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Innledning
Den økonomiske situasjonen i 2021 har vært krevende.

Covid-19 pandemien har preget det norske samfunnet generelt og helsevesenet spesielt
i hele 2021. Pandemien har påvirket driften av Sykehuset Innlandet betydelig også dette
året, og det har gitt vesentlig utslag på økonomisk resultat. Det har vært økte kostnader
til smittevern og beredskap, og ventetider og fristbrudd har økt. Lokale smitteutbrudd
og nasjonale tiltak har medført økt sykefravær blant ansatte og lavere elektiv aktivitet.
Det har vært nødvendig å øke bemanningen på medisinske sengeposter, intensivavdelingene og i akuttmottakene. Turnoveren har økt ved flere av sengepostene og tilgangen
til kvalifiserte søkere er redusert. Det er også en økning i sykelighet innenfor psykisk
helsevern barn og unge og for voksne. Behovet for behandling har økt i disse enhetene
og det har vært fulgt av en økning i bemanningen. Situasjonen har vært utfordrende
både for sykehusene og kommunene.

Gjennom Statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett er det gjennom 2021 kompensert
med tildelinger for å håndtere effektene av inntektsbortfall og merkostnader i drift gjennom året. Det er også gitt midler til å foreta nødvendige investeringer i utstyr for å håndtere pandemien og for å stimulere til økt aktivitet og reduserte ventetider. For 2021 er
Sykehuset Innlandet tildelt om lag 310 millioner kroner for å kompensere for effekter av
pandemien. Det er derfor vanskelig å fastslå nivået på den økonomiske underliggende
driften i foretaket uten de beregnede effektene av pandemien.
Etter en positiv økonomisk utvikling høsten 2019, budsjetterte foretaket med et resultat
i balanse i 2020 og med et positivt resultat på 25 millioner kroner i 2021. Foretaket har
måttet gjennomføre omstillinger og driftstilpasninger til den endrede økonomiske rammen etter at Kongsvingerregionen ble virksomhetsoverdratt til Akershus universitetssykehus i februar 2019. Arbeidet med omstillingene har måttet skje parallelt med håndtering av en krevende pandemisituasjon, noe som har medført en forsinkelse i gjennomføringen av omstillingstiltakene.

I forslaget til Statsbudsjett for 2022, Prop. 1 S (2021–2022), legges det til grunn at sykehusene i 2022 vil være tilbake i en normal driftssituasjon og de ekstraordinære bevilgningene foreslås derfor ikke videreført. I tilleggsproposisjonen til Statsbudsjettet er det
foreslått å øke midler til aktivitetsvekst og grunnfinansieringen i sykehusene.

Det er forventet økt antall innleggelser på grunn av forsinket sykelighet, pasienter med
covid-19 og luftveisinfeksjoner i 2022. Dette vil i perioder kreve økt bemanning og medføre en krevende økonomisk situasjon dersom dette ikke blir kompensert.

Sykehuset Innlandets organisasjonsutviklingsprogram (OU-program) ble etablert i
2020. OU-programmet er i løpet av 2021 bemannet med delprogramledere og stabspersonell som i tillegg til sin primærfunksjon i stabsavdelingene skal støtte OU-programmet. Det er satt ned flere arbeidsgrupper og prosjekter for å se på mulige tiltak som
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kan iverksettes i de nærmeste årene for å øke kvalitet i pasientbehandling, redusere
uønsket variasjon og redusere kostnader. Dette arbeidet vil fortsette videre i 2022.
Videre prioriteringer i OU-programmet skal harmoniseres med arbeidet med konseptfasen for ny sykehusstruktur.

For å kunne realisere det fremlagte budsjettet for 2022 og tilpasse driften til de økonomiske rammene i årene framover, må det gjennomføres omstillinger og driftstilpasninger. Det planlegges også med endringer i foretakets pasienttilbud og organisering.
Foretaket er tildelt ettårig inntektsstøtte fra Helse Sør-Øst RHF på 30 millioner kroner i
2022 som bidrag til den nødvendige omstillingen i helseforetaket.

I Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023, Meld.St.7 (2019-2020) står det:
«Mulighetene og ønskene i helse- og omsorgstjenesten overstiger ressursene vi har til rådighet. En aldrende befolkning, knapphet på helsepersonell, utvikling av kostbar medisinsk
teknologi og økte forventninger i befolkningen vil trolig øke dette gapet framover. Å gjennomføre tiltak og omstillinger som gjør at vi får mer helse ut av ressursene vi har blir derfor en stadig viktigere oppgave.». Behovet for å få mer helse ut av tilgjengelige ressurser
vil gjelde både i en situasjon preget av pandemi og etter at pandemien er over.

Økonomisk langtidsplan 2022-2025 legger opp til et positivt resultat på 40 millioner
kroner i 2022. Dette er et krevende mål for foretaket. Det er viktig for foretaket å ha
positive resultater og midler til årlige investeringer i medisinsk teknisk utstyr, IKT og
bygningsmessig vedlikehold. Usikkerheten ligger i forventet aktivitetsnivå, utviklingen
av covid-19 pandemien og forsinkelser i effekter av omstillingstiltak. Budsjetterte rammer, aktivitet og bemanning for 2022 er gjort ut fra en normalisert situasjon i tråd med
føringer fra Helse Sør-Øst RHF. Dersom pandemien vedvarer og det fortsatt blir behov
for økt smittevern og beredskap, vil disse kostnadene overstige budsjettert nivå. Det er i
budsjettet foreslått å tildele midler til psykisk helsevern, medisinske sengeposter, intensivavdelinger og akuttmottak for å avhjelpe den krevende driftssituasjonen i disse avdelingene. Det er i 2022 en mindre buffer på fellesområdet enn tidligere år, og arbeidet med
fokusområdene, inkludert det nye området ressursstyring med tilpasning av bemanningen, blir avgjørende for måloppnåelse. Budsjett 2022 krever stram budsjettstyring.
Dette er en overordnet budsjettsak for Sykehuset Innlandet. Divisjonene har utarbeidet
divisjonsvise budsjetter med tiltak og prioriteringer. En oppsummering av de divisjonsvise tiltakene samt en beskrivelse av budsjettsituasjonen i den enkelte divisjon er tatt
inn i denne saken (kapittel 8). Det er også utarbeidet budsjetter på avdelings- og seksjonsnivå.

Foretaket budsjetterer med en resultatsikringsbuffer på fellesområdet på om lag 65 millioner kroner for å sikre at foretaket klarer å nå budsjettert resultat i 2022. Dette er ikke
tilstrekkelig til å fullt ut å kompensere for alle tiltakene som totalt sett er definert med
høy risiko på divisjonsnivå. For å nå budsjettert resultat på 40 millioner kroner for foretaket, er det viktig at omstillingsarbeidet får effekt. Foretaket må til enhver tid utnytte
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den totale kapasiteten på best mulig måte for å møte de økonomiske utfordringene og nå
målet om et budsjett i balanse.
Tillitsvalgte og vernetjeneste skal involveres tidlig i omstillingsprosesser som berører
ansatte.

Det tas et generelt forbehold om eventuelle endringer i inntektsforutsetningene som
følge av Stortingets budsjettvedtak. Hvis Stortingets budsjettvedtak innebærer betydelige endringer i forhold til Prop. 1 S (2021–2022) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022), vil
administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF vurdere å legge fram en oppdatert budsjettsak i desember.

Tildeling av basisramme fra Helse Sør-Øst RHF
2.1 Statsbudsjett og Tilleggsproposisjon 1
Den tidligere regjeringen videreførte i stor grad de mål og satsinger som er lagt til grunn
for spesialisthelsetjenesten i de siste års budsjett i sitt forslag til statsbudsjett. Det er
ikke kommet justeringer i mål og satsinger fra den nye regjeringen i tilleggsproposisjonen. Nedenfor noen hovedpunkter:
•

•

•
•
•

•

1

Det er i Prop. 1 S (2021–2022) og tilleggsproposisjonen foreslått å tildele Helse
Sør-Øst RHF til sammen 651,5 millioner kroner i basisramme til å finansiere økt
aktivitet i 2022.
I Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022) foreslås det at Helse Sør-Øst RHF får en økning i
basisramme på 179 millioner kroner i økt grunnfinansiering for å legge til rette
for økte investeringer samt økt behandling innen psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling. Midlene vil styrke evnen til å oppnå resultatene i økonomisk langtidsplan, samt øke muligheten for å gjøre de planlagte investeringene.
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen for de regionale helseforetakene
gjennomføres i tråd med etablert praksis.
Regjeringen foreslår å fortsette innfasingen av den nye nasjonale inntektsmodellen, hvor budsjettåret 2022 er siste året for innfasingen.
Regjeringen foreslår å øke basisbevilgningene for å følge opp anmodningsvedtak
og lovendringer i bioteknologiloven. Dette gjelder tidlig ultralyd, endret aldersgrense for fosterdiagnostikk inklusiv Non Invasive Prenatal Test (NIPT) og andre
kostnader som tilkommer på sykehusene i tilknytning til å etablere og tilby assistert befruktning med eggdonasjon.
Det foreslås avvikling av kvalitetsbasert finansiering og i stedet gå over til resultatbasert finansiering i 2022.

Kilde: Helse Sør-Øst RHF styresak 127-2021 Budsjett 2022 – Fordeling av midler til drift og investering.
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2.2 Rammebetingelser i 2022
Sykehuset Innlandet fikk oversendt foreløpige inntektsrammer for 2022 fra eier
19. november 2021. Det vises til Helse Sør-Øst RHF sin styresak 127-2021 Budsjett 2022
– Fordeling av midler til drift og investering for tildelinger av rammer vedtatt 25. november 2021, se vedlegg 2. Resultatkravet til foretaket for 2022 vil bli endelig fastsatt i Oppdrag og bestilling 2022. Resultatmålet skal styrebehandles i eget foretak før rapportering
til Helse Sør-Øst RHF.

Basisrammen til Sykehuset Innlandet økes fra 5 217 millioner kroner i 2021 til 5 480
millioner kroner i 2022, det vil si en økning på om lag 264 millioner kroner. Endringen
skyldes blant annet effekt av oppdatering av inntektsmodellen, midler gitt i tilleggsproposisjonen, pensjon og prisjustering. Som tidligere år er det gitt bevilgning til økt aktivitetsvekst. Det er i 2022 trukket tilbake ettårig aktivitetsvekstmidler gitt i 2021 til å
håndtere pandemien.
Det er i tillegg gitt inntektsstøtte for å håndtere nødvendig omstilling og bemanningstilpasning i foretaket på 30 millioner kroner. Begrunnelsen er at foretaket har igangsatte
øvrige tiltak for kostnadstilpasning. Ett av tiltakene har vært å redusere kjøp fra private
innenfor rehabilitering. Den økonomiske konsekvensen av dette kommer først over tid
gjennom lavere avregninger i inntektsmodellen. Midlene framkommer ikke i oversikten
under.

Det ble i 2021 gitt tilskudd til utdanningsstillinger for intensivsykepleiere. Dette vil bli
videreført i 2022. Fordelingen mellom foretakene vil skje på et senere tidspunkt, og er
ikke med i oversikten nedenfor.
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Nedenfor vises basisramme fra Helse Sør-Øst RHF for 2022 til Sykehuset Innlandet:
SYKEHUSET INNLANDET HF
Basisramme 2021 inkl. KBF

2022

5 216 696

Nye forhold inn mot 2022
KBF 2021 tilbakelegging av uttrekk basis

33 422

KBF 2021 uttrekk av KBF- bevilgning

-33 444

# RNB 2021- pensjon forskuttert ØLP

106 705

# RNB 2021- pensjon RNB 2021

6 306

Inntektsmodell 2022, fra ØLP 2022-2025

-27 597

Justering av ettårig aktivitetsvekst ØLP

-31 831

Konsekvensjustering - reduksjon ettårig aktivitet
Basisramme 2022 før statsbudsjettet

2 282
5 272 540

Endringer som følge av Prop 1S (2021-2022)
Prisomregning

120 708

Økt aktivitet, alle tjenesteområder

72 912

Økt grunnfinansiering

21 863

Avbyråkratiseringsreformen ABE
# uttrekk basisramme ABE
# ABE lagt tilbake

-28 293
28 086

Resultatbasert finansiering, RBF
# uttrekk basisramme RBF
# bevilget sfa score på kvalitetsparametere

-33 417
31 268

Andre forhold fra Prop. 1
Komp. for manglende prisjustering av egenandeler
Nasjonal inntektsmodell
Endringer i bioteknologiloven
Tolkeloven

3 485
16 185
3 404
222

Nye forhold fra Helse Sør-Øst RHF
Dyre legemidler-aktivitetsavhengig del private ideelle
Håndtering av endrede pensjonskostnader i 2022
Basisramme 2022 inkl. RBF

358
-28 961
5 480 361

Strategiske forskningsmidler, fra post 72

-

Nasjonale kompetansetjenester, øvrige

2 445

Statlige tilskudd, post 70

9 681

Medisinsk undersøkelse på barnehusene

2 431

Endringer i bioteknologiloven_tilskudd

4 490

Tilskudd til turnustjeneste, foreløpig estimat

2 760

Sum faste inntekter

5 492 486

Tabell 1. Rammer 2022 fra Helse Sør-Øst RHF. Tall i 1000 kr.

*KBF i tabellen står for kvalitetsbasert finansiering.
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2.3 Likviditet – renteinntekter på mellomværende med Helse Sør-Øst RHF
I Helse Sør-Øst RHF er det etablert en praksis hvor det holdes tilbake likviditet på regionalt nivå for å finansiere strategiske satsninger og felles regionale utviklingsprosjekter.
Gjennom dette oppstår langsiktige mellomværende i regnskapene, «basisfordring».
Basisfordringen nedbetales helt eller delvis når det stilles regional likviditet til disposisjon til foretaksvise investeringer og andre kapitalbehov.

Per 31. desember 2021 har Sykehuset Innlandet en budsjettert basisfordring på Helse
Sør-Øst RHF på 2 045 millioner kroner. Basisfordringen skal benyttes som egenfinansiering i forbindelse med ny sykehusstruktur. Renteinntekten i 2021 er på 10,2 millioner
kroner, mot et budsjett på 12,0 millioner kroner. For 2022 er renteinntekten budsjettert
til 19,4 millioner kroner. Det er Helse Sør-Øst RHF sin rente på kreditt i konsernkontostrukturen som er lagt til grunn i beregningen.

Aktivitetsforutsetninger og prioriteringer
Regjeringens forslag til statsbudsjett 2022, Prop. 1 S (2021–2022), legger til rette for en
vekst i pasientbehandlingen på om lag 1,7 prosent fra saldert budsjett 2021 til 2022.
For ISF-finansiert pasientbehandling skal midlene legge til rette for en vekst på om lag
1,6 prosent.

3.1 Prioriteringsregelen

Det nasjonale målet om prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling videreføres i 2022. Krav om måloppnåelse innenfor ventetider og en høyere
vekst i antall polikliniske opphold innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling enn i somatikk, opprettholdes. Ventetid til behandling skal reduseres og
rekruttering av tilstrekkelig antall fagpersoner innenfor psykisk helsevern prioriteres.
Det er ikke endelig fastsatt hva de ulike parameterne skal sammenlignes med for 2022.

Helse Sør-Øst RHF vil påse at helseforetakene oppfyller prioriteringsregelen i planforutsetningene for aktivitet og kostnader per tjenesteområde. Krav vil bli fastlagt i oppdrag
og bestilling for 2022.

Det har per november 2021 vært en betydelig økning i aktiviteten for polikliniske opphold sammenlignet mot samme periode i 2019 og 2020 innenfor alle tjenesteområder,
med unntak av tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
I tabellen nedenfor er det sammenlignet budsjett 2022 mot faktiske/estimat 2021.
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Antall polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde:
Antall polikliniske konsultasjoner

Somatikk

VOP - Psykisk helsevern for voksne

BUP - Psykisk helsevern for barn og unge

TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere

Faktisk /
estimat 2021

B2022

Endr faktisk
2021 budsjett
2022

Endr faktisk
2021 budsjett
2022

332 669

341 390

8 721

2,6 %

18 720

19 323

603

3,2 %

107 350

54 198

Tabell 2. Antall polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde. B = budsjett

110 327

55 650

2 977

1 452

2,8 %
2,7 %

Veksten fra estimat 2021 for antall konsultasjoner i psykisk helsevern for voksne er en
konsekvens av tilpasning av aktiviteten for divisjonens sju etablerte FACT-team samt
oppstart av FACT-sikkerhet. Dette er i tråd med ønsket faglig dreining fra døgn- til
poliklinisk- og ambulant behandling. Tjenesteområdet har i tillegg hatt noen vakante
stillinger i 2021.

Det har vært, og er, flere barn og unge med behov for behandling innenfor psykisk helsevern. Tjenesteområdet er prioritert i 2021. Det er ansatt flere og antall konsultasjoner er
økt. Prioriteringen videreføres i 2022 både i budsjett og virksomhetsplanen.
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling får en økning i antall kontakter målt mot estimerte kontakter for 2021. Henvisningsmengden er stabil og tjenesteområdet opplever at
ventetidene er innenfor målsettingen, men også for dette tjenesteområdet har det vært
noen ubesatte stillinger i 2021.

Innenfor somatiske tjenester er det lagt opp til en vekst i antall polikliniske konsultasjoner på 2,6 prosent i budsjett 2022 sammenlignet med estimat 2021. Foretaket har lange
ventelister. Det planlegges en økning i poliklinisk aktivitet med ekstra kveldspoliklinikker og arbeid med å effektivisere poliklinisk aktivitet. Foretaket arbeider med å dreie
aktiviteten fra døgn til dag og poliklinikk, samt økt bruk av virtuelle konsultasjoner.

Foretaket oppnår kravet i prioriteringsregelen innenfor aktivitet slik budsjettet for 2022
nå foreligger, sett opp mot faktiske/estimerte tall for 2021.

3.2 Innsatsstyrt finansiering – ISF 2

ISF-inntekter er, etter basisrammen, den største finansieringsposten til spesialisthelsetjenesten. Ordningen skal stimulere til kostnadseffektiv behandling og understøtte ønsket faglig utvikling. Helsedirektoratet har et helhetlig ansvar for forvaltning og utvikling
av innsatsstyrt finansiering. Samlede ISF-refusjoner i eget opptaksområde er budsjettert
til 2 532 millioner kroner i 2022. Dette består av ISF-refusjoner for både somatikk, legemidler, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. ISF-refusjoner
innenfor somatikk og legemidler utgjør om lag 2 400 millioner kroner.
2

Kilde: Helse Sør-Øst RHF styresak 127-2021 Budsjett 2022 – Fordeling av midler til drift og investering.
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Plantallene bygger på grupperingslogikk for 2021. Grupperingslogikk for 2022 er foreløpig ikke endelig avklart. Helsedirektoratet har i sin kvalitetskontroll av ISF regelverk
og kostnadsvekter funnet ut at alle vektene har blitt for lave for 2022. Helsedirektoratet
vil sende ut oppdaterte vekter for 2022 som en del av endelig regelverk etter at statsbudsjettet for 2022 er vedtatt av Stortinget. Sykehuset Innlandet har derfor ikke innarbeidet grupperingslogikken for 2022 med nye vekter i budsjettene for 2022. Det er
gitt signaler om at det er små endringer i ISF-vektene fra 2021 til 2022.
Psykisk helsevern – aktivitetsbudsjett

Basert på kostnadsinformasjon fra helseforetakene for poliklinisk psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling, er det nå laget nye refusjonsvekter som i større
grad gjenspeiler faktiske kostnader. Disse vektene innføres fra 2022. Dette vil gi en
intern omfordeling i ISF (innsatsstyrt finansiering), der voksenpsykiatrien får relativt
sett høyere vekter basert på kostnadsberegningene. Det betyr at vektene som i dag er
basert på informasjon fra takstsystemet fases ut og at vektene nå vil bli beregnet etter
samme metodikk som for somatikk. ISF-andelen holdes uendret. Endringen vises som
nedgang i antall DRG poeng for psykisk helsevern for barn og unge og motsatt effekt ved
de andre tjenesteområdene. Endringen skal være budsjettnøytral, det vil si at det er
overført basisramme til barne- og ungdomspsykiatrien fra de andre tjenesteområdene.

Videre er det en generell økning i antall konsultasjoner, fortrinnsvis i eksisterende
FACT-team. Gjennomsnittlig DRG-vekt er beregnet ut fra faktiske tall for første og andre
tertial 2021.
Som for 2021 blir det heller ikke for 2022 flyttet midler fra basisbevilgning til ISF for å
øke ISF-andelen innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling

F 2019

F 2020

B 2021

B 2022

Endr
Endr
Budsjett
Budsjett
2021-2022 2021-2022

Aktivitet - ISF-poeng
VoP - Psykisk helsevern for voksne, sykehus

BUP - Psykisk helsevern for barn og unge

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
SUM

14 915

14 769
2 796

32 480

14 855

16 474
2 830

34 159

17 124

16 085
3 244

36 453

21 051

13 517

3 421

37 989

3 927

-2 568

177

1 536

22,9 %

-16,0 %

5,5 %

4,2 %

Tabell 3. Psykisk helsevern og TSB, antall DRG-poeng. F = faktisk, B = budsjett

Somatikk – aktivitetsbudsjett

Sykehuset Innlandet har lagt opp til en aktivitetsvekst innenfor somatiske tjenester på
1,9 prosent i forhold til budsjett 2021. Dette er en økning på 1,3 prosent i forhold til økonomisk langtidsplan 2022-2025 for budsjettåret 2022, og vil innebære en vesentlig økning i forhold til faktisk aktivitet i 2021. Veksten er noe høyere enn det det er lagt opp til
i tilleggsproposisjonen til Statsbudsjettet.
Målet er å redusere antall som venter på behandling og kontroll og dermed redusere
ventetidene som har økt under pandemien.
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Somatikk

F 2019

ISF-døgn
ISF-dag
ISF-poliklinikk
Sum ISF (døgn, dag og poliklinikk)

F 2020

67 574
6 811
16 540
90 925

B2021

60 107
6 628
16 507
83 242

B2022

67 551
7 368
18 250
93 169

68 409
8 086
18 471
94 966

Endr
Endr
Budsjett
Budsjett
20212021-2022
2022
858
1,3 %
718
9,7 %
221
1,2 %
1 797
1,9 %

Tabell 4. Somatikk, antall DRG - poeng. F = faktisk, B = budsjett

Foretaket har lagt opp til en økning av døgnbehandling med 1,3 prosent i budsjett 2022 i
forhold til budsjett 2021. Økningen er størst for dagopphold, som følge av forskyvningen
av pasienter fra døgn til dag. Det legges opp til en vekst innenfor poliklinikk på 1,2 prosent.
Grafen nedenfor viser faktisk ISF-poeng 2019, 2020 og 2021 og periodisert budsjettert
antall ISF-poeng per måned i 2021 og 2022.
Sykehuset Innlandet HF - ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk)
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okt
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Figur 1. Totalt antall ISF-poeng – faktisk 2019, 2020 og 2021 og budsjett per måned 2021 og 2022.
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Bemanningsutvikling
4.1 Budsjettert bemanning 2022

Figur 2. Brutto månedsverk i 2019, 2020 og 2021. Periodisert budsjett brutto månedsverk i 2020 og 2021

Bemanningsforbruket for foretaket som helhet ligger 211 brutto månedsverk høyere
enn periodisert bemanningsbudsjett for november, mens merforbruk på foretaksnivå i
snitt hittil i år utgjør 140 brutto månedsverk. Merforbruket skyldes økt sykefravær og
økt forekomst av luftveisinfeksjoner, pandemi, forsinket utskrivning av pasienter til
kommunene fra de to store somatiske divisjonene. Videre har mer ressurskrevende
pasienter i akuttpsykiatrien og innføringen av elektronisk kurve (MetaVision) ført til et
økt forbruk av variabel lønn. Psykisk helsevern barn og unge har i 2021 økt bemanningen for å kunne møte utfordringene knyttet til økte ventelister. Deler av disse stillingene er i 2021 finansiert av engangsbevilgninger fra Helse Sør-Øst RHF.
Det er en økning i turnover ved flere av de somatiske sengepostene. Det medfører utfordringer i driften på grunn av rekruttering av mindre erfarent personell og økt behov
opplæring.

Ved sammenligning av gjennomsnittlig sykefravær siste 12 måneder til og med september 2021 med tilsvarende tall til og med september 2019, er det en økning på 0,7 prosentpoeng. Analyser viser et økende korttidsfravær. Økningen skyldes primært koronarelatert fravær.
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Sykefravær
Divisjon
Stab
Elverum-Hamar
Gjøvik - Lillehammer
PHT
Hab/Rehab
Med. Service
Psykisk helsevern
Eiendom og Intern service
Tynset
Medisin og helsefag
Sykehuset Innlandet

sep. 21
2,8 %
7,9 %
8,0 %
5,4 %
6,7 %
11,4 %
9,0 %
8,2 %
5,3 %
4,7 %
7,9 %

sep. 20
4,2 %
7,1 %
7,7 %
7,6 %
9,2 %
7,8 %
9,9 %
8,9 %
6,3 %
4,2 %
8,1 %

sep. 19
3,9 %
6,7 %
6,8 %
6,4 %
7,9 %
7,1 %
9,0 %
7,7 %
6,6 %
5,4 %
7,3 %

Hittil i år Hittil i år Hittil i år
2021
2020
2019
2,9 %
4,8 %
4,8 %
7,6 %
7,5 %
6,8 %
7,9 %
7,6 %
6,8 %
6,6 %
8,0 %
6,6 %
6,4 %
10,1 %
7,4 %
10,3 %
8,1 %
6,9 %
10,1 %
10,3 %
9,1 %
8,2 %
8,7 %
7,5 %
5,3 %
6,8 %
5,6 %
4,0 %
5,5 %
5,5 %
8,1 %
8,4 %
7,4 %

Tabell 5. Tabellen viser utvikling i sykefravær i 2019, 2020 og 2021 per september hvert år

En økning i antall pasienter med behov for innleggelse og fravær blant ansatte som følge
av en fjerde smittebølge i pandemien, vil være krevende for foretaket. Det er etablert
gode prosedyrer for mobilisering av personell, men det er ikke avsatt midler til ekstra
bemanning. En fjerde smittebølge vil kunne medføre redusert elektiv aktivitet dersom
det blir behov for å omdisponere personell. Det knytter seg således høy grad av usikkerhet til bemanningsforbruket inn i 2022 grunnet pandemien. Bemanningsbudsjettet for
2022 viser totalt en reduksjon på 51 månedsverk innen utgangen av året sammenlignet
med faktisk forbruk ved utgangen av 2021.
Bemanningsutviklingen i foretaket følges opp løpende gjennom foretakets månedsrapportering.

4.2 Omstilling og bemanningstilpasning

Pandemien har medført forsinkelser i omstillingstiltakene som var planlagt gjennomført
i 2020 og 2021. Disse videreføres og det vil bli igangsatt nye omstillingstiltak for å sikre
faglig og økonomisk bærekraft. Krav til omstilling og bemanningstilpasninger fører til
usikkerhet og kan påvirke sykefravær og arbeidsmiljø. Det gjennomføres løpende risikovurderinger av omstillingstiltakene.

Medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste og behovet for formelle drøftinger ivaretas
etter hvert som endringstiltak operasjonaliseres og planlegges iverksatt. Omstillingsbehovet løses primært gjennom naturlig avgang og omstilling, men det kan i enkelte tilfeller være behov for å ta i bruk tilbud om sluttvederlag.
Foretaket har etablerte retningslinjer for omstilling og bemanningstilpasninger.
Retningslinjene bygger på Helse Sør-Øst RHF sin omstillingsavtale og de tolv prinsippene for medvirkning.
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Ved omstillinger og bemanningstilpasninger gjelder følgende prinsipper i foretaket:
•
•

•

•

•

Før omstillingen starter, skal det gjennomføres risikovurderinger ved enheter
som planlegger endringer som medfører reduksjon i bemanning.
Sykehuset Innlandet legger vekt på at omstillinger og bemanningstilpasninger
gjennomføres slik at de ivaretar medarbeideres rettigheter etter arbeidsmiljøloven og avtaleverket for øvrig.
Sykehuset Innlandet skal ved gjennomføring av omstillinger sikre kompetansen
som er nødvendig for å drive og utvikle de ulike tjenestetilbud innenfor gjeldende
rammebetingelser.
Omstillinger og bemanningstilpasninger gjennomføres på en slik måte at ulempene blir minst mulig for de berørte medarbeidere. Ansatte som berøres direkte
og eventuelle omstillingskandidater skal fortrinnsvis få nye oppgaver så raskt
som mulig.
Ansettelseskontroll og omplassering er virkemidler som benyttes før andre
virkemidler tas i bruk. Det er viktig med god informasjon og kommunikasjon.

For å fremme best mulig samhandling og stå bedre rustet til å identifisere kritiske faktorer ved gjennomføring av omstilling- og bemanningstilpasninger, vurderes fortløpende
behovet for å etablere omstillingsutvalg på foretaksnivå og i divisjonene.

4.3 Produktivitet – DRG per brutto månedsverk somatikk

Figuren under viser utvikling i ISF-produktivitet i somatikk fra 2019 til budsjett 2022.
Sykehuset Innlandet hadde i 2020 lavere aktivitet enn forventet og en høyere bemanning enn planlagt, dette skyldes i hovedsak pandemien. DRG-produksjonen per brutto
månedsverk ble derfor lavere enn tidligere år. I 2021 har det vært en økning i produktivitet sammenliknet med 2020, men fortsatt noe redusert sammenlignet med 2019.

Sykehuset Innlandet HF - DRG-produktivitet

1,85
1,80
1,75
1,70

1,83
1,79

1,76

1,65

1,82

1,67

1,60
1,58

1,55
1,50
1,45
F 2019

F 2020

B 2021

E2021

ØLP 2022

B 2022

Figur 3. DRG-produktivitet 2019-2022. F=faktisk, B=budsjett og E=estimat
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Økonomisk status
5.1 Resultatutvikling siste år og budsjettert resultat i ØLP 2022-2025
Figuren under viser resultatutvikling de siste årene, foreløpig prognose for 2021 og budsjettert resultat i henhold til ØLP 2022-2025.

Resultatutvikling
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- 50 000 000

- 100 000 000
ØLP 2022-2025

Resultatutvikling

ØLP 2021-2024

Figur 4. Resultatutvikling 2017-2025

Det negative resultatet i 2018 skyldes merforbruk i drift, og medførte at foretaket ikke
fikk nye investeringsmidler i 2019. Resultatet i 2019 og 2020 ble bedre enn forventet, og
i 2021 er budsjettert resultat 25 millioner kroner. Årsprognosen for 2021 er foreløpig
beregnet til minus 30 millioner kroner. For 2022 økes det budsjetterte årsresultatet fra
pluss 25 millioner kroner i 2021 til 40 millioner kroner. Det planlegges med økende positive resultater stigende til 153 millioner kroner i 2025 i ØLP 2022-2025.
Det årlige behovet for investeringsmidler i foretaket er vurdert til å ligge langt over
nivået som per i dag er frigjort til investeringer fra positive resultater i drift samt likviditet fra eier. Likviditeten fra eier gir en årlig investeringsramme på omlag 100 millioner
kroner i tillegg til positivt resultat fra året før.

5.2 Årsprognose 2021 – inngangsfart 2022

Sykehuset Innlandet har per november rapportert et akkumulert negativt økonomisk
resultat på 16,3 millioner kroner. Dette gir et negativt budsjettavvik på 39,3 millioner
kroner. Foretaket har fått midler i 2021 fra Helse Sør-Øst RHF til dekning av bortfall av
ISF-inntekter og kostnader knyttet til pandemien. Årsprognosen for 2021 er på minus
16

30 millioner kroner. Det er vanskelig å skille effekter av pandemien på drift og økonomisk resultat fra drift i et normalt år og dermed vurdere den underliggende driften. Det
er også stor usikkerhet rundt smittesituasjonen mot slutten av 2021 og inn i 2022. Dette
gjør at inngangsfarten inn i 2022 er usikker.
Divisjon

Stab
Medisin og helsefag
Elverum - Hamar
Gjøvik - Lillehammer
Prehospitale tjenester
Habilitering - rehabilitering
Medisinsk service
Psykisk helsevern
Eiendom og Internservice
Tynset
Resultat/styringsfart 2021 - divisjoner og stab
Fellesområdet
Resultat per november - foretak
Årsprognose foretak 2021
Budsjett 2021
Avvik mot budsjett 2021

Resultat per Årsprognose
nov 2021
2021
8 351
9 600
6 878
6 000
-95 852
-105 000
-125 618
-145 000
-13 501
-15 000
3 216
3 000
-15 862
-18 000
-34 285
-36 800
-10 572
-12 000
-8 861
-9 500
-286 105
-322 700
269 772
292 700
-16 333
-30 000
25 000
-55 000

Tabell 6. Årsprognose per divisjon 2021. Tall i 1000 kr.
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Budsjett 2022
6.1 Budsjett 2022 sammenlignet med ØLP 2022-2025 for året 2022
Tabellen under viser endringer i rammer og interne forhold i budsjett 2022 sammenlignet med det som ble lagt til grunn i Økonomisk langtidsplan 2022-2025 for 2022.
Budsjett
Inngangsfart
Forhold fra eier
Inntektsmodell 2022, fra ØLP 2022-2025
Andel av midler til aktivitetsvekst
Justering av ettårig aktivitetsvekst
Konsekvensjustering - reduksjon ettårig aktivitet
Økt grunnfinansiering
Netto Avbyråkratisering- og effektiviseringsreform ABE
Andel av midler nasjonal inntektsmodell
Netto kvalitetsbasert finansiering
Endringer i bioteknologiloven
Andre endringer i 2022
Interne forhold i Sykehuset Innlandet
Sykehuspartner - økt tjenestepris IKT + HR
Omstilling og OU-program
Økning pasientreiser, behandlingshjelpemidler, GP
Forskning
Beregnet effekt budsjett 2022
Resultat etter kostnadstilpasning
Kostnadseffektivisering i foretaket

ØLP 2022Budsjett
2025
2022
Budsjett
2022
0
-30 000
-27 597
82 431
-31 831

-41 191
-10 000
-5 000
-2 000
-35 188
40 000
-75 188

Tabell 7. Endringer i budsjett 2022 mot ØLP 2022-2025 for 2021. Tall i 1000 kr.

-27 597
72 912
-31 831
2 282
21 863
-207
16 132
-2 170
3 404
9 924

-34 913
0
-5 000
0
-5 201
40 000
-45 201

Endring
-30 000
0
-9 519
0
2 282
21 863
-207
16 132
-2 170
3 404
9 924

6 278
10 000
0
2 000
29 987
0
29 987

Beregnet behov for kostnadseffektivisering i foretaket for 2022 viser en bedring sammenlignet med det som lå til grunn i ØLP 2022-2025. «Inngangsfarten» til 2022 er justert som følge av det negative resultatet i 2021, et forventet årsresultat i 2021 på minus
30 millioner kroner. Det er vanskelig å beregne den økonomisk underliggende driften
ved inngangen av 2022 på grunn av store effekter i forbindelse med pandemien. Pandemien påvirker økonomisk i 2021 både i forhold til økte kostnader, reduserte inntekter
og at det er gitt kompensasjoner for dette. I statsbudsjettet for 2022 og i tilleggsproposisjonen er det gitt midler til økt grunnfinansiering og til nasjonal inntektsmodell som gjør
at foretaket får en lavere kostnadstilpasning enn i ØLP for 2022. Foretaket får i 2022 en
kostnadstilpasning på om lag 45 millioner kroner, jamfør tabell ovenfor. En høyere eller
lavere beregnet inngangsfart i 2022 påvirker den beregnede effekten direkte.
«Forhold fra eier» i tabellen over er endringer i rammer og overføringer fra Helse SørØst RHF.
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I avsnittene under forklares endringene i budsjett 2022 sammenlignet med ØLP 20222025 for 2022 i tabellen over.
Forhold fra eier 3

•

Inntektsmodell 2022, fra ØLP 2022-2025

Det er foretatt ordinær oppdatering av kriteriesettene og aktivitetsdata som inngår i
inntektsmodellen. Endring i inntektsmodellen er i tråd med økonomisk langtidsplan
2022-2025. Tildelingen er redusert med 27,6 millioner kroner fra budsjett 2021 til
2022.
•

Andel av midler til aktivitetsvekst

Det legges opp til en vekst i pasientbehandlingen på tilsammen 1,7 prosent. Det er en
målsetning å ta igjen behandlingsetterslep og redusere ventetidene etter koronapandemien. Helse Sør-Øst RHF har fått 651,5 millioner kroner for å finansiere økt aktivitet i
2022. Dette er 78,5 millioner kroner mindre enn forventet i den økonomiske langtidsplanen. Det er besluttet at 601,5 millioner koner skal fordeles til helseforetak og sykehus
i regionen. Sykehuset Innlandet har fått tildelt 73 millioner kroner i aktivitetsmidler i
2022, 9,5 millioner kroner mindre enn det som var forventet i ØLP 2022-2025.
De ekstraordinære midlene på 31,8 millioner kroner til aktivitetsvekst i 2021 videreføres ikke i 2022.
•

Konsekvensjustering - reduksjon ettårig aktivitet

I budsjett 2021 var det ikke tallmessig spesifisert hva som var den ettårige veksten for
Helse Sør-Øst RHF. Dette ble derfor beregnet basert på nasjonale tall og Helse Sør-Øst
RHF regionale andel av øvrige vekstmidler. Når Helse- og omsorgsdepartementet i budsjett 2022 trakk ut den ettårige bevilgningen, ga dette noe avvik, for Sykehuset Innlandet
utgjør det om lag 2,3 millioner kroner i økt basis.
•

Økt grunnfinansiering

Det gis en økt basisbevilgning til økt grunnfinansiering av sykehusene. For Helse Sør-Øst
RHF gir endringen en økt basisbevilgning på 179 millioner kroner. Det foreslås at den
økte basisbevilgningen i sin helhet fordeles ut til helseforetak og sykehus med opptaksområdeansvar. Den økte basisbevilgningen vil styrke evnen til å oppnå resultatene som
planlagt i økonomisk langtidsplan, og øker dermed muligheten for å gjøre de planlagte
investeringene. Sykehuset Innlandet har fått tildelt 21,8 millioner kroner til økt grunnfinansiering.

3

Kilde: Helse Sør-Øst RHF styresak 127 -2021 Budsjett 2022 fordeling av midler til drift og investeringer
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•

Netto avbyråkratisering- og effektiviseringsreform, ABE

Regjeringen har i forslag til budsjett for 2022 videreført avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen ved at de regionale helseforetakene er trukket 0,5 prosent av saldert
budsjett 2021 før prisomregning og andre endringer i budsjett 2022.
Sykehuset Innlandet får et trekk knyttet til avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen på 28,3 millioner kroner. Samtidig er det tilbakeført 28 millioner kroner for blant
annet å gi rom for investeringer. Nettoeffekten som følge av dette utgjør 0,2 millioner
kroner i basisramme. Redusert ISF-pris med 0,5 prosent kommer i tillegg, noe som gir
en negativ beregnet effekt for foretaket på om lag 10 millioner kroner i 2022.
•

Andel av midler nasjonal inntektsmodell

Det er i statsbudsjettet 2022 gitt 150 millioner kroner for å fase inn modellen gjennom
inntektsvekst. De 150 millioner kronene fordeles mellom regionene med den nasjonale
inntektsmodellens fordelingsnøkkel, noe som gjør at Helse Sør-Øst RHF får 80,9 millioner kroner. Videre gir den årlige oppdateringen av den nasjonale inntektsmodellen en
positiv omfordelingseffekt for Helse Sør-Øst RHF på 51,7 millioner kroner. Samlet er
Helse Sør-Øst RHF bevilget 132,5 millioner kroner for endringer i nasjonal inntektsmodell. Midlene fordeles ut til helseforetakene og Sykehuset Innlandet har fått tildelt om
lag 16 millioner kroner til innfasing av ny inntektsmodell.
•

Netto kvalitetsbasert finansiering (KBF)

Kvalitetsbasert finansiering (KBF) var en finansieringsmodell som tildelte midler til de
regionale helseforetakene basert på resultater av et utvalg av nasjonale kvalitetsindikatorer. Fra 2022 avvikles ordningen og erstattes av resultatbasert finansiering (RBF). Målet er å gå fra et overordnet fokus på kvalitetsarbeid til mer målrettet stimulans til ønsket tjenesteutvikling. Det legges det til grunn at RBF vil tas i bruk internt i Helse Sør-Øst
fra og med budsjett for 2023. For budsjett 2022 blir RBF fordelt som det ville blitt ved
bruk av KBF i 2021. Sykehuset Innlandet har fått en netto reduksjon knyttet til kvalitetsbasert finansiering på 2,2 millioner kroner fra 2021 til 2022.
•

Endringer i bioteknologiloven

Helse Sør-Øst RHF får en økning i basisramme som følge av endringer i bioteknologiloven. Basisrammen økes med 38,2 millioner kroner for Helse Sør-Øst RHF. Det kommer
også en økning i ISF til dette formålet. Sykehuset Innlandet har totalt mottatt 7,9 millioner kroner til innføring av tidlig ultralyd for gravide og NIPT. Av dette er 3,4 millioner
kroner basisramme og 4,5 millioner kroner tilskudd. Dette er fordelt mellom de somatiske divisjonene.
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•

Andre endringer basisramme for Sykehuset Innlandet

Tolkeloven, som trer i kraft fra 1. januar 2022, styrkes med en bevilgning på 3,6 millioner kroner, hvorav Helse Sør-Øst RHF sin andel utgjør 1,9 millioner kroner. Av dette har
Sykehuset Innlandet fått tildelt 0,2 millioner kroner.

Finansieringsansvaret for enkelte legemidler til behandling av MS, narkolepsi, immunsvikt og sjeldne sykdommer ble overført fra Folketrygden til de regionale helseforetakene fra 1. februar 2021. Bevilgningene til de regionale helseforetakene økes med 7 millioner kroner for å håndtere helårskostnaden av disse legemidlene, hvorav Sykehuset
Innlandet sin andel er på 0,4 millioner kroner.

Foretaket har fått midler fra Helse Sør-Øst RHF til å dekke økt pensjonskostnad i 2022.
Beregning viser at foretaket får en besparelse på 9,3 millioner kroner sammenliknet mot
aktuarberegning for 2022. Endelig informasjon om nivået på pensjonskostnad i 2022 vil
tidligst være kjent ultimo januar 2022. Regjeringen vil komme tilbake til håndtering av
eventuelle endringer.
Interne forhold i foretaket

•

Tjenester fra Sykehuspartner HF

Sykehuspartner HF har ansvaret for å levere og drifte tjenester innenfor IKT, HR, innkjøp og logistikk til alle sykehusene i regionen for å understøtte driften i helseforetakene. Sykehuset Innlandet sin andel av budsjetterte kostnader til Sykehuspartner IKT,
HR og innkjøp og logistikk er på samlet 461 millioner kroner i 2022. Dette er en økning
på om lag 35 millioner sammenliknet med faktiske kostnader i 2021, men 6,3 millioner
kroner lavere enn forutsatt i økonomisk langtidsplan 2022–2025 for året 2022. Hovedårsaken til økningen i kostnadene er innføring av nye regionale IKT-løsninger som regional kurve- og medikasjonsløsning og program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM), samt større oppgraderinger og videreutvikling av eksisterende
løsninger.
•

Organisasjonsutviklingsprogram (OU) og omstillingsmidler

Det ble i budsjett 2021 avsatt 15 millioner kroner til etablering og drift av OU-programmet og 20 millioner kroner til omstillingsmidler, til sammen 35 millioner kroner. Det ble
i ØLP 2022-2025 i budsjettåret 2022 planlagt en ytterligere økning med 10 millioner
kroner. Det er i budsjett for 2022 ikke lagt inn noe økning, men 35 millioner kroner videreføres inn i 2022. Det ble i budsjettprosessen vurdert som tilstrekkelig nivå for 2022.
•

Behandlingshjelpemidler, gjestepasienter og pasientreiser

I økonomisk langtidsplan 2022-2025 ble det for budsjettåret 2022 satt av fem millioner
kroner til økte kostnader innenfor behandlingshjelpemidler, gjestepasienter og pasientreiser. Budsjettet for 2022 er styrket med til sammen fem millioner kroner og er i tråd
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med ØLP. Behandlingshjelpemidler og pasientreiser har i 2021 hatt en økning i kostnadsnivået og det knytter seg usikkerhet til om det er avsatt tilstrekkelig med midler.
•

Forskning

I ØLP 2022-2025 i budsjettåret 2022 ble det lagt opp til en økning i basisrammen på to
millioner kroner. I budsjettprosessen ble det besluttet at det i 2022 ikke vil bli styrking
av forskning. Budsjettert basisramme til forskning i 2022 er på omlag på 63 millioner
kroner. I tillegg til basisramme blir forskningen finansiert av eksterne midler.

Resultatbudsjett 2022
Sykehuset Innlandet skal levere et overordnet saldert budsjett for 2022 til Helse Sør-Øst
RHF 10. januar 2022. Oversikten under viser en samlet resultatoppstilling for budsjett
2021, foreløpig prognose for 2021 og budsjett 2022. Prognosen for 2021 er etter regnskapet for november og er inklusive covid-19 effekter.
Tallet i 2022 er pris- og lønnsjustert.

Basisinntekter
ISF inntekter egen region
Polikliniske inntekter
Salgs-, leie-, og andre inntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER
Varekostnader
Lønnskostnader
Avskrivninger
Andre driftskostnader
SUM DRIFTSKOSTNAD
DRIFTSRESULTAT
Netto Finans
ÅRSRESULTAT

Budsjett
2021

Prognose
2021

Budsjett
2022

5 190 198
2 438 699
145 387
927 677
8 701 961
1 701 527
5 548 802
253 920
1 193 446
8 697 694
4 266
20 734
25 000

5 327 185
2 350 573
173 000
1 151 308
9 002 066
1 844 501
5 734 725
253 920
1 213 768
9 046 915
-44 849
14 849
-30 000

5 456 038
2 531 579
171 659
975 432
9 134 708
1 793 786
5 811 700
255 826
1 257 675
9 118 987
15 722
24 278
40 000

Tabell 8. Resultatbudsjett 2021, prognose 2021 og budsjett 2022. Tall i 1000 kr.

Det budsjetteres med et positivt årsresultat på 40 millioner kroner for Sykehuset
Innlandet i 2022 i tråd med målsettingen i økonomisk langtidsplan 2022-2025. Målet for
årsresultatet vil være svært krevende å oppnå. Usikkerheten ligger i forventet aktivitetsnivå, utviklingen av pandemien og forsinkelser i effekter av omstillingstiltak. Budsjetterte rammer, aktivitet og bemanning for 2022 er gjort ut fra en normalisert situasjon.
Dersom pandemien vedvarer med fortsatt behov for økt smittevern og beredskap, vil
disse kostnadene overstige budsjettert nivå. Det budsjetterte årsresultatet forutsetter at
arbeidet med omstillinger fortsetter og at planlagte effekter oppnås. Det er budsjettert
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med en resultatsikringsbuffer på omlag 65 millioner kroner på fellesområdet for å sikre
et resultat på 40 millioner kroner i positivt resultat for foretaket som helhet. Dette er
inkludert inntektsstøtte på 30 millioner kroner fra Helse Sør-Øst RHF.

Budsjettprosess og divisjonsvise tildelinger av midler
8.1 Håndtering av budsjettutfordring 2022
Pandemien har medført økt smittevern og beredskap og økt press på de medisinske
sengepostene, intensivavdelingene og akuttmottakene. Psykisk helsevern har opplevd
en stor økning i henvisningsmengde og sykere pasienter enn tidligere, særlig innenfor
psykisk helsevern barn og unge.
Håndteringen av budsjett 2022 har følgende profil:
1.
2.
3.
4.
5.

Effektiviseringskrav fordelt på staber og enkelte divisjoner
Tildeling av midler til prioriterte områder – på divisjonsnivå
Arbeidet med fokusområdene og reduserte kostnader på fellesområdet
Organisasjonsutviklingsprogrammet og omstillinger i og mellom divisjonene
Divisjoner i balanse

8.2 Effektiviseringskrav fordelt på staber og enkelte divisjoner

Tidligere år ha det vært fordelt årlige effektiviseringskrav til alle divisjoner og staber i
foretaket. Situasjonen for de fleste divisjonene er at inngangsfarten til 2022 er for høy,
og det er utfordrende å håndtere denne og bortfall av midler fordelt i budsjett 2021. Det
er derfor kun fordelt effektiviseringskrav til stab og enkelte divisjoner i 2022.
Oversikten under viser fordeling av dette effektiviseringskravet.
Divisjon

Habilitering-Rehabilitering
Eiendom og internservice
Medisin og helsefag
Stab
Sum

Beskrivelse

Effektiviseringskrav
Effektiviseringskrav
Effektiviseringskrav 2 %
Effektiviseringskrav 2 %

Trekk i
midler
2022
2 000
2 000
1 690
1 800
7 490

Tabell 9. Oversikt trekk rammer. Tall i 1000 kr.

8.3 Videreføring av midler i 2022 internt
Det ble i budsjett 2021 gitt ettårige midler til prioriterte områder i virksomhetsplanen
og for å gjennomføre endringer på vei mot det framtidige målbildet. Tabellen nedenfor
viser hvilke områdere som får midlene videreført til 2022.
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Beskrivelse
Frikjøp prosjektressurser
Studiesykepleier høykost nevrologi
Medikamenter øye
MR-vakt
MR-vakt
SUM

Divisjon
Medisin og helsefag
Gjøvik - Lillehammer
Elverum-Hamar
Gjøvik - Lillehammer
Elverum-Hamar

Beløp 2022
2 000
800
1 500
1 000
1 000
6 300

Tabell 10. Ett-årige midler videreført fra 2021 til 2022. Tall i 1000 kr.

8.4 Interne prioriteringer 2022

Midlene gitt til økt smittevern og beredskap for 2021 er trukket tilbake for 2022. Dette
berører spesielt de somatiske divisjonene og divisjon Psykisk helsevern og utgjør om lag
70 millioner kroner. Foretaket foreslår å fordele midler fra bufferen på fellesområdet til
psykisk helsevern, medisinske sengeposter, intensivavdelinger og akuttmottak som står
overfor store forventede utfordringer i 2022.

Arbeidsbelastningen er høy ved de medisinske og akuttmedisinske enhetene. HR-data
viser en økende turnover og et økt sykefravær ved noen av disse enhetene. Det er i budsjettet for 2022, basert på erfaringene fra 2021, lagt til grunn en videreføring av økt bemanning ved de medisinske og akuttmedisinske enhetene i de to store somatiske divisjonene. Divisjonene arbeider parallelt med andre tiltak for å redusere arbeidsbelastningen, sykefraværet, turnover, antall AML-brudd og bemanningsforbruket. Det er i budsjettet for 2022 avsatt midler til å videreføre ekstra bemanning innenfor BUP-området
for å kunne håndtere det økte antall barn og unge som henvises.

24

Nedenfor er en tabell over tildelte midler som er fordelt ut i budsjett 2022 som interne
prioriteringer:
Beskrivelse

Psykisk helsevern og TSB
Medisinske sengeposter, akuttmottak og intensiv
Medisinske sengeposter, akuttmottak og intensiv
Medisinske sengeposter, akuttmottak og intensiv
Cytostatika
Cytostatika
Dialyse
Dialyse
Hematologi - business case 1 årsverk
MR hjerte
LIS nukleær 1 årsverk
Aktivitetsvekst
Aktivitetsvekst og business case - mikrobiologi
Kostvertressurs BUP Sanderud 0,8 årsverk
Sentralt simuleringsnettverk
Fysiker 0,3 årsverk
Forvaltning metavisjon
OU-programmet
Omstillingsmidler
SUM

Divisjon

Psykisk helsevern
Elverum-Hamar
Gjøvik - Lillehammer
Tynset
Elverum-Hamar
Gjøvik - Lillehammer
Elverum-Hamar
Gjøvik - Lillehammer
Gjøvik - Lillehammer
Elverum-Hamar
Elverum-Hamar
Habilitering - rehabilitering
Medisinsk service
Eiendom og Internservice
Alle divisjoner
Medisin og Helsefag
Medisin og Helsefag
Stab
Felles

Beløp

25 000
23 500
25 000
1 500
2 000
2 000
1 000
1 000
1 000
600
1 300
700
2 000
800
1 500
400
700
15 000
20 000
125 000

Tabell 11. Interne prioriteringer 2022. Tall i 1000 kroner.

Divisjon Tynset får 80 prosent DRG-inntekter inkludert for pasienter fra andre opptaksområder i Helse Sør-Øst RHF knyttet til postbariatrisk plastisk kirurgi. Midlene til OUprogrammet og omstillingsmidlene er ikke økte tildelinger, men en videreføring av
nivået i 2021.

8.5 Fokusområdene

Det ble i budsjettprosessen besluttet at deler av utfordringen til foretaket i 2022 skulle
tas gjennom å stabilisere og redusere kostnadene på utvalgte fokusområder. Dette er
kostnader som enten har høy vekst eller utgjør store beløp på fellesområdet. Målet er å
redusere økningen i kostnader innenfor disse områdene i 2022.
Høykostmedisiner

Foretaket har i 2022 et budsjett for høykostmedisiner inkludert kreftlegemidler på omlag 412 millioner kroner. Helseforetakene har fått overført finansieringsansvaret for et
stort antall nye medikamenter de siste årene. Det forventes fortsatt en betydelig vekst i
medikamentkostnadene, selv om veksten er noe avtagende enn tidligere prognoser har
vist. Målet er få ned kostnadsnivået i 2022. Dette kan oppnås ved at anbefalingene fra
legemiddelinnkjøpsamarbeidet (LIS) ved valg av medikamenter følges og behandlingen
kodes riktig i det pasientadministrative systemet for å få korrekt refusjon.
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Pasientreiser
Pasientreisekostnadene har økt betydelig i 2021 på grunn av smittevernrestriksjoner.
Årsprognosen for 2021 viser et merforbruk på om lag 20 millioner kroner. Pasientreiser
har i 2022 et samlet nettobudsjett (kostnader fratrukket egenandeler refundert fra
HELFO) på 196 millioner kroner. Målet for 2022 er å få kostnadene tilbake til nivå for
budsjett 2021. Det jobbes blant annet med å øke samkjøringsgraden i drosje, nytt anbud
drosjekjøring, transport i egen regi og bedre utnytting av helsebussene.
Behandlingshjelpemidler

Behandlingshjelpemidler har et budsjett i 2022 på om lag 107 millioner kroner. Kostnader til behandlingshjelpemidler har hatt en stor økning de siste årene. I 2021 har det
vært en økning og årsprognosen viser om lag 8 millioner kroner i merforbruk. Kostnadsøkningen skyldes en økning i nye pasienter som starter med medisinsk behandling i
hjemmet og økt poliklinisk aktivitet, samt at eksisterende pasienter tildeles nyere utstyr/teknologi eller må ha nytt på grunn av slitasje. Det er spesielt insulinpumper og
kontinuerlig glukosemåling (CGM) som er kostnadsdrivende.
Gjestepasienter somatikk og laboratorie- og radiologivirksomhet

Foretaket har i 2022 samlet et budsjett for gjestepasientkostnader til andre sykehusområder på om lag 500 millioner kroner innenfor somatikk og laboratorie- og radiologivirksomhet. Dette inkluderer også kjøp fra private ideelle med avtale. Målet er å få ned
kostnadene ved blant annet å få egne pasienter til å bruke tilbudene i foretaket, dette er
særlig rettet mot de som bor i randsonene til andre helseforetak. I tillegg har foretaket i
overkant av 150 000 millioner kroner i gjestepasientinntekter per år. En målsetting er å
øke gjestepasientinntektene, der det er mulig. Det antas at det er et potensial til en prosent reduksjon i kostnadene og en prosent økte inntekter.
Øke antall virtuelle konsultasjoner

I foretakets virksomhetsplan for 2021 er det prioritert følgende mål: «15 prosent av alle
konsultasjoner skal være virtuelle». Det er en er stor variasjon i hvilke fagområder som
tilbyr telefon- og videokonsultasjoner med pasient, og foretaket er per dato ikke i mål
med å nå antall ønskede virtuelle konsultasjoner for 2021 på 15 prosent. Målet videreføres i 2022.
Sykehuset Innlandet tok i bruk DIPS Videokonsultasjon 8. november 2021. Dette betyr
at lenke til virtuelt rom kan settes direkte inn i DIPS timebok på planlagt kontakt.
Samme lenke settes automatisk inn i pasientbrev og det genereres en SMS til pasienten
der lenken automatisk hentes inn. Pasienten kan da delta på videokonsultasjon ved å gå
inn i lenken direkte fra SMS ‘en. Denne konsultasjonstypen kan på en bedre måte erstatte en konsultasjon som ellers ville blitt gjennomført i spesialisthelsetjenestens lokaler, ambulant i fysisk møte mellom behandler og pasient eller telefonkonsultasjon. Den
vil også erstatte dagens rutine for gjennomføring av videokonsultasjoner. Vi forutsetter
at denne løsningen vil øke bruk av videokonsultasjoner.
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Utvikling av digital samhandling, herunder virtuelle konsultasjoner i Sykehuset Innlandet, krever endring av arbeidsprosesser, forankring og ressurser. Det arbeides godt med
å tilrettelegge og videreutvikle en god tjeneste i foretaket. All videoaktivitet og bruk av
digital samhandling må sees i sammenheng med valg av ulike tekniske løsninger og kyndig oppfølging av disse, herunder teknisk tilrettelegging og brukerstøtte.
Privat rehabilitering

Innlandets befolkning har et høyt forbruk av privat rehabilitering sammenlignet med
befolkningen i andre helseforetak i Helse Sør-Øst. Dette til tross for at Sykehuset Innlandet selv har et stort omfang av tilbud innenfor spesialisert rehabilitering i avdeling for
Fysikalsk medisin og rehabilitering. Det har vært en nedgang i kjøp fra private de siste
årene, men fortsatt blir foretaket trukket et betydelig beløp i inntektsrammen for bruk
av privat rehabilitering. Dette er basert på historisk forbruk og vil først over tid gi økonomiske konsekvenser gjennom inntektsmodellen. Det er et mål å gi tilbud om rehabilitering i egne avdelinger og redusere antall henvisninger til privat rehabilitering med om
lag 35 prosent over en tre-års periode, dette utgjør om lag 100 henvisninger per år.
Ressursstyring - nytt fokusområde 2022

Foretaket har behov for bemanningstilpasning i en normalisert situasjon og ressursstyring er foreslått som nytt fokusområde i 2022. Innenfor området ressursstyring vil det i
2022 bli fokusert på følgende:
•

Rekruttere og beholde

Arbeidet med å rekruttere og beholde kvalifisert personell er et viktig satsningsområde
og ett av ni prioriterte mål i virksomhetsplan 2022. Som et ledd i arbeidet med å rekruttere og beholde kvalifisert personell arbeides det med å redusere arbeidsbelastningen,
sykefraværet, turnover, antall AML-brudd, samt å bedre arbeidsflyten i enheter med økt
turnover. Det gjelder primært de indremedisinske og akuttmedisinske enhetene ved de
to store somatiske divisjonene.

Det er parallelt igangsatt et prosjekt som har til hensikt å frigjøre mer tid til pasientrettet arbeid for sykepleier på sengepost ved å fordele identifiserte arbeidsoppgaver som
kan overføres til andre yrkesgrupper. Ny oppgavedeling på sengepost skal sikre en mer
framtidsrettet, hensiktsmessig og effektiv drift av sengepostene i Sykehuset Innlandet.
Prosjektet er en viktig del av arbeidet med å rekruttere og beholde kvalifisert personell.
•

Kompetanse og utdanning

Kompetanse og utdanning er viktig, og utdanning av helsepersonell er en av fire lovpålagte oppgaver for helseforetak. Pandemien har tydeliggjort behovet for å øke innsatsen
ytterligere for å sikre tilgangen til kvalifisert personell. Det gjennomføres analyser av
framtidig kompetansebehov med særskilt fokus på kritiske områder.
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Antall utdanningsstillinger for intensivsykepleiere ble økt i 2021. Økningen vil bli videreført i 2022. Dette vil ikke gå på bekostning av utdanningsstillinger for andre spesialutdanninger for sykepleiere. Personell med yrkesfaglig utdanning utgjør et potensiale for å
løse noen av framtidens bemanningsutfordringer. Prosjektet «Oppgavedeling i sengepost» har som oppgave å kartlegge mulighetene for endring i oppgavedeling sett i lys av
utfordringsbildet knyttet til rekruttering av helsepersonell. Som et ledd i arbeidet med å
sikre tilgang til kvalifisert personell, pågår det et arbeid for øke andelen helsefagarbeidere.
Det er under planlegging et arbeid med å innføre en tredelt modell for LIS1 for å bedre
rekrutteringen til psykisk helsevern. Arbeidet er planlagt sluttført i løpet av første
halvår i 2022. Som et ledd i dette arbeidet, vil de økonomiske konsekvensene av innføringen av ordningen bli kartlagt.

Sykehuset Innlandet har igangsatt arbeidet med innføring av Kompetanseportalen. Portalen vil ha en viktig funksjon i det videre arbeidet med systematisk kompetanseutvikling.
Andre områder for å stimulere til kompetanseheving vil bli prioritert i 2022. Et eksempel er mer systematisk tilnærming til simulering som læringsaktivitet. Det er opprettet
simuleringsnettverk og en plan for fasilitatorutdanning.
•

Økt nærvær

Arbeidet med økt nærvær er viktig for å bedre arbeidssituasjonen for våre medarbeidere, samt redusere bemanningsforbruket. Sykefraværstallene for 2021 viser en økning
i sykefraværet tilsvarende cirka 35 månedsverk sammenlignet med 2019. Arbeidet med
å øke nærværet vil bli intensivert i 2022.
•

Bemanningsplanlegging

God styring av foretakets ressurser i form av medarbeidere med riktig kompetanse på
rett plass til rett tid er viktig for å nå målet om god kvalitet på tjenester, å rekruttere og
beholde kvalifisert arbeidskraft samt for å drifte i tråd med budsjett.
Sykehuset Innlandet har i 2022 valgt å styrke området ressursstyring med ett årsverk
for å kunne arbeide mer målrettet med området bemanningsplanlegging gjennom opplæring i arbeidstidsplanlegging og bistand til analyser av bemanningsforbruk. Sykehuset
Innlandet vil legge analyser av bemanningsforbruket ved sammenlignbare foretak til
grunn for arbeidet med bemanningsplanlegging. Som et ledd i arbeid med god ressursstyring, vil arbeidet med å redusere antall deltidsstillinger bli videreført i 2022.
•

Arbeidsprosesser

Et viktig ledd i arbeidet med god ressursstyring er å videreføre arbeidet med å videreutvikle eksisterende arbeidsprosesser. Det kan bidra til å lette arbeidssituasjonen for fore28

takets medarbeidere, samt redusere bemanningsforbruket. Foretaket vil blant annet forsterke innsatsen i arbeidet med «Hjem før ett». Det vil i løpet av 2022 bli gjennomført
opplæring i ulike forbedringsverktøy.
•

Ledelse

Arbeidet med god ressursstyring forutsetter et kontinuerlig arbeid med ledelsesutvikling. Det personellmessige, faglige og økonomiske utfordringsbildet i foretaket stiller
store krav til foretakets ledere. Som et ledd i arbeidet med å motivere og utvikle ledere
vil det i 2022 bli etablert et nytt konsept for ledelsesutvikling i Sykehuset Innlandet.
Evnen til å gjennomføre endringsprosesser mellom enheter, avdelinger og divisjoner må
styrkes, og ledergruppene må stimuleres til å tenke helhetlig.
Parallelt med arbeidet med ledelsesutvikling vil det i 2022 bli økt fokus på opplæring
innenfor arbeidstidsplanlegging. Økt kunnskap om gjeldende lov og avtaleverk er viktig
for å legge til rette for god ressursstyring.

De ulike områdene innenfor fokusområdet ressursstyring vil bidra til å bedre arbeidssituasjonen for ledere og medarbeidere, og på sikt redusere bemanningsforbruket.
Oversikt fokusområdene i budsjett 2022

Nedenfor er en tabell som viser status per november 2021 på de ulike fokusområdene
og årsbudsjettet for 2022:
Fokusområder

1. Høykostmedisiner
2. Pasientreiser
3. Behandlingshjelpemidler
4. Gjestepasienter somatikk og laboratorie- og radiologivirksomhet
5. Økt antall virtuelle konsultasjoner
6. Ressursstyring

Resultat
Budsjett
per
per
november november
376 668
352 594
198 119
183 103
98 462
91 589
485 633
491 199
13 %
15 %
6 855
6 715

Avvik

Status
Årsbudsjett
(Trafikklys)
2022

24 074
15 016
6 873
-5 567
-2 %
140

Tabell 12. Fokusområdene. Tall i 1000 kroner. Ressursstyring er målt i brutto månedverk.

412 000
196 000
107 000
500 000
15 %
6 768

8.6 Organisasjonsutviklings-programmet

Arbeidet med organisasjonsutviklingsprogrammet (OU-programmet) vil fortsette i
2022.
Arbeidet i 2022 vil fortsatt følge tre hovedspor gjennom hvert sitt delprogram;
1.

Samling av fag, funksjoner og avdelinger

I forbindelse med Helse Sør-Øst RHF sitt vedtak (sak 005-2019) om ny sykehusstruktur
for foretaket, ble det framhevet at fagområder og funksjoner som kan og bør samles, så
langt det er mulig, skal samles i forkant av en framtidig innflytting i et nytt bygg. Delprogram Samling av fag, funksjoner og avdelinger har iverksatt prosjekter knyttet til samorganisering på veien mot ny sykehusstruktur. Samorganisering defineres som organisatorisk sammenslåing av to eller flere fagenheter med felles ledelse på tvers av geografi. Det
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kan gjennomføres med eller uten samlokalisering av pasienttilbudet. Samorganisering
er knyttet til felles ledelse, felles venteliste og felles vaktlinje for de fagområder der dette
er aktuelt. Under følger en modell for stegene i prosjekter på veien frem mot målbildet.

•

Foretaket har i 2021 igangsatt tre prosjekter med mål om samorganisering av Onkologi, Bildediagnostikk og Øre-Nese-Hals. Prosjektene vil ferdigstilles primo 2022.
Disse prosjektene følger modellen over.
• Framtidens kontortjeneste har en rekke mottaksprosjekter, og det startes et prosjekt
som skal utrede potensialet for felles ventelister i foretaket.
• Oppgavedeling på sengepost med mål om å frigjøre mer tid til pasientrettet arbeid
ved å fordele arbeidsoppgaver til andre yrkesgrupper. Oppgavedeling på sengepost
skal sikre en mer framtidsrettet, hensiktsmessig og effektiv drift av sengepostene i
Sykehuset Innlandet. Første fase av prosjektet er en kartlegging av hvordan ressurser (sykepleiere og helsefagarbeidere) fordeler seg på sengepostene og rekrutteringshistorikk. Prosjektet skal identifisere sykepleieres overtid i etterkant av vakt og
kartlegge oppgaver som sykepleierne på postene gjør i dag gjennom ett døgn. I tillegg skal prosjektet kartlegge hvilke oppgaver helsefagarbeidere, merkantile/administrative oppgaver og oppgaver personell fra divisjon Eiendom og internservice utfører gjennom et døgn. Det skal utarbeides forslag til en generisk modell for oppgavedeling.
2.
«Desentraliserte spesialisthelsetjenester»
Delprogram «Desentraliserte spesialisthelsetjenester» skal bidra til å oppfylle målbildet
for Sykehuset Innlandet, herunder bidra til at desentraliserte spesialisthelsetjenester
virkeliggjør, understøtter og kompletterer ny sykehusstruktur. Delprogrammet skal
iverksette relevante utredningsprosjekter for å oppfylle målsettingen. Delprogrammet
har startet med følgende oppgaver:
•
•
•
•

Kartlegge eksisterende desentraliserte tilbud i Sykehuset Innlandet
Avklare felles forståelse av innhold og begrepsbruk i det desentraliserte
spesialisthelsetjenestetilbudet slik at Sykehuset Innlandet framstår enhetlig
Se på alternativ metodikk og muligheter for ekstern økonomisk støtte
Legge fram forslag til utredningsprosjekter og der det er relevant etablere
prosjekter i samråd med Helsefellesskapet
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3.
•
•

•

Overordnet konsept og fremtidig virksomhetsmodell» herunder også
utviklingsplan 2022-2039
Dette arbeidet vil fortsette videre i 2022 og skal harmoniseres med arbeidet i konseptfasen.
Oppdatert utviklingsplan skal sendes på høring første kvartal 2022 før vedtak i styret i Sykehuset Innlandet.
Pasientforløp

Sykehuset Innlandet har i virksomhetsplan 2021 et prioritert mål å gjennomføre pasientforløpene «intoks» (selvpåført forgiftning) og «barn med autisme», med involvering
av fagområdene somatikk og psykisk helsevern og samarbeid med kommunene. I disse
pasientforløpene har det vært frikjøp av interne fagressurser. Begge pasientforløpene vil
videreføre prosessen med implementering av ulike tiltak og målet videreføres til 2022.
•

Digitalisering

Digitalisering, sammen med FoU og innovasjon, er tett integrert i alt utviklingsarbeid i
foretaket. Digitalisering vil være en sentral driver og ofte en premiss for utviklingen.
I 2021 gjennomførte foretaket mottak og innføring av elektronisk kurve. Foretaket vil i
2022 og framover motta en rekke prosjekter fra Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner.
Planer for mottak og forbedringsprosesser, herunder ressursallokering av prosjektene,
etableres suksessivt. Sykehuset Innlandet vil de neste årene ta i bruk ny teknologi for å
oppnå ønsket effekt raskere, og forenkle og standardisere de teknologiske løsninger.
Prioriterte satsingsområder for teknologiutvikling er nye løsninger for mobilitet, logistikk, digital hjemmebehandling samt teknologiutvikling knyttet til ny sykehusstruktur
og det framtidige målbildet.

For å kunne realisere målbildet og videreutvikle pasientens helsetjeneste, må Sykehuset
Innlandet i større grad planlegge og ta i bruk moderne teknologi i og utenfor sykehus og
mellom de ulike aktørene i pasientbehandlingen. Pasientmøtene vil i økende grad være
virtuelle og nye elektroniske kommunikasjonsløsninger utvikles og tas i bruk. Medisinsk
avstandsoppfølging og høsting av data fra medisinsk utstyr som benyttes i og utenfor sykehus, gir mulighet til en mer fleksibel tilgang til helsetjenestene.
Hensiktsmessig organisering og god funksjonalitet forutsetter at helsepersonell endrer
måten å jobbe på. Dette krever tett samhandling mellom de kliniske miljøene og de teknologiske fagområdene.
•

Samling av fagområdet nukleærmedisin

Samorganisering og samlokalisering av nukleærmedisin ble gjennomført fra 1. april
2021. PET CT installeres inne i sykehuset på Elverum 1. mars 2022 og kontrakten med
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leie av PET-buss sies opp fra samme dato. PET CT i egne lokaler har en beregnet besparelse på om lag 7-8 millioner kroner årlig.
•

Samling av Brystdiagnostisk senter (BDS)

Prosjekt Samling av Brystdiagnostisk senter (BDS) ble etablert høsten 2021. BDS er en
funksjon som skal være en del av det spesialiserte tilbudet på Mjøssykehuset. Samlokalisering av utstyrsintensive funksjoner gir positive businesscase og frigjør investeringsmidler til andre funksjoner som kreves på alle sykehus. Foretaket vil gjennomføre prosjektet om samlokalisering av BDS i perioden 1. oktober 2021 til 1. mai 2022 med samling av BDS på SI Hamar senest 1. oktober 2022.
•

Felles skanningssentral

Sykehuset Innlandet har besluttet å etablere en felles skanningssentral i foretaket.
Prosjektet har vært organisert i OU-programmet som del av delprogram «Samling av fag,
funksjoner og avdelinger». Felles skanningsseksjon organiseres i divisjon Eiendom og
internservice (EIS) fra 1. januar 2022 og skal ligge i Mjøssenteret Sør i Moelv.

8.7 Prioriterte omstillinger og prosjekter i 2022

Sykehuset Innlandet avsatte 20 millioner kroner til gjennomføring av konkrete omstillinger i budsjett 2021.

Tilbakemeldingene fra divisjonene viser at ordningen med omstillingsmidler til prosjekter og omstillinger utenfor organisasjonsutviklingsprogrammet, har vært en motivasjonsfaktor for å starte omstillings- og endringsarbeid i avdelingene. Ordningen med
omstillingsmidler foreslås videreført med 20 millioner kroner i budsjett 2022.
Analyser av forbruksrater og bemanning

I dialog med Helse Sør-Øst RHF er det startet et samarbeid om å analysere deler av foretakets drift. Bruk av helsetjenester innenfor alle tjenesteområdene fordelt på sykehus,
kommuner og omsorgsnivå skal belyses. I tillegg skal det gjøres analyser av bemanningsutviklingen i foretaket sammenlignet med andre relevante helseforetak.
Resultatene av arbeidet vil bli lagt til grunn i foretakets videre omstillingsarbeid.

Divisjonsvise budsjetter 2022 og omstillingstiltak
9.1 Budsjettprosessen 2022
Budsjettprosessen i divisjonene starter når de foreløpige rammer er gitt i økonomisk
langtidsplan om våren. Divisjonene gjennomfører både budsjettsamlinger med gjennomgang av utfordringsbildet og budsjettmøter med nivå tre- og fire-ledere. Det utarbeides
detaljerte budsjetter på seksjons-, avdelings- og divisjonsnivå, hvor bemanning, aktivitet, driftskostnader og andre inntekter blir budsjettert i budsjettsystemet.
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Alle nivåer skal budsjettere i balanse innenfor den økonomiske rammen de er tildelt.
Avdelinger med manglende tiltak må saldere budsjettet sitt. Det legges bemannings- og
aktivitetsplaner og utarbeides tiltak for å tilpasse driften til rammene. Tillitsvalgte og
verneombud involveres i prosessen. Når alle seksjoner, avdelinger og divisjoner er ferdige med sine budsjetter, akkumuleres dette til et budsjett på foretaksnivå og det gjennomføres drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte. På foretaksnivå budsjetteres i tillegg
felleskostnader og inntekter samt resultatsikringsbuffer. Aggregerte tall rapporteres til
Helse Sør-Øst RHF for foretaket som helhet i januar 2022. I budsjettprosessen for 2022
har det vært krevende å legge et budsjett der det er forutsatt en normalisert situasjon.

9.2 Fordeling av budsjett per divisjon

Nedenfor en oversikt over driftskostnader i budsjett 2022 fordelt per divisjon, stab og
fellesområdet.
Driftskostnader, Budsjett 2022, 1.000 kr.

1 704 716

1 655 717

1 519 420

1 471 659

716 724
570 730
342 061
176 114

Psykisk
helsevern

Hab - Rehab

303 634

231 921

E-H

G-L

Tynset

140 465

Medisinsk
service

Eiendom og
Internservice

Prehosp
tjenester

Medisin og
Helsefag

Stab

Felles

Figur 5. Driftskostnader per divisjon, budsjett 2022. Tall i 1000 kr.

Fellesområdet består av kostnader til varer og tjenester som er felles for hele foretaket
eller som er vanskelig å fordele på divisjonene. Eksempler på dette er kostnader til Sykehuspartner IKT og HR, avskrivninger, gjestepasientkostnader og pasientreisekostnader.
I tillegg består fellesområdet av kostnader som varierer og som kan oppfattes som uforutsigbare på divisjon og avdelingsnivå. Dette gjelder særlig høykostmedisiner og behandlingshjelpemidler.

9.3 Divisjonsvise omstillingstiltak 2022

Tabellen under viser en oversikt over tiltakene og restutfordringen divisjonene har lagt
fram. Tiltakene er kategorisert i andel inntektsøkende tiltak og andel kostnadsreduserende tiltak, oversikt over andel tiltak definert med høy risiko og restutfordring, og
eventuelt buffer. For foretaket som helhet utgjør inntektsøkende tiltak 40 prosent av
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sum tiltak, mens kostnadsreduserende tiltak utgjør 60 prosent. Erfaringsmessig er det
større risiko knyttet til inntektsøkende tiltak enn til kostnadsreduserende tiltak. Det har
over tid vist seg at divisjonene har om lag 75 prosent måloppnåelse av de planlagte tiltakene. Arbeidet med å holde rammen fastlagt i budsjettet er en kontinuerlig prosess som
krever nye og korrigerende tiltak for å nå økonomisk balanse gjennom året.
Omstillingstiltak 2022

Beregnet
utfordring

Divisjon
Elverum - Hamar
Gjøvik - Lillehammer
Prehospitale tjenester
Habilitering og rehabilitering
Medisinsk service
Psykisk helsevern
Eiendom og internservice
Tynset
Medisin og helsefag
Stab
Fellesområdet
Sum

-38 600
-64 459
-8 900
0
-14 438
-20 000
-4 416
-7 706
-1 700
-1 800
65 000
-97 019

Tiltak
38 600
64 459
8 900
0
14 438
20 000
4 416
7 706
1 700
1 800

162 019

Inntektsøkende
tiltak

18 800
23 095
0
0
14 438
0
0
7 706
0
0

64 039

KostnadsTiltak med
Andel i % reduserende Andel i % høy risiko / Andel i %
tiltak
restutfordring
49 %
36 %
0%
0
100 %
0%
0%
100 %
0%
0%
40 %

19 800
41 364
8 900
0
0
20 000
4 416
0
1 700
1 800

97 980

51 %
64 %
100 %
0%
0%
100 %
100 %
0%
100 %
100 %
60 %

20 800
51 636
5 430
0
0
20 000
0
0
0
0

97 866

54 %
80,1 %
61,0 %
0,0 %
0,0 %
100,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
60,4 %

Buffer
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65 000
65 000

Tabell 13. Oppsummering omstillingstiltak 2021. Tall i 1 000 kr.

Tabellen viser at divisjonene har definert tiltak med høy risiko i underkant av 100 millioner kroner i 2022. Det er en beregnet buffer på fellesområdet på 65 millioner kroner i
tillegg til det positive resultatet på 40 millioner kroner som ligger budsjettert her. Det er
et krevende budsjett, og foretaket er avhengig av at tiltak som er definert som høy risiko
får effekt for at foretaket skal nå 40 millioner kroner i 2022. Risikoen ligger både på inntekt- og kostnadssiden.

I kapitlene under er en overordnet beskrivelse av budsjettsituasjonen og tiltakene per
divisjon for 2022.
Divisjon Elverum-Hamar

Før pandemien leverte divisjon Elverum-Hamar kvalitativt god pasientbehandling med
en marginal bemanning. Divisjonens økonomiske resultat var tilnærmet i balanse samtidig som forbedringsundersøkelsen i enkelte avdelinger var svært dårlig. Resultatene på
arbeidsbelastning var spesielt lavt. I tillegg behandlet divisjonsdirektør i 2019 flere bekymringsmeldinger fra tillitsvalgte og verneombud vedrørende arbeidsbelastning, og
det var tydelige signaler om at arbeidsbelastningen for flere grupper ansatte var vurdert
som for høy over tid.

Behovet for å øke beredskap, redusere høy turnover og øke attraktiviteten til sykehuset
som arbeidsplass, har ført til at bemanningen i enkelte avdelinger som intensiv, akuttmottak, fødeavdeling og medisinske sengeposter er styrket. Divisjonen er tilført finansiering for å ivareta en stor andel av dette. Samtidig er økningen i kostnader til medikamenter i kreftbehandlingen stor. Divisjonens kostnader til medikamentell kreftbehandling er 20 millioner kroner høyere enn budsjettert i 2021. Dette har til nå i 2021 vært relatert til primært immunterapibehandling, blant annet som følge av nye regimer vedrø34

rende behandling av malingt melanom og urologisk kreft som divisjonen har område ansvar for. Denne kostnadsøkningen er i hovedsak ikke finansiert og det er krevende å
finne midler innenfor divisjonens budsjett til å dekke denne kostnadsøkningen.
Divisjon Gjøvik-Lillehammer

Arbeidet med å finne tilstrekkelige økonomiske tiltak i og mellom ulike avdelinger har
vært svært krevende. I tillegg har det vært nødvendig å prioritere noen fagområder som
medisin, akuttmottak og intensiv. Dette er også avdelinger som har hatt og har en stor
arbeidsbelastning som følge av pandemien. Til tross for omfattende omstillinger i flere
avdelinger er det krevende å redusere tilstrekkelige kostnader for å tilpasse driften til
økonomisk ramme, uten å gjøre større strukturelle grep. Det er kostnadsdrivende å ha
mange vaktlinjer og beredskap på flere steder, og særlig der hvor divisjonen ikke har tilstrekkelig kompetanse. Dette gir kostbare løsninger gjennom vikar-innleie, og stor arbeidsbelastning på eget personell som må dekke fravær i avdelingen. Det har ikke vært
mulig å finne konkrete tiltak for divisjonens restutfordring på 45 millioner kroner, men
det arbeides videre med omstillingstiltak i egen divisjon og mellom divisjonene. Det vil
være nødvendig å gjennomføre vanskelige prioriteringer når de økonomiske rammene
ikke er tilpasset dagens drift. Dette innebærer ytterligere endringer og omstillinger innenfor det handlingsrommet som foretaket har. Samtidig er det behov for funksjonelle
tilpasninger i bygg samt investeringer i teknologi som legger forholdene til rette for mer
hensiktsmessig bruk av kompetanse mellom avdelingene i Sykehuset Innlandet.
Divisjon Tynset

Øyeblikkelig hjelp og planlagt aktivitet er i november normalisert. Økonomien ved divisjon Tynset er basert på høy andel planlagt aktivitet. Det planlegges en økning og overføring av elektiv kirurgi til SI Tynset. Dette er i tråd med føringene fra Nasjonal helse- og
sykehusplan 2016-2019 og konseptfasemandatet for Sykehuset Innlandet.

Budsjettet er lagt med en liten økning i elektiv aktivitet og stram kostnadskontroll. Divisjonen er nær kapasitetsgrensen for bygg og enkelte bemanningsgrupper, slik at tilpasninger av aktivitet forutsetter god planlegging.
Divisjon Habilitering og rehabilitering

Divisjonens har en positiv prognose for 2021. Imidlertid har driftskostnadene økt mot
slutten av året med økte lønnskostnader og reduserte aktivitetsinntekter. Avdelingene
har på noen områder lyktes med å rekruttere til sentrale fagstillinger, men det tar tid før
opplæring er gjennomført slik at aktiviteten kan økes. På andre områder har divisjonen
hatt reduserte ressurser, spesielt der divisjonen er avhengig av legeressurser fra andre
divisjoner.
Aktivitetsbudsjettene for 2022 er nøye gjennomgått for alle seksjoner i avdelingene og
er vurdert som realistiske. Dette forutsetter at samarbeidsavtaler om legeressurser fra
andre divisjoner gjennomføres som planlagt, og kapasitet ikke reduseres vesentlig på
grunn av uforutsett fravær.
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Det er i budsjettet gjennomført stillingstilpasninger i avdelingene. Eksterne ekstramidler
bidrar til at aktivitet kan planlegges for å forebygge fristbrudd og lange ventetider.
Divisjon Psykisk helsevern

Divisjon psykisk helsevern sin inngangsfart er preget av høyt variabelt lønnsforbruk,
høy innleie av spesialister og offensiv bemanningsstrategi for psykisk helsevern barn og
unge. Det er gitt midler for å utjevne aktivitets- og bemanningsutfordringen ved dette
tjenesteområde slik at utfordringen består i hovedsak av høyt forbruk av variabel lønn.
Videre vil utfordringen være å få rekruttert spesialister og til de polikliniske stillingene.
Det er igangsatt arbeid for å optimalisere pasientforløp og ressursbruk med tanke på reduksjon av variabel lønn. Effekt av tiltaket er avhengig av at belastningen på sengepostene faller utover i 2022. Akutt postene har hatt et høyt belegg over lengre tid og vært
preget av mange ressurskrevende pasienter.

Divisjonen satser videre på FACT-team i samhandling med kommunene og samarbeid
med de lokalmedisinske sentrene i Nord-Gudbrandsdal og Valdres. Det planlegges med
etablering av ytterligere et FACT-team i 2022. Dette teamet skulle ha startet i løpet av
2021, men har blitt noe forsinket. Divisjonen har da FACT-team i alle DPS regioner bortsett fra opptaksområdet til DPS Tynset, der samhandling med kommunene om oppfølging av pasienter ivaretas på andre måter. I tillegg er det også opprettet et FACT-team
tilknyttet sikkerhetsenheten, hvor samhandling utføres både med kommuner, andre
FACT-team og politietaten.

Det arbeides videre med økning av telefon- og videokonsultasjoner og videreutvikling av
de delvis implementerte digitaliseringsverktøyene som eMestring (veiledet internettbehandling av panikklidelse, sosial angst eller depresjon) og elektronisk tilbakemeldingssystem (DelMedMeg), hvor pasienter kan gi tilbakemeldinger om behandlingen digitalt.
Dette vil bli et viktig verktøy for å styrke pasientens eierskap til egen behandling og
samarbeidet mellom terapeut og pasient. Dette igjen vil gi grunnlag for bedre total ressursutnyttelse.
Det er ikke planlagt med noen endringer av døgnplasser for 2022, men divisjonen har
planlagt samling av den polikliniske behandlingen for TIPS pasienter (tidlig intervensjon
ved psykose). Polikliniske ressurser i forbindelse med denne pasientgruppen vil da samles faglig og fysisk på et geografisk sted på Sanderud. Dette er endringer i tråd med det
nye målbildet.
Divisjon Prehospitale tjenester

Det er lagt til grunn at aktiviteten i divisjon Prehospitale tjenester blir mer normal kommende år. Aktiviteten i divisjonen påvirkes av en rekke eksterne ikke planleggbare faktorer i samfunnet. Dette kan gjøre det vanskelig at driften kommer på såkalt normalt nivå.
Divisjonen må fortsatt fokusere på å holde kostnader til vikarer og overtid på et lavest
mulig nivå. Årets lønnsoppgjør har skapt ulikhet i lønn mellom foretakene i Helse Sør-

36

Øst. Dette skaper usikkerhet om avlønning i Sykehuset Innlandet i kommende år. Rammen for det desentraliserte spesialisthelsetilbudet på de lokalmedisinske sentrene i
Nord-Gudbrandsdal og Valdres opprettholdes på samme nivå. Det desentraliserte dialysetilbudet vil øke og rammene må tilpasses.

En generell bekymring for 2022 ligger i utviklingen av drivstoff- og strømpriser og kostbare reparasjoner av ambulanse biler (lang kjørelengde). Høy kilometerstand kan føre
til risiko for driftsstans under oppdrag eller mangel på driftsklar ambulansebil. Åpningstider for de ulike ambulanseenhetene vil bli vurdert fortløpende gjennom året i lys av
behov og økonomisk utvikling.
Divisjon Medisinsk service

Divisjonens inngangsfart er sterkt preget av covid-19 pandemien. Divisjonen har ansvar
for analyse av covid-19 prøver i foretaket. Per november har Avdeling for medisinsk
mikrobiologi tatt tilbake testing av covid-19 prøver fra alle teststasjonene i Innlandet.
Dette har inntil november vært et regionalt samarbeid med storvolumslaboratoriene,
som for Sykehuset Innlandet har medført gjestepasientkostnader for de prøver som har
vært oversendt Akershus universitetssykehus. Etter at Avdeling for medisinsk mikrobiologi har fått installert nytt testutstyr og nye ombygde lokaler på SI Lillehammer, utfører
nå avdelingen alle covid-19 testene selv. Dette bidrar til netto merinntekter, da divisjonen får HELFO inntekt som er noe høyere enn kostnader til reagenser, forbruksvarer og
transport. Dette betyr reduserte gjestepasientutgifter.
Analysering av covid-19 prøver påvirker spesielt Avdeling for medisinsk mikrobiologi.
Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi utfører alle hurtigtester for klinikkene
(ved behov for raske avklaringer) som påvirker seksjonenes arbeidsmengde.

Den store usikkerheten og risikoen i budsjettet for 2022 er knyttet hvordan smittesituasjonen og behov for testing av SARS-CoV 2 utvikler seg. Det forventes i tillegg en krevende influensa- og RS-virus-sesong.

Kravene fra Helse Sør-Øst RHF for testing av covid-19 er svartid på under 24 timer, en
testkapasitet på opptil fem prosent av befolkningen og fortløpende svar til kommuneoverlegene etter krav i forskrift. Helse Sør Øst RHF har dialog med overordnede myndigheter om hvorvidt kravene til testing av covid-19 vil opprettholdes videre inn i 2022.

Det ble tilført 13 stillinger til divisjonen i forbindelse med covid-19 pandemien i 2021.
Det videreføres ikke sentrale midler til finansiering av disse stillingene. Samtidig er
situasjonen fortsatt sårbar. Divisjonen må sikre nødvendig kompetanse, personell, testkapasitet og beredskap. Noen av stillingene er allerede tatt ned ved ledighet i stilling.
Håndtering av øvrige stillinger er i prosess, blant annet i form av et businesscase mikrobiologi. Det innebærer at stillinger finansieres ved merinntekter av økt antall tester,
samarbeid mellom fagområder, samt å ta tilbake analyser som nå sendes ut av foretaket.
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Divisjon Eiendom og internservice
Divisjon Eiendom og internservice har en årsprognose i 2021 på 13 millioner kroner i
negativt resultat. Pandemiens effekt på resultat er beregnet til om lag 11 millioner kroner. I tillegg kommer ubudsjettert drift av Granheim i andre halvår 2021 på om lag to
millioner kroner. Korrigert for disse to forholdene er driften og inngangsfarten til 2022
anslått å være i balanse til tross for merforbruk på bygningsmessig vedlikehold og
energi. Divisjonen har en beregnet utfordring for 2022 på om lag 4,4 millioner kroner
inkludert det tildelte effektiviseringskravet.

Divisjonen har siden 2013 redusert bemanningen totalt med ca. 80 årsverk (omlag 14
prosent), og gapet mellom aktivitetsøkningen i pasientbehandlingen og bemanningen
har vært økende i denne perioden. Samtidig er tjenestenivået opprettholdt eller økt som
følge av aktivitetsøkningen. Det er innført aktiv forsyning til alle desentraliserte forsyningspunkter, renholdsavdelingen har overtatt en stadig større del av senge- og smittevasken fra sengepostene og matforsyning har innført nye matkonsepter som har bidratt
til større fleksibilitet og valgfrihet både for pasientene og sengepostene.

Profilen på tiltak for 2022 har vært å skjerme oppgaver innenfor servicetjenester i størst
mulig grad. Det er lagt et økonomisk nedtak på avdelingene Eiendomsdrift og utvikling,
Renhold og tekstil og Matforsyning. Det er bevisst søkt å skjerme blant annet portørtjenesten. Tiltakene i budsjettet for 2022 er små reduksjoner på flere av de større seksjonene i de nevnte avdelinger.
Bemanningstiltak med årsverkseffekt i 2022 budsjettet forventes gjennomført gjennom
naturlig avgang. Dato for virkningstidspunkt settes til 1. januar 2022. Det innebærer en
viss risiko, men det antas at eventuell forsinkelse vil utjevnes i løpet av året.

Risikoen for gjennomføring av tiltakene anses som lav og representerer liten risiko med
hensyn til gjennomføring og konsekvenser for tjenesteleveranser til de andre divisjonene.
Stab

Stab har en årsprognose i 2021 på pluss 12,4 millioner kroner. Inngangsfarten er beregnet til 1,8 millioner kroner. Staben har i budsjettprosessen fått et effektiviseringskrav på
1,8 millioner kroner, dette tilsvarer om lag to prosent av kostnadsbudsjettet for 2021.
Tiltakene innenfor staben vil komme som en reduksjon i bemanning ved at ansatte ikke
erstattes ved turnover/vakanser og ansatte som går av med pensjon.
Stabsområdene har hatt møter i forbindelse med budsjettprosessen for å finne effektive
tiltak og løsninger, som i minst mulig grad skal gå utover tjenestene som leveres
divisjonene.
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Medisin og helsefag
Medisin og helsefag har en årsprognose i 2021 på pluss 5,4 millioner kroner. Inngangsfarten er beregnet til 5,2 millioner kroner. Ettårig midler gitt i 2021 er ikke videreført i
budsjett 2022. Medisin og helsefag har fått to millioner kroner i 2022 til frikjøp av prosjektressurser som tidligere ble brukt av investeringsmidler. I tillegg er området gitt en
styrkning innenfor forvaltning av elektronisk kurve (MetaVision) til drift, samt 0,3 årsverk til medisinsk fysiker for PET CT-tilbudet på SI Elverum. Videre ble det i budsjettprosessen besluttet at forskning ikke skulle styrkes med to millioner kroner i 2022.

Medisin og helsefag har i budsjettprosessen fått et effektiviseringskrav på 1,7 millioner
kroner, dette tilsvarer om lag to prosent av kostnadsbudsjettet for 2021. Utfordringskrav for 2022 er beregnet til 1,7 millioner kroner. Tiltakene innenfor dette området vil
komme som en reduksjon i bemanning ved at ansatte ikke erstattes ved turnover/vakanser og ansatte som går av med pensjon.

Investeringer
10.1 Innledning og foreløpige investeringsrammer 2022
Inntektssystemet til eier innebærer at foretakene blir tildelt en samlet likviditet til drift
og investeringer. Ansvaret for å prioritere midlene mellom drift og investeringer er
overført til foretakene. Årsresultatet overføres til investeringer påfølgende år. Dette innebærer hovedsakelig at foretaket må oppnå balanse eller positivt økonomisk resultat
for å ha tilstrekkelige midler til å investere i eiendeler året etter.

Investeringer defineres som kjøp eller oppgradering av utstyr, bygg og anlegg til en høyere kostnad enn 100 000 kroner og som har en levetid over tre år. Merverdiavgift tilknyttet investeringskostnader kompenseres ikke gjennom kompensasjonsordningen for
merverdiavgift. Investeringer belastes ikke driftsregnskapet, men føres i balansen som
en tilført verdi. Kostnaden med dette gjenspeiles som avskrivninger i driftsregnskapet,
fordelt på antatt levetid til investeringsobjektet. Eksempel: en investering i medisinsk
teknisk utstyr (MTU) på en million kroner og levetid på ti år vil gjenspeiles i regnskapet
med en avskrivning på 100 000 kroner årlig i ti år. En reduksjon i foretakets avskrivninger vil dermed gjenspeile et for lavt investeringsnivå, opp mot de verdier som er satt
i regnskapet. Fordeling av investeringsmidler behandles i forbindelse med investeringsbudsjettet, økonomisk langtidsplan og driftsbudsjettet, samt eventuelle ekstraordinære
tildelinger løpende gjennom året.
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Investeringsnivå og foreløpig investeringsramme 2022:
Foreløpig investeringsnivå - sentrale midler

2017

2018

2019

2020

Likviditet til investeringer fra eier
Tilleggsbevilgning pandemi og sysselsetting
Resultat/prognose forrige år
Tilført likviditet til investeringer
Justering bokførte verdier/gevinst/tap ved salg
Egenkapitaltilskudd KLP - pensjonskasse
Tilførte likvide midler til investeringer i Bygg, MTU, IKT og Annet

151 261

117 271

103 672

109 743

88 852
240 113
15 986
-33 355
222 744

64 639
181 910
11 072
-35 598
157 384

-69 229
34 443
11 149
-29 586
16 006

52 357
162 100
79
-29 945
132 234

2021
Prognose
112 301
100 900
54 908
268 109
7 083
-26 314
248 878

2022
114 236
114 236
1 200
-26 798
88 638

Tabell 14. Investeringsnivå. Tall i 1 000 kr

Tabellen over viser foreløpige tall som vil danne en prognose for investeringsrammen
for 2022. Investeringsnivået avhenger av det endelige regnskapsresultatet for 2021 og
foreløpig årsresultat vil foreligge i januar 2022. Pandemien har medført mange effekter i
regnskapsresultatet som vil få konsekvens for neste års investeringsbudsjett.

Investeringsbudsjettet vil komme som egen sak til styret i 2022, hvor midler til hovedkategoriene fordeles. Tildelingen av midler til medisinsk teknisk utstyr (MTU) fordeles
deretter til fellesinvesteringer og divisjonene, som gjør sine egne prioriteringer innenfor
de fastsatte rammene. Avsetninger til havarier er en viktig del av dette. For øvrig melder
divisjonene inn sine behov til investeringsrådet til fastsatte tider gjennom året i henhold
til investeringsregimets bestemmelser.

10.2 Bygg

Sykehuset Innlandet disponerer i underkant av 340 000 m2 bygningsmasse, av disse er
om lag 30 000 m2 leid. Den eide bygningsmassen har en gjennomsnittlig alder på om lag
50 år, og ble i sin tid bygget for driftsformer som er vesentlig forandret siden opprinnelig byggetidspunkt. Vedlikeholdsetterslepet på byggene er betydelig, og det er derfor behov for oppgraderinger og funksjonelle tilpasninger for at arealene skal bli hensiktsmessige til dagens pasientaktivitet, samt nyinvestering i mer oppgradert og funksjonelt bygningsteknisk utstyr. Det foretas hvert år gjennomgang av vedlikeholdstiltak som settes
opp i prioritert rekkefølge. Samlet er etterslepet av vedlikehold på bygningsmassen beregnet til om lag 2,5 milliarder kroner.
Prosjektene velges ut i den rekkefølge de har prioritet i henhold til tilgjengelig midler.
I prioriteringen benyttes det utarbeidede tilstandsgrader på byggene med prioritering
av de bygg hvor tilstandsgraden er dårligst. I senere tid har havarier og tilsynskrav tatt
det vesentligste av tilgjengelige midler. I årene som kommer vil investeringer i bygg
også avhenge av hvilken struktur man velger i det nye målbildet.

10.3 Medisinsk teknisk utstyr

Det medisinsktekniske utstyret (MTU) i Sykehuset Innlandet har en gjennomsnittlig levetid på om lag ti år. Deler av utstyret er gammelt og kan etter hvert påvirke muligheten
for god og effektiv pasientbehandling. Eldre utstyr har ofte manglende funksjonalitet
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med hensyn til aktuell medisinsk diagnostikk og behandling. Det skal i økende grad høstes data fra MTU gjennom integrasjonsløsninger med elektroniske pasientjournal og
elektronisk kurve, noe som forutsetter oppdatert teknologi og funksjonalitet.

Eldre utstyr fører til hyppigere driftsstans og økte kostnader til drift og vedlikehold.
Dette skjer samtidig med at kortere liggetid og mer utstrakt bruk av dag- og poliklinisk
behandling, setter økte krav til stabil og effektiv drift.

Den samlede MTU-porteføljen i foretaket har en kostpris på om lag 1,1 milliarder kroner. Samtidig som det kjøpes utstyr, kasseres det også utstyr. Antall utstyrsenheter og
den samlede utstyrsverdien øker imidlertid raskere enn avhendingen av gammelt utstyr.
For å opprettholde nivå og standard på utstyret kreves årlige investeringer på om lag ti
prosent av verdien på MTU-porteføljen, om lag 110 millioner kroner årlig.

10.4 Faktisk investering

Investeringer innenfor bygg og medisinskteknisk utstyr forutsetter strenge prioriteringer. De investeringer som gjennomføres, er basert på føringer fra tidligere styrebeslutninger og innspill fra divisjonene. Midler til medisinsk teknisk utstyr og overskuddsmidler styres faglig og økonomisk av divisjonene selv, men med en felles prosjektorganisasjon for gjennomføring. Investeringsprosjekter har ofte en varighet over flere år, dermed vil ikke forbruket av investeringsmidler gjenspeile det bevilgede beløpet for året.

Tabellen under viser en oversikt over faktiske investeringer, budsjett 2021 og ØLP 2022.
Investeringer
Bygg- og vedlikeholdsprosjekter
MTU
MTU - Leaset
Ambulanser - Leaset
Annet
Påkost eksisterende bygg (Nytt målbilde)
SUM

2017

2018

2019

2020

86 271
56 240

84 056
73 344

21 584

26 187

79 909
37 911
18 339
9 999
16 680

46 215
72 657
974
15 972
11 889

2021
Budsjett
137 500
86 000
15 600
16 000
5 000

164 095

183 587

162 838

147 707

260 100

2022
ØLP
30 000
50 000
50 200
16 000
10 000
54 870
211 070

Tabell 15. Faktiske investeringer. Tall i 1 000 kr. 2021 budsjett) I tabell ovenfor er det for 2020 og 2021 koronainvestering og sysselsettingsmidler inkludert.

Ikke benyttede investeringsmidler fra et år overføres til senere år. Svingninger i resultatene gjenspeiles ikke i like stor grad i forbruket av investeringsmidler. Bruken av
investeringsmidler har ofte et lengre perspektiv.

Resultatsvingninger får dermed ikke full effekt på forbruket av investeringsmidler påfølgende år. Investeringsmidler skal dekke uforutsette havarier, og det må derfor være
en reserve til dette.

Per 31. desember 2021 vil det være i overkant av 200 millioner kroner tilgjengelig som
er tidligere tildelte og disponerte, men ikke utbetalte investeringsmidler. Av disse midlene er store deler satt i arbeid i godkjente prosjekter. Investeringsmidlene har det siste
året i stor grad vært prioritert etter behovet for foretaket som helhet.
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Foretakets mulighet for å gjennomføre investeringer er ellers styrt av den likviditeten
som er stilt til disposisjon fra eier. Et merforbruk i driften, reduserer tilgjengelig likviditet for foretaket totalt sett og dermed også muligheten til å gjennomføre investeringer.

10.5 Finansiell leasing

Finansiell leasing er definert i Norsk regnskapsstandard 14, som en leieavtale som overfører det vesentlige av økonomisk risiko og kontroll knyttet til en eiendel til leietaker
uten at eiendomsretten overføres. Dette er et finansieringsverktøy som er gjort tilgjengelig igjennom Helse Sør-Øst RHF sin finansstrategi. Det vises her til styresak 033-2019 i
Helse Sør-Øst RHF «Revisjon av finansstrategi for Helse Sør-Øst». Sykehuset Innlandet har
i en lengre periode hatt egne investeringsmidler og har søkt å benytte seg av disse i
størst mulig grad for nødvendige årlige investeringer. Utviklingen i de økonomiske resultatene de siste årene har vært negativ og har således gjort at foretakets midler til investeringer er redusert. Framtidig investeringsbehov og negativ utvikling i investeringslikviditeten vil føre til et behov for alternative finansieringsmetoder for å få tilgang til
nødvendige anleggsmidler.
Økonomisk langtidsplan 2022-2025 legger opp til en resultatutvikling som nødvendiggjør bruk av finansiell leasing i en mellomperiode. I finansstrategien til Helse Sør-Øst
RHF begrenses bruken av finansiell leasing ved at et foretak maksimalt kan tegne leieavtaler tilsvarende en årlig leasingkostnad på inntil 0,2 prosent av foretakets årlige omsetning. For Sykehuset Innlandet tilsvarer dette omlag 17 millioner kroner med et investeringsomfang på 80-160 millioner kroner avhengig av objektenes avskrivningsperiode.
Bruken av dette skaper interne omfordelingsutfordringer og bør benyttes i størst mulig
grad til fellesinvesteringer og større MTU-anskaffelser.
Tidligere er det vedtatt at Sykehuset Innlandet skal benytte seg av denne finansieringsformen til MR på SI Hamar og PET CT prosjektet på SI Elverum. Oppstarten av disse
leasingavtalene forventes å starte i 2022. Videre planlegges det med at MR på SI Gjøvik
og reanskaffelse av ambulanser vil påløpe som nye leasingavtaler i 2022.

10.6 Reservering av likviditet i Helse Sør Øst

I behandling av styresak 066-2021 Økonomisk langtidsplan 2022-2025 i Helse Sør-Øst
RHF ble det vedtatt å fordele opptil 200 millioner kroner til lokale vedlikeholdsformål.
Tildelingen forutsatte at helseforetaket har en hensiktsmessig organisering av eiendomsvirksomheten. Helse- og omsorgsdepartementet ba i foretaksmøtet i januar 2020
de regionale helseforetakene om å arbeide videre med å legge til rette for en felles husleieordning med sikte på en mer effektiv arealutnyttelse og verdibevaring, herunder utarbeide en veileder for felles prinsipper for ordningen. Det vil bli fremmet sak for styret
i det regional foretaket om husleieordning i Helse Sør-Øst. Det foreslås for 2022 å reservere 200 millioner kroner i det regionale helseforetaket. Midlene fordeles helseforetakene til lokale vedlikeholdsformål når det er etablert en enkel husleieordning i Helse
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Sør-Øst. I oppdrag og bestilling til helseforetakene for 2022 vil det bli stilt krav for ytterligere å understøtte hensiktsmessig organisering av eiendomsvirksomheten:
• Helseforetakene skal etablere tilstandsbaserte vedlikeholdsplaner for tilstandsgrad 2
(TG2) og tilstandsgrad 3 (TG3) i henhold til NS3424 som følger:
- 10-års tilstandsbasert vedlikeholdsplan for TG2
- 5-års tilstandsbasert vedlikeholdsplan for TG3

Sykehuset Innlandets andel av disse midlene er på nåværende tidspunkt usikker, men
foretaket anser at de forelagte krav for å være med i en slik tildeling er oppfylt. Det foreligger tilstandsgrad og vedlikeholdsplan for alle bygg og tilhørende tekniske anlegg.

10.7 Fremtidig sykehusstruktur og investeringer 2022

Ved behandlingen av styresak 105-2021 i Helse Sør-Øst RHF er det gitt mandat for konseptfasen for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF. Mandatet bygger på rammene
som ble definert i styresak 058-2021 og Helseministerens vedtak 15. juni 2021. Helse
Sør-Øst RHF er prosjekteier.
Sykehuset Innlandet må i økende grad se anskaffelser og investeringer i bygg, medisinskteknisk utstyr og andre investeringer i lys av det framtidige målbildet. Det er forventninger til at fullt brukbart utstyr blir tatt med inn i ny sykehusstruktur/nytt sykehusbygg. Det vil være behov for økt standardisering og samordning av anskaffelser
framover. Slike tiltak vil bidra til å styrke og samordne fagmiljøet.

I arbeidet med framtidig målbilde for Sykehuset Innlandet er det i ØLP 2022-2025 begynt planlegging av å avsette midler i 2022 til levetidsforlengelse av den bygningsmassen som er tenkt videreført i det omtalte målbildet.

Risikovurdering av driftsbudsjettet
Sykehuset Innlandet påpeker følgende risikofaktorer ved det framlagte forslaget til budsjett 2022:
1. Uforutsigbar utvikling av pandemien og følger for driften
2. Flere pasienter med luftveisinfeksjoner og forsinket/økt sykelighet
3. Økte kostnader til behandlingshjelpemidler, medikamenter og fristbrudd overført til Helfo
4. Økt arbeidsbelastning som følge av begrenset tilgang på kompetanse
5. Økt korttidssykefravær grunnet smitteverntiltak for ansatte
6. Rekruttere og beholde kompetanse – økt turnover
7. Reaksjoner på beslutningen om steg 1 i konseptfasen
8. Foretakets planlagte tiltak gir ikke tilstrekkelig effekt
9. Manglende økonomisk bærekraft og redusert investeringsevne
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Foretaket vurderer sannsynlighet og konsekvens av risikofaktorene slik:

1.

Kritisk

5

Risikovurdering
5

Høy

6
Moderat

Konsekvens

2.

4

9
8

1

3.

2

4.
5.

Lav

3

7

Ingen

6.

1

7.
Usannsynlig

1

Lite sannsynlig

Sannsynlig

Svært sannsynlig

Sannsynlighet

Sikker hendelse

5

8.
9.

Uforutsigbar utvikling av pandemien og
følger for driften
Flere pasienter med luftveisinfeksjoner og
forsinket/økt sykelighet
Økte kostnader til
behandlingshjelpemidler, medikamenter
og fristbrudd overført til Helfo
Økt arbeidsbelastning som følge av
begrenset tilgang på kompetanse
Økt korttidssykefravær grunnet
smitteverntiltak for ansatte
Rekruttere og beholde kompetanse – økt
turnover
Reaksjoner på beslutningen om steg 1 i
konseptfasen
Foretakets planlagte tiltak gir ikke
tilstrekkelig effekt
Manglende økonomisk bærekraft og
redusert investeringsevne

Sykehuset Innlandet mener følgende avbøtende tiltak vil redusere risiko for manglende
resultatoppnåelse i 2022:
#
1

Risikofaktor

Uforutsigbar utvikling av pandemien og følger for driften

Tiltak
•

•
2
8

Flere pasienter med luftveisinfeksjoner og forsinket/økt sykelighet
Manglende økonomisk bærekraft
og redusert investeringsevne

•

•

SI vil følge regionale og nasjonale retningslinjer for håndtering av pandemien. Ved store nasjonale konsekvenser
forventes det tilføring av ressurser i Revidert nasjonalbudsjett 2022.
SI vil bidra til vaksinasjon av ansatte.

SI vil til enhver tid tilpasse pasientflyten
og utnytte den totale behandlingskapasiteten i foretaket.
SI vil fortsatt gjennomføre månedlige
oppfølgingsmøter med divisjoner og staber og iverksette nye tiltak ved økonomisk avvik.

Det vises for øvrig til beskrivelsen av fokusområdet Ressursstyring.
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