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SAK NR.  004 – 2019 

SAKSFREMSTILLING 

 

1. Framtidig målbilde for Sykehuset Innlandet 

Styret fattet i sak 079 -2017, Videreføring av tidligfasearbeidet i Sykehuset Innlandet – godkjenning av 
idéfaserapport med anbefaling om framtidig målbilde, et enstemmig vedtak om at Sykehuset Innlandet skal 
utvikle pasientens helsetjeneste gjennom samhandling med primærhelsetjenesten i kommunene, 
prioritering av desentraliserte spesialisthelsetjenester, utvikling av prehospitale tjenester og 
spesialiserte tilbud med høy kompetanse. Det framtidige målbildet har et samlet tilbud innenfor 
somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i en modell med ett stort 
akuttsykehus, kalt Mjøssykehuset. Endringer som gjøres i tiden fremover skal bidra til 
utviklingen av dette målbildet. 
 

 

2. Bakgrunn 

Det vises til styrets vedtak i sak nr. 081-2018 «SI mot 2022» - Tiltak for å sikre faglig og 
økonomisk bærekraft. Styret ba i sitt vedtak om at det gjennomføres endringer på disse områdene: 
 

 Tilpasninger i sengekapasitet og bemanning 

 Utvikling av distriktspsykiatriske sentre og samlokalisering av henholdsvis DPS Gjøvik, 
Valdres og Valdres lokalmedisinske senter og DPS Lillehammer, Otta og Nord-
Gudbrandsdal lokalmedisinske senter 

 Samlokalisering av pasienttilbudet i lungerehabilitering og sykehuset på Lillehammer 

 Flytting av habiliteringstjenesten fra leide til foretakets eide lokaler 

 Nedskalering av foretaksstabene tilsvarende 23 millioner kroner  

 Etablering av én bildediagnostisk avdeling i henholdsvis divisjon Elverum-Hamar og 
divisjon Gjøvik-Lillehammer 

 Endringer i vaktordninger for medisinsk teknologi ved divisjonene Elverum-Hamar og 
Gjøvik-Lillehammer 

 Innføre felles ferieavvikling for øre-, nese- og halsavdelingene på Elverum og Gjøvik fra 
2019 
 

Denne styresaken gir en kort status for arbeidet. 
 
 

3. Saksframstilling 

Divisjonsdirektørene har ansvar for planlegging og gjennomføring av tiltak for å nedskalere 
divisjonenes drift. Innsatsteamet skal i samråd med administrerende direktør bistå divisjonene i 
deres arbeid.  
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3.1 Oppfølging av divisjonsvise tiltak for drift i balanse og tilpasninger til nytt 
             opptaksområde 
 
Divisjonene har gjennom arbeidet med budsjett 2019 beskrevet tiltak som skal bidra til å oppnå 
budsjettbalanse gjennom 2019. Disse tiltakene omfatter både de generelle kravene i økonomisk 
langtidsplan for inneværende budsjettår og følgende av at Kongsvingers opptaksområde ikke 
tilhører Sykehuset Innlandet fra 1. februar 2019. Tiltakene har særlig fokus på tilpasning av 
sengetall med tilhørende bemanning. 
 
De divisjonsvise tiltakene framkommer styresakene 101-2018 Virksomhetsplan og budsjett 2019 og 
091-2018 «SI mot 2022» - Tiltak for å sikre faglig og økonomisk bærekraft – status i arbeidet. 
 
Det er krevende å finne tilstrekkelige tiltak for tilpasninger til økonomisk ramme for 2019. For å 
ivareta alle nødvendige omstillingsprosesser på en forsvarlig måte, vil ikke alle planlagte og 
gjennomførte tiltak vise resultat-effekt umiddelbart. Dette tilsier at oppfølging av resultatene vil 
være svært viktig. Dette er satt i system med et betydelig sterkere fokus enn tidligere.  
 
Administrerende direktør har månedlige oppfølgingsmøter med hver divisjon. I tillegg innføres 
det månedlig oppfølging som temasak i ledergruppa benevnt Resultatstyring. Gjennomføringen 
gjøres i form av et «tavlemøte» der hver divisjonsdirektør går gjennom status på oppfølging av 
tiltak knyttet til de viktigste arbeidsmålene for egen divisjon som skal bidra til økonomisk 
balanse. Mangelfull oppfyllelse av resultater skal ledsages av forslag til nye tiltak for å få effekt. 
 
På denne måten får hele ledergruppen en dypere innsikt i de pågående tiltaksprosessene, kan 
bidra med konstruktive innspill og lære av hverandre.  
Administrerende direktør har sterkt fokus på oppfølging av at de vedtatte budsjettrammene. 
Divisjonsdirektørene etablerer tilsvarende resultatoppfølgingsrutiner som på foretaksnivå, 
inkludert oppfølging av at det samsvar mellom den enkelte enhets bemanningsbudsjett og faktisk 
forbruk av månedsverk i enhetens turnusplaner. 
 
Det er divisjonene Elverum-Hamar, Gjøvik-Lillehammer og Psykisk helsevern som i inngangen 
av året har de største utfordringene. I det følgende beskrives enkelte tiltak fra disse divisjonene: 
 
Elverum-Hamar 

 Skal ha tatt ned 20 årsverk gjennom reduksjon av antall senger (11 senger kirurgisk 
avdeling; seks senger barne- og ungdomsavdelingen og tre senger ved ortopedisk 
avdeling), slik at det spares 8 millioner kroner.  

 Skal ha redusert bemanning og kapasitet i takt med redusert pasientvolum fra 
Kongsvinger gjennom å følge tett opp utviklingen, slik at det spares 5 millioner kroner. 

 Skal ha bemanningskontroll og begrense innleie gjennom strengere bemanningskontroll 
på indremedisinske avdelinger og redusere kostbar vikarbruk og innleie ved å rekruttere 
og ansette faste overleger i anestesi, gynekologi og karkirurgi slik at det spares 22 
millioner kroner. 

 
Gjøvik-Lillehammer 

 Skal ha tilpasset bemanningsplaner til budsjett gjennom sengenedtak 31 senger svarende 
til en økonomisk innsparing på 20 millioner.  

 Sikre bemanningsplaner i tråd med budsjett. Iverksette styringsverktøy som gir bedre 
oversikt over forbruket pr enhet.  

 Omstilling ved kirurgisk avdeling, Lillehammer, ved medisinsk og akuttmedisinsk 
avdeling, Lillehammer og ved medisinsk avdeling, Gjøvik. Avdelingene jobber med tiltak 
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for å redusere lønnskostnader- tilsvarende 41 millioner kroner. I tillegg til dette jobbes 
det med å effektivisere og øke dagbehandling og poliklinisk behandling. 

Psykisk helsevern 

 Skal redusere elektiv døgnkapasitet ved DPS og tilpasse bemanning, med økonomisk 
effekt i 2019 på 7,4 millioner. 

 Skal redusere sykehussenger i divisjonen for å tilpasse til endret opptaksområde, med 
økonomisk effekt i 2019 på 14,6 millioner. 

 Skal redusere kostnader på akutt- og psykoseavdelingene med økonomisk effekt i 2019 
på 10,3 millioner. 

 Sikre at forbruk av tjenester i regional enhet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB) er i henhold til budsjett. 

 
I kommende styremøter vil administrerende direktør redegjøre for status i dette arbeidet.  
 
3.2 Utvikling av distriktspsykiatriske sentre 

Mandatet for arbeidet med utvikling av tilbudet til befolkningen i Valdres ble godkjent 21. 
november 2018. «Arbeidsgruppe Valdres» hadde det andre møtet 17. januar 2019. Mandatet for 
utvikling av tilbudet til befolkningen i Nord-Gudbrandsdal og eventuelt Midt-Gudbrandsdal, ble 
godkjent 8. januar 2019. «Arbeidsgruppe Nord-Gudbrandsdal» har oppstartsmøte 30. januar 
2019.  
 
Administrerende direktør har etter avtaler med kommunene etablert et Dialogforum i både Nord-
Gudbrandsdal og Valdres der ordførere og rådmenn møter. Det avholdes et dialogmøte med 
representanter for Valdreskommunene 30. januar 2019.  
 
3.3 Utrede samlokalisering av tilbudet om lungerehabilitering med den somatiske 

virksomheten på sykehuset på Lillehammer 
 
Sykehuset Innlandet har i dialog med Gausdal kommune utarbeidet mandat for arbeidet med 
målsetting om samlokalisering av pasienttilbudet innenfor lungerehabilitering med sykehuset på 
Lillehammer. Mandatet ble godkjent av administrerende direktør 4. januar 2019. «Arbeidsgruppe 
lungerehabilitering» har oppstartsmøte 25. januar 2019. 
Sykehuset Innlandet har startet vurderinger av mulige areal- og romløsninger for lokalisering av 
tilbudet om lungerehabilitering på sykehuset på Lillehammer.  
 
3.4 Tiltak i Eiendom og internservice 

 Det vil bli etablert nytt matkonsept i Sykehuset Innlandet i løpet av 2019. Dette vil bidra 
til større valgfrihet og fleksibilitet for pasientene og postene. Økonomisk effekt i 2020 er 
beregnet til 5 mill. kr. 

 

 Det vil bli gjennomført et pilotprosjekt med automatisert postutsendelse ved to enheter, 
som skal danne grunnlag for å beregne økonomisk effekt ved automatisering i hele 
foretaket. Potensiale for reduksjon i tidsforbruk, materiell og porto vil danne grunnlaget 
for endelig beslutning. 
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4. Administrerende direktørs vurdering 

Sykehuset Innlandet skal sikre forsvarlige spesialisthelsetjenester til Innlandets befolkning 
innenfor foretakets økonomiske rammer.  
 
For å følge opp omstillingstiltak og sikre at de divisjonsvise tiltakene gir tilstrekkelig effekt, er det 
et sterkere fokus på resultatstyring. Kostnadskontroll og stillingsforbruk er særlig vektlagt.  
 
Alle de tre arbeidsgruppene som skal legge fram forslag til utvikling av de distriktspsykiatriske 
sentrene i Nord-Gudbrandsdal og Valdres samt lungerehabilitering, har nå startet det omfattende 
utredningsarbeidet. Gruppenes brede kompetanse og erfaring innenfor sine ansvarsområder gir 
grunn til å ha forventinger om konstruktive forslag til løsninger.    
 
 


