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SAKSFREMSTILLING 
SAK NR.  029 – 2022 

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

Saksframstilling 
Målekort – samlet for Sykehuset Innlandet per mars 2022 
 
 

 
 
 
Administrerende direktørs vurdering 

Gjennomsnittlig ventetid samlet for foretaket, går ytterligere litt ned i mars 
sammenlignet med foregående måned, men er seks dager lengre sammenlignet med 
mars i fjor. Ventetid for de som venter på helsehjelp øker fortsatt. Utviklingen for disse 
to parameterne tilsier at pasienter med høy hastegrad prioriteres fremfor de med lav 
hastegrad og at sistnevnte gruppe stadig skyves litt nedover på ventelisten. Fristbrudd 
samlet for foretaket, øker også i mars. Innenfor fagområdet psykisk helsevern barn og 
unge er det økning både i ventetider og fristbrudd, men antall nyhenviste som venter på 
tid til oppmøte er stabilt. Barn og unge henvist for alvorlig psykisk sykdom, prioriteres 
og får raskt tid til oppmøte. Det er innført vurderingssamtale for de som nærmer seg 
fristbrudd.   
  
Høyt sykefravær blant ansatte og sykdom hos pasienter har i mars ført til henholdsvis 
redusert planlagt aktivitet og pasientutsatte oppmøter. I alle kliniske divisjoner arbeides 
det med tiltak for å øke aktiviteten og forkorte ventetiden for pasientene, viser til styresak 
030-2022 Reetablering av normal aktivitet og reduksjon av ventelister.  
Telefon- og videkonsultasjoner er et viktig virkemiddel, men som tidligere under 
pandemien reduseres bruken når smittetrykket avtar. Imidlertid ser vi at arbeidet med 
å øke andelen innenfor somatiske fagområder etter hvert gir resultater, og økningen 
fortsetter selv om samlet andel for foretaket er lavere enn i februar. 
 
 

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

Økonomisk resultat (000') -33 853 3 333 -37 186 -98 191 10 000 -108 191

DRG-poeng (somatikk) 8 259              8 495              -236           22 936                25 298                -2 362          

Brutto månedsverk 6 870              6 674              196            6 806                  6 667                  139              

Lønnskostnader eks. pensjon -460 360 -432 738 -27 622 -1 335 911 -1 299 400 -36 511

Innleie helsepersonell -9 515 -5 166 -4 349 -24 315 -14 791 -9 525

Andel fristbrudd avviklede 5,7 % 0,0 % 5,4 % 0,0 %

Gjennomsnittlig ventetid 60,1                54,0 62,9                    54,0

Trombolyse-andel 15 % 20 % 16 % 20 %

Alle møter 96,0 % 96,1 % 95,8 % 96,1 %

Andel telefon/video konsultasjon 12,3 % 15,0 % 15,3 % 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 for poliklinisk aktivitet og 
antall utskrivninger per mars. 
 
Bemanningsforbruket for foretaket som helhet i mars ligger 196 brutto månedsverk 
høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Det gir et merforbruk på 
foretaksnivå hittil i år på 139 brutto månedsverk utgjør 2,09 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, samt økt 
turnover blant ansatte. 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 mars er på minus 33,8 millioner kroner. Akkumulert per 
mars er det et negativt resultat på 98 millioner kroner korrigert for endrede 
pensjonskostnader, noe som er 108 millioner kroner etter budsjett.  
 
Aktiviteten i mars har totalt sett vært god. ISF-inntektene viser et betydelig mindre 
negativt avvik i mars enn i januar og februar.  Lønnskostnadene i mars viser et stort 
negativt avvik mot budsjett. Avviket må sees i sammenheng med lønnskostnadene i 
februar.  Det ble kostnadsført for lite variabel lønn i februar. Dette skyldes blant annet 
etterslep i etterregistrering av det administrative lønnstillegget knyttet til pandemien.  
 
Den økonomiske effekten av pandemien i mars er beregnet til om lag 37 millioner 
kroner. Akkumulert etter mars er den økonomiske effekten av pandemien beregnet til 
om lag 131 millioner kroner. Det ble i styresak 021-2022 Fordeling av bevilgning til økte 
pandemirelaterte utgifter ved koronapandemien i 2022 og nye utdanningsstillinger for 
spesialsykepleiere i Helse Sør-Øst RHF, vedtatt å tildele 200 millioner kroner som 
foreløpig kompensasjon for pandemirelaterte merutgifter. Av dette ble Sykehuset 
Innlandet tildelt 24,6 millioner kroner som i sin helhet er inntektsført i mars. Foretaket 
har en gjenstående udekket økonomisk effekt av pandemien per mars på om lag 94 
millioner kroner.  
 
Sykehuset Innlandet har i 2022 budsjettert med et positivt resultat på 40 millioner 
kroner. I resultatet akkumulert per mars ligger det store økonomiske effekter som er 
knyttet til pandemien og som er hovedårsaken til det store underskuddet. Det er 
forventet at foretaket vil få kompensasjon for deler av merbelastning for 
koronapandemien i 2022. Det er etter mars vanskelig å vurdere hva årsestimatet vil bli 
uten koronaeffekter. Driften har i mars vært sterkt preget av pandemien, med stort 
sykefravær blant ansatte og mye innleie av ekstra bemanning. Det er forventet at dette 
vil avta betydelig i april.  Foretaket vil avvente resultatet etter april og eventuelt 
vurdere å endre årsestimatet i forhold til budsjettert nivå.   
 
 
 
 
Vedlegg: Månedsrapport for mars 2022 
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