
Klinikk

Avvik hittil i 

år (tnok) Kommentarer til avvik Tiltak for å redusere kostnader i 2022 Anslått effekt Eventuelle merknader

PHA -91 558        Kostnader knyttet til Covid 23 mnok, hvorav 20 mnok er 

personalkostnader.

Betydelig avvik på kostnader til Fritt behandlingsvalg, 

primært innenfor TSB-feltet. FBV bidrar negatiuvt med 24 

mnok, (etter viderefakturering av 8 mnok, til HSØ).

53 mnok, forklares av usalderte budsjettposter (inntekter -10 

mnok,på inntektssiden og personalkostnader -43 mnok,), der 

klinikken nå jobber med tiltak.

Reduksjon i personalkostnader 15 mnok Ressursallokering internt før innleie, 

overordnet vurdering av seksjonsleder.

Redusere overtid/uforutsette vakter. All 

overtid iverksettes/forhåndsgodkjennes av 

leder med budsjettansvar/ledernivå over.

Styring av restferie. All restferie planlagt 

innen utgangen av september. Ikke 

anledning til innleie pga ferieavvikling.

Ledighold av stillinger: Individuell 

vurdering av behov ved nyansettelser og 

forlengelser av vikariater

Oppfølging korrekt 

sykefraværsregistrering/refusjonssøknader

PHA Økt egendekning TSB, redusere FBV-kostnader
 1,5 mnok Etablere "døgndrøft" - felles drøftingsteam 

på avdelingsnivå for å redusere antall 

henvisninger og liggedøgn ved Helfo-

finansierte plasser (FBV)

PHA Reduksjon av døgnkapasitet VOP DPS 0,5 - 3,0 mnok Medfører en vurdering knyttet til reduksjon 

i døgntilbudet og må ses i sammenheng 

med øvrige behandlingsnivå.

Flere pasienter kan måtte behandles i 

andre døgnseksjoner eller på poliklinikk.  

Tiltaket vil ha effekt på estimert aktivitet 

for alle indikatorer denne høsten

PHA Reduksjon av døgnkapasitet TSB 1 -3 mnok Slå sammen enheter og/eller redusere 

antall senger innenfor samme seksjon

Tilpasse kapasitet til forespørsel og 

pasientstrøm

Tiltaket vil kunne ha effekt på estimert 

aktivitet for alle indikatorer denne høsten

KOSTNADER (ekskl ØM og finans)



MED -39 026        

Driften har vært preget av pandemi og hatt tilhørende høyere 

kostnader (- 24 mnok) enn budsjetterte kostnader til normal 

drift . I tillegg mangler klinikken  tiltak for å møte budsjettkrav 

inn i 2022. Det har vært vanskelig å løse dette gjennom den 

pågående pandemien.

Reduksjon i årsverk som har vært/er knyttet til håndtering av pandemi.

I forhold til årets fart (tom juli) 

forventer klinikken at en videre 

reduksjon i Covid -19 årsverk 

kan gi en fartsforbedring på til 

sammen ca 9  mnok ut året.

Tiltak er i forhold til vårens fart , og 

medfører ikke endringer i budsjett. 

Folkehelseinstituttet varsler et ny covid-19 

smittebølge i høst. Dette kan medføre 

effekter for tiltaket. Sykehuset skal 

dessuten innføre DIPS Arena i nær fremtid. 

Dette vil også kreve ressurser. 

HHA -10 228        

Avviket er mer eller mindre i sin helhet knyttet til lønn. AMD-

aktiviteten på Øye står for 10 mnok i negativt avvik. I tillegg er 

det merforbruk på Kirurgisk avdeling for barn (KAB) som 

delvis kan forklare via høyt sykefravær

Ledighold ass.leder KAB. Begynner med 12,5 timers vakter i løpet av høsten på en post.  

Styrket sykelønnsoppfølging med mål om å redusere sykefraværet. Redusere bruk av 

Eylea i AMD-virksomheten. Dette vil gi noe negative konsekvenser knyttet til DRG, men 

vil gi en positiv nettoeffekt på 1-2 millioner kroner og vil uansett være et godt tiltak 

samfunnsøkonomisk. Optimalisere ytterligere på dagtid knyttet til AMD, redusere 

antall legebaserte kveldsøkter til et minimum 5 mnok 

NVR -29 473        

Avvikene skyldes: 

(1) Korona relaterte merkostnader 

(2) Økte priser på varer og tjenester 

(3) lavere måloppnåelde enn forventet på innmeldte tiltak 

(4) Manglende tiltak for å løse effektiviseringskravet for 2022.

(1) Fortsatt tett oppfølging innmeldte budsjett tiltak med lav måloppnåelse

 (2) Samarbeid om nedtrekk i senger i juleferien

 (3) Ytterligere tilpasninger i pasientstrømmer internt som kan gi reduksjon i 

variabellønn. Klinikken vil vurdere bedre utnyttelse av kapasitet på tvers av 

sengeposter i samarbeid med andre klinikker

Til sammen ca 1 mnok. Høyere 

måloppnåelse av tidligere 

innmeldte tiltak utgjør ca 0,5 

mnok og de nye 

kompenserende tiltak på om 

lag 0,5 mnok.



OPK -23 060        

- Høyt sykefravær (2,1%-poeng høyere enn budsjett (2019 

nivå) 

- ca 25 flere mv variabel lønn. 

- Mye infeksjon på ORU

- Etterslep etter korona, underkapasitet og dobbeltarbeid. 

1) Få ned sykefravær: Har startet opp igjen IA-gruppen etter korona og har økt fokus 

på sykefravær. Tiltaket handler om økt lederstøtte,  videre kartlegging av hvor 

behovene er (IA og sykefravær), rette tiltak mot disse områdene. Jobbe med økt 

forventningsavklaringer i arbeidsgruppen og økt rolleforståelse. Hvordan kan evt 

jobbglidning / oppgavedeling forstås i denne arbeidsgruppen? Mål om bedre 

arbeidsmiljø-, samspill og økt trivsel - og lavere sykefravær.

2) Redusere variabel lønn som følge av ikke-besatte-stillinger. Tiltaket består i å 

kartlegge hvor folk slutter etter en kort periode, og  om mulig undersøke årsaken til 

dette. Rette tiltak inn mot dette - for å sikre at folk holder seg lengre i jobben. 

Reduserer opplæringstid og slitasje på de som er på jobb.

3) Tiltak inn mot Ukrainapasienter / Infeksjonspasienter med multiresistente bakterier 

for å redusere ressursbruk og bytte aktivitet med ny pasienter. Prosjektet handler om å 

samle infeksjonspasienter for å reduserer smitten til andre pasienter og muliggjøre økt 

aktivitet til operasjon (pga færre re-.operasjoner med lavere DRG). Isolering reduserer 

smitte. En egen infeksjonspost i ORU er eget BusinessCase i klinikkens 

Forbedringsprogram for 2022/2023

4) Tiltak for å løse permanenet underkapasitet på dagkirurgien ORU. Prosjektet er å 

etablere en "Klinikk-i-klinikken" i gamle lokaler på Aker. Tiltaket handler om å overføre 

pasienter fra Storgata 40 for å avlaste kapasiteten på Ullevål. Å frigjøre 

operasjonskapasitet i ORU/Ullevål vil forløse en del av logistikken rundt 

pasienthåndteringen. Tiltaket svarer ut økt aktivitet, reduserte ventetider til operasjon 

og mindre dobbeltarbeid: Nytt prosjekt høsten 2022 K-i-K på Aker

5)  Tiltak for å få ned etterslep korona og for å løse permanenet underkapatistet på 

elektiv ryggkirurgi på ORH. Tiltaket handler om å utvide operasjonskapasitet for ORH 

Isolert for 2022 kanskje 1-1,5 

mnok. Langtidseffekten fra 

2023 er dog langt større.

BAR -36 063        

Merforbruk på kostnadssiden skyldes i hovedsak 

lønnskostnader inkl. variabellønn (koronatillegg), ekstern 

innleie, økte medikament- og stamcellekostnader, bruk av 

OSS vikarpool, samt portokostnader ved NBS tilhørende 2021. 

Ca 15 mnok av merforbruket skyldes pandemien.

* Øke aktiviteten ved avansert hjemmesykehus for å avlaste Nyfødtintensiv, vil føre til 

redusert bruk av ekstern innleie. 

* Fokus på legemiddeløkonomi, riktig og avklart bruk av dyre medikamenter. 

Viderefakturering

* Økt drifting, utnyttelse og bruk av ressurser på tvers mellom avd på ulike 

lokalisasjoner (RH/UUS). Prosjekt med egen stabsfunksjon og målrettet satsing for å 

utnytte ledig kapasietet. Tiltaket skal redusere overtid/forskyvninger og ekstern 

innleie.

* Ledighold av stillinger mellom ansettelser

* Begrense uttak av overlegepermisjoner

* Til tider har det vært kompetansemangel på "store" barn-aktiviteten som har 

medført ekstern innleie. "Store"-barn har nå etterfylt ledige stillinger og det forventes 

at bruken avtar.

Klinikken har identifisert nye 

kostnadsreduserende tiltak for 

om lag 2 mnok som forventes å 

kunne gjennomføres i løpet av 

høsten 2022.

Det er risiko for at de nye identifiserte 

tiltakene ikke gir ønsket effekt

KVI -17 502        

Av merforbruket er -10,34 mnok knyttet til lønnskostnader 

ifm Covid. Klinikken har et avik knyttet til innleie på -4,4 mnok 

og restavviket er knyttet til lønn ved FØD og GYN. 

Ledighold av stillinger. 

Jobbe med sykefravær

FØD planlegger utnyttelse av jordmødre på tvers av enheter i høst, spesielt på 

natt/helg for å redusere innleie. 

Ved å ledigholde ass.avd leder 

FØD og utnytte jordmødre 

bedre i enhetene vil gi en 

reduksjon på kostnader mot 

fart  på rundt 2,0 mill kr i høst. 



KIT 353               

Grunnet vesentlig lavere aktivitet enn planlagt har klinikken 

lavere kostnader enn forventet.  Mindreforbruk på 

varekostnader og andre driftskostnader er direkte knyttet til 

lav aktivitet. Merforbruk på personalkostnader, både lønn og 

innleie. Klinikken hadde høyt sykefravær det første halvåret 

og har utfordringer ved rekruttering på flere områder. Intern 

ressurspool for sykepleiere klarer ikke levere etter klinikkens 

behov og vi har derfor merforbuk på ekstern innleie. 

1. Utviklingen i sykefraværet er positiv og det forventes mindre variabellønn og innleie 

av den grunn. 

2. Rekrutteringssituasjonen er bedre, klinikken har flere fylte stillinger 

3. Gjennomgang av tjenesteplaner (muligens noe å hente på kostnader ved endring av 

vaktklasser, men trolig mer å hente på mer tilstedeværelse).

0,5 mnok - 3,0 mnok Økt aktivitet et klinikkens hovedfokus

KRE -4 038           

Avviket på kostnadssiden er, akkumulert sett, fordelt på 

personalkostnader (-2) og driftskostnader (-5) mens 

varekostnadene har et lite, positivt avvik (+3). Avviket på 

Kostnadssiden må ses i forhold til avvikene på inntektssiden, 

som eksklusive ISF-inntektene er +19 mnok. En del av disse 

merinntektene henger sammen kostnader, f.eks. ved 

uteleie/utlån av personell til andre. 

Klinikken vil vurdere kapasiteten i sengeposter, poliklinikker og i stråleterapi med 

tanke på kostnadsreduserende tiltak. Vi har imidlertid ikke kommet langt nok med 

dette til å gi sikre anslag på mulige effekter. Klinikken vil gjennomgå medikamentbruk 

for å sikre, evt. følge opp, etterlevelse av anbud for kreftmedikamenter. 

Ledighold ved vurdert 

overkapasitet i sengeposter, 

poliklinikker og stråleterapi kan 

muligens bidra med opp mot 1 

million kroner. Potensiale for 

reduserte 

medikamentkostnader 

vurderes til om lag 1 million 

kroner de siste fire månedene. 

HLK -33 187        

Avviket skyldes hovedsakelig kostnader knyttet til  lønn på -30 

mill. Klinikken har et usaldert budsjett som er lagt på lønn 

som utgjør -20 mnok. Covid utgjør til sammen ca -7 mnok. 

Økning i sommeravtaler utover normert utgjør ca -3 mnok, i 

tillegg  en konvertering av lønnsmodell på ca -2 mnok.

Tiltak: Klinkken jobber med å fokusere på variabel lønn og innleie fra vikarbyrå. 

Klinikken har midlertidig ansatt en ressurss person fra GAT som følger opp og git 

opplæring av  turnus og tjenesteplaner med seksjonslederne

I forhold til årets fart (tom juli) 

forventer klinikken redusert 

variabel lønn ca -2 mnok.



AKU -79 660        

Avvikene er i stor grad knyttet til fastlønn (-38,5) - klinikken 

har mange ubesatte stillinger samtidig har vi også mye 

usaldert som ligger på fastlønn som vi ikke har tiltak for. 

Variabellønn (-18)  brukes til å dekke opp ledige stillinger og 

sykefravær. Innleie (-31,5) brukes både til å ta 

aktivitetstopper, men også for å dekke opp manglende 

grunnbemanning. 37,3 mnok er knyttet til Covid i 

begynnelsen av året.

Det jobbes med tiltak for å redusere innleie ved å få dekket opp mest mulig av ledige 

stillinger med annen kompetanse som kan bidra inn og avlaste behovet for 

spesialsykepleiere. Oppgavedeling med Helsefagarbeidere, sykepleiere og 

farmasøyter. Gjennomgang av turnus og bemanningsfaktor Intensiv. Ønsker å få 

innleid personale til å starte i personalformidling. Samarbeide med andre klinikker 

(HLK) på vakttid gir effekter i form av økt produktiviet og mulighet til å ta ned 

ressursbruk.  Koordineringsfunksjon av operasjonsvirksomhet og intensivvirksomhet - 

ser samlende ressurser under ett.

Redusere innleie med 2 mnok 

resten av året ved å hente inn 

alternativ personale, trainee og 

redusert sykefravær. Endre 

kompetanseprofil per pasient 

(samme antall sykepleiere per 

pasient) (- 10 mnok). Økning av 

helsefagarbeider gir økte 

inntekter til sykehuset i form av 

flere gjennomførte 

operasjoner. Samarbeid på 

vakttid med andre klinikker 

reduserer behov for stillinger (-

2 mnok). Behovsprioritering for 

akutte innleggelser og 

tilhørende behandling gir 

reduserte kostnader. Risiko-

identifisering gir økt 

pasientsikkerhet og kvalitet --> 

gir redusert PO/Intensivbehov 

og lavere kostander  (- 3 mnok 

).

PRE -64 384        

Det er økende aktivitet i AMK og ambulansetjeneste. Dette 

skyldes i stor grad eksterne faktorer som ikke lar seg styre på 

kort sikt. Det er iverksatt flere tiltak for å møte dette, men 

disse vil ikke gi gevinst i 2022. Pasientreiser har økte utgifter 

pga covid, særlig manglende evne til å samkjøre pasienter. 

Samkjøring er gjennopptatt, men "treghet" i gjennomføring i 

samspill med leverandører har ikke fått samkjøring tilbake på 

normalt nivå.

Tiltak som iverksettes for å møte økt aktivitet i AMK og ambulansetjeneste vil ikke gi 

effekt i 2022 (OU-prosess i AMK, ny samhandlingskoordinator  ferdigstilling av OU-

prosess i Ambulanse, rokadeprosjekt og nytt AMK bygg). Pasientreiser vil ha fokus på å 

øke andel samkjøring for å redusere kostnader.

Tiltak for å øke andel med 

samkjøring er estimert å gi en 

gevinst på minst 5 mnok ut 

2022.

Tillitsvalgte er kjent og godt involvert i våre 

tiltak. Det er medvirkning av alle ansatte.

KLM         -67 747 

Avvik på kostnader skyldes i sin helhet analysekapasitet og 

beredsskap knyttet til Covid-19.

Kostnader til beredskap koster ca 2,5 mnok pr mnd. Klinikken opplever ikke at 

beredskapen kan tas ned uten ytterligere føringer fra HSØ (jfr vedtak om 

beredeskap/testkapasitet i foretaksmøtet 6.mai 2022).

Dersom krav om beredskap til 

Covid-19 justeres fra HSØ, er 

det teknisk mulig å redusere 

kostnader med 2,5-5 mnok ut 

2022.

KRN 5 773            

Lavere aktivitet spesielt på inneliggende tyngre pasienter, har 

gitt betydelige besparelser innen varekost hittil i år. 

Klinikken har samtidig gjennom hele 2022 ikke fyllt opp alle 

stillinger, og ledigholdt flere steder hvor vi anser at det er 

forsvarlig, og samtidig klare å opprettholde kapasitet

Høyere refusjoner enn budsjettert hiå grunnet økt sykefravær

Med økt aktivitet vil positivt avvik på 

varekost reduseres, men vi anser det som 

en lav risiko med et negativt avvik på 

kostnadssiden ved utgangen av året.



OSS -89 287        

OSS har som støtteklinikk ikke aktivitetsinntekter, men 

inntekter i form av viderefakturering av kosntader og 

internfakturering av enkelte tjenester. Det er naturlig å se 

avvik knyttet til inntekter og kostnader i OSS samlet som 

netto avvik. Netto avvik for OSS er -65 mnok. 10 mnok knytter 

seg til covid i begynnelsen av året, 55 mnok knytter seg til 

energi. 

Det forventes at avviket knyttet til energi vil øke ut året. Utvikling i energiprisene får vi 

ikke gjort noe med på kort sikt, mens forbruket kan påvirkes. Uten tiltak på 

forbrukssiden så forventes det at avviket på energi blir ca -180 mnok. Det planlegges 

nå med tiltak for å redusere forbruk av fjernvarme med 10% i slutten av 2022, som vil 

kunne redusere avviket med ca 15 mnok. Tiltak energi:

- Reduksjon av driftstider ventilasjon for områder der dette er forsvarlig

- Reduksjon av fyringskurver på varmeanlegg

- Sesongmessig nedstenging av varmekurser

- Identifisere arealer som kan fysisk stenges ned med hensyn til oppvarming til 

komfortnivå

- Optimalisere gjenvinningsfunksjonalitet på kjøleproduksjon

- Utbedre mindre feil og mangler som har betydning for energiforbruket.

Klinikken vil gå igjennom ressursbruk knyttet til pasientnær produksjon/støtte og 

vurdere mulighet for reduskjon. Dette omfatter blant annet pasientmat som idag viser 

1,4 måltider per inneliggende (kl 07) og det jobbes med å se på hvordan dette kan 

reduseres betydelig. Ressursbruk til renhold/portørtjenester må tilpasses klinikkenes 

akitivtetsnivå. Det vil videre bli jobbet videre med å redusere papirbaserte 

henvisninger.

Effekt i 2022 ca 15 mnok for 

energi. 

3-5 mnok for øvrige tiltak.

I beregninger knyttet til fremtidig utvikling 

av priser på fjernvarme så er forventede 

spotpriser på el.kraft vurdert av HSØ sin 

leverandør av el.kraft lagt til grunn.

TIK -9 701           

Avvikene skyldes i hovedsak negativt resultat på medisinske 

forbruksvarer (behandlingshjelpemidler) og 

vedlikeholdskostnader MTU. For behandlingshjelpemidler er 

det erfaringsmessig høyere kostnader siste halvdel av året. 

For vedlikeholdskostnader MTU gir reduserte serviceressurser 

som følge av blant annet høy turnover og  lang rekruttering, 

lavere gjennomføringsevne for reparasjon og vedlikehold av 

MTU, i tillegg til økende backlog. 

(1) Høyt fokus på å unngå ekstra liggedøgn og reinnleggelser i sykehuset ved å 

tilrettelegge for pasient- og pårørendeopplæring via digitale hjelpemidler. Innkjøp via 

nasjonale- og regionale rammeavtaler, samt varelager- og fakturakontroll.

(2)  Høyere turnover enn forventet, samt at rekruttering av nye ansatte tar lengre tid 

en forventet, gjør at flere stillinger holdes ubesatt i en lengre periode i 2022. Dette gir 

reduserte serviceressurser som medfører lavere gjennomføringsevne for reparasjon og 

vedlikehold av MTU (i tillegg til økende backlog) og lavere kostnader.

(3) Holde fokus på manglende leveranser fra Sykehuspartner og sørge for å få 

refundert penger for manglende leveranser.

I tillegg iverksettes noen mindre tiltak:

(4) Økt bruk av ikke-medical grade pc’er ved utplassering der hvor det er mulig og 

forsvarlig.

(5) Salg av kasserte skop til tredjepartsleverandør (engangsgevinst).

Alle tall er beheftet med 

betydelig usikkerhet.

(1) < 1 mnok

(2)  0,5 mnok

(3) Anslått til +10 mnok

(4) 0,3 mnok

(5) 0,8 mnok

Sykehuspartner ny leveranseprognose, som 

gir besparelser på ca 10 mnok. Dog kunne 

dette gitt høyere gevinster i OUS hvis dette 

ble levert.

 

De store prosjektene med de store 

potensiealene, insourcing av IKT-ressurser 

+ økt utnyttelse av operasjonsstuer på IVS, 

gir liten eller ingen effekt for budsjettåret 

2022


