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Pol.kons 

(ISF-opphold)
+60 / 0,2%

Betydelig variasjon i utvikling mellom BUP Syd(+3,3%) og BUP Nord  

(-11,7%). Avhenger av antall henvisninger inn, avslagsrate, samt at 

BUP Nord har hatt større rekrutterings-/turnoverutfordringer enn 

BUP Syd, både på kliniker, kontor og ledersiden

Polikliniske aktivitet på nasjonale, regionale og områdefunksjoner er 

betydelig over budsjett og 2021. 

Betinges av utvikling henvisninger BUP Nord 

Rekruttering i vakante stillinger
Ja

Liggedøgn -467 / -6,3%

BUP-døgn har relativt få sengeplasser , aktiviteten fordeler seg 

ujevnt mellom sengeposter og måneder.

Høy pleiekategorisering hos pasienter med spiseforstyrrelser 

påvirker antall pasienter samtidig. BUPA har fremdeles generell 

utfordring i rekruttering ifbm. spesialiststillinger og LIS, sykefravær 

og turnover. 80-90 % av inneliggende pasienter på UPA er alvorlig 

spiseforstyrrelser, med påfølgende høy pleiefaktor. Seksjon 

Ungdom har gjennom sommeren utvidet areal for buffer til 

pasienter som trenger skjerming, men ikke er på tvang.

RASP har aktivitet over både budsjett og 2021.

For Ungdomsseksjonen, er man avhengig av å kunne 

viderehenvise pasienter som har behov for et høyere 

behandlingsnivå.

Betinges av utviklingen i henvisninger for 

pasientgruppen med spiseforstyrrelser.

Økt bruk av omdisponerte tilleggsarealer ved BUPA.

Nei.

Liggedøgn vil øke ved 

etablert av 7-døgn Barn og 

eventuell økning av 

kapasitet ved RASP.

Aktivitetsestimat for 

Ungdomsseksjonen, med 3 økte plasser 

gir begrensinger pga 

arealbegrensninger. Omdisponert areal 

er ikke tilrettelagt for pasienter på 

tvang, da må det ytterligere 

dispensasjoner til.

Utskrivinger -25 / -13,2 %

Høy pleiekategorisering hos pasienter med spiseforstyrrelser 

påvirker antall pasienter samtidig.

De mest behandlingsintesive pasientene på Ungdomsseksjonen, 

spiseforstyrrelser, har lang liggetid pga for dårlig til å skrives tilbake 

til poliklinikk eller bydel, samt at det ikke er kapasitet på regionalt 

nivå, slik at pasienter ivaretas ved Ungdomsseksjonen i påvente av 

dette.

Hos RASP har BUP-enheten hatt veldig langvarige døgnopphold, og 

jobber med å få til enda mer målrettede og avgrensede 

innleggelser, også hjemme-sykehus og sekvensielle innleggelser. 

Forutsetter at 2. linjen kommer mer på banen. Dette vil 

forhåpentligvis gi mulighet for å gi flere pasienter behandling.

For Ungdomsseksjonen, er man avhengig av å kunne 

viderehenvise pasienter som har behov for et høyere 

behandlingsnivå.

Betinges av utviklingen i henvisninger for 

pasientgruppen med spiseforstyrrelser.

Nei.

Aktivitetsestimat for 

Ungdomsseksjonen, med 3 økte plasser 

gir begrensinger pga 

arealbegrensninger. Omdisponert areal 

er ikke tilrettelagt for pasienter på 

tvang, da må det ytterligere 

dispensasjoner til.

Pol.kons 

(ISF-opphold)
-1651/-3%

Polikliniske konsultasjoner (ISF refusjonsberettige opphold) er 

lavere enn plantall (-700/-14,9%) og lavere enn fjoråret (-300/-7%). 

Alle avdelinger er bak årets plantall, men begge DPS’ene har høyere 

aktivitet enn fjoråret. Dette skyldes først og fremst ubesatte 

stillinger/høy turnover, sykdom og høyere fravær enn planlagt ved 

poliklinikkene. Enkelte enheter har også opplevd høyere andel 

avbestillinger enn normalt.

Ja

BUP

VOP



Liggedøgn +143/+0,3%

Det er store avdelingsvise forskjeller, der Avdeling for akuttpsykiatri, 

Avdeling for døgnbehandling og Søndre Oslo DPS har hatt aktivitet 

til dels betydelig over plantall, mens Avdeling nasjonale- og 

regionale funksjoner og Nydalen DPS har de største avvikene. 

Seksjon RASP har over lengre tid hatt vansker med å nå måltallet, 

men har nå flere henvisninger til intensivenheten og pasienter er på 

vei inn Sammenslåing av 2 poster i sommer og tidligere utskriving av 

et par pasienter før sommeren har gitt noe lavere belegg enn 

planlagt. Seksjon PUA og seksjon RSA har hatt personalkrevende 

pasienter og høy pleiefaktor, i tillegg til store bygningsmessige 

utfordringer og rekrutteringsproblemer/ledige stillinger. 

Ja

Utskrivinger -83/-6,3%

Dette tilsvarer nedgangen hos Avdeling for akuttpsykiatri som har 

hatt innleggelser som normalt, men stor økning i antall liggedøgn på 

grunn av manglende kapasitet på øvrige (mottakende) sengeposter 

ved andre avdelinger. Flere enheter har over tid hatt lav 

spesialistdekning, og klinikken ser nærmere på hvordan dette 

forsinker pasientforløp og derved utskrivelser.

Tiltak for å forbedre pasientflyt. Rett pasient rett 

sted.

Identifisere langliggere og jobbe målrettet mot disse, 

samt gjennomgang for å identifisere utskrivingsklare 

pasienter.

Nei

Pol.kons 

(ISF-opphold)
-2257 /14,2%

1)Lav aktivitet hos enkelte behandlere. 2)Høyt sykefravær 3) ikke 

møtt, 

1)Styrt timebok på ruspoliklinikken og merkantil 

setter opp avtaler - 2) Tettere sykefraværsoppfølging 

3)opprettholde tlf kontakt med pas før samtale min 3 

dager før

Vil ikke kunne nå 

aktivitetskravet ved 

utgangen i året. 

Gjelder LAR poliklinikkene

Liggedøgn -1105 /-7,5%
 1)rus på hus/Dropout 2)ikke møt 3) 4) pasientutsatte innleggelser i 

sommer periode 5) pas henvises ut av eget sykehus

1)Nye rutiner for fellesarealer og høyt trykk på å 

opprettholde ordinære rutiner, kompetanse heving. 

Økt fokus på mens vi venter prosjekt Døgndrøft- 

dreining av pasientstrøm inn i egne senger

Vil ikke kunne nå 

aktivitetskravet ved 

utgangen i året på 

døgnseksjonene. 

Avviket er generert på 8 mnd, ingen 

mulighet å ta igjen dette på 4 mnd, selv 

med 100% belegg

Utskrivinger -95 /-7,2% henger sammen med antall pas på døgn samme som over samme som over

VOP

TSB


