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1. Administrerende direktørs vurdering  
Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2017 - 2020 viser at Sykehuset Innlandet står foran en krevende 
situasjon i årene fremover. For å sikre en bærekraftig drift med god kvalitet, må foretaket i løpet 
av fireårsperioden redusere driftsnivået med ca. 440 mill kr i forhold til dagens nivå. 
 
Det er flere årsaker til den økonomiske utfordringen, både endringer i inntektsmodellen og økte 
kostnader til blant annet digital fornying, høykostmedisiner, pasientreiser og behandlingshjelpe-
midler i de kommende årene. Reduksjon i inntekter skyldes oppdatering av befolkningstall og 
befolkningssammensetning, sosioøkonomiske kriterier og bruk av private aktører. For hele fore-
taket vil det være nødvendig med omfattende tiltak for å tilpasse seg de økonomiske rammene. 
 
Til tross for økonomiske utfordringer er det likevel en målsetting å opprettholde og heve den 
faglige kvaliteten samt øke tilgjengeligheten for pasientene. Nasjonal helse- og sykehusplan ble 
vedtatt våren 2016. Planen danner grunnlaget for den videre utviklingen av Sykehuset Innlandet. 
Den definerer både behovet for endringer i spesialisthelsetjenesten og mulige løsninger. Den vil 
være førende for de omstillingene foretaket skal gjennomføre i kommende fireårsperiode.  
 
Det årlige behovet for investeringsmidler i foretaket er vurdert til å ligge på omlag 500 mill kr.  
Likviditeten fra eier gir en årlig investeringsramme på omlag 140 mill kr i tillegg til et eventuelt 
overskudd. I ØLP 2017 - 2020 er det lagt opp til at det årlig frigjøres midler til investeringer ved 
et resultatkrav økende fra 80 mill kr i 2017 til 150 mill kr i 2020. Det er av avgjørende betydning 
at det blir gjennomført omstillinger som kan sikre en bærekraftig økonomisk utvikling i foretaket. 
For hele foretaket vil det være nødvendig med omfattende tiltak for å tilpasse seg rammene og 
sikre en god faglig utvikling. 
 
Som videreføring av ØLP 2016-2019 er det også i kommende ØLP-periode lagt opp til en skjev-
fordeling av den økonomiske utfordringen mellom staber og kjernevirksomheten i 2017. Divisjon 
Medisinsk service og divisjon Prehospitale tjenester har fortsatt fått en redusert økonomisk ut-
fordring i ØLP-perioden. I tillegg er det økonomiske kravet til psykisk helsevern redusert betyde-
lig i årene 2018-2020 sammenliknet med gjeldene ØLP. Dette innebærer relativt sett en priorite-
ring av psykisk helsevern i forhold til somatisk virksomhet. 
 
Det er prioritert midler til å styrke desentrale tjenester (lokalmedisinske sentre), sette i gang en 
pilot for digital konsultasjon innenfor psykisk helsevern og til forskning. Det er videre satt av 
midler til å dekke uforutsette kostnadsøkninger eller inntektsreduksjoner generelt i budsjettet.  
 

2. Utviklingen de neste fire årene 
Sykehuset Innlandet skal gi best mulig kvalitet på tjenestene vi utfører innenfor de rammene vi 
har. For hele foretaket vil det være nødvendig med omfattende tiltak for å tilpasse seg de økono-
miske rammene. Det pågår to utviklingsprosesser som har som mål å peke i samme retning.  
 
Sykehuset Innlandet skal i inneværende ØLP-periode vedta ny sykehusstruktur for foretaket. Rea-
liseringen av ny struktur vil ikke bli gjennomført i denne fireårsperioden, men nødvendige omstil-
lingstiltak innenfor eksisterende sykehusstruktur, og som er i tråd med fremtidig struktur, skal 
gjennomføres. Innstilling til framtidig struktur skal legges frem i november 2016 og deretter skal 
nødvendige omstillingstiltak som peker i retning av fremtidig struktur vedtas. Det er planlagt at 
styret i Sykehuset Innlandet skal fatte endelig beslutning om framtidig sykehusstruktur i 2017.  
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En slik fremdrift for arbeidet med langsiktig struktur og kortsiktig omstilling betyr at foretaket 
må sørge for å sikre gode økonomisk resultater inntil omstillingstiltakene begynner å få økono-
misk effekt (tidligst første halvår 2017). I en slik periode er foretaket nødt til å se på mer kortsik-
tige tiltak for å sikre økonomien.  
 
Foretaket har derfor satt i gang økonomiske strakstiltak under navnet «50 pluss» som skal sørge 
for at de budsjetterte resultatene nås. De fleste tiltak er midlertidige og er ikke optimale i en 
kompetanseorganisasjon som Sykehuset Innlandet. Imidlertid krever den økonomiske situasjonen 
foretaket er i, at disse økonomiske strakstiltakene får virkning inntil omstillingstiltakene er iverk-
satt.   
 

2.1. Omstillingstiltak i inneværende ØLP-periode 
Omstillingstiltak innenfor eksisterende sykehusstruktur har til nå vært utredet som selvstendige 
utredninger og fremmet til behandling i ledelse og styre som egne saker. I styresak 023/2016 ble 
det vedtatt å sette i gang arbeid med å finne omstillingstiltak innenfor nåværende struktur i 
påvente av ny sykehusstruktur. Formålet er å styrke foretakets faglige og driftsmessige bærekraft. 
Arbeidet skal ta utgangspunkt i foretakets økonomiske utfordringer i økonomisk langtidsplan 
2017-2020 og beskrive kortsiktige tiltak som kan iverksettes allerede fra 2017. Formålet skal være 
å styrke faglig kvalitet samt fremme en bærekraftig drift av foretaket i samsvar med de 
økonomiske forutsetningene i den økonomiske langtidsplanen. En bærende føring for 
utredningsarbeidet skal være å tilstrebe en større grad av samling av faglige funksjoner der dette 
er mulig. I det kortsiktige perspektivet legges til grunn at alle de somatiske sykehusene i Sykehuset 
Innlandet fortsatt skal være akuttsykehus slik dette er definert i Nasjonal helse- og sykehusplan.  

Forslag til kortsiktige tiltak skal ta utgangspunkt i eksisterende bygningsmasse eller 
bygningsmessig kapasitet. Enkelte bygningsmessige investeringer må påregnes, men innenfor 
foretakets investeringsevne på kort sikt. 

Administrerende direktør har bedt om at følgende fagområder utredes og fremmes for styret i 
desember 2016: 

1. Ortopeditilbudet i Mjøsregionen 
2. Urologitilbudet i Sykehuset Innlandet 
3. Nukleærmedisin 
4. Kvinne-/barnetilbudet i Innlandet generelt og i Mjøsregionen spesielt 
5. Kirurgi/kreftkirurgi i Mjøsregionen 
6. Medisinsk onkologi i Oppland/Mjøsregionen 
7. Pacemakerinnleggelser/hjertemedisin 
8. Organisering, lokalisering og dimensjonering av tilbudet innenfor habilitering og rehabili-

tering 
9. Ortopeditilbudet på Tynset, sårbarhetsvurdering/eventuelt avbøtende tiltak 
10. Organisering og lokalisering av revmatologitilbudet i Sykehuset Innlandet 
11. Optimalisering av vaktordning/vaktlinjer innenfor aktuelle områder 

 

Omstillingstiltakene innenfor eksisterende sykehusstruktur vil danne grunnlaget for første del av 
et omstillingsprogram fram mot ny sykehusstruktur.   
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3. Rammer og styringssignaler fra Helse Sør-Øst (HSØ) 
 

3.1. Om økonomisk langtidsplan 2017 – 2020  
 

3.1.1. Det strategiske grunnlaget for økonomisk bæreevne 
Økonomisk langtidsplan skal gi et samlet grunnlag for vurdering av økonomisk bæreevne for 
investeringer i foretaksgruppen i et lengre perspektiv enn det enkelte budsjettår.  
 
Følgende strategier er valgt (av Helse Sør-Øst) for å nå målet om bærekraftig utvikling gjennom 
økt handlingsrom:  
 

• Varig økonomisk bæreevne skal skapes gjennom økt økonomisk handlingsrom, ved gode 
prioriteringer og realisering av gevinster av utviklingsarbeid og investeringer  

• Pågående endringsprosesser skal gi bedre behandlingskvalitet og bedre ressurs- og kapasi-
tetsutnyttelse  

• Ressursfordelingen mellom sykehusområdene i regionen skal gi mulighet for å tilby like-
verdige helsetjenester til befolkningen  

• Helseforetaksgruppen skal levere økonomiske resultater som sikrer et nødvendig investe-
ringsnivå  

 
ØLP er et viktig virkemiddel for å gjennomføre denne strategien. Alle helseforetakene utarbeider 
egne økonomiske langtidsplaner på grunnlag av de planmessige forutsetninger som styret i HSØ 
har gitt. Helseforetakenes planer vil være innspill til den regionale økonomiske langtidsplanen. 
Det er viktig at disse planene behandles i helseforetaksstyrene, noe som innebærer en formalisert 
forankring av de vurderinger som gjøres lokalt. Det er lagt opp til at økonomiplanen i størst mu-
lig grad skal være førende for utarbeidelse av årsbudsjett første året, og veiledende for de neste 
tre årene.  
 
 

3.1.2. Nye overordnede rammebetingelser  
Våren 2016 vedtok Stortinget Nasjonal helse- og sykehusplan, Meld. St.11(2015 - 2016). Elemen-
ter i planen som vil påvirke Sykehuset Innlandet de nærmeste fire årene er blant annet: 
 

• Innføring av pakkeforløp for flere pasientgrupper. 
• Bedre integrering mellom somatikk og psykisk helsevern og rus. 
• Gjennomføring av tiltak for å sikre nok helsepersonell med riktig kompetanse 
• Sertifisering av sykehus for å oppnå bedre kvalitet og tryggere tjenester 
• Videreutvikling av å sentralisere det en må og desentralisere det en kan. 

 
Helse Sør-Øst vil senere komme tilbake til denne planen og konsekvenser av de føringer som der 
blir gitt. I tillegg legger Kvinnslandutvalget frem innstillingen om organiseringen av eierskapet til 
sykehusene i desember 2016. Dette utvalget skal utrede alternative modeller for hvordan staten 
kan organisere eierskapet til sykehusene.  
 
Den politiske oppfølgingen av disse dokumentene vil få konsekvenser for foretaksgruppen i løpet 
av perioden 2017-2020. Videre er det nylig lagt frem flere stortingsmeldinger som er relevante og 
viktige for helseforetakene, herunder  
 

• Meld. St.12(2015-2016) Kvalitet og pasientsikkerhet 2014  
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• Meld. St.19(2014-2015) Folkehelsemeldingen  
• Meld. St.26(2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet  
• Meld. St.28(2014-2015)Legemiddelmeldingen  
 

3.2. Mål 
Styret i HSØ behandlet de planmessige forutsetningene knyttet til økonomisk langtidsplan 2017-
2020 i sitt møte 10. mars 2016. Styret fattet følgende vedtak i sak 018-2016- Økonomisk langtidsplan 
2017-2020. Planforutsetninger:  
 
Følgende mål legges til grunn for planleggingen i perioden:  
 

• Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd  
• Sykehusinfeksjoner er redusert til 3 %  
• Pasienten får timeavtale sammen med svar på henvisningen  
• Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etable-

ring av forbedringstiltak for egen enhet  
• Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. 

 

3.3. Aktivitetsforutsetninger 
HSØ legger i planforutsetning for 2017 opp til å realisere aktivitetsvekst høyere enn demografisk 
betinget behovsvekst innen alle tjenesteområder. Det skal legges til rette for en vekst i pasientbe-
handlingen på i overkant av 2 % (inkludert aktivitetsvekst til fritt behandlingsvalg). Vekst omfat-
ter spesialisert rusbehandling (TSB), psykisk helsevern og somatikk. Prioriteringsregelen viderefø-
res, det vil si høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn 
somatikk. Det legges til grunn at det realiseres en vekst i aktiviteten innen somatikken på om lag 8 
% i planperioden.  
 
Foretakene står i utgangspunktet fritt til å budsjettere aktivitet forutsatt at målkrav med hensyn til 
prioritering mellom tjenesteområder oppfylles og at det skjer innen rammene av en bærekraftig 
økonomi. Endelige målkrav med hensyn til innretning av aktiviteten i foretakene i 2017, settes på 
bakgrunn av føringer som gis i statsbudsjettet. Med utgangspunkt i kjennetegn som behov, be-
folkningsvekst og forbruk, vil vekst innen de ulike tjenesteområdene kunne variere mellom syke-
husområdene. 
 

3.4. Prioriteringsregelen: Høyere vekst i tverrfaglig spesialisert rusbehand-
ling og psykisk helsevern enn i somatikk 

I økonomiplan 2017-2020 skal alle helseforetak og sykehus som har tilbud innen psykisk helse-
vern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) følge prioriteringsregelen om at aktivitets-
veksten innen disse tjenesteområdene hver for seg skal være høyere enn veksten innen somatikk 
årlig. Veksten skal måles i antall polikliniske konsultasjoner. Det planlegges i Sykehuset Innlandet 
at veksten innen psykisk helsevern og TSB skal være større enn for somatikk i den kommende 
fire års periode.  
 
Ressursbruk og bemanning er også en del av oppfølgingen av dette kravet. Av denne grunn leg-
ges det opp til å budsjettere med driftskostnader fordelt på tjenesteområde også i økonomisk 
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langtidsplan, på lik linje med spesifisering i årsbudsjettet. Foretakene skal legge kravet om høyere 
vekst i TSB og psykisk helsevern enn somatikk til grunn i budsjetteringen. 
 
Somatikk 
Sykehuset Innlandet har planlagt en vekst på 1,4 % i antall DRG-poeng i 2017, totalt i perioden 
er det lagt opp til en vekst på 5,8 %. Dette er noe lavere enn føringen fra Helse Sør-Øst. Dette 
skyldes hovedsakelig at foretaket skal gjennomføre en vesentlig bemanningsreduksjon og ser at 
det ikke er realistisk med en høyere aktivitetsvekst i perioden. Det vil uansett være krevende å øke 
aktiviteten samtidig med en reduksjon av bemanningen. Videre er det en dreining fra døgn til dag 
og poliklinikk som bidrar til færre DRG-poeng. Dette er i tråd med sentrale føringer og mål. Vi-
dere må det nevnes at foretaket har hatt en betydelig aktivitetsvekst i årene 2014 og 2015 (jfr ta-
bell nedenfor).  
 
Det er innenfor kostbare biologiske legemidler og kreftlegemidler lagt inn en vekst på 2 % pr år 
for DRG-poeng i perioden. For øvrige polikliniske aktiviteter er det lagt til grunn en vekst på til 
sammen 5,1 % i planperioden 2017-2020. 
 

 
Tabell 1. Totalt antall DRG-poeng «sørge for» - ansvaret, (F=Faktisk, B=budsjett) 
 
Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelproblemer (TSB) 
Det har i divisjon Psykisk helsevern pågått et arbeid med å øke produktiviteten i poliklinikkene.  
En har lykkes med å øke antall behandlinger pr behandler, men økningen har vært mindre enn 
forutsatt.  Dette arbeidet vil derfor fortsette i planperioden.  I forbindelse med mulig omlegging 
til innsatsstyrt finansiering (ISF)  av poliklinisk behandling i 2017, vil høy produktivitet bli vikti-
gere enn før. En stor del av inntekten i dagens system er fast, mens hele inntekten i et ISF-system 
vil bli variabel. 
 
I henhold til styringssignaler skal ambulant arbeid prioriteres, men det er viktig å være klar over at 
denne måten å jobbe på trekker produktiviteten ned da dette er en ressurskrevende arbeidsform. 
Det er som regel to behandlere som reiser sammen i forbindelse med ambulante konsultasjoner.  
 
I tillegg til å fortsette arbeidet med produktivitet må Sykehuset Innlandet samtidig sørge for til-
strekkelig kompetanse og derfor arbeide aktivt for å rekruttere spesialister innenfor psykisk helse-
vern.  

4,1 % 2,8 % 2,9 % 1,4 % 1,4 % 1,5 % 1,5 %

85 000

90 000

95 000

100 000

105 000

110 000

115 000

F 2013 F 2014 F 2015 B 2016 ØLP 2017 ØLP 2018 ØLP 2019 ØLP 2020

Sykehuset Innlandet HF - Totalt antall DRG-poeng "sørge for"-ansvaret
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Nedenfor viser en oversikt over utvikling polikliniske konsultasjoner. 
 

 
Tabell 2. Årlig vekst – polikliniske konsultasjoner 2013-2020  
 

4. Faglig krav og utvikling i ØLP-perioden 

4.1. Innledning – faglige prioriteringer  
Sykehuset Innlandet har gode tilbud til pasientene og har ambisjoner om å bedre tilbudet på flere 
områder i perioden. Faglige områder som prioriteres i ØLP-perioden omtales i kapitlene under.  
Sykehuset Innlandet vil i planperioden prioritere desentraliserte tjenester, rehabilitering, psykisk 
helsevern, kreftomsorgen med fokus på medisinsk onkologi, akuttmedisin med fokus på kompe-
tanse i akuttmottak, pasientforløp via hjem/skadested, prehospitale tjenester og mottak samt det 
helhetlige tilbud til hjerneslagpasientene som omfatter befolkningsopplysning, prehospital be-
handling, akutt behandling og rehabilitering (slagsenter og trombolyseenheter). 
 
Hjerteinfarktpasienter er en stor pasientgruppe som i dag får tilbudet på regionalt nivå. Her er 
tidsfaktoren viktig og tilbudet burde vært etablert i Sykehuset Innlandet. Det bør på nytt ses på 
muligheten for PCI tilbud i Innlandet slik at tilbudet til disse pasientene kan gis i Innlandet.  
 
Videreutvikling innenfor e-helse og laboratoriefunksjoner, som er overgripende støttefunksjoner, 
blir viktig for alle satsningsområdene. I perioden vil Sykehuset Innlandet både etablere og videre-
utvikle elektroniske samhandlingsløsninger og rutiner med kommuner, fastleger og pasienter. 
Sykehuset Innlandet vil blant annet i 2017 sette i gang et prøveprosjekt for å se på mulighetene 
innenfor digital konsultasjon i psykisk helsevern.  
 
Forskning vil fortsatt være et satsningsområde. Det er av stor betydning for faglig kvalitet, fagut-
vikling, sikring av god kompetanse og rekruttering. Det er derfor lagt opp til en opptrapping av 
basistildelingen til forskning over en tre årsperiode på henholdsvis 2 mill kr i 2017, ytterligere 2 
mill kr i 2018 og 1 mill kr i tillegg i 2019. Dette medfører at nivået på basistildelingen til forsk-
ningen er på et nivå som er 5 mill kr høyere i 2019 enn i 2016. 
 
For å virkeliggjøre satsingsområdene må Sykehuset Innlandet sørge for å rekruttere og beholde 
ansatte, samt finne konkrete tiltak som skal virkeliggjøre pasientens helsetjeneste.  
 

4.2. Kompetanse og rekruttering 
Foretaket vil prioritere tiltak som kan bidra til å rekruttere og beholde ansatte. Styret ble i styresak 
073-2015 forelagt en oversikt og status over utdannings-og rekrutteringstiltak i foretaket. Over-
sikten tar utgangpunkt i prioriterte fagområder hvor fagdirektør har definert et særskilt behov for 
å rekruttere og utdanne helsepersonell. Ved siden av medisinsk kompetanse innenfor radiologi, 
patologi, onkologi og lungemedisin, er det behov for å styrke sårbare områder som geriatri, nev-
rologi, nefrologi, gastrokirurgi og laboratoriefagene. Innenfor psykisk helsevern er det et stort 
behov for lege- og psykologspesialister.  

Årlig vekst

Sykehuset Innlandet HF Faktisk 
2013

Faktisk 
2014

Faktisk 
2015

Estimat 
2016

ØLP 2017 ØLP 2018 ØLP 2019 ØLP 2020

Somatikk 5,4 % 3,9 % 3,2 % 2,7 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 %
VoP - Psykisk helsevern for voksne 4,3 % 4,0 % 9,5 % 2,0 % 3,3 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 1,5 % 0,5 % 1,9 % -8,9 % 3,3 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %
TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhe 2,4 % 12,1 % 8,0 % 14,0 % 3,2 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %
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SI vil også ha utfordringer i forhold til rekruttering av bioingeniører i planperioden. Om lag 60 av 
totalt 255 fast ansatte bioingeniører i sykehuset er over 60 år, dvs de oppnår pensjonsalder på 67 
år innen utgangen av 2023. Det vil være nødvendig å øke utdanningskapasiteten for å unngå un-
derdekning av bioingeniører, og det er i den forbindelse etablert et samarbeid med Høgskolen i 
Hedmark og Høgskolen i Østfold med sikte på å få etablert en egen bioingeniørutdanning i Inn-
landet.  
 
Sykehuset Innlandet har god tilgang på sykepleiere gjennom sykepleierutdanningene i Hedmark 
og Oppland. Det er imidlertid viktig å tilrettelegge for at flere sykepleiere kan ta videreutdanning 
innenfor prioriterte og sårbare fagområder. Særlig intensivsykepleie, operasjonssykepleie, aneste-
sisykepleie og videreutdanning innenfor psykisk helsevern, vurderes som sårbare fagmiljøer. Det 
ble i styresak 102-2014 Mål og budsjett 2015 gitt 20 mill kr i økt basis til de somatiske divisjonene 
til dette formålet. Dette er gitt med varig basis. Generelt sett er det i ØLP-perioden behov for at 
divisjonene prioriterer midler til både vedlikehold og utvikling av ansattes kompetanse. Det forut-
settes at kostnader knyttet til kompetansetiltak dekkes innenfor rammen til den enkelte divisjons 
budsjett. 
 

4.2.1. Ny organisering av utdanningsløp for legene 
40-50 % av legeårsverkene ved sykehusene utføres av leger i spesialisering (LIS). I ny modell for 
legespesialisering har helseregionene fått ansvaret for den operative delen av utdanningen. Prak-
sisnær veiledning og supervisjon er en betydelig og viktig del av spesialiseringen, og vil trolig være 
den delen av utdanningen som krever mest ressurser. Den mer praksisbaserte utdanningen krever 
utvikling og gjennomføring av et opplæringsprogram for veiledere som deretter skal veilede over-
leger/erfarne LIS etter teach-the-teacher modellen.  
 
Beregninger i forbindelse med høringsprosessen knyttet til ny modell for legespesialisering i 2014, 
viste betydelig økte driftskostnader til veiledning, økte kostnader ved at færre kan gå i vakt og 
merkostnader til kjøp av spesialistkurs, e-læring, veilederkurs og etterutdanning fra universitetene.  
Det er ikke gitt kompensasjon over statsbudsjettet til de regionale helseforetakene for disse kost-
nadene. Sykehuset Innlandet må derfor selv finansiere økte kostnader på dette området innen de 
gitte rammer. 
 

4.3. Pasientens helsetjeneste 
Det er flere viktige tiltak som vil bidra til å realisere helseministerens visjon om «Pasientens helse-
tjeneste». 

 
4.3.1. Ventetidene skal reduseres og fristbrudd skal ikke forekomme  

I løpet av planperioden skal Sykehuset Innlandet organisere pasienttilbudene slik at eventuelle 
interne variasjoner i ventetid reduseres og samlet kapasitet utnyttes best mulig. På områder der en 
avdekker kapasitetsproblemer skal det inngås avtaler med private for å redusere ventetider og 
hindre fristbrudd. Det skal også fokuseres på henvisningspraksis til spesialisthelsetjenesten, slik at 
pasienten får behandling på et riktig helsetjenestenivå.     
 

4.3.2. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %  
Det enhetlige arbeidet med smitte- og infeksjonsforebyggende tiltak skal videreføres og styrkes. 
Det er fra 2016 startet et 3-årig systematisk kompetansehevende program for sterilforsyningsper-
sonell i de kirurgiske avdelingene. I forbindelse med økning i antall flyktninger til Norge, har 
problemstillinger med andre typer infeksjoner og resistente bakterier blitt aktualisert. Det blir stilt 
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nye krav til oppfølging av antibiotikabruk, og en må vente økt innsats og ressursbruk i planperio-
den for å motvirke at resistente bakterier får fotfeste i sykehusene.     
 

4.3.3. Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning  
I planperioden vil system for bemanningsplanlegging (GAT) bli integrert med det pasientadmi-
nistrative systemet. Arbeidet som er startet med effektivisering av poliklinikkene skal videreutvik-
les i planperioden, ved bedre samsvar mellom aktivitet og bemanning.  
 

4.3.4. Brukermedvirkning 
Det vil i perioden etableres et ungdomsråd i begge fylker i tillegg til Brukerutvalget i Sykehuset 
Innlandet. På individnivå forventes at pasienter vil ta en mer aktiv rolle i egen sykdom og valg av 
behandlingsform. I planperioden skal det legges til rette for at pasienter skal få tilgang til   
 

• informasjon om behandlingene Sykehuset Innlandet tilbyr på Internett og kunne kom-
munisere med sykehuset på nett 

• tilgang til samvalgsverktøy på diagnoseområder der hvor det finnes. 
 

4.3.5. Uønskede hendelser 
Underrapportering av uønskede hendelser er en kjent sak i helsevesenet, og det gjelder også i 
Sykehuset Innlandet. I planperioden skal det innføres et nytt system for hendelseshåndtering. 
Opplæring i systemet skal prioriteres for å sikre kunnskap om plikter og rutiner for melding om 
uønskede hendelser hos de ansatte. Hensikten skal være organisatorisk læring og forbedring.   
 
Nivå 3- og 4-ledere er tillagt et spesielt ansvar for oppfølging av uønskede hendelser. De skal 
sikres kompetanse for å veilede sine ansatte, behandle og analysere hendelsene og eventuelt mel-
de disse videre til divisjonens kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg. Divisjonens kvalitet- og pasi-
entsikkerhetsutvalg skal utvikle kompetanse i årsaksanalyse i planperioden.   
 

4.4. Fagområder – satsningsområder i planperioden 
 

4.4.1. Forskning 
Forskning skal underbygge god og forsvarlig pasientbehandling og er av stor betydning for fagut-
vikling og rekruttering.  
 
Forskning i Sykehuset Innlandet er inne i en positiv utvikling hva angår antall søknader om 
forskningsstipend, antall doktorgrader, publikasjoner samt andel av publikasjonspoeng i Helse 
Sør-Øst-gruppen. Antall søknader om stipend har økt fra 29 i 2012 til 49 i 2016. Ny finansie-
ringsordning fra Helse Sør-Øst er i hovedsak basert på foretakets andel av publikasjonspoeng. 
  
I Helse Sør-Øst sin gjeldende strategiplan for forskning framgår det at samlet ressursbruk, inklu-
dert ressurser fra eksterne kilder til forskning i Helse Sør-Øst skal øke, og at alle sykehus skal 
bruke minst 1 % av totalbudsjettet til forskning.  
 
NIFU-rapporten for 2014 viser at Sykehuset Innlandet sammen med Vestre Viken HF har sva-
kest ressursgrunnlag blant helseforetakene i Helse Sør-Øst ved at 0,8 % av totalkostnadene bru-
kes til forskning. Andel av felleskostnader i foretakene og kostnader eksternt finansierte studier er 
inkludert i tallene. 
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Forskning i Sykehuset Innlandet har siste treårsperiode t.o.m. 2016 hatt en årlig opptrapping på 2 
mill kr per år i basismidler.  Samtidig har forskning overtatt oppgaven med utvikling av kvalitets-
registre innen sin budsjettramme. Forskningsstipend har i hovedsak et treårig løp. Økningen i 
antall søknader og tildeling av midler foregående år medfører at det er knapphet på midler for å 
igangsette nye stipendløp. Det er planlagt en ytterligere opptrapping i kommende ØLP-periode.  
 
Foretakets gjeldende forskningsstrategi utløper i 2016 og ny strategi vil bli utarbeidet.  
 

4.4.2. Desentralisering av tjenester 
Nasjonal Helse- og sykehusplan (NHSP) definerer nye sykehusbegrep, og peker på viktigheten av 
at sykehus skal samarbeide i nettverk. Det innebærer at enkelte tjenester skal sentraliseres, men 
like viktig: De tjenestene som kan tilbys desentralt skal utvikles videre. I Sykehuset Innlandet er 
det SI Kongsvinger, SI Tynset, de lokalmedisinske sentre, samt deler av prehospitale tjenester 
som er grunnmuren i vårt desentrale tilbud.  
        
Kongsvinger 
I foretaksmøte 17. august 2015 ga helse- og omsorgsminister Bent Høie HSØ i oppdrag å utrede 
om det kan være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende befolkningsom-
råde til Akershus universitetssykehus (Ahus). 
 
Det er ikke satt noen tidsfrist for utredningen, men dette skal ses i sammenheng med kapasitets-
utfordringene i hovedstadsområdet. Det er Helse Sør-Øst som er tillagt ansvaret for utredning-
en.SI har i dag en samarbeidsavtale med Akershus universitetssykehus, der SI Kongsvinger avlas-
ter Ahus innenfor flere behandlingsområder. Sykehuset på Kongsvinger har også lokalsykehus-
ansvaret for somatiske pasienter i Nes kommune i Akershus.  
 
Tynset og Fjellregionen 
Prosjektrapporten ”En samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen” er styrebehandlet 
av styrene ved St. Olav Hospital og SI.  I styresak 083-2015 ble rammene for det videre samar-
beidet besluttet.  To faste samarbeidsutvalg skal ivareta samarbeidet mellom SI og St. Olavs Hos-
pital framover. Det arbeides med å oppnevne medlemmer i disse utvalgene. 
 
Signalene i NHSP tydeliggjøres av statsråd Bent Høie i stortingets møte den 17. mars 2016: "…. 
f.eks. vil det nå bli et oppdrag til helseregionene at de skal jobbe for at de større sykehusene bidrar til at det flyttes 
oppgaver til de mindre sykehusene for å opprettholde grunnlaget for de mindre sykehusene. Et sånt oppdrag har 
aldri blitt gitt før." 
 
Dette er fulgt opp i foretaksmøtet 4. mai 2016 mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Helse 
Sør-Øst RHF som «la til grunn at i den videre utvikling av sykehustilbudet i hele landet, må alle 
sykehus samarbeide tettere enn i dag. Det skal være team av sykehus akkurat som det skal være 
team av helsepersonell. Små og store sykehus er gjensidig avhengige av hverandre. Store sykehus 
må for eksempel overlate oppgaver til mindre sykehus, for å utnytte felles kapasitet og kompetan-
se.» 
 
I stor grad rekrutterer SI Tynset i dag pasienter gjennom Fritt sykehusvalg. Dette har periodevis 
medført variasjoner i pasienttilgangen. SI Tynset vil bidra til at initiativ innen ulike fagområder 
blir fulgt opp når signalene fra statsråden kommer som et oppdrag til Sykehuset Innlandet. En 
forutsigbar pasienttilgang vil gi effektiv drift og kombinert med et faglig samarbeid bidra til å 
opprettholde grunnlaget for virksomheten faglig, kvalitativt og økonomisk. 
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Videreutvikling av de lokalmedisinske sentrene 
Den faglige-/medisintekniske utviklingen sammen med samhandlingsreformens føringer, gir mu-
ligheter til å flytte diagnostisering og behandling av pasientene nærmere pasientens hjem, det vil si 
å desentralisere tjenester i større grad enn i dag. Desentralisering kan konkretiseres til å gi spesia-
listhelsetjenester i pasientenes hjem med telemedisinske løsninger, kommunale helse-
hus/intermediærenheter og lokalmedisinske sentra. Konsekvensen av dette er blant annet at an-
tall senger i sykehus kan reduseres.  
 
På bakgrunn av en rapport fra februar 2016 foreligger det mange konkrete forslag til utvikling av 
det desentrale spesialisthelsetilbudet. Foretaket har vedtatt å legge det organisatoriske ansvaret for 
drift og utvikling av de lokalmedisinske sentrene i divisjon Prehospitale tjenester og vil styrke 
finansieringen fra 2017. Det planlegges en trinnvis utvikling av sentrene med vekt på tilbudet om 
poliklinikk og dagbehandling. Målet er å gi forutsigbare og stabile tjenester til befolkningen i disse 
regionene.   
 
Det er også dialog med kommunene Gran og Lunner om etablering av et lokalmedisinsk senter i 
Hadeland.  
 
Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunene 
Målet med samhandlingsreformen er at alle innbyggere skal ha et helhetlig og sammenhengende 
helsetilbud av høy kvalitet, gitt på rett behandlingsnivå, og som er tilpasset den enkeltes behov. 
Dette krever bedre kommunikasjon, samarbeid og kompetanseoverføring mellom kommunene 
og spesialisthelsetjenesten. I Sykehuset Innlandet er dette spesielt krevende fordi avstandene er 
store og det er utfordrende å sikre optimal og sømløs samhandling mellom 49 kommuner og seks 
somatiske sykehus.  
 
Foretaket fortsetter sammen med kommunene implementering av samhandlingsreformens tiltak. 
Alle kommuner har nå etablert kommunale akutte døgnsenger (KAD-plasser, tidligere kommuna-
le øyeblikkelighjelp-senger) innen somatikken. Finansieringen er innlemmet i kommunens ram-
metilskudd fra 1. januar 2016. Det er bebudet at det vil komme krav om å få på plass kommunale 
akutte døgnsenger også innenfor psykiatrien fra 1.januar 2017. Sykehuset Innlandet er forberedt 
på at kun et fåtall kommuner har avtaler på plass og er i gang innen denne datoen. 
 
SI og kommunene i opptaksområdet gjennomførte i 2015 en reforhandling av tjenesteavtaler og 
samhandlingsrutiner. Alle kommunene har vedtatt «Samarbeidsavtale med tjenesteavtaler og ruti-
ner» per 1. mars 2015. Disse avtalene vil vedvare i hele ØLP-perioden. 
 
Det siste året har det vært en økning i antall utskrivningsklare pasienter fra enkelte kommuner. 
Dette er en utfordring for sykehusene, som i tråd med samhandlingsreformens føringer, har re-
dusert sin sengekapasitet. Innføring av ordning med utskrivningsklare pasienter innen psykisk 
helsevern er planlagt gjennomført i 2017. 
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4.4.3. Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

 
Psykisk helsevern 
I tråd med nasjonale føringer reduseres antall sengeposter/døgnplasser og det satset på å opprette 
ambulante tjenester og andre polikliniske tilbud og på utvikling av samhandlingstiltak med kom-
munene. I 2017 skjer dette bl.a. gjennom avvikling av 10 døgnplasser innen voksenpsykiatri. Poli-
tiske føringer tilsier økt ambulant virksomhet. Ambulant og rådgivende virksomhet finansieres 
ikke fullt ut gjennom refusjon og rammene ØLP vil gjøre en økt satsning utfordrende. Det er 
derfor nødvendig å vurdere ambulante tjenester opp mot ordinære, stasjonære poliklinikker. Det-
te vil kunne gi et noe dårligere tilbud til pasienter med sammensatte og komplekse behov, for 
eksempel pasienter med samtidig rus og psykiatri lidelser. Divisjonen vil i større grad være av-
hengig av at kommunene har kompetanse og kapasitet til å utføre sine pålagte plikter ovenfor 
barn, unge og voksne innen rus og psykiatri. Forpliktende samarbeidsavtaler er inngått med alle 
kommunene i Innlandet. 
 
Fra 2017 vil det settes i gang et prøveprosjekt for å se på hvordan Innlandet kan benytte digital 
konsultasjon innenfor psykisk helsevern for å imøtekomme politiske føringer og ønsker fra pasi-
entene. Målet er å tilby moderne løsninger nært eller i hjemmet. Løsningen skal være med god 
kvalitet og samtidig være effektiv med tanke på ressurser.  
 
Tilstrekkelig tilgang på spesialister er en forutsetning for å tilby god spesialisthelsetjeneste. I den-
ne sammenheng dreier det seg først og fremst om psykiatere og psykologspesialister. I de kom-
mende årene vil det være nødvendig å prioritere styrking av fagmiljøet for leger og psykologer. 
Det er laget en handlingsplan for rekruttering av spesialister og som ser på muligheter for rekrut-
tering fra Europa i samarbeid med NAV. Fremover vil det derfor måtte benyttes innleie av spe-
sialister fra vikarbyrå. 
 
Divisjon psykisk helsevern arbeider med å øke produktiviteten i poliklinikkene. I 2016 hadde 
divisjonen en svært positiv utvikling innen poliklinisk aktivitet som ventes å opprettholdes i 2017. 
Med avvikling av 10 sengeplasser i voksenpsykiatri er det grunn til å vente økt behov for polikli-
niske tjenester. Gjennomsnittlig liggetid hos frivillige innlagte pasienter vil bli redusert, noe som 
kan føre til økt andel reinnleggelser. 
 
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 
TSB er et prioritert satsingsområde. I henhold til Prop 1S (2014 – 15) videreføres regelen om at 
TSB skal ha en årlig vekst som er høyere enn somatikk.  Poliklinisk aktivitet innen TSB er på re-
gionalt nivå forutsatt å øke også i 2017.  
 
Behandlingstilbudet til gravide rusmiddelmisbrukere ble i 2014 styrket for bedre å kunne ivareta 
pasienter med tung tilleggsproblematikk. Enhet for gravide og familie er flyttet fra Hov i Land til 
Sykehuset Innlandet Reinsvoll. For øvrig vil driften i 2017 preges av at divisjonen også på dette 
området satser på en sterk økning i poliklinikkenes produktivitet.   
 
Divisjonen har gjennom 2016 observert en økende grad av pasienter innlagt på tvang etter § 10-2 
i helse- og omsorgstjenesteloven som utfordrer divisjonens fysiske rammer. Avdeling for TSB har 
håndtert dette sammen med avdeling for Akuttpsykiatri /psykosebehandling Sanderud. Dette er 
ikke en optimal situasjon og divisjonen vil derfor søke en utbedring av bygningsmasse og infra-
struktur i 2016 for å ivareta divisjonens ansvar.  
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4.4.4. Rehabilitering 
Nasjonal helse og sykehusplan gir politiske signaler om at deler av ansvaret for rehabilitering skal 
overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunene, samtidig som spesialisert rehabilitering fort-
satt skal skje i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratets årlige rapport om utviklingen i ressurs-
innsats til spesialisthelsetjenesten, bruk av tjenestene og utnytting av ressursene (SAMDATA) 
viser at Sykehuset Innlandet har et langt større døgntilbud enn øvrige helseforetak i HSØ og i 
landet for øvrig. Flere pågående prosesser i avdelingene bidrar til å harmonisere kapasiteten og 
styrke kvaliteten på tilbudet. Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering har 45 senger, 15 på 
Gjøvik og 30 på Ottestad. Et forslag om samlokalisering vil gjøre fagmiljøene sterkere og mer 
robuste, samt øke kapasiteten til å ivareta pasienter med større bistandsbehov når bemanningen 
pr pasient økes. Styret vil ta stilling til samlokaliseringsforslaget i styremøte i desember 2016.  
Endringer ved Granheim lungesykehus vurderes også. Målet er å prioritere et ytterligere spesiali-
sert tilbud, gjøre utredninger i større grad og tilpasse oppholdet til den enkelte pasient. Habilite-
ringstjenestene er fra 1. januar 2016 samorganisert til én avdeling for Habilitering. Et viktig mål 
med samorganiseringen er å redusere variasjon i praksis og sikre likeverdige tjenester, samt øke 
fleksibilitet knyttet til effektiv ressursutnyttelse. 

 
Bruk av private rehabiliteringstilbud i Innlandet 
Innlandet sykehusområde har et stort antall private rehabiliteringsinstitusjoner innenfor sitt geo-
grafiske opptaksområde sammenliknet med andre sykehusområder i HSØ. Institusjonene som er 
lokalisert i Innlandet, har avtale med Helse Sør-Øst om ca 300 døgnplasser og 77 dagplasser. 
Bruken av private rehabiliteringsinstitusjoner er langt høyere i Innlandet enn i andre sykehusom-
råder og vesentlig større enn den behovsvurderingen som Helse Sør-Øst legger til grunn i sin 
inntektsmodell. Befolkningens bruk av private institusjoner finansieres gjennom inntektsmodellen 
for helseforetakene i Helse Sør-Øst.  
 
 Foretaket har satt i gang tiltak for å få mer bevisst holdning i fagmiljøene og i kommunene knyt-
tet til henvisninger til privat rehabilitering. Det vurderes om interne spesialister i SI kan innlem-
mes i Regional koordinerende enhet for å rettighetsvurdere henvisninger for befolkningen i Inn-
landet.  
 
 

4.4.5. Kreftomsorg og medisinsk onkologi 
 
Utredning og behandling av kreft 
I Oppdrag og bestillerdokumentet fra 2015 er det satt som mål at 70 prosent av kreftpasientene 
skal ha tilbud om et definert pasientforløp eller «pakkeforløp». Andel pakkeforløp som er gjen-
nomført innen definert forløpstid avhengig av type pakke, skal også være 70 prosent. Sykehus 
som utreder og behandler kreft skal ha forløpskoordinatorer.  
 
Innføring av pakkeforløp forutsetter tilstrekkelig kapasitet og bedret logistikk på flere områder. 
Helse Sør-Øst har i sitt tilgjengelighetsprosjekt vist til mulige kapasitetsutfordringer innenfor en-
doskopier og nødvendige bildediagnostiske undersøkelser. Det er helseforetakets ansvar å sørge 
for tilstrekkelig kapasitet, og styrking må vurderes i forhold til hvordan dagens kapasitet benyttes 
og hvorvidt det vil være nødvendig å gjøre omprioriteringer i foretaket. 
 
For å håndtere den økende pasientgruppen innenfor kreft, er det behov for å styrke kreftområdet 
i perioden. Ikke bare når det gjelder utredning, men også innenfor koordinering, behandling og 
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smertelindring (palliasjon). Det er behov for økte ressurser til utdanning og rekruttering av onko-
loger (kreftleger), stråleonkologer, stråleterapeuter, kreftsykepleiere og kreftkoordinatorer. 
 
Bildediagnostikk og patologi 
Den høye aktiviteten i de radiologiske avdelingene og det allerede høye nivået innenfor kjøp av 
private tjenester, gjør det nødvendig å styrke radiologressursene i foretaket innenfor perioden. 
Sykehuset Innlandet Gjøvik har utdannet beskrivende radiografer som avlastning for radiologene 
på bildebeskrivelse av skjelett røntgen. Fra 2016 er det mulig å gjennomføre denne utdanningen i 
Norge (Oslo) og foretaket bør vurdere denne ressursen, da radiologressursene er begrensede.  
 
Mobilt PET tilbud i foretaket er nyetablert med utgangspunkt i de nukleærmedisinske avdelinger 
på Elverum og Lillehammer. PET/CT er den fremste og mest avanserte bildediagnostiske under-
søkelsesmetoden som finnes i dag. Bilder fra PET-skanning avdekker aktivitetsnivå i cellene. 
Kreftceller er mer aktive enn andre celler, derfor kan PET-scanning skille ut kreftceller. Tidligere 
ble det kjøpt undersøkelser fra OUS knyttet til dette. Halvparten av disse undersøkelsene ivaretas 
nå lokalt etter etablering av PET tilbud i Innlandet.  
 
Det er også behov for økt tilgang på tjenester fra Avdeling for patologi i utredning av kreftsyk-
dommer. Området patologi er styrket med drøyt seks millioner kroner de siste tre årene. Det er i 
tillegg investert i ny teknologi som gir økt effektivitet og faglig gevinst, men fortsatt er mye av 
diagnostikken manuell og avhengig av rett kompetanse. Hovedutfordringen er mangel på spesial-
ister innen patologi slik at avdelingen må utdanne spesialister selv, et utdanningsløp som tar 
mange år. Den faglige utviklingen går også i retning av enda mer spesialisert diagnostikk som 
krever ny teknologi og kompetanse. Dette gir igjen bygningsmessige utfordringer siden dagens 
bygningsmasse ikke er tilpasset ny drift. Det er ikke gitt øremerkede midler til styrking av radiolo-
gi og patologi i 2016, men utviklingen av behovet må følges nøye. Det må også ses på andre må-
ter å organisere radiologitjenesten på, for eksempel ved vaktsamarbeid. 
 
 
Strålebehandling 
I føringer fra HSØ er helseforetakene pålagt å ha en plan for å styrke tilgjengelighet og henvis-
ning til stråleterapi for kreftpasienter i eget sykehusområde. Det er i tillegg gjennomført virksom-
hetsoverdragelse av stråleterapienheten på Sykehuset Innlandet Gjøvik fra Oslo Universitetssyke-
hus til Sykehuset Innlandet fra 1. januar 2016. Divisjon Gjøvik har fått ekstra midler til virksom-
hetsoverdragelsen, inkludert en stilling som stråleonkolog. I Innlandet finnes det nå to strålema-
skiner lokalisert på Gjøvik.  
 
Lungemedisin 
Krav til reduksjon i forløpstider for kreft stiller større krav til kapasitet innenfor lungemedisin. 
Foretaket har i dag for få lungeleger. Økning i antall kreftpasienter og i antall eldre vil også gi en 
økning i antall lungesyke pasienter. Dette vil gjøre det nødvendig med en styrking av fagfeltet 
lungemedisin. For å utnytte totalressursene i foretaket er det inngått en samarbeidsavtale mellom 
divisjon Habilitering og rehabilitering/Granheim lungesykehus og divisjon Lillehammer, hvor 
lungelegene er underlagt medisinsk avdeling, Lillehammer.  
 

4.4.6. Høykostmedikamenter 
Overføring av finansieringsansvaret for legemidler fra folketrygden til regionale helseforetak ut-
gjør en økonomisk utfordring i planperioden.  
 
Det knytter seg stor usikkerhet til forbruket og dermed kostnadene for kreftlegemidlene og andre 
kostbare legemidler, som for eksempel legemidler til behandling av multippel sklerose (MS) i åre-
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ne som kommer. Trenden er at kostnader forbundet med dyre legemidler er sterkt økende og 
ventes å øke ytterligere i årene fremover. Det vil i planperioden 2017-2020 tas høyde for midler til 
å dekke økte høykostmedisiner inklusiv kreftlegemidler. 
 
 

4.4.7. Akuttmedisin  
Akuttmedisin omhandler akutte tilstander i prehospitale tjenester, akuttmottak samt for innlagte 
pasienter. 
 
Prehospitale tjenester 
For prehospitale tjenester er det avgjørende å ivareta forventningene til prehospital responstid og 
svartid i AMK, jfr publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer prehospitalt. De største utford-
ringene er kravet til responstid. Kravet er at 90 % av akutt-oppdragene skal nå fram til pasienten 
innen henholdsvis 12 minutter i kommuner med over 20 000 innbyggere og 25 minutter for 
kommuner under 20 000 innbyggere. Sykehuset Innlandet klarer ikke å oppnå kravet med dagens 
sykehusstruktur og organisering av tilbudet, men jobber for å hele tiden sørge for kortest mulig 
responstid.  
 
Innenfor prosjektet «Videreutvikling av prehospitale tjenester» i regi av Helse Sør-Øst beskrives 
behov for standardiserte IKT-løsninger som vil kreve ressurser i ØLP-perioden. Hvordan og når 
disse kostnadene slår inn avhenger av konklusjoner i oppfølging av prosjektene. 
 
I det samme prosjektet er det påpekt behov for å begrense variasjon i tilgangen på og bruk av 
legeressurser prehospitalt. Sykehuset Innlandet har i dag begrenset tilbud med medisinsk lege-
kompetanse systematisk tilgjengelig i ambulansetjeneste og AMK-Innlandet for akutte hendelser 
og ved overflytting av pasienter mellom sykehus. Et slikt tilbud bør utredes i perioden. Kostnads-
ramme vil være omkring 6 mill kr årlig for halv-døgns-styrking med legebemanning prehospitalt. 
 
Nye teknologiske muligheter med overføring av registeringer fra ambulansetjeneste til legevakter 
og sykehusenes akuttmottak vil være med på å utvikle tilbudet til befolkningen gjennom bedre 
observasjoner, vurderinger og igangsetting av behandling prehospitalt. 
 
Kompetanse i front 
Somatiske akuttmottak har gjennomført tiltak for å øke kompetansen i front. Tiltakene har vært å 
øke tilstedeværelse av LIS-lege og/eller overlege i akuttmottak, mer fokus på triagering og retria-
gering (bestemme prioritering av behandlinger til pasienter basert på hvor alvorlig deres medi-
sinske tilstand er) for pasientene mens de oppholder seg i mottaket samt å øke overvåkingskom-
petansen til personalet. Det er behov for å styrke kvalitet og kompetanse ytterligere. Det er ned-
satt en arbeidsgruppe som utarbeider en oversikt som beskriver og begrunner divisjonenes valg 
av løsning. Arbeidsgruppen vil også gi aktuelle anbefalinger som skal sikre at løsningene er i tråd 
med nasjonale retningslinjer.   
 
Traumemottak 
Nasjonal standard for traumebehandling angir krav til medlemmer i traumeteamet , traumeleder 
og til traumesystemet ved sykehuset. Kravene angir standard på kompetanse, trening og logistikk. 
Det er utfordrende å oppfylle disse kravene ved alle akuttmottak med traumefunksjon. Målet i 
perioden er at akuttmottak med traumefunksjon tilfredsstiller kravene i standarden og tilbyr 
traumemottak av høy kvalitet.  
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Tilbud til hjerneslagpasienter 
Hjerneslag er en vanlig sykdom som rammer i alle aldre. En av fire som rammes av hjerneslag er 
under 70 år, noe som betyr at flere tusen personer i yrkesaktiv alder får slag hvert år. Hjernen er 
spesielt sårbar for manglende blodsirkulasjon slik at hjerneslagbehandling er akuttmedisin der 
intet minutt er å miste. På den annen side er det like viktig at pasienten reelt får tilgang til døgn-
kontinuerlig avansert radiologisk diagnostikk, best mulig legeekspertise innen feltet, trombolyse, 
samt eventuelt trombektomi. Hjerneslag er et hovedfelt innen akuttmedisin. Helse Sør-Øst har 
nylig sendt ut rapporten «Akutt og subakutt behandling av hjerneslag i Helse Sør-Øst 2016» til 
helseforetakene på høring.  
 
For Helse Sør-Øst, utenfor Oslo sykehusområde, foreslås det at det i hvert foretak utvikles et 
slagsenter. Dette senteret skal organiseres rundt en geografisk avgrenset, tverrfaglig slagenhet 
som oppfyller alle spesifikasjoner gitt i ”Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilite-
ring av hjerneslag”(2011). Slagsenteret skal være akuttmedisinsk vinklet og utadrettet med et 
overordnet faglig ansvar for alle slaghendelser innen sitt helseforetak. Innen hvert helseforetak 
kan det være et eller flere lokalsykehus (”trombolysesykehus”) i nettverk med slagsenteret. Syke-
huset Innlandet vil nedsette en arbeidsgruppe for å utrede hvordan den foreslåtte modellen kan 
tilpasses vårt område.   
 
PCI-behandling til hjerteinfarktpasienter 
Behandling av hjerteinfarkt for pasientene fra Innlandet skjer overveiende ved Oslo universitets-
sykehus (OUS). Dette er en stor pasientgruppe, hvor tidsfaktoren er viktig for behandlingsvalg. 
Sykehuset Innlandet ønsker å etablere dette tilbudet i foretaket. Forutsetningen for å implemente-
re PCI er en samling av flere fagområder som i dag er funksjonsfordelt. Det er aktuelt at foretaket 
starter ny utredning i ØLP-perioden av muligheter for å opprette PCI tilbud på mellomlang sikt.  
 
ICD-behandling 
Innlegging av hjertestarter (ICD) hos akutte pasienter skjer ved OUS. Foretaket ønsker å tilby 
tjenesten i fremtiden og ser nå mulighetene. Innleggelse av pacemakere i foretaket må da samles.  
 
Vaktordning MR 
Rask tilgang på MR-scanning er viktig for å kunne stille riktig diagnose, spesielt innenfor en del 
nevrologiske tilstander. Dette gjelder særlig ved spørsmål om hjernesvulst og ved akutt oppståtte 
lammelser. Sykehuset Innlandet har ikke tilbud om MR-scanning på kveld, natt og helg. Det vil 
bli vurdert å opprette en slik vaktordning, alternativt kjøp av vakttjenester fra private eller andre 
foretak når tilgang på spesialister og det økonomiske handlingsrom bedres.  
 
Vaktordning innen intervensjonsradiologi 
Sykehuset Innlandet har behov for tilgang på intervensjonskompetanse på vakt til pasienter in-
nenfor flere fagområder, bla akutte karpasienter. Dette gjelder relativt få pasienter, men når be-
hovet er der er det knyttet stor risiko til mangelfull tilgang på tilbudet.  
 

4.4.8. Laboratoriemedisin 
Det er etablert et internt prosjekt som ser på endringer i arbeidsprosesser og organisering i for-
bindelse med utskiftning av og investering i nye analyseinstrumenter som berører flere fagområ-
der innenfor laboratoriespesialitetene. Samarbeid med brukere, pasienter og rekvirenter er sentralt 
i prosjektet. 
 
Molekylærbiologiske metoder er en stor trend i den faglige utviklingen og med mer presis og spe-
sialisert diagnostikk kan det gis enda mer presis behandling. Derfor etableres det også et Moleky-
lærbiologisk senter for å videreutvikle disse metodene for flere fagområder.  
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Produksjon av blodprodukter er nylig samlet ved Sykehuset Innlandet Lillehammer i tråd med 
vedtak i styret.   
 

4.5. IKT (E-helse og teknologi)  
 
Investeringer i den regionale IKT- porteføljen skjer i regi av Helse Sør-Øst. Løsningene overføres 
til Sykehuspartner når de er ferdigstilt og finansieres ved at helseforetakene betaler for avskriv-
nings- og driftskostnadene gjennom en tjenestepris. Økte investeringer vil derfor innebære økte 
tjenestepriser. I tillegg kommer økte opplæringskostnader, tilretteleggingskostnader mv lokalt.  
 
Sykehuspartner IKT - tjenestepris i perioden 2017 - 2020  

  2017 2018 2019 2020  Totalt  
IKT tjenestepris (MNOK) 332 358 397 446 1 533 
 
Tabell 3. Økning i tjenesteprisen for Sykehuset Innlandet i ØLP-perioden 

 
4.5.1. Digital fornying 

Helse Sør-Øst har vedtatt en regional strategi og plan for teknologiområdet som er gjeldende til 
2020. Med bakgrunn i bl.a. betydelige behov for fornying og standardisering legger denne strate-
gien til grunn et stort løft for teknologiområdet i foretaksgruppen de neste årene. Dette fører til 
en markant økning av investeringsbehovet med tilhørende økninger i tjenestepriser for helsefore-
takene. Den regionale strategien som betegnes Digital fornying gjennomføres i hovedsak ved føl-
gende tre strategiske program/ satsningsområder: 
 

• Regionale Kliniske Løsninger 
• Virksomhetsstyring og økonomi  
• Infrastukturmodernisering  

 
Det er etablert en regional gjennomføringsplan med årlig rullering for disse programmene. Planen 
har som formål å sikre at programmenes planer er koordinerte og gjennomførbare, og bidra til å 
realisere Helse Sør-Øst sine overordnede strategiske mål. Tiltakene i gjennomføringsplanen byg-
ger på rammene i den regionale økonomiske langtidsplan.  
 

4.5.2. Medisinsk teknologi 
E-Helse er ansett som den største driveren innen teknologiutvikling de kommende årene. Utvik-
lingen vi har hatt de siste ti årene (siden smarttelefonens inntreden) har skapt en plattform for et 
videre kvantesprang ved å kombinere skytjenester, sensorteknologi og evnen til å håndtere og 
analysere store datamengder («Big data»). En sterk driver er og at utstyr som tidligere var forbe-
holdt profesjonelle helseaktører er nedskalert både i pris og volum og tilgjengeliggjort på kon-
summarkedet – tilgjengelig for alle til en overkommelig pris. 
 
Én effekt av dette er at undersøkelser og behandlinger kan gjøres på et lavere nivå i behandlings-
kjeden. For eksempel kan oppfølging av pasienter med kroniske sykdommer i større grad følges 
opp via sensorteknologi gjerne i kombinasjon med audi/video kommunikasjon over nettet.  
 
Hovedutviklingen er at dagens teknologiske utstyr blir mindre, billigere og bedre, men også at det 
hele tiden er påfyll av nytt avansert utstyr som vil kreve et sentralisert kunnskapsmiljø og så store 
investeringer at det ikke kan installeres på alle sykehus. Dette utstyret og/eller behandlingsmeto-
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der, vil være sentraliserende. Alt dette vil i stor grad påvirke utviklingen av sykehusstrukturen og 
pasienttilbudet i Innlandet. Det er i denne sammenheng sentralt å definere hvilken teknologi og 
anvendelse som kan virke henholdsvis sentraliserende og desentraliserende i forhold til pasient-
behandlingen. 
 

5. Økonomisk langtidsplan 2017-2020 
 

5.1. Økonomiske rammer 
 

5.1.1. Inntektsforutsetninger 
Formålet med inntektsmodellen er å fordele inntekter til sykehusområdene slik at de økonomisk 
settes i stand til å levere likeverdige helsetjenester som er tilpasset befolkningens ulike behov og 
sykehusområdenes forskjellige kostnadsmessige forutsetninger. For å ta hensyn til pasientflyt 
mellom sykehusområdene har modellen også en mobilitetskomponent. Det er etablert modelle-
lementer som fordeler basisrammer innenfor tjenesteområdene somatikk, psykisk helsevern, TSB 
og prehospitale tjenester. Dette fordi det er ulike faktorer som er bestemmende for behovet for 
tjenester innen hvert av tjenesteområdene. Det er i tillegg utviklet et modellelement som fordeler 
midler til forskning.  
 
De inntektsrammene som helseforetakene gis fra det regionale helseforetaket, gis som en samlet 
basisramme. Det er altså helseforetakene som selv må fordele sin basisramme internt på en slik 
måte at de aktivitetskrav og prioriteringer som stilles fra Helse Sør-Øst innen de ulike tjenesteom-
rådene, nås.  
 
Inntektsforutsetningene i økonomisk langtidsplan omfatter faste inntekter, det vil si basisramme, 
midler til forskning, til nasjonale kompetansetjenester og øremerkede tilskudd over statsbudsjet-
tet. ISF- refusjoner omfattes ikke, da disse inntektene er avhengig av aktiviteten, og må budsjette-
res av helseforetakene og sykehusene selv på bakgrunn av budsjettert aktivitet.  
 
Det er i tillegg kun basisrammen som endres i økonomisk langtidsplan, andre faste inntekter for-
utsettes gitt over hele perioden på 2016- nivå. 
 

5.1.2. Inntektsmodellen 
For årene 2017-2020 er det benyttet forventet befolkningsutvikling basert på Statistisk sentralby-
rås middelverdier. Statistisk Sentralbyrå (SSB) oppdaterer den forventede befolkningsutviklingen 
hvert annet år. Siste oppdatering er fra 17. juni 2014, med neste oppdatering juni 2016. Det vil si 
at forventet befolkningsutvikling er uendret fra økonomisk langtidsplan 2016-2019. 
 
Det er foretatt oppdateringer av sosioøkonomiske faktorer og elementer i kostnadskomponenten. 
Det er videre innarbeidet oppdaterte aktivitetstall i forbindelse med beregningen av avregningsef-
fekter knyttet til bruk av tjenester fra private, og for mobilitet mellom helseforetakene knyttet til 
kapital og inntekter til dekning av endrede pensjonskostnader som følge av endrede beregnings-
forutsetninger. 

Tabell 4 viser hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for befolkningsutviklingen i perioden. 
Tabellen viser estimert befolkningsmengde pr 30. juni hvert år for opptaksområder innen soma-
tikk: 
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Tabell 4. Befolkningsutvikling pr. sykehusområde. Kilde SSB 
 
Det forventes størst befolkningsvekst i hovedstadsområdet, spesielt i Oslo og Akershus sykehus-
områder. Den laveste veksten er antatt å komme i sykehusområdene Innlandet, Telemark og 
Vestfold. Sosioøkonomiske variable som ikke er låst i modellen er oppdatert. Andelene i befolk-
ningen er framskrevet i forhold til befolkningsutviklingen.  
  

5.1.3. Pensjonselementet i inntektsmodellen  
Inntektsmodellen består av et eget element for fordeling av inntekt til dekning av økte pensjons-
kostnader som følge av endrede beregningsforutsetninger. I modellelementet for pensjon for 
2017 er andelen av økte pensjonskostnader som ble kompensert i statsbudsjettet for 2016 fordelt 
i modellen. I 2016 ble de samme midlene fordelt etter andel kostnadsøkning. Dette gir omforde-
linger mellom 2016 og 2017.  
 
Oppdaterte beregninger fra januar 2016 viser en kraftig reduksjon i pensjonskostnaden. Som 
planforutsetning i økonomisk langtidsplan 2017-2020 er forventet reduksjon i basisrammen som 
følge dette i Revidert nasjonalbudsjett 2016 på i alt om lag 2,8 milliarder kroner fordelt etter andel 
kostnadsreduksjon i 2016, mens det beregnes modelleffekter fra 2017.  
 

5.1.4. Samlet omfordelingseffekt av inntektsmodellen  
Samlet sett fremstår de årlige omfordelingseffektene av inntektsmodellen på sykehusområdenivå-
slik i perioden 2017-2020:  
 

 
Tabell 5. Omfordelingseffekter av inntektsmodellen 2017-2020. 1000 kroner. Kilde Helse Sør-Øst. 
 
SI får en reduksjon i basisrammen fra Helse Sør-Øst i 2017 -2020. Hovedårsakene til endringene 
for SI er: 

• lavere befolkningsvekst og endrede egenskaper ved befolkningen som tilsier at beho-
vet for spesialisthelsetjenester er lavere i Innlandet relativt sett sammenlignet med 
andre helseforetak i foretaksgruppen 

• økt andel bruk av helsetjenester fra private tilbydere 

Sykehusområde 2017 2018 2019 2020 SUM
Akershus 512 998 520 697 528 317 535 819 4,4 %
Innlandet 403 310 405 562 407 843 410 168 1,7 %
Oslo 562 893 571 597 579 788 587 576 4,4 %
Sørlandet 304 739 308 354 311 953 315 548 3,5 %
Telemark og Vestfold 406 159 409 037 411 955 414 896 2,2 %
Vestre Viken 490 197 495 485 500 654 505 733 3,2 %
Østfold 295 085 298 190 301 320 304 428 3,2 %
I alt 2 975 381 3 008 923 3 041 831 3 074 169 3,3 %

Sykehusområde 2017 2018 2019 2020 SUM
Akershus 6 011 18 110 21 791 16 874 62 786
Innlandet -21 176 -37 674 -36 592 -28 859 -124 301
Oslo -42 812 56 267 53 618 47 430 114 503
Sørlandet -11 361 -1 992 -956 -516 -14 825
Telemark og Vestfold -22 465 -26 088 -24 432 -20 328 -93 313
Vestre Viken 104 081 -6 399 -7 356 -8 438 81 888
Østfold -12 278 -2 225 -6 074 -6 164 -26 741
I alt 0 0 0 0 0



22 
 

• økt andel bruk av regions- og landsfunksjoner ved Oslo universitetssykehus som følge 
av økt befolkning. 

Hvis rammen fra Helse Sør-Øst ligger fast og befolkningsutviklingen i Innlandet sammenlignet 
med de andre foretakene fortsetter, vil kommende oppdateringer av grunnlagsdata medføre ytter-
ligere reduksjoner i inntektsrammene til Sykehuset Innlandet. Fortsatt utvikling i samme bane er 
lagt til grunn i foreløpige inntektsrammer fra Helse Sør-Øst.  
 

5.1.5. Midler til aktivitet 
Det bevilges årlig økte midler i statsbudsjettet til å finansiere aktivitetsvekst, blant annet som føl-
ge av økt befolkning og endret befolkningssammensetning. De siste årene er det bevilget omlag 
700 millioner kroner til Helse Sør-Øst. For 2015 og 2016 er det i tillegg bevilget i alt 149 millioner 
kroner som følge av innføring av fritt behandlingsvalg.  
 
Som en planforutsetning legges det opp til å videreføre forutsetningen om økt bevilgning fra for-
rige økonomiske langtidsplan, det vil si en økt bevilgning til aktivitetsvekst på 450 millioner kro-
ner hvert år i perioden 2017-2020. 
 
Fordelingen mellom Helse Sør-Øst og helseforetakene avventes til den årlige budsjettbehandling-
en, når det foreligger nærmere vurdering av økt behov for regionale midler. Inntil videre fordeles, 
som en planforutsetning, midlene som i økonomisk langtidsplan 2016-2019, det vil si 300 millio-
ner kroner til helseforetakene og 150 millioner kroner til Helse Sør-Øst. Midler til Fritt behand-
lingsvalg er innarbeidet i helseforetakenes basisrammer for 2016 med i alt 149 millioner kroner. 
Dette er summen av bevilgningene over statsbudsjettet i 2015 og 2016. Beløpet forutsettes vide-
reført i helseforetakenes og sykehusenes basisrammer i perioden, og inntil videre legges det til 
grunn at dette nivået er tilstrekkelig til å finansiere aktiviteten innen denne ordningen. Dersom 
det blir gitt økt bevilgning til fritt behandlingsvalg i statsbudsjettet, vil en vurdere behovet for å 
styrke helseforetakene og sykehusene. 
 
For Sykehuset Innlandet utgjør dette 43,1mill kr i 2017, og i resten av planperioden vil det også 
ligge på omlag 42-43 mill kr pr år. 
 

 
Tabell 6. Framskriving av omfordelingseffekter i inntektsmodell. Kilde HSØ.  
 
Foreløpig basisramme knyttet til inntektsmodellen reduseres i 4-års periode. Samtidig får vi en 
andel av aktivitetsvekstmidler slik at Sykehuset Innlandet foreløpig netto kommer positivt ut i 
perioden. 
  

 

2017 2018 2019 2020 Sum
Fremskrivning av inntektsforutsetninger -21 176 -37 674 -36 592 -28 859 -124 301
Andel av vekstmidler 43 102 42 868 42 644 42 474 171 088
I alt 21 926        5 194          6 052         13 615        46 787          

Sykehusområde 2017 2018 2019 2020 SUM
Akershus 50 654 62 917 66 784 62 019 242 374
Innlandet 21 926 5 194 6 052 13 615 46 787
Oslo 16 011 115 292 112 825 106 778 350 906
Sørlandet 19 521 28 901 29 956 30 418 108 796
Telemark og Vestfold 19 660 15 888 17 408 21 407 74 363
Vestre Viken 148 429 37 945 36 976 35 873 259 223
Østfold 18 207 28 271 24 406 24 297 95 181
I alt 294 408      294 407      294 407      294 407      1 177 634      
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Tabell 7. Effekter av inntektsmodellen og aktivitetsvekst. Kilde HSØ 
 

5.1.6. Nye forhold fra 2017 
I oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til HSØ for 2016 heter det at det 
forberedes endringer i finansieringsordningen. Det tas sikte på  
 

• innføring av øyeblikkelig hjelp døgn tilbud i kommuner for pasienter med rus- og/eller 
psykiske helseproblemer fra 2017  

• innføring av betalingsplikt for kommunene for pasienter med rus- og/eller psykiske hel-
seproblemer tidligst fra 2017  

• å legge om refusjonssystemet for laboratorieundersøkelser fra 1. januar 2017  
• å inkludere poliklinisk psykisk helsevern og rusbehandling i ISF fra 1. januar 2017  

 
I tillegg er det tidligere varslet at det vil bli innført en ordning med nøytral merverdiavgift i helse-
foretakene fra 1. januar 2017. Disse endringene vil i utgangspunktet være budsjettnøytrale ved et 
gitt aktivitets- og kostnadsnivå, ved at de uttrekkene som gjøres i basisrammene til regionale hel-
seforetak er forutsatt kompensert ved andre inntekter.  
 
Ingen av disse ordningene er tallfestet og innarbeidet i de planleggingsrammene som nå sendes 
helseforetakene og sykehusene. Dette må en komme tilbake til i budsjettprosessen for 2017, etter 
at forslag til statsbudsjett 2017 er lagt frem, og de budsjettmessige endringene synliggjort.  
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5.2. Økonomisk utfordring 2017 og i planperioden 2017-2020 
Tabellen under viser endring i de økonomiske rammene fra HSØ og interne forhold for 2017 i 
ØLP 2017-2020 sammenlignet med det bildet man hadde for 2017 i ØLP 2016-2019.  
 

 
Tabell 8. Endring i rammer fra ØLP 2016-2019 til ØLP 2017-2020 for 2017 
 
Budsjettert resultat for 2016 er redusert fra 80 mill kr til 50 mill kr. Dette fører til en mer kreven-
de situasjon inn i 2017. De foreløpige rammene fra eier inkludert midler til aktivitetsvekst for 
2017 gir en positiv økning på 18,3 mill kr enn det man antok i fjor. Økte kostnader knyttet til 
interne forhold i Sykehuset Innlandet får en økt utfordring på 26,3 mill kr. Videre har foretaket 
redusert resultatkravet fra 120 mill kr til 80 mill kr. Dette fører til at den økonomiske utfordring-
en for 2017 er omtrent på samme nivå med det man forventet i forrige års ØLP-perioden. Dette 
betyr ingen økt utfordring for divisjonene i 2017. 
 
Rammene fra HSØ er foreløpige. Endelig ramme for budsjettet 2017 vil besluttes av HSØ medio 
oktober 2016. 
  

Budsjett
Fra styresak     
nr 048 - 2015  
Budsjett 2017

ØLP 2017-2020 
Budsjett 2017

Endring

Budsjettert resultat felles, divisjonene i balanse 80 000 50 000 -30 000
Forhold fra eier 0

Inntektsmodellen
Fremskrivning av inntektsforutsetninger -40 039 -21 176 18 863
Andel av vekstmidler 43 647 43 102 -545

Interne forhold i SI
Sykehuspartner - økt tjenestepris IKT -35 202 -7 739 27 463
Avskrivninger -10 000 0 10 000
Interne prioriteringer -8 500 -15 000 -6 500
Sykehusstruktur/omstilling 0 -8 000 -8 000
Netto økning høykostmedisiner inkl kreftlegemidler -25 000 -40 000 -15 000
Behandlingshjelpemidler -10 000 -10 000
Psientreiser -10 000 -10 000
Forskning -2 000 -2 000
Gjestepasienter/kjøp fra private - FB -15 000 -27 303 -12 303

Utfordring før midler til investering -10 094 -48 116 -38 022
Resultatkrav -120 000 -80 000 40 000
Utfordring inkl midler til sparing årlig -130 094 -128 116 1 978
Andel utfordring somatikk, EIS og stab 98 811
Andel utfordring psykisk helsevern 29 305
Sum fordelt 128 116
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5.3. Resultatutvikling i Sykehuset Innlandet med videreføring av dagens 
drift 

Sykehuset Innlandet har beregnet et innsparingsbehov over perioden 2017-2020 på ca 440 mill 
kr. Det er lagt opp til et resultat på 80 mill kr i 2017 og gradvis økende til 150 mill kr i 2020. Det-
te er noe lavere ambisjonsnivå enn ved forrige ØLP, jfr tabell 8 nedenfor.  
 
 
Endring i resultat historisk og ØLP-perioden 

 
Tabell 9. ØLP Historikk - Resultatutvikling 
 
Den negative økonomiske utviklingen i 2015 gir større utfordring i perioden enn tidligere antatt 
da forrige ØLP 2016-2019 ble vedtatt i mai 2015. Resultat i 2015 gir dårligere inngangsfart i 2016 
enn budsjettert. I 2016 er det flere andre områder hvor kostnadene øker. Det ble derfor i 2016 
lagt opp til et resultatkrav på 50 millioner kroner. Dette er 30 millioner kroner lavere enn det 
resultatet som ble vedtatt i ØLP 2016-2019 for 2016.   
 
Den økonomiske situasjonen i Sykehuset Innlandet oppfattes som krevende og innsparingsbehov 
vil øke i årene framover. Det må gjennomføres store innsparinger i ØLP-perioden.  
De økonomiske utfordringene for Sykehuset Innlandet i kommende fireårs periode vises i tabel-
len under. Tabellen synliggjør resultatutviklingen i planperioden dersom driften opprettholdes på 
dagens nivå, gitt at foretaket får et positivt resultat på 50 mill kr i 2016. Et eventuelt svakere re-
sultat vil øke innsparingsbehovet ytterligere. Et bedre resultat enn budsjettert i 2016 vil redusere 
utfordringen. 
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Budsjettert resultat i 2016 på 50 mill kr er planlagt brukt til investeringer i 2017. 
 

 
Tabell 10. Resultatutvikling Sykehuset Innlandet med videreføring av dagens drift 
 

5.4. Sentrale forutsetninger i planperioden og forklaring til tabellen over 
 

5.4.1. Budsjettert resultat felles – inngangsverdi 
Dette er de midler som ligger sentralt i Sykehuset Innlandet (budsjettert overskudd det enkelte år) 
og som vil fordeles som investeringsmidler. Inngangsverdi vil si det forventede resultat foregåen-
de år. Det er lagt opp til et resultat på 80 mill kr i 2017 og gradvis økende til 150 mill kr i 2020. 
Budsjettert resultat i 2016 er 50 mill kr og dette er planlagt brukt til investeringer i 2017 og frem-
over. 
 

5.4.2. Forhold fra eier 
Forhold fra eier er endringer i inntektsrammene fra Helse Sør-Øst.  
 
Framskrivning av inntektsforutsetninger 
Framskrivning av inntektsforutsetninger fra Helse Sør-Øst utgjør i 2017 en reduksjon på 21,2 mill 
kr. For de påfølgende årene gir det et noe økende negativt utslag, men tallene er usikre og vil bli 
oppdatert hvert år. 

 
Andel av vekstmidler 
Sykehuset Innlandet er i 2017 tildelt 43,1 mill kr som skal gå til aktivitetsvekst. Omtrent tilsva-
rende beløp er gitt de påfølgende årene. Se også kapittel 5.1.5 for nærmere forklaring. 

 
  

Budsjett
Budsjett 

2017
Budsjett 

2018
Budsjett 

2019
Budsjett 

2020
SUM

Budsjettert resultat felles, divisjonene i balanse 50 000 80 000 100 000 120 000 350 000
Forhold fra eier

Inntektsmodellen
Fremskrivning av inntektsforutsetninger -21 176 -37 674 -36 592 -28 859 -124 300
Andel av vekstmidler 43 102 42 867 42 643 42 474 171 087

Interne forhold i SI
Sykehuspartner - økt tjenestepris IKT -7 739 -25 536 -53 102 -49 988 -136 365
Interne prioriteringer -15 000 -7 000 0 0 -22 000
Sykehusstruktur/omstilling -8 000 0 0 0 -8 000
Netto økning høykostmedisiner inkl kreftlegemidler -40 000 -30 000 -24 150 -26 655 -120 805
Behandlingshjelpemidler -10 000 -5 000 -5 000 -5 000 -25 000
Pasientreiser -10 000 -5 000 -5 000 -5 000 -25 000
Forskning -2 000 -2 000 -1 000 0 -5 000
Gjestepasienter/kjøp fra private - FB -27 303 -8 983 -4 000 -5 000 -45 286

Utfordring før midler til investering -48 116 1 674 13 800 41 972 9 330
Resultatkrav 80 000 100 000 120 000 150 000 450 000
Utfordring inkl midler til investeringer -128 116 -98 326 -106 200 -108 028 -440 670
Akkumulert utfordring 2016-2019: -128 116 -226 441 -332 641 -440 670
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5.4.3. Interne forhold i Sykehuset Innlandet 
 
Sykehuspartner - økt tjenestepris IKT  
Det er i perioden en betydelig vekst innenfor IKT. Økt tjenestepris bygger på forutsetninger fra 
HSØ og store investeringer i digital fornying, jfr. avsnitt 4.12.1. Det er i perioden 2017-2020 satt 
av 136 mill kr til å dekke forventet kostnadsøkning i foretaket. Sykehuset Innlandet skulle etter 
planen innført ny ERP-løsning (innkjøps- og økonomisystem) 2017, dette var stipulert til å koste 
14 mill kr. Dette er flyttet til 2019 og er inkludert i tallene.  
 
Interne prioriteringer 
I budsjettet 2016 ble det satt av midler til intern omfordeling av 15 mill kr knyttet til styrking av 
områdefunksjoner og andre ekstraordinære kostnader. I tillegg var det satt av 5 mill kr til uforut-
sette kostnader. Det er for 2017 satt av ytterligere midler som skal gå til ulike formål internt i 
foretaket. Økningene fordelt i 2016 blir videreført i 2017.  Det har vært en prosess i foretakets 
ledergruppe knyttet til interne faglige prioriteringer og områder en ønsker å styrke også økono-
misk i perioden. Tilsammen er det foreløpig satt av en ramme på 15 mill kr i 2017. Størrelsen på 
dette beløpet vil kunne endres ifht endelige budsjettrammer for 2017 og en vil komme tilbake til 
fordeling av midlene i budsjettprosessen inn mot 2017. Følgende områder er diskutert og priori-
tert i ledermøte så langt:  
 

• Desentralisering av spesialisthelsetjenester og utvikling av de lokalmedisinske sentrene, jf 
punkt 4.6.2. Dette området styrkes med ytterligere 1 mill kr i 2017.  

Områder en vil vurdere å styrke i perioden er områdefunksjoner, akuttmedisin, laboratoriemedi-
sin, medisinsk onkologi og digitalisering.  Det foreslås å avsette 1 mill kr i 2017 til et prøvepro-
sjekt for å se på hvordan Innlandet kan benytte digital konsultasjon innenfor psykisk helsevern 
for å imøtekomme politiske føringer og ønsker fra pasientene. Målet er å tilby moderne løsninger 
nært eller i hjemmet. Løsningen skal være med god kvalitet og samtidig være effektiv med tanke 
på ressurser.  
 

Sykehusstruktur/omstilling 
Det er for 2017 satt av 8 mill kr som skal gå til arbeidet med ny sykehusstruktur og nødvendig 
omstilling. Det skal fremmes en sak for styret i desember 2016 som legger fram kortsiktige om-
stillingstiltak med implementering fra tidlig 2017. Ved implementering av disse tiltakene vil det 
kunne være behov for midler knyttet til omstilling både knyttet til drift og investeringer. 
 
Netto økning høykostmedisiner inkludert kreftlegemidler 
Det har de senere årene vært en stor økning i medikamentkostnader, spesielt innenfor dyre biolo-
giske legemidler og kreftlegemidler. Sykehuset Innlandet har mottatt prognose for medikament-
kostnader 2017- 2036 utarbeidet av Sykehusapotekene. Innen for dyre biologiske legemidler og 
kreftlegemidler er det avsatt etter prognosen fra Sykehusapotekene. Innen for øvrige medikamen-
ter er det satt av en noe lavere økning enn prognosen viser. Veksten på øvrige medikamenter 
forutsettes å være tilnærmet lik aktivitetsveksten. Foretaket har en egen gruppe som jobber med å 
se på bruken av høykostmedisiner og øvrige medikamenter for å prøve å begrense den enorme 
økningen i disse kostnadene. 
 
Det er i perioden 2017-2020 satt av til sammen 120,8 mill kr til å dekke økte høykostmedisiner 
inklusive kreftlegemidler.   
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Behandlingshjelpemidler 
Utgifter til behandlingshjelpemidler har hatt en sterk økning de siste årene og forventes å øke 
ytterligere fremover.  I budsjettet for 2015 ble kostnader utover budsjettramme i divisjon Medi-
sinsk service overført fra divisjonen til fellespost i Sykehuset Innlandet. I ØLP 2016 - 2019 for 
2016 ble det avsatt 10 mill kr. Merforbruk i 2015 ble på ca 23 mill kr. I ØLP- perioden er denne 
posten styrket med ytterligere 25 mill kr. 
 
Pasientreiser 
Det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen på dette området bl.a. som følge av innføringen av 
«Mine pasientreiser» (elektronisk reiseregning per web). Dette kan føre til at flere som har rett til 
dekning av reisekostnader, sender inn reiseregning. Samtidig blir satsene for refusjoner redusert 
slik at det i utgangspunktet skal være tilnærmet budsjettnøytralt, men effekten er ennå ikke kjent. 
ØLP legger ellers opp til en aktivitetsvekst. Økt aktivitet kan medføre økte kostnader til pasient-
reiser. 
 
På bakgrunnen av dette må en regne med en økning av kostnader. I ØLP- perioden er det satt av 
25 mill kr på dette område. Det arbeides kontinuerlig fra Pasientreiser Innlandet med å holde 
kostnadene nede. 
 
Forskning  
I kommende ØLP-periode legges det opp til en ytterligere opptrapping av midler knyttet til 
forskning. Basis foreslås øket med 5 mill kr totalt i perioden, med 2 mill kr i 2017, 2 mill kr i 2018 
og 1 mill kr i 2019. Økningen forutsetter inntektsøkning i basis til forskning fra Helse Sør-Øst 
knyttet til økning i antall publikasjonspoeng. 
  
Gjestepasienter / kjøp fra private – Fritt behandlingsvalg  
Fritt behandlingsvalg (FB) innebærer at private leverandører som tilfredsstiller kravene innenfor 
definerte fagområder kan levere tjenester til en fastsatt pris. Pasienter som har fått tildelt rett til 
helsehjelp kan velge blant disse leverandørene. Kostnadene dekkes av det enkelte helseforetak, 
som er tildelt midler til dette i sin budsjettramme. I budsjett 2016 fikk Sykehuset Innlandet tildelt 
19,4 mill kr til dette formålet. Ordningen med FB innebærer usikkerhet i forhold til faktisk bruk 
av private behandlingstilbud etter ny ordning. Videre har det vært en økning i gjestepasientkost-
nader de siste årene. På bakgrunn av dette, er det satt av 46 mill kr i ØLP – perioden. 
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5.5. Fordeling mellom somatikk og psykisk helsevern 
I tabellen under er endringene i inntektsrammer og interne forhold fordelt mellom somatikk og 
divisjon psykisk helsevern. Fordelingen mellom disse er i hovedsak gjort med 77 % til somatikk 
og 23 % til divisjon psykisk helsevern, der det ikke er en direkte sammenheng.  Dette baserer seg 
på den relative andelen av kostnadsbudsjettet for Sykehuset Innlandet totalt.  
 

 
Tabell 11. Fordeling mellom somatikk og psykisk  
 
Divisjon Psykisk helsevern har fått tildelt en utfordring på 29,3 mill kr i 2017, og 59,3 mill kr to-
talt i perioden slik utfordringsbildet ser ut nå. Summen 29,3 mill kr utgjør 1,8 % av kostnadsbud-
sjettet til divisjonen i 2016. Det er i beregningsgrunnlaget trukket ut kostnader knyttet til kompe-
tansesenteret, enhet for familie og enhet for gravide. Divisjon Psykisk helsevern har i årene 2018-
2020 fått en betydelig mindre utfordring enn somatikk. Dette fordi man vurderte det som meget 
krevende å opprettholde nåværende tilbud. Spesielt innen for poliklinikken som man jobber med 
å få økt produktiviteten i ØLP-perioden. Dette i henhold til prioriteringsregelen. 
 
 

 
Tabell 12. Utfordringsbilde 2017-2020  
 
  

Budsjett

ØLP 2017-
2020 

Budsjett 
2017

Andel 
somatikk

Andel 
psykisk 

helsevern

Budsjettert resultat felles, divisjonene i balanse 50 000 38 500 11 500
Forhold fra eier

Effekt av inntektsmodell
Somatikk 1 945 1 945 0
Psykisk Helsev -17 909 0 -17 909
TSB -5 687 0 -5 687
Pensjon 5 987 4 610 1 377
Kapital -5 359 -4 126 -1 233
PHT -1 642 -1 642 0
Forskning 1 489 1 147 342

Andel av vekst i midler, 550 mill kr 43 102 33 189 9 913

Interne forhold i SI
Sykehuspartner - økt tjenestepris IKT -7 739 -5 959 -1 780
Interne prioriteringer -15 000 -11 550 -3 450
Sykehusstruktur/omstilling -8 000 -7 170 -2 830
Netto økning høykostmedisiner inkl kreftlegemidler -40 000 -40 000 0
Behandlingshjelpemidler -10 000 -10 000 0
Pasientreiser -10 000 -10 000 0
Forskning -2 000 -1 540 -460
Gjestepasienter/kjøp fra private - FB -27 303 -24 613 -690

Utfordring før midler til investering -48 116 -37 211 -10 905
Resultatkrav 80 000 61 600 18 400
Utfordring inkl midler til sparing årlig -128 116 -98 811 -29 305
Andel utfordring somatikk, EIS og stab -98 811 -98 811
Andel utfordring psykisk helsevern -29 305 -29 305
Sum fordelt -128 116 -98 811 -29 305

Utfordringsbilde 2017-2020 tall i tusen 2017 2018 2019 2020 Totalt

Psykisk helsvern 29 305 10 000 10 000 10 000 59 305
Øvrige divisjoner og staber 98 811 88 326 96 200 98 029 381 365
Totalt 128 116 98 326 106 200 108 029 440 670
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5.6. Utfordringsbilde 2017-2020 fordelt pr divisjon 
For de øvrige divisjonene og staber er utfordringen fordelt etter andel av kostnadsbudsjettet i 
2016. Stab har fått et nedtrekk på 2,5 %. Videre har divisjon Prehospitale tjenester og divisjon 
Medisinsk service fått et redusert innsparingskrav, jfr tabell nedenfor. Øvrige divisjoner har et 
nedtrekk på 2 %.  
 

 
Tabell 13. Utfordringsbilde 2017-2020 pr divisjon 
 
Når det gjelder stab, er kostnader knyttet til Sykehuspartner, kontingenter til Spekter og lønn til 
tillitsvalgte, helsefagarbeiderlærlinger og trainee tatt ut av beregningsgrunnlaget for nedtak. Videre 
er det for divisjon Eiendom og intern service trukket ut energikostnader av beregningsgrunnlaget.  
 
Stab har fått et høyere nedtrekk enn kjernevirksomheten. Kutt på 2,5 % i stab vil kunne medføre 
reduksjon i tjenestenivå. Noe kan effektiviseres, noe kan standardiseres og noe må reduseres. 
Likevel er det ønsket at kjernevirksomheten prioriteres. 
 
Divisjon Medisinsk service har fått 3,9 mill i redusert ramme per år i ØLP-perioden, dette utgjør 1 % 
av kostnadsbudsjettet til divisjonen i 2016. Det er i beregningsgrunnlaget trukket ut kostnader 
knyttet til behandlingshjelpemidler. Dersom divisjon Medisinsk service skulle fått et nedtrekk på 
2 % som de andre divisjonene, ville dette utgjøre om lag 8 mill kr. Årsaken til at divisjonen får 
lavere nedtrekk enn øvrige divisjoner er at de opplever sterk økning i bruk av deres tjenester, uten 
at dette gir økte inntekter, bare økte kostnader til reagenser og lønn. Aktivitetsvekst i de andre 
divisjonene medfører økt bruk av medisinske servicetjenester. Divisjonen får beholde reduserte 
krav, men må effektivisere tilsvarende aktivitetsveksten. 
 
Divisjon Prehospitale tjenester har også fått 1 % redusert ramme i perioden, dette utgjør 4,2 mill 
kr pr år.  Det er i beregningsgrunnlaget trukket ut kostnader knyttet til pasientreiser. Grunnen til 
at divisjonen har fått lavere kutt enn øvrige divisjoner er for å sikre at beredskapen opprettholdes. 
 
  

Divisjon
Utfordring 

2017

Andel 
utfordring 

av kostnads-
budsjett

Utfordring 
2018

Utfordring 
2019

Utfordring 
2020

Sum nedtak 
ØLP

Stab SI HF 4 710 2,5 % 3 405 3 739 3 816 15 670
Elverum / Hamar 25 915 2,0 % 23 149 25 421 25 949 100 433
Gjøvik 14 762 2,0 % 13 186 14 481 14 781 57 211
Lillehammer 17 391 2,0 % 15 534 17 059 17 413 67 397
Prehospitale tjenester 4 193         1,0 % 4 193         4 193         4 193         16 773        
Hab/Rehab 4 225 2,0 % 3 774 4 144 4 230 16 372
Med service 3 903         1,0 % 3 903         3 903         3 903         15 611        
Eiendom og intern service 11 457 2,0 % 10 234 11 239 11 472 44 403
Kongsvinger 8 746 2,0 % 7 813 8 579 8 757 33 895
Tynset 3 509 2,0 % 3 135 3 442 3 514 13 600
Forskning
Totalt somatikk og staber 98 811 88 326 96 200 98 029 381 366

Psykisk helsvern 29 305 1,8 % 10 000 10 000 10 000 59 304
Sum utfordringsbilde 128 116 98 326 106 200 108 029 440 670
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5.7. Bemanningstilpasninger ved omstillingsprosesser 
Tilpasningen til de økonomiske rammene i ØLP-perioden tilsier en reduksjon i antall ansatte.  
Tiltak for å møte de økonomiske utfordringene vil derfor også berøre de ansatte. Tabellen neden-
for er en oversikt som viser hvordan den årlige bemanningsutviklingen planlegges i perioden: 
 
 

 
Tabell 14. Brutto månedsverk - årlig vekst 
 
Som det fremgår av oversikten ser man for seg en reduksjon i antall årsverk i foretaket på om lag 
1 % - 2 % pr år i perioden. Dette utgjør i størrelsesorden 70 -150 årsverk pr år. 
 
Tabellen nedenfor er en oversikt som viser hvordan bemanningsreduksjonen planlegges fordelt 
innenfor ulike tjenesteområder i foretaket: 
 

 
Tabell 15. Brutto månedsverk fordelt på tjenesteområder   
 
Som det fremgår av denne oversikten er det innenfor tjenesteområdet somatikk hvor det planleg-
ges størst endring.  
 
SI har etablerte retningslinjer for omstilling og bemanningstilpasninger fra tidligere omstillings-
prosesser. Retningslinjene bygger på Helse Sør-Øst sin omstillingsavtale og de tolv prinsippene 
for medvirkning gjeldende for hele foretaksgruppen.  
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Ved omstillinger og bemanningstilpasninger gjelder følgende prinsipper i foretaket: 
• Før omstillingen starter, skal det gjennomføres risikovurderinger ved enheter som plan-

legger endringer som medfører reduksjon i bemanning. 
• Sykehuset Innlandet legger vekt på at omstillinger og bemanningstilpasninger gjennomfø-

res slik at de ivaretar medarbeideres rettigheter etter arbeidsmiljøloven og avtaleverket for 
øvrig. 

• Sykehuset Innlandet skal ved gjennomføring av omstillinger sikre seg den kompetansen 
som er nødvendig for å drive og utvikle de ulike tjenestetilbud innenfor gjeldende ram-
mebetingelser. 

• Omstillinger og bemanningstilpasninger gjennomføres på en slik måte at ulempene blir 
minst mulig for de berørte medarbeidere. Ansatte som berøres direkte og eventuelle om-
stillingskandidater skal fortrinnsvis få nye oppgaver så raskt som mulig. 

• Ansettelseskontroll og omplassering er virkemidler som benyttes før andre virkemidler tas 
i bruk. Det er viktig med god informasjon og kommunikasjon.  

 
For å fremme best mulig samhandling og for å identifisere kritiske faktorer ved gjennomføringen 
av omstilling og bemanningstilpasninger, kan det etableres omstillingsutvalg ved berørte divisjo-
ner og på foretaksnivå.  
 
I perioden vil det bli vurdert hvorvidt det er hensiktsmessig å organisere dedikerte ressurser i en 
egen omstillingsenhet som koordinerer og understøtter omstillingsaktiviteter på tvers av foreta-
ket. Behovet for å etablere omstillingsenheten vil være avhengig av omstillingsutfordringenes 
omfang og kompleksitet. Det foreligger et eget mandat og egne retningslinjer for en slik enhet.  
 
Den generelle oppfølgingen av divisjonenes bemanningsutvikling vil i perioden ivaretas gjennom 
foretakets månedsrapportering og administrerende direktør sine oppfølgingsmøter med divisjo-
nene. Hovedfokus i oppfølgingsarbeidet rettes mot bemanningsindikatorene i divisjonenes måle-
kort (brutto månedsverk og lønnskostnader), og mot effekt av bemanningsreduserende tiltak. 
 
Arbeid med bedre ressursstyring skal prioriteres i perioden. Det er avgjørende at foretakets sam-
lede ressurser blir benyttet på en mest mulig hensiktsmessig måte. Dette innebærer at alle enheter 
i foretaket (inkludert poliklinikker, sengeposter og stabs- og støtteenheter) må gjennomgå sin 
praksis for bemanningsplanlegging og samarbeid internt i egen enhet og på tvers av enheter. Det 
legges opp til å istandsette linjeledere til å lede dette arbeidet gjennom rettede kompetansetiltak, 
nye analyseverktøy og ytterligere bistand fra HR og Økonomi.     
  

6. Investeringer 

6.1. Utfordringer knyttet til investeringsområdet 
 

6.1.1. Investeringsbehovet innenfor medisinsk teknisk utstyr (MTU) og behand-
lingshjelpemidler 

 
Deler av det medisinsk tekniske utstyret (MTU) i Sykehuset Innlandet er så gammelt at det kan gå 
utover kvaliteten i pasientbehandlingen, dog uten at det er uforsvarlig. Etter hvert kan også mu-
ligheten til å avvikle effektiv pasientbehandling påvirkes av at det ikke er funksjonelt utstyr til-
gjengelig. Økende alder på utstyret fører til hyppigere driftsstans og økte kostnader til drift og 
vedlikehold. Dette skjer samtidig med at kortere liggetid og mer utstrakt bruk av dag- og polikli-
nisk behandling, setter økte krav til stabil og effektiv drift. 
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Den samlete MTU-porteføljen i Sykehuset Innlandet er på nærmere en milliard kroner og har økt 
med 120 mill kroner fra 2012. Samtidig som det kjøpes utstyr kasseres det også utstyr, men antall 
utstyrsenheter og den samlete utstyrsverdien øker betydelig raskere enn avhendingen av gammelt 
utstyr. 
 
MTU har en gjennomsnittlig levetid på ca. 10 år. For å opprettholde nivå og standard på utstyret 
kreves årlige investeringer på om lag 10 % av verdien på MTU-porteføljen, dvs. nærmere  
100 mill kr årlig. Det er da ikke tatt hensyn til etterslep, nye behov samt medisinsk og teknologisk 
utvikling 
  
 

6.1.2. Investeringsbehov innen funksjonstilpasning og vedlikehold av  
bygningsmassen 

I forbindelse med innføringen av tilstandsgrader i Sykehuset Innlandet ble alle bygge- og tekniske 
anlegg beskrevet. Dette verktøyet ligger til grunn når prioritering av vedlikehold og investeringer 
gjøres. Det søkes alltid etter beste evne å velge de tiltak som medfører en økning av tilstandsgrad 
slik at bygningsmassen med tilhørende tekniske anlegg kommer opp på et akseptabelt nivå.  
 
Det foretas hvert år gjennomgang av vedlikeholdstiltak hvorpå det lages en prioriteringsrekkeføl-
ge av vedlikeholdstiltakene. Deretter velges så de mest prioriterte prosjektene ut, etter som hvor 
mye midler som finnes tilgjengelig. I prioriteringen benyttes det utarbeidede tilstandsgrader på 
byggene og man prioriterer de bygg hvor tilstandsgraden er dårlig. Gjerne ut i fra en kost nytte 
vurdering. 
 
Sykehuset Innlandet har elektriske anlegg som er bygget etter et gammelt regelverk. Slike anlegg 
har ikke den sikkerhet innebygget som anlegg etter dagens regelverk har. Dette har betydning for 
hvordan et gammelt elektrisk anlegg kan brukes, spesielt innenfor medisinske områder. Divisjon 
Eiendom og internservice har nylig gjennomført en kartlegging og risikovurdering av alle såkalte 
medisinske gruppe 2-rom etter pålegg fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap. Medisinske 
gruppe 2-rom er områder hvor det er vurdert at avbrudd i strømforsyningen kan medføre at pasi-
entens liv står i fare, eller kan forårsake skader som kan gi varige mén. Rapporten som er utarbei-
det i samarbeid med medisinsk ansvarlige i divisjonene, konkluderer med at det vil koste i under-
kant av 500 mill. kroner å oppgradere disse elektriske anleggene og områdene i tråd med gjelden-
de forskrifter. Dette kommer i tillegg til det tilstandsvurderte etterslepet på vedlikehold som tidli-
gere er estimert til over 2 mrd. kroner. 
 

6.2. Faktiske investeringer 
Fagområdene innen bygg og medisinskteknisk utstyr foretar stramme prioriteringer på hvilke 
investeringer som blir gjennomført. Investeringer som gjennomføres er prioritert etter føringer 
fra tidligere styrebeslutninger og innspill fra driften/divisjonene. Fagområdene utarbeider mas-
terplaner som angir retning og føring for bruk av disponible investeringsmidler. 
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Tabell nedenfor viser historisk bruk av investeringsmidler i Sykehuset Innlandet. 
 

 
Tabell 16. Historisk bruk av investeringsmidler i Sykehuset Innlandet.   
 
 

6.3. Tilgjengelige investeringsmidler for 2017 – 2020 
Tabellen viser foreløpige tall som vil danne grunnlaget for investeringsrammen for 2017. Investe-
ringsnivået avhenger av det endelige regnskapsresultatet for 2016 og foreløpig resultat vil fore-
ligge i januar 2017.  
 

 
Tabell 17. Foreløpig investeringsnivå – sentral midler.   
 

Sykehuset Innlandet har en betydelig oppspart likviditet pr 31.12.2015. Tabellen nedenfor viser 
hvordan de ubenyttede investeringsmidlene er fordelt på kategori ved inngangen til 2016.  

 
Tabell 18. Ubenyttede investeringsmidlene er fordelt på kategori.   
 
 

2011 2012 2013 2014 2015 Akkumulert

Bygg og 
anlegg 108 422 61 285 100 866 173 018 97 251 540 842
MTU 57 818 89 425 52 594 114 249 80 971 395 057
Andre 20 387 25 169 35 839 50 301 30 500 162 196
SUM 186 627 175 879 189 299 337 568 208 721 1 098 095

Foreløpig investeringsnivå - sentral midler 2016 2017 2018 2 019        2 020        

Ubrukt likviditet ved årets begynnelse 400 910 317 366 266 868 246 075 264 957
Likviditet til investeringer fra eier 147 456 147 456 147 456 147 456 147 456
Fratrekk egenkapitaltilskudd KLP 31 000 34 074 37 481 41 229 45 352
Prognose resultat 50 000 80 000 100 000 120 000 150 000
Antatt investeringsnivå 250 000 243 880 230 768 207 345 225 345
Tilgjengelig likviditet til investeringer 317 366 266 868 246 075 264 957 291 716

Kategori 
Påløpte 
investeringer 
fra 2010

Bevilget 
perioden 2010-
2015

Restmidler 
(ink bundet 
og frie 
midler)

Bygg 460 362 586 417 126 055
Annet 31 647 42 055 10 408
MTU 325 234 430 062 104 829
IKT 71 597 81 500 9 903
Overskuddsmidler 95 737 176 983 81 246
Bundne midler(Ambulanse/stråleenhet/MR  156 139 209 407 53 268
Andre tildelinger 233 902 247 970 14 068
Ikke fordelte midler og prosjekter 5 576 6 710 1 134
Totalt 1 380 194 1 781 104 400 910
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6.4.  Fremtidig sykehusstruktur – Tidligfasearbeidet  
Sykehuset Innlandet ferdigstilte i 2014 arbeidet med foretakets utviklingsplan. Basert på fremlagt 
utviklingsplan og mandat, godkjente Helse Sør-Øst i sin styresak 066-2014 oppstart av arbeidet 
med idéfase.   
 
Helse Sør-Øst har besluttet at en eventuell byggestart for aktuelle prosjekter tidligst kan skje i 
2022 og at fremdriften av arbeidet skal tilpasses dette. Sykehuset Innlandet har gitt innspill til 
foreløpige investeringsrammer for perioden 2022 til 2028. Dette er et foreløpig anslag på fremti-
dig investeringsbehov frem til en endelig beslutning er fattet. Her er det lagt til grunn kostnadsbe-
regninger av et nullalternativ foretatt tidlig i planprosessen.  
 
Sykehuset Innlandet har vedtatt å avklare sykehusstrukturen for Innlandet i idéfasen. En slik av-
klaring gir mulighet for en mer forutsigbar utvikling av pasienttilbudet også på kort sikt. Frem-
drift og innhold i idéfasen er formalisert ved behandlingen av styresakene 082-2015, 023-2016 og 
037-2016.  
 
Sykehuset Innlandet utreder fire modeller i idéfasen. Alle modellene innebærer betydelige investe-
ringskostnader. Som et anslag på fremtidig investeringsbehov, frem til en endelig beslutning er 
fattet, legger vi til grunn kostnadsberegninger av et nullalternativ, foretatt tidlig i planprosessen. 
 
Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet oppgir investeringsbehov i scenario 1-1 til 6 mrd kr (Stra-
tegisk fokus 2025 – Beregning av investeringsbehov i ulike scenarioer, Hospitalitet 2012). Prisre-
gulert til dagens kroneverdi, kan det anslås en investering i dette scenariet på 6,5 mrd kr fra 2024, 
fordelt på 5 år. I tillegg kan det legges til grunn 150 mill. kr. til forprosjekt i 2022-23.  
 
Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet, kapittel 5.4 «Økonomiske vurderinger» understreker at 
disse anslagene er basert på overordnede data, og at de ikke er skal benyttes som underlag for et 
eventuelt byggeprosjekt eller driftsøkonomiske beregninger. Vurderingene vil bli gjenstand for 
grundige utredninger i hhv. idé- og konseptfasen. 
 
Det presiseres for øvrig at dette anslaget kun omfatter investeringsbehov til somatiske sykehus-
tjenester i Mjøsregionen. En endelig beslutning om fremtidig sykehusstruktur vil inneha bereg-
ninger av et samlet investeringsbehov til fremtidig sykehusstruktur, inkludert psykisk helsevern, 
habilitering- og rehabilitering, somatiske tjenester utenfor Mjøsregionen, samt prehospitale tjenes-
ter. 
 
Idéfasearbeidet vil pågå i 2016 og 2017, med høring og formell behandling i foretaket i 2017. Idé-
faserapporten sammen med mandat for konseptfasen oversendes til behandling i Helse Sør-Øst 
etter styrebehandling i Sykehuset Innlandet i 2017. 
 
Budsjettmidlene for idéfasen finansieres av driftsmidler i Sykehuset Innlandet. Det må avklares 
hvorvidt budsjettmidler for konseptfasen skal finansieres som investering eller drift.  
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6.5. Likviditetssituasjon 
Med et positivt resultat på 80 -150 mill kr er det i budsjettperioden 2017-2020 lagt opp til et in-
vesteringsnivå som overstiger beregnet basislikviditet til investeringer ut i fra gitte forutsetninger. 
Dette er budsjettert bruk av oppspart likviditet til investeringer fra tidligere år. Nivået er vurdert 
og funnet å være realistisk mht gjennomføringsevne. Investeringer knyttet til ny sykehusstruktur 
er lagt inn i likviditetsbudsjettet fra 2022, se kommentarer i kap. 6.4. 
 

 
Tabell 15. Likviditetsutvikling 2017-2035   
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7. Overordnet risikovurdering 
Administrerende direktør har i forbindelse med ledelsens gjennomgang vurdert den overordnede 
risikoen i foretaket etter 1. tertial 2016. Det vises til egen styresak ”Tertialrapport etter 1. tertial 
2016” som behandles i styremøte i mai 2016 for risikovurdering og handlingsplan. 
 

 

 SA
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KONSEKVENS 
 1 2 3 4 5 
5      

4   (5) Kvalitet i pasient 
behandlingen kan redu-
seres pga. manglende 
midler til nødvendige 
investeringer i bygg, 
MTU og lokale IKT 
investeringer   
(6) Leveranse, funksjo-
nalitet og oppgradering 
av systemløsninger in-
nen IKT 
(7) Arbeidsbelastning for 
mellomledere og ansatte 

 (1) Kvalitetsutfordringer 
ved innføring av nytt 
elektronisk radiologisys-
tem 

3  (12) Manglende etter-
levelse av samhand-
lingsreformen gir økt 
liggetid for utskriv-
ningsklare pasienter og 
risiko for korridorpasi-
enter 
 
(13) Manglende etter-
levelse av systematikk 
for virksomhetsstyring 
i divisjonene reduserer 
intern styring og kon-
troll 

(8) Brudd på arbeids-
tidsbestemmelsene i 
arbeidsmiljøloven ved 
enkelte avdelinger 
 
(9) Fokus på meldekul-
tur og oppfølging av 
uønskede hendelser som 
del av forbedringsarbeid 

(2) Manglende resul-
tat av omstillingstil-
tak for å tilpasse 
ressurser i forhold til 
oppgaver og tjenes-
tetilbud 

 

2   (10) Manglende koordi-
nering og kapasitet ved 
implementering av 
pakkeforløp kreft   
(11) Variasjon i tilbud til 
pasienter og omsetting 
av pasientsikkerhets-
programmet til klinisk 
forbedring i praksis 

(4) Rekruttere og 
beholde ansatte 
innenfor enkelte 
lege-
spesialistområder, 
psykologspesialister, 
bioingeniører og 
spesialsykepleiere. 
 

 

1     3) Risiko for hendelser i 
behandlingsområder 
hvor avbrudd i strøm-
forsyningen kan medfø-
re at pasientens liv står i 
fare, eller kan forårsake 
skader som kan gi varige 
mén 
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