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SAKSFREMSTILLING 

SAK NR.  022 – 2022 

Bakgrunn  

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

Saksframstilling 

Målekort – samlet for Sykehuset Innlandet per februar 2022 
 

 
 
 

Administrerende direktørs vurdering 

Gjennomsnittlig ventetid samlet for foretaket, går litt ned i februar sammenlignet med 
foregående måned, men har økt med sju dager sammenlignet med februar i fjor. 
Ventetid for de som fortsatt venter, går ikke ned. Fristbrudd øker sammenlignet med i 
januar.   
 
Det er positiv utvikling for ventetider og fristbrudd innenfor fagområdet psykisk 
helsevern barn og unge. Antallet fristbrudd er halvert sammenlignet med januar.  
 
Antallet kontakter som har passert planlagt tid for oppmøte, både de som venter på 
første time og de som venter på kontroller, øker og er i februar 73 prosent høyere enn i 
februar 2021. 
 
Det har også i februar vært nødvendig å redusere planlagt aktivitet på grunn av høyt 
sykefravær og pasienter som ønsker å utsette oppmøtet. Utviklingen for de ulike 
indikatorene viser at tilbud til barn og unge samt pasienter med risiko for prognosetap, 
prioriteres. Når sykefraværet normaliseres i den enkelte avdeling må arbeidet med å 
redusere ventelistene starte.  
 
Aktiviteten innenfor somatiske tjenester ma lt i DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) 
per februar er 12,1 prosent bak plantall. Lavere aktivitet på alle omsorgsnivå betyr 
lavere inntekter enn normalt for foretaket. 
 

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

Økonomisk resultat (000') -36 170 3 333 -39 503 -64 338 6 667 -71 005

DRG-poeng (somatikk) 7 215              8 144                 -928              14 676            16 803                  -2 126           

Brutto månedsverk 6 692              6 637                 55                 6 775              6 664                   111               

Lønnskostnader eks. pensjon -429 830 -429 342 -488 -875 550 -866 661 -8 889

Innleie helsepersonell -7 098 -4 950 -2 148 -14 801 -9 625 -5 176

Andel fristbrudd avviklede 5,4 % 0,0 % 5,2 % 0,0 %

Gjennomsnittlig ventetid 62,5                54,0 64,4                54,0

Trombolyse-andel 15 % 20 % 10 % 20 %

Alle møter 95,5 % 96,1 % 95,7 % 96,1 %

Andel telefon/video konsultasjoner 15,7 % 15,0 % 16,8 % 15,0 %
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Kravene til aktivitetsmål for døgnbehandling, dag- og poliklinisk aktivitet innenfor 
psykisk helsevern, både for voksne og barn/unge, skal være høyere i 2022 
sammenlignet med 2021.Kravene til aktivitetsmålene innfris kun for antall 
utskrivninger per februar. 
 

Bemanningsforbruket for foretaket som helhet i februar ligger 55 brutto månedsverk 
høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Et merforbruk pa  
foretaksniva  hittil i a r pa  111 brutto ma nedsverk utgjør 1,66 prosent.   Hovedvekten av 
avviket skyldes høyt forbruk av variabel lønn ved de medisinske sengepostene og 
akuttmottakene ved divisjon Gjøvik-Lillehammer og divisjon Elverum-Hamar. Årsakene 
er ekstra arbeid som følge av høyt sykefravær på grunn av pandemien, økt forekomst av 
luftveisinfeksjoner og pandemi hos pasienter samt økt turnover. Videre skyldes det mer 
ressurskrevende pasienter på akuttpostene i sykehuspsykiatrien.  Psykisk helsevern 
barn og unge har økt bemanningen for å kunne gi flere barn og unge tilbud om 
behandling.  
 
Det økonomiske resultatet i februar er på minus 36,2 millioner kroner. Akkumulert per 
februar er det et negativt resultat på 64,3 millioner kroner korrigert for endrede 
pensjonskostnader, noe som er 71 millioner kroner etter budsjett. Det har også i februar 
vært betydelig inntektsbortfall på grunn av lavere elektiv aktivitet enn budsjettert. I 
tillegg er det økte lønnskostnader utover budsjett som følge av pandemien.  
 
Den økonomiske effekten av pandemien i februar er beregnet til om lag 47 millioner 
kroner. Foretaket har ikke midler til å dekke den økonomisk effekten i februar. 
Akkumulert etter februar er den økonomiske effekten av pandemien beregnet til om lag 
94 millioner kroner. Overførte midler fra 2021, 12,1 millioner kroner, ble i sin helhet 
inntektsført i januar. Foretaket har da en gjenstående udekket økonomisk effekt av 
pandemien per februar på om lag 82 millioner kroner.  
 
Sykehuset Innlandet har i 2022 budsjettert med et positivt resultat på 40 millioner 
kroner. I resultatet akkumulert per februar ligger det store økonomiske effekter som er 
knyttet til pandemien og som gir det store underskuddet. Det er forventet at foretaket 
vil få kompensasjon for merbelastning for koronapandemien også i 2022. Foretaket har 
derfor ikke endret årsestimatet i forhold til budsjettert nivå.  
 
 
 
 
Vedlegg: Månedsrapport for februar 2022 
 
 


