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PHA 3 549         

MED -5,7 % -18 041      

Klinikken har et negativt inntektsavvik hittil i år. 

Hovedårsaken til dette er at behov for øyeblikkelig 

hjelp og annen aktivitet vi ikke styrer selv, har vært 

mindre enn det som er lagt til grunn i budsjett. 

Aktiviteten falt da pandemien inntraff, og er fremdeles 

lavere enn i 2019 målt i antall liggedøgn og tilhørende 

opphold.  Samtidig er aktiviteten økt noe i forhold til i 

fjor. Aktiviteten oppleves krevende, og logistikk på 

grunn av smitte gjør fremdeles driften utfordrende.  

Ordinær elektiv aktivitet, hovedsaklig poliklinikk,  har 

vært noe redusert på grunn av covid-19. 

Resterende halvår forutsettes å bli mindre preget av 

covid-19 (restriksjoner og fravær) enn første halvår, 

og man kan derfor øke planlagt poliklinisk aktivitet 

opp mot budsjettert nivå. Dette vil imidlertid ikke gi 

noen økonomisk effekt på inntektssiden, da 

aktiviteten på testpoliklinikken for covid-19 har vært 

større enn den bortfalte aktviteten.

Klinikken påvirker i svært liten grad volumet av 

døgnaktivitet (fordi det er øyeblikkelig hjelp), og har 

ingen konkrete tiltak for å øke døgnaktiviteten. Det 

forventes imidlertid at utviklingen i døgnaktivitet vil 

stige utover høsten, men antagelig ikke nå budsjettert 

nivå. I forhold til årets fart (tom juli) forventer klinikken 

en fartsforbedring på ca  7 mnok i resultatet på 

inntektssiden for de siste 5 månedene. Dette er 

imidlertid svært usikkert, og ikke styrbart.

Dette forutsetter at vi ikke får 

noen nye smittetoppper i høst 

som påvirker etterspørsel. 

Folkehelseinstituttet varsler et 

ny covid-19 smittebølge i høst. 

Tiltak er i forhold til vårens fart , 

og medfører ikke endringer i 

budsjett.

HHA -14,1 % -61 963      

Avviket består av 3 hovedelementer: 1) Covid (Ca 40 

mnok) 2) Lav Ø-hjeløpsaktivitet i løpet av sommeren 

(ca 6 mill) 3) Manglende personell på operasjonsgang 

3 RH. (AKU). I tillegg er vi fortsatt ikke flinke nok til å 

utnytte egne operasonsressurser på Øye eller Dagkir. 

RH

Sette opp større programmer på Dagkir+ Øye slik at 

operajonskapasistet utnyttes bedre. Kan føre til flere 

strykninger, men vurderes uansett som fornuftig både 

på kort og lang sikt. PLA: Endre avdelingens 

morgenrutiner slik at hver kirurg kan koordinere og 

forberede sin aktuell operasjonsdag i samarbeid med 

operasjonsavdeling. Forankre operasjonsprogrammet 

tettere med alle involverte parter. Øye: Egen sløyfe 

for strabismeoperasjoner der narkose blir innledet og 

avsluttet utenfor operasjonsstuen. Vil korte ned tid 

mellom operasjonene. Ha langdager på 

operasjonstuene noen dager.  Øke andelen optikere 

på poliklinikkene (Øye). Vil kunne overta en del av 

dagens legeoppgaver og det vil kunne øke aktiviteten. 

ØNH; Øke antall CI. PLA: Få tilbake stue 2 på RH gang 

3. Vil kunne gi flere større operasjoner og generelt 

bedre pasientlogistikken (brukes i dag av NKI)

Den største usikkerheten for HHA ift aktivitet er knyttet 

til operasjonsgang 3. Dette skyldes at det har vært 

manglende operasjon- og anestesiressurser i AKU. Løser 

dette seg utover høsten, så mener HHA at vi skal klare 

aktivitetsmålet for høsten 2022.

AKTIVITET / INNTEKTER

Se eget vedlegg for kommentarer og tiltak for de ulike aktivitetsområdene innenfor BUP, VOP og TSB.



NVR -6,6 % -42 012      

Avvikene skyldes: 

(1) Lavere antall tracheostomier og det utgjør ca 40% 

av avviket 

(2) Nedtrekk i operasjonskapasitet i våren ifm korona 

situasjonen 

(3) Nedgang i øhjelpsinnleggelser.

(1) Utreder mulighet for kirurgi for spinale pasienter 

på Aker og økt stuekapasitet på 

intervensjonssenteret. Det vil gå økt kirurgisk 

aktivitet. 

(2) Øke elektiv inntak på døgn innen nevrologi for å 

kompensere for nedgang i øhjelp. 

(3) Øke utnyttelsesgraden på poliklinikkareal ved å 

koordinere areal bedre på tvers av avdelingene.

Klinikkens aktivitetsreslutater de siste to måneder vær 

nær budsjettert nivå. Klinikkens resultater i høst  

avhenger av økt kirurgisk kapasitet og utvikling i 

upåvirkbare aktivitetsvariabler som tracheostomi 

pasienter. Klinikken vurderer at aktivitetsmålene satt 

for resterende måneder innen poliklinikk og 

døgnopphold er mulig å nå men at det er risiko for ikke 

å nå målene for kirurgi. Klinikken ligger pt 3% over 

plantall innen polikliniske konsultasjoner med en andel 

på 20% digitale konsultasjoner.

OPK -4,0 %       -18 802 

Avviket relateres til lavere kapasitet på Oslo 

kommunes OBS-post. 

Oslo kommune: Økt avktivitet til budsjettnivå 

planlegges fra september av ihht samtale med 

kommunen 17.08.2022

Klinikk: Flere seksjoner har lange ventelister til 

operasjon. Det jobbes med økt aktivtet ved IVS 

(venter på beslutning) og økt aktivtet på gamle Aker 

(ikke besluttet).

Oslo kommune: Tapt avvik ventes ikke innhentet. Men 

avviket slutter å øke i august. Ihht samtale med 

avdelingsdirektør 17.08.2022 starter de opp med tilsv 

18 sengers bemanning  i slutten av august som skal bety 

at budsjettert inntjening skal ligge på budsjettert nivå 

fra september.

Øvrig aktivitet i klinikken ligger på budsjett-nivå.

BAR -18,1 % -38 299      

Ca 27,3 mnok. av inntektsavviket skyldes pandemien. 

Klinikkens elektive aktivitet ligger over plantall for 

året, og resterende intektsavvik skyldes bl.a. mindre 

inntekter på nyfødtscreeningen som følge av lavere 

fødselstall og redusert ø-hjelp, og dermed redusert 

døgnaktivitet for øvrig i klinikken. Dette forventes økt 

utover høsten som utjevning av naturlige svingninger

Klinikken har elektiv aktivitet over plan, og vil 

fortsette å ha fokus på dette. Begrensete 

ventelisteutfordringer og lite å hente derfra. Satsing 

på økende digitale konsultasjoner. Døgnvirksomheten 

i klinikken er sterkt knyttet til ø-hjelp, som har vært 

uvanlig lav i 2022 og gjennom mye av pandemien. Det 

forventes at døgnaktiviteten vil ta seg noe opp i løpet 

av høsten, og være nærmere normal mot slutten av 

2022

Klinikken vil vanskelig nå plantall på aktivitet dersom 

det uventete lave tallet for syke nyfødte fortsetter, bl. a 

som resultat av lave fødselstall. Prognosene tilsier 

økning i syke nyfødte. Med høsten og 

infeksjonssesongen forventes det en økning i ø-hjelps-

pasienter som vil føre til at "store" barn-aktiviten 

nærmer seg planlagt nivå.

Klinikken leverer som ønsket på 

oppdraget om  å tilby gode og  

nødvendige helsetjenester til 

barn lokalt, regionalt og 

nasjonalt . 

KVI -14,4 % -55 856      

Klinikkens inntektsavik skyldes lavere aktivitet knyttet 

til DRG inntekter på -52,4 mnok og polikliniske 

inntekter på -3,2 mnok.

Av aktivitetsavviket er -5,0 mill knyttet til Covid. 

-38,0 mill av avviket er knyttet til færre fødlser enn 

plan (-887 fødlser), -2,0 mill er pga stengte 

operasjonsstuer (GYN) i feb-mars pga utsikfting av 

søyler og -2,4 mill skyldes forsinket oppstart av tidlig 

ultralyd pga mangel på areal. 

FØD: Unngå å overføre «våre» fødende til andre 

helseforetak. Lavere fødselstall vil gi redusert antall 

operasjoner og poliklinikk. 

Ledelsen ved foretaket vil gå i dialog med HSØ for 

vurdering av den samlede fødekapasitet i regionen. 

Forslag sendes til klinikk og Hilde M. 

GYN: Øke operasjonskapasitet (øke en økt pr uke på 

Aker), avhenging av AKU og tilgang til TEAM. 

Skift fra dagkirurgi til tyngre kirurgi pga lange 

ventelister på de tyngste inngrepene med sykeste 

pasienter. Vil gi færre inngrep men økt knivtid. Jobber 

med å redusere strykninger. 

RMA: Utnytte eksisterende kapasitet. 

FMA: Ta inn pasienter til tidlig ultralyd under 35 år.

FØD: Har lavere ventelister ut året enn plan. Prognose 

for året er på 8 400 fødlser, 1 100 bak plan. 

GYN: Er på vei til å nå plantallene pr mnd ut året. Men 

et skift fra lettere til tyngre kirurgi vil påvikre antall 

operasjoner og inntekter. 

RMA:  Planlegger å være på plan pr mnd ut året. 

FMA: Vil gjennom høsten ligge bak plan pga manglende 

kapasitet til tidlig ultralyd. Men avdelingen vil ha et 

tilhørende positivt avvik på lønnskostnader. 



KIT -15,1 % -121 095   

Avviket i sin helhet knyttet til lavere aktivitet. 

Halvparten i Avdeling for transplantasjonsmedisin 

(ATX) med lavere transplantasjonsvirksomhet 

(donortilgang) enn budsjettert. Avviket på Avdeling for 

gastro- og barnekirugi (AGK) er i stor grad knyttet til 

nedtrekk grunnet Covid og redusert tilbud 

operasjonsstuer (mangel opr. sykepleiere) fra 

Akuttklinkken. Avdeling for urologi (URO) og Avdeling 

for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer (RHI) 

har i 2022 vært rammet av høyt sykefravær blant leger 

og sykepleiere slik at kapasiteten har vært lavere enn 

planlagt. 

Alle fagområder i klinikken har lange ventelister og 

hovedinnretningen på tiltak er dermed økt aktivitet. 

Operasjonsstuer er kritisk ressurs og gjør det 

vanskelig å få høyere aktivitet enn budsjettert for 

høsten.

 1. AGK planlegger drift i henhold til årsplan fra uke 

34 (36). 

2. Utviklingen i sykefraværet er positiv og det 

planlegges for pol.kl. aktivitet lik plan for de 

avdelingene som har hatt størst 

sykefraværutfordringer. 

3. Dialog med ansatte om langdager pol.kl/ kveldspol 

innenfor gjeldene avtaleverk  

4. cDCD på ATX er i gang 

5. Langsiktig arbeid via HSØ med nasjonale tiltak for 

økt donortilgang 

Forutsatt tilgjengelige operasjonsressurser fra 

Akuttklinikken er både behov og personell tilstede for 

aktivitet etter plan. Transplantasjonsvirksomheten 

fortsatt avhengig av donortilgang og dermed usikkker. 

KRE -5,3 % -13 224      

Kreftklinikken har så langt vurdert avvikene mot 

budsjettert aktivitet som pandemirelatert og klinikken 

har så langt i år 459 færre henvisninger enn i samme 

periode i 2019 (-2,5 %). I første tertial var avvikene 

knyttet til Avdeling for blodsykdommer og Avdeling for 

gynekologisk kreft. På klinikknivå var avviket ca. 2 % Så 

langt i 2. tertial har det vært negative avvik på om lag 

10 % og det gjelder alle avdelingene. For 2. tertial er 

færre allogene stamcelletransplantasjoner en vesentlig 

årsak til reduksjon/avvik med over halvparten av 

avviket. Dette er en aktivitet som normalt viser 

svingninger på månedsnivå, men som har vært nokså 

stabilt på årsbasis de siste tre årene. Det er imidlertid 

også store avvik i Avdeling for kreftbehandling (som 

var i balanse første tertial) og i Avdeling for 

gynekologisk kreft. I Avdeling for gynekologisk kreft 

her det tidvis vært noe lav kapasitet for operasjoner, 

men det gir ikke store utslag i DRG (målt som ISF-

poeng(. 

Klinikken behandler pasienter løpende etter hvert 

som de henvises, noe som selvfølgelig er viktig av 

hensyn til forsvarlig kreftbehandling. Klinikken har 

imidlertid ikke pasienter på venteliste og dagens 

kapasitet vurderes som tilstrekkelig for å håndtere 

det planlagte volumet av pasientbehandling. Det er 

vanskelig å finne gode tiltak som vil øke antallet 

henvisninger til kreftbehandling. Klinikken vil følge 

opp tiltak for økt aktivitet/ISF fra palliativ behandling 

som så langt har liten effekt. 

Så langt vurderes den lave aktiviteten i 2. tertial å være 

et utslag av variasjoner i pasienttilstrømmingen. 

Klinikken legger til grunn av plantallene for de siste fem 

månedene er både realistiske og oppnåelige. 



HLK -5,6 %       -38 920 

Avviket skyldes lavere aktivitet knyttet til DRG 

inntjening -41 mnok.  Avvik på grunn av covid utgjør -

21 mnok.  Thoraxkirurgisk avdeling har hatt lavere 

operasjonskapasitet; . ca 3 færre elektive operasjoner 

pr uke på grunn av covid. I tillegg lavere 

operasjonskapasietet for KAR på Sentraloperasjon US 

(bemanningsutfordringer i AKU). Kardiologisk avdeling 

har hatt færre pasienter til PCI. Særlig STEMI pasienter 

(akutt) har endret pasientstrøm og istedet gått til 

Ahus.

Klinikken vil ha tett oppfølging av de kliniske 

avdelingene. Antall prosedyrer (intervensjoner, 

operasjoner) følges opp ukentlig på seksjonsnivå. 

Klinikken forutsetter at Helse Sør-Øst RHF beslutter at 

STEMI pasienter vil bli behandlet ved OUS ( jfr 

ekspertutvalgets anbefaling)

Klinikken kan ikke ta igjen etterslepet, men jobber for at 

aktivtetsmålene pr måned skal gjennomføres.

STEMI pasienter for både Oslo 

og Ahus sitt opptaksområde bør 

behandles ved OUS. Videre 

arbeider HLK for økt 

ablasjonsvirksomhet ( forlenget 

åpningstid på lab)

AKU -11,3 % 3 080         

Inntekter er knyttet til tilskudd med 

tilsv.lønnskostnader og noe mer-inntekter knyttet til 

kurs og frikjøp. Negativt DRG avvik på 1,3 mnok - 34 

DRG bak plan - usikkert om noe av dette kan tas inn. 

Forventer at pol.kl.innt. går i balanse. 

Noe av DRG-avviket skyldes mangel på 

operasjonsressurser. Det er en legestilling ledig som 

fylles i oktober og vil bidra til økt produksjon mot 

plantall i høst. 

AKU vil jobbe for å ikke være en begrendende faktor på 

aktivitet og vil aktivt bidra til at de ressurser som finnes 

utnyttes best mulig - også på tvers av fag/lokasjoner.

Koordinator funksjon på 

Sentraloperasjon Ullevål - 

tilsvarende på RH?

PRE -148           

KLM -17,9 % 140 075     

Avviket på DRG skyldes at aktivitet er flyttet til annen 

klinikk (KVI) uten at dette ble hensyntatt i budsjettet. 

DRG utgjør en svært liten del av klinikkens aktivitet og 

vil ikke særskilt bli fokusert på av klinikken i denne 

leveransen. Klinikkens positive resultat på 

inntektssiden hittil skyldes stor analysevirksomhet 

knyttet til Covid-19 i 1.kvartal. Fra 2.kvartal har 

ordinær poliklinisk aktivitet m/tilhørende 

gjestepasientoppgjør også bidrat til positive resultater. 

Inneligende aktivitet følger sykehusets 

aktivitetsutvikling. 

Klinikken forventer fortsatt positiv utvikling på 

ordinær poliklinisk aktivitet og at poliklinisk 

gjestepasientoppgjør vil bidra til et positivt resultat 

resterende mnd i 2022 (1-3 mnok pr mnd).

Aktivitet som påvirker inntektskrav er samlet på plan og 

bør bidra til et positivt resultat ut året. På kort sikt er 

det ikke enkelt å øke aktiviteten utover plan - oppsett 

av ny aktivitet krever metodeutvikling, utstyr etc, men 

det jobbes med å få full effekt av satsinger planlagt for 

2022 (feks psykofarmaka og molekylær patologi).

KRN 22,4 % -853           

Klinikken har noe lavere polikliniske inntekter enn 

budsjettert, og et lavere gjestepasientoppgjør enn 

budsjettert.

Klinikken ser på fordelingen av slotter til inneliggende 

og polikliniske pasienter på de områdene hvor det er 

vedvarende nedgang i inneliggende henvisninger og 

presset på polikliniske henvisninger er høy.

Klinikken har tatt unna henvisninger fra inneliggende 

aktivitet som har blitt henvist til oss, og anslår å kunne 

øke poliklinisk kapasitet noe gjennom høsten for å få 

ned ventetider. Anslår at klinikken kan nå 

aktivitetsbudsjettet pr måned justert for nedtrekk i 

forbindelse med overgang til nytt radiologisystem, men 

ikke ta igjen det vi ligger bak hiå.

Med overgangen til nytt 

radiologisystem vil klinikken ha 

lavere kapasitet i et tidsrom i 

høst, og det er derfor lite 

sannsynlig at vi når 

aktivitetsbudsjettet som ikke har 

tatt følge for dette.

OSS 24 214       

OSS har som støtteklinikk ikke aktivitetsinntekter, men 

inntekter i form av viderefakturering av kosntader og 

internfakturering av enkelte tjenester. Det er naturlig 

å se inntekter og kostnader i OSS samlet som netto 

kostnad. 

OSS har ikke pasientaktivitet.



TIK 4 442         

Inntekter knyttet til utleie av personell, samt ubesatte 

stillinger. 

OU-prosess, og visse ubesatte stillinger blir holdt 

igjen. Fortsette utleie, uten egen oppbemanning.

ca 0,5-1,5 mnok. Tilsvarende som i OSS; som 

støtteklinikk ikke 

aktivitetsinntekter, og naturlig å 

se inntekter og kostnader som 

samlet netto kostnad.

Det arbeides med Businesscase 

for økt utnyttelse av stuer på 

Intervensjonssenteret, dog vil 

dette  kreve økt bemanning. 


