
Aktivitetsrapportering 2005
Helseforetak: 
Periode tom: 

Det gjøres oppmerksom på at RHF vil måle helseforetakene på antall 
opphold og sykefravær (rapporteres ikke)

Skal rapporteres månedlig: 

Hittil i fjor Hittil i år Budsjett hittil i år Avvik budsjett Avvik i % Regnskap Årsbudsjett Avvik Avvik i %
Somatikk
Totalt antall DRG-poeng produsert ved HF (inkl gjestepasient salg) #DIV/0! 0 #DIV/0!
Antall DRG poeng egne pasienter, egen produksjon - gir ISF inntekt 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Antall kostnadsførte DRG-poeng gjestepasientkjøp  0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Polikliniske refusjoner (i mill. kroner)** 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Psykisk helse 
Voksenpsykiatri DIPS-rapport nr 
Antall utskreve pasienter - døgnbehandling 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2 141
Antall inneliggende pasienter - døgnbehandling 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2 141
Anall oppholdsdager - dagbehandling 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2 141
Polikliniske refusjoner (mill. kroner)** 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 1597

Barne - og ungdomspsykiatri Programvei - BUP
Antall utskreve pasienter - døgnbehandling 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! Klikk på oversikter, velg beleggsrapport, Klikk på omsorgsnivå døgn. Dette må gjøres for alle aktuelle avdelinger. 
Antall inneliggende døgnbehandling 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! Samme som over
Antall oppholdsdager - dagbehandling 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! Klikk på oversikter, velg beleggsrapport, Klikk på omsorgsnivå dag.Dette må gjøres for alle aktuelle avdelinger. 
Polikliniske konsultasjoner 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! Klikk på oversikter, velg tiltak, velg oversikt ressursbruk. Kryss av for refusjonsberettigede tiltak 
Antall tiltak (både refusjon og ikke refusjon) #DIV/0! #DIV/0! Klikk på oversikter, velg tiltak , velg oversikt ressursbruk. Ikke kryss av for ta kun med refusjonsberettigede tiltak. Summer for alle enhetene 
Polikliniske refusjoner (mill. kroner)** 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere 
Antall døgnplasser - totalt 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Antall utskreve pasienter - døgnbehandling 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Antall oppholdsdøgn døgnbehandling 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Antall oppholdsdager - dagbehandling 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Antall poliklinikker som tar imot rusmiddelmisbrukere til tverrfaglig 
spesialisert behandling 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
 Antall polikliniske konsultasjoner 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Polikliniske refusjoner (mill. kroner)** 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

** Sum polikliniske refusjoner for de fire områdene over skal være lik 
regnskapsførte inntekter på artskonti 322/323 (eks egenandeler). 
Rapporteringen på polikliniske inntekter må altså kunne skilles på dimensjoner.  

Skal rapporteres tertialvis: 

Psykisk helsevern - fagårsverk i poliklinisk virksomhet I perioden
Antall besatte fagstillinger i poliklinisk virksomhet BUP i perioden**
Antall besatte fagstillinger i poliklinisk virksomhet VOP i perioden**

* Det må gjøres korrigeringer dersom ansatte i poliklinisk virksomhet delvis jobber i døgntiltak/utenom poliklinisk virksomhet. 
For eksempel dersom en ansatt jobber 50 % i poliklinisk virksomhet skal det telles 0,5 fagstilling i poliklinisk virksomhet (oppgis i tabellen)
**Fagstillng defineres som fagstilling som er godkjent i hht. Forskrift om godkjenning av barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

OPPHOLD - Ø. HJELP                Kirurgi*
hittil i fjor hittil i år hittil i fjor hittil i år hittil i fjor hittil i år 

ANTALL OPPHOLD - ø-hjelp 
Totalt antall opphold pr fagområde
Ø-hjelp i %  fagområde #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

* Opphold relateres til avdelingskodeverket for kirurgi slik at gynokologi tas med i kirurgi for lokale sykehus (ikke UNN og NSS). Øre nese hals og øye tas med for alle sykehus. 

Beleggsprosent hittil i fjor hittil i år Se merknader, bruk evt eget oppsett 
Kirurgisk fagområde: 
Antall liggedøgn i perioden (rapport nr D-2141)
Antall normerte senger full kapasitet
dager i perioden 

Beleggsprosent normerte senger #DIV/0! #DIV/0!

Gjennomsnitt antall effektive senger 

Estimat for åretAkkumulert pr __ 2005

                     Medisin                        Føde 



Beleggsprosent effektive senger #DIV/0! #DIV/0!

Medisinsk fagområde:   
Antall liggedøgn i perioden (rapport nr D-2141)
Antall normerte senger full kapasitet
dager i perioden 

Beleggsprosent normerte senger #DIV/0! #DIV/0!

Gjennomsnitt antall effektive senger 

Beleggsprosent effektive senger #DIV/0! #DIV/0!

* Opphold relateres til avdelingskodeverket for kirurgi slik at gynokologi tas med i kirurgi for lokale sykehus (ikke UNN og NSS). Øre nese hals og øye tas med for alle sykehus. 
* Hvilke avdelinger som inngår i medisinsk og kirurgisk fagområde finnes på KITH.no under avdelingskodeverk. 

Utskrivningsklare pasienter hittil i fjor hittil i år 
Antall liggedøgn i perioden 
Antall pasienter ved utgang av periode

RETT TIL NØDVENDIG HELSEHJELP/ ELEKTRONSISK HENVISNING 

#DIV/0!
#DIV/0!

SAMARBEIDSTILTAK MED PRIMÆRHELSETJENESTEN 

Kort beskrivelse av gjennomførte/planlagte tiltak 

Tiltak Gjennomført/planlagt  Beskrivelse/kommentar  

PERSONALDATA  

Definisjoner er gjengitt i SAMDATA 2/03 s. 151 Alle ansatte/årsverk med fellesfunksjoner legges under SOMATIKK. For årsverkstall skal data fra lønnsjournalen benyttes. 

Ansatte/årsverk - SOMATIKK        årsverk       årsverk        ansatte       ansatte
    1. tertial 04     1. tertial 05     1. tertial 04     1. tertial 05

Sum: 

Ansatte/årsverk - PSYKISK HELSE        årsverk       årsverk        ansatte       ansatte
    1. tertial 04     1. tertial 05     1. tertial 04     1. tertial 05

Leger:
Sykepleiere:
Hjelpepleiere:
Annet behandlingspersonell:
Personell i annet pasientrettet arbeid:
Administr/kontor:
Service/drift:
Sum: 0 0 0 0

Ansatte/årsverk - RUSOMSORG        årsverk       årsverk        ansatte       ansatte
    1. tertial 04     1. tertial 05     1. tertial 04     1. tertial 05

Leger:
Sykepleiere:
Hjelpepleiere:
Annet behandlingspersonell:
Personell i annet pasientrettet arbeid:
Administr/kontor:
Service/drift:
Sum: 0 0 0 0

       årsverk       årsverk        ansatte       ansatte
    1. tertial 04     1. tertial 05     1. tertial 04     1. tertial 05

Sum antall ansatte/årsverk 0 0 0 0

Totalt antall mottatte henvisninger hittil i år

Antall henvisninger mottatt elektronisk 
Andel av mottatte henvisninger som er gitt rett til nødvendig helsehjelp   %
Andel av mottatte henvisninger som er sendt elektronisk %

Antall henvisninger gitt rett til nødvendig helsehjelp


