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Organisasjonskart

Sykehuset Innlandet var i 2019 organisert  
i åtte  divisjoner og fire stabsområder. 

Administrerende direktør rapporterer  
til styret. 

Prosjekt fremtidig sykehusstruktur  
er organisert i stab til administrerende direktør.

Divisjonene ledes av divisjonsdirektør. 

Visjon 

Sykehuset Innlandet skal gi gode og   
likeverdige helse tjenester til alle som  
trenger det.

Virksomhetsidé 

Sykehusets lovpålagte oppgaver er: 

• Pasientbehandling

• Utdanning

• Forskning

• Opplæring av pasienter og pårørende 

Sykehuset Innlandet skal gi trygg og god 
behandling nærmest mulig der pasienten 
bor. Oppgavene skal utføres i et effektivt 
samarbeid mellom kompetente fagmiljøer. 

Verdier 

Kvalitet, trygghet og respekt

For medarbeidere i Sykehuset Innlandet 
betyr det:

• Åpenhet og involvering

• Respekt og forutsigbarhet

• Kvalitet og kunnskap

Administrerende direktør

Divisjon 
Gjøvik-Lillehammer

Stabsområde 
Økonomi

Stabsområde Kommunikasjon 
og samfunnskontakt

Prosjekt 
fremtidig sykehusstruktur

Divisjon 
Elverum-Hamar

Divisjon 
Tynset

Divisjon 
Eiendom og intern service

Divisjon 
Prehospitale tjenester

Divisjon 
Medisinsk service

Divisjon 
Habilitering/rehabilitering

Divisjon 
Psykisk helsevern

Stabsområde 
HR

Stabsområde 
Helse
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Fakta og tall

Opptaksområdet:

Etter at Kongsvingerregionen ble overført til Akershus universitets-
sykehus 1. februar 2019, er opptaksområdet i Innlandet redusert 
med fem kommuner: Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog 
og Grue. I tillegg er Jevnaker kommune overført til Vestre Viken og 
Nes kommune til Akershus universitetssykehus.

Antall enheter:

• 40 enheter; inkludert fem somatiske sykehus og to psykiatriske 
sykehus

Antall ansatte:

•  Sykehuset Innlandet hadde gjennomsnittlig 6 752 årsverk  
og 8 966 ansatte.

Omsetning i 2019:

• 8,4 milliarder kroner

Opptaksområde:

• 42 kommuner

Areal opptaksområde:

• Hedmark: 23.850 km2

• Oppland: 24.966 km2

Befolkningsgrunnlag 4. kvartal 2019:

• Oppland 183 039

• Hedmark 156 452

Avstander:

• Åsnes – Os, 275 km

• Lunner – Lesja, 307 km

Grenser til:

• 5 fylker i Norge

• 3 fylker (län) i Sverige

• Riksgrensen Sverige/Norge, ca. 40 mil

Befolkningsgrunnlaget i sykehusets opptaksområde  

ved utgangen av 2019 var 339 491 personer.

Opptaksområdet

Styret i 2019

Anne Enger (leder)  

Tor E. Berge (nestleder) 

Daniel Haga 

Kaija Eide Drønen 

Kjell-Petter Tønnessen  

Ove Talsnes  

Jørgen Hurum 

Marianne Nielsen
Alice Beathe Andersgaard overtok 

som administrerende direktør i 2017.

Trysil

Hedalen

Gausdal

Vinstra
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Ryfoss
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Sagstua

Flisa

Rena

Koppang
Ringebu

Vågå

Lom Rendalen
Drevsjø

Skotterud

Ingeberg

Lillehammer

Gjøvik
Hamar
Ottestad

Elverum

Tynset

Otta

Kongsvinger

Furnes

● = behandlingssteder
● = ambulansestasjoner
● = luftambulanse

Sykehuset Innlandet - områdekart 2016

F. v.: Ove Talsnes, Jørgen Hurum, Kjell-Petter Tønnessen, Kajia Eide Drønen,  
Tor E. Berge, Anne Enger, Marianne Nielsen, Daniel Haga.
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operert innen 48 timer, redusert variasjon i liggetid og mindre andel 

pasienter som dør innen 30 dager. Satsning på standardisering av nye 

pasientforløp og samarbeid med kommunene om sømløse pasient- 

forløp, vil fortsette. Hvilke pasientforløp som vil bli prioritert, tas inn 

i årlig virksomhetsplan for Sykehuset Innlandet. Det jobbes også 

med  innfasing av pakkeforløp kreft og pakkeforløp innenfor psykisk 

helsevern på ulike arenaer. Sykehuset har ikke nådd målene for flere 

av pakkeforløpene og fortsetter arbeidet med uforminsket styrke og 

innsats. En nasjonal satsning er å redusere bruk av antibiotika i Norge 

sammenlignet med 2012. Opplæringstiltak er iverksatt, lokale anti-

biotikateam og pasientsikkerhetstavler er etablert for å redusere bruk 

av bredspektret antibiotika i spesialisthelsetjenesten. Dette arbeidet 

har gitt positive resultater i 2019 og er blitt spesielt synlig  gjennom 

siste halvdel av året.

Den økonomiske situasjonen for Sykehuset Innlandet er utfordrende. 

For å sikre at Sykehuset Innlandet driftes innenfor de økonomiske ram-

mene, er det gjennom 2019 gjennomført endringer og tilpasninger 

i driften. Som en viktig del av dette arbeidet, vil foretaket også frem-

over fokusere på endringer og organisering av pasienttilbudet.

Modeller for virksomhetsinnholdet i Mjøssykehuset, akuttsykehuset 

og det elektive sykehuset er avklart og gir grunnlag for å beslutte 

lokalisering i løpet av første halvår 2020. 

Det er fortsatt nødvendig å arbeide systematisk med omstilling av 

virksomheten for å sikre en bærekraftig økonomi. Det er selve fun-

damentet for realisering av det fremtidige målbildet og den beste 

garantien for at Sykehuset Innlandet tilbyr et faglig godt helsetilbud 

til sine pasienter også i fremtiden.

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

Årsberetning 2019

1. Innledning

Sykehuset Innlandet har i 2019 ivaretatt hovedoppgavene, pasient-

behandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av 

pasienter og pårørende i tråd med de føringer eier har gitt i opp- 

dragsdokument og foretaksmøteprotokoller. Styringskrav for 2019 er 

fulgt opp og det er oppnådd gode resultater på flere områder. Styret 

er tilfreds med dette, men peker samtidig på at kvalitet og resultater  

innenfor enkelte områder ikke er gode nok. Det innebærer at plan-

lagt forbedringsarbeid fortsetter inn i 2020 og at det på enkelte 

områder er nødvendig å iverksette nye tiltak.

Sykehuset Innlandet har arbeidet for at veksten innen psykisk helse-

vern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skal være høyere 

enn somatisk spesialisthelsetjeneste. Dette er i tråd med oppdra-

get fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Sør-Øst RHF. 

Prioriteringsregelen er ikke nådd for poliklinisk aktivitet i psykisk 

helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling samlet sett. Det er 

imidlertid kun innen psykisk helsevern voksne at aktivitetsøkningen 

er lavere enn innen somatikken. Prioriteringsregelen er heller ikke 

nådd for ventetider. Både Psykisk helsevern voksne, barn og unge og 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling har en økning i gjennomsnittlig 

ventetid sammenlignet med 2018.  

Arbeidet med fokusområdene pasientreiser, høykostmedisiner, 

behandlingshjelpemidler, utskrivningsklare pasienter og privat bruk 

av rehabilitering, har vært vektlagt i 2019. Det er nødvendig å 

stabilisere eller redusere kostnader innenfor disse områdene. For å 

møte foretakets økonomiske utfordringer og nå målet om budsjett i 

balanse, er det viktig at den totale kapasiteten i Sykehuset Innlandet 

til enhver tid utnyttes på best mulig måte. 

Arbeidet med pasientforløp for å standardisere pasientbehandlingen 

har vært et viktig arbeid for foretaket gjennom 2019. Dette er i tråd 

med prioriteringer i vedtatt utviklingsplan frem mot 2035. Sykehuset 

Innlandet kan vise til god effekt av arbeidet med pasientforløp. I 

denne sammenheng er det grunn til å fremheve resultatene fra 

pasientforløp hoftebrudd som har bidratt til at flere pasienter blir 
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2.  Introduksjon til virksomheten og hovedtall

Om virksomheten

Sykehuset Innlandet er ett av elleve helseforetak som inngår i det 

regionale helseforetaket Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset Innlandet 

HF ble stiftet 1. januar 2003.

Det geografiske opptaksområdet til Sykehuset Innlandet var per 

1. januar 2019 fylkene Hedmark og Oppland med i underkant av 

400 000 innbyggere og en geografisk utstrekning fra Akershus 

grense i sør til Trøndelag i nord. 

Opptaksområdet til Sykehuset Innlandet HF ble endret 1. februar 

2019 i forbindelse med at Kongsvingerregionen med kom-

munene Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal, Eidskog, Grue og 

Nes (beliggende i Akershus fylke/Viken fylke) ble virksomhets- 

overdratt til Akershus universitetssykehus. Åsnes kommune, som 

tidligere var en del av opptaksområdet til Kongsvinger, er over-

ført til Sykehuset Innlandet Elverum. Med unntak av de kommun- 

ene som ble overført til Akershus universitetssykehus, omfatter 

Sykehuset Innlandets opptaksområde hele Innlandet fylke med 

tilsammen totalt 42 kommuner. 

Jevnaker kommune er fortsatt en del av Vestre-Vikens HFs opp-

taksområde. Lunner kommune er en del av den nye region Viken 

i 2020, men skal fremdeles få dekket sitt behov for spesialist- 

helsetjenester av Sykehuset Innlandet. 

Det foreligger et samarbeid mellom Sykehuset Innlandet HF og 

Helse Midt RHF ved St. Olavs hospital fra 2015 om at befolknin-

gen i kommunene Holtålen og Røros skal få dekket sitt behov for 

øyeblikkelig hjelp ved sykehuset på Tynset.

Dette medfører at Sykehuset Innlandet har et opptaksområde på 

om lag 368 000 innbyggere. 

Sykehuset Innlandet har ansvar for all offentlig spesialisthelse-

tjeneste innenfor somatikk, psykisk helsevern, spesialisert rus-

behandling, habilitering, rehabilitering og prehospitale tjenester 

i Innlandet. Helseforetaket har også ansvar for å administrere 

tildeling og ettersyn av medisinske behandlingshjelpemidler og å 

administrere syketransportordningen i opptaksområdet.

Sykehuset Innlandet har også ansvar for en nasjonal kompetanse- 

tjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP).

Sykehuset Innlandet har regionsfunksjoner på følgende områder:

 Behandling av dysmeli og håndamputasjoner 

 Delregionansvar for behandling av poliomyelitt

 Tverrfaglig spesialisert behandling av gravide og familier 

med rusmiddelavhengighet og psykiske utfordringer

 Kompetansesenter rus region Øst (KoRus-Øst)

Sykehuset Innlandet har virksomhet på om lag 40 steder. 

Foretakets administrasjonssenter er lokalisert i Brumunddal. 

Den somatiske virksomheten er fordelt på fem sykehusenheter: 

Elverum, Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Tynset. Foretaket har 

to psykiatriske sykehus på Sanderud og Reinsvoll, fire distrikts- 

psykiatriske sentre med virksomhet på ti geografiske steder 

(DPS), barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) på åtte 

steder i Innlandet (Hedmark og Oppland), samt habiliterings- og 

rehabiliteringsenheter. Prehospitale tjenester administrerer AMK-

sentralen og har bilambulanser lokalisert på 26 ambulansesta-

sjoner. I tillegg har de ansvar for den medisinske tjenesten ved 

luftambulansetjenestens base på Dombås.

Ved utgangen av 2019 hadde Sykehuset Innlandet 8 966 ansatte 

fordelt på 6 757 årsverk, en omsetning på om lag 8,4 milliarder 

kroner, og en eiendomsmasse på omlag 338 000 m².

Sykehuset Innlandet ledes av administrerende direktør og er ved 

utgangen av 2019 organisert i åtte divisjoner, fire stabsområder 

og ett prosjektområde. 

Utviklingen i Sykehuset Innlandet

I følge Nasjonal helse- og sykehusplan skyldes over halvparten 

av alle tapte leveår hjerte- og karlidelser og kreft. Muskel- og 

skjelettlidelser og psykiske lidelser gir flest år med helsetap. 

Den gjennomsnittlige levealder øker, behandlingsformer blir 

mer skånsomme og flere av de eldste vil ha et stort behov for 

helsetjenester. Antall pasienter med kroniske og sammensatte 

lidelser vil øke da flere mennesker lever lenger med blant annet 

hjertesykdommer, lungesykdommer, kreftsykdommer, diabetes, 

sykelig overvekt og muskel og skjelettplager. 

Flere eldre innbyggere betyr flere pasienter med sammensatte og 

kroniske sykdomsbilder. For å møte denne utviklingen, kreves det 

at Sykehuset Innlandet styrker tilbudet til de eldre spesielt innen-

for fagene geriatri, alderspsykiatri, nevrologi og indremedisin.

Medisinskfaglige utviklingstrekk er preget av ny diagnostikk og 

nye behandlingsmetoder, samt en rask teknologisk utvikling. 

Det kirurgiske fagfeltet vil utvikle seg mot økt bruk av minimalt 

invasive teknikker (for eksempel kikkhullskirurgi), en økning i 

andelen robotassisterte operasjoner og bruk av ny teknologi som 

for eksempel «augmented reality» (AR) eller «virtual reality» (VR). 

Videre vil flere pasienter kunne behandles med intervensjons- 

radiologiske metoder, alene eller i kombinasjon med konven- 

sjonell kirurgi.

Ny teknologi og nye arbeidsformer vil kreve ny kompetanse 

og fleksible og tilpasningsdyktige utdanningsløp. I tillegg til 

teknologisk kompetanse, vil kompetanse knyttet til samvalg, 

samhandling, koordinering, logistikk, ledelse og organisering bli 

stadig viktigere. Tverrfaglige team på tvers av omsorgsnivåene 
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vil også bli nødvendig. Det vil være behov for å forske mer på 

effekten av ulike tiltak som iverksettes, og utdanningsløpene må 

tilrettelegges for dette. 

 

3.  Årets aktiviteter og resultater

Årsresultat

Sykehuset Innlandet hadde et positivt årsresultat på 52,4  

millioner kroner i 2019. Dette resultatet inkluderer tilførte om- 

stillingsmidler på 100 millioner kroner fra Helse Sør-Øst RHF etter 

at Kongsvingerregionen ble virksomhetsoverdratt til Akershus 

universitetssykehus 1. februar 2019. Årsresultatet er 52,4 millio-

ner kroner bedre enn budsjettert. Det positive resultatet skyldes i 

hovedsak mere inntekter på H-resepter, høyere gjestepasientinn-

tekter og lavere kostnader innenfor legemidler enn budsjettert.  

I tillegg har foretaket fått overført midler fra Helse Sør-Øst RHF i 

forbindelse med avregning av kjøp fra private. Videre er det fore-

tatt nedskrivning av eiendommer som skal fraflyttes.

Pasientbehandling

I 2019 var det 411 020 pasientmøter innenfor somatisk område, 

inkludert gjestepasienter. Det er en økning på 1,2 prosent i antall 

pasientmøter sammenlignet med året før. Av disse pasientmø-

tene var 316 731 polikliniske konsultasjoner, en økning på 1,3 

prosent i forhold til 2018 hvor det ble utført 312 575 konsul-

tasjoner. Tilsvarende var det 171 566 pasientmøter innenfor  

psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette 

er omtrent på tilsvarende nivå som i 2018. Innenfor psykisk 

helsevern barn og ungdom er antall rapporterte polikliniske 

konsultasjoner økt fra 45 303 i 2018 til 47 464 konsultasjoner i 

2019, en økning på 4,8 prosent. Antall polikliniske konsultasjo-

ner innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling har en økning 

på 1,8 prosent sammenlignet med 2018. Antall polikliniske kon-

sultasjoner i 2019 innenfor psykisk helsevern voksne har gått ned 

med 2,5 prosent sammenlignet med 2018. Sykehuset Innlandet 

har dermed ikke innfridd styringskravet om høyere poliklinisk 

vekst i psykisk helsevern enn i somatikk (prioriteringsregelen) 

innenfor alle områdene.

Kompetanse og utdanning

Sykehuset Innlandet er en kompetansebedrift hvor rekruttering av 

medarbeidere med høy kompetanse og utvikling av medarbeidere 

står sentralt. Det gjelder alle profesjoner. Det er utviklet et 

betydelig forskningsmiljø, det er tett og godt samarbeid med 

universiteter, høgskoler, fagskoler og videregående skoler. I 2019 

ble det opprettet en avdeling for Kompetanse og utdanning, for 

å ivareta to lovpålagte oppgaver; utdanning av helsepersonell og 

pasient- og pårørendeopplæring.

Lege i spesialisering (LIS)

Sykehuset Innlandet iverksatte ny ordning for legenes spesialist- 

utdanning, LIS2 og LIS3, fra 1. mars 2019. Læringsmål med 

Pasientbehandling 2019 2018

Faktisk Budsjett avvik Avvik i prosent 2018 * Endring Prosent

Somatikk

Antall utskrivninger døgnbehandling 56 513 - 463 -0,8 % 57 323 - 810 -1,4 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 193 502 -5 332 -2,7 % 198 925 -5 423 -2,7 %

Antall oppholdsdager dagbehandling 37 776 1 947 5,4 % 36 070 1 706 4,7 %

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 316 731 3 747 1,2 % 312 575 4 156 1,3 %

VoP - Psykisk helsevern for voksne

Antall utskrivninger døgnbehandling 3 009 - 110 -3,5 % 3 146 - 137 -4,4 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 69 948 - 221 -0,3 % 74 888 -4 940 -6,6 %

Antall oppholdsdager dagbehandling  0  0 0,0 %  0  0 0,0 %

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 98 319 -4 250 -4,1 % 100 854 -2 535 -2,5 %

BUP - Psykisk helsevern for barn og unge

Antall utskrivninger døgnbehandling  203 - 2 -1,0 %  239 - 36 -15,1 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 5 184 - 877 -14,5 % 8 281 -3 097 -37,4 %

Antall oppholdsdager dagbehandling  0  0 0,0 %  0  0 0,0 %

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 47 464 2 069 4,6 % 45 303 2 161 4,8 %

Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmid.probl.

Antall utskrivninger døgnbehandling  357 - 24 -6,3 %  421 - 64 -15,2 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 11 201  267 2,4 % 13 749 -2 548 -18,5 %

Antall oppholdsdager dagbehandling  0  0 0,0 %  0  0 0,0 %

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 22 214  95 0,4 % 21 815  399 1,8 %
*Tallene for 2018 er korrigert for Kongsvingerregionen fra februar
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tilhørende læringsaktiviteter for alle spesialiteter er lagt inn 

i Kompetanseportalen. I forbindelse med innføringen har 

Sykehuset Innlandet etablert interne kurs i veiledning og det plan-

legges oppstart av egne kommunikasjonskurs. Reformen inne-

bærer at det er foretaket, og ikke de enkelte avdelingene, som 

skal godkjennes som utdanningsinstitusjoner for de spesifikke 

spesialitetene. Dette har medført et stort koordineringsarbeid for 

Sykehuset Innlandet som har funksjoner innenfor ett og samme 

fag spredt på flere geografiske enheter. Kompetanseportalen 

holder oversikt over hvilke læringsmål som er oppnådd. Det er 

om lag 300 LIS-leger i Sykehuset Innlandet. I tillegg er det til 

enhver tid 80 som gjennomfører LIS1-utdanning. Utdanningen 

er en viktig rekrutteringsvei for helseforetaket som er innstilt på 

å tilrettelegge for at LIS-legene oppnår den kompetanse som 

læringsmålene definerer. 

Sykehuset Innlandet har søkt om godkjenning som utdannings-

virksomhet for 35 spesialiteter. Av disse er spesialitetene akutt-

medisin, plastikk-kirurgi og nukleærmedisin nye med hensyn til å 

få godkjenning som utdanningsvirksomhet. 

Samarbeid med Universitet og Høgskoler

Sykehuset Innlandet har et godt og tett samarbeid med Høgskolen 

i Innlandet og NTNU Gjøvik gjennom samarbeidsavtaler og faste 

møtepunkter, spesielt gjennom videreutdanning i anestesi-, 

intensiv- og operasjonssykepleie (AIO), kreftsykepleie, lindrende 

behandling og psykisk helsearbeid. I juni 2019 ble 26 sykepleiere 

uteksaminert; fire i anestesi-, tolv i intensiv- og ti i operasjons-

sykepleie. 20 AIO-sykepleiere fordelt på to innen anestesi, ti på 

intensivsykepleie og åtte innen operasjonssykepleie er fortsatt i et 

utdanningsforløp. AIO-studentene har 80 prosent lønn i utdan-

ningsperioden. Det er også et samarbeid med Universitetet i Oslo 

og NTNU Trondheim. Medisinerstudenter fra disse studiestedene 

har klinisk praksis i Sykehuset Innlandet.

Simulering

Sykehuset Innlandet har egen simuleringsenhet innenfor psykisk 

helsearbeid, ferdighetstrening i kommunikasjon og teamarbeid. 

Høgskolen i Innlandet og NTNU Gjøvik har store og velutviklede 

simuleringsenheter som Sykehuset Innlandet benytter seg av i 

form av bytte av ressurser og leie. 

Kompetansebroen

Kompetansebroen Innlandet er etablert som en felles digital 

plattform for deling av kompetanse og informasjon for ansatte 

i helse- og omsorg, både i kommune- og i spesialisthelsetje-

nesten. Kompetansebroen er forankret i Samarbeidsavtalen 

mellom Sykehuset Innlandet og kommunene i Innlandet (2019-

2023) i Tjenesteavtalen «Samarbeid om forskning, innovasjon, 

utdanning og kompetanseoverføring».

Digital læring

Sykehuset Innlandet jobber stadig med å utvikle digital læring. 

I 2019 har digitale sjekklister blitt innført på flere sykehus. 

Sjekklistene gir enklere oppfølging av ansattes opplærings- 

behov og god dokumentasjon av hva som er fullført. Sykehuset 

Innlandet har utviklet flere regionale e-læringskurs som er delt 

med andre helseforetak i regionen og i de andre regionene. Blant 

annet NEWS2, Familiestøtte, - hvordan involvere pårørende, 

Risikostyring og Renhold av pasientrom. I 2019 ble det registrert 

16 878 gjennomførte e-læringskurs i foretaket, altså litt i under-

kant av to e-læringskurs per ansatt. 

Arbeidsmiljø og personale

I 2019 var det 7 264 ansatte med fast månedslønn i foretaket.

Prioritering av aktiviteter innenfor helse-, miljø- og sikkerhets- 

arbeid i arbeidsmiljøutvalgene og hovedarbeidsmiljøutvalget har 

gitt gode forutsetninger for å videreutvikle Sykehuset Innlandet 

som en helsefremmende arbeidsplass. I det helhetlige kvalitets-

systemet som er forankret i foretakets kvalitetspolitikk, inngår 

helse, miljø og sikkerhet som et viktig fokusområde.

Det er registrert i alt 1 413 HMS-hendelser i Sifra (systemet for 

å melde uønskede hendelser) i 2019. Av disse er 807 hendelser 

meldt som personalskader. I 81 av hendelsene har melder krysset 

av for at han/hun ønsker bistand fra bedriftshelsetjenesten. 26 

av hendelsene er meldt til NAV som yrkesskade, av disse er ti 

hendelser også meldt til Forsikringsselskapet. Andre HMS hen-

delser som er meldt eksternt er fem hendelser til Arbeidstilsynet, 

seks hendelser til brannvesenet og tjue hendelser til politiet. 

Hendelser meldt til brannvesenet og politiet dreier seg stort sett 

om vold og trusler samt ildspåsettelse i divisjon Psykisk helsevern.

27 hendelser har ført til egenmelding og 25 hendelser har ført til 

sykefravær inntil 14 dager. 15 hendelser har ført til langtidsfravær. 

Hendelsene som har ført til egenmelding og sykemelding har ulike 

årsaker. Vold og trusler, ulykker, fall, forflytning og høy arbeids-

belastning er blitt registrert som årsaker til hendelser i SIfra. Av de  

1 413 hendelsene som ble meldt i 2019, var 674 hendelser meldt 

fra divisjon Psykisk helsevern. I overkant av 545 hendelser var 

knyttet til vold, trusler og utagerende atferd fra pasienter, og de 

fleste av disse hendelsene ble meldt som personalskade.

Det har i løpet av 2019 blitt arrangert et tredagers HMS-grunn- 

kurs for verneombud, ledere og AMU-representanter og fire 

tretimers grunnkurs i HMS for ledere lokalt. I tillegg har det blitt 

gjennomført grunnkurs og fagdager for forflytningsveiledere. 

Utover dette har det vært avholdt kurs i forebygging av vold og 

trusler samt enkelte kurs for stoffkartotekkontakter.



Sykehuset Innlandet har godkjent egen ordning for bedrifts- 

helsetjeneste. Denne tjenesten er en viktig bidragsyter for 

å utvikle foretaket som en helsefremmende arbeidsplass. 

Bedriftshelsetjenesten bidrar til at foretaket får bistand i henhold 

til ”Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning”. I 2019 

har bedriftshelsetjenesten vært gjennom en omstillingsprosess 

hvor hovedhensikten har vært å tilpasse tjenestene til behovene 

i foretaket.

Sykefraværet i perioden januar til desember i 2019 var totalt 

7,4 prosent. Korttidsfraværet (syk mindre enn 17 dager) var på 

2,1 prosent, og langtidsfraværet (syk mer enn 16 dager) var på 

5,3 prosent. Det arbeides aktivt i foretaket for å redusere syke-

fraværet og det er registrert en nedgang i sykefraværet de siste 

årene. Sykefraværet for 2019 ligger 0,8 prosentpoeng lavere 

sammenlignet med 2012. Som IA-bedrift er det også et mål å 

inkludere medarbeidere som av ulike helsemessige årsaker ikke 

til enhver tid kan yte maksimalt. Trepartssamarbeidet er en viktig 

forutsetning for dette arbeidet.

I forbindelse med at det kom en ny avtale om inkluderende 

arbeidsliv (IA) for perioden 2019-2023, inngikk Sykehuset 

Innlandet den 19. juni en samarbeidsavtale med NAV arbeids-

livsenter. Avtalen forplikter både foretaket og NAV til mål-

rettet arbeid for å oppnå en mer inkluderende arbeidsplass. 

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid og innsats mot lange eller 

hyppig gjentagende sykefravær har et spesielt fokus. Disse inn-

satsområdene skal sammen med ulike virkemidler støtte arbeidet 

som ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte gjør ute i divisjo-

nene. Avtalen innebærer også at Sykehuset Innlandet kan inngå 

samarbeid med NAV for å få bistand.

Medarbeiderundersøkelsen ForBedring ble gjennomført for 

andre gang i 2019 med en oppslutning på 79 prosent. Dette er 

rekordhøy deltagelse for medarbeiderundersøkelser i Sykehuset 

Innlandet. Som en del av oppfølgingen av undersøkelsen er det 

gjennomført oppfølgingsmøter i enheter og ledergrupper, og 

utarbeidet handlingsplaner med bevarings- og forbedringsom-

råder. Ulike stabsområder, foretakets arbeidsmiljøutvalg HAMU, 

og de divisjonsvise arbeidsmiljøutvalgene og kvalitetsutvalgene, 

er involvert i oppfølging av ForBedringsundersøkelsen.

Likestilling

Sykehuset Innlandet skal gjennom sin arbeidsgiverpolitikk bidra 

aktivt til likestilling mellom kjønnene og hindre diskriminering på 

grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, 

språk, religion eller livssyn. Foretaket har innarbeidet retnings-

linjer som sikrer arbeidstakernes rettigheter og sosiale forhold i 

henhold til gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk. Eksempelvis 

har foretaket egne retningslinjer og prosedyrer for oppfølging av 

sykemeldte arbeidstakere, livsfasepolitikk, permisjoner, pensjon og 

forsikring som tar hensyn til disse forholdene.

Mål for likestillingsarbeidet i foretaket er:

 legge til rette for en god fordeling av kvinner og menn innen alle 

stillingskategorier

 dyktiggjøre og motivere kvinner til å søke lederjobber

 bidra til en jevn fordeling av goder og plikter mellom kvinner og 

menn

Av totalt 7264 ansatte med fast lønn, var 75,6 prosent kvinner 

og 24,4 prosent menn. I den øverste ledelse (administrerende 

direktør, stabsdirektører og divisjonsdirektører) er fordelingen 
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Tabellen viser kvinners gjennomsnittlønn i forhold til menns innen hovedgrupperingen av stillingskategorier i foretaket:

 2019 2018 Endring gj.snittlønn i prosent

   2018-2019 

 Gjennomsnittlønn Kvinners lønn i % Gjennomsnittlønn Kvinners lønn i %  Kvinner Menn

Stillingsgruppenavn Kvinner Menn av menns lønn Kvinner Menn av menns lønn  

Administrasjon/Ledelse 590 333 726 585 81,2 % 574 481 702 917 81,7 % 2,76 % 3,37 %

Ambulansepersonell 408 623 416 704 98,1 % 392 510 401 716 97,7 % 4,11 % 3,73 %

Diagnostisk personell 479 058 489 866 97,8 % 463 944 473 917 97,9 % 3,26 % 3,37 %

Drifts/teknisk personell 414 288 441 770 93,8 % 398 518 426 328 93,5 % 3,96 % 3,62 %

Forskning 522 075 614 690 84,9 % 492 225 600 045 82,0 % 6,06 % 2,44 %

Helsefagarbeider/hjelpepleier 418 448 419 464 99,8 % 405 006 405 396 99,9 % 3,32 % 3,47 %

Leger 691 106 730 281 94,6 % 682 012 723 703 94,2 % 1,33 % 0,91 %

Pasientrettede stillinger  478 085 489 311 97,7 % 460 207 475 277 96,8 % 3,88 % 2,95 %

Psykologer 656 902 720 894 91,1 % 642 079 686 485 93,5 % 2,31 % 5,01 %

Sykepleier 503 666 511 992 98,4 % 487 742 495 692 98,4 % 3,26 % 3,29 %

Totalt 521 144 576 279 90,4 % 502 047 559 326 89,8 % 3,80 % 3,03 %

Gjennomsnittlig årslønn er beregnet med grunnlag i utbetalt månedslønn og tilhørende årsverk for kontoartene 5000 fast lønn, 5001 vikar i ledig stilling,  
5002 fødselspermisjon, 5003 lønn ved overlegers utdanningspermisjon.
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per 31. desember 2019 åtte kvinner og seks menn (hhv. 57 pro-

sent og 43 prosent).

I tabellen på side ni viser måltallet kvinners lønn i prosent av 

menns lønn en endring fra 89,8 prosent i 2018 til 90,4 prosent 

i 2019.

I 2016 ble det gjennomført et større partssammensatt analyse-

arbeid, hvor det ble sett nærmere på årsaker til lønnsforskjellene 

innenfor hver av hovedgrupperingene av stillingskategorier som 

presenteres i tabellen ovenfor. I dette arbeidet ble det konkluderte 

med at de lønnsmessige skjevhetene som vises, ikke kan knyttes 

til kjønn, men at det innenfor stillingsgruppene administrasjon/ 

ledelse, leger og forskning likevel kan være indikasjoner på lønns-

forskjeller og følgelig grunnlag for å gjøre nærmere vurderinger. 

Det er viktig at det er høy bevissthet rundt likelønnsperspektivet i 

foretaket, både ved fastsettelse av lønn ved nyansettelse og ved de 

årlige lønnsoppgjørene. Dette har et særskilt fokus ved lederlønns-

oppgjørene, og i de lønnsoppgjørene hvor det blir fremforhandlet 

rammer til individuell fordeling.

Deltidsindikatorene har vist en svak positiv utvikling siden måling-

ene begynte i andre halvår 2011. Andel deltid blant fast ansatte er 

stabil. Deltidsindikatoren «andel deltid av juridisk stillingsstørrelse 

faste» har ligget på et nivå tilsvarende 37 prosent fram til okto-

ber måned og viser 36 prosent mot slutten av året. Samtidig har 

gjennomsnittlig stillingsstørrelse blant fast ansatte ligget stabilt 

på 92 prosent gjennom året. I slutten av 2018 var det i foretaket 

854 flere faste ansatte i 100 prosent stilling enn i begynnelsen av 

2011. Når opptaksområde Kongsvinger holdes utenom vises det 

fem flere faste ansatte i 100 prosent stilling ved årets slutt enn i 

begynnelsen av 2019.  Flere divisjoner i foretaket har igangsatt 

og gjennomført prosjekter for å identifisere og prøve ut egnede 

virkemidler og verktøy for å redusere deltidsandelen. Det er utar-

beidet en heltidspolicy med virkemidler og tiltak som har til hensikt 

å fremme en heltidskultur i foretaket.

Ytre miljø

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virk-

somheter har krav om systematisk gjennomføring av tiltak for å 

fremme forbedringsarbeid i virksomheten innen:

 Arbeidsmiljø og sikkerhet

 Forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter 

eller forbrukstjenester

 Vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behand-

ling av avfall slik at målene i helse-, miljø- og sikkerhets- 

lovgivningen oppnås

HMS-rundene i foretakets enheter er en vesentlig del av 

virksomhetens risikobaserte tilnærming på HMS-området. 

HMS-rundene følges opp med rapporter og handlingsplaner.  

Forskning, innovasjon og utvikling

Forskning 

Aktive fag- og forskningsmiljøer er viktige drivere i utvikling av en 

kvalitetsforbedringskultur gjennom et kontinuerlig kvalitetsforbe-

dringsarbeid i helsetjenesten. Kritiske vurderinger av etablerte og 

nye diagnostiske metoder, behandlingstilbud og teknologi, samt 

det å ivareta og veilede pasientene og drive forskningsbasert 

undervisning, står sentralt. Aktive fag- og forskningsmiljøer bidrar 

i tillegg til å skape attraktive rekrutterende miljøer. 

Forskningsaktiviteten i helseforetaket er økende og ansatte publi-

ser stadig mer, se tabell. 

31. mars 2020 er fristen for helseforetakene for å registrere 

2019-publikasjoner. 175 poenggivende vitenskapelige artikler 

ble registrert i 2018. Antall disputaser har økt fra fem i 2014 til 

ni i 2019. Det er per 31. desmeber 2019 55 stipendiater (14 av 

disse er eksternt finansiert) i doktorgradsutdanningsløp og 14 

(hvorav 7 er eksternt finansiert) er i post.dok. løp. Forsknings-

poengproduksjonen ligger høyest blant ikke-universitetssykehuse-

ne nasjonalt. 

Nye forskningsprosjekter er under planlegging og oppstart.  

Ansatte fremmer forskningssøknader både til Helse Sør-Øst RHF, 

Norsk Forskningsråd og andre eksterne kilder og internt i 

Sykehuset Innlandet. Inntektene har økt fra 11,2 millioner kroner 

i 2017 til 13,7 millioner kroner i 2019. I tråd med virksomhetsstra-

tegien pågår en utvikling med etablering av forskningsgrupper 

som skal bidra til å gi forskning en klar profil i tillegg til at 

forskning skal bli en integrert del av den kliniske virksomheten. 

Det er i dag etablert tolv forskningsgrupper med hovedforankring 

i Sykehuset Innlandet. Det er et økt oppmerksomhet på å få opp 

kliniske behandlingsstudier (både forsker- og industrinitierte). 

Innovasjon

Sykehuset Innlandet er medlem av den «offentlig-privat-frivillige» 

innovasjonsklyngen HelseInn, som et ledd i arbeidet med å utvikle 

et innovasjonsstøttesystem- og struktur. HelseInn er en ”offentlig- 

privat-frivillig” klynge for behovs- og brukerstyrt innovasjon innen-

for helse og folkehelse i Innlandet. Innovasjonsklyngen samler, og 

er relevant for tjenesteleverandørene i primær- og spesialisthelse- 

2014 2015 2016 2017 2018

Antall publikasjoner i SI 97 138 155 172 175



tjenesten (Sykehuset Innlandet, kommuner, private tjenesteleve-

randører, akademia, bedrifter, andre offentlige og frivillige aktører 

i hele Innlandet). 

En økende innovasjonsaktivitet i helseforetaket er koordinert 

mot aktiviteter i Helseinn. I 2019 har Helseinn fasilitert minst en 

møteplass i måneden hvor behov og gode idéer fra tjenesten  

«pitches» ved innovasjonsklinikere som utgangspunkt for utvik-

ling av forsknings- og innovasjonsprosjekter og søknader om 

ekstern finansiering av disse. Eksempler på prosjekter som er 

tildelt ekstern finansiering og som er aktive prosjekter i 2019; er 

prosjekter innenfor spill- og virtuell reality (VR)-teknologi i opplæ-

ring/simulering og behandling i psykisk helsevern og prehospitale 

tjenester, digital samhandling i pasientforløp, logistikk og bruk av 

droner i transport av blodprøver.

Sykehuset Innlandet deltar i 13 innovasjonsprosjekter som har 

mottatt ekstern finansiering fra kilder som Regionalt forsknings-

fond Innlandet, Norges forskningsråd, Helse Sør-Øst RHF,  

og Innomed. Det er sendt DOFI til Inven2, og to idéer ble tatt 

videre i 2019. 

Samhandling

Samhandling med kommunehelsetjenesten for å utvikle gode 

pasientforløp og behandlingstilbud er prioritert. Det er etablert 

regionalt og lokalt avtaleverk og samhandlingsarenaer mellom 

Sykehuset Innlandet og kommunene.

Samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og kommu-

nene i Hedmark og Oppland ble revidert og gjort gjeldende fra 

1. mars 2019. Avtalen består av ti tjenesteavtaler og ni samhand-

lingsrutiner som gjelder både for somatikk, psykisk helsevern og 

rusmiddelfeltet. Avtalen bidrar til å sikre systematisk samarbeid 

mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunene om helhetlige, 

koordinerte og kvalitativt gode helsetjenester. Som et ledd i 

implementering av Samarbeidsavtalen ble det gjennomført felles 

undervisning for kommune- og sykehusansatte regionalt på syv 

steder i Innlandet våren 2019.

Praksiskonsulentene er fastleger som arbeider i brøkstillinger i 

helseforetaket for å bedre samarbeidet og kommunikasjonen 

mellom leger i sykehus og leger i primærhelsetjenesten. 

Samarbeidsforum for leger i primærhelsetjenesten og spesialist-

helsetjenesten i Innlandet (SLIPS) ble etablert i 2019. Forumet skal 

behandle samhandlingssaker, endringsforslag eller oppgaveover-

føringer som berører fastlegene, kommunene og spesialisthelse-

tjenesten i Innlandet.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning på systemnivå ivaretas av Brukerutvalg og 

Ungdomsråd. 

Brukerutvalget taler pasientenes sak og skal gi råd til sykehus-

ledelsen og styret i arbeidet med å utvikle «Pasientens helse- 

tjeneste». Brukerutvalget skal sørge for at brukerne blir hørt 

og tatt med på råd i beslutningsprosesser, og i utformingen av  

tjenester og tilbud. Brukerutvalget skal formidle pasientenes og 

de pårørendes erfaringer. 

Aktiviteten i Brukerutvalget er stor. I tillegg til månedlige møter i 

utvalget, deltar utvalgets medlemmer på alle de viktigste møte- 

arenaene i helseforetaket. Videre deltar leder og nestleder 

på styremøtene som observatører med talerett. Leder deltar i 

Overordnet samarbeidsutvalg, det øverste formelle samarbeids-

organet mellom Sykehuset Innlandet og kommunene i sykehus-

området. Brukerutvalget er opptatt av å ha god kontakt med 

brukerorganisasjonene og avholder årlige dialogkonferanser. 

Ungdomsrådet i Sykehuset Innlandet har faglig tilknytning i 

barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og barne- og ungdoms- 

avdelingene. Medlemmene i Ungdomsrådet er fra 15-25 år, har 

ulik etnisitet og kjønn og har erfaringskompetanse med både 

fysiske og psykiske helseutfordringer. 

Ungdomsrådet følges opp av koordinatorer fra barne- og 

ungdomsavdeling, BUP og habiliteringstjenesten. Ungdomsrådet 

gir råd og innspill til hvordan barn og unge kan få det bedre 

som pasienter og pårørende. De har deltatt på ulike møter og 

arrangementer i flere avdelinger i helseforetaket. Det er etablert 

samhandlingsarenaer mellom Brukerutvalget og Ungdomsrådet. 

Det er en positiv utvikling i aktiviteten i Ungdomsrådet.

Pasient- og pårørendeopplæring

Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring, har et  

divisjonsovergripende ansvar for å bistå med å utvikle lærings- 

og mestringstilbud til pasienter og pårørende med kronisk 

sykdom, funksjonsnedsettelser og langvarige helseutfordringer. 

Virksomheten er organisert i en nettverksmodell med lokale 

koordinatorer og kontakter, og bidrar med organisering, oppsett 

av faglig program og honorering av brukerdeltakelse ved gjen-

nomføring av kursene. Divisjonene er ansvarlig for å gjennom- 

føre mestringskurs for pasienter og pårørende. De ulike aktivi-

tetene foregår i nært samarbeid med tilhørende kommuner og 

brukerorganisasjoner. Lærings- og mestringstilbudene utvikles i 

samarbeid mellom fagpersoner med ulik fagbakgrunn og bru-

kerrepresentanter (erfarne brukere) som deler sine erfaringer og 

kunnskaper. Dette sikrer at fagpersonell og brukerrepresentanter 
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er likeverdige parter i planlegging, gjennomføring og evaluering 

av opplæringstilbudene. 

Det ble gjennomført omlag 50 kurs innenfor 16 diagnose- 

områder for pasienter og pårørende i helseforetaket i 2019. I 

tillegg kommer alle gruppebaserte opplæringstiltak i psykisk 

helsevern.

Mestringskurset for personer med kreft og fatigue ble i 2019 

videreutviklet med bruk av videokonferanse hvor det lokalmedi-

sinske senteret i Valdres og på Otta ble koblet opp. Da fikk en 

gruppe pasienter og pårørende med hjelp av en kreftkoordinator 

delta uten å måtte reise til Gjøvik hvor kurset holdes.

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 og Helse- og omsorgs- 

departementets Strategi for å øke helsekompetansen i befolk-

ningen 2019-2023 forutsetter kunnskap om Helse-pedagogikk. 

Regjeringen understreker i strategien nødvendigheten av en helse-

tjeneste med helsepersonell som legger til rette for at innbyggerne 

skal kunne styrke egen helsekompetanse. Helsekommunikasjon 

og helsepedagogikk trekkes eksplisitt frem som nødvendig kom-

petanse i denne sammenheng. Ressurssenter for pasient- og 

pårørendeopplæring utdanner helsepersonell i helsepedagogikk. 

I 2019 ble det gjennomført tre kurs i helsepedagogikk. Det har 

videre vært gjennomført undervisning på flere høgskolestudier. 

Senteret har en rolle i kvalifiseringen av leger under spesialisering 

i sammenheng med at helseforetaket er godkjent som utdan-

ningsinstitusjon. 

Høsten 2019 ble det gjennomført møter med divisjonsledelsen på 

de fleste divisjonene med tema pasient- og pårørendeopplæring 

og helsepedagogikk.

Kvalitet og pasientsikkerhet

Pakkeforløp og pasientforløp har blitt prioritert i arbeidet med 

kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. 

Pasientsikkerhet

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 

24/7» inkluderer 16 innsatsområder med tilhørende tiltakspakker. 

Programmet har som mål å redusere pasientskader ved hjelp av 

målrettede tiltak. Sykehuset Innlandet jobber aktivt med opp- 

følging av utvalgte tiltakspakker. Psykisk helsevern har hatt 

spesielt oppmerksomhet på «Forebygging av selvmord». I soma-

tikken har innsatsområder som «Tidlig oppdagelse av forverret 

tilstand» samt «Tidlig oppdagelse av sepsis» blitt spesielt vektlagt, 

sammen med «Legemiddelhåndtering og samstemming av lege-

middellister». Forbedringsarbeidet i Sykehuset Innlandet følges 

opp ved hjelp av tverrfaglige møter med daglige vurderinger 

av pasientenes risiko for uønskede hendelser og iverksetting av 

tiltak. Pasientsikkerhetstavler er tatt i bruk for å sikre en syste-

matisk gjennomgang av alle pasienter. Det er også tatt i bruk 

forbedringstavler. 

Administrerende direktør har gjennomført syv pasientsikkerhets- 

visitter i 2019 sammen med direktør Medisin og helsefag. 

Forbedringsarbeid

Ett av oppdragene i ”Oppdrag og bestilling 2019” fra Helse 

Sør-Øst RHF var knyttet til forbedring av to svake og risikofyl-

te områder innenfor kvalitet og pasientsikkerhet. Sykehuset 

Innlandet jobber aktivt og tverrfaglig med «Trygg utskrivning» 

og «Legemiddelsamstemming». Forbedringsmetodikk og tiltaks- 

pakker i innsatsområdene «I trygge hender 24-7» benyttes.

Foretaket har også iverksatt et opplæringsprogram for kontor- 

ansatte innenfor pasientadministrativt arbeid, med mål om å 

redusere uønsket variasjon og bedre logistikk ved poliklinikkene.

I tillegg jobbes det aktivt med samordning, kvalitetssikring og 

rydding i foretakets mange prosedyrer.

Pasientforløp

Sykehuset Innlandet har arbeidet med implementering av tre 

standardiserte helhetlige pasientforløp på tvers av divisjonene i 

helseforetaket og i samarbeid med kommunene. De tre pasient-

forløpene er «Hoftebrudd», «Hjerneslag» og «God start». 

Implementering av verktøy, samordning av prosedyrer og måle- 

indikatorer som inngår i pasientforløpene, har hatt høy prioritet, 

og har gitt gode resultater.

Ventetider

Samlet gjennomsnittlig ventetid for Sykehuset Innlandet økte 

fra 51,2 dager i 2018 til 54,3 dager i 2019. Ventetider for 

somatikk økte fra 51,6 dager i 2018 til 54,9 dager i 2019. 

Ventetiden var spesielt høy i forbindelse med sommerferieav-

viklingen og noe etterslep utover høsten. De somatiske fag-

områdene med størst utfordring knyttet til ventetider er øye-

sykdommer, hudsykdommer, nevrologi, urologi og fysikalsk 

medisin og rehabilitering. Hovedårsaken til økningen er mangel 

på spesialister for enkelte fagområder. Det arbeides med å 

forbedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser ved å effektivisere 

driften av poliklinikker.

Ventetiden innenfor psykisk helsevern voksne og for barn og 

unge har gjennom 2019 vært høy. Gjennomsnittlig ventetid for 

hele året er 42,6 dager for psykisk helsevern for voksne og 55,3 

dager for psykisk helsevern for barn og unge. For begge fagom-

råder er det en liten økning fra 2018. 

Arbeid med tiltak for å redusere ventetiden innenfor psykisk 
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helsevern barn og unge har gitt resultater og i perioden oktober 

til desember var gjennomsnittlig ventetid redusert til 41,8 dager.  

Antall fristbrudd har en tilsvarende positiv utvikling. 

Oppfølging av kreftpasienter

Sykehuset Innlandet skal gi kreftpasienter utredning, behandling 

og pleie slik at pasienter og pårørende er trygge og godt ivaretatt. 

Sykehuset Innlandet innfrir kravet på 70 prosent når det gjelder 

andel nye pasienter i pakkeforløp.

Andelen pasienter behandlet innen standard forløpstid for alle 

behandlingsformer, har en negativ utvikling med 62 prosent i 

2019 mot 66 prosent i 2018. Utvikling i andel pasienter som 

behandles innen anbefalt forløpstid for kirurgisk behandling har 

også nedgang i 2019 med 67 prosent mot 73 prosent i 2018. Når 

det gjelder medikamentell behandling innen standard forløpstid, 

har resultatet falt fra 59 prosent i 2018 til 57 prosent i 2019. Det 

er størst utfordringer med å nå målet for strålebehandling innen 

standard forløpstid. 

I 2019 har Sykehuset Innlandet prioritert oppfølging av fem for-

løp. Dette er lungekreft, livmorkreft, eggstokkreft, nyrekreft og 

prostatakreft. 

Helse Sør-Øst RHF har bedt foretaket om å rette spesielt opp-

merksomheten på pakkeforløp for pasienter med lungekreft og 

prostata. Det er etablert tverrfaglige forbedringsgrupper innen 

lungekreft og prostata. Felles for alle pakkeforløpene har vært 

strukturert arbeid som har gitt gode resultater. Fra siste kvartal 

2019 ligger foretaket helt oppunder målet på 70 prosent for 

medikamentell behandling, og for kirurgisk behandling var det 

30 prosent økning fra august til desember der andelen var 83 

prosent. 

Andel pasienter behandlet innen standard forløpstid for alle 

behandlingsformer viste også god utvikling, fra 51 prosent i 

august til 76 prosent i desember. Nye arbeidsformer og bedre 

samhandling forventes å gi resultater.

Antibiotikastyring

Sykehuset Innlandet har reduksjon av bredspektrede antibiotika 

som ett av ti prioriterte mål. Hvert somatisk sykehus i foretaket 

har et tverrfaglig klinikknært antibiotika-team som arbeider med 

lokale mål om reduksjon av forbruket av spesielt bredspektret 

antibiotika. Som et ledd i forbedringsarbeidet deltar Sykehuset 

Innlandet også i læringsnettverk initiert av Helse Sør-Øst RHF 

med tverrfaglig deltagelse fra alle somatiske sykehus i foretaket. I 

tillegg har Sykehuset Innlandet en deltaker med i ekspertgruppen 

for læringsnettverket. Nettverket gir kunnskapsoppdatering og 

erfaringsutvekslinger som bidrar til gode tiltak for klinikere. 

Sykehuset Innlandet hadde en reduksjon på ni prosent i 2019. 

Foretaket innfridde dermed ikke internt mål om ti prosent 

reduksjon i bruk av bredspektrede antibiotika i 2019 sammen-

liknet med 2018. Sykehuset Innlandet hadde et lavt forbruk som 

utgangspunkt i 2012 og forbruket økte i årene som fulgte. Det 

har vært krevende å snu denne trenden, men utviklingen er nå 

positiv.
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4.  Intern styring og kontroll

Sykehus Innlandet har utarbeidet virksomhetsstrategi for plan-

perioden 2019-2022. Virksomhetsstrategien gjelder for fire år, 

og er behandlet sammen med foretakets økonomiske langtids-

plan (ØLP) 2019-2022. Hensikten er at det skal bli en tydelig 

sammenheng mellom faglige mål og rammene lagt i økonomisk 

langtidsplan. De to dokumentene blir slik gjensidig avhengige av 

hverandre.

Virksomhetsstrategien 2019–2022 bygger på Nasjonal helse- og 

sykehusplan 2016-2019 og regionale styringsmål fra Helse Sør-

Øst RHF. Den skal videre ses i sammenheng med Utviklingsplan 

for Sykehuset Innlandet mot 2035. 

Gjennom Oppdrag og bestilling mottar Sykehuset Innlandet årlige 

styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF. «Oppdrag og bestilling 2019» 

og «Protokoll fra foretaksmøtet i Sykehuset Innlandet» ble vedtatt 

i foretaksmøte 13. februar 2019. Styringskravene er fulgt opp 

som del av rapporteringen til styret i Sykehuset Innlandet, og inn-

går i de årlige lederavtalene i helseforetaket. I tillegg følges dette 

opp i de månedlige oppfølgingsmøtene mellom administrerende 

direktør og divisjonsdirektørene. 

God virksomhetsstyring omfatter både styring, ledelse og kontroll 

og skjer gjennom gjentakende prosesser for planlegging, gjen-

nomføring, oppfølging og forbedring av virksomheten. Målet 

er å sikre faglig forsvarlige helsetjenester med god kvalitet og 

pasientsikkerhet. 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgs- 

tjenesten trådte i kraft i 2017 og er en revisjon og tydeliggjø-

ring av tidligere forskrift for internkontroll i helse- og omsorgs- 

tjenesten. Sykehuset Innlandet har implementert forskriften i fore-

takets overordnede prosedyre om virksomhetsstyring. Prosedyren 

beskriver aktiviteter, systemer og prosesser for å planlegge, gjennom- 

føre, evaluere og korrigere virksomheten slik at den samsva-

rer med krav fastsatt i eller i medhold av helse- og omsorgs- 

lovgivningen. Strukturene inngår som aktiviteter i den daglige 

driften, disse skal bidra til etterlevelse av kravene om faglig 

forsvarlighet, systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og 

pasientsikkerhet og oppfyllelse av pasientrettigheter. Forskriften 

vektlegges i basisopplæring av ledere.

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) gjennomføres en gang årlig og 

skal sikre en strukturert gjennomgang av styringssystemet ved å 

vurdere kvalitetsarbeidet, virksomhetsstyringen og virksomheten 

forøvrig for å avdekke risikoområder og forbedringstiltak. Det 

er utarbeidet en ny metodikk for gjennomføring av ledelsens 

gjennomgåelse med bruk av sjekkliste og risikovurdering av risi-

koområder og det utarbeides risikomatriser og handlingsplan på 

de ulike ledernivåene. På foretaksnivå utarbeides risikokart og 

handlingsplan som innarbeides i tertialrapporteringen etter andre 

tertial og som del av Årlig melding.

En integrert del av mål- og resultatstyringen er risikostyring,  

dvs. å rette oppmerksomheten mot hendelser som kan medføre 

manglende måloppnåelse. I 2019 har det vært fokus på innføring 

og opplæring i metodikk for gjennomføring av risikovurderinger 

i Sykehuset Innlandet. Det er utarbeidet en elektronisk modul for 

registrering av risikovurderinger i kvalitetsportalen- og et e-lærings- 

kurs for gjennomføring av risikovurderinger. Implementering 

pågår i hele organisasjonen.

Interne revisjoner benyttes som et virkemiddel for å kontrollere 

etterlevelse av lovkrav og for å avdekke forbedringsområder. 

Foretakets internrevisjon er basert på internkontrollforskriftene og 

kriterier for god virksomhetsstyring. Sentralt i arbeidet med interne 

revisjoner er kvalitetsforbedring. Metodikken som det arbeides 

etter vektlegger å gi revidert enhet konstruktive tilbakemeldin-

ger, slik at dette blir sett på som et naturlig utviklingsarbeid for 

å styrke kvalitetsarbeidet og forebygge uønskede hendelser. Det 

gjennomføres interne revisjoner i de fleste divisjoner og på fore-

taksnivå. Planene forelegges styret årlig og plan for gjennomfø-

ring av interne revisjoner i 2019 ble fulgt opp i styresak 025-2019 

plan for interne revisjoner og status eksterne tilsyn. I denne saken 

er det spesielt fokus på interne revisjoner på foretaksnivå. I 2019 

har det vært gjennomført foretaksrevisjoner på antibiotikastyring, 

HMS-ytre miljø, strålevern (revisjon CT-traume), misligheter og 

medisinsk koding. 
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5. Vurdering av fremtidsutsikter

Forventet økonomisk utvikling

Den økonomiske situasjonen for Sykehuset Innlandet er utfor-

drende. Det er iverksatt omfattende omstillingsarbeid i hele 

organisasjonen for å tilpasse driften til et lavere inntektsnivå 

som følge av overføringen av Kongsvingerregionen til Akershus 

universitetssykehus 1. februar 2019. Foretaket har mottatt 50 

millioner kroner i omstillingsstøtte fra Helse Sør-Øst RHF i 2020 

for å avhjelpe den økonomiske effekten. Det må gjennomføres 

omfattende omstillinger og driftstilpasninger for å oppnå økono-

misk bærekraft. Det må planlegges med endringer i foretakets 

pasienttilbud og organisering for å kunne tilpasse driften til de 

økonomiske rammene for 2020. For 2020 har styret budsjet-

tert med et resultat i balanse. Dette er en bedring i forhold til 

resultatmålet i Økonomisk Langtidsplan 2020-2023 for 2020 

jfr. styresak 043-2019 med et foreløpig årsresultat på minus 60 

millioner kroner. 

Budsjettet for 2020 innebærer et betydelig krav til effektivisering 

av driften. Målet er å oppnå bedre økonomiske resultater i årene 

framover. Foretaket er avhengig av å skape positive økonomiske 

resultater for å ha midler til helt nødvendige investeringer i medi-

sinsk teknisk utstyr, ambulanser, bygg og IKT. 

Sykehuset Innlandet har i dag store etterslep på vedlikehold 

av bygg og medisinsk teknisk utstyr. Det er helt nødvendig å 

opprettholde positive årsresultater for å sikre tilbud og kvalitet i 

pasientbehandlingen, skape økonomisk bærekraft og bæreevne 

for å nå det framtidige målbildet. 

Ny framtidig sykehusstruktur

Styret i Helse Sør-Øst RHF har behandlet Sykehuset Innlandets 

idéfaserapport for en ny sykehusstruktur. Det er vedtatt et frem-

tidig målbilde med en samling av spesialiserte funksjoner innen 

somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbe-

handling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset, et akuttsykehus 

på Tynset og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske 

sykehus i form av et akuttsykehus og et elektivt sykehus med 

døgnfunksjoner. Prehospitale tjenester og lokalmedisinske sen-

tra skal videreutvikles. Vedtaket legger føringer for samhandling 

med kommunehelsetjenesten, prioritering av desentraliserte spe-

sialisthelsetjenester og utvikling av prehospitale tjenester. Høsten 

2019 ble konkretisering av virksomhetsinnholdet, inkludert kvali-

tative og kvantitative gevinster, avklart.  Arbeidet med vurdering 

av bygg, mulig gjenbruk av investeringer, investeringskostnader, 

økonomisk bærekraft og lokalisering skal avklares første halvår 

2020. Deretter skal styret i Helse Sør-Øst RHF beslutte oppstart 

av konseptfasen.

6. Styrets arbeid

Styret har åtte medlemmer, fem menn og tre kvinner. Tre av 

styremedlemmene (to menn og en kvinne) er valgt av og blant 

de ansatte. Leder og nestleder i Brukerutvalget deltar som  

observatører på styremøtene. Styret har i 2019 vært ledet av 

Anne Enger. 

Styret fører tilsyn med at virksomheten drives i samsvar med 

målene som er nedfelt i helseforetaksloven §1, foretakets ved-

tekter, vedtak truffet av foretaksmøtet og vedtatte planer og 

budsjetter, jf. helseforetaksloven § 28, 3. ledd. 

Styret i Sykehuset Innlandet hadde elleve styremøter i 2019 og 

behandlet 103 saker. Det har vært avholdt tre seminar som har 

omfattet framtidig sykehusstruktur i Innlandet og Budsjett 2020.

Det har vært fokus på kvalitet og pasientsikkerhet, aktivitetsut-

vikling, bemanning og økonomi gjennom hele året. Månedlige 

virksomhets- og tertialrapporter med aktivitetsdata og status på 

mål og øvrige indikatorer er behandlet, og har gitt styret god 

oversikt over drift og utviklingstrender. Styret har fulgt utviklin-

gen med hensyn til pasientbehandling nøye i hvert styremøte 

gjennom året. 

Styret har gjennomført halvårige dialogmøter med Brukerutvalget 

og med tillitsvalgte og vernetjenesten.

Styret har gjennomført evaluering av eget arbeid i samsvar med 

krav fra Helse Sør-Øst RHF.

Styret vil berømme arbeidet og innsatsen som gjøres fra ansatte 

med å ivareta kvaliteten og pasientsikkerheten for å skape gode 

spesialisthelsetjenester til Innlandets befolkning. Dette har bidratt 

til at Sykehuset Innlandet kan vise til gode resultater og positiv 

utvikling på mange områder i 2019.
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7. Årsregnskap

Resultat, investeringer, finansiering og likviditet 

Sykehuset Innlandet hadde i 2019 en omsetning på 8,4 milliarder 

kroner. Årsresultatet viste et overskudd på 52,4 millioner kroner. 

Foretakets likviditetsbeholdning per 31. desember 2019 var 

179,9 millioner kroner i form av kontanter og bankinnskudd.

Helseforetaket hadde per desember 2019 en kreditt- 

ramme på 45 millioner kroner tilknyttet konsernkontoordnin-

gen. Kreditten har ikke vært belastet gjennom 2019, og per  

31. desember hadde Sykehuset Innlandet  629,8 millioner kroner 

innestående på konsernkontoen.

De samlede investeringene i 2019 var på 165,9 millioner kroner.

Per 31. desember 2019 utgjorde kortsiktig gjeld 79 prosent av 

samlet gjeld. Egenkapitalen var på 76 prosent.

Fortsatt drift og finansiell risiko

I samsvar med regnskapsloven § 3-3a, bekreftes det at forutset-

ningene om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av regn-

skapet. Sykehuset Innlandet kan i henhold til Helseforetaksloven 

ikke gå konkurs. Foretaket har bedret den finansielle situasjonen 

i 2019, men er til en viss grad eksponert for renterisiko siden 

det er flytende rente på driftskreditten og langsiktige lån til eier. 

Foretaket har små kjøp i utenlandsk valuta og er derfor i liten 

grad eksponert for valutarisiko. Totalt sett vurderes foretakets 

finansielle risiko som lav.

Styret bekrefter at regnskapet for 2019 er avlagt under forutset-

ning om fortsatt drift.  

Utbruddet av COVID-19 (koronavirus) er erklært som en pandemi 

av Verdens Helseorganisasjon. Det er medio mars 2020 et raskt 

økende antall personer som har testet positivt på koronavirus i 

Norge og svært mange ansatte ved sykehuset er i karantene. 

Basert på dette og utviklingen i andre land ble sykehusdriften 

lagt vesentlig om fra midten av uke 11 2020. Formålet var å 

forberede sykehuset på å håndtere en stor tilstrømning av pasi-

enter som trengte behandling pga konoravirus, herunder et stort 

forventet omfang av pasienter som ville ha behov for intensiv-

behandling. Tiltakene for å forberede og senere å håndtere en 

situasjon med et stort antall konora-smittede pasienter vil få stor 

betydning for måloppnåelsen på mange områder. Den økono-

miske situasjonen i 2020 for Sykehuset Innlandet HF forventes å 

bli betydelig påvirket.

Fra årsskiftet og fram til regnskapet avlegges er det ikke inn-

truffet andre forhold av vesentlig betydning som det ikke er tatt 

hensyn til i regnskapet.

Årsresultat og disponeringer

Disponering knyttet til regnskapsåret 2019 foreslås som følger 

(1000 kroner):

Overført til annen egenkapital:    52 357

Sum:       52 357

Brumunddal, 27. mars 2020

     Toril B. Ressem Torbjørn Almlid Daniel Haga Ivar Gladhaug Torunn Aass Taraldrud  
     styrets leder styrets nestleder styremedlem styremedlem styremedlem 

     
      Marianne Nielsen Ove Talsnes Øistein Hovde  
      styremedlem styremedlem styremedlem

Alice Beathe Andersgaard
adm.direktør
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Resultatregnskap
01.01 - 31.12.19

(Alle tall i NOK 1000) Note 2019 2018

Driftsinntekter og 
driftskostnader

Basisramme 2 5 110 981 5 320 391

Aktivitetsbasert inntekt 2 2 979 428 3 097 997

Annen driftsinntekt 2 348 477 304 851

Sum driftsinntekter 1 8 438 886 8 723 239

Kjøp av helsetjenester 3 633 673 632 236

Varekostnad 4 975 796 1 026 442

Lønn og annen personalkostnad 5 5 432 424 5 745 209

Ordinære avskrivninger 9 247 681 268 443

Nedskrivning 9 37 831 0

Annen driftskostnad 6 1 099 315 1 150 532

Sum driftskostnader 1 8 426 719 8 822 861

Driftsresultat 12 167 -99 622

Finansinntekter og 
finanskostnader

Finansinntekt 7 43 363 33 883

Finanskostnad 7 3 173 3 490

Netto finansposter 40 190 30 393

Resultat før skattekostnad 52 357 -69 229

Årsresultat 52 357 -69 229

Overføringer

Overføringer til/fra 

annen egenkapital 14 -52 357 69 229

Sum overføringer -52 357 69 229
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Balanse
Per 31.12.19

Eiendeler

(Alle tall i NOK 1000) Note 2019 2018

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen  

fast eiendom 9 2 352 060 2 826 648

Medisinskteknisk utstyr, Inventar, 

transportmidler og lignende 9 395 666 419 591

Anlegg under utførelse 9 90 884 49 951

Sum varige driftsmidler 2 838 610 3 296 190

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i andre aksjer og 

andeler 10 441 629 386 643

Andre finansielle anleggsmidler 11 1 895 009 1 758 569

Pensjonsmidler 15 443 571 444 042

Sum finansielle anleggsmidler 2 780 209 2 589 254

Sum anleggsmidler 5 618 819 5 885 444

Omløpsmidler

Varer 4 20 568 17 091

Fordringer 12 835 705 953 455

Sum fordringer 835 705 953 455

Bankinnskudd, kontanter o.l. 13 179 937 191 631

Sum omløpsmidler 1 036 210 1 162 176

Sum eiendeler 6 655 029 7 047 620

Egenkapital og gjeld

(Alle tall i NOK 1000) Note 2019 2018

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Foretakskapital 100 100

Annen innskutt egenkapital 4 258 450 4 618 517

Sum innskutt egenkapital 14 4 258 550 4 618 617

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 810 135 757 777

Sum opptjent egenkapital 14 810 135 757 777

Sum egenkapital 5 068 685 5 376 394

Gjeld   

Avsetning for forpliktelser

Pensjonsforpliktelser 15 835 1 090

Andre avsetninger for forpliktelser 16 170 704 187 555

Sum avsetninger for forpliktelser 171 539 188 646

Annen langsiktig gjeld

Øvrig langsiktig gjeld 11 155 188 146 165

Sum annen langsiktig gjeld 155 188 146 165

Kortsiktig gjeld

Skyldige offentlige avgifter 354 592 372 485

Annen kortsiktig gjeld 17 905 024 963 930

Sum kortsiktig gjeld 1 259 617 1 336 415

Sum gjeld 1 586 344 1 671 226

Sum egenkapital og gjeld 6 655 029 7 047 620

Brumunddal, 27. mars 2020

     Toril B. Ressem Torbjørn Almlid Daniel Haga Ivar Gladhaug Torunn Aass Taraldrud  
     styrets leder styrets nestleder styremedlem styremedlem styremedlem 

     
      Marianne Nielsen Ove Talsnes Øistein Hovde  
      styremedlem styremedlem styremedlem

Alice Beathe Andersgaard
adm.direktør
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Kontantstrømoppstilling
01.01.–31.12.19

(Alle tall i NOK 1000) 2019 2018

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Årsresultat 52 357 -69 229

Tap/gevinst ved avgang anleggsmidler -28 140

Ordinære avskrivninger 247 681 268 443

Nedskrivninger varige driftsmidler og finansielle anleggsmidler 37 831 0

Endring i omløpsmidler -42 385 -43 443

Endring i kortsiktig gjeld -75 535 94 578

Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordn. 215 -63 499

Inntektsført investeringstilskudd -14 267 -5 118

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 205 869 181 872

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Innbetalinger ved salg av driftsmidler 1 507 1 163

Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler -165 984 -183 587

Avgang anleggsmidler uten kontanteffekt 335 311 0

Innbetalinger ved salg av andre finansielle eiendeler 0 7 865

Utbetalinger ved kjøp av andre finansielle eiendeler -54 986 -35 598

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 115 848 -210 158

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld -136 439 -149 070

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -17 289 -17 289

Endring driftskreditt 156 657 187 475

Innbetalinger ved opptak av øvrig kortsiktig gjeld 27 592 0

Utbetalinger ved nedbetaling av øvrig kortsiktig gjeld -1 280 0

Innbetaling av investeringstilskudd 0 11 000

Endring øvrige langsiktige forpliktelser -2 585 6 680

Endring foretakskapital uten kontanteffekt -360 067 0

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -333 411 38 796

Netto endring i likviditetsbeholdning -11 693 10 511

Likviditetsbeholdning per 1.01.19 191 631 181 120

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12.19 179 937 191 631

Ubenyttet trekkramme 31.12.19 45 000 153 500

Likviditetsreserve 31.12.19 224 937 345 131
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Regnskapsprinsipper

Generelt om regnskapet
Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskaps-
skikk.

Sykehuset Innlandet HF ble stiftet 5. desember 2002 under navnet Oppland 
sentralsykehus HF i forbindelse med at staten overtok ansvaret for spesialist-
helsetjenesten fra fylkeskommunene. Staten overførte formuesposisjonene 
knyttet til spesialisthelsetjenesten i helseregionene øst og sør til nåværende 
Helse Sør-Øst RHF 1. januar 2003. Virksomheten er regulert av lov om helse-
foretak m.m. 

Fra 2003 ble navnet endret til Sykehuset Innlandet HF, og de andre helse-
foretakene i Hedmark og Oppland ble innlemmet i Sykehuset Innlandet HF. 
Fra 2004 har foretaket (via Helse Sør-Øst RHF) overtatt virksomhet innen 
rusomsorg fra fylkeskommunen i forbindelse med rusreformen.

Virksomhetsoverføringene skjedde som tingsinnskudd og transaksjons- 
prinsippet ble lagt til grunn. Helse Sør RHF og Helse Øst RHF fusjonerte til 
Helse Sør-Øst RHF med regnskapsmessig virkning 1. januar 2007. 

I forbindelse med sykehusreformen utarbeidet uavhengige tekniske miljøer 
høsten 2001 takster for bygg og tomter basert på gjenanskaffelsesverdi. I 
gjenanskaffelsesverdien ble det tatt hensyn til slit og elde, teknisk og funk-
sjonell standard etc. Også for andre anleggsmidler ble gjenanskaffelseskost 
beregnet. Tilsvarende ble gjennomført i 2003/2004 i tilknytning til overførin-
gen av rusomsorgen.

I forbindelse med avleggelsen av regnskapet for 2002, ble det diskutert om 
foreliggende takster burde nedjusteres i forhold til forventninger om nivået 
på fremtidige kontantstrømmer (bevilgninger). Basert på verdier fastsatt 
av daværende Helsedepartementet ble regnskapet for 2002 avlagt med  
foreløpig åpningsbalanse der verdiene på bygg var lavere enn takstverdiene. 
Ved regnskapsavleggelsen for 2003 ble åpningsbalansen verdsatt til gjen- 
anskaffelsesverdi, det vil si tilsvarende takstene utarbeidet høsten 2001. 
Dette ble basert på at helseforetakene er non-profit-virksomheter der eier 
har stilt krav om resultatmessig balanse i driften, men ikke krav til avkastning 
på innskutt kapital, og at bruksverdi dermed representerer virkelig verdi for 
anleggsmidler. Det ble samtidig gjort fradrag for overførte anleggsmidler der 
det per 1. januar 2002 var kjent at disse ikke ville være i bruk eller kun ville 
være i bruk en begrenset periode i fremtiden.

Det følger av Helseforetakslovens § 31- 33 at det er restriksjoner med hensyn 
til foretakets muligheter til å avhende faste eiendommer, avhende syke-
husvirksomhet samt mulighet for opptak av lån, garantier og pantstillelser.

Vurderings- og klassifiseringsprinsipper

Virksomhetsoverdragelser 
Konserninterne virksomhetsoverdragelser bokføres etter regnskapsmessig 
kontinuitet. Nettoeffekten av bokførte verdier av overførte eiendeler og for-
pliktelser knyttet til overført virksomhet føres som et tingsuttak i form av en 
kapitalnedsettelse i avgivende helseforetak, og et tingsinnskudd i mottakene 
helseforetak. Overføring av virksomhet mellom helseforetak skjer til bokført 
verdi som forutsettes å representere bruksverdi.

Generelt om inntektsførings– og kostnadsføringsprinsipper 
Inntektsførings- og kostnadsføringsprinsippene bygger på de grunnleggende 
regnskapsprinsippene om transaksjon, opptjening, sammenstilling og forsik-

tighet. I den grad regnskapet inneholder usikre poster bygger disse på beste 
estimat, basert på tilgjengelig informasjon på balansedagen.

Prinsipper for inntektsføring
Driftsinntektene til helseforetakene kan deles i tre: fast grunnfinansiering 
(basis) fra eier, aktivitetsbaserte inntekter og andre driftsinntekter. Inntekter 
fra Helse- og omsorgsdepartementet som går via det regionale helseforetaket 
er bruttoført i Helse Sør-Øst RHF.

Grunnfinansiering
Grunnfinansieringen består av basisramme drift. Grunnfinansieringen tildeles 
foretakene fra Helse Sør-Øst RHF som fast bevilgning til drift og investering i 
foretaket. Grunnfinansieringen inntektsføres i den perioden midlene tildeles. 
Ved overtakelse av nye oppgaver der departementet har holdt igjen midler 
for deler av året, er tilsvarende beløp avsatt som en inntekt i regnskapet og 
som fordring på Helse- og omsorgsdepartementet.

Aktivitetsbaserte inntekter
Aktivitetsbaserte inntekter består i all hovedsak av ISF-inntekter (ISF = innsats-
styrt finansiering), polikliniske inntekter (refusjoner fra HELFO og egenande-
ler), gjestepasientinntekter, inntekter fra selvbetalende pasienter og salg av 
laboratorie- og røntgentjenester. Oppførte ISF-inntekter er basert på koding 
i Norsk Pasient Register (NPR). Det er fokus i helseforetakene på betydnin-
gen av riktig koding for å få vist korrekte inntektstall. Gjestepasientoppgjør 
føres brutto, dvs. kostnadsføring for kjøp av helsetjenester med tilhørende 
ISF-refusjon innen somatisk virksomhet, og inntektsføring for salg av helse-
tjenester. ISF-refusjoner og poliklinikkinntekter inntektsføres i den perioden 
aktiviteten er utført.

Andre inntekter
Andre inntekter tilknyttet kjernevirksomheten er inntekter fra apotekene og 
fra kommuner knyttet til utskrivningsklare pasienter. I tillegg har helsefore-
takene salgsinntekter fra kantine og leieinntekter fra personalboliger. Andre 
inntekter inntektsføres i den perioden varen/tjenesten er levert.

I tillegg mottas det øremerkede statstilskudd. Øremerkede tilskudd inntekts-
føres når aktivitetene gjennomføres og i takt med kostnadene som er knyttet 
til gjennomføringen av de aktiviteter som tilskuddet er knyttet til. Disse 
tilskuddene kan overføres til fremtidige år.

Prinsipper for kostnadsføring
Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter 
utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntek-
ter, kostnadsføres når de påløper.

Klassifisering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen 
ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggs-
midler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelses- 
kost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 
opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost på anskaf-
felsestidspunktet og avskrives lineært over forventet brukstid. Anleggsmidler 
nedskrives dersom de ikke lenger vil være i bruk. Langsiktig gjeld balanseføres 
til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Første års avdrag på langsiktig 
gjeld vises sammen med øvrig langsiktig gjeld.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost og avskrives over drifts-
midlets forventede levetid. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en 
økonomisk levetid på over tre år samt en kostpris på over 100.000 kroner. 

Noter til regnskapet
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Driftsmidler avskrives fra det tidspunkt de tas i bruk. Dersom gjenvinnbart 
beløp av driftsmidlet er lavere enn balanseført verdi foretas en nedskrivning 
til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi 
og bruksverdi.

Tomter avskrives ikke da disse anses å ha ubegrenset økonomisk levetid.

Utgifter forbundet med periodisk vedlikehold og reparasjoner på produksjons-
utstyr, periodiseres. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjo-
ner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser 
som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, balanseføres. Driftsmidler som 
erstattes, kostnadsføres. Renter som knytter seg til anlegg under oppføring 
blir aktivert som en del av kostprisen.

Immaterielle eiendeler, herunder forskning og utvikling
Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig 
økonomisk fordel knyttet til utvikling av identifiserbare immaterielle eiendeler. I 
motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives 
lineært over den økonomiske levetiden. Utgifter til forskning og innovasjon 
kostnadsføres løpende. Andre immaterielle eiendeler som forventes å gi frem-
tidige inntekter balanseføres og avskrives over økonomisk levetid.

Usikre forpliktelser
Dersom det etter selskapets oppfatning er sannsynlig at en usikker forpliktelse 
vil komme til oppgjør, og verdien av oppgjøret kan estimeres pålitelig, kost-
nadsføres forpliktelsen i resultatregnskapet og tas inn som en avsetning for 
forpliktelser i balansen.

Investeringstilskudd avsettes i balansen og inntektsføres i takt med avskrivnin-
gene på den tilhørende investeringen.

Datterselskap 
Med datterselskap menes annet foretak der helseforetaket normalt har en 
eierandel på over 50 prosent, hvor investeringen er av langvarig og strategisk 
karakter og hvor helseforetaket har bestemmende innflytelse. Datterselskap 
vurderes etter kostmetoden i foretakets regnskap. Investeringen er vurdert til 
anskaffelseskost med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det foretas 
nedskrivning til virkelig verdi når det oppstår verdifall som skyldes årsaker 
som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god 
regnskapsskikk. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke 
lenger er til stede.

Egenkapitalinnskudd pensjonskasser
Egenkapitalinnskudd i KLP og andre pensjonskasser er verdsatt til 
anskaffelseskost.

Pensjoner
Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i samsvar med Norsk 
Regnskapsstandard, NRS 6 Pensjonskostnader.  Selskapets pensjonsforplik-
telser, både sikret og usikret, beregnes som den diskonterte verdi av de 
fremtidige pensjonsytelser som anses påløpt på balansedagen. Det forutsettes 
at arbeidstakerne opparbeider sine pensjonsrettigheter lineært over den yrke-
saktive perioden. 

Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsfor-
pliktelse i balansen. Eventuell overfinansiering balanseføres i den grad overfi-
nansieringen kan utnyttes eller tilbakebetales. Den enkelte pensjonsordning 
vurderes for seg, men verdi av overfinansiering i en ordning og underfinan-
siering i andre ordninger nettoføres i balansen såfremt pensjonsmidlene kan 
overføres mellom ordningene. Netto pensjonsmidler presenteres som andre 
langsiktige fordringer, mens netto pensjonsforpliktelser presenteres som avset-
ning for forpliktelser.

Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik 
mot beregningsforutsetningene (estimatendringer), fordeles over antatt gjen-
nomsnittlig gjenværende opptjeningstid for den del av avvikene som overstiger 

10 prosent av det største av brutto pensjonsforpliktelser eller pensjonsmidler.

Det er gjort en endring i NRS 6 Pensjonskostnader som påvirker regnskaps-
føring av planendringer. Det er besluttet at eventuelle planendringsgevinster 
som oppstår i forbindelse med ubetingede planendringer, nå kan benyttes 
til å redusere uinnregnede estimatavvik. Dette er et likestilt alternativ med 
resultatføring av slike gevinster, og er et valg av regnskapsprinsipp som må 
anvendes konsistent for alle ordninger og fra periode til periode. Endringene 
fremkommer i NRS 6 punkt 56. Endringen trer i kraft for regnskapsår som star-
ter 1. Januar 2020 eller senere, men det er tillatt å ta i bruk de nye reglene også 
for 2019 regnskapet. Helse Sør-Øst har valgt å tidligimplementere endringen i 
NRS 6 med virkning for 2019 og har dermed endret sitt tidligere prinsipp med 
direkte resultatføring. Dette innebærer at planendringer i 2019 som medfører 
gevinst reduserer eventuelle uinnregnede kostnader ved tidligere perioders 
pensjonsopptjening som er tilknyttet den samme ordningen. Dersom det ikke 
er uinnregnede kostnader resultatføres gevinsten direkte. Øvrige planendringer 
innregnes i resultatregnskapet umiddelbart.

Periodens netto pensjonskostnad er inkludert i lønn og sosiale kostnader og 
består av periodens pensjonsopptjening, rentekostnad på den beregnede pen-
sjonsforpliktelsen, forventet avkastning av pensjonsmidlene, resultatført virk-
ning av endringer i estimater og pensjonsplaner, resultatført virkning av avvik 
mellom faktisk og forventet avkastning, samt periodisert arbeidsgiveravgift.

Arbeidstakers andel av pensjonspremien er kommet til fradrag i lønnskostnaden.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter 
fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag 
av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for 
øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig 
verdi. Varelageret nedskrives dersom virkelig verdi er lavere enn anskaffelses- 
kost. Reservedeler klassifiseres som varelager.

Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter indirekte metode. Innestående 
på konsernkontoordningen er klassifisert som endring i kassekreditt, og 
presentert på egen linje i kontantstrømoppstillingen. Likviditetsbeholdningen 
består av bundne midler og bankkonti utenfor konsernkontoordningen.

Konsernkontoordning
Innskudd og gjeld på konsernkontoen er klassifisert som kortsiktig fordring/
gjeld mot Helse Sør-Øst RHF  i det enkelte helseforetak. Renteinntekter- /kost-
nader er behandlet som konserninterne renter i helseforetaket.

Endringer i regnskapsprinsipp og feil i tidligere perioder
Virkningen av endringer i regnskapsprinsipp og korrigering av feil i tidligere 
perioder er ført direkte mot egenkapitalen. Tilsvarende er enkelte tall i noter 
og balanseoppstilling endret.

Skatt 
Foretakets virksomhet, sykehusdrift, er ikke skattepliktig. 

Nøytral merverdiavgift
Gjennom Stortingets behandling av Prop. 1 S (2016-2017) for Helse- og 
omsorgsdepartementet ble det fra 1.januar 2017 innført en ordning med 
nøytral merverdiavgift for helseforetakene. Ordningen innebærer at helsefore-
takene får kompensert merverdiavgiftsutgifter på en rekke varer og tjenester 
som inngår i driften av virksomheten.
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1) ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i egen helseregion av 
pasienter innenfor Helse Sør-Øst RHF sitt ”sørge for”-ansvar

2) ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i andre helseregioner av 
pasienter innenfor Helse Sør-Øst RHF sitt ”sørge for”-ansvar

3) Inntekter for diagnostikk og behandling av pasienter tilhørende andre regionale 
helseforetak (gjestepasienter)

4) Inntektsføring av del av balanseført investeringstilskudd

Aktiviteten innen somatikk er delvis finansiert med basisbevilgning og 
delvis med inntekter koblet til behandlingsaktivitet. Ved sammenligning av 
foretakenes inntekter over tid må det hensyntas at andelen av inntektene 
som er koblet til behandlingsaktivitet og basisramme kan variere.

Enhetsprisen ISF somatikk er satt til 44 654 kroner i 2019, med 
refusjonsandel på 50 prosent.

Den aktivitetsbaserte finansieringen av poliklinisk psykisk helsevern (PHV) og 
poliklinisk tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) inngår i ISF-ordningen.

Enhetsprisen ISF innen PHV og TSB er satt til 2 747 kroner i 2019, med 
refusjonsandel på 100 prosent.

Inntektene fra polikliniske konsultasjoner baserer seg på takster for 
offentlige  poliklinikker.

Aktivitetstallene inkluderer ikke andre øremerkede midler/særskilt 
finansiering. 

Aktivitetstallene består også av pasienter behandlet hos private.

Note 1.  Virksomhetsområder
(Alle tall i NOK 1000) 2019 2018

Driftsinntekter per virksomhetsområde

Somatiske tjenester 5 725 607 5 924 396

Psykisk helsevern VOP 1 424 695 1 407 802

Psykisk helsevern BUP 279 525 290 951

Tverrfaglig spesialisert behandling  

for rusmisbrukere 251 847 258 722

Annet 757 212 841 368

Driftsinntekter per virksomhetsområde 8 438 886 8 723 239

Driftskostnader per virksomhetsområde

Somatiske tjenester -5 765 370 -6 045 458

Psykisk helsevern VOP -1 370 264 -1 404 162

Psykisk helsevern BUP -270 412 -280 645

Tverrfaglig spesialisert behandling  

for rusmisbrukere -235 739 -249 156

Annet -784 934 -843 440

Driftskostnader per virksomhetsområde -8 426 719 -8 822 861

Driftsinntekter fordelt på geografi

Pasienter hjemmehørende i Helse Sør-Øst 

RHF sitt opptaksområde 8 331 250 8 618 284

Pasienter hjemmehørende i resten av landet 83 427 80 596

Pasienter hjemmehørende i utlandet 24 209 24 360

Driftsinntekter fordelt på geografi 8 438 886 8 723 239

Note 2.  Inntekter
(Alle tall i NOK 1000) 2019 2018

Driftsinntekter

Basisramme 5 110 981 5 320 391

Aktivitetsbasert inntekt

Behandling av egne pasienter i egen region 1) 2 244 204 2 396 574

Behandling av pasienter internt i egen region 137 868 70 857

Behandling av egne pasienter i andre regioner 2) 44 090 44 399

Behandling av andre pasienter i egen region 3) 83 427 80 596

Poliklinikk, laboratorie og radiologi 401 291 441 101

Utskrivningsklare pasienter 20 768 20 208

Andre aktivitetsbaserte inntekter 47 780 44 261

Aktivitetsbasert inntekt 2 979 428 3 097 997

Annen driftsinntekt

Kvalitetsbasert finansiering 38 877 38 276

Øremerkede tilskudd til andre formål 35 358 37 389

Inntektsføring av investeringstilskudd 4) 5 985 5 119

Andre driftsinntekter 268 257 224 067

Annen driftsinntekt 348 477 304 851

Sum driftsinntekter 8 438 886 8 723 239

Aktivitetstall 2019 2018

Aktivitetstall somatikk

Antall DRG poeng iht. "sørge for" ansvaret 98 439 107 073

Antall DRG poeng iht. eieransvaret 98 519 104 679

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 316 731 364 985

Aktivitetstall psykisk helsevern for barn og unge

Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling 203 239

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 47 464 49 932

Antall ISF-poeng ihht eieransvar 14 935 15 852

Aktivitetstall psykisk helsevern for voksne

Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling 3 009 3 377

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 98 319 115 016

Antall ISF-poeng ihht eieransvar 14 917 16 583

Aktivitetstall tverrfaglig spesialisert  

behandling for rusmisbrukere

Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling 357 421

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 22 214 27 310

Antall ISF-poeng ihht eieransvar 2 893 3 785
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Note 3. Kjøp av helsetjenester 

(Alle tall i NOK 1000) 2019 2018

Kjøp av helsetjenester

Kjøp av offentlige helsetjenester somatikk eksternt 104 045 91 540

Kjøp av offentlige helsetjenester somatikk 

internt i foretaksgruppen 391 848 350 435

Kjøp av private helsetjenester somatikk 25 726 21 445

Kjøp av offentlige helsetjenester psykiatri eksternt 7 355 7 428

Kjøp av offentlige helsetjenester psykiatri internt 

i foretaksgruppen 9 783 7 473

Kjøp av private helsetjenester psykiatri 3 408 3 186

Kjøp av offentlige helsetjenester rus eksternt 650 676

Kjøp av offentlige helsetjenester rus internt i 

foretaksgruppen 3 341 4 939

Kjøp av private helsetjenester rus 1 286

Kjøp av helsetjenester utland 2 762 1 964

Sum gjestepasientkostnader 548 919 489 372

Innleie av helsepersonell fra vikarbyrå 58 534 68 240

Kjøp fra Luftambulansen ANS 1 040 852

Kjøp av andre ambulansetjenester 857 631

Andre kjøp av helsetjenester 24 322 73 141

Sum kjøp av andre helsetjenester 84 754 142 863

Sum kjøp av helsetjenester 633 673 632 236

Note 5.  Lønnskostnader, antall ansatte,
godtgjørelser m.m.
(Alle tall i NOK 1000) 2019 2018

 Lønnskostnader

Lønnskostnader 4 037 229 4 350 286

Arbeidsgiveravgift 551 584 583 636

Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift 804 980 768 551

Andre ytelser 45 201 50 864

- balanseførte lønnskostnader egne ansatte -6 570 -8 128

Sum lønn og andre personalkostnader 5 432 424 5 745 209

Gjennomsnittlig antall ansatte 8 966 10 028

Gjennomsnittlig antall årsverk 6 752 7 501

Note 4.  Varer
(Alle tall i NOK 1000) 2019 2018

Varebeholdning

Annet medisinsk forbruksmateriell (eget bruk) 19 742 16 265

Andre varebeholdninger (eget bruk) 826 826

Sum varebeholdning 20 568 17 091

Anskaffelseskost 20 568 17 091

Bokført verdi 31.12.19 20 568 17 091

Varekostnad

Legemidler 557 344 565 666

Medisinske forbruksvarer 351 985 393 908

Andre varekostnader til eget forbruk 65 955 66 115

Innkjøpte varer for videresalg 512 753

Sum varekostnad 975 796 1 026 442

Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår i Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF definerer personer i stillingene administrerende 
direktør, viseadministrerende direktør, direktør medisin og helsefag,  
økonomidirektør, HR-direktør, kommunikasjonsdirektør, prosjektdirektør og 
divisjonsdirektører som ledende ansatte.

Sykehuset Innlandet HF følger ”Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse 
til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel”, hvor ho-
vedprinsippet er at ”lederlønningene i selskaper med helt eller delvis statlig 
eierskap skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende. Selskapene 
skal bidra til moderasjon i lederlønningene”.

Redgjørelse for lederlønnspolitikken i 2019

Lønn for ledende ansatte er i hovedsak fast lønn, men det er også rom for at 
administrerende direktør inngår avtaler om opptjening av permisjon, bistillin-
ger ved universitet eller helseforetak og kostnader til pendling. 

Sykehuset Innlandet HF har som målsetting å tilby ledende ansatte konkurran-
sedyktige arbeidsvilkår. Lederlønnspolitikken i det foregående regnskapsår har 
i hovedsak bygget på de samme prinsipper som beskrevet ovenfor.

Administrerende direktør har avtale om sluttvederlag i sin arbeidsavtale:

Dersom administrerende direktør velger å tre ut av sin stilling i samråd med 
styret  eller etter anmodning fra styret, uten at det foreligger saklig grunn for 
oppsigelse eller avskjed,  vil det bli betalt etterlønn for 12 måneder fra fratre-
delsesdato.  Ved ansettelse i ny stilling vil etterlønn bli avkortet tilsvarende lønn 
i den nye stillingen.
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Revisjonshonorar fordeler seg på følgende tjenestekategorier:

(Alle tall i NOK) 2019 2018

Lovpålagt revisjon  291 478 239 720

Andre attestasjonstjenester  8 350 16 500

Skatte- og avgiftsrådgivning 0 9 557

Andre tjenester utenfor revisjon 61 150 0

Sum godtgjørelse til revisor 360 978 265 777

Honorar til revisor i henhold til inngåtte avtaler  

Spesifikasjon av andre tjenester utenfor revisjon

Honorar for bistand  61 150  9 557 

Lønn til ledende ansatte

(Alle tall i NOK)

Navn Tittel Lønn Pensjon Andre Godtgj. Sum   Tjenesteperiode Ansettelses periode

Andersgaard, Alice Beathe Administrerende direktør 1 934 273 242 199 10 392 2 186 864 01.01.19-31.12.19 01.01.19-31.12.19

Mjærum, Astrid Bugge Viseadministrerende dir. 363 394 377 214 3 184 743 792 01.01.19-07.03.19 01.01.19-07.03.19

Byenstuen, Frank Roar Kommunikasjonsdirektør 1 078 152 328 733 9 526 1 416 411 15.02.19-31.12.19 01.01.19-31.12.19

Hummelvoll, Rune HR-direktør 884 082 287 908 7 794 1 179 784 01.01.19-30.09.19 01.01.19-30.09.19

Wulfsberg, Ragnhild HR-direktør, konst. 1 078 152 199 069 10 892 1 288 113 12.09.19-31.12.19 01.01.19-31.12.19

Jenssen, Roger Prosjekt-direktør 1 356 308 316 344 10 392 1 683 044 01.01.19-31.12.19 01.01.19-31.12.19

Lier, Nina Cecilie Økonomidirektør 1 351 271 279 214 8 392 1 638 877 01.01.19-31.12.19 01.01.19-31.12.19

Pettersen, Ellen Henriette Direktør medisin og 
helsefag

1 590 387 217 105 2 196 1 809 688 01.01.19-31.12.19 01.01.19-31.12.19

Beitdokken, Randi L. Divisjonsdirektør 1 094 197 320 634 10 392 1 425 223 01.01.19-31.12.19 01.01.19-31.12.19

Bjørnstad, Bård Are Divisjonsdirektør 1 156 344 211 804 8 964 1 377 112 01.01.19-31.12.19 01.01.19-31.12.19

Graadal, Øyvind Divisjonsdirektør 1 830 305 178 523 4 392 2 013 220 01.01.19-31.12.19 01.01.19-31.12.19

Kristoffersen, Geir Divisjonsdirektør 1 157 848 205 102 4 416 1 367 366 01.04.19-31.12.19 01.01.19-31.12.19

Lundring, Hege Divisjonsdirektør 1 005 849 304 113 4 330 1 314 292 01.01.19-13.03.19 01.01.19-31.05.19

Millum, Astrid Divisjonsdirektør 1 103 795 199 729 6 780 1 310 304 01.01.19-31.12.19 01.01.19-31.12.19

Thorsen-Dahl, Benedicte Divisjonsdirektør 1 684 115 337 828 10 392 2 032 335 01.01.19-31.12.19 01.01.19-31.12.19

Tronsmoen, Stein Divisjonsdirektør 983 470 227 090 3 660 1 214 220 01.01.19-31.10.19 01.01.19-31.10.19

Vika, Kari Mette Divisjonsdirektør 1 384 943 241 750 10 392 1 637 085 14.03.19-31.12.19 01.01.19-31.12.19

Gjessing, Hege Divisjonsdirektør, konst. 103 583 334 323 3 000 440 906 01.01.19-31.01.19 01.01.19-31.01.19

Halseth, Thor Kristian Divisjonsdirektør, konst. 915 248 265 998 1 098 1 182 344 01.01.19-31.03.19 01.01.19-31.12.19

Øien, Oddbjørn Divisjonsdirektør, konst. 1 146 760 240 194 4 392 1 391 346 01.11.19-31.12.19 01.01.19-31.12.19

23 202 476 5 314 874 134 976 28 652 326

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til administrerende direktør/styreleder eller andre nærstående parter.

Godtgjørelse til styrets medlemmer

(Alle tall i NOK)

Navn Tittel Styrehonorar Lønn    Andre Godtgj. Sum   Tjenesteperiode

Enger, Anne Styreleder  238 900  238 900 01.01.19-31.12.19

Berge, Tor E. Nestleder  166 500  166 500 01.01.19-31.12.19

Drønen, Kaija Eide Styremedlem  119 400  119 400 01.01.19-31.12.19

Haga, Daniel M. Styremedlem  123 252  123 252 01.01.19-31.12.19

Hurum, Jørgen Styremedlem  119 400 226 675  346 075 01.01.19-31.12.19

Nielsen, Marianne Styremedlem  119 400 689 296  4 392  813 088 01.01.19-31.12.19

Talsnes, Ove Styremedlem  119 400 1 359 039  1 478 439 01.01.19-31.12.19

Tønnessen, Kjell-Petter Styremedlem  119 400  119 400 01.01.19-31.12.19

 1 125 652 2 275 010  4 392  3 405 054 
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Note 6.  Andre driftskostnader
(Alle tall i NOK 1000) 2019 2018

Transport av pasienter 271 928 286 068

Bygninger og kontorlokaler inkl energi og forsikring 155 760 165 440

Kjøp og leie av medisinskteknisk utstyr, IKT, 

inventar mv. 62 808 64 646

Konsulenttjenester 18 647 19 869

Annen ekstern tjeneste 377 525 386 969

Reparasjon vedlikehold og service 74 001 80 622

Kontor og kommunikasjonskostnader 39 001 39 808

Kostnader forbundet med transportmidler 18 714 19 391

Reisekostnader 37 474 42 501

Forsikringskostnader 3 438 3 262

Pasientskadeerstatning 3 727 3 497

Øvrige driftskostnader 36 292 38 457

Andre driftskostnader 1 099 315 1 150 532

Note 7.  Finansinntekter- og kostnader
(Alle tall i NOK 1000) 2019 2018

Finansinntekter

Konserninterne renteinntekter 39 931 30 935

Andre renteinntekter 3 318 2 898

Andre finansinntekter (agio) 115 50

Finansinntekter 43 363 33 883

Finanskostnader

Konserninterne rentekostnader 2 642 2 994

Andre rentekostnader 126 415

Andre finanskostnader 405 81

Finanskostnader 3 173 3 490

Note 8.  Forskning og utvikling
(Alle tall i NOK 1000) 2019 2018

Øremerket tilskudd fra eier til forskning 5 041 4 758

Andre inntekter  til forskning 8 567 9 770

Basisramme til  forskning 59 232 61 317

Sum inntekter  til forskning 72 840 75 845

Øremerkede tilskudd fra eier til utvikling 1 765 0

Andre inntekter  til utvikling 130 622

Basisramme til utvikling 3 049 1 013

Sum inntekter til utvikling 4 944 1 635

Sum inntekter til forskning og utvikling 77 784 77 480

Kostnader til forskning:

- somatikk 33 012 35 590

- psykisk helsevern 22 507 22 748

- TSB 17 321 17 507

Sum kostnader til forskning 72 840 75 845

Kostnader til utvikling:

- somatikk 2 858 130

- TSB 1 295 1 505

- annet 791 0

Sum kostnader til utvikling 4 944 1 635

Sum kostnader Forskning og utvikling 77 784 77 480

Antall avlagte doktorgrader 8 7

Antall publiserte artikler 160 166

Antall årsverk forskning 70,5 73

Antall årsverk utvikling 4,4 1
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Note 9.  Varige driftsmidler
(Alle tall i NOK 1000)

2019

Tomter og

boliger

Bygninger Anlegg under

utførelse

Medisinsk- 

teknisk utstyr

Transportmidler

og annet

Sum varige

driftsmidler

Anskaffelseskost 1.01.19 160 717 6 727 595 49 951 1 269 755 502 071 8 710 089

Åpningsbalanse korrigert 160 717 6 727 595 49 951 1 269 755 502 071 8 710 089

Tilgang ekstern 2 049 108 184 34 142 21 610 165 984

Tilgang fra anlegg under utførelse 191 908 -235 346 36 432 7 006

Avgang ved salg, ekstern -2 059 -3 048 -5 640 -15 110 -25 856

Avgang ved salg, intern (inkl virk.overdragelse) -29 250 -569 779 -18 -127 781 -27 628 -754 455

Anskaffelseskost 31.12.19 131 467 6 175 493 90 884 1 214 277 483 642 8 095 763

Akkumulerte avskrivninger 1.01.19 -4 050 664 -931 916 -420 320 -5 402 899

Akkumlerte avskrivnigner korrigert -4 050 664 -931 916 -420 320 -5 402 899

Årets avskrivning -163 760 -60 435 -23 487 -247 681

Akk. Avskrivning ved avgang ekstern -52 5 049 14 691 19 689

Akk.avskr ved avgang, intern 308 406 88 833 25 331 422 569

Akkumulerte avskrivninger 31.12.19 -3 906 070 -898 468 -403 784 -5 208 323

Akkumulerte nedskrivninger 1.01.19 -11 000 -11 000

Akkumlerte nedskrivninger korrigert -11 000 -11 000

Årets nedskrivning -37 831 -37 831

Akkumulerte nedskrivning 31.12.19 -48 831 -48 831

Bokført verdi 31.12.19 131 467 2 220 593 90 884 315 808 79 858 2 838 610

(Alle tall i NOK 1000)

Operasjonell leasing/leieavtaler Tomter og

boliger

Bygninger Medisinsk 

teknisk utstyr

Transportmidl.

og annet

Leiebeløp årlig 37 798 39 114 1 436 11 720

Varighet (år) 0-5 0-10 0-5 0-10

(Alle tall i NOK 1000) 

Finansielle leieavtaler

Bokført verdi 

31.12

Estimert leiebeløp Årlige  

avskrivninger

Varighet 

kontrakter (år)neste år 2 til 5 år utover 5 år

Medisinsk-teknisk utstyr 17 769 2 417 10 864 4 488 455 7

Transportmidler og annet 9 823 1 965 7 858 194 5

Note 10.  Eierandel i datter- og tilkn. foretak

(Alle tall i NOK 1000) Totalt 2019 Total 2018

Investeringer i aksjer og andeler

Andre aksjer og andeler 25 414 14

Egenkapitalinnskudd i pensjonskasser/KLP 416 215 386 628

Sum investeringer i aksjer og andeler 441 629 386 643

Disposisjonsretten til medlemsinnskudd KLP er begrenset. Verdien av tilskuddet vil først kunne bli utbetalt dersom foretaket går ut av KLP (slik KLP er  
organisert p.t.). Ved en eventuell omdanning eller annen omorganisering av KLP antas det at medlemmene får tildelt aksjer.
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Note 11. Finansielle anleggsmidler og gjeld
(Alle tall i NOK 1000)

2019 2018

Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme foretaksgruppe 1 895 009 1 758 569

Sum finansielle anleggsmidler 1 895 009 1 758 569

Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeld til foretak i samme gruppe 125 890 143 179

Annen langsiktig gjeld 29 298 2 986

Sum langsiktig gjeld 155 188 146 165

Herav langsiktig gjeld som forfaller senere enn 5 år 39 445 56 734

Note 13.  Kontanter og bankinnskudd
(Alle tall i NOK 1000)

2019 2018

Innestående skattetrekksmidler 178 445 190 498

Sum bundne bankinnskudd 178 445 190 498

Bankinnskudd og kontanter som ikke er bundet 1 492 1 133

Sum bankinnskudd og kontanter 179 937 191 631

Helseforetaket hadde per desember 2019 en kredittramme på 45 millioner 
kroner tilknyttet konsernkontoordningen. Kreditten har ikke vært belastet 
gjennom 2019.
Innestående på konsernkontoordning er klassifisert som kortsiktig fordring
i Helse Sør-Øst RHF og i foretaksgruppen.

Note 14.  Egenkapital
(Alle tall i NOK 1000) Foretaks 

kapital
Annen 

innskudd 
egenkapital

Annen 
egenkapital

Total 
egenkapital

Inngående balanse 1.01.19 100 4 618 517 757 777 5 376 394

Virksomhetsoverdragelse 
Kongsvinger -360 067 -360 067

Årets resultat 52 357 52 357

Egenkapital 31.12.19 100 4 258 450 810 135 5 068 685

Note 12. Kundefordringer og andre fordringer
(Alle tall i NOK 1000)

2019 2018

Fordringer

Kundefordringer 41 565 58 043

Fordringer på foretak i foretaksgruppen  
Helse Sør-Øst 756 104 849 366

Opptjente inntekter  
(inkl pasienter under behandling) 20 595 25 840

Øvrige kortsiktige fordringer 17 440 20 206

Fordringer 835 705 953 455

Avsetning for tap på fordringer 31.12.19

Avsetning for tap på kundefordringer 1.01.19 -9 000 -9 000

Årets endring i avsetning til tap på krav -1 000

Avsetning for tap på fordringer 31.12.19 -10 000 -9 000

Årets konstanterte tap -9 799 -6 580

Kundefordringer pålydende 31.12.19

Ikke forfalte fordringer 32 074 38 820

Forfalte fordringer 1-30 dager 2 862 3 824

Forfalte fordringer 30-60 dager 768 2 682

Forfalte fordringer 60-90 dager 2 078 8 782

Forfalte fordringer over 90 dager 3 121 3 936

Kundefordringer pålydende 31.12.19 40 902 58 043
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Note 15.  Pensjoner

I alt er 23 216 personer omfattet av pensjonsordninger i Sykehuset Innlandet 
HF. 7 471 er yrkesaktive, 9 867 er oppsatte og 5 878 er pensjonister. 

Pensjonsordningen
Tariffestet tjenestepensjon for de ansatte er sikret i KLP og Statens 
Pensjonskasse sine kollektive pensjonsordninger. Dette gjelder alders-,  
uføre -, etterlatte-, tidligpensjon, AFP og betinget tjenestepensjon.  
Årskullene født før 1963 er sikret tidligpensjon og AFP 62-67 år.   
Årskullene født fra 1963 er sikret betinget tjenestepensjon eller livsvarig AFP.  
Når regelverket krever det samordnes pensjonene med utbetalingene fra 
folketrygden. Det tjenes ikke opp pensjon for lønn over 12G (folketrygdens 
grunnbeløp).  
  
Regelverksendringer i offentlig tjenestepensjon  
Partene i arbeidslivet ble enige om ny offentlig tjenestepensjon (OfTP) fra 
01.01.2020. Stortinget vedtok 11.06.2019 endringer av flere lover som 
regulerer pensjon innen offentlig sektor. Regelendringene er innarbeidet i 
KLPs vedtekter. Regnskapsstiftelsen gav ut egen veiledning i august 2019 
om regnskapsmessig håndtering av endringene i offentlig tjenestepensjon. 
Denne veiledningen er lagt til grunn ved beregningene for 2019.   
  
Siden endelig vedtak om ny offentlig AFP ikke foreligger, angir veiledningen 
at man også for årskullene 1963 og yngre regner forpliktelsen etter dagens 
AFP ordning. Det er lagt til grunn samme antakelser om uttak av AFP som 
tidligere år. For arbeidstakere i sykepleierordningen og fellesordningen antas 
det at 36 prosent av dem med aldersgrense 65 år tar ut AFP ved 62 år og det 
antas at 42,5 prosent  tar ut AFP ved 62 år av dem med 70 års aldersgrense.  
For sykehusleger antas det at 15 prosent tar ut AFP ved 63 år.   

(Alle tall i NOK 1000) 2019 2018

Pensjonsforpliktelse

Brutto påløpte pensjonsforpliktelser 15 500 274 16 698 945

Pensjonsmidler -13 471 968 -13 857 022

Netto pensjonsforpliktelse 2 028 306 2 841 923

Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelser 271 769 380 786

Ikke resultatført tap/(gev) av estimat- og 
planavvik inkl. aga -2 742 810 -3 665 660

Netto balanseførte forpliktelse inkl.

arbeidsgiveravgift -442 736 -442 951

Herav balanseført netto pensjonsforpliktelser
inkl. aga 835 1 090

Herav balanseført netto pensjonsmidler inkl. aga 443 571 444 042

Spesifikasjon av pensjonskostnad

Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året 632 302 673 770

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 407 028 389 455

Årets brutto pensjonskostnad 1 039 330 1 063 225

Forventet avkastning på pensjonsmidler -549 712 -547 516

Administrasjonskostnad 31 145 41 901

Netto pensjonskostnad inkl adm.kost 520 763 557 610

Aga netto pensjonskostnad inkl. adm. kost 69 782 73 047

Resultatført aktuarielt tap/(gevinst) 124 719 113 897

Resultatført aga av aktuarielt tap/(gevinst) 25 039 23 997

Resultatført planendring 64 677

Årets netto pensjonskostnad 804 980 768 551

Pensjonsmidler - premiefond

Brutto pensjonsmidler inkluderer premiefond 
med følgende beløp og bevegelser i løpet av 
regnskapsåret: 

Premiefond 1.01.19 435 965 483 783

Tilførte premiefond 105 499 139 522

Uttak fra premiefond -81 900 -187 340

Premiefond 31.12.19 459 564 435 965

Demografiske forutsetninger 2019 2018

Anvendt dødlighetstabell K2015BE K2013BE

Anvendt uførefrekvens KU2020 K2015BE

Forventet uttakshyppighet AFP 15-42,5% 15-42,5%

Frivillig avgang for sykepleiere (i %)

Alder i år <20 20-25 26-30 31-40 41-49 50-55 >55

Sykepleiere 25,00 15,00 10,00 6,00 4,00 3,00 0

Frivillig avgang for sykehusleger og fellesordning (i %)

Alder i år <24 24-29 30-39 40-49 50-55 >55

Sykehusleger og fellesording 25,00 15,00 7,50 5,00 3,00 0,00

Demografiske forutsetninger (2019/2020)
Dødeligheten og uførheten hos medlemmene er en viktig del av grunnlaget for pensjonskostnadene og pensjonsforpliktelsene. 
Sykehuset Innlandet HF anvender dødelighetstabellen K2013BE og oppdatert uføretabell, KLP Uføretariff (KU2020), som forutsetninger for dødelighet og uførhet.

De økonomiske forutsetninger per 31.12.2019 følger siste veiledning gitt 
av Regnskapsstiftelsen i januar 2020. Basert på disse er det beregnet beste 
estimat brutto pensjonsforpliktelse per 31.12.2019. Beste estimat midler er 
basert avkastningen i KLP for 2019.    

Økonomiske forutsetninger 2019 2018

Diskonteringsrente 2,30 2,60

Forventet avkastning på pensjonsmidler 3,80 4,30

Årlig lønnsregulering 2,25 2,75

Årets pensjonsregulering 1,24 1,73

Regulering av folketrygdens grunnbeløp 2,00 2,50
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Note 17.  Kortsiktig gjeld
(Alle tall i NOK 1000)

2019 2018

Annen kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 160 981 131 148

Kortsiktig gjeld til foretak i foretaksgruppen 

Helse Sør-Øst 106 307 139 981

Påløpte feriepenger 456 436 496 657

Påløpte lønnskostnader 73 140 84 751

Annen kortsiktig gjeld 108 161 111 394

Annen kortsiktig gjeld 905 024 963 930

Note 18. Eiers styringsmål
(Alle tall i NOK 1000)

2019 2018

Årsresultat 52 357 -69 229

Avvik fra resultatkrav 52 357 -69 229

Note 16.  Andre avsetninger for forpliktelser
(Alle tall i NOK 1000)

2019 2018

Avsetning for overlegepermisjoner 66 312 69 114

Investeringstilskudd 101 892 116 159

Avsetning for pasientskadeerstatning 2 500 2 000

Andre avsetninger for forpliktelser 0 282

Sum avsetning for forpliktelser 170 704 187 555

Avsetning for overlegepermisjoner omfatter 499 overlege- og psykolog-
spesialistårsverk.  Uttakstilbøyeligheten er satt til 50 prosent for overlege-
stillingene og 100 prosent for psykologspesialister.   
 Overordnede leger og spesialister i Sykehuset Innlandet HF har avtalefestet 
rett til fire måneders studiepermisjon hvert femte år.   
Under permisjonen mottar overlegene og spesialistene lønn.  
Lønnen kostnadsføres og avsettes som en langsiktig forpliktelse etter hvert 
som retten opparbeides. Uttakstilbøyeligheten kan variere mellom foretak i 
Helse Sør-Øst RHF og internt mellom de enkelte avdelinger i foretakene.

Note 21.  Foretakets transaksjoner med 
 nærstående parter
Transaksjoner med andre helseforetak er i hovedsak knyttet til oppgjør for 
gjestepasienter, det vil si pasienter bosatt i eget opptaksområde og  
som på grunn av midlertidig opphold, fritt sykehusvalg eller manglende 
kompetanse eller kapasitet i eget foretak får behandling i et annet 
helseforetak innen regionen,  i annen region eller private sykehus som vår 
eller andre helseregioner har avtale med.   
    
Henviser til note 3 for detaljer.    
 Utover dette er det ordinære kjøp av medikamenter fra Sykehusapotekene HF 
for 235 millioner kroner, ordinære kjøp av medisinsk forbruksmateriell fra 
den regionale leverandøren Forsyningssenteret for 92 millioner kroner  
og kjøp av IKT- og HR-tjenester av den regionale tjenesteleverandøren 
Sykehuspartner HF for 340 millioner kroner. Forsyningssenteret og 
Sykehuspartner HF er avdelinger under Helse Sør-Øst RHF.   
 Det er gjennomført en karlegging og dokumentasjon av styremedlemmer 
og ledende ansatte i Sykehuset Innlandet HF, og  ingen av disse har roller, 
ansvar og/eller verv som kan tenkes å komme i konflikt med relasjoner 
foretaket har til andre aktører.    

Note 22. Virksomhetsoverdragelse 
Kongsvinger

Kongsvingers opptaksområde ble overført til Akershus sykehusområde  
1. februar 2019 og dette medførte betydelige endringer i foretakets 
inntekter og kostnader.
Virksomhetsoverdragelsen påvirker mange inntekts- kostnads og balanse- 
poster, og medfører at tallene for 2019 ikke er direkte sammenlignbare 
med 2018.
Inntektene ble redusert med 1,04 milliarder kroner, herav 707 millioner 
kroner i redusert basisinntekt. 
Kostnadene ble beregnet redusert med 944 millioner krobner, noe som ga 
en nettoeffekt på om lag - 95 millioner kroner for Sykehuset Innlandet HF. 
Beregningen er basert på faktiske regnskapstall for 2018 og i noen tilfeller 
anslag for Kongsvingers opptaksområdes andeler av ufordelte fellesposter.
I tillegg har Sykehuset Innlandet mistet en del ISF-inntekter for pasienter 
fra Kongsvingerregionen som tidligere ble behandlet i andre divisjoner i 
Sykehuset Innlandet.
Det er inngått avtale med Akershus universitetssykehus HF om fortsatt 
behandling av enkelte pasientgrupper i en overgangsfase.
Sykehuset Innlandet har fått 100 millioner kroner i omstillingsstøtte fra 
Helse Sør-Øst RHF i 2019 for å tilpasse seg endringen.

Det ble per 1. februar 2019 satt opp en åpningsbalanse som dannet 
grunnlag for vedsetteles av eiendeler og gjeld som ble virksomhetsover-
dratt. 
Langsiktige poster ble overført uten kontantoppgjør, mens de kortsiktige 
ble gjort opp ved overføring av kontanter.

938 personer ble virksomhetsoverdratt.

Note 19.  Eierinformasjon
Helseforetaket er 100 prosent eiet av Helse Sør-Øst RHF.

Regnskapet til Sykehuset Innlandet HF er konsolidert i konsernregnskapet 
for Helse Sør-Øst RHF.

Konsernregnskapet fås utlevert ved henvendelse til Helse Sør-Øst RHF, 
Hamar.

Note 20.  Pantstillelser og garantiansvar
Det foreligger ingen kjente pantstillelser eller garantiansvar.
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Kongsvinger

Trysil

Hedalen

Gausdal

Vinstra

Bagn

Ryfoss

Dokka

Rena

Koppang
Ringebu

Vågå

Lom Rendalen
Drevsjø

Ingeberg

Lillehammer

Gjøvik
Hamar
Ottestad

Elverum

Tynset

Otta

Furnes

= behandlingssteder

= ambulanse vaktlag heldøgn

= luftambulanse

Sykehuset Innlandet - områdekart

= ambulanse vaktlag deldøgn

= syketransport

= legebil

Postboks 104, 2381 Brumunddal 

Telefon 915 06 200 

www.sykehuset-innlandet.no

Sykehuset Innlandet 
– vi er der når du trenger oss!
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● = behandlingssteder
● = ambulansestasjoner
● = ambulanse vakt heldøgn
● = luftambulanse
● = syketransport
● = legebil


