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SAK NR 030– 2022 
REETABLERING AV NORMAL AKTIVITET OG REDUKSJON AV VENTELISTER 
 
 
Forslag til 

VEDTAK: 
   
 

1. Styret tar de foreløpige vurderingene av risikofaktorer og avbøtende tiltak 
knyttet til balansen mellom reetablering av normal drift og utfordringer ved å 
redusere de økte ventelistene som følge av pandemien, til orientering. 
 

2. Styret ber om at status for arbeidet innarbeides i måneds- og tertialrapportene i 
2022.   

 
 
 
 
Brumunddal, 25. april 2022 
 
 
 
Alice Beathe Andersgaard 
administrerende direktør 
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SAKSFREMSTILLING 
 

SAK NR. 030 – 2022 
 
Bakgrunn 
Det vises til styremøtet 24. mars og styrets kommentarer under sak 022-2022 
Månedsrapport per mars: 
 
Styret må forholde seg til at Sykehuset Innlandet ikke fullt ut får kompensasjon for 
manglende inntekter og høyere kostnader som følge av covid-19 i 2022.  Styret ber om å 
få en egen sak til neste styremøte med en vurdering av og oversikt over risikofaktorer 
knyttet til balansen mellom normal drift og utfordring med å innhente «etterslepet» som 
er utviklet gjennom pandemien. Oversikten må synliggjøre mulig avbøtende tiltak for den 
enkelte risikofaktor og prioritering av tiltak for å sikre at foretaket så raskt som mulig 
kommer tilbake til normal drift. 
 
Foretaket understreker at normalisering av driften uten ekstra smitteverntiltak er en 
forutsetning for at divisjonene skal kunne håndtere balansen mellom normal drift og 
innhenting av «etterslepet» som er utviklet gjennom pandemien. Omfanget av pasienter 
som har fått utsatt behandling og kontroller som følge pandemien, benevnes ofte som 
«etterslep». 
 
Saksframstilling 
 
Smitteverntiltak – status  
Sykehuset Innlandet er i gang med å planlegge overgang til normal hverdag etter covid-
19 pandemien. Foretaket opphevet 5. april 2022 pålegg om bruk av munnbind, visir og 
avstandsregler mellom ansatte. Opphevelse av ytterligere smitteverntiltak for pasienter 
og pårørende ble gjennomført i uken etter påske. Det er likevel grunn til å tro at ansatte 
ved akuttmottakene i større grad enn før pandemien vil benytte smitteverntiltak for og 
isolasjon av pasienter. Sykehuset Innlandet er mest bekymret for om sengepostene 
kommer tilbake til såkalt «normal drift» etter to år med pandemi og de erfaringene 
dette har gitt de ansatte.  
 
Pasienter som venter på kontroll og behandling  
Per 18. april 2022 venter 67 270 pasienter på å få tildelt time for kontroll eller 
oppfølging i Sykehuset Innlandet. Dette er en økning på 1 222 pasienter siden 17. januar 
2022. I tillegg venter 7 975 nyhenviste pasienter på time til oppstart av helsehjelp. Dette 
er en økning på 837 pasienter i samme tidsrom.  
 
Tabellene nedenfor viser antall ventende per klinisk divisjon per 17. januar og 18. april 
2022 (kilde: elektronisk pasientjournal/DIPS). Den første tabellen viser antall pasienter 
som venter på kontroll/oppfølging og den andre tabellen viser antall nyhenviste 
pasienter som venter på oppstart av helsehjelp.  
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Antall pasienter som venter på oppfølging/kontroll 

2

Tentativ dato ikke registrert

 
Det totale antallet pasienter som venter på oppfølging/kontroll har økt med 1 222 i 
perioden. Halvparten av pasientene venter på kontroller som er planlagt mer enn tre 
måneder fram i tid. I gruppen med kontroller som skal kalles inn de neste tre ukene, har 
det vært en økning gjennom de siste to ukene. 

Pasienter på  DIPS venteliste (ikke startet helsehjelp) 

1

 
Det totale antallet nyhenviste pasienter på venteliste har økt med 837 i perioden med 
økende tendens de siste to ukene. Antallet som har en helsehjelpsfrist på under tre uker 
fram i tid, øker gjennom de siste to ukene og er nå på om lag 1 400 pasienter. 
 
Tabellene nedenfor gir oversikt over pasienter innenfor utvalgte fagområder som 
venter på konkret tid for oppmøte for start av helsehjelp (nyhenviste). Det er per 18. 
april en økning for fagområdene ortopedi, fordøyelsessykdommer, hjertesykdommer og 
øre-nese-hals sykdommer sammenlignet med 17. januar 2022.  Innenfor 
øyesykdommer er det en liten nedgang. 
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Venteliste pr fagområde (ikke startet helsehjelp)
-utvalgte fagområder

Antall pasienter PerDato
Fagområde 17.01.2022 28.03.2022 04.04.2022 11.04.2022 18.04.2022
Fordøyelsessykdommer 225                             334             327             362             352             
Hjertesykdommer 363                             498             524             574             588             
Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurgi) 1 413                         1 839          1 813          2 032          2 081          
Øre-nese-hals sykdommer 1 677                         1 779          1 799          1 703          1 735          
Øyesykdommer 895                             663             688             735             720             

3

Utvikling PerDato
Fagområde 17.01.2022 28.03.2022 04.04.2022 11.04.2022 18.04.2022
Fordøyelsessykdommer 100 % 148 % 145 % 161 % 156 %
Hjertesykdommer 100 % 137 % 144 % 158 % 162 %
Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurgi) 100 % 130 % 128 % 144 % 147 %
Øre-nese-hals sykdommer 100 % 106 % 107 % 102 % 103 %
Øyesykdommer 100 % 74 % 77 % 82 % 80 %

 
Tabellen nedenfor viser antall pasienter på venteliste som har startet helsehjelp og 
venter på konkret time for kontroll/oppfølging innenfor de samme fagområdene.  

Kontroller pr fagområde – utvalgte fagområder

4

Antall pasienter PerDato
Fagområde 17.01.2022 28.03.2022 04.04.2022 11.04.2022 18.04.2022
Fordøyelsessykdommer 4 379                         4 501          4 551          4 620          4 536          
Hjertesykdommer 8 657                         8 696          8 773          8 849          8 824          
Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurgi) 4 817                         4 911          5 022          5 149          5 159          
Øre-nese-hals sykdommer 6 179                         6 371          6 409          6 447          6 336          
Øyesykdommer 6 948                         6 712          6 793          6 871          6 862          

Utvikling PerDato
Fagområde 17.01.2022 28.03.2022 04.04.2022 11.04.2022 18.04.2022
Fordøyelsessykdommer 100 % 103 % 104 % 106 % 104 %
Hjertesykdommer 100 % 100 % 101 % 102 % 102 %
Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurgi) 100 % 102 % 104 % 107 % 107 %
Øre-nese-hals sykdommer 100 % 103 % 104 % 104 % 103 %
Øyesykdommer 100 % 97 % 98 % 99 % 99 %

 
Foretakets kapasitet – status  
Det høye sykefraværet blant ansatte har vært foretakets og de kliniske divisjonenes 
største utfordring. Sykehuset Innlandet har i perioder hatt 13,5 prosent sykefravær mot 
normalt om lag åtte prosent. Enkelte enheter i divisjonene Elverum-Hamar, Gjøvik-
Lillehammer og Psykisk helsevern har i perioder hatt sykefravær på over 20 prosent. En 
prosent fravær i foretaket tilsvarer om lag 50 månedsverk. Mye av sykefraværet har 
vært relatert til koronapandemiens retningslinjer for smittede og nærkontakter. 
Foretaket har i disse periodene omdisponert bemanning for å sikre forsvarlig drift ved 
akuttmottakene og de medisinske sengepostene. Omdisponering av personell har i 
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særlig grad gått på bekostning av personellressurser til kontroller og planlagt 
behandling av pasienter. Økt sykefravær blant pasienter og flytting av timer har også 
bidratt til økte ventelister.  
 
Det har i tillegg til høyt sykefravær vært økende turnover og færre søkere til ledige 
stillinger ved de medisinske sengepostene. Behovet for og kostnader til vikarer har vært 
og er fremdeles stort. Opplæring av nyutdannede sykepleiere er tidkrevende, og de 
nyansatte har behov for støtte over tid før de kan arbeide selvstendig. Resultatene fra 
ForBedring 2022 viser at den opplevde arbeidsbelastningen har økt ved disse enhetene 
sammenlignet med 2021.  
  
Tabellen nedenfor viser somatisk aktivitet i mars isolert, avvik mot budsjett, 
akkumulert aktivitet hittil i år og sammenlignet med aktivitet i 2021 for døgn, dag og 
poliklinikk. 
 

Sykehuset Innlandet HF

Faktisk
Budsjett-

avvik
% Faktisk Budsjett-avvik % Estimat Avvik % 2021

Endring  2022-
2021

Endring  2022-
2021 %

DRG-poeng pasientbehandling
  Døgnbehandling 5 789              -266            -4,4% 16 257       -1 722              -9,6%   64  641 -3768 -5,5%   15  876     381 2,4%
  Dagbehandling 696                  -57               -7,6% 1 916          -367                 -16,1%   8  086 0   2  089 -    173 -8,3%
  Poliklinisk virksomhet 1 755              105              6,4% 4 790          -150                 -3,0%   18  000 -471 -2,5%   4  565     226 4,9%
Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" 
ansvaret 8 240              -218            -2,6% 22 963       -2 239              -8,9% 90 727       -4239 -4,5% 22 530          434                   1,9%

Legemidler 586                  99 20,4% 1 592          131 8,9%   5  845 0   1  456     136 9,4%
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og 
legemidler) "sørge for"-ansvaret 8 827              -119            -1,3% 24 555       -2 109              -7,9% 96 572       -4239 -4,2% 23 985          570                   2,4%

2022 vs 2021Denne periode Hittil i år Årsest. vs årsbud.

 
 
Den somatiske aktiviteten ved poliklinikk er økende og over budsjett isolert i mars. 
Aktiviteten innenfor døgn og dag er økende, men fortsatt er det negativt avvik mot 
budsjett i mars og hittil i år. Håndtering av «etterslepet» og de lange ventelistene krever 
aktivitet utover budsjett. Ekstra tid til planlagte kontroller og behandling er nødvendig 
for å gi tilbud til pasienter som har ventet lengre enn planlagt som følge av pandemien. 
Foretaket benytter ekstra kompensasjon ved arbeid på kvelds-/fritidspoliklinikk 
(arbeid utover normal vaktplan) gjennom en administrativ forordning.  
 
Risikovurdering 
Sykehuset Innlandet understreker at den største risikofaktoren ved for lav aktivitet og 
manglende innhenting av «etterslepet» på om lag 75 000 pasienter som venter på 
kontroll og behandling, er at pasientenes sykdom og prognose forverres fordi sykdom 
ikke diagnostiseres, behandles og følges opp. Avbøtende tiltak vil være å gjenopprette 
pasientbehandlingen på normalt nivå så raskt som mulig og iverksette tiltak for å øke 
kapasiteten innenfor de fagområdene der ventelistene er lengst. Enhetene med lengst 
ventetid må vurdere pasientene på venteliste for å sikre at de som trenger det mest, får 
time og oppfølging til planlagt tid. Et annet tiltak er å utnytte totalkapasiteten i 
foretaket. Det er variasjon i rutiner for kontroll/oppfølging innenfor samme fagmiljøer i 
Sykehuset Innlandet. Et tiltak for å forebygge ytterligere økning av ventelistene, er 
samarbeid om rutiner for kontroll og oppfølging av ulike pasientgrupper. Innenfor noen 
fagområder er det per i dag en restkapasitet.  
 
Foretaket har gjort en foreløpig vurdering av risikofaktorene for reetablering av normal 
drift og avbøtende tiltak som vil bidra til at Sykehuset Innlandet kan håndtere balansen 
mellom normal aktivitet og innhenting av «etterslepet»: 
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Nr  Beskrivelse av risikofaktorer for 

reetablering av normal drift 
 

Avbøtende tiltak (stikkord) 
 
 

1 Forverret sykdom/prognose for 
pasienter 

• Gjennomgå henvisning/ 
journal av pasienter som 
venter (rydde i ventelister) 

• Telefonkontakt til pasienter 
som venter  

• Øke antall dager poliklinikk og 
etablere fritidspoliklinikk 

• Jobbglidning/etablere 
sykepleierpoliklinikk 

• Utnyttelse av totalkapasitet i 
foretaket inkl. LMS 

• Innkjøp av supplerende utstyr 
til poliklinikk og dagkirurgi 

• Faglig enighet felles rutiner for 
kontroller 

• Samarbeid med 
avtalespesialister 

• Bruk av svenske/danske 
vikarer dersom det er tilgang 

• Kjøp av helsetjenester 
 

2 Fristbrudd og lange ventetider BUP, 
psykisk helsevern barn og unge 

• Endret flyt ved inntak 
• Opprette eget utredningsteam 

 
3 Fortsatt høyt sykefravær i enheter med 

lange ventelister 
• Oppfølging av sykefravær 
• Omdisponering av ansatte 

 
4 Økt turnover og færre søkere til ledige 

stillinger 
• Prosjekt «attraktive 

arbeidsplasser» 
• Prosjekt «rekruttere og 

beholde» 
• Opplæring og veiledning ved 

tiltredelse i stilling 
 

5 Manglende interesse for og vilje til 
arbeid utover normal vaktplan/turnus 
 

• Øke bruken av telefon- og 
videokonsultasjoner 

• Samarbeid i fagmiljøene om 
rutiner for kontroll/ 
oppfølging 
 

6 Tilvenning til flere ansatte per vakt 
under pandemien 
 

• Reduksjon av fravær  
• Pågående arbeid for å 

redusere turnover  
• Lettelser i smittevernrutiner 
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7 Høy arbeidsbelastning i deler av 
virksomheten 

• Reduksjon av fravær  
• Pågående arbeid for å 

redusere turnover  
• Lettelser i smittevernrutiner 

 
8 Uro knyttet til konseptfasen for ny 

sykehusstruktur  
• Fortløpende informasjon om 

prosesser og beslutninger 
 

 
 
Administrerende direktørs vurdering 
 
Sykehuset Innlandet er opptatt av alle pasientene som har fått utsatt utredning, 
operasjoner og annen behandling samt kontroller, som følge av pandemien. Det meste 
av aktiviteten kan raskt komme på normalt nivå som følge av opphevelse av 
smitteverntiltakene og lavere sykefravær. Foretaket har videre lagt planer for å øke 
aktiviteten gjennom kvelds-/fritidspoliklinikk som vil øke kapasiteten på kontroller og 
oppfølging. Telefonkontakt med pasienter som har ventet lenge på oppfølging, vil 
avklare status på sykdommen og kan skape trygghet for pasientene. Bruk av telefon-
/videokonsultasjoner for pasienter der dette er et faglig tilfredsstillende alternativ, skal 
intensiveres.  
 
Ansatte ved de mest berørte enhetene har gjennom pandemien gitt uttrykk for 
opplevelse av stor arbeidsbelastning. Dette kommer til uttrykk i ForBedring 2022. 
Opphevelse av smitteverntiltak, normalisering av sykefraværet og ulike prosjekter for å 
bedre de ansattes arbeidssituasjon forventes å bidra til en bedre hverdag på 
sengeposter og i akuttmottak. Ledere på nivå 3 og 4 må i samarbeid med tillitsvalgte, 
vernetjeneste og lokale HR-ressurser følge sykefraværet nøye og iverksette tiltak tidlig.  
 
Foretaket vil arbeide videre med utvikling av avbøtende tiltak i tråd med den foreløpige 
risikovurderingen. Målet er å tilrettelegge rammene slik at flest mulig nyhenviste 
pasienter og pasienter som har ventet på oppfølging og behandling, kan få et nødvendig 
tilbud i inneværende år.   
 
 
 
 
 
 
 


