøy for regionen for alle 
IKT-prosjekter. Bidraget skal omfatte oppstart av nødvendige mottaksprosjekter 
for regionale innføringsprosjekter og migrasjon og sletting av data fra gamle IKT-
løsninger når nye innføres. Helseforetaket skal ikke initiere konkurrerende 
aktiviteter til regionale prosjekter, programmer og anskaffelser

DDT DDT Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

51 Helseforetaket skal bidra å redusere digitale sårbarheter 
innenfor infrastrukturområdet

Dette skal skje ved å:
• redusere antallet lokale gamle (legacy-) domener.
• migrere tjenester fra lokale datarom til godkjente datasentre.
• etterleve regionale sikkerhetsprinsipper

DDT DDT Informasjons-
sikkerhet

52 Helseforetaket skal implementere endringene fra regionalt 
styringssystem for informasjonssikkerhet («ISMS») i eget 
lokalt styringssystem, herunder lokale prosesser og rutiner

Prinsipper og krav i regionalt styringssystem er innarbeidet i Ahus Internkontroll VAD VAD Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

53 Helseforetaket skal implementere regionale 
risikoakseptkriterier, herunder identifisere risikonivå mht. 
tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet lokalt

Prinsipper og krav i regionalt styringssystem er innarbeidet i Ahus Intern Kontroll VAD VAD Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

54 De regionale helseforetakene skal arbeide videre med å 
legge til rette for en felles husleieordning med sikte på en 
mer effektiv arealutnyttelse og verdibevaring, herunder 
utarbeide en veileder for felles prinsipper for ordningen. 
Helseforetaket skal bidra i dette arbeidet i samarbeid med 
Helse Sør-Øst RHF

Målbeskrivelse: utarbeide en veileder for felles prinsipper for ordningen. 
Implementere internhusleie ila 2019

DFM DFM Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

55 Helseforetaket skal planlegge og gjennomføre utfasing av 
oljefyring i sine bygg slik at forbudet mot bruk av mineralolje 
til oppvarming av bygninger gjeldende fra 1.1.2020 etterleves

For sykehusbygninger med døgnkontinuerlig pasientbehandling skal utfasing skje 
innen 1.1.2025

DFM DFM Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

Tildeling av midler og 
krav til aktivitet

56 Akershus universitetssykehus HF skal benytte midlene som 
er stilt til rådighet på en effektiv måte og slik at de kommer 
pasientene til gode. Akershus universitetssykehus HF skal i 
2019 basere sin virksomhet på de tildelte midler

Budsjettert mål DRG/årsverk overholdes Alle EØF Økonomi Forventning om lavere kostnadsnivå enn budsjettert på noen av 
foretakets større og sentralt budsjetterte kostnadsposter

Forventning om lavere kostnadsnivå enn budsjettert på noen av 
foretakets større og sentralt budsjetterte kostnadsposter

DFM har ikke DRG årsverk

57 Helseforetakets styring av samlet likviditet skal skje innenfor 
tilgjengelige rammer til drift og investeringer

Likviditet er i pluss i forhold til tildelte rammer fra HSØ EØF EØF Økonomi

58 Etablerte prinsipper for likviditetsstyring skal følges opp. 
Budsjettert resultat for 2019 skal ikke benyttes til 
investeringer i 2019 uten etter særskilt avtale med Helse Sør-
Øst RHF

Følge etablerte rutiner for likviditetsstyring og investeringer EØF EØF Økonomi

59 Det skal tas høyde for resultatrisiko og risiko ved pågående 
investeringsprosjekter før etablering av nye 
investeringsforpliktelser

Følge etablerte rutiner for investeringer EØF EØF Økonomi

60 Akershus universitetssykehus HF skal styre innenfor 
tilgjengelig driftskredittramme fastsatt av Helse Sør-Øst RHF

Likviditet er i pluss i forhold til tildelte rammer fra HSØ EØF EØF Økonomi

61 Det legges til grunn at helseforetaket skal drive sin 
virksomhet innenfor gjeldende driftskredittrammer, samt 
innretter virksomheten innenfor økonomiske rammer og krav 
som følger av vedtak i foretaksmøter i 2019, herunder 
oppdrag og bestilling 2019 som er gitt i foretaksmøte 13. 
februar 2019, slik at det bidrar til at Helse Sør-Øst RHFs 
«sørge for»-ansvar oppfylles og at det legges til rette for en 
bærekraftig utvikling over tid

Budsjett og driftskredittramme overholdes EØF EØF Økonomi

62 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer 
nødvendige investeringer. Akershus universitetssykehus HF 
skal derfor sikre at gevinster av utviklingsarbeid og 
investeringer er realisert, både når det gjelder kvalitet og 
økonomi

Avvik i forhold til budsjett 2019 = 0 EØF EØF Økonomi

63 Helse Sør-Øst RHF reserverer regional likviditet i 2019 med 
inntil 13 millioner kroner til konseptfase samling psykisk 
helsevern ved Akershus universitetssykehus HF, jf. styresak 
054-2018

Etablere prosjektnummer og monitorere kostnader til konseptfasen i PHN-
prosjektet

DPH, DFM EØF Økonomi Foretaket har en god likviditetsmessig situasjon per 31.08.2019 
som også ser ut til å fortsette ut året.

Dette styres fra Sykehusbygg. Har pt ikke fått eget pnr for interne 
kostnader, ei heller finnes budsjett for interne kostnader Ahus har i 
prosjektet
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64 Akershus universitetssykehus HF skal i 2019 ha en aktivitet 

innen sine tjenesteområder i samsvar med aktivitetskravene 
fra Helse Sør-Øst RHF 

Faktisk aktivitet sammenliknet med plantall KIR, MED, DPH, 
ORTO, KK, BUK, KoS

EØF Økonomi Det er risiko i plantallene på KoS, men det pågår tiltak Sykehuset er tett på plan med høy sannsynlighet for måloppnåelse 1. Innvalgsnummer fra to kommuner 2. Daglig vakt - vaktrapport 
mellom KOS/NBHKIR 3. Overføring av ny pasientgruppe fra NBH 
til KOS

Oppfølging og 
rapportering

65 Helse Sør-Øst RHF vil i oppfølgingsmøtene med 
helseforetaket følge opp Mål 2019  og eventuelt andre 
kvalitetsindikatorer ved behov. I Årlig melding 2019 skal 
helseforetaket rapportere på Mål 2019  og Andre oppgaver 
2019 . Frist for innsendelse av styrets årlig melding er 1. 
mars 2020

Årlig melding sendt innen 1. mars 2020 VAD VAD Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

Målområde Nr Mål/oppgave Måltall Gjennomføring Oppfølging Kriterier for 
konsekvens

Rapportering 2. 
tertial

Risiko for 
manglende 
måloppnåelse

Tiltak Restrisiko for 
manglende 
måloppnåelse

Risiko for 
manglende 
måloppnåelse

Tiltak Risiko for manglende 
måloppnåelse

Tiltak Risiko for manglende 
måloppnåelse

Tiltak Risiko for 
manglende 
måloppnåelse

Tiltak Risiko for manglende 
måloppnåelse

Tiltak Risiko for 
manglende 
måloppnåelse

Tiltak Risiko for 
manglende 
måloppnåelse

Tiltak Risiko for 
manglende 
måloppnåelse

Tiltak Risiko for 
manglende 
måloppnåelse

Tiltak Risiko for manglende 
måloppnåelse

HMS 66 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 Ansatt HR gir bistand og understøtter divisjonenes tiltaksarbeid
Intensivere arbeid med HMS handlingsplaner
Risikovurdering av arbeidsplaner
Samarbeidsmøter med divisjonene tilknyttet tertialoppfølging. AML 
brudd følges særskilt opp i denne forbindelse

1. HR gir bistand og understøtter divisjonenes tiltaksarbeid
2. AML-brudd har blitt fulgt særskilt opp ifb samarbeidsmøter med 
divisjonene
3. Utarbeider opplæringsplan for risikovurdering av arbeidsplaner

HMS 67 Trygghet - Forebygge vold og trusler Alle ansatte skal ha opplæring i tråd med behov kartlagt i risikoanalyse. Enheter 
med høy risiko skal ha handlingsplaner for å forhindre alvorlige hendelser som 
følge av vold og trusler. Ferdigstille og implementere sikkerhetstiltak som 
omhandler fysisk sikring

Alle HR Ansatt 1. Utarbeide prosessbeskrivelse for opplæring. Opplæringen bør 
tilpasses gjennomført risikoanalyse. 
2. Utarbeide fremdriftsplan for oppfølging og gjennomføring av 
opplæring i de enkelte divisjonene innen februar 2020

HMS 68 Brannvern - Alle ansatte skal gjennomføre 
brannvernopplæring.  Gjennomføre E-læring i brannvern årlig. 
Gjennomføre obligatorisk læring i praktisk brannvern hvert 
annet år.                                               Brannvernkoordinator- 
og kontakter skal gjennomføre obligatorisk opplæring

E-læring - 80%. Praktisk brannvern over 2 år, 70%. Alle DFM Ansatt Ny vurdering etter gjennomgang i dialogmøtet. Målet vurderes til 
middels risiko.

HMS 70 Systematisk HMS - Sikre at alle medarbeidere er omfattet 
av lokale HMS handlingsplaner. I tråd med årlige resultater fra 
ForBedringsundersøkelsen skal alle ha minimum to 
forbedringspunkter og to bevaringspunkter i sin handlingsplan

Mål for antall rapporter blir basert på tilbakemelding fra ForBedring om antallet 
rapporter som skal genereres. Forbedrings- og bevaringspunktene skal være 
målbare og dokumenteres i elektronisk handlingsplan. Ett punkt skal omhandle 
psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.

Alle HR Ansatt Ny vurdering gjort etter gjennomgang i dialogmøtet. Målet vurderes 
til lav risiko.

HMS Ytre miljø 71 Transport og energi. Redusere energibruk (kWh) og/eller 
CO2-utslipp som følge av flyreiser og/eller kjørte km i 
tjeneste

5 % ift 2017 Alle DFM Ytre miljø

HMS Ytre miljø 72 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 Ytre miljø

HMS Ytre miljø 73 Miljøvennlig mat. Øke andel økologisk mat som 
selges/serveres i sykehuset. Redusere matsvinn

15 % økologisk andel av matforbruket innen 2020 DFM DFM Ytre miljø

Målområde Nr Mål/oppgave Måltall Gjennomføring Oppfølging Kriterier for 
konsekvens

Rapportering 2. 
tertial

Risiko for 
manglende 
måloppnåelse

Tiltak Restrisiko for 
manglende 
måloppnåelse

Risiko for 
manglende 
måloppnåelse

Tiltak Risiko for manglende 
måloppnåelse

Tiltak Risiko for manglende 
måloppnåelse

Tiltak Risiko for 
manglende 
måloppnåelse

Tiltak Risiko for manglende 
måloppnåelse

Tiltak Risiko for 
manglende 
måloppnåelse

Tiltak Risiko for 
manglende 
måloppnåelse

Tiltak Risiko for 
manglende 
måloppnåelse

Tiltak Risiko for manglende 
måloppnåelse

Styrke pasienten 74 Gi forståelig informasjon på flere språk Gjennomføres ila 2019 EMH, KOM EMH Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

75 Pilotere digital brukerundersøkelse Gjennomføres ila 2019 EMH, KIR EMH Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

Merknad: Gjennomføringsansvar ble endret 
fra DDT til KD og EMH før 2. tert. DDT har 
likevel vurdert i 2. tertial

76 Etablere tverrfaglig arbeidsrettet poliklinikk for muskel- og 
skjelettlidelser 

Etableres ila 2019 MED EMH Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

Arbeidsgruppe arbeider iht plan.
Samarbeid med Aker etablert.

Skape gode og trygge 
pasientforløp

77 Utvide dialysekapasiteten Gjennomføres ila 2019 MED EMH Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

Ahus sitt prosjekt er stoppet etter forespørsel fra HSØ. Det 
gjennomføres et regionalt prosjekt hvor det utredes å flytte 
dialysepasienter fra bydelene til OUS. Styringsgruppemøte i det 
regionale prosjektet 25. september avgjør hvilket alternativ som det 
gås videre med.

Utbygging av Nye Nord er stoppet inntil videre. Prosjektet satt på 
vent. Pågår arbeid i hovedsatsområdet/HSØ. Risikoområder 
følges opp i divisjonen, VAD og i prosjektets styringsgruppe.
PD virksomheten har for små arealer og lite personell for PD

78 Utrede persontilpassede tilbud til kronikere Utredning gjennomføres ila 2019 MED EMH Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

Endo har pågående arbeid ifht brukerstyrt poliklinikk, har startet å 
se på tiltak og innretning. Ressursbehov, investeringsbehov for å 
kunne videreutvikle brukerstyrt poliklinikk
Nevro har pågående utredning av eventuelle tiltaksområder som vil 
kontinueres gjennom 2019, samarbeid med Drammen sykehus

79 Etablere familievennlig nyfødtavdeling Etableres ila 2019 BUK EMH Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

80 Implementere og videreutvikle tiltak i 
Pasientsikkerhetsprogrammet (I trygge hender 24/7)

Implementeres ila 2019 KIR, MED, DPH, 
ORTO, KK, BUK, KoS, 
DDT

EMH Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

Viser til punkt 24

81 Forenkle overgangen mellom sykehus og hverdagsliv for 
barn og unge med kronisk sykdom

Måltall avklares EMH og BUK BUK EMH Pasient

82 Styrke samarbeidet mellom avdelinger for å sikre gode 
pasientforløp

Fokus på pakkeforløp KIR, MED, DPH, 
ORTO, KK, BUK, KoS

EMH Pasient Det det er behov for å se videre på samarbeid rundt forløp for 
anorexi pasienter
Samarbeid rundt flere forløp inngår i arbeidet med prosjekt "Kritisk 
syk pasient i Akuttmottak"
Nyre arbeider med forløp for hjemmedialysepasienter

83 Etablere strukturert samarbeid mellom omsorgsnivåene 
innen psykosebehandling og sikkerhetsspsykiatri

Etableres ila 2019 DPH EMH Pasient

84 Etablere møtepunkter med kommunene innen området barn 
og unge

Etableres ila 2019 BUK EMH Pasient Viser til de tiltak BUK har iverksatt med avdeling Samhandling. 
Ingen ytterligere tiltak sentralt. 

85 Videreutvikle ambulante tjenester Øke andel pasienter som omfattes av ambulante tjenester KIR, MED, DPH, 
ORTO, KK, BUK, KoS, 
DDT

EMH Ressurser

86 Utarbeide opptrappingsplan for rehabilitering Lage en temasak til SHL, deretter en strategisk delplan for rehabilitering VAD EMH Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

87 Implementere pasientforløp for alvorlig utfordrende atferd ved 
psykisk utviklingshemming

Implementeres ila 2019 KIR, MED, DPH, 
ORTO, KK, BUK, KoS, 
DDT

EMH Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

Styrke spesialisert 
behandling

88 Implementere selvstendig PCI-senter med døgndrift Døgndrift starter opp ila 2019 MED VAD Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

Det vil ikke bli oppstart med PCI behandling 24/7 inneværende år. 
Se MED kommentarer.

Prosjektet følges opp gjennom pågående prosjektgruppe og det 
styringsgruppe.  Venter fortsatt på svar fra HSØ. Oppstart av PCI 
døgndrift er forsinket iht plan og det vil ikke kunne taes opp før ca 6 
mnd etter beslutning om STEMI i HSØ. Det settes opp sak til 
Sykehusledelsen i september som bla vil omfatte plan for 
bemanning, aktivitet og økonomiske beregninger. Risikoområder 
og eventelle tiltaksområder følges opp i prosjektets styringsgruppe.

89 Anskaffe PET/CT Anskaffelse gjennomført ila 2019 DDT DDT Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

90 Øke bemanningen for å utnytte MR-kapasiteten bedre MR-kapasitet er økt DDT DDT Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

91 Planlegge ny analysehall for laboratoriemedisin Plan er utarbeidet og presentert for SHL DDT DDT Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

92 Opprette fire kirurgiske intermediærsenger Tiltaket gjennomført ila 2019 KIR VAD Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

Anestesi: Rekruttering og opplæring av sykepleiere for to nye 
intermediærsenger i løpet av høsten.

93 Implementere dagdrift innen trombektomi som tilbud til 
slagpasienter

Tiltaket gjennomført ila 2019 MED VAD Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

Prosjekt iht plan. Oppstart dagbehandling 16.09.2019

94 Etablere barneovervåkning Gjennomført ila 2019 BUK EMH Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

95 Pilotere et ortogeriatrisk tilbud Gjennomført ila 2019 MED, ORTO VAD Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

Følges opp iht proskeltplan.
Evalueres høst 2019 etter et års drift 

96 Ta i bruk velferdsteknologi i avstandsoppfølging av eldre 
pasienter

Gjennomført ila 2019 MED VAD Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

Innlede samarbeid om dette med senter for eldremedisin (SFE) og 
satsingen på den eldre pasient. Det ble av SFE søkt 
innovasjonsmidler fra HSØ i 2018 til oppfølging av "storforbrukere" 
av sykehustjenester i 2018, søknaden ble avslått. Det er aktuelt å 
videreføre dette arbeidet. Det er identifisert en gruppe pas. (69 stk) 
som alle har > 12 opphold i sykehuset i løpet av 2018, for med. 
divisjon utgjør dette 3000 liggedøgn og derfor i snitt 8 senger til en 
hver tid. Det kan være interessant å kartlegge og analysere denne 
gruppen for å se om man ved bedre samhandling, annen 
oppfølging kan redusere antall opphold. Dette må være et 
samhandlingsprosjekt. Eventuelt kan teknologi vurderes brukt i 
oppfølgingen på sikt

97 Gjennomføre prosjektinnramming og konseptfase for 
strålebygg

Gjennomført ila 2019 DFM, VAD VAD Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

98 Pilotere prehabilitering som forberedelse til kreftkirurgi Gjennomført ila 2019 KIR EMH Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

99 Styrke molekylær patologi og bioinformatikk Mål avklares DDT og EMH DDT EMH Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

Målet utgår fra OBD 2019

Prioritere tilbudet 
innen psykisk helse og 
rusbehandling

100 Øke poliklinisk kapasitet innen VOP, BUP og TSB Poliklinisk aktivitet > enn tall for 2018 DPH EMH Pasient

Rapportering 2. tertial

Rapportering 2. tertial

Rapportering 2. tertial

Rapportering 2. tertial

Rapportering 2. tertial

Rapportering 2. tertial

Rapportering 2. tertial

Rapportering 2. tertial

Rapportering 2. tertial

Rapportering 2. tertial

Rapportering 2. tertial

Rapportering 2. tertial

Rapportering 2. tertial

Rapportering 2. tertial

Rapportering 2. tertial

Rapportering 2. tertial

Rapportering 2. tertial

Rapportering 2. tertial

Ahus - Prioriterte tiltak 2019 - utviklingsplan og styrets plandokument

Ahus Internkontroll-mål

Rapportering 2. tertial

Rapportering 2. tertial
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101 Tidligfaseplanlegging for samling av Follo DPS Gjennomført ila 2019 DPH VAD Tjenesteproduksjo

n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

102 Øke kompetanse om pasienter med rus og psykiatri på 
somatiske avdelinger

Iverksette kompetansehevende tiltak mellom DPH og aktuelle enheter i 
somatikken

KIR, MED, DPH, 
ORTO, KK, BUK, KoS

EMH Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

103 Samarbeide tett med somatiske avd. om pasienter med 
sammensatte behov 

Implementere pakkeforløp Psykisk helse og rus DPH EMH Pasient

104 Samarbeide tettere med barneverntjenesten for å gi tilbud til 
ungdom somvanskelig nås med tradisjonell 
behandlingsmetodikk

Pågående arbeid I BUP via prosjektet «Stillasbyggerne». Ila 2019 vil alle 
barnevernstjenester og kommuner på Øvre Romerike være inkludert, og det vil 
startes arbeid med å inkludere ytterligere en barnevernsinstitusjon.

DPH EMH Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

105 Gjennomføre konseptfase for nytt psykiatribygg på 
Nordbyhagen

Gjennomført ila 2019 DFM, DPH VAD Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

Konseptfase pågår, planfor ferdigstillelse ila 2019

106 Øke tilgjengeligheten til akutte tjenester innen TSB Plan for økt tilbud innen 01.10.19 DPH EMH Pasient

Sikre tilstrekkelig 
personell med rett 
kompetanse

107 Implementere ny spesialistutdanning for leger Gjennomført ila 2019 EMH EMH Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

108 Øke antall spesialsykepleiere gjennom utvidet antall 
utdanningsstillinger

Antall utdanningsstillinger i 2019 > enn 2018 EMH EMH Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

109 Utarbeide langsiktig plan for utdanningsstillinger Plan er utarbeidet og presentert for SHL EMH EMH Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

110 Videreutvikle kontorfaglig kompetanseprogram Evaluering gjennomføres og programmet viderføres med evt justeringer på 
bakgrunn av evauering

EMH EMH Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

Forbedre pasient-
behandlingen gjennom 
forskning og 
innovasjon

111 Øke forskningsaktiviteten bl.a. gjennom å styrke sentral 
forskningsstøtte for å ivareta internkontroll og GDPR og mer 
utadrettet forskningsstøtte. 

1. Etablere seksjon for forskningsveiledning og utvikling vår 2019. 2.  
Videreutvikling av eSkjema i samarbeid med Analyseavdelingen                           
3. Videreutvikle kurstilbud og "Grants"                               

FID FID Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

112 Øke forskningsaktiviten ved å etablere klinisk 
forskningspoliklinikk

Øke antall kliniske studier med 5% (ref styringsmål) FID FID Omdømme

113 Videreutvikle de sterke forskningsmiljøene ved å øke 
aktiviteten innen life science, samt koordinere tematisk 
satsing.

Evaluering av forskning (nivå 1 og nivå 2) høsten 2019. Få ett senter of 
excellence i 2019 (Jebsen). 

FID FID Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

114 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

FID FID Omdømme

115 Forske til nytte for pasienten ved å etablere tilbud om DNA
baserte behandlingsformer tilpasset pasientenes genetiske 
materiale for utvalgte pasientgrupper.               

Sikre oppstart Persontilpasset medisin innenfor matrise Akershus Clinical 
Research Center (ACR) sammen med EpiGen og DDT

FID FID Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

116 Fremme innovasjon ved å implementere ny 
innovasjonsstrategi. 

Vedtak i SHL vår 2019 og implementering. Etablering av innovasjonsteam med 
representanter fra EMH, VAD, FID. Seksjon forskningsveiledning og utvikling med 
operativt ansvar for ny tjenesteinnovasjon.

FID FID Tjenesteproduksjo
n eller fremdrift 
prosjekt/oppgave

Ønsker å tilrettelegge for telefon- og videokonsultasjoner, tettere 
samarbeid med fastlegene om henvisningsprosedyrer, 
egeninnsjekk for pasienter
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