
 Sykehuset Innlandet HF:

} Årlig melding 2021
 til Helse Sør-Øst RHF

Brumunddal 25. februar 2022



2 
 

Innhold 

DEL I: INNLEDNING OG VURDERING ...................................................................................... 4 

1. Innledning ............................................................................................................................................... 4 

1.1 Oppgaver og organisering 4 

1.2 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 6 

1.3 Mål for virksomheten 6 

1.4 Virksomhetsstyring - styrets arbeid, herunder intern styring og kontroll 11 

1.5 Medvirkning fra brukere og ansatte 13 

2. Vurdering av virksomheten ................................................................................................................... 14 

2.1 Positive resultater og uløste utfordringer 20 

2.2 Evaluering av egen virksomhet og organisering 22 

DEL II: RAPPORTERINGER ....................................................................................................... 25 

3. Oppfølging av styringsbudskap for 2021 ............................................................................................... 25 

3.1 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 25 

3.1.1 Ventetid somatikk 25 

3.1.2 Pasientavtaler 25 

3.1.3 Pakkeforløp kreft 26 

3.1.4 Uønsket variasjon 28 

3.1.5 Kapasitetsutnyttelse 29 

3.2 Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 30 

3.2.1 Høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn for somatikk 30 

3.2.2 Ventetid psykisk helsevern og TSB 31 

3.2.3 Pakkeforløp psykisk helsevern og TSB 32 

3.2.4 Epikriser psykisk helsevern og TSB 33 

3.2.5 Henvisninger psykisk helsevern 33 

3.2.6 Tvangsbruk psykisk helsevern 34 

3.2.7 Samarbeidspartnere innen psykisk helsevern og TSB 34 

3.2.8 Kringsjåtunet 34 

3.2.9 Døgnkapasitet 35 

3.3 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 35 

3.3.1 Pasientsikkerhet og sikkerhetskultur 35 

3.3.2 Legemidler 36 

3.3.3 Korridorpasienter 40 

3.3.4 Epikriser somatikk 40 

3.3.5 Behandlingstilbud 40 



3 
 

3.3.6 Behandlingskapasitet 44 

3.3.7 Forskning og innovasjon 44 

3.3.8 Bemanning og kompetanse 44 

3.3.9 Ny teknologi for bedre helsehjelp 46 

3.3.10 Helsefellesskap 47 

3.4 Øvrige krav og rammer for 2021 47 

3.4.1 Beredskap og sikkerhet 47 

3.4.2 Informasjonssikkerhet 47 

3.4.3 Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelser 48 

3.5 Tildeling av midler og krav til aktivitet 49 

3.5.1 Økonomiske krav og rammer 49 

3.5.2 Aktivitetskrav 50 

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT .................................................................................. 52 

4. Utviklingstrender og rammebetingelser ................................................................................................ 52 

5. Strategier og planer .............................................................................................................................. 52 

DEL IV: VEDLEGG ..................................................................................................................... 53 

Vedlegg 1: Årlig melding 2021 for Ungdomsrådet i Sykehuset Innlandet. ...................................................... 53 

Vedlegg 2: Årlig melding 2021 for Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet. ...................................................... 58 

  



4 
 

DEL I: INNLEDNING OG VURDERING 

1. Innledning 

1.1 Oppgaver og organisering 
Sykehuset Innlandet er ett av elleve helseforetak som inngår i det regionale 
helseforetaket Helse Sør-Øst. Sykehuset Innlandet HF ble stiftet 1. januar 2003. 

Sykehuset Innlandet har ansvaret for spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk 
helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og prehospitale tjenester i Innlandet, 
samt ansvar for å administrere tildeling og ettersyn av medisinske behandlings-
hjelpemidler og å administrere syketransportordningen i opptaksområdet. 

Sykehuset Innlandet har virksomhet på om lag 40 steder. Den somatiske virksomheten 
er fordelt på fem sykehusenheter: SI Elverum, SI Hamar, SI Gjøvik, SI Lillehammer og SI 
Tynset. Foretaket har to psykiatriske sykehus, SI Sanderud og SI Reinsvoll, fire distrikts-
psykiatriske sentre med virksomhet på ti geografiske lokalisasjoner (DPS), barne- og 
ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) på åtte lokalisasjoner, samt habiliterings- og 
rehabiliteringsenheter. Prehospitale tjenester administrerer AMK-sentralen og har 
bilambulanser lokalisert på 26 ambulansestasjoner, samt ansvar for den medisinske 
tjenesten ved luftambulansestasjonens base på Dombås. Foretakets 
administrasjonssenter er lokalisert i Brumunddal. 

Ved utgangen av 2021 hadde Sykehuset Innlandet 8 822 ansatte fordelt på 6 903 
årsverk. Omsetningen i 2021 var på om lag 9 milliarder kroner. Eiendomsmassen utgjør 
omlag 338 000 m². 

Sykehuset Innlandet har regionsfunksjoner på følgende områder: 

• Behandling av dysmeli og håndamputasjoner  

• Delregionansvar for behandling av poliomyelitt 

• Behandling av gravide rusmisbrukere og familieenhet for rusmiddelavhengige 

• Kompetansesenter rus region Øst (KoRus-Øst) 

Sykehuset Innlandet har ansvaret for en nasjonal kompetansetjeneste for samtidig 
rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP). 

Sykehuset Innlandets opptaksområde 

Sykehuset Innlandet har et ansvar for å tilby spesialisthelsetjenester til 41 av Innlandet 
fylkes kommuner og Lunner kommune, som er en del av Viken fylke. Opptaksområdet er 
på om lag 368 000 innbyggere.  

Det er en samarbeidsavtale mellom Sykehuset Innlandet HF og Helse Midt RHF ved St. 
Olavs hospital fra 2015 om at befolkningen i kommunene Holtålen og Røros skal få 
dekket sitt behov for øyeblikkelig hjelp ved SI Tynset. 
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Organisering 

Sykehuset Innlandet er organisert i åtte divisjoner – tre geografiske divisjoner og fem 
gjennomgående divisjoner. I tillegg har Sykehuset Innlandet fire stabsområder, et 
prosjektområde og et organisasjonsutviklingsprogram.  

Virksomheten er i hovedsak inndelt i fire ledelsesnivåer; administrerende direktør, 
divisjonsdirektør/stabsdirektør, avdelingssjef og seksjons/enhetsleder 

Organisasjonskart 2021  
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1.2 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 
Virksomheten i Sykehuset Innlandet HF er tuftet på lovverket, med særlig vekt på 
helseforetaksloven, spesialisthelsetjenesteloven og pasientrettighetsloven. Rammene 
for virksomheten er definert nærmere i vedtektene.  

 

Oppgaven til Sykehuset Innlandet er å gi et kvalitetsmessig godt helsetilbud til den 
enkelte, basert på det samlede styringsbudskapet fra Helse Sør-Øst RHF gitt gjennom de 
årlige dokumentene «Oppdrag og bestilling» og protokoller fra foretaksmøter. 

 

 
 

1.3 Mål for virksomheten 
Gjennom Oppdrag og bestilling mottar Sykehuset Innlandet årlige styringskrav fra Helse 
Sør-Øst RHF. «Oppdrag og bestilling 2021» og «Protokoll fra foretaksmøtet i Sykehuset 
Innlandet» ble vedtatt i foretaksmøte 19. februar 2021, jfr. Styresak 013/2021.  

I oppfølgingen av dette har Sykehuset Innlandet krav om årlige virksomhetsplaner med 
prioriterte mål det aktuelle året. Det rapporteres på eiers styringskrav i Årlig melding. 
Målene for Sykehuset Innlandet i 2021 er i tillegg gitt av helseforetakets utviklingsplan 
og virksomhetsstrategien. 

Framtidig målbilde 
I foretaksmøte 8. mars 2019 vedtok helseministeren at Helse Sør-Øst RHF kan endre 
framtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet i tråd med framtidig målbilde for 
Sykehuset Innlandet.  
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Sykehuset Innlandet vektlegger utviklingen innenfor fire områder i det framtidige 
målbildet: 

• Samhandling med primærhelsetjenesten 
• Prioritering av desentraliserte spesialisthelsetjenester 
• Utvikling av prehospitale tjenester  
• Samling av spesialisert tilbud  

 

Utviklingsplan 
Utviklingsplanen 2019-2035 for Sykehuset Innlandet skal bidra til realisering av 
føringene i Nasjonal helse- og sykehusplan (2022-2023) (Meld. St.7 (2019-2020) og 
Regional utviklingsplan 2035. I tillegg inngår regionale delstrategier og føringer. 
Detaljerte strategier og tiltak for å ivareta alle områder beskrives i 
virksomhetsstrategien og virksomhetsplaner etter en prioritering i foretaket. 
Utviklingsplanen blir oppdatert våren 2022.  

Virksomhetsstrategi og økonomisk langtidsplan 
Sykehuset Innlandet har utarbeidet virksomhetsstrategi for planperioden 2021-2024.  

Virksomhetsstrategien gjelder for fire år, og ble behandlet sammen med foretakets 
økonomiske langtidsplan (ØLP) 2021-2024 i styresak 048-2020 Virksomhetsstrategi og 
økonomisk langtidsplan 2021-2024 for Sykehuset Innlandet  Hensikten er at det skal 
være en tydelig sammenheng mellom faglige mål og rammene i økonomisk langtidsplan. 

Sammenhengen mellom førende styringsdokumenter er illustrert i denne figuren.  
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Virksomhetsstrategi 2021-2024 har seks hovedmål for perioden:  

1. Utvikle bærekraft mot ny sykehusstruktur 

2. Integrert behandling av samtidige somatiske og psykiske helseutfordringer 

3. Videreutvikle pasientbehandling, kvalitet og brukermedvirkning 

4. Desentralisere spesialisthelsetjenester og forbedre samhandlingen med 
primærhelsetjenesten 

5. Ivareta likeverdige tjenester, akuttmedisinsk hjelp og transport  

6. Være et ledende innovasjonssykehus med gode og integrerte forskningsmiljøene 

 

Virksomhetsplan  

For 2021 ble det utarbeidet virksomhetsplan på foretaksnivå med elleve prioriterte mål. 
Arbeidet med å nå målene i 2021 ble forsinket på grunn av pandemien.  

Status for de prioriterte målene i virksomhetsplanen 2021 svares ut i punktene under: 

• Sykehuset Innlandet skal ha minst 95,4 prosent totaloverlevelse målt ved 
kvalitetsindikatoren 30 dagers overlevelse 

Sykehuset Innlandet mottar resultater for 30 dagers totaloverlevelse fra 
Folkehelseinstituttet. Det foreligger ikke oppdaterte resultater etter rapporten i i 2020. 

• Totalforbruket av bredspektret antibiotika skal reduseres med 30 prosent 
sammenliknet med 2012 

Sykehuset Innlandet hadde i 2012 det laveste forbruket av bredspektret antibiotika i 
Helse Sør-Øst, og lå også lavt i forbruk sammenlignet med øvrige helseforetak i Norge 
Resultatet for foretaket i 2021 var reduksjon i forbruket av bredspektret antibiotika 
med elleve prosent sammenlignet med forbruket i 2012. 

• Pasientforløpene intoks og barn med autisme gjennomføres med 
involvering av fagområdene somatikk og psykisk helsevern og i samarbeid 
med kommunene 

Formålet med å etablere helhetlige pasientforløp er primært økt kvalitet, reduksjon av 
uønsket variasjon og bedre samhandling mellom Sykehuset Innlandet og 
primærhelsetjenesten. 

Arbeidet med pasientforløpene fikk en forsinket oppstart, men det har vært arbeidet 
godt med bred involvering i begge pasientforløpene i 2021. Det utarbeides plan for 
implementering av pasientforløpene i 2022. 

• Redusere gjennomsnittlig ventetid innenfor psykisk helsevern, barn og 
unge (BUP) til 40 dager 

Dette har vært et prioritert mål i virksomhetsplanen i flere år. I 2021 ble det bevilget 
midler fra Helse Sør-Øst RHF for å styrke tilbudet. Det er implementert tiltak, men 
hovedutfordringen er fortsatt mangel på kompetanse. Gjennom pandemien har antall 
henvisninger økt med 20 prosent. Dette har medført en ytterligere økning av 
gjennomsnittlig ventetid fra 53 dager i 2020 til 62 dager i 2021. Det var en bedring i 
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ventetider mot slutten av året. Tiltak på kort-, mellomlang-, og lang sikt forventes å gi 
effekt. 

• 70 prosent av pakkeforløpene skal være innen anbefalt forløpstid, med 
særlig satsning på lungekreft 

Andel gjennomførte pakkeforløp i 2021 for 26 organspesifikke kreftformer viser at 74 
prosent er gjennomført innen anbefalt forløpstid. Pasienter behandlet i eget foretak 
innen standard forløpstid, samlet for alle behandlingsformer, er 79 prosent. 

Måloppnåelsen for pakkeforløp lungekreft er 52 prosent og forbedringsarbeidet lokalt 
og i samarbeid med Oslo universitetssykehus må kontinueres for å forbedre 
forløpstidene. Arbeid med forbedringer av pakkeforløp lungekreft prioriteres også i 
2022. 

• Redusere antall alvorlige uønskede hendelser knyttet til legemiddel-
håndtering og transfusjoner med 20 prosent 

Foretakets forbedringssystem, Sifra, viser en økning på seks prosent i antall meldte 
uønskede hendelser innenfor legemiddelfeil i 2021 sammenliknet med 2020. Hovedvekt 
av avvik er kategoriert som «Annet – Utdeling», «legemiddel gitt til feil tid», «legemiddel 
ikke gitt» og «dose/hastighet/styrke».  

Det er en mulig forbedring knyttet til «Overføring av informasjon inklusive 
samstemming». En tverrfaglig forbedringsgruppe, med deltagelse fra sykehuset og 
kommuner, har jobbet med legemiddelhåndtering og trygg utskrivning. Dette kan ha 
bidratt til denne utviklingen.  

Med innføring av regional kurve- og mediasjonsløsning og større oppmerksomhet på 
legemiddelhåndtering, er det forventet en økning i meldefrekvens av uønskede 
hendelser. Dette bidrar potensielt til læring og på sikt kunne gi sekundære positive 
effekter på pasientsikkerheten.  

Uønskede hendelser knyttet til blodtransfusjoner (blodoverføringer) er alvorlig. Det ble 
høsten 2021 innført digital identitetskontroll (Bedside controll) av pasient og 
blodprodukt for å sikre korrekt gjennomføring av transfusjonene. I 2021 var det ni 
meldte avvik. 

• Øke andelen pasienter som møter til innkalt time til 96,1 prosent. 
Målet er at flere møter til timene sine slik at ventetida skal bli kortere og planleggingen 
bedre. Resultatet for 2021 var 95,7 prosent, en marginal økning fra 95,6 prosent i 2020. 
Det er høyest andel som møter innenfor somatiske fagområder. I psykisk helsevern er 
resultat 91,1 prosent.  

Hovedtiltak i 2021 har vært innføring av digital utending av brev og implementering av 
det digitale tilbakemeldingsverktøyet «DelMedMeg» for pasineter i divisjon Psykisk 
helsevern. Det er forventet at oppmerksomhet på behandlingsvalg og 
pasientmedvirkning, gjennom «DelMedMeg», vil ha positiv effekt på andelen som møter 
til avtalt time. 

• Det skal legges vekt på å beholde og sikre rekruttering generelt, og spesielt 
til områder med manglende spesialist- og fagkompetanse  

Sykehuset innlandet har utfordringer med å rekruttere og beholde kompetanse innenfor 
flere fagfelt. Det er mangel på anestesisykepleiere, intensivsykepleiere, jordmødre, 
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bioingeniører, klinisk ernæringsfysiologer, psykologspesialister og legespesialister 
innen enkelte fagområder. 

Det arbeides kontinuerlig med tiltak for å rekruttere og beholde personell.  

• Resultatene fra ForBedring knyttet til arbeidsbelastning forbedres med ti 
prosent fra 2019 

Formålet med ForBedringsundersøkelsen er å kartlegge forhold ved 
pasientsikkerhetskultur og arbeidsmiljø som kan ha sammenheng med risiko for 
uønskede hendelser, og som kan virke negativt på tjenestens kvalitet og medarbeideres 
helse og engasjement. 

Sykehuset Innlandet hadde i 2021 en svarprosent på 78 på ForBedringsundersøkelsen. 
Hovedresultatene per tema på foretaksnivå var stort sett sammenfallende med Helse 
Sør-Øst sitt referansegrunnlag, og det var en svak bedring innenfor området 
arbeidsbelastning siden forrige undersøkelse i 2019. Resultatene viste imidlertid relativt 
store variasjoner mellom enheter. Det er naturlig å anta at denne variasjonen samsvarte 
med hvordan driften hadde vært påvirket av pandemien. Bemanningen ved de enhetene 
som i størst grad var berørt av pandemien ble midlertidig økt i 2021. Det har i 
forbindelse med gjennomføringen av HMS runden i 2021 vært et særskilt fokus på 
arbeidsbelastning. 

• Bedre ressursutnyttelse og samordning for å nå budsjett i balanse på alle 
nivå for å sikre økonomisk bærekraft  

Sykehuset Innlandet arbeider med å tilpasse driften til de økonomiske rammene. 
Manglende økonomisk bærekraft og redusert investeringsevne er vurdert som et 
risikoområde i ledelsens gjennomgåelse og er på rødt i risikokartet.  

Foreløpig årsresultat viser et negativt resultat på om lag 7,4 millioner kroner, dette er 
om lag 32,4 millioner kroner etter budsjett. Dette resultatet inkluderer økonomisk 
kompensasjon til foretaket fra Helse Sør-Øst RHF på 324 millioner kroner til å dekke 
økonomiske effekter av pandemien. Av dette er 12,1 millioner kroner overført fra 2021 
til 2022. 

Videre arbeid med tiltak fortsetter i 2022. Foretaket må gjennomføre store endringer 
frem med mål om bedre ressursutnyttelse og samordning for å oppnå økonomisk 
bærekraft.  

• Øke antall virtuelle konsultasjoner sammenlignet med 2020 

Foretaket har for 2021 et resultat på 13,3 prosent telefon- og videokonsultasjoner av 
samtlige konsultasjoner.  

Det har vært arbeidet med dette, men utvikling av digital samhandling er tidkrevende. 
Det krever endring av arbeidsprosesser, forankring og ressurser. Gjennom året er 
videoutstyr plassert og tilpasset, og i november 2021 ble det tilrettelagt for 
videokonsultasjoner, via lenke i digitale innkallingsbrev. I desember var andelen økt til 
over 17 prosent.  
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1.4 Virksomhetsstyring - styrets arbeid, herunder intern styring og 
kontroll 

Gjennom det årlig oppdrag og bestilling gis Sykehuset Innlandet HF styringskrav fra 
Helse Sør-Øst RHF. Oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF legges årlig frem som 
egen styresak, jf styresak 013 2021 og styringskravene rapporteres i Årlig melding.  

Sykehuset Innlandet følger forskrift om ledelse- og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten. Denne forskriften skal bidra til faglige forsvarlige helse- og 
omsorgstjenester, kvalitetsforbedrding og pasient- og brukersikkerhet.  

Rammeverk for virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst RHF definerer arbeid med 
virksomhetsstyring som de prosessene og aktivitetene som gjennomføres for å:  

- sette mål 
- definere oppgaver for å nå målene 
- måle resultater mot målene 
- bruke informasjonen til å ha styring, kontroll og sørge for læring slik at 

virksomheten utvikles og forbedres 

I instruks for styret i Sykehuset Innlandet HF skal styret blant annet påse at foretaket 
styrer og kontrollerer virksomheten for å forebygge, forhindre og avdekke svikt. Dette 
omfatter internkontroll som ledelsesverktøy for å sammenfatte systemer, prosesser og 
rutiner som gjennomføres. Styret skal og påse at det blir truffet tiltak for å korrigere 
svikt, herunder å følge opp rapporter fra ulike tilsyn. Styret har og gitt egen instruks til 
administrerende direktør. 

Sykehuset Innlandet følger opp sentrale føringer for foretaket fra regional og lokal 
utviklingsplan for perioden 2019-2035. Føringer fra utviklingsplanen er nærmere 
konkretisert med mål i en fire årig virksomhetsstrategi for Sykehuset Innlandet HF for 
perioden 2021-2024, jf styresak 048 Virksomhetsstrategi og Økonomisk langtidsplan 
2021-2024-2020. Disse to strategiplanene er nærmere omtalt i punkt 1.3, Mål for 
virksomheten. 

Styret i sykehuset Innlandet vedtar en årlig virksomhetsplan for foretaket. 
Virksomhetsplan for 2021 ble vedtatt av styret i styresak 094-Virksomhetsplan 2021 for 
Sykehuset Innlandet.  

Årlig vedtar styret en plan for gjennomføring av foretaksrevisjoner i Sykehuset 
Innlandet, jf styresak 015 Status for tilsyn og interne revisjoner 2020 og plan for interne 
revisjoner 2021 - Videre følger styret opp gjennom egen styresak innspill til interne 
revisjoner til Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst, jf styresak 074 Innspill til revisjonsplan 
2021 – Konsernrevisjonen. Sluttrapporter og status for videre arbeid med oppfølging av 
tiltak fra disse revisjonene omtales både gjennom tertialrapportering og i egne 
styresaker. Det ble ikke gjennomført revisjoner fra Konsernrevisjonen i 2021 på grunn 
av covid-19 pandemien. 

Det var planlagt å gjennomføre fire foretaksrevisjoner i 2021. Tre ble gjennomført,  

- Revisjon av medisinsk koding av sår ved kirurgisk poliklinikk ved SI Gjøvik. 
Revisjonen viste ingen avvik. Det ble avdekket fem forbedringsområder som 



12 
 

omhandler opplæring, kompetanseheving og dokumentasjon av dette, i tillegg til 
kodekontroll.  

-  Revisjon innenfor smittevern som omfattet gjennomføring av aktuelle e-læringskurs 
for smittevern, håndhygiene, basale smittevernrutiner, reduksjon av 
smittespredning og etterlevelse av korrekt arbeidsuniform. Revisjonen ble utført 
som stikkprøvekontroll ved syv tilfeldig utvalgte enheter i fem divisjoner. Revisjonen 
viste at omlag 90 prosent av de ansatte har gjennomført obligatoriske e-læringskurs. 
Det var få ansatte som ikke etterlevde prosedyren om korrekt bruk av 
arbeidsuniform, men det ble observert noe bruk av privat arbeidstøy under uniform 
samt noe bruk av armbåndsur, ringer, nøkkelbånd og ørepynt.  

- Legemiddelrevisjon fra Sykehusapotekene HF med fokus på opplæring av 
helsepersonell i legemiddelhåndtering, dokumentasjon, ledelsesansvar og bruk av 
legemiddelavvik som læring. Revisjonen ble gjennomført i fem enheter i tre 
divisjoner og i stabsområde Helse. Foretaksrevisjonen avdekket behov for 
gjennomgang av føringer for kompetansekrav og opplæring i legemiddelhåndtering.  

På grunn av pandemien ble foretaksrevisjonen om HMS inklusive miljø og bærekraft 
ikke gjennomført i 2021. Målet med revisjonen var å se om enheter har laget 
handlingsplan med konkrete forbedrings- og bevaringstiltak i etterkant av 
ForBedringsundersøkelsen og om tiltakene ble iverksatt og evaluert. Status for tilsyn og 
interne revisjoner 2021 er presentert for styret i styresak 005 Status for tilsyn og 
interne revisjoner 2021 og plan for interne revisjoner 2021. 

I tillegg til foretaksrevisjoner gjennomføres egenkontroller og interne revisjoner på 
foretaksnivå og i divisjonene for å avdekke forbedringsområder og støtte leders 
oppfølging i egen enhet på de ulike nivå i helseforetaket.  

Det gjennomføres årlige tilsyn fra ulike tilsynsmyndigheter. På grunn av pandemien har 
også antall tilsyn vært redusert i 2021. Statsforvalteren ivaretar tilsyn med 
helsetjenester i spesialisthelsetjenesten. Andre tilsynsmyndigheter er Mattilsynet, 
Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Brannvesenet 
og Riksrevisjonen.  

Styremøtene har faste aktivitets- og økonomirapporteringer og orienteringer fra 
virksomheten. En integrert del av mål- og resultatstyringen er risikostyring med 
oppmerksomheten mot hendelser som kan medføre manglende måloppnåelse. 
Risikostyring som metode benyttes regelmessig i helseforetaket knyttet opp mot kvalitet 
og pasientsikkerhet, økonomi og fremdrift ved prosjekter og omstillinger, samt i 
forbindelse med Ledelsens gjennomgåelse.  

Ledelsens gjennomgåelse gjennomføres årlig og skal sikre en strukturert gjennomgang 
av styringssystemet ved å vurdere kvalitetsarbeidet, virksomhetsstyringen og 
virksomheten for øvrig, for å avdekke risikoområder og forbedringstiltak.  

Arbeidet med ledelsens gjennomgåelse gjøres på foretaksnivå og i alle divisjoner i 
Sykehuset Innlandet. I 2021 ble ledelsens gjennomgåelse gjennomført i april måned med 
utarbeidelse av risikokart og handlingsplaner på foretaksnivå og på divisjonsnivå. Styret 
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ble orientert om risikokartet i forbindelse med første tertialrapport, jf styresak 046- 
Tertialrapport 12021 Risikokartet hadde for oppfølging følgende risikoområder på rødt: 

1. Manglende økonomisk bærekraft med redusert investeringsevne  

2. Fristbrudd og ventetider er vurdert på rødt for pasient i risikokartet 

3. Manglende leveranse fra Sykehuspartner 

4. Personsensitiv informasjon på avveie  

5. Fremtidig sykehusstruktur Mellomfase (0-10 år) 

6. Arbeidsbelastning 

Områdene i risikokartet er fulgt opp i etterkant av gjennomgangen gjennom 
tiltaksplaner. 

Styret får gjennom året fremlagt status for oppfølging av ulike saker innen 
pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet, helseteknologi og forskning og 
innovasjon som temasaker. 

Styret har fått løpende informasjon om arbeidet med framtidig sykehusstruktur.  

Brukertilbakemeldinger er utgangspunkt for ytterligere forbedringer av system og 
tjenesteleveranser. Alvorlige pasienthendelser som har medført brudd på 
helselovgivningen behandles i divisjonenes kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg for 
læring og utvikling av tjenestene. På denne bakgrunn gjøres nødvendige korrigeringer 
og forbedringstiltak utarbeides og gjennomføres i linjen. Enkelte saker behandles i 
tillegg i Sykehuset Innlandets kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (SIKPU). Styret 
orienteres gjennom månedsrapportering om antall alvorlige pasienthendelser. 

Styret behandler saker som skal til Helse Sør-Øst RHF for godkjenning.  

Årlig i desember styremøte vedtas fullmakter for påfølgende år av styret i Sykehuset 
Innlandet, jf styresak 102-2021 Fullmakter for Sykehuset Innlandet HF 2022.  

1.5 Medvirkning fra brukere og ansatte 
Ansatte og tillitsvalgte 

Tillitsvalgte og vernetjeneste er representert og bidrar med råd, erfaringer og 
informasjon i en rekke fora, prosjekter og utviklingsområder i foretaket. Sykehuset 
Innlandet har, og står foran, store behov for endring og omstilling av virksomheten. Det 
tilstrebes at representanter for de foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombudet 
blir involvert i alle større omstillingsprosjekter. Et godt samarbeid med vernetjeneste og 
tillitsvalgte er nødvendig og en forutsetning for et godt resultat. Helse Sør-Øst sine «12 
prinsipper for medvirkning», samt lov og avtaleverk med tillitsvalgte og vernetjenesten 
legges til grunn for samarbeidet.  

Det er månedlige dialogmøter med alle foretakstillitsvalgte (TV20) og 
foretakshovedverneombudet. I tillegg er det et Hovedarbeidsmiljøutvalg (HAMU) på 
foretaksnivå. Det er etablert forum for samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten i 
den enkelte divisjon, i tillegg til Arbeidsmiljøutvalg (AMU) i alle divisjoner og for 
foretaksstaben.  
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Administrerende direktør har månedlige møter med hovedorganisasjonene og 
vernetjenesten (TV6). Tillitsvalgte og verne-tjenesten har to møter årlig med styret. Det 
er regelmessige møtefora mellom lederlinjen og tillitsvalgte og vernetjenesten på de 
fleste nivå i organisasjonen. Det er i perioder av 2021 gjennomført ukentlige 
statusmøter om pandemien med TV20 for å sikre informasjon og involvering. 

Brukernes bidrag og arbeid  

Sykehuset Innlandet har som mål å ha pasientens behov i sentrum og sørge for 
spesialisthelsetjenester til alle pasienter i sykehusområdet. Befolkningen får i økende 
grad kunnskap om egen sykdom og tilgjengelige behandlingstilbud, og de fleste 
pasienter ønsker å være aktive medspillere i samvalg av behandling og behandlingsnivå. 
Pasienter og pårørende stiller krav til kvalitet, pasientsikkerhet og medvirkning. 
Kravene er av både faglig og funksjonell karakter.  

Brukerutvalget taler pasientenes sak og skal gi råd til sykehusledelsen og styret i 
arbeidet med å utvikle «Pasientens helsetjeneste». Brukerutvalget skal sørge for at 
brukerne blir hørt og tatt med på råd i beslutningsprosesser og i utformingen av 
tjenester og tilbud. Brukermedvirkning skjer når brukerne er aktive deltakere i 
planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak.  

Aktiviteten i Brukerutvalget er høy. I tillegg til månedlige møter i utvalget deltar 
utvalgets medlemmer i alle de viktigste møtearenaene i helseforetaket. Videre deltar 
leder og nestleder på styremøtene som observatører med talerett.  

Brukerutvalget er opptatt av å ha god kontakt med brukerorganisasjonene og avholder 
årlige dialogkonferanser.  

Ungdomsrådets rolle er å fremme brukerperspektivet for ungdom med langvarige 
helseutfordringer, for helsepersonell, sykehusledelse og helsemyndigheter 
(systemnivå). Rådet skal gi konkrete råd til forbedring av tjenester til ungdom i 
Sykehuset Innlandet (tjenestenivå) og dele sin erfaringskunnskap som brukere til nytte 
for annen ungdom (individnivå). Det er en positiv utvikling i aktiviteten til 
Ungdomsrådet. 

Brukerutvalget og Ungdomsrådet har utarbeidet egen Årlig melding for 2021 som følger 
som vedlegg (vedlegg 1 og 2).  

2. Vurdering av virksomheten 
Forberedelse til og oppstart av konseptfase for en «Videreutvikling av Sykehuset 
Innlandet» 

Forberedelse til og oppstart av konseptfase for en «Videreutvikling av Sykehuset 
Innlandet» 

Høsten 2020 pågikk et arbeidet med konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft. 
Mandatet for prosjektet var å beskrive og anbefale en helhetlig sykehusstruktur i tråd 
med vedtatt målbilde for Sykehuset Innlandet, herunder Mjøssykehuset, fortsatt 
sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus og desentraliserte tilbud. Det ble 
utarbeidet en samfunnsanalyse som del av beslutningsgrunnlaget. I desember 2020 ble 
prosjektgruppens rapport lagt fram og godkjent i styringsgruppen. Prosjektgruppens 
rapport med samfunnsanalysen ble sendt på høring i første kvartal 2021.  
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Saken ble etter høringen lagt fram for styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF 22. april i sak 
044-2021«Videreutvikling av Sykehuset Innlandet – oppsummeringog vurdering av 
høringsinnspill. . Sykehuset Innlandet fikk i oppdrag å gjøre en overordnet vurdering av 
faglige og økonomiske risikoer ved tre alternativer for framtidig sykehusstruktur og å 
anbefale grunnlaget for den kommende konseptfasen. 

Sykehuset Innlandet behandlet denne saken 4. mai 2021 (sak 042-2021). Styret 
anbefalte en konseptfaseutredning med en struktur med Mjøssykehuset i Moelv med en 
samling av alle spesialiserte funksjoner innenfor somatikk, psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling for hele Sykehuset Innlandet, stort akuttsykehus 
på Lillehammer, akuttsykehus på Tynset og elektivt sykehus med skadepoliklinikk og 
luftambulansebase på Elverum. I tillegg anbefalte styret utredet et reelt nullalternativ i 
konseptfasen.  

Helse Sør-Øst RHF behandlet saken 28. mai 2021 (sak 058-2021), og vedtok følgende:  

1. Styret vektlegger at befolkningen i Innlandet skal ha gode og framtidsrettede 
spesialisthelsetjenester. Sykehusstrukturen skal underbygge samarbeid mellom 
flere sykehus i nettverk. Prehospitale tjenester skal videreutvikles i nært 
samarbeid med primærhelsetjenesten. Lokalmedisinske sentra, 
distriktspsykiatriske sentra og polikliniske tjenester innen psykisk helsevern for 
barn og unge skal styrkes og gi tilgjengelige tjenester desentralt. Befolkningen 
skal møte en kunnskapsbasert og nyskapende helsetjeneste og det skal være en 
lik tilnærming til arbeidet med pasientsikkerhet, kvalitet og helhetlige 
pasientforløp.  

2. Arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF skal videreføres i 
konseptfase hvor følgende sykehusstruktur legges til grunn; 

a) Mjøssykehus med en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, lokalisert til Moelv. 

b) Stort akuttsykehus med gastrokirurgi, ortopedisk kirurgi, fødetilbud og akutt 
indremedisin lokalisert i Lillehammer. 

c) Elektivt sykehus med indremedisinsk profil, dagkirurgi og skadepoliklinikk 
lokalisert i Elverum sammen med en samhandlingsarena og ny 
luftambulansebase.  

d) Akuttsykehus på Tynset med dagens virksomhetsinnhold, styrket med mer 
elektiv kirurgi. 

e) Lokalmedisinske sentra lokalisert til Nord-Gudbrandsdal, Valdres og Hadeland.  
f) Distriktspsykiatriske sentra og polikliniske tjenester innen psykisk helsevern for 

barn og unge lokalisert til Elverum, Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Tynset, Otta, 
Valdres og Hadeland. 

Det skal i konseptfasen utredes om det kan legges indremedisinske akuttfunksjoner til 
det elektive sykehuset i Elverum for opptaksområdet som i dag har sykehuset i Elverum 
som sitt lokalsykehus. 

1. Styret viser til at det i konseptfasen skal utredes et reelt nullalternativ (null-pluss 
alternativ), jf. Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter. Videre skal 
muligheter for trinnvis utvikling belyses.  

2. Planleggingsrammen for etablering av ny sykehusstruktur er 8,65 milliarder 
kroner (2018-kroner). Styret tar til etterretning at videreutvikling av Sykehuset 
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Innlandet HF vil medføre vesentlige økonomiske konsekvenser for 
helseforetaket. Det legges til grunn at Sykehuset Innlandet HF både i perioden før 
og etter byggeperioden bedrer det økonomiske resultatet og at det i konseptfasen 
utarbeides konkrete beregninger av økonomisk bæreevne og oversikt over 
gevinster. 

3. Styret ber administrerende direktør utarbeide mandat for konseptfasen og 
framlegge dette for styret.  

4. Sykehuset Innlandet HF må arbeide med planer for god drift, rekruttering og 
opprettholdelse av kompetanse i mellomfasen fram til etablering av ny 
sykehusstruktur. Planene må være basert på oppdaterte risiko- og 
sårbarhetsanalyser. 

5. Styret viser til at denne saken omfattes av bestemmelsene i paragraf 30 i 
helseforetaksloven og ber derfor om at saken oversendes Helse- og 
omsorgsdepartementet for behandling i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF. 

I foretaksmøtet med Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2021 besluttet helse- og 
omsorgsminister Bent Høie den framtidige sykehusstrukturen i Sykehuset Innlandet HF. 
Vedtaket bygde på det regionale styrets behandling, og innebærer en samling av 
spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling i ett nytt Mjøssykehus i Moelv. Videre skal Sykehuset i Lillehammer 
videreføres som et stort akuttsykehus, mens Elverum sykehus blir et elektivt sykehus 
med dagkirurgi og skadepoliklinikk. I tillegg skal det etableres en luftambulansebase i 
Elverum. Tynset sykehus videreføres som i dag, men med et styrket elektivt tilbud. 

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet mandat for konseptfase i arbeidet med 
videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF i møte 23. september 2021. (Sak 105-2021) 

Konseptfasen gjennomføres i to deler. Styret la i sin behandling vekt på at det i del 1 av 
konseptfasen skal utredes et reelt null-pluss alternativ som legger til rette for å belyse 
hovedalternativet på en god måte. Sammenlikningen av alternativene, inklusive null-
pluss alternativet, skal gi grunnlag for prosjektets anbefaling om hvilket alternativ som 
videreføres til konseptfasens del 2.  

Konseptfasen ble igangsatt ved styringsgruppens møte 14. desember 2021. Helse Sør-
Øst RHF er prosjekteier leder arbeidet. Det er etablert en prosjektorganisasjon med 
styringsgruppe med deltakelse fra brukere, tillitsvalgte og ledere fra Helse Sør-Øst RHF 
og Sykehuset Innlandet HF. Det er videre etablert en prosjektgruppe med deltakere fra 
Helse Sør-Øst RHF, Sykehusbygg HF og Sykehuset Innlandet. I tråd med 
prosjektmandatet skal det legges fram en konseptfaserapport for behandling innen 
utgangen av 2022. 
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OU-programmet 

Sykehuset Innlandet etablerte høsten 2020 et organisasjonsutviklingsprogram. 
Overordnet mål med programmet er å utvikle Sykehuset Innlandet i tråd med 
målsetningene som er lagt til grunn for det framtidige målbildet. Utviklingen fram mot 
ny sykehusstruktur vil være dynamisk. Organisering, tiltak og prioriteringer i 
programmet vil tilpasses fortløpende.  

Det er behov for å etablere ulike organisasjons- og ledelsesmodeller i ulike faser av 
programperioden for å sikre tilstrekkelig gjennomføringskraft og ivaretakelse av daglig 
drift og god pasientbehandling.  

I 2021 har organisasjonsutviklingsprogrammet kommet i gang med arbeidet i tre 
delprogram; 

• Overordnet konsept 
• Samling av fag, funksjoner og avdelinger 
• Desentraliserte spesialisthelsetjenester 

I delprogram Overordnet konsept har det vært gjennomført en rekke prosesser for å 
operasjonalisere og videreutvikle foretakets målbilde, utdype hvordan 
utviklingsområder vil utvikle seg i fremtiden og sette dette sammen til et oppdatert 
fremtidsbilde for foretaket. En tverrfaglig ekspertgruppe, sammensatt av fagkompetanse 
fra foretakets avdelinger innenfor alle fagområder, ikke bare de medisinskfaglige, har 
gjennomført workshoper for å belyse og diskutere strategiske problemstillinger i det 
overordnede konseptet. I den tverrfaglige ekspertgruppen har også brukere, tillitsvalgte, 
vernetjenesten og Revmatismesykehuset Lillehammer deltatt. Videre har ledergruppen 
og ulike arbeidsgrupper forsterket disse initiativene. Arbeidet er ikke ferdigstilt. 
Delprogrammet har en kobling til det parallelle arbeidet med konseptfasen, 
«Viderutvikling av sykehuset Innlandet» og har ansvar for å revidere foretakets 
utviklingsplan 2022-2039 som nå er til høring i regionen. 
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I delprogram Samling fag, funksjon og avdelinger har det vært en rekke prosjekter og 
aktivitet i 2021. Det ble gjennomført et større arbeid med å se på hvilke fagområder som 
skulle prioriteres først for å se på samorganisering på tvers av den geografiske 
organiseringen foretaket har i dag. Det ble deretter nedsatt tre prosjekter for å vurdere 
samorganisering av henholdsvis onkologi, øre-nese-hals og bildediagnostikk. 
Prosjektrapportene ble ferdigstilt ved årsskiftet 2021-2022 og arbeidet videreføres i 
2022 med et oppdrag til hver av fagområdene om å inngå et forpliktene samarbeid og 
samhandling i 2022 (Styresak 004-2022 Samorganisering innenfor fagområdene øre-
nese-hals, onkologi og bildediagnostikk). 

Delprogrammet har sett på en rekke områder innen det foretaket har definert som 
«kontortjeneste». Det første prosjektet innenfor dette området var samling til en felles 
skanningssentral i foretaket. Det ble ferdigstilt i 2021 og operasjonaliseres i 2022. Det er 
to prosjekter i oppstartsfasen, «felles venteliste» i foretaket og «oppgavedeling på 
sengepost» 

Delprogrammet Desentraliserte spesialisthelsetjenester har gjennomført en rekke 
analyser og vurderinger for å avdekke hva som skjer på dette området i dag. Det 
foreligger nå god oversikt over hva de enkelte aktørene planlegger på dette området, så 
delprogrammet kan innrettes mot å utnytte pågående initiativ og skape merverdi. Dette 
delprogrammets plan vil spesifiseres og koordineres med berørte aktører i 2022. 
Samhandling i Helsefellesskapet Innlandet har vært og vil være et av de mest sentrale 
fokusområdene innen dette området. 
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Helsefellesskap 

Etableringen av helsefellesskap er et hovedgrep i Meld. St.7 (2019–2020) Nasjonal 
helse- og sykehusplan 2020–2023. Avtalen er forankret i konsultasjonsordningen 
mellom Regjeringen og kommunesektoren, representert ved Kommunenes 
sentralforbund. Avtalen gjelder samarbeid om innføring av helsefellesskap mellom 
helseforetak og kommuner for sammen å planlegge og utvikle bedre helse- og 
omsorgstjenester for pasienter som har behov for både spesialisthelsetjenester og 
kommunale helsetjenester. Avtalen gjelder for planperioden 2020–2023.  

I Nasjonal helse- og sykehusplan pekes det på fire pasientgrupper som helsefelleskapene 
skal prioritere. Dette er personer med sammensatte behov som ofte trenger hjelp både i 
kommunen og på sykehus, og som opplever fragmenterte helse- og omsorgstjenester;  

• Barn og unge  
• Personer med psykiske helse- og rusproblemer  
• Personer med flere kroniske lidelser  
• Skrøpelige eldre  

Sykehuset Innlandet og kommunene har inngått en samarbeidsavtale som reguleres av 
de lover som til enhver tid angår spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. 
Forhold knyttet til Helsefellesskapet vil legges som vedlegg til denne avtalen.  

I strukturen for Helsefellesskap Innlandet er det vedtatt at de 42 kommunene i 
opptaksområdet til Sykehuset Innlandet samordner seg i sju definerte helseregioner. 
Hver helseregion oppnevner en representant som skal delta i Strategisk 
samarbeidsutvalg. Tilsvarende har Sykehuset Innlandet vedtatt en intern 
samhandlingsstruktur. Her er det besluttet at fire nivå to ledere og en nivå tre leder skal 
delta i Strategisk samarbeidsutvalg. Videre er det oppnevnt en samhandlingsrådgiver fra 
hver divisjon som skal bistå Sykehuset Innlandet sin samhandlingsrådgiver i 
Helsefellesskapet. 

Nasjonal helse- og sykehusplan har foreslått en struktur for hvordan partene skal 
samhandle på tre nivåer. Med utgangspunkt i denne strukturen har Helsefellesskap 
Innlandet organisert seg slik: 
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2.1 Positive resultater og uløste utfordringer 
Positive resultater: 

• Innføring av regional kurve- og mediasjonsløsning ble ferdigstilt i november. 
Sengepostene har definert forbedringsområder tilknyttet innføringen, blant 
annet legemiddel-samstemming, dobbeltkontroll og oppdatere arbeidsliste 
legemidler i kurven. Forbedringsområdene vil bli fulgt opp videre i 2022 ut fra 
rolle- og ansvarsmodellen for forbedring- og endringsarbeid i foretaket, og det vil 
utarbeides mål for avdelingene, divisjonene og foretaket basert på disse 
områdene.  

• Forberedende arbeid for innføring av lukket legemiddelsløyfe er igangsatt, der 
økt bruk av endoser er første steg.  

• Foretaket har startet arbeid med en helhetlig tilnærming for økt bruk av 
resultater fra nasjonale kvalitetsregistre, nasjonale kvalitetsindikatorer og 
helseatlas, der disse ses i sammenheng med standardisering av faglige 
prosedyrer og arbeidsprosesser.  

• Sykehuset Innlandet har sammen med kommune og brukere arbeidet godt med 
pasientforløpene Intoks og Barn med autisme, og er nå klar for implementering. 
Tiltak knyttet til prosesser med Legemiddelsamstemming og Trygg utskrivning 
er iverksatt og elektronisk verifisering av blodprodukter er innført, slik at riktig 
produkt gis til riktig pasient, som et viktig tiltak for pasientsikkerhet.  

• Elektronisk ambulansejournal er innført i ambulansetjenesten i 2021. Den 
regionale data- og analyseplattformen som skal innføres i  Helse Sør-Øst legger til 
rette for å høste registreringer i elektronisk ambulansejournal. Dette gjør det 
mulig å følge opp at dokumentasjon av behandlingen gjøres på en god måte 
prehospitalt. 

• Nytt molekylærbiologisk laboratorium åpnet 10. september 2021. Det nye 
laboratoriet vil sikre bedre beredskap og diagnostikk innenfor flere fagområder.  

• Pasienter kan se status på sin henvisning til Sykehuset Innlandet. Dette er en ny 
tjeneste som innebærer at pasienter som har brukerprofil på helsenorge.no kan 
logge inn og se hvor langt henvisningen deres er kommet i foretaket. Målet er å 
gjøre det enklere for pasienten å ha oversikt over prosessen fra henvisning er 
sendt, til sykehuset har vurdert den. Dato og tidspunkt for time vil fortsatt 
komme i brev.  

• «DelMedMeg» er starten på en viktig satsning i divisjon Psykisk helsevern. 
Prosjektet innebærer både digitalisering av tester og utredningsverktøy samt 
digital utsendelse av kjernebatteri og forløpsspørsmål til pasienter. Planen er at 
alle pasienter i divisjon psykisk helsevern skal inkluderes i dette. 
Implementeringen har gått etter plan og prosjektet fortsetter i 2022. 

• Sykehuset Innlandet innførte eMestring i 2021 og har tilbudt behandlingen fra 
oktober. eMestring i Sykehuset Innlandet består av veiledet internettbehandling 
til pasienter med sosial angst, depresjon og panikklidelse. Pasientene får 
nettbasert tilgang til informasjon, oppgaver og øvelser og veiledes av erfarne 
terapeuter via skriftlige meldinger. 

• Antall kliniske behandlingsstudier som inkluderte pasienter i sykehuset har økt 
med 33 prosent fra 2020 til 2021. Forskningspoengproduksjonen ligger høyest 
blant ikke-universitetssykehusene nasjonalt. Økende forskningspoeng-
produksjon gir økning i resultatbasert rammetildeling fra Helse Sør-Øst RHF til 
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Sykehuset Innlandet. Rammetildelingen har økt fra 41 millioner i 2015 til 91 
millioner i 2021, og ligger høyere enn de totale driftskostnadene til forskning i 
Sykehuset Innlandet. 

• Sykehuset Innlandet har som koordinator startet opp EU-prosjektet SMart 
Inclusive Living Environments (SMILE) 2021, med budsjett på 70 millioner over 
3 år. Samarbeid mellom 14 partnere; forskere, helseinstitusjoner og 
teknologibedrifter – og klynger i EU og Canada, med mål om å pilotere og 
implementere digitale løsninger som gjør at eldre kan leve aktive og selvstendige 
liv hjemme. Prosjektet skal pilotere løsninger i kommuner i Innlandet.  

• Forskere i Sykehuset Innlandet har utviklet en modell for å utrede, tolke og sette 
inn tiltak for personer med demens som har symptomer som uro, aggresjon eller 
angst. Så langt har rundt 300 representanter fra 78 kommuner fått opplæring 
som gjør dem i stand til å lære bort metoden til egne ansatte i hjemmetjenesten 
og sykehjem. 

• På verdensbasis er dødeligheten blant personer med opioidavhengighet 15 
ganger høyere enn i resten av befolkningen. Med legemiddelassistert 
rehabilitering, er dødeligheten redusert med inntil 50 prosent. Sykehuset 
Innlandet er en del av forskningsprosjektet «Dødelighet i legemiddelassistert 
rehabilitering av personer med opioidavhengighet (LAR) i Norge» som bidrar til 
enda bedre behandling av denne pasientgruppen. 

• Sykehuset Innlandet har mottatt 3,3 millioner kroner til innovasjonsprosjektene  
«Implementering av VR-teknologi i rehabilitering», «Ny modell for integrerte 
helsetjenester i distriktene», «Ny tjenestemodell for FACT med farmasøyt 
integrert», og «Digital sårbehandling i Helse Sør-Øst». 

• Sykehuset Innlandet HF lanserte nytt intranett «minSIde» 17. november 2021. 
Målet er at minSIde blir den viktigste interne kommunikasjonskanalen i 
sykehuset med vekt på informasjonsformidling og kunnskapsdeling. MinSIde er 
både kilde til innhold og vegviser til autorative kilder. Fram til 31. desember 
2021 hadde minSIde i overkant av 300 000 unike sidevisninger. 

Utfordringer: 

• Sykehuset Innlandet opplever i økende grad en utfordring med å sikre robuste 
fagmiljøer og tilstrekkelig kompetanse innenfor noen fagområder. Det er for høy 
uønsket turnover på enkelte enheter. Sykehuset Innlandet har størst 
rekrutteringsutfordring der fagmiljøene er små og sårbare. Utsatte fag er 
hematologi, onkologi, stråleonkologi, lungemedisin, mamma-endokrinkirurgi, 
hudsykdommer og patologi. Innenfor psykisk helsevern er det stort behov for 
barne- og ungdomspsykiatere, psykiatere og psykologspesialister. Rekruttering 
av bioingeniører er også et utfordrende fagområde.  

• Det er høy gjennomsnittsalder blant sykepleiere innenfor områdene anestesi-, 
intensiv- og operasjonssykepleie. Det er krevende å dekke nåværende og 
framtidig behov gjennom ekstern rekruttering. Foretaket må kontinuerlig sørge 
for videreutdanning av eget personell. NTNU i Gjøvik og Høgskolen i Innlandet 
bidrar gjennom godt samarbeid og fleksible løsninger til at foretaket kan gi 
videreutdanning i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie for å dekke dette 
behovet.  
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• Økningen i andelen eldre sammen med små årskull i yrkesaktiv alder kan komme 
til å skape et misforhold mellom tilgang på og etterspørsel etter helsearbeidere. 
Dagens spredte struktur med relativt små fagmiljøer, gir grunn til å anta at 
rekrutteringsutfordringene kan bli større i Innlandet sammenlignet med andre 
foretak i Helse Sør-Øst. Sykehuset Innlandet må arbeide langsiktig, helhetlig og 
strategisk for å møte denne utfordringen. 

• Foretaket har en befolkningsvekst som er lavere enn andre helseforetak i 
regionen, samtidig som Innlandet får en stadig økende andel eldre. Den samlede 
befolkningsveksten medfører en mindre økning i inntektsrammene fra eier og 
mulighet for økte inntekter gjennom aktivitetsvekst. Samtidig som rammene er 
relativt stabile, øker driftskostnadene som følge av mer avanserte 
behandlingsformer, herunder digital fornying, kostbare medikamenter og 
behandlingshjelpemidler. 

• På veien mot det framtidige målbildet er det nødvendig med omfattende 
omstillinger og driftstilpasninger for å oppnå faglig og økonomisk bærekraft. Det 
må planlegges med endringer i foretakets pasienttilbud, behandlingsmetoder og 
organisering for å kunne tilpasse driften til de økonomiske rammene. Viktige 
satsingsområder vil være økt bruk av helseteknologi og digitalisering for å 
effektivisere arbeidsprosessene. 

• Helseforetaket har spesielle utfordringer med et stort geografisk område med 
mange tilknyttede operative steder. Det er en kompleks organisasjon som skal ha 
hensiktsmessig IKT støtte. Sykehuset Innlandet har også utfordring ved at de 
fleste sykehusbygg er gamle og at infrastrukturen er etablert over en lang 
tidsperiode. Framtidig tjenesteutvikling og effektiv bruk av teknologi krever 
forbedring og konsolidering av den teknologiske plattformen. Det er i gang et 
stort regionalt program (STIM) i regi av Sykehuspartner som skal modernisere 
den teknologiske infrastrukturen. 

2.2 Evaluering av egen virksomhet og organisering 
Covid-19 pandemien har i sterk grad preget 2021. Pandemien har utfordret 
helsevesenets kapasitet for å håndtere og behandle pasienter med smittsomme 
sykdommer, og samtidig ivareta befolkningens behov for spesialisthelsetjenester. Det 
har vært utfordrende å balansere ordinær drift med forsterket beredskap og 
omstillinger. Ledere og medarbeidere har måttet forholde seg til stadige endringer i 
retningslinjer for smittevern, karantene og vaksinering. Kompetansetiltak iverksatt ved 
starten av pandemien er videreført og nyttiggjort. Erfaringer og opparbeidet struktur 
gjennom snart to år har bidratt til bedre håndtering av de stadige endringene i 
pandemien.  

Pandemien har krevd økt bemanning, utstyr og testkapasitet. Anskaffelse av nytt utstyr 
og økt bemanning har pågått gjennom året for stadig å øke kapasitet i henhold til behov 
og føringer fra Helse Sør-Øst RHF. 

Oppsummert er pandemien fulgt opp gjennom økt arbeidsinnsats fra ledere og ansatte 
gjennomgående i hele foretaket. Dette arbeidet har ført til at foretaket har kunnet følge 
opp smittede pasienter på en god måte og hatt kontroll på smittespredningen innad i 
sykehusene. Tiltak med gode smittevernrutiner og avstand til andre, testing av pasienter 
og ansatte, bruk av vakthold ved hovedinngangene samt besøksrestriksjoner har hatt 
effekt på smittespredningen. 
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Håndteringen av pandemien har påvirket grad av måloppnåelse på styringskrav fra eier 
og egne mål.  

En konsekvens er at mange pasienter har fått utsatt planlagte inngrep, undersøkelser og 
behandling. Det har kontinuerlig vært jobbet med å redusere ventelistene gjennom året, 
men fra høsten 2021 ble det igjen økning.  

Økte driftsutgifter og inntektsbortfall som følge av covid-19 pandemien, har hatt store 
negative effekter på økonomien for Sykehuset Innlandet. Helseforetaket har mottatt 
økonomisk kompensasjon for både økte utgifter og inntektsbortfall og tildelingene har 
gjort foretaket i stand til å håndtere den økonomiske utfordringen knyttet til pandemien 
også i 2021.  

Foretaket må ha økonomisk bærekraft for å sikre faglig utvikling. Det er nødvendig å 
skape økonomisk handlingsrom gjennom positive resultater for å kunne gjennomføre 
årlige investeringer i medisinskteknisk utstyr, bygg, ambulanser og IKT. Økonomiske 
langtidsplaner viser at Sykehuset Innlandet står i en krevende økonomisk situasjon både 
nå og i årene framover. Utfordringene er uavhengig av pandemien. Den negative 
økonomiske effekten av overføringen av spesialisthelsetjenestene i 
Kongsvingerregionen til Akershus universitetssykehus i 2019, preger fortsatt foretakets 
økonomi og vil gjøre det i flere år framover. Beredskapssituasjonen under pandemien 
har medført at det nødvendige omstillingsarbeidet er forsinket.  

I en stor virksomhet i stadig utvikling vil det fortløpende være behov for endringer i 
organisering og lokalisering av oppgaver for å oppnå god kvalitet og effektiv drift. Evne 
til omstilling og organisasjonsutvikling er viktig i ledelse og styring av virksomheten.  

Innføring av regional kurve- og medikasjonsløsning, MetaVision, var det største 
utviklingsprosjektet i 2021. Parallelt med innføringen ble det gjennomført utbygging av 
Byggnær IKT med kommunikasjons- og datarom og bredding av trådløs infrastruktur – 
Wifi. Dette har vært store og kompliserte prosesser med stor avhengighet til hverandre.  

Fra 1. april 2021 ble all nukleærmedisinsk virksomhet samlet ved SI Elverum og 
planlegging av Innlandets første stasjonære PET CT igangsatt. Byggingen startet i juni 
2021, og ble ferdigstilt i november 2021. Stasjonær PET CT startet med første pasient 
25. januar 2022. 

Ved seksjon for spesialisert lungerehabilitering pågår det utviklingsarbeid hvor 
etablering av polikliniske rehabiliteringsprogram erstatter en del av døgnplassene. 
Tilbudet imøtekommer behovet til yngre personer som har omsorgsansvar eller er i et 
arbeidsforhold som ikke tillater lange fravær. Det er også lagt planer for polikliniske 
tverrfaglige utredninger. 

I 2021 ble de tre avdelingene i psykisk helsevern barn og unge, samlet til en avdeling. 
Etter første evaluering gjennomført i avdelingsledelsen, formidles det allerede stor nytte 
av et felles faglig fokus, felles styring og felles prioritering av ressursene under en 
avdelingsledelse.  

Omstillingene i DPS Gjøvik, Valdres og DPS Lillehammer, Otta har nå fått ytterligere 
erfaring i ny drift og tjenestene opplever tettere samhandling med kommunale tjenester 
og god utnyttelse av de nyetablerte døgnstøttesengene ved de lokalmedisinske sentrene.  

Fact-satsningen har fortsatt etter plan i 2021, med unntak av utsatt oppstart av teamet i 
Sør-Østerdal på grunn av utfordringer med å finne egnede lokaler. Ved årsslutt er sju 
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ordinære Fact-team og Fact-sikkerhet i drift. Teamet i Sør-Østerdal planlegges å være i 
drift i løpet av første tertial 2022. Det er etablert en omfattende nettverksstruktur med 
regelmessige møtearenaer for de ulike rollene i Fact-team satsningen og dette vurderes 
avgjørende for å gjøre satsningen robust og søke å sikre den over i ordinær drift. Det er 
avgjørende at også Helsefellesskap Innlandet har fokus på dette framover.  

Det er gjennomført mange mange omstillings- og utviklingsprosjekter i 2021 som ikke 
er omtalt i Årlig melding 2021.  
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DEL II: RAPPORTERINGER 

3. Oppfølging av styringsbudskap for 2021 

3.1 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

3.1.1 Ventetid somatikk 

• Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres i alle helseforetak sammenliknet med 2020. 

Samlet gjennomsnittlig ventetid for Sykehuset Innlandet i 2020 var 61 dager. For 2021 
er ventetiden redusert med to dager til 59 dager. 

• I 2021 skal gjennomsnittlig ventetid innen somatiske tjenester være under 54 dager i 
helseforetakene i Helse Sør-Øst. Målet er å oppnå gjennomsnittlig ventetid under 50 
dager i 2022. 

Ventetid innenfor somatiske tjenester var i 2020, 62,2 dager, og i 2021 er ventetiden 
redusert til 59,9 dager.  

Utviklingen var positiv gjennom året fram til august, men så økte ventetiden de siste 
månedene. Årsaken til dette er økt smittetrykk, stor pågang av øyeblikkelig hjelp, høyt 
sykefravær blant ansatte og dermed redusert elektiv drift, samt økning i utsettelser av 
planlagte kontakter. 

3.1.2 Pasientavtaler 

• Helseforetaket skal overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet med 
2019 (passert planlagt tid). Helseforetaket skal overholde minst 95 pst. av avtalene 
innen utgangen av 2021. 

Andel overholdte pasientavtaler var 90,5 prosent i 2020 og økt til 91,5 prosent i 2021.  

Avdelingene startet året med en positiv utvikling ved å redusere ventelistene som hadde 
økt gjennom 2020. Etter juli har andelen overholdte pasientavtaler sunket. Årsaken er 
de samme som for økt ventetid. 

• Helseforetaket skal øke andelen planlagte episoder med tildelt time de neste 6 måneder 
i 2021, sammenliknet med andre halvår 2020: Dette skal måles ved indikatoren 
planleggingshorisont. 

Andel planlagte episoder for Sykehuset Innlandet de neste seks måneder har gjennom 
året ligget på 54-60 prosent, omtrent samme resultat som andre halvår 2020. Første 
måned er andelen i overkant av 80 prosent mens den synker raskt gjennom de neste fem 
månedene til om lag ti prosent den sjette måneden. 

Det jobbes kontinuerlig med ressursplanlegging og oppdaterte timebøker for å oppnå 
bedre kapasitetsoversikt. Målet er å kunne tilby pasientene bedre forutsigbarhet. 
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• Andelen polikliniske konsultasjoner som gjennomføres over video og telefon skal være 
over 15 pst. 

I 2021 er andelen konsultasjoner som gjennomføres over video og telefoni 13,3 prosent 
for Sykehuset Innlandet. Videokonsultasjoner utgjør 1,4 prosent. Det har vært jobbet 
målrettet med å øke andelen. Tiltakene har vært bedre tilrettelegging i det 
pasientadministrative systemet og digitale ventelistebrev med lenke for enklere 
oppkobling for pasientene. Mot slutten av 2021 kunne løsningen implementeres for alle 
avdelinger i sykehuset og i desember økte andelen konsultasjoner gjennomført over 
video til to prosent.  

3.1.3 Pakkeforløp kreft 

• Andel pakkeforløp gjennomført innenfor standard forløpstid for hver av de 26 
kreftformene skal være minst 70 pst. Variasjonen mellom helseforetakene skal 
reduseres. 

To pakkeforløp ble tatt ut av rapporteringen fra 1. mai 2020. I tabellen under 
presenteres tall for 2019, 2020 og 2021 for å synliggjøre utvikling og sammenligne med 
2019 som ikke var et pandemiår. Andel gjennomførte pakkeforløp i 2021 for 24 
kreftformer viser et resultat på 74 prosent, som tilsvarer resultatet for 2020, men er et 
bedre resultat enn for 2019.  

Pakkeforløp kreft 2019-2021 

 

2019 2020 2021 

Alle krefttyper i pakkeforløp Antall  % Antall % Antall % 

Andel nye pasienter i pakkeforløp 1514/2037 74 1498/1977 76 1528/2030 75 

Anbefalt behandlet innen standard 
forløpstid – alle behandlingsformer 

1008/1618 62 1161/1587 73 1163/1563 74 

Anbefalt behandlet innen standard 
forløpstid - medikamentell 
behandling 

161/281 57 157/276 57 175/290 60 

Anbefalt behandlet innen standard 
forløpstid - kirurgisk behandling 

774/1147 67 887/1121 79 882/1066 83 

Anbefalt behandlet innen standard 
forløpstid - strålebehandling 

31/108 29 63/113 56 48/118 41 

Pasientgrunnlaget er omtrent likt for perioden 2019-2021. Høyere andel av pasientene 
har nådd anbefalt forløpstid for alle behandlingstyper i 2020 og 2021, sammenlignet 
med 2019. Det er positiv utvikling for tid til kirurgisk og medikamentell behandling. Det 
er ingen indikasjon på at pandemien har hatt negativ påvirkning på de samlede 
resultatene for forløpstider. 
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Pakkeforløp som blir utredet og behandlet i Sykehuset Innlandet  

Tabellen under viser pakkeforløp som i hovedsak blir utredet og behandlet i Sykehuset 
Innlandet. Pasienter behandlet i eget foretak innen standard forløpstid, samlet for alle 
behandlingsformer, er 79 prosent. Alle pakkeforløpene i tabellen har måloppnåelse >70 
prosent hvis man ser behandlingsformene under ett. For flere av pakkeforløpene er det 
ikke måloppnåelse for medikamentell behandling eller strålebehandling. 

 

Pakkeforløp i 2021 som har lavere måloppnåelse enn anbefalt (<70 %)  

Ti pakkeforløp har lavere måloppnåelse enn anbefalt forløpstid. Fellestrekk i disse 
pakkeforløpene er at det foregår samhandling mellom to helseforetak. Samhandlingen 
kan være under utredningstiden og frem til behandling eller at pasienten blir overført til 
et annet helseforetak for utreding og behandling, i tråd med retningslinjene. To 
pakkeforløp skiller seg ut. Det er lungekreft og hode-halskreft. For hode-halskreft blir 
det viktig, i samarbeid med Oslo universitetssykehus, å kartlegge hva Sykehuset 
Innlandet kan bidra med for å bedre forløpstiden for pasienten.  

Også i 2021 har pakkeforløp lungekreft vært et prioritert område. Det har vært jobbet 
godt med ulike tiltak som: 

- Sentral forbedringsgruppe som arbeider for lik praksis i foretaket, læring mellom 
avdelinger og dermed bedre resultater på forløpstid. Lokale forbedringsgrupper 
er etablert ved de tre sykehusene som utreder og behandler lungekreft.  

- Kontaktperson fra Sykehuset Innlandet deltar i en regional gruppe ledet av Oslo 
universitetssykehus, for å forbedre samhandling for pasienter som behandles 
både lokalt og regionalt.  

− Pakkeforløp lungekreft var et prioritert mål i virksomhetsplanen for Sykehuset 
Innlandet i 2021, og dette videreføres i 2022. 

Diagnose  Antall Prosent 

 

Kirurgisk 

behandling  

Medikamentell 

behandling  

Stråle- 

behandling  

Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent 

Brystkreft  235/362        90 218/236 90 17/26 65   

Blærekreft  96/109        88 96/109 88     

Malignt 
melanom  

101/112 90 99/110 90 2/2 100   

Myelomatose  14/17 82   14/17 82   

Nyrekreft  54/68 79 50/63 79 3 /4 75 1/1 100 

Prostatakreft  231/316 84 231/316 84 31/62 50 5/6 83 

Tykk – og 
endetarmskreft  

193/247 78 176/205 86 12/22 55 5/20 25 

Totalt alle 
forløp 

924/1231 75 792/905 88 79/133 59 11/27 41 
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Pakkeforløp lungekreft  

2019-2021 

2019 2020 2021 

 Antall  % Antall % Antall % 

Andel nye pasienter i pakkeforløp 192/220 87 199/222 90 196/229 86 

Anbefalt forløpstid fra start 
utredning til klinisk beslutning 

170/313 54 191/313 61 176/304 58 

Anbefalt behandlet innen standard 
forløpstid – alle behandlingsformer 

78/159 49 101/175 58 91/176 52 

Anbefalt behandlet innen standard 
forløpstid - medikamentell 
behandling 

47/80 59 40/75 53 53/81 65 

Anbefalt behandlet innen standard 
forløpstid - kirurgisk behandling 

17/35 49 23/43 56 14/39 36 

Anbefalt behandlet innen standard 
forløpstid - strålebehandling 

14/44 32 38/57 67 24/56 43 

Tabellen viser andel pasienter i prosent utredet og behandlet innen anbefalt standard 
forløpstid i 2019-2021.  

• Utredningstiden fram til klinisk beslutning er en den største flaskehalsen. Dette 
skyldes flere faktorer som blant annet innføring av flere mutasjonsanalyser, 
annen samtidig kreftdiagnose, behov for nye biopsier eller regional bistand til 
undersøkelser.  

• Tid til medikamentell behandling har positiv utvikling. Lungekreft blir utredet og 
behandlet på tre av sykehusene i Sykehuset Innlandet.  

• All kirurgi og noe strålebehandling, blir utført ved Oslo universitetssykehus.  

3.1.4 Uønsket variasjon 

• Uønsket variasjon skal reduseres og data fra helseatlas og kvalitetsregistre skal brukes. 

«Helseatlas for kvalitet», utgitt i 2021, beskriver kvaliteten av utvalgte nødvendige 
helsetjenester fordelt på helseforetakenes opptaksområder i perioden 2017–2019. 
Resultatene viste betydelig variasjon i kvalitet mellom opptaksområdene for mange av 
indikatorene. 

Denne oversikten er ett viktig grunnlag for forbedringsarbeid. Sykehuset Innlandet er av 
de 20 helseforetakene med færrest antall indikatorer på lavt nivå (rødt) med fem røde 
indikatorer (tilsvarende landsgjennomsnittet). Foretaket har derimot flest på middels 
nivå (gult) med tolv indikatorer, og blant de med færreste på høyt nivå (grønt) med sju 
indikatorer. 
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I helseatlaset er det påpekt at det er satt så høye mål for enkelte indikatorer at det er 
vanskelig for foretakene å nå disse (gjelder indikatorene 22-23-24).  

Foretaket har startet et helhetlig arbeid med fagmiljøer og rådgivere i stabsområde 
Helse for bedre å benytte data fra helseatlas, kvalitetsregistre og kvalitetsindikatorer til 
forbedringsarbeid.  

3.1.5 Kapasitetsutnyttelse  

• Helseforetaket skal gjennomføre tiltak som gir kortere ventetider ved poliklinikker i 
2021. 

I 2021 er det satt i gang flere prosesser for å gjennomføre tiltak som skal gi kortere 
ventetider. Det er fordelt midler til tolv prosjekter fra Helse Sør-Øst RHF. De fleste 
prosjektene er godt i gang, mens noen startet først opp på senhøsten grunnet pandemi 
og driftsutfordringer. Variasjon i utfordringer pandemien gir for drift, sykefravær og 
økning i henvisninger til psykisk helsevern gjør det vanskeligere å måle effektene for 
hvert prosjekt. En del av tiltakene vil heller ikke gi positive effekter på ventetider før på 
lengre sikt.  

Det er ikke felles ventelister for innfor samme fagområde i Sykehuset Innlandet. Divisjon 
Gjøvik-Lillehammer har gjennomført et forprosjekt for innføring av felles venteliste 
innenfor ortopedi med beslutning om implementering i 2022. 
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3.2 Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling 

3.2.1 Høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn for somatikk 

• Det skal være høyere vekst i aktivitet innen psykisk helsevern og TSB enn for somatikk 
på regionnivå. Når det gjelder mål for kostnadsvekst, legges til grunn et særlig mål for 
å ta hensyn til pandemisituasjonen. Den prosentvise veksten i kostnader innen psykisk 
helsevern og TSB skal være høyere enn den var for somatikk i 2019. 

Aktivitet (polikliniske opphold): 

Det er et mål å oppnå høyere vekst i antall polikliniske konsultasjoner innenfor psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn innenfor somatikk. Sykehuset 
Innlandet har i plantallet for 2021 tatt høyde for dette. Veksten i 2021 måles mot 
aktivitetsnivået for 2019. 

 
Det har i 2021 vært en betydelig økning i aktiviteten for polikliniske opphold 
sammenlignet mot samme periode i 2019 innenfor alle tjenesteområder, med unntak av 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Psykisk helsevern barn og unge og psykisk 
helsevern for voksne har høyere vekst i aktivitet enn somatikk hittil i år sammenlignet 
med aktivitet i 2019, og oppfyller dermed prioriteringsregelen for poliklinisk aktivitet 
for disse tjenesteområdene. Prioriteringsregelen er ikke oppfylt for tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling innenfor aktivitet. 

Kostnader per tjenesteområde: 

 
Kostnader per tjenesteområde innenfor somatikk har en vekst på 7,1 prosent i 2021 
sammenlignet med 2020. Psykisk helsevern barn og unge og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling har en høyere vekst enn innenfor somatiske tjenester. Innenfor psykisk 

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 2021 2019*
Endring  

2021-2019
Avvik i 

prosent

Somatikk 339 226       311 623       27 603         8,9 %
Psykisk helsevern 161 162       143 917       17 245         12,0 %

VOP 107 236       96 997         10 239         10,6 %
BUP 53 926         46 920         7 006           14,9 %

TSB 18 925         21 633         -2 708          -12,5 %
* Tallene for 2019 er korrigert for Kongsvingerregionen for januar

Kostnader per tjenestområde eksklusive 
avskrivninger, legemidler og pensjon

2021 - 
foreløpig tall

2020
Endring  

2021-2020

Endring  
2021-2020 

%

Somatikk 4 841 543 4 520 821 320 722 7,1 %
VOP 1 209 990 1 173 652 36 338 3,1 %
BUP 269 743 238 047 31 696 13,3 %

Psykisk helsevern 1 479 734         1 411 700          68 034         4,8 %
TSB 201 830 184 641 17 189 9,3 %
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helsevern voksne er det en lavere vekst enn innenfor somatiske tjenester.  
Prioriteringsregelen for kostnader per tjenesteområde innfris ikke. 

• Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen 
psykisk helsevern. 

Sykehuset Innlandet prioriterer distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for 
barn og unge. Foretaket har distriktspsykiatrisk virksomhet ti steder, barne- og 
ungdomspsykiatrisk døgnbehandling tre steder, åtte barne- og ungdomspsykiatriske 
poliklinikker.  

• Det er økt oppmerksomhet om barn og unges psykiske helsesituasjon under 
koronapandemien. Helse Sør-Øst RHF har fulgt opp helseforetakenes arbeid med 
ivaretakelse av psykisk helsevern, særlig for barn og unge, tett under hele pandemien. 
Tilbakemelding fra helseforetak og sykehus og tall fra Norsk Pasientregister indikerer 
en økning i behandlingsbehov for barn og unge innen psykisk helsevern, spesielt 
innenfor spiseforstyrrelser. Videre pekes det på at smitteverntiltak i samfunnet har ført 
til flere og mer alvorlige lidelser blant barn og unge.  
Foretaksmøtet er ikke fornøyd med årets utvikling innen psykisk helsevern og særlig for 
barn og unge. Det understrekes at det fortsatt er viktig med tett oppfølging av mål- og 
resultatstyringen innen psykisk helsevern for barn og unge i helseforetakene. 
Foretaksmøtet legger til grunn at arbeidet med å innfri prioriteringsregelen prioriteres 
høyt i 2021. Helseforetaket skal i 2021 utarbeide konkrete tiltaksplaner og avsette 
nødvendige ressurser til arbeidet med psykisk helsevern. Tiltak rettet mot barn unge 
skal ha særskilt oppmerksomhet. 
• Helseforetaket skal utarbeide konkrete tiltaksplaner og avsette tilstrekkelige 

ressurser for å nå målet om høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn for 
somatikk. Tiltak rettet mot barn og unge skal prioriteres. 

Sykehuset Innlandet har stor fokus på prioriteringsregelen og prioriterer spesielt tiltak 
rettet mot barn og unge. Det er tildelt midler til psykisk helsevern barn og unge for å øke 
aktiviteten, og det er ansatt flere behandlere, samt utviklet nytt tilbud med ambulant 
hjemmeoppfølging. 

3.2.2 Ventetid psykisk helsevern og TSB 

• Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn 40 dager for psykisk helsevern voksne. 

Gjennomsnittlig ventetid i psykisk helsevern for voksne har økt fra 45 dager i 2020 til 48 
dager i 2021. Det har i løpet av 2021 vært en periode med lang ventetid og fristbrudd 
ved en av DPS- avdelingene. Utfordringer med vakanser og turnover i bemanningsplaner 
i DPS’ ene, har ført til et ytterligere økt fokus på rekruttering. Dette har bedret 
situasjonen noe, men det har vært utfordringer knyttet til rekruttering i et marked hvor 
alle foretak øker bemanningen. Videre arbeid med tiltak for å nå måltall vil bli gitt stort 
fokus i 2022. 

• Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn 35 dager for psykisk helsevern barn og 
unge. 
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De barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene har fortsatt store utfordringer med 
ventetid og fristbrudd, hvilket har medført en ytterligere økning av gjennomsnittlig 
ventetid fra 53 dager i 2021 til 62 dager i 2021. Påbegynte tiltak fra 2020 er videreført 
og supplert med nye tiltak. Økte midler fra Helse Sør-Øst RHF og midler fra revidert 
statsbudsjett har gitt mulighet til å sette inn ekstra ressurser. Til tross for økte ressurser 
har det ikke vært mulig å dekke behovet. Det er fortsatt mangel på spesialister og antall 
henvisninger i 2021 har økt med 20 prosent sammenlignet med 2020.  

Tidligere gjennomførte tiltak, inkludert tiltak i samarbeid med analyseavdelingen i Helse 
Sør-Øst RHF, samt ulike rekrutteringstiltak har ikke hatt ønsket effekt. Aktiviteten har 
økt, men avviklingen av nyhenviste har ikke økt tilsvarende. 

Oppfølging av etablerte tiltak fra 2021 for å redusere ventetid og innføring av nye tiltak i 
2022 skal gjennomføres. Dette inkluderer et mer utvidet samarbeid med kommunene. 
Videre vil det bli igangsatt tiltak for å redusere ulikheter i ressurs-utnyttelse mellom 
enhetene, da analyser viser ulikheter i forløpsplanlegging og ressursbruk. 

• Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn 30 dager for TSB. 

Gjennomsnittlig ventetid i TSB har vært uendret på 31 dager både i 2020 og 2021. Tiltak 
vil bli videreført for å sikre at gjennomsnittlig ventetid fortsatt er innenfor 30 dager i 
2022. 

3.2.3 Pakkeforløp psykisk helsevern og TSB 

• Andel pakkeforløp gjennomført innen forløpstid for utredning i psykisk helsevern barn 
og unge, psykisk helsevern voksne og TSB skal være minst 80 pst. 

• Andel pakkeforløp som har gjennomført evaluering av behandling i poliklinikk for 
psykisk helsevern barn og unge, psykisk helsevern voksne og TSB skal være minst 80 
pst. 

• Andel av pasienter i pakkeforløp som sammen med behandler har utarbeidet en 
behandlingsplan skal være minst 80 pst. 

 

 
Tabellen viser utviklingen med pakkeforløp innen psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2020-2021.  

Det har vært en økning i andel pakkeforløp utredning tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling fra 72 prosent til 74 prosent fra 2020 til 2021. Men både psykisk 
helsevern voksne og psykisk helsevern barn og unge har hatt en reduksjon fra 2020 til 
2021. I psykisk helsevern voksne var det en reduksjon fra 73 til 70 prosent og i psykisk 
helsevern barn og unge var det en reduksjon fra 58 til 50 prosent. 
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Pakkeforløp for evaluering av behandling i poliklinikk har hatt en økning i tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling fra 12 prosent i 2020 til 23 prosent i 2021. Videre har det 
vært en stor økning fra 19 prosent til 40 prosent innen psykisk helsevern voksne. 
Innenfor psykisk helsevern barn og unge har det vært en reduksjon fra 20 til 15 prosent.   

Andel pakkeforløp der pasienten sammen med behandler har utarbeidet en 
behandlingsplan har hatt en reduksjon innen alle fagområder.  

Divisjon Psykisk helsevern viderefører møtearenaen for forløpskoordinatorer og 
implementeringsveiledere i 2022. Sentrale temaer i møtene har vært erfarings-
utveksling mellom avdelingene, oppdatering fra Helsedirektoratet og Helse Sør-Øst RHF, 
spørsmål om koding, nye DIPS maler, evalueringen fra SINTEF om hvordan fokus på 
pakkeforløp opprettholdes i de ulike avdelingene. Andre tema har vært intern-
undervisning i avdelingene/enhetene, samt divisjonens arbeid med «rolle og 
ansvarskart» ved implementering mm.  

Møtene synliggjør at det jobbes med nye sjekklister, prosedyrer og rutiner for å 
opprettholde fokus på implementering av pakkeforløpene. Enkelte avdelinger har 
gjennomført statuskartlegging. DPS Lillehammer har gjennomført internrevisjon med 
godt resultat. 

3.2.4 Epikriser psykisk helsevern og TSB 

• Minst 60 pst. av epikrisene er sendt innen 1 dag etter utskrivning fra psykisk helsevern 
for voksne og TSB. 

I psykisk helsevern voksne ble 46 prosent av epikrisene sendt innen en dag i 2020, mens 
dette økte til 56 prosent i 2021. Tilsvarende tall for spesialisert rusbehandling er 28 
prosent i 2020 og i 2021 ble det måloppnåelse da 62 prosent av epikrisene ble sendt 
innen en dag.  

For å nå måltallet i psykisk helsevern voksne og for å opprettholde resultatet i 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling videreføres igangsatte tiltak fra 2021.  

Epikrisetid rapporteres til avdelingene månedlig, og er tema i forbindelse ned 
tavlemøter i divisjonens ledermøter og i oppfølgingsmøter med avdelingene. 
Avdelinger/enheter med dårlig resultatoppnåelse utarbeider lokale tiltak, som følges 
opp av ledelsen. 

3.2.5 Henvisninger psykisk helsevern 

• Avvisningsrater ved poliklinikkene i psykisk helsevern skal reduseres. 

I 2021 var det en økning i andel avslag på henvisninger til de barne- og 
ungdomspsykiatriske poliklinikkene fra 16 prosent i 2020 til 20 prosent i 2021.  

I psykisk helsevern voksne er andelen avslag på henvisninger redusert fra 24 prosent i 
2020 til 20 prosent i 2021.  

Flere enheter praktiserer nye inntaksrutiner om å ta inn en økt andel pasienter til en 
vurdering, hvis det er usikkerhet om hvorvidt pasientens tilstand gir rett til helsehjelp i 
spesialisthelsetjenesten. Det har i 2021 vært en økning på henvisninger til psykisk 
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helsevern barn og unge på 20 prosent og en økning på elleve prosent til psykisk 
helsevern voksne, sammenlignet med i 2020.   

3.2.6 Tvangsbruk psykisk helsevern 

• Antall pasienter med tvangsmiddelvedtak i døgnbehandling i psykisk helsevern skal 
reduseres i 2021. 

Antall pasienter med tvangsmiddelvedtak har holdt seg på samme nivå som foregående 
år, med 120 pasienter med tvangsmiddelvedtak i 2021, og 119 pasienter i 2020.  

Akuttenheter i sykehus har spesielt siden sommeren 2021 hatt store utfordringer med 
en økt andel ressurskrevende pasienter. 

Det arbeides kontinuerlig med redusert og riktig bruk av tvang og avdelingene har egne 
handlingsplaner. Divisjonen innfører metoden MAP (møte med 
aggresjonsproblematikk) som en utvidet satsning på terapeutisk konflikthåndtering. Det 
ble i løpet av høsten 2021 startet opp utdanning av instruktører, og det utarbeides 
planer for implementering av metodikken i relevante enheter. 

3.2.7 Samarbeidspartnere innen psykisk helsevern og TSB 

• Helseforetaket skal etablere områdefunksjoner innen psykisk helsevern og TSB for 
innsatte. Dette skal sikre faste stedlige tjenester til faste tider innenfor begge 
fagområder i alle fengsler, jf. plan som er utarbeidet i samarbeid med 
Kriminalomsorgsdirektoratet. Det forutsettes at helseforetaket gjennomfører lokale 
planprosesser i samarbeid med Kriminalomsorgen lokalt. 

Det er etablert kontakt med Kriminalomsorgen i Innlandet og det er lagt planer for 
etablering av stedlig spesialisthelsetjeneste i de fire fengslene som ligger i Innlandet 
sykehusområde. DPS Gjøvik og DPS Elverum-Hamar samkjører sin innsats mot 
fengslene. 

Det er viktig med en felles forståelse av kompetanse i stillingene, stillingsstørrelse, antall 
tilstededager i fengslene, samarbeid på tvers for å bygge et godt team, veiledning, 
hospitering/besøk i andre helseforetak som har hatt stedlig spesialisthelsetjeneste i 
fengslene over mange år og som kan bidra med erfaring. Det økonomiske tilskuddet fra 
Helse Sør-Øst RHF for etablering av stedlig spesialisthelsetjeneste kom i desember 2021. 

3.2.8 Kringsjåtunet  

• Tilbudet ved Kringsjåtunet skal opprettholdes til det er foretatt en ny vurdering på 
grunnlag av en samlet analyse av fremtidig kapasitetsbehov i psykisk helsevern, jf. 
oppdrag til Helse Sør-Øst RHF i revidert oppdragsdokument 2019 om en samlet analyse 
av fremtidig kapasitetsbehov. 

Tilbudet ved Kringsjåtunet er opprettholdt, og det er gjort endringer i drift slik at 
plassene effektivt kan benyttes til det økte volumet av pasienter med spiseforstyrrelser 
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som har kommet gjennom pandemien. Det blir gjennomført en vurdering opp mot 
fremskrivningstall og framtidig kapasitetsbehov på et senere tidspunkt.  

3.2.9 Døgnkapasitet  

• Helseforetaket skal ikke redusere døgnkapasiteten i psykisk helsevern før det er 
foretatt en ny vurdering på grunnlag av en samlet analyse av fremtidig 
kapasitetsbehov, jf. oppdrag til Helse Sør-Øst RHF i revidert oppdragsdokument 2019. 

Det er ikke foretatt noen endringer av døgnkapasitet i psykisk helsevern i 2021. Det er 
kommet nye fremskrivningstall som må analyseres nærmere for å planlegge den 
framtidige døgnkapasiteten. 

3.3 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

3.3.1 Pasientsikkerhet og sikkerhetskultur 

• Andel somatiske pasientopphold med pasientskade, målt med metoden GTT, skal 
reduseres til 10 prosent eller lavere. 

Sykehuset Innlandet gjennomfører Global Trigger Tool (GTT) undersøkelse på 
foretaksnivå, og har ett GTT-team. Global Trigger Tool metoden gjennomføres i henhold 
til helsedirektoratets krav med gjennomgang av 240 journaler årlig. Uttrekket skjer 
randomisert og gjennomgangen manuelt. Pasientskader funnet ved gjennomgang 
varsles aktuell divisjon/avdeling, og skader med læringspotensial benyttes i 
forbedringsarbeid.  

I henhold til frist fra Helsedirektoratet er kun første tertial 2021 innrapportert. I første 
tertial i 2021 er det funnet 11 pasienter med minst en pasientskade, mot 10 pasienter 
samme periode i 2020. Tallene er for små til hensiktsmessig sammenligning. Det var 
totalt 33 pasienter med minst en pasientskade i 2020. Trenden hittil i 2021 er stigende 
sammenlignet med i fjor og tidligere år, men kun en skade har høyere alvorlighetsgrad 
mens resterende er registrert som forbigående med lavere alvorlighetsgrad. Det ser ut 
til at det kan være utfordrende å nå målsetning for 2021. Diagrammet under viser 
kontrollgraf for tall registrert hittil i 2021, sammenlignet med tidligere år. 

 
Brun stiplet linje – viser andel sykehusopphold med minst en skade i prosent for hver 
gang det trekkes journaler (to ganger per måned).  
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Svart heltrukken linje – viser glattede data, - glidende gjennomsnitt av de 10 siste 
gangene det er trukket journaler – må tolkes sammen med enkeltstående data 

Svart stiplet linje – gjennomsnittlig andel sykehusopphold med minst en skade fra året 
før – referanseverdi 

 
Sykehuset Innlandet deltar sammen med andre foretak i Helse Sør-Øst i et prosjekt for 
automatisk uttrekk og gjennomgang av journaler for avdekking av pasientskader. Dette 
vil gi data i tilnærmet nåtid, noe som gir bedre grunnlag for forbedringsarbeid.  

• Andel enheter med godt sikkerhetsklima i et helseforetak skal være minst 75 prosent, 
målt gjennom undersøkelsen Forbedring og beregnet med Helsedirektoratets definisjon 
på indikatoren. 

Planlegging og forberedelse av ForBedringsundersøkelsen gjennomføres i samarbeid 
med avdelingene HMS og Kvalitet og Pasientsikkerhet. Forbedringsundersøkelsen ble 
gjennomført i perioden 1. februar til 1. mars 2021. Svarprosenten på undersøkelsen var 
78 prosent som er på nivå med undersøkelsen i 2019. ForBedringsundersøkelsen ble 
ikke gjennomført i 2020 på grunn av koronapandemien. Resultatet av undersøkelsen 
2021 ble informert om i styret, behandlet i Hovedarbeidsmiljøutvalget og i Sykehuset 
Innlandets kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg, samt i divisjonenes arbeidsmiljøutvalg 
og kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg.  

Resultatet er 81 prosent på området sikkerhetsklima for Sykehuset Innlandet. 81 
prosent av medarbeiderne skårer 75 eller høyere på dette temaet. Det er en økning fra 
2019 da resultatet var 72.Det er prosedyrer på hvordan undersøkelsen skal følges opp 
internt, med tidsfrister, forslag til oppfølging metoder og med mulighet for bistand i 
oppfølgingsarbeidet. Ledere, verneombud og ansatte samarbeider om oppfølgingen av 
resultatet lokalt, og det utarbeides handlingsplaner med bevarings- og forbedringstiltak. 
Tiltakene legges inn i elektronisk handlingsplan i Kvalitetsportalen.  

3.3.2 Legemidler 

• 30 pst. reduksjon i samlet forbruk av bredspektret antibiotika i 2021 sammenliknet 
med 2012. 2021 er siste året for Handlingsplan mot antibiotikaresistens i 
helsetjenesten og målepunkt for planperioden.  

Målet i virksomhetsplan 2021 for Sykehuset Innlandet var reduksjon på 30 prosent i 
forbruk av bredspektrede antibiotika sammenlignet med 2012, samme mål som 
nasjonalt. Foretaket har siden oppstarten av antibiotikastyringsprogrammet høsten 
2016 hatt et sentralt og flere lokale antibiotikateam som har jobbet med rett bruk av 
antibiotika. Antibiotikastyringsprogrammet har vært godt forankret i foretaksledelsen, 
og rapportert hyppig i møter med divisjonene og kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg.  
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Det har vært fokusert på både reduksjon av de fem bredspektrede antibiotikagruppene 
og korrekt bruk av all antibiotika, med oppmerksomhet på bruk av nasjonale 
retningslinjer. Det har vært et gjennomgående arbeid i alle divisjoner knyttet til 
revurdering av antibiotikabehandling, etter resistensbestemmelse, og dokumentasjon i 
journal. Tertialvise rapporter over forbruket er presentert for styret, distribuert i linjen, 
samt presentert og diskutert i leder- og legemøter. Foretaket sitt antibiotikastyrings-
program har egen intranettside med informasjon om kompetanse, rapportering og mål.  

Sykehuset Innlandet har deltatt i Helse Sør-Øst sitt læringsnettverk for 
antibiotikastyring, som ble avsluttet i desember 2021, samt i revisjon og 
oppfølgingsmøter med Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i 
spesialisthelsetjenesten (KAS). Sykehuset Innlandet hadde i 2012 det laveste forbruket 
av bredspektrede midler i Helse Sør-Øst, og lå også lavt i forbruk sammenlignet med 
resten av landet. Totalt reduserte foretaket forbruket av bredspektrede midler med 
elleve prosent i 2021 sammenlignet med i 2012. 

 
 

• Helse Sør-Øst RHF skal i samarbeid med Norsk Helsenett legge til rette for at En vei inn-
løsningen/melde.no tas i bruk for melding av uønskede hendelser, herunder 
bivirkninger av legemidler og vaksiner. Helseforetaket skal følge opp dette arbeidet. 

I Sykehuset Innlandet sin overordnede prosedyre for Uønskede hendelser - Generell 
saksbehandling, er varsling til melde.no tydeliggjort. I system for uønskede hendelser, 
SIfra, er det tilrettelagt på en slik måte at meldepliktige hendelser går direkte til 
melde.no. Det vil bli utført en forbedring i systemet ved å tilføye melding om 
bivirkninger av vaksiner. 

• Helseforetaket skal øke bruken av elektronisk identifiserbare legemidler på dosenivå 
etter hvert som Sykehusapotekene HF kan fremskaffe disse enten gjennom 
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egenproduksjon eller via LIS-avtaler (legemiddelinnkjøpssamarbeidet). Dette som 
forberedelse til innføring av lukket legemiddelsløyfe. 
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Endoser: 
Sykehuset Innlandet har i liten grad tatt i bruk endoser sammenlignet med andre helseforetak i 
regionen. Med dagens sortimentsbredde er det mulig å komme opp mot 60-65 prosent 
endoser. Det er stor variasjon i bruk av endoser internt i foretaket, fra sporadisk bruk til 44 
prosent ved SI Elverum. Flere enheter startet arbeidet med overføring til endoser våren 2021. 
Tallene er basert på salg fra de respektive apoteklokasjonene til Sykehusapotekene, ikke 
forbruk per divisjon.  
Der sykehusapoteket har varen i form av endoser på lager, leveres endoser også ved bestilling 
til enkeltpasienter. Sykehuset Innlandet Tynset har kun tilgang til endoser fra industrien. 
Tabellen under viser utviklingen i SI totalt sett gjennom 2021. 

 
 

Bruksklare parenterale legemidler 
Regional lukket legemiddelsløyfe skal omfatte alle typer legemidler også parenterale 
legemidler som utgjør om lag 25 prosent av alle legemidler. Bruksklare parenterale 
legemidler er i liten grad tatt i bruk i Sykehuset Innlandet i dag, utover noen tradisjonelle 
infusjoner som kun finnes bruksklare fra produsent. Av sykehusapotekfremstilte bruksklare 
parenterale legemidler benyttes cytostatika (cellegift), smerteblandinger, parenteral ernæring, 
øyebehandling og sporadisk antibiotika. Det er variasjon i hvilken grad sykehusene har tatt i 
bruk sykehusapotekfremstilte smerteblandinger og og parenteral ernæring. SI Tynset har ikke 
leveranser fra Sykehusapotekene HF og har dermed heller ikke bruksklare løsninger for 
cytostatika. 
Sykehuset Innlandet vil fortsette arbeidet med å øke andelen elektronisk identifiserbare 
legemidler i 2022. 
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3.3.3 Korridorpasienter 

• Ingen korridorpasienter. 

Andelen korridorpasienter er 1,0 prosent i 2021. Dette er en liten økning sammenlignet 
med 2020 da andelen var 0,9 prosent. Det jobbes med tiltak for bedre fordeling av 
pasienter mellom sykehusene for å unngå overbelegg og korridorpasienter.  

3.3.4 Epikriser somatikk 

• Minst 70 pst. av epikrisene er sendt innen 1 dag etter utskrivning fra somatisk 
helsetjeneste. 

Andelen epikriser sendt innen en dag etter utskrivelse fra somatisk helsetjeneste i 2021 
er 57 prosent. Det er en liten nedgang fra 2021 hvor andelen var på 58 prosent.  

Tiltak for forbedring følges opp i prosessen med trygg utskriving og legemiddel-
håndtering. 

3.3.5 Behandlingstilbud 

• Helseforetaket skal følge opp Stortingets vedtak om bioteknologiloven: 
• forberede innføring av tilbud om tidlig ultralyd og NIPT til gravide over 35 år og 

andre med indikasjon for fosterdiagnostikk slik at dette kan gis fra høsten 2021. 
Behovet for kompetansehevende tiltak, mer personell, tilstrekkelig analysekapasitet 
og investeringer i utstyr må blant annet vurderes i samarbeid med Helse Sør-Øst 
RHF.  

• starte opp med kompetansehevende tiltak for jordmødre, leger og annet personell, 
og sørge for kapasitet på sykehusene slik at tilbud om tidlig ultralyd til alle gravide 
kan innføres i 2022. 

Sykehuset Innlandet har fra 1. januar 2022 et tilbud for tidlig ultralyd og NIPT for alle 
gravide i alder 35 år og eldre ved ultralydtermin, samt tilbud for de som har indikasjon 
for fosterdiagnostikk. Foretaket er godkjent for tidlig ultralyd og NIPT for gravide med 
ett foster og for gravide med tvillinger. På grunn av mangel på ultralydapparater og 
undersøkelsesbenker er det foreløpig ikke kapasitet for å innføre tidlig ultralyd/ NIPT til 
alle. Det anslås at dette kan være mulig fra høsten 2022.  

Sykehuset Innlandet har kompetanse på plass i form av at alle lokalisasjoner har 
ultralydjordmødre med kompetanse på tidlig ultralyd. Det pågår kompetansehevende 
tiltak for flere leger ved Kvinneklinikken og fødeavdelingene. Foretaket har lege som er 
godkjent og som dermed fungerer som medisinsk ansvarlig inntil alle lokalisasjoner har 
lege med godkjenning. Analysekapasiteten virker å være tilstrekkelig. 

Det er lang leveransetid på gynekologiske undersøkelsesbenker og ultralydapparater. 
Foretaket mangler tre undersøkelsesbenker og fire ultralydapparater. Felles 
innkjøpsprosess i Helse Sør-Øst har hatt forsinkelser som gir usikkerhet for når tilbudet 
om tidlig ultralyd og NIPT kan forventes å være fullverdig på plass.  
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• Kvinner som skal gjennomføre et planlagt svangerskapsavbrudd, skal få tilbud om å 
gjennomføre dette på sykehus dersom kvinnen selv ønsker det. Alle kvinner som blir 
behandlet på sykehus ved spontanabort, skal få tilbud om oppfølging fra helsepersonell. 

Alle som ønsker å gjennomføre svangerskapsavbrudd på sykehus, får tilbud om det. 
Sykehuset Innlandet følger opp alle som aborterer med medikamenter (spontan abort 
eller provosert) med telefon dagen etter (Gjelder SI Lillehammer og SI Gjøvik). Der 
Helseforetaket gir tilbud om psykososial oppfølging hvis det vurderes å være behov for 
det, men det er ingen rutinemessig oppfølging. Pasientene får oppfølging i 
primærhelsetjenesten og henvises gyn/fødeavdelingene ved behov. De som opplever tre 
spontanaborter for tilbud om utredning, i henhold til føringene fra nasjonal veileder. 
Helseforetaket er liberale med å tilby tidlig ultralyd hvis pasienter henvises med ny 
graviditet etter spontanabort. Det gjelder også småblødninger i tidlig graviditet.  

• Helseforetaket skal etablere en Kontaktfamilieordning for gravide som skal føde et 
barn med diagnose påvist i svangerskapet, og for gravide med foster hvor det er påvist 
en diagnose og hvor kvinnen er usikker på om hun vil søke om å avbryte svangerskapet. 
Tilbudet skal etableres i tjenesten i samarbeid med aktuelle pasientorganisasjoner. Det 
vises til omtale Prop. 1 S (2020-2021) under kap. 732, postene 72-75. 

Ved alvorlig avvikende funn i svangerskapet får pasientene henvisning til 
fostermedisinske senter som informerer kvinnen om diagnosene som påvises. De som 
velger å gjennomføre svangerskapet tilbys oppfølging ved Oslo universitetssykehus) i 
samarbeid med lokalsykehus. Ved usikkerhet med tanke på å avbryte svangerskap, gis 
det veiledning. For de som velger abort henvises de tilbake til Sykehuset Innlandet for 
oppfølging. 

• Helseforetaket skal sørge for at det er mer tilrettelagte tilbud om lindrende behandling 
og omsorg i spesialisthelsetjenesten for de aller sykeste barna og deres familier, og 
tilstrekkelig kompetanse gjennom barnepalliative team. 

Det er opprettet barnepalliative team ved barne- og ungdomsavdelingene ved SI 
Elverum og SI Lillehammer.  

I det barnepalliative teamet på Elverum inngår lege og sykepleier fra barne- og 
ungdomsavdelingen og sykepleier og sosionom fra barnehabilitering. Det arbeides med 
å knytte en fast psykolog fra BUP til teamet. Barne- og ungdomsavdelingen i Elverum har 
en overlege og en sykepleier som har tatt videreutdanning i barnepalliasjon.  

Barnepalliasjon er belyst på fagdag i barne- og ungdomsavdelingen, og det planlegges 
som tema på fagdag for kommunene. Det er etablert et samarbeid med Stange kommune 
som en pilot for å utarbeide gode samarbeidsrutiner mellom primærhelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten. 

Barnepalliasjonsteamet på Lillehammer består av barneonkolog, barnenevrolog, 
nyfødtlege, lege i spesialisering (LIS), onkologisk sykepleier, to sykepleiere med 
videreutdannelse i palliasjon, sykepleier fra habiliteringstjenesten og 
barnefysioterapeut. Psykolog fra BUP og sosionom deltar ved behov i likhet med 
anestesilege og sykepleier fra palliativt team ved SI Lillehammer. Det barnepalliative 
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teamet ble etablert i 2018 og jobber aktivt for at palliasjon skal være en naturlig del av 
ivaretagelsen av kronisk syke barn gjennom hele sykdomsforløpet.  

Gjennom teamet er det lagt til rette for at tre barn/ungdommer i terminalfasen av sin 
kreftsykdom samt to spedbarn med alvorlig sykdom har fått muligheten til å dø hjemme 
etter sterkt ønske. Dette har vært mulig ved utstrakt bruk av avansert hjemmesykehus 
for barn og i godt samarbeid med primærhelsetjenesten i de aktuelle kommunene.  

Det er godt samarbeid mellom de barnepalliative teamene. Det er felles 
morgenundervisning i de to barneavdelingene, hvor palliasjon blir belyst. Det er utviklet 
felles prosedyrer. 

• Helseforetaket skal vurdere behov for økte ressurser for å sikre faglig kvalitet, 
kompetanse, likeverdige tjenestetilbud og samhandling i habiliteringstjenestene, i 
samsvar med Helsedirektoratets veileder. 

Det er i 2021 rekruttert flere vernepleiere og psykologer til Habiliteringstjenesten. Dette 
er finansiert med midler delvis fra Helse Sør-Øst RHF, delvis fra Sykehuset Innlandet og 
delvis intern prioritering i divisjon Habilitering og rehabilitering. Det er stor pågang på 
henvisninger innen habilitering, og det er viktig at denne sårbare gruppen prioriteres. 

• Helseforetaket skal i tråd med Opptrappingsplan mot vold og overgrep, sørge for at 
tilstrekkelig klinisk kompetanse på behandling av seksuelle atferdsproblemer blant 
barn og unge er etablert i regionen. Oppgaven gjøres i samarbeid med nasjonalt klinisk 
nettverk for behandling av barn og unge med skadelig seksuell adferd. 

Det er opprettet et klinisk kompetansenettverk i BUP Innlandet knyttet til det nasjonale 
senteret for Problematisk og skadelig seksuell adferd hos barn og unge (SSA), så langt er 
det tre av fem poliklinikker som har representanter med. Det er påstartet arbeid med å 
sikre grunnleggende kompetanse og tilgjengelighet på tilbud til pasientgruppen i 
nettverket. Arbeidet må prioriteres og fortsette gjennom kommende år. BUP Innlandet 
har også fast samarbeid med Statens Barnehus Hamar, og oppbygging av tilstrekkelig 
kompetanse og relevante tilbud til pasientgruppen er også tema i dette samarbeidet. 

• I forbindelse med eggdonasjon skal helseforetaket dekke donors kostnader til 
medikamenter og egenandeler mv. Det må etableres hensiktsmessige systemer som 
sørger for at donorene ikke må legge ut for slike utgifter. 

Eggdonasjon utføres ved fertilitetssenter. Sykehuset Innlandet har ikke et slikt tilbud. 

• Helseforetaket bes om å sikre at rehabiliteringstilbud innen spesialisthelsetjenesten 
ikke legges ned før man har sikret at kommunene eventuelt er i stand til å overta 
ansvaret for de aktuelle pasientgruppene. 

Rehabiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet har de senere år vært gjennom en 
betydelig omstillingsprosess med reduksjon av et stort antall døgnplasser og årsverk. 
Det har vært nødvendig med streng prioritering av hvilket tilbud tjenestene skal ha 
videre. Med stadig mindre ressurser, er det vektlagt tilbud innen utredning og 
kartlegging samt overgang fra døgn til polikliniske rehabiliteringsprogrammer. En del 
gruppetilbud er redusert eller avviklet, både som døgn og polikliniske tilbud. Alle 
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prioriteringene følger nasjonale føringer for spesialisthelsetjenestens oppgaver, men 
har sannsynligvis medvirket til flere henvisninger til døgnbaserte tilbud i private 
rehabiliteringsinstitusjoner. 

Det savnes et overordnet initiativ og en bedre harmonisering av hvilke tilbud (døgn og 
poliklinisk) som skal tilbys i spesialisthelsetjenesten,samt hvordan dette bør fordeles 
mellom helseforetak og private leverandører. Det savnes også en bedre oppfølging og 
understøttelse av at kommunene selv, eller i samarbeid med nærliggende kommuner, 
etablerer de tilbud som i henhold til nasjonale føringer skal tilbys i kommunene. 

Samhandlingsforum rehabilitering er etablert som et formalisert fagutvalg innen 
Helsefellesskapet. Rehabiliteringskontakter i alle kommunene og alle relevante 
avdelinger i Sykehuset Innlandet deltar i dette. Forumet skal jobbe med oppgave- og 
ansvarsfordeling mellom kommunene og Sykehuset Innlandet innen rehabilitering og 
har utformet et dokument som beskriver oppgave- og ansvarsfordeling innenfor en 
rekke pasientgrupper. Forumet skal også ha jevnlige samarbeidssamlinger. Den siste 
samlingen ble gjennomført digitalt i oktober 2021, med 15 ulike lokasjoner og om lag 60 
deltakere.  

• Det vises til vedtak i foretaksmøte 15. juni 2021 for Helse Sør-Øst RHF om tverrfaglige 
senfølgeklinikker etter covid-19. Helseforetakene skal sørge for at pasienter som 
henvises med senfølger etter covid-19 får et behandlingstilbud tilpasset pasientens 
behov. Det vises her til veiledning for rehabilitering etter covid-19 utarbeidet av 
Regional koordinerende enhet (RKE) i Helse Sør-Øst. Pasienter med langvarige, 
komplekse og sammensatte symptomer etter covid-19 infeksjon og hvor 
funksjonsnivået påvirkes i uttalt grad skal henvises til tverrfaglige regionale 
senfølgeklinikker. 

Det er i Helse Sør-Øst besluttet at de regionale tverrfaglige senfølgepoliklinikkene etter 
covid-19 etableres på Sunnaas sykehus og ved Sykehuset i Vestfold. Sykehuset Innlandet 
var involvert i prosessen for lokalisering, og ga sitt innspill til hvordan og hvor slike 
tilbud kunne etableres. 

Fysikalsk medisin og rehabilitering i divisjon Habilitering og rehabilitering har etablert 
et eget tilbud til rehabilitering etter covid-19. Pasientforløpet er i tråd med sentrale 
føringer vedrørende innhold og prosess. Dette tilbys poliklinisk eller som døgnopphold 
etter behov. Det var i oppstarten få henvisninger til tilbudet. Det er gjort et betydelig 
arbeid for å gjøre tilbudet kjent i ledergrupper, brukerutvalg, brukerråd, 
praksiskonsulentmøter, NAV og i Samhandlingsforum rehabilitering.  

• Det vises til vedtak i foretaksmøte 15. juni 2021 for Helse Sør-Øst RHF om Granheim 
lungesykehus. Sykehuset Innlandet HF skal følge opp Stortingets vedtak om at tilbudet 
på Granheim lungesykehus som et minimum opprettholdes som i dag, inntil den 
bebudede evalueringen av behovet for rehabilitering og behandling av lungesyke er 
ferdig. 

Tilbudet ved Granheim lungerehabilitering har gjennom de siste årene gjennomgått en 
omfattende utvikling av tilbudet. Antall døgnplasser er betydelig redusert og 
polikliniske rehabiliteringsprogrammer er etablert. Disse endringene ble gjennomført 
før Stortinget gjorde sitt vedtak.  
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Det er fortsatt viktig å videreutvikle tilbudet slik at det treffer målgruppen. Tverrfaglige 
utredninger er planlagt og implementeres så snart legesituasjonen er tilstrekkelig stabil 
og forutsigbar. 

Ressursene til tilbudet ved Granheim Lungerehabilitering opprettholdes og tilpasses 
framtidsrettet utvikling. 

3.3.6 Behandlingskapasitet  

• Helse Sør-Øst RHF skal utrede fremtidige behov for intensivkapasitet i 
spesialisthelsetjenesten. Utredningen skal omfatte organisering, sammensetning av 
kompetanse, utforming og utstyrsnivå. Variasjoner i behov ved intensivenheter skal 
ivaretas i utredningen. Arbeidet må sees i sammenheng med oppdrag om plan for 
tilstrekkelig tilgang til- og opprettelse av nye utdanningsstillinger for 
intensivsykepleiere. Helseforetaket skal ta del i arbeidet etter nærmere kontakt fra 
Helse Sør-Øst RHF. 

Sykehuset Innlandet deltar aktivt i arbeidet med å styrke intensivkapasiteten. 

3.3.7 Forskning og innovasjon 

• Antall kliniske behandlingsstudier i helseforetakene som inkluderte pasienter i 2021 
skal økes med minst 15 pst. sammenliknet med året før. 

I 2020 hadde Sykehuset Innlandet 15 kliniske behandlingsstudier som inkluderte 
pasienter. I 2021 er dette økt til 20 studier, som tilsvarer en økning på 33 prosent. 

• Helseforetakene skal gi god informasjon til MS-pasienter om muligheten for å delta i 
klinisk utprøving av stamcellebehandling i Norge, og vurdere strategier for å øke antall 
pasienter som deltar i den pågående kliniske studien med stamcellebehandling i Norge.  

Det kliniske fagmiljøet er oppmerksom på den kliniske studien som pågår, og pasienter 
som er aktuelle for studien blir informert om muligheten til å delta. På Sykehuset 
Innlandets pasientrettede nettsider som omtaler behandling av Multippel Sklerose, er 
det direkte lenke til den pågående studien.  

3.3.8 Bemanning og kompetanse  

• Kompetanse og kapasitet i intensivbehandling skal styrkes. Dette omfatter blant annet 
at Helse Sør-Øst RHF skal opprette minst 54 nye utdanningsstillinger i 
intensivsykepleie. Utdanningsstillingene skal opprettes i tillegg til eksisterende 
utdanningsstillinger i intensivsykepleie i samarbeid med universiteter og høyskoler. 
Helseforetakene skal følge opp dette arbeidet. 

Utdanningsstillinger i intensivsykepleie økte fra ti til 18 i 2021. Av disse er fem på 
utdanningskontrakt som et resultat av økt antall nye utdanningsstillinger i 
intensivsykepleie på bakgrunn av stimuleringsmidler fra Helse Sør Øst RHF.  
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Det er i alt 99 sykepleiere som har fullført det nasjonale utdanningsprogrammet i 
intensivsykepleie av covid-19 pasienter. 

• Helse Sør-Øst RHF skal utarbeide en behovsanalyse og plan for å sikre tilstrekkelig 
tilgang til intensivsykepleiere på kort, mellomlang og lang sikt. Planarbeidet skal også 
inkludere en vurdering av sammensetning av kompetanse. Relevante aktører skal 
involveres i arbeidet. Planen skal bidra til å ivareta behovet for å utdanne, rekruttere 
og beholde intensivsykepleiere og deres kompetanse i spesialisthelsetjenesten. 
Metodene som brukes i planleggingen skal kunne overføres til planlegging for andre 
spesialsykepleiegrupper, inkludert jordmødre. Arbeidet må sees i sammenheng med 
oppdrag gitt i 2020 om å lage en helhetlig plan for å sikre tilstrekkelig kompetanse, 
oppdrag om opprettelse av nye utdanningsstillinger og oppdrag om å utrede fremtidig 
behov for intensivkapasitet i spesialisthelsetjenesten. Helseforetaket skal ta del i dette 
arbeidet etter nærmere kontakt fra Helse Sør-Øst RHF. 

Sykehuset Innlandet er informert om behovsanalysen og arbeidet med å sikre 
tilstrekkelig tilgang til intensivsykepleiere og ser frem til det videre arbeidet.  

• Arbeidet med å øke utdanningskapasiteten, beholde ansatte, rekruttere bedre og øke 
kompetansen skal prioriteres. 

Helseforetaket rapporterte på hvilke behov for økt kandidatmåletall fra 2023 til Helse 
Sør-Øst sommeren 2021. Det ble meldt inn behov for økt kapasitet på utdanning av 
anestesisykepleiere, intensivsykepleiere, jordmødre, medisinere, psykologer og klinisk 
ernæringsfysiologer. 

Sykehuset Innlandet skal arbeide strategisk med kompetanse- og 
bemanningsplanlegging langs tre parallelle løp.  

• Redusere turnover og beholde medarbeidere med riktig kompetanse gjennom å 
være en god arbeidsgiver.  

• Arbeide målrettet med identifiserte sårbare områder hvor det er krevende å 
rekruttere.  

• Planlegge for den framtidige mangelen på helsepersonell 
• Helseforetaket skal sørge for jevnlig vurdering av bemanningsplaner i lys av scenarier 

fra Folkehelseinstituttet om smitteutviklingen. 

Foretaket gjennomgår regelmessige beredskapsplanen knyttet til mobilisering av 
personell. Planverket inneholder beskrivelse av bemanningsbehovet i de ulike fasene, 
tiltak for mobilisering av personell og utfordringsbildet.  

• Helseforetaket skal iverksette tiltak for å ivareta medarbeiderne på en god måte og ha 
særskilt oppmerksomhet på arbeidsmiljø og arbeidsforhold i lys av koronapandemien. 

Det er iverksatt tiltak for å styrke bemanningen ved de enhetene som i størst grad 
berøres av koronapandemien. HMS runden er gjennomført med særskilt fokus på 
arbeidsmiljø. Det jobbes løpende med oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 
ForBedring. 
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• I foretaksmøte 25. juni 2020 ble frist for å rapportere på status for sluttrapportering 
for lokale forsøk/piloter i arbeidet med inkluderende rekruttering forlenget til 1. mai 
2021. 

Sykehuset Innlandet har fokus på arbeidet med inkluderende rekruttering. Det er 
gjennomført flere tiltak for å inkludere personer som står utenfor arbeidslivet. 
Helseforetaket har et systematisk samarbeid med NAV og attføringsbedrifter. De siste 
årene har det i foretaket vært eksterne personer som har gått i stillinger for ulike typer 
arbeidspraksis.  

Det er i vårt rekrutteringssystem implementert avkrysning for gruppene «hull i CV-en» 
og «funksjonshindring» slik at kandidater til vakante stillinger kan avkrysse om de er i 
denne målgruppen. I 2021 har 194 kandidater avkrysset for «hull i CV-en og 90 
kandidater avkrysset for «funksjonshindring».  

Læringsportalen har e-læringskurs om «inkluderende rekruttering» som er åpen for alle 
ledere og medarbeidere som ønsker å tilegne seg ytterligere kompetanse på området.  

Temaet inkluderende rekruttering har vært behørig gjennomgått og drøftet i HR-
ledergruppen, i de lokale HR-avdelingene, i divisjonenes ledergruppe og i møter med 
foretakstillitsvalgte. Sykehuset vil jobbe ytterligere med inkluderende rekruttering i tråd 
med myndighetenes krav. 

3.3.9 Ny teknologi for bedre helsehjelp 

• Helseforetaket skal ha beredskap for å prioritere digitaliseringstiltak som understøtter 
håndtering av pandemien. 

Det er etablert flere tiltak gjennom 2020, og 2021, som sørger for god digital støtte til 
håndtering av pandemien. Det er i tillegg utarbeidet en kontinuitetsplan for Sykehuset 
Innlandet, som også omhandler digitaliseringstiltak. Beredskapen som grunnlag for 
prioriteringer er tilfredsstillende. 

• Ny teknologi skal tas i bruk for bedre helsehjelp og eldre applikasjoner skal utfases. 

Sykehuset Innlandet jobber tett med Sykehuspartner og Helse Sør-Øst RHF for å 
kartlegge og sanere og standardisere applikasjonsporteføljen i foretaket. Sykehuset 
Innlandet er godt i gang med arbeidet som gjennomføres i dialog med ledelse og klinikk, 
og har gode resultater. 

I 2021, kom ny teknologi i hovedsak gjennom regionale IKT prosjekter, STIM prosjekter 
og gjennom utskifting av medisinsk teknisk utstyr (MTU). Gode eksempler på dette i 
2021 er innføring av regional løsning for elektronisk kurve og medikasjon, MetaVision, 
utbygging av trådløs infrastruktur og digitalisering av pasientbrev. 

Utfasing av eldre applikasjoner utføres der det er mulig, men i de fleste tilfeller er 
foretaket avhengig av at systemer som erstatter funksjonen er på plass. Den prosessen 
er utfordrende da leveransesituasjonen hos Sykehuspartner ikke er tilfredsstillende.  
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3.3.10 Helsefellesskap 

• Helseforetaket skal delta i nasjonalt nettverk for erfaringsutveksling og 
informasjonsdeling mellom helsefellesskap som fasiliteres av Helsedirektoratet. 

Helseforetaket deltar i nasjonalt nettverk for erfaringsutveksling og informasjonsdeling 
mellom helsefellesskap som fasiliteres av Helsedirektoratet. Nettverket oppleves som et 
nyttig forum der helsefellesskapene kan lære av erfaringene til de som har lykkes med 
god samhandling. Nettverket gir mulighet for direkte kontakt med representanter for 
Helsedirektoratet. Dette bidrar til at det er kort avstand mellom de operasjonelle 
helsefellesskapene og de nasjonale myndighetene.  

3.4 Øvrige krav og rammer for 2021 

3.4.1 Beredskap og sikkerhet 

• Helseforetaket må videreutvikle sine beredskaps- og smittevernplaner i lys av 
erfaringer med og evalueringer av koronapandemien og tidligere hendelser og øvelser. 

Underveisevalueringen fra Covid-19 fra 2020 og den årlige risikovurderingen i 
Sykehuset Innlandet knyttet til beredskap, har dannet grunnlag for tiltakslisten for å 
forbedre beredskapen i Sykehuset. I tillegg er alle nasjonale risikovurderinger knyttet til 
sikkerhet gjennomgått og vurdert i forhold til Sykehuset risikovurdering.  

I 2021 har fokus innenfor beredskap vært håndtering av pandemien, implementering av 
definerte tiltak og utarbeidelse av kontinuitetsplanen for å kunne tilpasse aktiviteten 
ved ulike typer hendelser. I kontinuitetsplanen er det tatt med erfaringer fra covid-19 og 
de tiltak som ble utviklet i den første fasen samt erfaringer fra tidligere hendelser. 
Planen er lagd generisk slik at den dekker alle typer hendelser.  

3.4.2 Informasjonssikkerhet 

• Helseforetaket skal benytte Sykehuspartner HFs og Norsk helsenett SFs årlige rapport 
om trusler, trender, sårbarheter og relevante tiltak i sitt arbeid med risiko- og 
sårbarhetsvurderinger. 

Disse rapportene benyttes til årlig revidering av risiko- og sårbarhetsvurderinger.  

• Helseforetaket skal videreføre arbeidet med systematisk innføring av Nasjonal 
sikkerhetsmyndighets grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, og sikre systematisk 
adressering av arbeidet med informasjonssikkerhet på alle nivåer. 

Dette arbeidet vil bli påbegynt og intensivert når ny informasjonssikkerhetsleder er på 
plass 1. februar 2022. 

• Helseforetaket skal presentere status fra arbeidet med informasjonssikkerhet, herunder 
ledelsens årlige gjennomgang, i de etablerte oppfølgingsmøtene med Helse Sør-Øst RHF 
og i årlig melding. 
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Informasjonssikkerhetsleder i Sykehuset Innlandet gikk brått bort i juli 2021. Det har 
tatt tid å ansette ny person i stillingen. Ny informasjonssikkerhetsleder tiltrer i februar 
2022. Det er vanskelig å gi noen god rapport på første halvår 2021, men for siste halvår 
2021 har foretaket omdisponert personell, samt leid inn konsulent fra Sykehuspartner 
for å kunne drive saksbehandling innen informasjonssikkerhet. Sikkerhetshendelser, 
løpende saker, ROS-vurderinger, prosjekter og uønskede hendelser har blitt fulgt opp 
noenlunde tilfredsstillende i 2021. 

• Helseforetaket skal ta i bruk regional protokoll over behandlingsaktiviteter og bidra i 
Sykehuspartner HFs arbeid med å videreutvikle den regionale protokollen slik at den 
understøtter gode arbeidsprosesser i helseforetakene. 

Arbeidet med regional protokoll har i en periode grunnet andre prioriteringer stått i 
bero, på grunn av informasjonssikkerhetsleders plutselige bortgang. Dette blir igangsatt 
og arbeidet vil bli intensivert så snart ny informasjonssikkerhetsleder er på plass. 

• Helseforetaket skal ha oversikt over informasjonssikkerhetsrisikoen og -tilstanden i 
helseforetaket, herunder trusselbildet, sårbarheter, tiltak og hendelser. De største 
risikoområdene skal prioriteres. Etter nærmere spesifisering skal status rapporteres i 
ordinær tertialrapportering. 

Sykehuset Innlandet har overordnet ROS-analyse for blant annet 
informasjonssikkerheten i foretaket. Det er beskrevet beredskapstiltak knyttet til kjente 
risikoområder, og det er utarbeidet prosedyrer og dokumenter som forebyggende tiltak. 

• Helseforetaket skal rapportere antall innmeldte avvik innen informasjonssikkerhet og 
antall brudd på konfidensialitet, integritet og/eller tilgjengelighet. 

Det er meldt inn 85 avvik knyttet til informasjonssikkerhet i 2021. 

3.4.3 Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelser 

• Riksrevisjonens undersøkelse av kvaliteten på informasjon om forventede ventetider i 
ordningen fritt behandlingsvalg viser at det er til dels store avvik mellom ventetidene 
pasientene faktisk opplever og de forventede ventetidene som oppgis på nettsiden 
helsenorge.no/velg behandlingssted. Det er stor variasjon mellom behandlingssteder. 
Det kan føre til at pasientene foretar valg av behandlingssted på feil 
informasjonsgrunnlag. Helseforetaket må følge opp Riksrevisjonens undersøkelse av 
kvaliteten på informasjon om forventede ventetider i ordningen fritt behandlingsvalg, 
også med sikte på å legge til rette for mer ensartet registrering av forventede 
ventetider. 

Riksrevisjonen har undersøkt om forventede ventetider som gis på nettstedet 
Helsenorge.no/velg-behandlingssted stemmer overens med de faktiske ventetidene.  

De ulike behandlingsstedene i Sykehuset Innlandet rapporterer selv inn de forventede 
ventetidene basert på veilederen fra Helsedirektoratet.  

Sykehuset Innlandet har som mål å ha samsvar mellom de forventede ventetidene og de 
faktiske ventetidene.  
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• Riksrevisjonen gjennomførte i 2018 en oppfølging av undersøkelsen om 
helseforetakenes håndtering av uønskede hendelser fra 2015. Riksrevisjonens 
vurdering var at helseforetakene fremdeles har utfordringer når det gjelder 
meldekultur og læring av meldte hendelser. Det vises også til Dokument 3:2 (2019–
2020) Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper, hvor Riksrevisjonen har varslet 
at de vil følge opp saken. Helseforetaket må følge opp at tiltakene som er satt i verk 
faktisk fungerer og at tilgjengelige virkemidler som kan bidra til å bedre 
meldekulturen er tatt i bruk. Arbeidet må sees i sammenheng med oppfølging av 
Riksrevisjonens undersøkelse i 2018 av styrenes oppfølging av kvalitet og 
pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten, samt krav i 2020 om å rapportere på 
etterlevelse av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. 

Uønskede hendelser følges opp i både Sykehuset Innlandets kvalitets- og 
pasientsikkerhetsutvalg, divisjonsvise kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg, og i 
avdelingsvise kvalitets- og pasientsikkerhetsråd. Hensikten er å lære av uønskede 
hendelser. Det er utarbeidet mal for læringsnotat for sykehuset for å sikre læring av 
uønskede hendelser.  

Sykehuset Innlandet har utviklet et helhetlig kvalitetssystem, kvalitetsportalen, basert 
på ulike moduler. Det er egne moduler for dokumentstyring med styrende dokumenter 
og resultatdokumentasjon, eget forbedringssystem «SIfra», egne moduler for tilsyn og 
interne revisjoner, risikomodul og modul for handlingsplaner. I satsingen som har vært 
med etablering av et helhetlig kvalitetssystem inngår arbeid med systematisk 
videreutvikling og forbedring av forbedringssystemet «SIfra». Ansatte har fått tilgang til 
forbedringssystemet, det gjennomføres regelmessig opplæring, og det er oppnevnt 
superbrukere. Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe som har arbeidet med uønskede 
hendelser og som har definert hva som er meldepliktige hendelser etter 
spesialisthelsetjenestelovens § 3-3 a.  

I kvalitetsnettverket i Sykehuset Innlandet er det diskutert hvilke felles rapporter som 
foretaket ønsker å kunne ta ut statistikk på, og det arbeides godt med å få ut best mulige 
statistikker. 

Når det gjelder styrets involvering i arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet orienteres 
styret regelmessig om status, inkludert meldepliktige hendelser (§ 3- 3 a saker) og 
tilsynssaker. Risikovurdering av pasientsikkerhet i Ledelsens gjennomgåelse og 
resultater og oppfølging av tilsyn og revisjoner vedrørende pasientsikkerhet og kvalitet 
presenteres for styret. I tillegg er det regelmessig fokus på kvalitet og pasientsikkerhet 
på styreseminar og temasaker i styret.  

3.5 Tildeling av midler og krav til aktivitet 

3.5.1 Økonomiske krav og rammer 

• Sykehuset Innlandet HF skal basere sin virksomhet på de tildelte midlene. 
• Sykehuset Innlandet HF skal benytte midlene som er stilt til rådighet på en effektiv 

måte og slik at de kommer pasientene til gode. Resultatkrav skal nås gjennom god drift 
og riktig bruk av ressurser. 
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Sykehuset Innlandet bruker tildelte midler i tråd med regionale føringer. Foretaket 
hadde i 2021 budsjettert med et positivt resultat på 25 millioner kroner. Covid-19 
pandemien har påvirket driften av foretaket betydelig også i 2021 og det har gitt 
vesentlig utslag på økonomien. Gjennom revidert nasjonalbudsjett er det kompensert 
med tildelinger for å håndtere effektene av inntektsbortfall og merkostnader i drift.  

• Helseforetaket skal innrette virksomheten innenfor økonomiske rammer og krav som 
er gitt fra Helse Sør-Øst RHF i oppdrag og bestilling og foretaksmøter, slik at det legges 
til rette for en bærekraftig utvikling over tid. 

Det er viktig for foretaket å ha en bærekraftig utvikling både faglig og økonomisk. 
Positive økonomiske resultater gir muligheter for investeringer i medisinsk teknisk 
utstyr, ambulanser og vedlikehold av bygningsmasse. Sykehuset Innlandet har i dag 
store etterslep på vedlikehold av bygg og medisinsk teknisk utstyr. For å sikre en 
bærekraftig drift med god kvalitet og økonomisk handlingsrom har foretaket budsjettert 
med stigende positive resultater i perioden 2022-2025. 

• Resultatkrav  
• Årsresultat 2021 for Sykehuset Innlandet HF skal minst være på 25 millioner kroner. 

Foreløpig årsresultat for 2021 viser et negativt resultat på om lag 7,4 millioner kroner. 
Dette er 32,4 millioner kroner etter budsjett. Dette resultatet inkluderer økonomisk 
kompensasjon til foretaket fra Helse Sør-Øst RHF.  

• Likviditet og investeringer 
• Helseforetakets styring av samlet likviditet skal skje innenfor tilgjengelige rammer til 

drift og investeringer. 

Sykehuset Innlandet sin likviditet har i hele 2021 vært holdt innenfor tilgjengelige 
rammer til drift og investering. 

• Etablerte prinsipper for likviditetsstyring skal følges opp. Budsjettert resultat for 2021 
skal ikke benyttes til investeringer i 2021 uten etter særskilt avtale med Helse Sør-Øst 
RHF. 

• Det skal tas høyde for resultatrisiko og risiko ved pågående investeringsprosjekter før 
etablering av nye investeringsforpliktelser. 

Det er etablert prinsipper og rutiner for likviditetsstyring både overordnet fra Helse Sør-
Øst RHF, og internt i Sykehuset Innlandet. Disse følges opp løpende gjennom året. 
Resultater inneværende år budsjetteres ikke som investeringer før i etterfølgende år. 

Det er reserver i form av bankbeholdning som reduserer risikoen forbundet med 
resultatviklingen og fremtidige investeringsforpliktelser. 

3.5.2 Aktivitetskrav 

• Sykehuset Innlandet HF skal i 2021 ha en aktivitet innen sine tjenesteområder i 
samsvar med aktivitetskravene fra Helse Sør-Øst RHF. (En oversikt over de detaljerte 
kravene er tatt inn i vedlegg til OBD 2021). 
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Aktivitet – somatiske tjenester 

Aktivitet innenfor somatiske tjenester inkludert H-resepter målt som DRG-poeng er 3,6 
prosent under plantall for 2021. Hovedårsaken til lavere aktivitet enn planlagt er covid-
19 pandemien. Aktiviteten er imidlertid betydelig høyere enn i 2020. 

Det er lavere aktivitet enn budsjettert i antall utskrivinger døgnbehandling og liggedøgn. 
Det er en nedgang på 6,1 prosent innenfor døgnbehandling i forhold til plantall. Innenfor 
dagpasienter og polikliniske konsultasjoner er det en økning i forhold til budsjett. 

• Aktiviteten innen psykisk helsevern og TSB skal være høyere enn for somatikk. 
Aktivitetsutviklingen skal ta utgangspunkt i nivået i 2019, konf. vedtak i styresak 008-
2021 i Helse Sør-Øst RHF. 

Aktiviteten innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling målt i 
DRG-poeng i 2021 samlet er 5,9 prosent over budsjett. Psykisk helsevern barn og unge 
har en betydelig vekst i aktiviteten sammenlignet med plantall for 2021. Psykisk 
helsevern voksne har en vekst på 5,0 prosent i forhold til plantall. Tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling har en lavere antall DRG-poeng enn planlagt. Sammenlignet 
med 2019 er det samlet en økning på 18,8 prosent. Dette skyldes generelt noe høyere 
aktivitet i 2021. I tillegg er det endring i reglene for DRG-vekting av 
telefonkonsultasjoner, som ble innført fra juli 2020. 

Målt i antall er det færre døgnbehandlinger enn planlagt innenfor alle tjenesteområder. 
For polikliniske konsultasjoner har aktiviteten vært høyere enn planlagt innenfor alle 
tjenesteområder, med unntak av tjenesteområdet tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
som har en nedgang på 18,1 prosent i forhold til plantall. 
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DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 

4. Utviklingstrender og rammebetingelser 
Utviklingstrender og rammebetingelser er omtalt i flere rapporter som Sykehuset 
Innlandet hvert år leverer til Helse Sør-Øst RHF. I løpet av 2021 er det levert: 

• Økonomisk langtidsplan 2022-2025 - styresak 047-2001. 
• Virksomhetsstrategi 2022-2025 – styresak 037-2021  
• Utviklingsplan 2022-2039 – høringsversjon styresak 099-2021. 

5. Strategier og planer 
Strategier og planer er omtalt i flere rapporter som Sykehuset Innlandet hvert år leverer 
til Helse Sør-Øst RHF. I løpet av 2021 er det levert: 

• Økonomisk langtidsplan 2022-2025 - styresak 047-2001. 
• Virksomhetsstrategi 2022-2025 – styresak 037-2021  
• Utviklingsplan 2022-2039 – høringsversjon styresak 099-2021. 
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DEL IV: VEDLEGG 

Vedlegg 1: Årlig melding 2021 for Ungdomsrådet i Sykehuset Innlandet. 

ÅRLIG MELDING FRA UNGDOMSRÅDET I SYKEHUSET INNLANDET 2021. 
 

Ungdomsrådet, UR, består i 2021 av følgende medlemmer: 

Marit Strandbakke Ringstad (leder), Amund Myrvold (nestleder), Margit Silnes, Mie 
Strand, Malin Sømoen Engen, Jon Eirik Hangård og Gabriel Grønning (fram til juli) 

Koordinatorer for Ungdomsrådet: 

Kristin Nyhus, Rita Myhre og Christine Vagstad Johansen. 

Brukerutvalgets representant på Ungdomsrådsmøter: 

Jørn Halvorsen, vara Gunn Rauken 

Ansvarlig for Ungdomsrådet i Sykehuset Innlandet: 

Marthe Flugstad 

 

Innledning 

Ungdomsrådet er nå samlet til ett råd i Innlandet og har basen sin på Brumunddal, hvor 
møtene fysisk finner sted. Smittesituasjonen har ført til flere avlyste fysiske møter, som 
har blitt erstattet med digitale på norsk helsenett (NHN). Rådet har fått sitt eget VK-
nummer på NHN. 

Rapporten inneholder følgende hovedpunkter med en beskrivelse og vurdering: 

1. Aktiviteten i ungdomsrådet 
2. Arbeidsform 
3. Tidsbruk i henhold til drift- koordinatorressurser 
4. Utgifter og finansiering 
5. Oppsummering og veien videre 

 

AKTIVITETEN I UNGDOMSRÅDET 2021 
 

Møter i ungdomsrådet 
Ungdomsrådet (UR) avholdt sine 3 møter før sommeren som videokonferanser- VK-
møter pga. smittesituasjonen; 15.02, 01.03, og 12.04. Det var planlagt en helgesamling i 
månedsskiftet januar/februar som først ble flyttet på til juni og deretter til september 
2021.  
Resten av ungdomsrådets møter ble avholdt i Brumunddal med fysisk oppmøte; 25.08, 
25.10 og den 06.12. Det var anledning å koble seg på VK, for de som ikke hadde 
anledning til fysisk oppmøte. Årets siste møte ble en fin avslutning på året med 
juletallerken. 
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Nasjonalt møte for Ungdomsråd 
Den 29.11.21 deltok Ungdomsrådet på et digitalt nasjonalt ungdomsrådsmøte i regi av 
Sandra Scott Nicolaysen, leder for ungdomsrådet ved Oslo Universitetssykehus.  

 
Ungdomsrådet har vært representert på følgende: 
Dette året har vært stille med tanke på samlinger og konferanser grunnet pandemien, 
men rådet har allikevel hatt mange ulike oppdrag i løpet av året.  

• Flere prosjekter er videreført fra 2020 som kvalitetsprosjektet i BUP hvor Marit 
Viola og Malin har vært ansvarlige og deltatt på flere møter.  

• Rådet fikk tilbud om deltagelse i et forskningsprosjekt i regi av BUP Tynset. De måtte 
takke nei, da det ble for omfattende arbeid.  

• Pasientforløp intoks/forgiftning: Har vært et omfattende prosjekt med hyppig 
møtevirksomhet. Marit Viola var med i starten og i november overtok Mie og Amund. 
De har fått hjelp fra koordinator Rita på hva de skal prioritere å være med på i 
prosjektet og hva UR kan bidra med. 

• Hva er viktig for deg dagen: Årets tema på «Hva er viktig for deg dagen» var 
«Rettigheter». Gabriel og Jon Eirik deltok her og dette var Jon Eiriks første møte som 
representant for UR. De påpekte betydningen av at ungdommer kjenner sine 
rettigheter. Planen var å lage en QR-kode for nedlasting av info, men det ble i stedet 
laget en video. Den ble lagt ut på SI-nettsider og Facebook-siden til SI. Ungdommene 
er misfornøyd med hvor lite av det arbeidet Jon Eirik hadde gjort som ble tatt videre. 

• Kulturformidlingsintervjuet i BUP: Marit Viola og Malin har vært med her og gitt 
bidrag både til selve intervjuet og gjennomgang av resultatene. Resultatene var gode, 
men også her er ungdommene skuffet over at ikke flere av deres innspill kom med. 

• Prosjekt sammen med BUP på Lillehammer, Kringsjåtunet. Gitt innspill vedr sak om 
flytting av Kringsjåtunet til Sanderud.  

• Prosjekt «Musikkstøtte behandling»: «Tilbud til barn og unge (12-18 år) med 
uforklarlig trøtthet og smerte». Prosjektleder Anne Godal kontaktet UR gjennom 
Facebook og ønsket samarbeid vedrørende struktur på intervju, informasjon og 
samtykke, samt informasjonsbrosjyre som lages i forbindelse med prosjektet. UR har 
deltatt på kveldsmøte og er positive til å bidra mer hvis det er ønskelig. 

• Kvalitets- og pasientsikkerhetsråd: Der går en gjennom avvik og kommer med 
forslag om endring. Marit Viola har deltatt. 

• Fremtidig sykehusstruktur: Hele ungdomsrådet har deltatt her og gitt innspill både 
på helgesamling og møter direkte til programdirektør Jens Schanke Dølør. 

• Ekspertgruppen for fremtidig organisering av sykehustilbud i SI: Margit har deltatt 
på møter og Work-shops. 

• Nytt for UR i år er at de har lagt fram saker for Styret i SI på to møter. Marit Viola og 
Amund hadde et veldig bra innlegg på styremøte i SI som var den 22.april. Her tok de 
opp problematikk rundt anonymitet ved luker og skranker i sykehusene. Konklusjon 
på møtet ble; «Venterom tilpasses slik at personvern blir ivaretatt ved oppmøte og 
annen dialog med helsepersonell i skrankefunksjon». Dette kom med som et konkret 
punkt i protokoll fra Styremøtet til oppfølging i Virksomhetsstrategien for SI 2022-
2025. 
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På styremøte i september var temaet «Ungdom i overgangen mellom 
barn/ungdomsavdeling og voksenavdeling». Denne saken ble også lagt fram også på 
avdelingssjefsamling i SI. Det ble samme gode respons der som i styremøtet. 

• UR deltar fast med to representanter på Brukerutvalgsmøtene. Amund og Mie er 
faste deltakere på Brukerutvalgsmøter, Marit Viola vara.  

UR blir lagt mer og mer merke til i ulike sammenheng og det er stadig forespørsler om 
deltakelse i ulike utvalg, prosjekter og møter både lokalt og på nasjonalt nivå med andre 
UR. Ungdomsrådet Innlandet er nå et av de best fungerende ungdomsråd i landet. 

Innhold/tema/ erfaringer 
Vi trodde det skulle bli lettere i 2021 med fysiske møter, men slik ble det ikke. 
Pandemien har hengt over som en mørk sky det året her også, men alle er blitt flinkere 
på digitale møter, og på digitale plattformer er ungdommen veldig dyktige. Det er ikke 
alltid like lett å få med seg alt som blir formidlet på digitale møter, ting blir mer 
oppstykket. En mister den gode dialogen og det sosiale samværet når en ikke kan møtes 
fysisk. 

Ungdommene i rådet er veldig engasjerte og har gjort og gjør en fantastisk jobb ut fra de 
ressursene som finnes. De ønsker seg fortsatt mer midler til å drive med rekruttering på 
sosiale medier, da dette er svært tidkrevende. Jobben med sosiale medier må gjøres flere 
ganger i uka om ikke daglig og det er veldig krevende å holde disse sidene oppdatert. 
Koordinatorene er ansvarlige for rekrutteringen, men ungdommene bidrar der de ser 
det er hensiktsmessig. 

Rådet har fått ett nytt fast medlem i løpet av 2021, Jon Eirik Hangård. To andre deltok 
også på helgesamling med tanke på å bli nye faste medlemmer, men måtte av ulike 
årsaker takke nei. Koordinatorer for UR jobber kontinuerlig med rekruttering av nye 
medlemmer og bidrar også med støtte og hjelp til de som er i rådet slik at de skal kunne 
greie å gjennomføre oppgavene sine og ikke minst ha lyst til å fortsette arbeidet i UR. 
Sykehusavdelinger er kontaktet og ungdomsavdelinger til Brukerorganisasjoner er også 
forespurt med tanke på rekruttering av nye medlemmer. 

Den pågående pandemien gjør det ikke enklere å rekruttere, da det holdes færre 
brukerkurs og man har færre treffpunkt. 

Ungdomsrådet har i dette året som har vært jobbet med informasjonen og opplæring av 
de nye som blir rekruttert. Alle nye deltakere får en av de erfarne medlemmene i rådet 
som fadder. Det er også bestemt at alle ungdommene i rådet skal ha en fast 
koordinatorer som kontaktperson, som de kan ta kontakt med om det er noe de lurer på 
i forbindelse med sin rolle i rådet eller en oppgave de har fått tildelt i rådet. 

Deltakelse på UR-møtene og samarbeid forøvrig fra Brukerutvalget, ved Jøran eller 
Gunn, og fra stabsområde Helse ved Marthe, er viktig for å innhente forelesere, knytte 
kontakter og få informasjon og hva som skjer i SI på et mer overordnet nivå.  

Dette året har også Ola Homb fra BUP vært en stor ressurs for rådet både ved deltakelse 
på møter og i prosjekter 

Helgesamlingen 25. og 26. september 
Samlingen var på Wood Hotell i Brumunddal 25-26 september. Det ble noe fravær etter 
middag lørdag og på søndag, men samlingen ble ellers gjennomført etter planen og med 
gode tilbakemeldinger fra de nye som deltok for første gang. Det ble jobbet med den nye 



56 
 

felles retningslinjen som skal utarbeides nasjonalt for ungdomsråd i Norge. UR kom med 
gode innspill til høringen. Jannicke Storm fra OU-prosjektet i SI informerte om arbeidet 
med det nye Mjøssykehuset og organisasjonsutviklingsprosjektet. Hun fikk flere innspill 
med fra UR og sa at UR vil bli viktige bidragsytere framover. De skal være ungdommens 
stemme inn i arbeidet. Det var planlagt en bolk med de nye medlemmene på lørdagen 
om forventninger og forpliktelser ved å bli med UR, men det måtte gå ut på grunn av 
sykdom hos to av tre. UR hadde sosialt samvær på kvelden uten koordinatorer. Neste 
helgesamling ønsker rådet seg tilbake igjen på Quality Strand Hotell på Gjøvik, da de 
klarte å tilrettelegge bedre for ungdommen. Da vil det også bli holdt valg på leder og 
nestleder, samt varamedlem. 

 
ARBEIDSFORM 
 
Arbeidsform i ungdomsrådet 
Det har vært veldig godt oppmøte både på VK-møtene og på de fysiske møtene som UR 
har hatt. Det er mer givende for ungdommene å møtes fysisk. I år som i fjor har covid-19 
pandemien satt sitt preg på vår møtevirksomhet og det vil den nok også gjøre neste år. 
Heldigvis har rådet mulighet til å bruke store møtelokaler i Brumunddal hvor en kan 
overholde smittevernreglene. Marit Viola og Amund er gode møteledere. Ungdommene 
er flink til å hjelpe hverandre når det trengs og har mye kontakt via sosiale medier 
utover de faste møtene. Marit Viola og Amund har blitt bedre til å delegere 
arbeidsoppgaver i et travelt år for rådet. Koordinatorene er også blitt mer involvert i 
arbeid i rådet, men ønsker å bli brukt enda mer i drøftinger/diskusjoner, og om det er 
ting ungdommene lurer på og eller vil ha mer informasjon om. 
 
Vurdering av arbeidsform 
Ungdommene er engasjerte og ivrige på møtene og på de oppdrag de har fått fra ulike 
hold. Alle har blitt dyktigere på digitale møter, men det er vanskeligere å holde tråden i 
diskusjoner på digitale møter sammenliknet med fysiske møter, så dette vil en jobbe 
videre med. Det er viktig at rådet møtes fysisk inniblant og at ledelsen i ungdomsrådet, 
koordinatorer og evt. Marthe har digitale møter innimellom for forberedelse av de 
fysiske møtene. 
 

TIDSBRUK I HENHOLD TIL DRIFT-KOORDINATORRESSURSER 
Det er avsatt av 30 % stillingsbrøk til drift av ungdomsrådet Innlandet, fordelt på 3 
personer, det vil si 10 % på hver. Koordinatorene er rekruttert fra Habiliteringstjenesten 
Innlandet, Barneavdelingen på SI Lillehammer og BUP Innlandet avdeling Gjøvik. 
Forberedelse til møter, mailkorrespondanse, messenger etc. gjøres hovedsakelig i løpet 
av ordinær arbeidstid, men det er også mye som må gjøres på kveldstid når ungdommen 
er mest på nett. Det er fint å være flere koordinatorer slik at en kan dele på arbeidet og 
støtte å hjelpe hverandre i å holde rådet i gang. Det det også lettere for ungdommene å 
finne en de kan samarbeide godt med når det er flere å velge mellom. 

 

UTGIFTER OG FINANSIERING 
Utgiftene til drift av Ungdomsrådet og koordinatorstillingene er dekket av Stabsområde 
Helse, Avdeling samhandling og brukermedvirkning.  
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OPPSUMMERING OG VEIEN VIDERE 
Ungdommene er aktive og engasjerte i arbeidet de gjør. De har bidratt til å sette 
ungdommens stemme tydeligere på kartet dette året. Ungdomsrådet blir nå både hørt, 
lyttet til og etterspurt. Innspill til arbeidet med ny sykehusstruktur i Innlandet vil bli den 
største saken kommende år. Rådet skal jobbe videre med å utnytte koordinatorene enda 
bedre i å bistå dem både til å løfte saker fram og til selve saksarbeidet.  
Det har vært godt oppmøte i året som har vært og det skyldes nok at det i år ble laget en 
møteplan slik at det ble mer forutsigbart når møtene skulle være. Ungdommene ser frem 
til helgesamlingen som er årets midtpunkt og som gir en kickstart på nytt arbeidsår. 
Samlingen foregår på Quality Gjøvik Strand hotell, hvor en har god erfaring med å være 
både når det gjelder møterom, servering og beliggenhet.  

Høsten 2022 planlegges det også samling i Tromsø for alle landets ledere og nestledere 
av UR. Dette blir nyttig erfaringsutvekslingsarena for Ungdomsrådet Innlandet. 

 

Brumunddal, Januar-22 

Koordinatorer Sykehuset Innlandet 

v/ Christine Vagstad Johansen, Kristin Nyhus, Rita Myhre 

 

Arbeidsgruppe i Ungdomsrådet v/Amund Johannesen Myrvold, Jon Eirik Hangård, Malin 
Sømåen Engen og Marit Viola Strandbakke Ringstad. 



58 
 

Vedlegg 2: Årlig melding 2021 for Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet. 
 

ÅRLIG MELDING 2021 FOR BRUKERUTVALGET SYKEHUSET INNLANDET. 

Brukerutvalget (BU) skal representere brukere, pasienter og pårørende i helseforetakets 
virksomhetsområde som angitt i lov om helseforetak og i nasjonal helse og sykehusplan. 
Medlemmene er personlig oppnevnt av helseforetakets styre etter forslag fra 
brukerorganisasjonene, på bakgrunn av sine erfaringer, kompetanse, nettverk og 
organisasjonstilknytning.  

Brukerutvalgets fokusområder har vært: 

• Sykehusstruktur og samhandling  
• OU-programmet 
• Kvalitet og pasientsikkerhet  
• Samarbeid somatikk og psykisk helsevern 

Innenfor fokusområdene vil BU uttale seg om sykehusstruktur og OU-programmet. BU 
har på møtene i 2021 fått oppdatering fra prosjektgruppens ledelse. BU har stilt 
spørsmål og kommet med innspill. I OU-programmet har BU vært involvert helt i fra 
starten i programmet. 

BU har hele tiden hatt pasientene i Innlandet i fokus og vært opptatt av et helhetlig og 
godt behandlingstilbud for alle. Den strukturen vi har i dag er ikke tilfredsstillende. For å 
nå det framtidige målbildet og legge til rette for medisinsk og teknologisk utvikling, må 
det tenkes nytt og helhetlig. BU ønsket et stort akuttsykehus, Mjøssykehuset ved 
Mjøsbrua, som kan gi et samlet tilbud innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling, døgntilbud innen spesialisert rehabilitering og habilitering, 
kvinneklinikk og helhetlig tilbud innen kreftkirurgi med stråleterapi. Sykehuset må bli 
knutepunktet for det fremtidige sykehustilbudet i Innlandet. Et akuttsykehus og et 
elektivt sykehus i tillegg vil kunne styrke pasientbehandlingen i Sykehuset Innlandet. 
Etter den erfaring pandemien har gitt vil det styrke beredskapen. De lokalmedisinske 
sentrene må utvides og styrkes slik at pasienter kan bli utredet, få noe behandling, 
oppfølging og kontroller nærmere der de bor.  

Innlandet har en befolkning med høy alder. BU ønsker at det blir satset på geriatrien og 
at det bygges ut et godt tilbud til denne gruppen. 

Distriktspsykiatriske sentra må videreutvikles, de må gi gode tilbud poliklinisk med 
ambulante team, døgnbehandling og FACT-team.  

De prehospitale tjenester er enda viktigere i en region med store avstander og spredt 
bebyggelse enn i bymessige områder. Tjenestene må videreutvikles i tråd med den 
medisinskfaglige og teknologiske utviklingen. BU har lenge jobbet for at Innlandet må få 
en luftambulansebase og vi er tilfreds med vedtaket om en luftambulansebase i Elverum. 
Det vil forbedre dekningen av østre del av Hedmark. 

Samarbeidet med primærhelsetjenesten, kommunene og fastlegene må bedres gjennom 
et mer forpliktende samarbeid. BU mener Helsefellesskapet vil bidra til dette.  

SI mot 2022 

BU ser at SI fortsatt har en anstrengt økonomisk situasjon. Pandemien har ikke gjort det 
bedre. Prosesser er satt på vent. Det er en krevende arbeidssituasjon for de ansatte, en 
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annerledes hverdag med andre arbeidsoppgaver, opplæring og smittevernregler. SI må 
ta igjen etterslepet av de pasienter som ikke har fått behandling under pandemien. SI må 
derfor gjennomføre omstillinger og tilpasninger for å oppnå det framlagte budsjettet. 
Her kreves god planlegging og positivt samarbeid slik at det medisinskfaglige tilbudet 
opprettholdes og at det ikke går ut over pasientene.  

Samhandling 

Samhandlingsforum for Rehabilitering i Innlandet er etablert. Dette arbeidet har fortsatt 
i 2021. Likepersonstjenesten ble løftet fram som en viktig del av mestringstilbudet. 
Samarbeid med brukerutvalgene ved de to lokalmedisinske sentrene i Valdres og på 
Otta er nødvendig. På grunn av pandemien ble det ikke holdt møte i 2021. Flere saker er 
av felles interesse, og det er nå spesielt viktig å være med å bygge opp de desentraliserte 
tilbudene i årene som kommer.  

Helsefelleskapet er etablert i 2021. BU har vært med på arbeidet med å komme fram til 
en god struktur i Innlandet. BU håper at kommunene og SI er i stand til å innfri 
forventningene som avtalen legger opp til. 

BU har gjennom året hatt et godt samarbeid med ungdomsrådet. Representanter fra 
Ungdomsrådet har deltatt på de BU møtene de har hatt anledning til. Ungdommene har 
klare og tydelige meninger om sin rolle og deltar nå i flere utviklingsprosjekter i SI. 
Dette er meget positivt. 

Uønskede hendelser 

BU er representert ved alle DKPU ene og i SIKPU. BU registrerer at det er for mange 
uønskede hendelser og mange av de samme går igjen. Her mener BU det er stort 
potensiale for forbedringer ved å bruke hendelsene til læring og sørge for rett 
behandling til riktig pasient. 

BU har vært representert i Styringsgruppen for prosjektet «innføring av elektronisk 
kurve og medikasjon». Prosjektet har potensiale til å få til reduksjon av uønskede 
hendelser.  

Samvalg  

BU er opptatt av at samvalg skal være det normale i pasientens helsetjeneste. Ved 
samvalg samarbeider pasient og helsepersonell om å treffe beslutninger om utredning, 
behandling og oppfølging. Pasienter må få støtte til å ta informerte valg og kunne 
vurdere alternativene ut fra best tilgjengelige kunnskap om fordeler og ulemper. 
Opplæring av helsepersonell i kommunikasjon er vesentlig for å få til dette. Pasienten 
må få god informasjon om sin helsetilstand, hvilke alternativer som finnes og hvilke 
rettigheter pasienten har. «Hva er viktig for deg». 6 juni er dagen hvor dette markeres. I 
år var BU og ungdomsrådet med på en digital informasjon om dette tema.  

Likepersonstjenesten  

Det har i mange år vært likepersonstjeneste ved sykehusene. Den har vært drevet på 
ulike vis og ved ulike avdelinger. BU har jobbet med å få likepersonstjenesten forankret 
bedre i ledelsen i SI. 

Dialogkonferansen med brukerorganisasjonene i 2021 ble gjennomført den 12. 
november. 

Gunn Rauken, Leder av Brukerutvalget SI 
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