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SAKSFREMSTILLING 
SAK NR.  013 – 2022 

Bakgrunn  
I denne saken gjennomgås resultater for kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi. 
Det vises til vedlegg 1, Månedsrapport for januar 2022 med resultater for kvalitet, 
bemanning, aktivitet og økonomi.  
 

Saksframstilling 
Målekort – samlet for Sykehuset Innlandet for januar 2022 
 

 
 
 
Administrerende direktørs vurdering 

Gjennomsnittlig ventetid øker i januar, både sammenlignet med foregående måned og 
januar i fjor. Tilsvarende gjelder for fristbrudd. I desember og januar har det vært 
nødvendig å redusere planlagt aktivitet på grunn av smitteutbrudd, høyt sykefravær og 
fravær på grunn av karantene.  
 
Etter en periode med stabilisering på et lavere nivå, er det igjen økning i både 
ventetider og fristbrudd, innenfor fagområdet psykisk helsevern barn og unge. Antall 
ventende faller etter en topp i desember, og det er viktig at utviklingen fortsetter for å 
oppnå samme effekt på ventetider og fristbrudd.   
 
Med ressursutfordringer som en følge av pandemien, er det økt bruk av alternative 
løsninger for å få gjennomført poliklinisk aktivitet, og i januar øker andelen 
videokonsultasjoner til 3,8 prosent for Sykehuset Innlandet totalt.  Det er fortsatt 
divisjon Psykisk helsevern og Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering som øker 
andelen. Andel virtuelle konsultasjoner totalt for Sykehuset Innlandet var i januar på 
17,6 prosent.  
 
Aktiviteten innenfor somatiske tjenester målt i DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) i 
januar er 12,9 prosent bak plantall. Aktiviteten er noe høyere enn på samme tid i 2021. 
Det har vært redusert elektiv aktivitet i januar. Dette skyldes høyt sykefravær hos 
ansatte og pasienter som ønsker å utsette behandling eller konsultasjoner. Lavere 
aktivitet på alle omsorgsnivåer betyr lavere inntekter enn normalt for foretaket. 
 

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

Økonomisk resultat (000') -28 168 3 333 -31 501 -28 168 3 333 -31 501

DRG-poeng (somatikk) 7 461                8 659                -1 198 7 461                8 659                     -1 198

Brutto månedsverk 6 858                6 691                167                6 858                6 691                     167              

Lønnskostnader eks. pensjon -445 720 -437 319 -8 401 -445 720 -437 319 -8 401

Innleie helsepersonell -7 702 -4 674 -3 028 -7 702 -4 674 -3 028

Andel fristbrudd avviklede 5,1 % 0,0 % 5,1 % 0,0 %

Gjennomsnittlig ventetid 66,1                  54,0 66,1                  54,0

Trombolyse-andel 6 % 20 % 6 % 20 %

Alle møter 95,8 % 96,1 % 95,8 % 96,1 %

Andel telefon/video konsultasjoner 17,7 % 15,0 % 17,7 % 15,0 %
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Prioriteringsregelen er avviklet fra 2022. Målet nå er at aktiviteten i psykisk helsevern, 
både for voksne og barn/unge, skal være høyere i 2022 sammenlignet med 2021. Dette 
gjelder innenfor døgnbehandling, dag- og poliklinisk aktivitet.  Det skal ikke rapporteres 
på tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Etter januar har parameterne inntektsgivende 
polikliniske opphold, liggedøgn og antall utskrivninger døgn i psykisk helsevern høyere 
vekst sammenlignet med samme periode i 2021. 
 
Arbeidsbelastningen er høy i deler av virksomheten og et økende korttidsfravær skaper 
store utfordringer i driften.   Bemanningsforbruket for foretaket som helhet i januar 
ligger 167 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. 
Det utgjør et merforbruk på foretaksnivå på 2,49 prosent. Merforbruket skyldes økt 
bruk av variabel lønn ved de medisinske sengepostene og akuttmottakene ved divisjon 
Gjøvik-Lillehammer og divisjon Elverum-Hamar på grunn av ekstra arbeid som følge av 
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.  
 
Sykehuset Innlandet mottok i januar ny aktuarberegning fra KLP. Denne beregningen 
viser at pensjonskostnadene i 2022 vil bli høyere enn hva som er lagt til grunn i 
budsjettet. For Sykehuset Innlandet utgjør dette 32 millioner kroner i høyere 
pensjonskostnad i 2022 enn budsjettert. I januar er det en økning i kostnaden på 2,7 
millioner kroner. Dette er bokført på fellesområdet i regnskapet for januar. Justert for 
endringen knyttet til pensjon som vil bli korrigert, har foretaket et negativt resultat på 
28,2 millioner kroner i januar, noe som er 31,5 millioner kroner etter budsjett.  Det er 
budsjettert med 40 millioner kroner i positivt resultat i 2022. Korrigeringen av pensjon 
fra Helse Sør-Øst RHF vil mest sannsynlig bli utført i juni som tidligere år. 
 
Det er i styresak 017-2022 «Fordeling kompensasjon økonomisk merbelastning 
koronapandemien 2. halvår 2021» i Helse Sør-Øst RHF besluttet ytterligere fordeling av 
kompensasjon for økonomisk merbelastning ved koronapandemien andre halvår 2021. 
Sykehuset Innlandet tildeles 12,7 millioner kroner for andre halvår 2021. Foretaket 
hadde samlet i 2021 en økonomiske effekt av pandemien beregnet til om lag på 311,5 
millioner kroner. Videre hadde foretaket 311,0 millioner kroner tilgjengelig for å dekke 
økonomiske effekter av pandemien. Det gjensto da kun 0,58 millioner kroner som var 
udekket i 2021. Av tildelte nye midler på 12,7 millioner kroner vil foretaket inntektsføre 
0,58 millioner kroner i 2021 til dekning av gjenstående beregnede korona-effekter. De 
resterende midlene på 12,1 millioner kroner overføres til 2022 som utsatt inntekt.  
 
Det har i januar vært betydelig inntektsbortfall på grunn av lavere elektiv aktivitet enn 
budsjettert. I tillegg har foretaket økte lønnskostnader utover budsjett som følge av 
pandemien. I januar er den økonomiske effekten av pandemien beregnet til om lag 46,5 
millioner kroner. Overførte midler fra 2022 (12,1 millioner kroner) er i sin helhet 
inntektsført i januar. Foretaket har en gjenstående udekket økonomisk effekt av 
pandemien i januar på om lag 34,4 millioner kroner. Det er forventet at foretaket vil få 
kompensasjon for merbelastning for koronapandemien også i 2022.  
 

Vedlegg: Månedsrapport for januar 2022 
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