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VEDTAK: 
 

1. Styret tar månedsrapport for desember 2018 og foreløpig årsregnskap 2018 til 
orientering. Foreløpig årsresultat viser et negativt resultat på 77,9 millioner kroner, noe 
som er 177,9 millioner kroner etter årsbudsjettet for 2018. 

 
 

2. Arbeidet med omstillingene i «SI mot 2022» må forsterkes i 2019 for å snu den negative 
økonomiske situasjonen i foretaket og følges opp gjennom risiko- og resultatstyring.  
 
 

3. Styret ber om særskilt oppfølging av forbedringsarbeidet med å redusere ventetiden 
innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for å oppfylle 
prioriteringsregelen for ventetider for alle tre fagområder. 

 
 

 
 
 
 
Brumunddal, 24. januar 2019 
 
 
 
Alice Beathe Andersgaard 
administrerende direktør 

 



 

Side 2 av 8 

 

 
SAKSFREMSTILLING 
 

SAK NR. 003 – 2019 
Bakgrunn 
 
Det vises til vedlegg 1, Månedsrapport for desember 2018, med resultater for kvalitet, 
bemanning, aktivitet og økonomi. 
 
 
Saksframstilling 
 
Målekort – samlet for Sykehuset Innlandet 
Filterområde
Periode: des 18

Divisjon: SI totalt

Avdeling: Alle

Inndikator Denne måned Bud/mål Avvik Status mnd KolHittil i år Bud/Mål hiå Avvik hiå Status hiå

Økonomisk resultat (000') -38 409 8 333 -46 742 -77 925 100 000 -177 925

DRG-poeng 7 656                   8 477                     -820 99 636                103 382           -3 746
HR
Bemanning
Brutto månedsverk 7 449,6               7 256,2                 193,4                    7 499,2               7 326,9            172,3                    

Lønnskostnader faste -313 629 -304 950 -8 680 -3 527 402 -3 475 178 -52 225

Lønnskostnader variable -36 492 -33 705 -2 787 -551 572 -435 253 -116 319

Innleie helsepersonell -6 680 -4 101 -2 579 -68 240 -50 992 -17 248

Andel fristbrudd avviklede 2,8 % 0 2,5 % 0

Gjsn ventetid 47                         57 51,2                     57
Hjem før kl 13 27 % 50 %

Trombolyse-andel 16 % 20 %  
 
Økonomi 
Akkumulert etter desember er foreløpig årsresultat minus 77,9 millioner kroner, noe som er 178 
millioner kroner etter budsjett. Endelig årsresultat for 2018 vil foreligge medio februar etter 
stenging av 3. tertial for innsatsstyrt finansiering og etter revisors gjennomgang. Sykehuset 
Innlandet har i desember et negativt resultat på 38,4 millioner kroner, noe som er 46,7 millioner 
kroner etter budsjett for denne måneden.  
 
Resultatet i desember ble betydelig dårligere enn forventet. Dette skyldes flere faktorer: 
 

• Divisjonene har som tidligere gjennom 2018 lavere aktivitet enn planlagt og merforbruk 
på lønnskostnader og ekstern innleie av helsepersonell, målt mot budsjett.  Samlet har 
divisjonene et merforbruk på hele 47,8 millioner kroner i desember isolert.  

• Etterbetaling til ansatte på grunn av feil i beregningsgrunnlaget av trappetrinnstillegg i 
timeregistreringssystemet GAT, for divisjon Prehospitale tjenester. Trappetrinnsmodellen 
er betegnelsen på de tillegg for lørdag- og søndagsarbeid som ble fremforhandlet mellom 
Spekter, LO og YS i 2013. Dette «prinsippet» om tilleggsbetaling til ansatte som arbeider 
flere helger er senere tatt inn i flere avtaler i Sykehuset Innlandet. Sykehuset Innlandet 
bruker ressurs- og arbeidsplansystemet GAT for å planlegge og beregne all arbeidstid. 
Det viser seg at det har vært en feil i scriptet (beregningsformelen) som henter ut 
verdiene for arbeidede timer i GAT. Dette har medført at ansatte som har hatt enkelte 
typer vakter i deler av helg ikke har fått medregnet disse vaktene i grunnlaget for sine 
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tillegg. Det er avsatt totalt 7,5 millioner kroner inkludert sosiale kostnader for å dekke 
utgiftene knyttet til tilbakebetaling til aktuelle ansatte i perioden 2016 til 2018. 
Kostnaden for 2018 er belastet divisjon Prehospitale tjenester, 2,5 millioner kroner. For 
perioden 2016 og 2017 er kostnaden belastet fellesområdet, 5 millioner kroner. Feilen 
blir korrigert og etterbetalt til ansatte i februar 2019, men avsatt for i regnskapet i 
desember 2018. 

• Lavere inntekter enn forventet knyttet til H-resepter i 2018. Det er i desember avklart at 
Oslo universitetssykehus har rapportert et for høyt antall ISF-poeng i HSØ- 
rapporteringen.  Sykehuset Innlandet har derfor gjennom året lagt inn en for høy inntekt 
i regnskapet for disse inntektene for H-resepter gitt til pasienter fra Hedmark og 
Oppland ved Oslo universitetssykehus. Det er i regnskapet for desember korrigert for 
dette med ca. 12 millioner kroner. Dette er i sin helhet korrigert på fellesområdet. 

• Avsetning for forpliktelse knyttet til opptjening av overlegepermisjoner og avtalefestede 
permisjoner for psykologspesialister. Alle overleger opptjener rett til fire måneders 
permisjon hvert 5. år. Psykologspesialistene har rett til to måneders permisjon. Ved hvert 
årsskifte beregnes det og avsettes for forpliktelse for overlegene og 
psykologspesialistenes for rett til å ta ut permisjon. I overenskomsten mellom Den 
norske legeforening og Spekter/Sykehuset Innlandet er det gitt endrede lønnsbetingelser 
knyttet til studiepermisjon for overleger og legespesialister.  Endringen i betingelsene ble 
fremforhandlet i forbindelse med lønnsoppgjøret 2018 og gjelder fra 01.07.2018. 
Endringene innebærer i at legene i Sykehuset Innlandet gis de samme 
permisjonsbetingelsene som leger i øvrige helseforetak i Helse Sør-Øst, gjennom at man 
beholder godtgjøring for utvidet arbeidstid (UTA) under studiepermisjon.  Denne 
endringen, samt økning i antall overleger i foretaket med rett til permisjon, medfører at 
man må øke avsetningen med totalt 7,3 millioner kroner pr 31.12.2018. Total forpliktelse 
utgjør 69 millioner kroner pr 31.12.2018. 

 
Den økonomiske situasjonen for foretaket er meget krevende. Foretaket har fortsatt ikke klart å 
snu den negative trenden, og går inn i 2019 med for høy inngangsfart. Det er iverksatt et 
omfattende omstillingsarbeid i divisjoner og staber som er samlet i prosessen «SI mot 2022» med 
tiltak for å få kontroll på den økonomiske situasjonen. Det vises til styresak 004-2019 «SI mot 
2022» - tiltak for å sikre faglig og økonomisk bærekraft. Status i arbeidet. De aktuelle tiltakene har så 
langt ikke hatt tilstrekkelig effekt i divisjonene i 2018. 
 
Bemanning 

Bemanningstallet for Sykehuset Innlandet totalt for desember måned ligger 185 brutto 
månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden.  
                                                                             
Sammenlignet med desember 2017 ligger bemanningstallene i desember 2018 30 brutto 
månedsverk lavere. For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene i desember et forbruk 
som ligger 185 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett.  Det er da ikke 
hensyntatt eventuell andel av elleve brutto månedsverk som er periodisert inn i november, men 
som ikke er fordelt på divisjonene. 
 
To av divisjonene viser lavere forbruk på bemanning mot budsjett og åtte divisjoner viser 
merforbruk sammenlignet med periodisert bemanningsbudsjett denne måneden.  
Bemanningskurven i flere av de somatiske divisjonene viser imidlertid en nedgang sammenlignet 
med forrige måned og sammenlignet med desember måned i fjor. Dette vurderes som en positiv 
utvikling. 
 
Et avvik på foretaksnivå på 184 brutto månedsverk hittil i år utgjør 2,51 prosent.  
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Det forsterkede fokuset i foretaket på oppfølging av merforbruket knyttet til bemanning har pr 
desember heller ikke vist tilstrekkelig effekt.  Det er stilt ytterligere krav til oppfølging av avvik 
mot gjeldende bemanningsplaner i de enkelte avdelinger og enheter. HR bistår linjeledelsen i 
divisjonene i dette arbeidet.  
 
 
Aktivitet 

Aktiviteten innenfor somatiske tjenester har i 2018 vært 3,2 prosent lavere enn budsjettert nivå, 
dette er uten ISF-inntekter knyttet til legemidler. Sammenlignet med 2017 er det en nedgang på 
0,5 prosent. Samtlige divisjoner har i 2018 lavere antall DRG-poeng enn budsjettert, med unntak 
av divisjon Tynset som er i tråd med budsjett.  Det er flere årsaker til at foretaket ikke når 
plantallet, blant annet er det endret pasientsammensetning og færre pasienter enn planlagt innen 
enkelte områder.  
 
Innenfor psykisk helsevern er ISF-inntektene pr desember 2 269 DRG-poeng høyere enn 
budsjett, tilsvarende 6,6 prosent foran plantall. Det har i 2018 vært arbeidet mye med å øke den 
polikliniske aktiviteten gjennom å øke produktiviteten og få aktiviteten riktig registrert innenfor 
Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).  
 
Antall polikliniske konsultasjoner akkumulert pr desember 2018 innenfor psykisk helsevern har 
en større økning for alle områder sammenlignet med somatikk i forhold til 2017. 
Prioriteringsregelen innenfor poliklinisk aktivitet er oppfylt. 
 
 
Kvalitet og pasientsikkerhet 

Sykehuset Innlandet har gjennomsnittlig ventetid på 48 dager innenfor somatikk. Det er en 
nedgang på to dager fra november og en dag lavere enn i desember 2018. Med unntak av for 
hudsykdommer har alle fagområdene som har hatt utfordringer med å oppfylle kravet på 57 
dager, hatt en positiv utvikling gjennom årets siste måneder. Innenfor psykisk helsevern er 
ventetiden for barne- og ungdomspsykiatri redusert ytterligere fra 50 til 44 dager.   
 
Andel fristbrudd for avviklede kontakter viser en økning i desember fra 1,8 til 2,8 prosent, mens 
andel fristbrudd for ventende kontakter er 1,8 prosent og på samme nivå som i november. 
Fysikalsk medisin og rehabilitering og barne- og ungdomspsykiatri hadde ingen fristbrudd for 
avviklede kontakter i desember. Innenfor hudsykdommer er det fortsatt en krevende situasjon og 
andel fristbrudd avviklede og ventende er høy. Manglende tilgang på spesialistkompetanse er 
stabilt utfordrende og arbeidet med tiltak er svært krevende.  
 
Pakkeforløpene for kreft samlet sett viser en liten tilbakegang fra november. Andelen pasienter 
behandlet innen standard forløpstid for alle behandlingsformer er på 66 prosent. Utviklingen for 
andelen som behandles innen anbefalt forløpstid for kirurgisk behandling viser en nedgang fra 
foregående måned og ligger nå på 69 prosent mens andelen pasienter som får medikamentell 
behandling innen standard forløpstid er på 65 prosent. Utfordringen med lav andel pasienter 
som får strålebehandling innen anbefalt forløpstid fortsetter.  Ingen av de seks pasientene som 
fikk strålebehandling som første behandling fikk det innen anbefalt forløpstid. 
Forbedringsarbeidet på dette området forventes å bli tidkrevende. 
 
Andel korridorpasienter er på 0,8 prosent i desember og er 0,2 prosent høyere enn i desember i 
fjor. Antall utskrivningsklare pasienter ligger under periodisert budsjett. Det arbeides fortsatt 
med tiltak for å redusere nivået ytterligere. 
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Kort gjennomgang av fellesområdet 

Fellesområdet har i 2018 et budsjett på 1,6 milliarder kroner. Fellesområdet består av flere store 
budsjettposter som det av ulike grunner er vurdert som mest hensiktsmessige å belaste på 
foretaksnivå og ikke på divisjonsnivå. Dette blant annet for å unngå for store variasjoner og 
risiko for divisjonene. Det er ønskelig at det skal være mest mulig forutsigbar drift og muligheter 
for styring for divisjonene. Enkelte av postene er heller ikke direkte henførbare til en enkelt 
divisjon, men gjelder for foretaket som helhet. Et godt prinsipp er at kostnadene bør belastes der 
de genereres hvis det er mulig. Det vurderes fortløpende om det er mulig eller ønskelig å flytte 
kostnader /inntekter fra fellesområdet til divisjonene. 
 
De største postene på fellesområdet er: 
• Legemidler 
Kostnader: Foretaket belaster kostnader for H-resepter på fellesområdet. H-resepter er 
foretaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus. Enkelte høykostmedisiner gitt i sykehus 
belastes også fellesområdet, øvrige legemidler gitt i sykehus blir belastet divisjonene. Forbruket i 
2018 på fellesområdet er på til sammen 364 millioner kroner.  
 
Inntekter: For H-resepter får foretaket en ISF-inntekt basert på kostnaden til medikamentet. 
Preparatet må være kodet riktig i pasientregisteringssystemet for å motta slik refusjon. Foretaket 
har i 2018 fått en foreløpig ISF - inntekt på 150 millioner kroner som er bokført på 
fellesområdet. ISF-inntekter gitt i sykehus tilfaller divisjonene, og målet med dette er å sikre riktig 
koding av slike medikamenter.  
 
Hvis man ser kostnadene og inntektene knyttet til legemidler på fellesområdet under ett, gir dette 
en netto besparelse på 24,2 millioner kroner i forhold til budsjett 2018. 
 
• Gjestepasienter 
Vi skiller mellom konserninterne gjestepasienter fra foretak i Helse Sør- Øst og gjestepasienter 
fra andre helseregioner. 

o Konserninterne gjestepasienter: Det er et internt gjestepasientoppgjør mellom 
helseforetakene i Helse Sør-Øst knyttet til ISF- finansiert somatisk virksomhet. Når 
pasienter fra Hedmark og Oppland behandles i andre foretak i Helse Sør-Øst, må 
Sykehuset Innlandet betale for dette, og gjestepasientoppgjøret belastes på fellesområdet. 
Fellesområdet har et netto budsjett i 2018 på 346 millioner kroner i 
gjestepasientkostnader internt i regionen. Det er tilsvarende oppgjør innen psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette blir belastet divisjon Psykisk 
helsevern. 

 
o Gjestepasienter fra andre helseregioner: Kostnadene blir belastet fellesområdet, i 2018 er 

budsjettet på 96 millioner kroner. I tillegg får foretaket en inntekt på gjestepasienter fra 
andre regioner som blir behandlet på våre sykehus. Denne inntekten tilfaller i sin helhet 
divisjonene. 

 
• Behandlingshjelpemidler 
Budsjettet for behandlingshjelpemidler ligger på divisjon Medisinsk service. Divisjonen har et 
budsjett på 44,2 millioner kroner. Merforbruk utover dette blir dekket av fellesområdet. Det har 
de siste årene vært en stor vekst i kostnader innen behandlingshjelpemidler. Dette gjelder både 
antall pasienter, utstyrssortiment og hvilke sykdomstilfeller som behandles hjemme med 
behandlingshjelpemidler. Det er et jevnt høyt forbruk for insulinpumper, kontinuerlige 
blodsukkermålere (CGM-målere) og tilhørende forbruksmateriell. Klinikkene starter fortløpende 
nye behandlinger. Når det først er igangsatt en behandling så blir dette en fast kostnad så lenge 
behandlingen pågår, noe den som oftest gjør så lenge pasienten lever. Det betyr at kostnadene til 
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hver nye pasient legger seg på toppen og bidrar til ytterlig økning i en høyere samlet kostnad. 
Kostnadsøkningen er størst innen kontinuerlige blodsukkermålere og insulinpumper for 
diabetespasienter.  Man ser tilsvarende økning i kostnader i andre helseforetak. Økningen i 
kostnader er noe divisjon Medisinsk service i liten grad selv klarer å påvirke, og derfor er risikoen 
knyttet til økningen i kostnadene flyttet over til fellesområdet. I 2018 var det budsjettert med 28 
millioner kroner på fellesområdet. Det ble et merforbruk utover dette på 18,2 millioner kroner. 
Totalt sett var det et forbruk på 90 millioner kroner til behandlingshjelpemidler i Sykehuset 
Innlandet i 2018.  
 
• Pasientreiser 
Divisjon Prehospitale tjenester har et budsjett på 279 millioner kroner knyttet til 
pasientreisekostnader. Det er budsjettert kostnader til pasientreiser for å dekke eventuelt 
merforbruk på divisjon Prehospitale tjenester på fellesområdet. Det var i 2018 satt av 13 
millioner kroner på fellesområdet til å dekke økte kostnader. En eventuell besparelse blir også 
overført fellesområdet. Arbeidet med pasientreiser og bevissthet rundt riktig transport for 
pasientene, har medført at kostnadene knyttet til dette området er redusert det siste året. Det ble 
en besparelse på 11,3 millioner kroner i 2018 som er overført fra divisjon Prehospitale tjenester 
til fellesområde. Dette ga et positivt avvik på 24,6 millioner kroner i 2018 totalt sett inkludert 
budsjettet på fellesområdet. Totale kostnader til pasientreiser i Sykehuset innlandet var 281 
millioner kroner i 2018.  
 
• Avskrivninger 
Avskrivinger blir i sin helhet budsjettert på fellesområdet. I 2018 var det et budsjett på 286 
millioner kroner på avskrivninger. Avskrivningskostnaden ble på 268,4 millioner kroner, det vil si 
en besparelse på 17,6 millioner kroner i forhold til budsjett. Dette er kostnader som det er 
vanskelig å fordele pr divisjon.  
 
• Sykehuspartner IKT og Sykehuspartner HR 
Kostnader til Sykehuspartner IKT og Sykehuspartner HR blir budsjettert på fellesområdet, i 
2018 var budsjettet på til sammen 371 millioner kroner. Det ble en besparelse i 2018 på 11,5 
millioner kroner. Dette skyldes blant annet lavere avskrivningskostnader og lavere tjeneste- og 
konsulentleveranser fra Sykehuspartner.   
 
• Buffer 
Der er i budsjettet de siste årene satt av en buffer på fellesområdet som er tenkt brukt til 
uforutsette kostnader, ca. 30 millioner kroner. I 2018 kompenserer den noe for merforbruket til 
divisjonene.  
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Fokusområdene inkludert bemanning og ansettelseskontroll – status pr desember 

Regnskapet de siste årene og budsjettet for 2018, viser at foretaket har stor kostnadsvekst 
innenfor flere områder. Foretaket har som målsetting å redusere veksten og reelt redusere 
kostnadene innenfor disse områdene. I 2018 ser vi en positiv utvikling innen de fleste områder. 
Status pr desember: 
 

  1. Høykostmedisiner 
 

 
 2. Pasientreiser 
 

 
 3. Behandlingshjelpemidler 
 

 
 

4. Utskrivningsklare pasienter 
 

 
 5. Bruk av privat rehabilitering 
 

 
 6. Øke antall polikliniske konsultasjoner innen psykisk helsevern 

  
7. Ressursstyring, bemanning mot aktivitet, inkludert ansettelseskontroll 

 

 
  

 
Administrerende direktørs vurdering 
 
Foreløpig årsresultat for 2018 viser et underskudd på 78 millioner kroner for foretaket totalt. 
Dette er vesentlig dårligere enn budsjett og prognose for 2018. I budsjettet for 2018 var det 
budsjettert med et positivt resultat på 100 millioner kroner, som skulle brukes til investeringer. 
Resultatet er 178 millioner kroner etter budsjettet. Den økonomiske situasjonen for foretaket er 
svært alvorlig. Det negative resultatet etter desember akkumulert, gir en for høy «inngangsfart» 
for 2019 for divisjonene, og minimalt med nye midler til investeringer i 2019. Endringer som skal 
gjennomføres må prioriteres. Ansettelsesstopp med unntaksregler for spesiell kompetanse som 
trengs for å opprettholde det medisinsk faglige tilbudet, må opprettholdes for å nå 
bemanningsmålet. Det er iverksatt et omfattende omstillingsarbeid, «SI mot 2022», med tiltak for 
å få kontroll på den negative økonomiske utviklingen. Endringer som skal gjennomføres må 
være forenelig med det framtidige målbildet og sikre faglig og økonomisk bærekraft.  
 
Divisjonene arbeider med å kvalitetssikre tiltakene i styresak 101 -2018 «Budsjett 2018». Videre 
utarbeides det ytterligere tiltak på divisjonsnivå. Divisjonene vil bli fulgt tett opp gjennom 
månedsrapportering og oppfølgingsmøter med vekt på gjennomføring av tiltak som sikrer 
økonomisk effekt. Arbeidet med resultatstyring i månedlige ledermøter vil fortsette. I tillegg vil 
«Innsatsteamet» bidra og følge opp de divisjoner der det er ekstra store utfordringer. Styret vil få 
en egen sak om arbeidet for å sikre økonomisk bærekraft i styremøtet 22. mars 2019. 
 
Det er for stor variasjon, over tid, i resultatene for pakkeforløp kreft og medikamentell 
behandling innen standard forløpstid. Pågående forbedringsarbeid må intensiveres slik at 
resultatene blir stabilt gode. Andelen pasienter i pakkeforløp kreft som får strålebehandling innen 
standard forløpstid er for lav. Det må startes et forbedringsarbeid på dette området. Den gode 
utviklingen for fristbrudd må følges opp for å unngå nye perioder med store utfordringer.  
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Det har i 2018 vært en positiv utvikling for poliklinisk aktivitet innenfor psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Prioriteringsregelen som sier at aktivitetsveksten skal være 
større innenfor psykisk helsevern enn innenfor somatikk beregnes med endring fra 2017 til 2018 
akkumulert. I 2018 har foretaket større vekst i poliklinisk aktivitet innenfor psykisk helsevern enn 
i somatikk, og prioriteringsregelen for aktivitet er oppfylt. Det må fortsatt arbeides med 
forbedringer for å redusere ventetiden innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling slik at prioriteringsregelen for ventetider oppfylles for alle tre fagområder. 
 
 
 
 
Vedlegg: Månedsrapport for desember 2018. 
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