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SAKSFREMSTILLING 
SAK NR.  003 – 2022 

Bakgrunn  
I denne saken gjennomgås resultater for kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi. 
Det vises til vedlegg 1, Månedsrapport for desember 2021 med resultater for kvalitet, 
bemanning, aktivitet og økonomi.  
 

Saksframstilling 
 
Målekort – samlet for Sykehuset Innlandet desember 2021 
 

 
 
Administrerende direktørs vurdering 

Gjennomsnittlig ventetid har gått ned i desember innenfor de aller fleste fagområder. 
Hovedårsaken til dette er at aktiviteten har vært lavere denne måneden, og pasientene 
som har vært mottatt til første konsultasjon, er pasienter som har kort frist for start 
helsehjelp. Dette underbygges av økt ventetid for de som fortsatt venter. Det er 
tilsvarende bilde for fristbrudd, hvor andelen fristbrudd avviklede har gått ned mens 
fristbrudd ventende er økende.  Utviklingen med flere pasienter som får tilbud om 
behandling formidlet via Helfo, fortsetter. 
 
I desember økte andelen videokonsultasjoner fra en til to prosent for Sykehuset 
Innlandet totalt. Det er spesielt divisjon Psykisk helsevern og Avdeling for fysikalsk 
medisin og rehabilitering som har hatt en økning. Den tekniske løsningen for 
videokonsultasjoner er nå tilgjengelig for alle avdelinger. 
 
Den polikliniske aktiviteten i foretaket har vært høy selv om det særlig mot slutten av 
måneden var nødvendig å redusere planlagt aktivitet på grunn av sykefravær hos 
helsepersonell, smittesituasjoner og omfordeling av personell fra poliklinikker for å 
bistå på sengepostene. 
 
Aktiviteten innenfor somatiske tjenester målt i DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) 
var per desember 3,6 prosent bak plantall akkumulert. Isolert i desember har 
aktiviteten vært 2,6 prosent høyere enn plantall. Dette til tross for at det har vært 
redusert elektiv aktivitet på enkelte enheter de siste ukene før jul som følge av 
pandemien. Aktiviteten er betydelig høyere enn på samme tid i 2020. 
 

Indikator Denne måned Budsjett/mål Avvik Status mnd Hittil i år Budsjett/Mål hiå Avvik hiå Status hiå

Økonomisk resultat (000') 379 2 083 -1 704 -15 954 25 000 -40 954

DRG-poeng (somatikk) 7 571                7 343                 228 89 742               93 276                     -3 534 

Brutto månedsverk 6 902                6 628                 274                  6 858                 6 708                       151                  

Lønnskostnader eks. pensjon -445 348 -437 547 -7 801 -4 926 311 -4 860 885 -65 426

Innleie helsepersonell -9 328 -3 036 -6 292 -80 453 -38 554 -41 898

Andel fristbrudd avviklede 3,6 % 0,0 % 4,1 % 0,0 %

Gjennomsnittlig ventetid 58,3                  54,0 59,3                   54,0

Trombolyse-andel 12 % 20 % 11 % 20 %

Alle møter 95,7 % 96,1 % 95,7 % 96,1 %

Andel telefon/video konsultasjoner 17,2 % 15,0 % 13,5 % 15,0 %
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Aktivitetsveksten i 2021 skal sammenlignes med aktivitetsnivået i 2019 ved vurdering 
av prioriteringsregelen. Per desember har samtlige tjenesteområder, med unntak av 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling, en vekst i antall polikliniske opphold 
sammenlignet med samme periode i 2019. Psykisk helsevern barn og unge og psykisk 
helsevern for voksne har høyere aktivitet enn somatikk hittil i år enn i 2019, og 
oppfyller dermed prioriteringsregelen for poliklinisk aktivitet for disse 
tjenesteområdene. Prioriteringsregelen er ikke oppfylt for tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling innenfor aktivitet. 
 
Arbeidsbelastningen er høy i deler av virksomheten og et økende korttidsfravær skaper 
store utfordringer i driften.   Bemanningsforbruket for foretaket som helhet i desember 
ligger 274 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for 
måneden. Et merforbruk på foretaksnivå i snitt siste 12 måneder på 151 brutto 
månedsverk, utgjør 2,25 prosent. Merforbruket skyldes økt bruk av variabel lønn ved de 
medisinske sengepostene og akuttmottakene ved divisjon Gjøvik-Lillehammer og 
divisjon Elverum-Hamar. Det skyldes primært ekstra arbeid grunnet økt forekomst av 
luftveisinfeksjoner og pandemi, økt turnover og sykefravær. Videre skyldes det mer 
ressurskrevende pasienter på akuttpostene i sykehuspsykiatrien.  Psykisk helsevern 
barn og unge har økt bemanningen for å kunne gi flere barn og unge tilbud om 
behandling. Deler av disse stillingene er finansiert av engangsbevilgninger fra Helse 
Sør-Øst RHF.  
 
Foreløpig resultatet isolert i desember er på pluss 0,4 millioner kroner. Foreløpig 
årsresultat viser et negativt resultat på om lag 16 millioner kroner, dette er om lag 40 
millioner kroner etter budsjett. 
 
Foretaket har i 2021 hatt til disposisjon 311,0 millioner kroner til å dekke økonomiske 
effekter av pandemien, dette er inkludert bevilgninger gitt av Helse Sør-Øst RHF i 2021 
samt overførte midler fra 2020. Den økonomiske effekten av pandemien i desember er 
beregnet til om lag 16,4 millioner kroner. Foretaket hadde kun gjenstående 15,9 
millioner kroner til dekning av effekter av pandemien i desember, og dette er 
inntektsført på fellesområdet.  Samlet i 2021 er den økonomiske effekten av pandemien 
beregnet til om lag 311,5 millioner kroner. Foretaket har da fått dekket omtrent hele 
den beregnede økonomiske effekten av pandemien i 2021, det mangler kun 0,5 
millioner kroner som er udekket.  
 
Årsresultatet for 2021 er foreløpig, og det vil kunne komme endringer i resultat basert 
på kvalitetssikring av regnskapstallene, revisjon og endelig avregning ISF-inntekter for 
2021. 
 
 
 
Vedlegg: Månedsrapport for desember 2021 
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