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1. Administrerende direktør sin vurdering  
Hovedutfordringer etter første tertial er at mange pasienter fortsatt venter på time til 
utredning, vurdering og behandling. Høyt fravær og krav til smittevernstiltak over en 
lang periode har ført til at pasienter har fått utsatt utredning, operasjoner, annen 
behandling og kontroller. I tillegg er det et svært dårlig økonomisk resultat.    

Det er fagområdene øyesykdommer, hjertesykdommer, øre-, nese- og halssykdommer, 
fordøyelsessykdommer og ortopedi som har flest kontakter med passert tidspunkt for 
planlagt oppmøte. Sykehuset Innlandet er opptatt av at pasientene som har fått utsatt 
behandling som følge av pandemien skal få et tilbud så raskt som mulig, og det vurderes 
fortløpende alternativer og løsninger. Dette forutsetter en ekstra innsats av ansatte. Det 
er innenfor noen områder krevende å motivere ansatte til ekstraarbeid.  

Sykehuset Innlandet arbeider med å normalisere hverdagen etter covid-19 pandemien. 
Sykefraværsprosenten for foretaket har vært høy, særlig de to første månedene av 
2022, og er etter første tertial på 10,4 prosent.  

Økonomisk resultat viser et underskudd på 107 millioner kroner, og et akkumulert 
resultat på 121 millioner kroner etter budsjett. Resultatet i april er på minus 9,7 
millioner kroner. Foretaket har fortsatt store utgifter grunnet covid-19 pandemien og i 
april er det regnskapsført 6,8 millioner kroner. Det er beregnet en udekket samlet effekt 
av pandemien etter første tertial på totalt 101 millioner kroner. Samtidig er det en 
forventing om at foretaket vil få kompensasjon for deler av denne merbelastningen i 
2022. Foretaket har etter april valgt å endre årsprognosen til et resultat i null for 2022 
forutsatt kompensasjon for udekket effekt av pandemien. I denne årsprognosen er ikke 
anslåtte merkostnader i forbindelse med lønnsoppgjøret hensyntatt. 

Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapport for første tertial til 
etterretning. 
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2. Målekort tom april 2022  
Målekort oppdateres for første tertial: 

 

 
 

3. Ledelsens gjennomgåelse 2022  
Ledelsens gjennomgåelse er gjennomført for 2022. Det har vært en prosess hvor alle 
divisjoner har vært involvert og utarbeidet risikokart med risikoområder. Risikokart på 
foretaksnivå for Sykehuset Innlandet er gjennomgått i to ledermøter. På grunnlag av 
denne gjennomgangen er det utarbeidet et risikokart med ni risikoområder på 
foretaksnivå. Fire av områdene er vurdert på rødt.  

Risikokart på foretaksnivå 2022: 

 

 
 

 

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

Økonomisk resultat (000') -9 720 3 333 -13 053 -107 911 13 333 -121 245

DRG-poeng (somatikk) 7 822              7 523                   300             30 786 32 726                  -1 940

Brutto månedsverk 6 807              6 675                   132               6 807              6 669                   137               

Lønnskostnader eks. pensjon -468 814 -459 599 -9 215 -1 804 725 -1 758 999 -45 726

Innleie helsepersonell -8 524 -4 982 -3 542 -32 839 -19 772 -13 067

Andel fristbrudd avviklede 7,2 % 0,0 % 5,8 % 0,0 %

Gjennomsnittlig ventetid 64,6                54,0 63,2                54,0

Trombolyse-andel 21 % 20 % 18 % 20 %

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

Andel telefon/video konsultasjoner 12,3 % 15,0 % 14,8 % 15,0 %
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Under kommenteres røde risikoområder fra risikokartet:  

 

Manglende intern og eksternt handlingsrom for endring 

Sykehuset Innlandet har fortsatt en utfordrende økonomisk situasjon, og har per første 
tertial 2022 et negativt budsjettavvik på 121 millioner kroner. Merforbruket skyldes i 
all hovedsak økte utgifter knyttet til covid-19 pandemien og redusert aktivitet. Det er 
forutsatt i 2022 at det gjennomføres omstillinger og driftstilpasninger i foretaket. 
Arbeid med steg en i konseptfasen pågår. I september vil styret i Helse Sør-Øst RHF 
beslutte et retningsvalg, et nytt Mjøssykehus i Moelv eller et nullplussalternativ med 
nytt erstatningssykehus på Hamar. I etterkant av denne beslutningen vil arbeidet med 
organisasjonsutvikling av Sykehuset Innlandet intensiveres med tiltak. 

 

Manglende økonomisk bærekraft og midler til investering, innovasjon, medisinsk 
teknisk utstyr, IKT og bygningsmasse 

Det økonomiske resultatet gir ikke rom for tilstrekkelig investeringer til medisinsk 
teknisk utstyr (MTU), nødvendig teknologisk utvikling eller nødvendig vedlikehold av 
bygningsmassen. I tertialrapportene fra divisjonene vises det til behov for investeringer 
i medisinsk teknisk utstyr for å kunne øke aktiviteten samt utfordring med å erstatte 
utstyr som havarer. Det er særlig innenfor bildediagnostikk og utstyr til operasjonsstuer 
det er store investeringsbehov.  

 

Økte ventetider og fristbrudd 

Økte ventetider og fristbrudd er vurdert på rødt for pasient og omdømme i risikokartet. 
Det er iverksatt avbøtende tiltak for å redusere ventelistene, men dette arbeidet tar tid 
og det er fristbrudd og lange ventetider innenfor flere fagområder. I tertialrapportens 
kapittel ni er tiltak for å redusere ventetider og fristbrudd kommentert nærmere. 

 

Brudd på personvern, informasjonssikkerhet og pasientsikkerhet  
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Brudd på personvern, informasjonssikkerhet, pasientsikkerhet og taushetsplikt 
vurderes på rødt.  Det er i iverksatt en rekke forebyggende sikkerhetstiltak for å 
forebygge dataangrep som potensielt kan ramme den enkelte pasient eller ansatte. 
Brudd på taushetsplikt og person- og pasientopplysninger er svært alvorlig og det 
arbeides med rutiner for å forebygge slike hendelser og kontrollrutiner for å kunne 
avdekke journalsnoking.  

 

4. Status arbeid med normalisering av drift etter covid-19 pandemi  
Covid-19 pandemien har gitt store konsekvenser for ventetider for 
pasientbehandlingen. Mer tilstedeværelse av ansatte i kombinasjon med iverksettelse 
av ulike tiltak forventes å gi effekt med økt aktivitet og redusert ventetid i løpet av året.   

Det har i første tertial vært et høyt sykefravær og en vedvarende slitasje hos ansatte og 
krevende å gå tilbake til normal drift etter to år med pandemi. Det er fremdeles 
utfordringer med rutiner og smittevernstiltak. Dette gjelder særlig utfordringer med 
manglende enerom og pasientlogistikk.  Det forventes at aktiviteten vil normalisere seg 
og at ubesatte stillinger innenfor flere fagområder vil komme på plass utover høsten.  

 

5. Oppfølging av mål om uønsket variasjon i virksomhetsplan  
Å redusere uønsket variasjon er et prioritert satsningsområde i 2022. Hver divisjon skal 
prioritere minst to områder som kan samordnes og/eller standardiseres med mål om å 
redusere uønsket variasjon i pasientbehandlingen. Divisjonene rapporterer i sine 
tertialrapporter om følgende prioriterte områder: 

 

Divisjon Elverum-Hamar 

• Divisjon Elverum-Hamar har koordineringsansvar for to prosjekter for å 
redusere uønsket variasjon.  

o Forpliktende samarbeid og samhandling gjennom 2022 for fagområdene 
Øre, nese hals (ØNH) og bildediagnostikk.  

Målet for begge fagområdene er et forpliktende samarbeid mellom avdelingene i 
Sykehuset Innlandet som har disse fagene og reduksjon i uønsket variasjon i 
pasienttilbudet samt bedre utnyttelse av kapasitet innad i fagområdet. ØNH har sitt 
tilbud ved SI Gjøvik og SI Elverum mens bildediagnostikk har tilbud ved alle geografiske 
lokalisasjoner i de somatiske sykehusene. 

Divisjon Eiendom og intern service 

• Valideringsenheten i Sykehuset Innlandet arbeider i tett samarbeid med 
klinikken på alle geografiske lokalisasjoner. Enheten bidrar til en 
enhetlig/standardisering av validering innenfor den sterile sirkel og for å 
redusere uønsket variasjon.  

• Uønsket variasjon innenfor smitterenhold er et område hvor divisjonen bidrar 
med lik prosedyre i hele helseforetaket.  

Divisjon Gjøvik-Lillehammer 
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• Divisjonen har ansvar for etablering av forpliktende samarbeid innenfor 

onkologi  
• Pasientforløp hjerneslag i Sykehuset Innlandet ble innført i 2017 og dette følges 

nå opp slik at uønsket variasjonen ikke øker. Nevrologisk avdeling har fått status 
som slagsenter og har dermed et systemansvar for slagbehandling i Sykehuset 
Innlandet.  

• Felles rutine for vurdering av ortopediske henvisninger mellom SI Gjøvik og SI 
Lillehammer med mål å redusere uønsket variasjon.  

Divisjon Habilitering og rehabilitering 

• Det er et mål om at minst 70 prosent av epikrisene er sendt innen 1 dag etter 
utskrivning. Divisjonen vil analysere og beskrive årsaker til manglende 
måloppnåelse for epikrisetid i relevante seksjoner og iverksette tiltak for å nå 
mål om epikrisetid og redusere uønsket variasjon.  

• Autismeforløp ferdigstilles og implementeres. Det etableres en felles 
utredningsenhet for autismespekterforstyrrelser som inngår i pasientforløpet. 

• Pasientforløp for voksne med moderat og alvorlig grad av atferdsvansker ved 
utviklingshemming er utarbeidet og implementert og følges opp for å redusere 
uønsket variasjon. 

Divisjon Medisinsk service 

• Akkreditering etter ISO standard av avdelingene i divisjon Medisinsk service  
• Sikre bruk av Kompetanseportalen i divisjonen 

Divisjon Prehospitale tjenester 

• Dokumentasjon av ambulansejournaler(EPJ) – arbeidet er startet opp  
• Avlevering pasienter på røntgen/poliklinikk startes opp høsten 2022 

Divisjon Psykisk helsevern 

• Fortsette implementering av DelMedMeg fra 2021. Prosjektet innebærer digital 
innsamling av informasjon fra pasienter, pårørende eller helsepersonell for å 
styrke behandlingen. DelMedMeg vil i 2022 fokusere på hvordan behandlere 
følger opp pasientrapporterte data, tiltak for å øke svarandelen ved avslutning av 
behandling og få på plass kvalitetsregisterdelen av prosjektet.  

• Felles utredning og behandlingstilbud ADHD for voksne. Målet er å få på plass et 
enhetlig tilbud i alle DPS-ene i løpet av 2022 med implementering i 2023.  

Divisjon Tynset 

• Reduksjon av uønsket variasjon innen ortopedi  
• Reduksjon av uønsket variasjon innen plastikk kirurgi.  

Arbeide med logistikk i forbindelse med elektiv pasientbehandling innenfor aktuelle 
fagområder. Evaluere arbeidsprosessene for reduksjon av uønsket variasjon og best 
mulig logistikk. 
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6. Status tilsyn og revisjoner 
Tilsyn:  
Per første tertial 2022 er det 17 åpne avvik etter tilsyn, jfr. vedlegg 1.  

Statsforvalteren ivaretar tilsyn med helsetjenester i kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten.  

- Oppfølging av landsomfattende egenvurderingstilsyn med spesialisthelsetjenesten 
2021 og 2022, psykisk helsevern for barn og unge ved Sykehuset Innlandet HF 

Statsforvalteren i Innlandet har sammen med Statsforvalterne i Vestfold, Telemark, 
Agder og Oslo og Viken, gjennomført et landsomfattende digitalt egenvurderingstilsyn 
av barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Helse Sør-Øst. Tilsynets målsetting 
har vært å bidra til god pasientsikkerhet og kvalitet i tjenestene og nødvendige 
endrings- og forbedringsaktiviteter.  Det har i tillegg vært et mål at tilsynet skulle bidra 
til erfaringsutveksling innad og mellom helseforetakene. Tilsynet har vært innrettet mot 
oppstartfasene i et pasientforløp. Egenvurderingene brukes for å avdekke 
forbedringsområder i oppstartsfasen i pasientforløpet.  Dette tilsynet blir ikke brukt 
som grunnlag for å konkludere om det er lovbrudd som i ordinære planlagte tilsyn.  

 

- Tilsyn «utlokaliserte pasienter» 

Statsforvalteren i Innlandet gjennomførte i samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og 
Viken tilsyn med Sykehuset Innlandet, Hamar i tidsrommet 14. til 17. oktober 2019, som 
en del av et landsomfattende tilsyn initiert av Statens helsetilsyn. Tilsynet undersøkte 
om Sykehuset Innlandet sørger for at helsetjenesten til «utlokaliserte pasienter» blir 
utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at pasientene får trygg og god 
pasientbehandling. En «utlokalisert pasient» er i dette tilsynet en innskrevet pasient som, 
på grunn av plassmangel, mottar spesialisthelsetjenester på en annen sengepost enn den som 
har fagspesifikk sykepleiekompetanse på pasientens aktuelle helseproblem. Det ble i 
forbindelse med tilsynet påpekt et lovbrudd: 

«Sykehuset Innlandet HF sørger ikke for at utlokaliserte pasienter ved Hamar sykehus får 
forsvarlige tjenester.»  

En oppdatert tiltaksplan for å lukke lovbruddet ble oversendt Statsforvalteren i 
Innlandet 3. mai 2021. I brev datert 26. august 2021 skriver Statsforvalteren i Innlandet 
at det har skjedd mye positivt forbedringsarbeid, men ber om at det gjennomføres en ny 
kartlegging over fire uker for utlokaliserte pasienter, en evaluering om de sentrale 
punktene i ny prosedyre om utlokaliserte pasienter følges og en vurdering om 
avvikssystemet benyttes av de ansatte før lovbruddet kan lukkes.   

Svarfrist var satt til 1. januar 2022, og i brev datert 10.2.2022 fikk Sykehuset Innlandet 
beskjed om at tilsynet avsluttes og at lovbruddet kan lukkes.   

 

- Tilsyn med Ivaretakelsen av førerkortforskriften 
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Tilsynets tema er den lovpålagte meldeplikten, og det samfunnsansvar som leger, 
psykologer og optikere er gitt av myndighetene for å medvirke til at alle som ferdes i 
trafikken møter trafikksikre sjåfører. 

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn i 2021 og 2022 og har undersøkt om legers, 
psykologers og optikeres meldeplikt fastsatt i lov om helsepersonell § 34 overholdes, og 
om helseforetaket legger til rette for at helsepersonellet blir satt i stand til å overholde 
sine lovpålagte plikter slik det framgår av spesialisthelsetjenestelovens § 2 - 2.  

Det ble gjennomført tilsyn som en systemrevisjon ved medisinsk avdeling og ved 
øyeavdelingen ved SI Elverum i juni 2021, og ved DPS Gjøvik, poliklinikk Hadeland i 
oktober 2021 og ved DPS Tynset i november 2021 og ved DPS Gjøvik, poliklinikk 
Valdres i april 2022.  

Videre er det meldt om at det blir gjennomført tilsyn ved DPS Lillehammer, poliklinikk 
Otta i juni 2022.  

Det ble påpekt to lovbrudd etter tilsynet ved SI Elverum:  

1. Sykehuset Innlandet tilrettelegger ikke for at de ansatte kan overholde sin 
lovpålagte meldeplikt om førerett etter lov om helsepersonell § 34.  

2. Meldeplikt om førerrett i lov om helsepersonell § 34 overholdes ikke 

Tilsynet ved DPS Hadeland, poliklinikk Hadeland påpekte også to lovbrudd  

1. Sykehuset Innlandet HF har ikke systemer for å etterprøve om lovpålagt 
meldeplikt om førerrett etter lov om helsepersonell § 34 blir overholdt. 

2. Meldeplikt om førerrett etter lov om helsepersonell § 34 overholdes ikke. 

Tilsynet ved DPS Tynset avdekket ingen lovbrudd.  

Sykehuset Innlandet har ikke mottatt rapport fra tilsynet som var på DPS Gjøvik 27.-28. 
april 

Sykehuset Innlandet har oversendt en felles handlingsplan med tiltak til 
Statsforvalteren for å lukke de påpekte lovbruddene.    
 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko 
og sårbarhet i samfunnet og være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og 
andre uønskede hendelser. 

Det har ikke vært gjennomført tilsyn fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap siden november 2019. DSB gjennomførte da en revisjon av helseforetakets 
systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 4.-6. november og 14. november. Det ble 
ved tilsynet gitt tre avvik. I brev datert 12. desember 2019 godkjenner DSB 
helseforetakets plan for lukking av avvikene. Det gjenstår ett åpent avvik; en stor andel 
rom definert som gruppe-2 rom mangler uavbrutt strømforsyning.    

Sykehuset Innlandet har fått utsatt svarfrist til etter pandemien med å levere 
tilstrekkelig detaljert framdriftsplan slik at avviket kan lukkes. Den overordnede 
langtidsplanen er at strømforsyning til gruppe 2-rom skal være oppgradert innen 2026.  

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav for å 
forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade. 
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På bakgrunn av henvendelser om arbeidsforholdene ved de to sengepostene ved 
Medisinsk avdeling på SI Lillehammer, Akuttmottaket på SI Lillehammer og SI Tynset 
avdeling Blodbank og medisinsk biokjemi, opprettet Arbeidstilsynet tre postale tilsyn i 
november 2021 med pålegg om å sende inn dokumentasjon og skriftlig redegjørelse for 
forsvarlighetsvurderinger av arbeidstidsordninger innen 1. februar 2022.  

Påleggene etter oversendelse av dokumentasjon av arbeidstidsordningene er lukket. De 
skriftlige redegjørelsene for forsvarlighetsvurderingene ble ikke godkjent, og det ble gitt 
utsatt frist for å oppfylle disse påleggene innen juni 2022. Påleggene gjelder 
forsvarlighetsvurdering av arbeidstidsordningene med tilhørende tiltak ved de ulike 
enhetene, samt å etablere en rutine på foretaksnivå for forsvarlighetsvurdering av 
arbeidstid.  

Det er fortsatt tre åpne avvik etter tilsynet i 2016 der det ble gjennomført et tilsyn om 
inneklima og arbeidsforhold for Kreftenheten ved SI Lillehammer. Disse tre avvikene er 
ikke lukket da planene om ombygging av lokalene ikke er gjennomført. 

Brannvesenet fører tilsyn med særskilte brannobjekter og dette er hjemlet i Brann- og 
eksplosjonsvernloven § 13 andre ledd. 

Det har ikke vært branntilsyn siste tertial.  

SI Lillehammer og SI Gjøvik har pålegg om å utarbeide en brannstrategi for 
bygningsmassen og få på plass sprinkleranlegg, SI Reinsvoll har pålegg om 
sprinkleranlegg og SI Elverum har pålegg om brannvarslingsanlegg. Til sammen er det 
åtte åpne pålegg etter branntilsyn. 

 

Interne revisjoner 

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF er en uavhengig og objektiv bekreftelses- og 
rådgivningsfunksjon med ansvar for internrevisjon i det regionale helseforetaket og 
helseforetakene som det regionale helseforetaket eier. Konsernrevisjonen skal gjennom en 
systematisk og strukturert metode og avgivelse av bekreftelse bidra til forbedringer i 
foretaksgruppens prosesser for virksomhetsstyring, risikostyring og intern styring og 
kontroll.  

 

- Gevinstrealisering ved elektronisk løsning for medikamentell kreftbehandling 

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst har i januar 2022 gjennomført revisjonen 
«Gevinstrealisering ved elektronisk løsning for medikamentell kreftbehandling (CMS)».  

Bakgrunnen er innføring av regional systemløsning ved medikamentell kreftbehandling. 
Løsningen skal støtte legenes forordning og rekvirering av kjemoterapi og 
kvalmemedisiner, sykehusapotekenes produksjon, samt sykepleiernes administrasjon 
av legemidler. Det er et krav om at gevinster skal inngå som beslutningsgrunnlag ved 
alle store investeringer i Helse Sør-Øst, og det forventes at det etableres prosesser for å 
realisere de forventede gevinstene.  

Formålet med revisjonen er å anvende erfaringene fra gevinstarbeidet ved innføring av 
elektronisk løsning for medikamentell kreftbehandling, for å identifisere 
læringspunkter til fremtidig arbeid med gevinst- og endringsledelse i regionen. Dette vil 
konsernrevisjonen gjøre ved å undersøke enkelte deler av gevinstrealiseringsarbeidet i 
Helse Sør-Øst RHF og utvalgte helseforetak. 
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Utkast til rapport er nylig sendt Sykehuset Innlandet og er nå på høring i 
organisasjonen. Den foreløpige konklusjonen fra Konsernrevisjonen er at oppfølgingen 
av de planlagte gevinstene var begrenset både i det enkelte helseforetak og fra et 
regionalt perspektiv.  

Konsernrevisjonen bygger sin konklusjon på følgende overordnede vurdering: 

• Svakheter ved eierskap og forankring 
• Mangelfull måling og rapportering 
• Bristende forutsetninger og avhengigheter 

 

Status gjennomførte foretaksrevisjoner  
Sentralt i arbeidet med interne revisjoner er kvalitetsforbedring. Sykehuset Innlandet 
gjennomfører interne revisjoner på foretaksnivå og divisjonsnivå.  

Internrevisjon er basert på «Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgsektoren», «Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i 
virksomheter» (internkontrollforskriften) og kriterier for god virksomhetsstyring.  

Rapporter fra foretaksrevisjoner behandles i sykehusets sentrale kvalitetsutvalg (SIKPU). I 
2021 ble det gjennomføre foretaksrevisjoner innenfor områdene medisinsk koding, 
smittevern og legemidler.  

 
-  Smittevern 

Revisjonen hadde fokus på smittevernprosedyrer, håndhygiene, basale 
smittevernprosedyrer, isolering- reduksjon av smittespredning og etterlevelse av 
prosedyre for korrekt arbeidsuniform. Revisjonen ble utført som stikkprøvekontroll ved 
syv tilfeldig utvalgte enheter i fem divisjoner, det ble på forhånd ikke varslet hvilke 
enheter som skulle revideres.  Det ble gitt 6 avvik, hvorav fire fortsatt er åpne.  

 

- Legemiddelrevisjon  

Helseforetakene i Helse Sør-Øst får årlig tilbud om legemiddelrevisjoner fra 
Sykehusapotekene HF med et felles tema. Felles legemiddelrevisjon for 2021 hadde 
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. Revisjonen avdekket behov for 
gjennomgang av føringer for kompetansekrav og opplæring i legemiddelhåndtering. 
Sykehuset Innlandet bør ha felles standard for grunnleggende kompetanse hos 
helsepersonell som skal håndtere legemidler, samt krav til oppdatering. Revisjonen 
viste at det er fokus på forbedringsarbeid fra sentralt hold, men det kan være behov for 
mer opplæring på ledernivå i de kliniske enhetene. Det ble gitt tretten avvik, hvorav åtte 
avvik fortsatt er åpne.  

For 2022 planlegges det foretaksrevisjoner på medisinsk koding (ernæring), 
mislighetsrevisjon og legemiddelrevisjon i regi av Sykehusapoteket HF.  
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7.0 Pasientavtaler  

7.1 Digitale konsultasjoner 

Det er mål om at minst 15 prosent av alle konsultasjoner skal være digitale. Resultat for 
første tertial 2022 viser: 

 

 
 

Samlet sett er det en liten økning sammenlignet med samme periode i 2021 og 
resultatet ligger tett opp mot målkravet på 15 prosent. Det er ulikt resultat i 
divisjonene. Divisjon psykisk helsevern har stabile tall på over 15 prosent, og har et 
langsiktig mål om å øke andelen konsultasjoner med bruk av video og nettbaserte 
løsninger ytterligere (eMestring). 

I de somatiske divisjonene er det mål om å øke andelen telefonkonsultasjoner, men 
etter å ha økt andelen i 2021 har denne nå falt noe i løpet av første tertial 2022. Det er 
flere poliklinikker som i høy grad er avhengig av direkte kontakt. Dette gjelder øye, øre, 
nese og hals, ortopedi og deler av bløtdelskirurgien.  Det er derfor ikke realistisk å 
forvente like høye tall som målsettingen til Helse Sør Øst. 

Andel telefon- og videokonsultasjoner i divisjon Habilitering og rehabilitering har siden 
pandemien startet variert med smittenivået; høyere andel når smittenivået er høyt og 
lavere når smittenivået er lavt. I de tilfellene hvor tilbudet har bedre kvalitet ved fysisk 
oppmøte, har dette blitt prioritert når det er mulig. 

Et generelt tiltak for å øke andel digitale konsultasjoner er blant annet bedre 
tilrettelegging av tekniske løsninger med enkel oppkobling og tilgjengelighet av 
videorom for behandlere. 

 

7.2 Planleggingshorisont – Andel og antall med fast time de neste 6 mnd.  

Det er mål om at minst 70 prosent av pasienter med planlagt avtale kommende seks 
måneder, skal ha fått tildelt time. Tabellen under viser resultat per april 2022: 
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Det er variasjoner mellom divisjoner og avdelinger i måloppnåelse, men divisjon 
Psykisk helsevern og divisjon Tynset når målet om 70 prosent. 

Divisjon Elverum-Hamar ligger noe lavere enn resultatet samlet for Sykehuset 
Innlandet, men det er variasjon mellom fagområder med ortopedi på 65 prosent og 
medisinsk avdeling Hamar på 40 prosent. Noe av årsaken er utfordring med stabile og 
langsiktige vaktlister for leger. Variasjonen vil brukes i forbedringsarbeidet for læring 
mellom avdelinger. Det er fremdeles et etterslep i sykefravær som har medført stor grad 
av ad hoc styring. Med lavere fravær, forenkles arbeidet med langsiktig planlegging. 

Divisjon Gjøvik-Lillehammer har flere fagområder som ikke oppfyller seks måneders 
planleggingshorisont. Dette skyldes blant annet mangel på spesialister.  

Divisjon Habilitering og Rehabilitering har spesielt utfordring med 
planleggingshorisont for lungerehabilitering med kun 25 prosent planlagt innen seks 
måneder. Legetjenester ved Granheim Lungerehabilitering har i perioden vært svært 
uforutsigbar med kun kort planperiode tilgjengelig. Det arbeides for å få til en bedre 
avtale med større forutsigbarhet og en lenger planleggingshorisont. 

7.3 Pasientavtaler – «Ikke møtt»  

Det er et mål at Sykehuset Innlandet skal overholde minst 96,1 prosent av 
pasientavtalene. Tabellen under viser status for første tertial for hele Sykehuset 
Innlandet: 
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Totalt sett er det ikke måloppnåelse for denne indikatoren. 

Divisjon Psykisk helsevern har over lengre tid arbeidet godt med dette området, og 
innsatsen har gitt effekt de siste årene. Resultatet i 2019 var 8,7 prosent ikke møtt, 
mens resultatet for første tertial i år er 8,5 prosent. Digital utsending av ventelistebrev 
er innført i perioden. Det digitale tilbakemeldingssystemet fra prosjektet DelMedMeg, 
antas å ha noe effekt da pasientene får et aktivt eierskap til behandling forut for 
oppstart. Flere enheter har etablert en systematikk hvor pasientene ringes før time for å 
sikre oppmøte, spesielt til første samtale. 

 

7.4 Realisering av forbedringer  

 

Metavision: 

MetaVision som er en elektronisk kurve løsning ble innført i 2021 ved alle divisjoner i 
Sykehuset Innlandet. Løsningen vil forbedre forordning og administrasjon av legemidler 
og sikre arbeidsflyt og arbeidsprosesser.  

Ved innføring av MetaVision ble alle enheter bedt om å identifisere ett 
forbedringsområde med tilhørende mål. På bakgrunn av disse, er det på foretaksnivå 
besluttet tre satsningsområder som det vil jobbes særskilt med:   

• Legemiddelsamstemming  
• Legemiddelhåndtering – klargjøring, dobbelt kontroll og administrering 
• Registreringspraksis i MetaVision – eksempelvis avslutte prosedyrer, utstyr og 

infusjoner 

Bruk at MetaVision og kartlegging av arbeidsprosesser viser at det er behov for videre 
oppfølging for å jobbe mer effektivt og hensiktsmessig med systemet. Det nedsettes 
derfor en arbeidsgruppe fra juni 2022 på foretaksnivå som i første omgang skal fungere 
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i tre år. Arbeidsgruppen vil koordinere og samordne forbedringsarbeidet knyttet til 
standardisering av arbeidsprosesser ved bruk av MetaVision. Det forventes resultater 
som bidrar til felles standard for disse områdene i foretaket. 

Digital utsending av ventelistebrev 

Det er et regionalt mål om at 60 prosent av alle ventelistebrev skal sendes digitalt. 
Sykehuset Innlandet er over målet, og har sendt 80 prosent av ventelistebrev digitalt 
etter første tertial 2022.  Om lag 54 prosent av ventelistebrevene er levert pasienten 
digitalt via Helsenorge.no, og om lag 25 prosent av ventelistebrevene er skrevet ut og 
levert pasienten av posten sin utskriftstjeneste. Ventelistebrev som fortsatt leveres av 
posten sin utskriftstjeneste er for pasienter som ikke bruker digitale løsninger, 
innbyggere som har reservert seg for digital kommunikasjon eller barn under 16 år.  20 
prosent av ventelistebrevene er sendt ut i ordinær post. Dette er ventelistebrev som 
ikke kan sendes digitalt grunnet fysiske vedlegg som skal vedlegges brevet f.eks. 
blodprøverekvisisjoner og spørreskjema. Under er det visualisert status for digital 
utsending: 

 

 
 

 

7.5 Andel fristbrudd avviklede og utsatte pasientkontakter  

Fristbrudd til og med første tertial 2022: 
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Diagrammet under gir en oversikt over utviklingen i tertialet for andelen 
pasientkontakter med antall og andel kontakter passert planlagt tid for oppmøte: 

 
 

Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i første tertial 5,8 prosent. Sammenlignet 
med første tertial 2021 er dette en negativ utvikling, da resultatet var 3,6 prosent. 

Etterslepet har vært økende gjennom de siste månedene. Dette gjelder både for 
nyhenviste pasienter og for de som skal behandling eller annen oppfølging. Det er 
fagområdene øyesykdommer, hjertesykdommer, øre- nese- halssykdommer, 
fordøyelsessykdommer og ortopedi som har flest kontakter med passert tidspunkt for 
planlagt oppmøte. 

I divisjon psykisk helsevern er det gjennom siste halvår av 2021 og hittil i 2022 satt inn 
ulike tiltak i DPS Elverum-Hamar for å øke avviklingen av nye pasientforløp og redusere 
fristbrudd. DPS ’et har siden høsten 2021 håndtert alle fristbrudd uten at disse har gått 
til privat tilbud via HELFO. Tiltakene er blant annet. etablering av felles inntak, 
etablering av avklaringsteam og økt behandlerkapasitet. Fristbruddene er nå færre og 
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det anses mulig å få kontroll på disse i løpet av neste tertial, -gitt en stabil 
henvisningsmengde. Tiltakene følges tett av divisjonsledelsen.  

Innenfor psykisk helsevern barn og unge (BUP) er det vedvarende utfordringer med 
kapasitet for å håndtere ventende pasienter og fortløpende henvisningsmengde. 
Igangsatte tiltak har ikke vært tilstrekkelig. Etablerte tiltak følges opp og evalueres. Det 
er nå planlagt et nytt tiltak med etablering av et vurderingsteam som skal utføre 
halvdags basisutredning av pasienter og deretter beslutte videre tiltak. Dette kan være 
videre tilbud i førstelinjen, henvisning til ordinært behandlingsforløp, henvisning til 
mer utvidet utredning eller avslutning etter basisutredningen.  Teamet planlegges 
operativt fra ultimo august/ primo september. 

I de somatiske divisjonene er det økende fristbudd innenfor flere fagområder. 

På foretaksnivå er det besluttet flere tiltak. Under vises et utvalg:  

• Mer sykepleier-poliklinikk og annen poliklinikk for eksempel klinisk 
ernæringsfysiolog. Her ses det på mulighet for å bytte ressurs fra lege- til 
sykepleierpoliklinikk 

• Øke antall video- og telefonkonsultasjoner 
• Gjennomgang av ventelister, herunder ringe pasienter om endring i medisinsk 

hastegrad 
• Fritidspoliklinikk og helge-prosjekter 
• Samarbeid i fagmiljøene om rutiner for kontroll/ oppfølging 
• Ulike rekrutteringstiltak med blant annet vikarer ved positivt businesscase 
• Langtidsplanlegging med åpne timebøker 

 

8.0 Psykisk helsevern  

8.1 Felles henvisningsmottak 

Helse Sør-Øst RHF har etablert et regionalt prosjekt for innføring av felles 
henvisningsmottak i psykisk helsevern. Hensikten er å koordinere arbeidet mellom 
helseforetakene og avtalespesialistene i regionen. Gjøvik DPS er et av tre DPS i Helse 
Sør-Øst som deltar i prosjektet. Arbeidet går etter plan med etablering av lokal 
arbeidsgruppe, deltakelse i regional prosjektgruppe og i regional styringsgruppe. Felles 
henvisningsmottak på Gjøvik DPS skal være klart for oppstart 1. september. Divisjonen 
vurderer fortløpende hvordan erfaringene kan benyttes når det i løpet av 2023 skal 
implementeres for alle DPS i foretaket. 

8.2 Vurderingssamtale 

Helseforetaket skal tilby vurderingssamtale innenfor psykisk helsevern, særlig for barn 
og unge og der det er uklart om pasienten har rett til helsehjelp eller det er behov for 
supplerende informasjon, eller der lege/henviser mener det er behov for rask avklaring 
før eventuell henvisning.  

I Helsefellesskap Innlandet er det etablert et fagutvalg for barn og unges psykiske helse. 
Fagutvalget vil arbeide for å få fram gode løsninger for prioritering både forut for 
henvisninger og i etterkant av vurderingssamtaler. Etablering av et vurderingsteam vil 
gi nyttig erfaring, samtidig som det er det viktig at kommunene etablerer et 
lavterskeltilbud for pasienter i denne pasientgruppa, slik at barn og unge kan få 
helsetjenester på riktig omsorgsnivå.   
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8.3 Tvangsbruk i psykisk helsevern  

Det er et mål å forhindre feil bruk av tvang og tilrettelegge tjenestene slik at forebygging 
av aggresjon og vold understøttes.  

Det arbeides med redusert og riktig bruk av tvang. Det er etablert egne handlingsplaner 
i de avdelingene som har mest omfattende bruk av tvangsvedtak og tvangsmidler. 
Divisjon Psykisk helsevern besluttet i 2021 at det nasjonale programmet «møte med 
aggresjonsproblematikk» (MAP) skulle være førende metodikk. Det ble gjennomført en 
omfattende veilederutdanning høsten 2021 og det er nå laget en plan for utbredelse av 
kompetanse til klinisk personell i utvalgte enheter i 2022.  

8.4 Forebygging av selvmord 

Divisjon psykisk helsevern arbeider aktivt med ulike områder innenfor 
selvmordsforebyggende arbeid, og deltar fast i Helse Sør-Øst sitt regionale 
selvmordsforebyggende nettverk i regi av Regionalt ressurssenter om vold og 
traumatisk stress Øst (RVTS Øst).  

Divisjonen har etablert et internt ressursnettverk med representanter fra alle 
avdelingene i divisjonen. Nettverket har som hovedmål å strukturere og kvalitetssikre 
opplæring og kompetanseheving av helsepersonell, blant annet gjennom å arrangere en 
divisjonsovergripende obligatorisk undervisningsdag i selvmordsforebyggende arbeid. 
Undervisningsdagen arrangeres fast hver tredje måned, som obligatorisk undervisning 
for alle nyansatte og som obligatorisk vedlikeholds undervisning hvert fjerde år for 
andre ansatte. Denne undervisningsdagen arrangeres digitalt, noe som gjør det mulig å 
tilby undervisning til ulike geografiske lokalisasjoner samtidig. Mellom 300-450 ansatte 
i divisjonen deltar på hver undervisning. Divisjonens ressursnettverk arbeider i tillegg 
med kvalitetssikring av selvmordsforebyggende arbeid i avdelingene.  

Divisjon Psykisk helsevern har hatt et særlig fokus på å styrke selvmordsspesifikk 
klinisk kompetanse gjennom innføring av evidensbasert behandlingstilnærming for å 
forebygge selvmord i alle avdelinger (CAMS; Collaborative Assessment 
and Management of Suicidality).  En viktig del av implementeringsarbeidet er 
etableringen av veiledningsgrupper for fremtidige veiledere i samarbeid med Regionalt 
ressurssenter om vold og traumatisk stress Øst (RVTS Øst). Ved inngangen til 2022 var 
490 klinikere utdannet og plan for 2022 er at ytterligere 300 klinikere får denne 
utdanningen.   

 

9.0 Ventetider somatikk og psykisk helsevern  
 

Gjennomsnittlig ventetid samlet: 
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Det totale antallet ventende nyhenviste pasienter var ved utgangen av første tertial om 
lag 14 000, av disse var det omtrent 8 000 som ikke hadde fått tidspunkt for oppmøte. 

 

Somatikk: 

Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres sammenliknet med 2021. Målsetningen på sikt 
er lavere enn 50 dager. Resultat etter første tertial er 63 dager, dette er seks dager 
lenger sammenlignet med første tertial i fjor.  

Det er et økende antall pasienter på venteliste, spesielt gjelder dette for fagområdene 
fordøyelsessykdommer, hjertesykdommer, ortopedi, øre-, nese-, halssykdommer (ØNH) 
og øyesykdommer. Foretaket har gjennom første tertial fulgt utviklingen, innenfor 
nevnte fagområder, for pasienter på venteliste som ikke har startet helsehjelp, og som 
heller ikke har fått tildelt time ved sykehuset. Utviklingen er vist i tabellen under: 

 

 
Ventetiden har økt generelt gjennom pandemiperioden. Det arbeides aktivt for å 
redusere ventetid for nyhenviste og pasienter som venter på oppfølging og kontroll. 
Dette vil være nødvendig med ekstra arbeid på kveld og helg, som er krevende da 
mange ansatte oppgir slitasje etter pandemien og særlig etter det høye sykefraværet i 
vinter. 

Oversiktene følges ukentlig og det er iverksatt tiltak med blant annet økning av antall 
telefon- og videokonferanser, aktivt vurdere behovet for kontroller i 
spesialisthelsetjenesten, fokus på samhandling og kompetanseoverføring til 
kommunene samt fortsette å styrke tilbudet på de lokalmedisinske sentrene.  

 

Psykisk helsevern: 
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SI totalt Somatikk PHV voksen PHV BUP PHV TSB

Utvikling PerDato
Fagområde 17.01.2022 11.04.2022 18.04.2022 25.04.2022 02.05.2022
Fordøyelsessykdommer 100 % 161 % 156 % 152 % 169 %
Hjertesykdommer 100 % 158 % 162 % 161 % 162 %
Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurgi) 100 % 144 % 147 % 153 % 156 %
Øre-nese-hals sykdommer 100 % 102 % 103 % 104 % 99 %
Øyesykdommer 100 % 82 % 80 % 75 % 74 %
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- Psykisk helsevern for barn og unge (BUP): 

I virksomhetsplan for 2022 er det mål om å redusere gjennomsnittlig ventetid innenfor 
psykisk helsevern, barn og unge (BUP) til under 40 dager. Ventetiden for Psykisk 
helsevern for barn og unge er per første tertial 65,5 dager, og godt over målet på under 
40 dager. Antall nyhenviste er fortsatt høyt og det har ikke lykkes å øke aktiviteten i takt 
med behovet, jf avsnitt 7.5 om fristbrudd.  

Døgnenheter innenfor psykisk helsevern, barn og unge har lykkes med omstilling 
internt så den totale kapasiteten kan utnyttes bedre og forløpene er mer effektive med 
redusert liggetid. Dette har ført til at det økte behovet for døgnbehandling for spesielt 
spiseforstyrrelser, har vært mulig uten unødig venting.  

 

- Psykisk helsevern voksne (VOP): 

Gjennomsnittlig ventetid har mål om å være lavere enn 40 dager for psykisk helsevern 
voksne. Ventetid for første tertial er 51 dager.  Døgndriften på sykehusnivå har vært 
utfordrende i hele første tertial 2022 med høy beleggsprosent og høyt inntak. Det 
uvanlige i situasjonen er varigheten av det økte behovet for innleggelser som startet i 
august 2020 og har vedvart siden. Pasientflyten kompliseres av en del pasienter som 
over lang tid har hatt behov for intensiv oppfølging med omfattende personalbehov, 
samt at kapasiteten på langtidsbehandling er begrenset.  Dette fører til at akuttposten 
har pasienter som blir der over tid.   

Det er en utfordring med to sykehus og ø-hjelpsinntak med vaktlinjer som bruker for 
mye ressurser i denne delen av pasientforløpene, og har begrenset kapasitet for mer 
langtidsforløp.  
 
Det har vært gjennomført et arbeid for økt fleksibilitet i pasientflyt mellom mottak på  
sykehus og inntak på DPS døgn nå i første tertial og ny prosedyre vil piloteres mellom 
Sanderud og DPS Elverum-Hamar i andre tertial.   
 
Et annet tiltak er FACT- teamene. De er fortsatt forholdsvis nyetablerte og tilnærmet 
alle ble etablert gjennom en pandemi, hvor optimal ambulant behandling har vært 
krevende å implementere. 
 

10.0 Epikriser somatikk  
Det er et mål at minst 70 prosent av epikrisene skal være sendt innen en dag etter 
utskrivning fra somatisk helsetjeneste. 
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Andelen epikriser sendt ut innen en dag var 55 prosent for somatikk i første tertial 
2022. Det er utfordrende for mange av avdelingene å nå målet på 70 prosent. Dette 
skyldes blant annet lav liggetid og at mye avklares først på avreisedagen.  

Det arbeides med forbedringstiltak med tidlig planlegging av utskriving, strukturert 
utskrivingssamtale og ny epikrisemal som er tatt i bruk i alle avdelinger. 

 

11.0 Epikriser Psykisk helsevern og TSB  
Det er mål om at minst 70 prosent av epikrisene skal være sendt innen en dag etter 
utskrivning fra psykisk helsevern for voksne og TSB. 
 

 
Tabellen viser at andelen epikriser sendt ut innen en dag er etter første tertial 61 
prosent for psykisk helsevern for voksne (VOP), 38,5 prosent for psykisk helsevern barn 
og unge (BUP)og 42,7 prosent innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 
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Stort fravær blant behandlere på mange av døgnenhetene i første tertial er noe av 
forklaringen på mangelfull måloppnåelse.  

Andel epikriser innen en dag følges opp i oppfølgingsmøter med avdelingene og i 
tavlemøter. Avdelinger og enheter har egne tiltakslister.  

 

12.0 Forbruk av antibiotika 
Det er et mål i oppdrag og bestilling at samlet forbruk av bredspektret antibiotika skal 
reduseres med 30 prosent i 2022 sammenliknet med 2012. Året 2021 var siste året for 
Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten (2015-2020). I 2022 skal det 
utarbeides en nasjonal strategi for å videreføre arbeidet med å forebygge 
antibiotikaresistens. Det er fra foretakets sentrale overordnede antibiotikateam 
anbefalt at det settes divisjonsvise og avdelings vise mål for reduksjon i forbruk av 
bredspektret antibiotika, ettersom det er ulike utfordringer i ulike avdelinger. Målene 
varierer derfor i de respektive handlingsplanene.  

Det sees en økning i forbruket av bredspektret antibiotika for første tertial 2022 
sammenlignet med 2021 som vist i tabellene under. Det er en økning i alle divisjoner, og 
en økning i alle de fem bredspektrede gruppene måles på (piperacillin/tazobaktam, 2. 
og 3. generasjons cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner).  
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Arbeidet med oppfølging fra antibiotikastyringsprogrammet har ikke kommet i gang 
igjen siden pandemiens start, og det er liten eller ingen aktivitet i de lokale antibiotika 
teamene. Det er utfordringer med å skaffe ressurspersoner til teamene (leger og 
sykepleiere). Sentralt antibiotikateam planlegger en felles revisjon av kirurgisk 
antibiotika profylakse, gjennomføring av fellesmøte for lokale antibiotikateam, 
oppdatering av intranettside for antibiotika styring og implementering av reviderte 
kapitler i nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Divisjon 
Elverum-Hamar planlegger å gjennomføre en analyse i sammen med ledere og 
fagansvarlige om bruk av bredspektret antibiotika i divisjonen. 

 

13.0 Pasientforløpene akutt selvpåført forgiftning (intoks) og barn 
med autisme 
I virksomhetsplanen for 2022 har Sykehuset Innlandet som prioritert mål å 
implementere de to nye pasientforløpene; pasienter med akutt selvpåført forgiftning 
(intoks) og barn med autisme. Arbeidet med forløpene startet i 2020, men på grunn av 
pandemien har arbeidet tatt lang tid. Forløpene er bygget på sammenhengende 
helsetjenester i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som gir 
forutsigbarhet og helhet for pasienten. Fra tidligere har foretaket pasientforløp innenfor 
hoftebrudd, hjerneslag og «god start fra mottak til sengepost». Disse følges opp for å 
sikre ønsket effekt. Resultater monitoreres på foretaksnivå med fokus på forbedringer.  
 
Sett i lys av fremtidig vekst i volumet av eldre pasienter med mer komplekse 
sykdomsbilder, arbeides det med å utvikle pasientforløp knyttet til generelle 
pasientgrupper, basert på kompleksitet fremfor spesifikk diagnose.  
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14.0 Pakkeforløp kreft  
Det er et mål i foretakets virksomhetsplan 2022 at over 70 prosent av pakkeforløpene 
skal være innen standard forløpstid, med særlig satsning på lungekreft. I praksis 
innebærer det at hvert pakkeforløp skal ha en måloppnåelse på minimum 70 prosent 
innenfor standard forløpstid. 

Virksomhetsstrategi i Sykehuset Innlandet for 2022-2025 legger til grunn at variasjon i 
måloppnåelse for pakkeforløp kreft på helseforetaksnivå skal reduseres slik at sårbare 
pasientgrupper sikres god behandling gjennom pakkeforløp og individuelle planer.  

 

Alle diagnoser og behandlingsformer 

Tallene fra Helsedirektoratet for første tertial foreligger ikke og resultatene som 
presenteres i tertialrapporten er til og med mars. Resultatet er for alle diagnoser for 
behandlingsformene medikamentell-, kirurgisk- og strålebehandling. 

 

Pakkeforløp kreft 1. kvartal  2021 2022 
Alle krefttyper i pakkeforløp Antall % Antall % 
Andel nye pasienter i pakkeforløp 381 av 

506 
75 425 av 

546 
78 

Anbefalt behandlet innen standard forløpstid – 
alle behandlingsformer 

311 av 
406 

77 289 av 
383 

75 

Anbefalt behandlet innen standard forløpstid - 
medikamentell behandling 

44 av 70 63 52 av 78 67 

Anbefalt behandlet innen standard forløpstid - 
kirurgisk behandling 

237 av 
286 

83 206 av 
249 

83 

Anbefalt behandlet innen standard forløpstid - 
strålebehandling 

14 av 28 50 17 av 38 45 

 

Det er flere pasienter som har fått strålebehandling i første kvartal i 2022 sammenlignet 
med 2021, men det er en lavere måloppnåelse. Årsaken til dette er manglende 
legeressurser. Avdelingene får fra april måned tilsendt detaljerte rapporter på de 
pasientene som skal ha strålebehandling som første behandlingsvalg, slik at disse blir 
prioritert innen standard forløpstid. I tillegg vil det bli vurdert tiltak knyttet til 
utredningstiden frem til klinisk beslutning.  

 

Pakkeforløp kreft - måloppnåelse første kvartal 2021 og 2022 

Syv av pakkeforløpene som hadde måloppnåelse over 70 i første kvartal 2021 oppnådde 
dette også i samme periode i 2022.  

Kreft i spiserør og magesekk og livmorhalskreft har økt måloppnåelsen til over 70 
prosent sammenlignet med første kvartal 2021.  

Det er utfordringer for enkelte pakkeforløp med lav måloppnåelse. Dette gjelder 
pakkeforløpene for myelomatose, nyrekreft og sarkom som har redusert måloppnåelsen 
til under 70 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Pakkeforløpene for 
bukspyttkjertel- og livmorkreft hadde måloppnåelse på henholdsvis 56 og 69 prosent, 
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men resultatet for første kvartal 2022 viser ytterlige lavere måloppnåelse med 
henholdsvis 50 og 58 prosent.  

Det er forbedret måloppnåelse i første kvartal 2022 for pakkeforløpene lungekreft, 
hode-halskreft og lymfomer, selv om de fortsatt er under anbefalt forløpstid. Utover 
dette er det små variasjoner. Flere diagnosegrupper har få pasienter og det gir store 
utslag for beregnet måloppnåelse.  

 

Lungekreft 

Måloppnåelse henholdsvis første kvartal 2021 og 2022 vises i tabellen under: 

Pakkeforløp lungekreft 1. Kvartal 2021 
 Antall 

 
% 

2022  
Antall 

 
% 

Andel nye pasienter i pakkeforløp 51 av 61 84 58 av 67 87 
Anbefalt behandlet innen standard forløpstid – 
alle behandlingsformer 

24 av 41 59 32 av 49 65 

Anbefalt behandlet innen standard forløpstid - 
kirurgisk behandling  

 4 av 10 40 6 av 12 50 

Anbefalt behandlet innen standard forløpstid - 
medikamentell behandling 

11 av 15 73 19 av 23 83 

Anbefalt behandlet innen standard forløpstid – 
strålebehandling 

9 av 16 56 7 av 14 50 

Det er økt måloppnåelsen for pakkeforløp lungekreft fra 59 prosent i første kvartal 
2021 til 65 prosent i samme periode i 2022.  

Forløpskoordinatorene oppgir flere grunner til manglende måloppnåelse:  

• Pasientens eget ønske om å utsette tid 
• Behov for å ta vevsprøver på nytt   
• Utredning av to forskjellige kreftdiagnoser samtidig 
• Akutt sykdom - infeksjon 
• Koronarelatert utsettelse 
• Bruk av blodfortynnende medisiner 

Det er variasjon i måloppnåelse mellom sykehusene innad i foretaket. Dette gjelder i 
hovedsak utredningstiden og frem til klinisk beslutning (OF2) og start behandling 
(OF3). Årsakene til dette er ulik struktur på selve pakkeforløpene, legeressurser og 
hvordan sykehusene organiserer pasientflyten.  

Det er etablert sentral forbedringsgruppe for lungekreft. Direktør medisin og helsefag 
leder denne. Ved sykehusene er det lokale forbedringsgrupper som følger opp oppgaver 
fra sentral forbedringsgrupper, arbeider med interne tiltak og løfter saker tilbake til den 
sentrale gruppen. Erfaringsutveksling og læring av hverandre er sentralt for videre 
arbeid.  

 

15.0 Bemanning   

15.1 Bemanningsutvikling på foretaksnivå 
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Bemanningstallet for Sykehuset Innlandet for april måned ligger 132 brutto 
månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Sammenlignet 
med april i fjor ligger bemanningstallene i april i år 82 brutto månedsverk høyere. For 
de somatiske divisjonene viser bemanningstallene i april et forbruk som ligger 79 
brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett.  

Et merforbruk på foretaksnivå hittil i år på 137 brutto månedsverk utgjør 2,06 prosent.  

Hovedvekten av avviket skyldes høyt forbruk av variabel lønn. Årsakene er ekstra 
arbeid som følge av høyt sykefravær på grunn av pandemien, økt bemanning grunnet 
smittevern, rekrutteringsutfordringer og økt turnover. Videre skyldes det mer 
ressurskrevende pasienter på akuttpostene i sykehuspsykiatrien.   

Det har vært et stort merforbruk innenfor variabel lønn første tertial (se tabell under) 
men det forventes at dette reduseres i takt med reduksjon i sykefravær. Utfordringer 
knyttet til rekruttering medfører at det ved noen enheter benyttes variabel lønn for å 
dekke vakter.  
 

 
 

Bemanning relatert til Koronapandemien 

 

Kolonneet
jan 22 feb 22 mar 22 apr 22

Radetiketter
Faktisk 
mverk

Budsjett 
mverk

Avvik mot 
budsjett

Faktisk 
mverk

Budsjett 
mverk

Avvik mot 
budsjett

Faktisk 
mverk

Budsjett 
mverk

Avvik mot 
budsjett

Faktisk 
mverk

Budsjett 
mverk

Avvik mot 
budsjett

5010 Vikarer ved sykdom/permisjon - langtidss 222 159 63 212 161 51 221 157 64 194 156 38
5100 Overtid 150 79 71 98 70 28 120 66 54 104 69 35
5102 Uforutsette vakter 27 13 13 24 13 11 24 13 11 23 13 11
5130 Ekstrahjelp 129 45 84 138 45 93 244 46 198 207 46 161
Totalsum 527 296 230 472 289 183 608 282 327 528 283 245
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Bemanningsforbruket relatert til pandemien utgjør per april 185 brutto månedsverk. Av 
disse er 154 brutto månedsverk innleie grunnet covid-19 relatert fravær og 31 brutto 
månedsverk skyldes ekstra bemanning grunnet smitteverntiltak herunder økt renhold.   

 

Bemanningsutvikling og månedsverk per divisjon: 

 
 

Avvik første tertial viser at det i hovedsak er de somatiske divisjonene Gjøvik-
Lillehammer og divisjon Elverum-Hamar, samt divisjon Psykisk helsevern og divisjon 
Prehospitale tjenester (PHT) som har et merforbruk knyttet til bemanning.  
 

Divisjon Elverum-Hamar og divisjon Gjøvik-Lillehammer har et bemanningsforbruk 
som så langt i år har vært over budsjettert nivå. Forklaring til avviket knytter seg 
hovedsakelig til de medisinske sengepostene og akuttmottakene. Gjennomsnittlig 
utvikling de siste tolv måneder viser en positiv utvikling ved divisjon Gjøvik-
Lillehammer, mens divisjon Elverum-Hamar fortsatt har en stigende kurve.  

Divisjon psykisk helsevern har hatt mange pasienter som innlegges som øyeblikkelig 
hjelp og et gjennomgående høyt pasient-belegg gjennom hele første tertial. Det er i som 
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følge av dette i hovedsak avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling ved 
henholdsvis Sanderud og Reinsvoll, som står for det meste av overforbruket av 
bemanning.  

Avdeling for ambulanse i divisjon Prehospitale tjenester har bemannet opp over 
grunnbemanning for å dekke sykefravær. I de tilfellene hvor det ikke har vært fravær 
har disse overtallige kjørt eneredder ambulanse dersom tilgjengelig kjøretøy.  

15.2 Sykefraværsutviklingen på foretaksnivå  
Sykefraværsprosenten for foretaket etter mars 2022 er registrert til 10,4 prosent.   

Tabellen under viser hvordan fraværet fordeler seg på divisjonene: 

 
 

Utvikling i kort- og langtidsfraværet per første tertial 2022, med foreløpige tall for april 
2022: 

 
 
Gjennom første tertial er det stor variasjon i korttidsfraværet, med en topp i februar. 
Etter februar synker korttidsfraværer ned mot et mer normalt nivå i mars og april.  Det 
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forklares med både koronarelatert fravær og annet sesongrelatert fravær.  Arbeid med å 
ytterligere øke nærværet vil bli intensivert. 

Sykefraværsprosenten siste 12 måneder og gjennomsnitt for hver måned siste 3 år: 

 
 
Sykefraværsprosenten siste 12 måneder viser et sykefraværsnivå i overkant av 
gjennomsnittet for de siste 3 årene.  

 

15.3 Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven  
Totalt antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven i april 2022 er 
4140 brudd. Det er omlag 1100 flere brudd enn i april 2021. Antall brudd har holdt seg 
stabilt høyt fra høsten 2021. Tallene viser en økning av antall brudd som skyldes behov 
for rett kompetanse og trolig redusert tilgang til kvalifiserte vikarer.  

 

 
 

Dersom en sammenligner med samme periode i 2021 skyldes økningen i antall AML 
brudd sykdom, mangel på kompetanse og covid-19 pandemien. Det har sammenheng 
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med sykefraværstallene i samme periode.  
 

 
 
Hovedvekten av bruddene skjer i divisjon Elverum-Hamar, divisjon Gjøvik-Lillehammer 
og divisjon Psykisk helsevern. Reduksjon i bruk av variabel lønn vil gi reduksjon i brudd 
på arbeidstidsbestemmelsene. Det er fokus på korrekt registrering i GAT, med hensyn 
til at alle avtaler om dispensasjon fra AML’s hovedregler om arbeidstid skal registreres i 
GAT.  

 

15.4 Arbeidsmiljø og arbeidsbelastning - Forbedringsundersøkelsen 2022 
Årets forbedringsundersøkelse har en svarprosent på 70. Sykefraværet var høyt i de 
fleste divisjoner i begynnelsen av 2022 da forbedringsundersøkelsen ble gjennomført, 
noe som kan ha påvirket svarprosenten og resultatene for årets undersøkelse.  

Resultatene knyttet til arbeidsbelastning («min arbeidsbelastning er passe stor») har en 
score på 62 i 2022, mot 65 i 2021 og 61 i 2019 på overordnet nivå i foretaket. Det er en 
score på 72 på om man har tilstrekkelige ressurser eller hjelpemidler til å gjøre jobben, 
mot 73 i 2021 og 71 i 2019. På spørsmål om man rekker å ta pause og spise i løpet av 
arbeidsdagen/vakten scorer de ansatte 74, mot 74 i 2021 og 73 i 2019.  

Samlet sett viser dette at de ansattes samlede opplevelse av arbeidsforholdene i 
Sykehuset Innlandet har vært relativt stabile over flere år. Det er likevel slik at flere 
enheter har hatt en negativ utvikling siden 2019.  

Resultatene fra forbedringsundersøkelsen og innmeldte HMS-hendelser viser at 
arbeidsbelastningen oppleves som størst i sengepostene ved de to største somatiske 
divisjonene. Resultatene viser også at opplevelsen av høy arbeidsbelastning er økende 
ikke bare for sykepleierne, men også for legene.  

Flere av enhetene som opplever høy arbeidsbelastning har også en negativ utvikling i 
turnover, kombinert med en nedgang i antall søkere til ledige stillinger. 
Arbeidsbelastningen oppleves også som for stor ved flere avdelinger innen divisjon 
Psykisk helsevern og Medisinsk service. De øvrige divisjonene kommenterer at selv om 
de relativt sett har en høy score på hvorvidt arbeidsbelastningen er passe stor, 
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utelukker ikke det at de også har enheter som opplever at de har hatt en høy 
arbeidsbelastning, spesielt under pandemien.  

 

15.5 Fokusområdet ressursstyring  
Innenfor fokusområdet ressursstyring er det fokus på følgende områder:  

Rekruttere og beholde 

Det er gjennomført en faktabasert og helhetlig analyse av utfordringsbildet knyttet til å 
rekruttere og beholde. Analysene inneholder også en beskrivelse av pågående 
aktiviteter utover de som er beskrevet under.   

Som et ledd i arbeidet med å rekruttere og beholde kvalifisert personell arbeides det 
med å redusere arbeidsbelastningen, sykefraværet, turnover, antall AML-brudd, samt å 
bedre arbeidsflyten i enheter med økt turnover. Prosjektet «attraktive arbeidsplasser» 
er igangsatt. Det er et driftsnært prosjekt som ser på tiltak for å rekruttere og beholde 
personell.  Prosjektet gjennomføres i divisjon Elverum-Hamar og har fem faser med fem 
ulike tema. Første halvår 2022 er det rekruttering, opplæring av nyansatte og 
fagutvikling for sykepleiere som er tema.  

Det er parallelt igangsatt et prosjekt som har til hensikt å frigjøre mer tid til 
pasientrettet arbeid for sykepleier på sengepost ved å fordele identifiserte 
arbeidsoppgaver som kan overføres til andre yrkesgrupper. Ny oppgavedeling på 
sengepost skal sikre en mer framtidsrettet, hensiktsmessig og effektiv drift av 
sengepostene i Sykehuset Innlandet. Prosjektet er en viktig del av arbeidet med å 
rekruttere og beholde kvalifisert personell. 

Det pågår i avdeling Psykisk helsevern barn og unge (BUP) et systematisk arbeid for å 
rekruttere og beholde spesialister.  

Som ledd i arbeidet med å styrke rekrutteringen til psykiatri er det igangsatt et arbeid 
med å innføre tredelt utdanningsløp for å tilby voksentjeneste for leger i spesialisering 
(LIS 1).  

Økt nærvær  

Arbeidet med økt nærvær er viktig for å bedre arbeidssituasjonen for våre 
medarbeidere, samt redusere bemanningsforbruket. Det arbeids systematisk med å øke 
nærværet.  

Bemanningsplanlegging  

God styring av foretakets ressurser i form av medarbeidere med riktig kompetanse, på 
rett plass, til rett tid er viktig for å nå målet om god kvalitet på tjenester, å rekruttere og 
beholde kvalifisert arbeidskraft samt for å drifte i tråd med budsjett. Sykehuset 
Innlandet har styrket området ressursstyring med ett årsverk for å kunne arbeide mer 
målrettet med området bemanningsplanlegging gjennom opplæring i arbeidstids-
planlegging og bistand til analyser av bemanningsforbruk. Det er i første tertial 
gjennomført kurs i arbeidstidsplanlegging kombinert med løpende veiledning. Arbeidet 
med å redusere antall deltidsstillinger videreføres.  

Ledelse 

God ressursstyring forutsetter et kontinuerlig arbeid med ledelsesutvikling. Det 
personellmessige, faglige og økonomiske utfordringsbildet i foretaket stiller store krav 
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til lederne. Som et ledd i arbeidet med å motivere og utvikle ledere arbeides det med å 
ferdigstille et nytt konsept for ledelsesutvikling og lederopplæring i Sykehuset 
Innlandet. Konseptet skal lanseres høsten 2022. Evnen til å gjennomføre 
endringsprosesser mellom enheter, avdelinger og divisjoner må styrkes, og 
ledergruppene må stimuleres til å tenke helhetlig. 

Utover de tiltakene som er beskrevet ovenfor gjennomføres det «Tradisjonell 
bemanningskontroll» og tydelig og systematisk oppfølging i lederlinjen. 

15.6 Inngåelse av lederavtale for 2022  
Det er et krav om lederavtaler for ledere på disse nivåene, og inngåelse av avtaler vil bli 
etterspurt igjen i andre tertialrapport. 

Lederavtale er et viktig verktøy for å sikre en helhetlig og målrettet utvikling av 
Sykehuset Innlandet.  Status for inngåelse av lederavtaler er rapportert fra alle 
divisjoner for ledernivå 3 og 4 for 2022. Det er i første tertial inngått lederavtaler med 
hovedvekten på nivå 3 ledere. Avdelingssjefene er i prosess med å inngå lederavtaler 
med sine ledere på nivå 4. Pandemitoppen i januar-mars har gitt forsinkelser med 
inngåelse av lederavtaler.  

 

16.0 Aktivitet  

16.1 Total aktivitet pasientbehandling - Psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling: 

 
Totalaktiviteten for alle tjenesteområder er foreløpig lavere enn planlagt for første 
tertial. Divisjon psykisk helsevern har vært preget av høyt sykefravær hos ansatte og 
mange avbestillinger fra pasienter tett opptil planlagte timer. I tillegg har divisjonen 
utfordringer med rekruttering av spesialister. Divisjon psykisk helsevern venter noe 
bedring utover året slik at den planlagte aktiviteten i hovedsak kommer tett opp til 
budsjetterte plantall, unntaket slik det framstår per i dag er tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling hvor henvisningsmengden er forholdsvis stabil og aktiviteten synes noe 
høyt budsjettert ut i fra denne. Reduksjonen for både psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling er for første tertial preget av både lavere antall liggedøgn og 
utskrivninger målt mot plantall i år. Psykisk helsevern voksne har hittil i år høyere 
antall utskrivninger enn fjoråret. 

 

Faktisk Budsjett Budsjett-
avvik

% Faktisk Budsjett Budsjett-
avvik

Avvik i 
prosent

HiÅ 2021 Endring %

VOP - Psykisk helsevern for voksne

Antall utskrivninger døgnbehandling  237  289 - 52 -17,9 %  975 1 151 - 176 -15,3 %  924  51 5,5 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 4 930 5 099 - 169 -3,3 % 19 762 20 344 - 582 -2,9 % 20 526 - 764 -3,7 %

Antall inntektsgivende polikliniske opphold 8 266 9 424 -1 158 -12,3 % 37 375 38 839 -1 464 -3,8 % 37 713 - 338 -0,9 %

BUP - Psykisk helsevern for barn og unge

Antall utskrivninger døgnbehandling  19  27 - 8 -29,2 %  90  107 - 17 -16,1 %  93 - 3 -3,2 %

Antall liggedøgn døgnbehandling  456  520 - 64 -12,3 % 1 792 2 087 - 295 -14,1 % 1 938 - 146 -7,5 %

Antall inntektsgivende polikliniske opphold 3 927 4 414 - 487 -11,0 % 18 897 19 945 -1 048 -5,3 % 19 921 -1 024 -5,1 %

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Antall utskrivninger døgnbehandling  23  41 - 18 -43,8 %  107  164 - 57 -34,6 %  138 - 31 -22,5 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 1 236 1 211  25 2,1 % 4 773 4 845 - 72 -1,5 % 5 775 -1 002 -17,4 %

Antall inntektsgivende polikliniske opphold 1 406 1 760 - 354 -20,1 % 6 242 7 051 - 809 -11,5 % 6 839 - 597 -8,7 %

Apr 2022 Hittil i år Endring HiÅ  2021-2022
Sykehuset Innlandet HF
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16.2 Prioritering av Psykisk helsevern  

 
Inntektsgivende polikliniske opphold: 

Psykisk helsevern har et negativt avvik i poliklinisk aktivitet sammenlignet med 
fjoråret. Det er noe mindre avvik for psykisk helsevern for voksne enn psykisk 
helsevern barn og unge. Psykisk helsevern har også utfordringer med rekruttering av 
spesialister. 

Antall døgn liggedøgn psykisk helsevern: 

Antall liggedøgn i psykisk helsevern for voksne er noe lavere sammenlignet med 
fjoråret.  Omlag halvparten av avviket for liggedøgnene skyldes lavere forbruk av Fritt 
behandlingsvalg (hos private aktører). Resten av avviket skyldes færre liggedøgn i 
foretakets egne døgnenheter.  Psykisk helsevern barn og unge har også noe færre 
liggedøgn sammenlignet med fjoråret.  

 

Døgn (antall utskrivninger): 

Antall utskrivninger for psykisk helsevern for voksne målt mot samme periode for 
fjoråret har økt. Gjennomsnittlig liggetid er noe lavere enn fjoråret. For psykisk 
helsevern barn og unge er det om lag samme antall utskrivninger som fjoråret, den 
gjennomsnittlige liggetiden hittil i år er også for dette tjenesteområdet noe lavere enn i 
samme periode i fjor. 

Tjenesteområdene oppfyller dermed ikke prioriteringskravet med å øke antall 
polikliniske opphold, antall utskrivninger og antall liggedøgn. Det er kun innenfor 
psykisk helsevern for voksne (døgn) som oppfyller kravet til styrking. 

 

16.3 DRG-poeng Poliklinikk psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling  

 
Divisjon Psykisk helsevern, samlet sett, har et negativt avvik for DRG-poeng per april. 
Det er variasjon mellom tjenesteområdene, og det er kun psykisk helsevern for barn og 
unge som kommer ut med positivt avvik. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling har en 
betydelig svikt i DRG-poeng målt mot plantall. Dette kan relateres til lavere aktivitet enn 
budsjettert, samt at det var en overgang til kostnadsbaserte DRG-vekter for 2022. 
Indeksen som ble lagt til grunn i plantallene for tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
ser det foreløpig ut som ligger høyt i forhold til faktiske tall første tertial.  

HiÅ 2021 HiÅ 2022 Endring
Endring i 

%
HiÅ 2021 HiÅ 2022 Endring

Endring i 
%

HiÅ 2021 HiÅ 2022 Endring
Endring i 

%
Psykisk helsevern 57 634     56 272     -1 362      -2,4 % 22 464     21 554     -910         -4,1 % 1 017       1 065       48             4,7 %

VOP 37 713 37 375     - 338 -0,9 % 20 526 19 762 - 764 -3,7 %  924  975  51 5,5 %
BUP 19 921 18 897 -1 024 -5,1 % 1 938 1 792 - 146 -7,5 %  93  90 - 3 -3,2 %

Inntektsgivende polikliniske opphold Liggedøgn Døgn (utskrivninger)

Sykehuset Innlandet HF

Faktisk
Budsjett-

avvik
% Faktisk

Budsjett-
avvik

% Estimat Budsjett Avvik % 2021
Endring  

2022-2021
Endring  

2022-2021 %

VoP - Psykisk helsevern for voksne, sykehus 1 597       -206         -11,4 % 7 140       -284         -3,8 % 21 101   21 051   51 0,2 % 6 199           941              15,2 %

BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 1 112       25             2,3 % 5 222       312           6,4 % 14 381   13 517   865 6,4 % 6 440           -1 218         -18,9 %

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 227           -74           -24,5 % 926           -279         -23,2 % 2 785      3 421      -636 -18,6 % 1 014           -88               -8,7 %

Sum ISF- poeng 2 936       -255         -8,0 % 13 287     -251         -1,9 % 38 268   37 988   280 0,7 %   13  653 -    366 -2,7 %

Periodens bevegelse Hittil i år 2022 vs 2021Årsest. vs årsbud.
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Sammenlignet med fjoråret viser også tallene for første tertial at tjenesteområdene 
samlet sett har et negativt avvik. Overgangen til kostnadsbaserte DRG-vekter ga en 
dreining mellom psykisk helsevern barn og unge og psykisk helsevern for 
voksne/tverrfaglig spesialisert rusbehandling, dette vises i de forholdsvis store 
endringene målt mot fjoråret per tjenesteområde. 

 

16.4 Total aktivitet pasientbehandling - somatikk:  
Aktiviteten i somatikk målt i antall kontakter hittil i år vises i tabellen under: 

 
Aktiviteten målt i antall kontakter og samlet for alle omsorgsnivå ligger 5,1 prosent 
etter budsjettet hittil i år. Årsaken til reduksjon i aktivitet er høyt sykefravær hos 
ansatte og pasienter som ønsker å utsette behandling eller konsultasjoner som følge av 
sykdom. Det er en liten økning sammenlignet med 2021. 

Aktiviteten i somatikk målt i antall kontakter i april måned isolert vises i tabellen under: 

 
Aktiviteten har i april totalt vært 6,1 prosent lavere enn budsjettert, målt i antall 
kontakter og samlet for alle omsorgsnivå. Det er 246 flere døgnopphold mens det er 268 
færre dagopphold og 2 176 færre polikliniske konsultasjoner enn planlagt.  

 

Utvikling total aktivitet – antall kontakter døgn, dag og poliklinikk: 

  

Antall kontakter

Sykehuset Innlandet HF Budsjett Faktisk Budsjett 
avvik

Avvik i % 2021 Endring  
2022-2021

Endring  
2022-2022 %

Døgnopphold 18 857           17 573           -1 284            -6,8 % 17 085 488 2,9%
Dagbehandling 14 696           13 708           -988               -6,7 % 14 014 -306 -2,2%
Pol.klin. kontakt 122 702         116 953         -5 749            -4,7 % 116 342 611 0,5%
Totalt   156  254   148  234 -  8  020 -5,1 %   147  441     793 0,5 %

Hittil i år 2022 vs 2021

Antall kontakter

Sykehuset Innlandet HF Budsjett Faktisk Budsjett 
avvik

Avvik i % 2021 Endring  
2022-2021

Endring  
2022-2022 %

Døgnopphold 4 336             4 582             246                 5,7 % 4 106 476 11,6%
Dagbehandling 3 515             3 247             -268               -7,6 % 3 465 -218 -6,3%
Pol.klin. kontakt 28 266           26 090           -2 176            -7,7 % 28 195 -2 105 -7,5%
Totalt   36  116   33  919 -  2  197 -6,1 %   35  766 -  1  847 -5,2 %

April 2022 vs 2021
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Pandemien har påvirket antall planlagte døgnopphold hittil i år. Ventetiden på operative 
inngrep og behandling har økt. Foretaket ser en bedring i situasjonen og det arbeides i 
innenfor flere fagområder med å normalisere situasjonen og å redusere ventetider.  

 

Utvikling akutt aktivitet – antall opphold døgn: 

 
Nivået på øyeblikkelig-hjelp opphold har økt i mars og april og det forventes en 
normalisering av nivået tilbake til tiden før pandemien. 

 

16.5 Aktivitet – DRG poeng somatikk:  
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Aktiviteten innenfor somatiske tjenester målt i DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) 
akkumulert etter april er 5,9 prosent bak plantall. Aktiviteten er noe høyere enn på 
samme tid i 2021. Aktiviteten i april isolert er 4 prosent høyere enn budsjettert, og det 
er en positiv utvikling i mars og april. Det har i april fortsatt vært høyere sykefravær 
enn normalt, og manglende tilgang på ressurser knyttet til blant annet 
operasjonssykepleiere har ført til reduserte operasjoner ved enkelte avdelinger 

 

  

Sykehuset Innlandet HF

Faktisk
Budsjett-

avvik
% Faktisk

Budsjett-
avvik

% Estimat Avvik % 2021
Endring  2022-

2021
Endring  2022-

2021 %
DRG-poeng pasientbehandling
  Døgnbehandling 5 805               453              8,5% 22 062        -1 270              -5,4%   65  641 -2768 -4,0%   21  071     991 4,7%
  Dagbehandling 588                  -98               -14,3% 2 504          -466                  -15,7%   7  686 -400 -4,9%   2  809 -    305 -10,8%
  Poliklinisk virksomhet 1 429               -54               -3,6% 6 220          -204                  -3,2%   18  000 -471 -2,5%   6  055     165 2,7%
Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge 
for" ansvaret

7 823               300              4,0% 30 786        -1 939              -5,9% 91 327       -3639 -3,8% 29 935          851                   2,8%

Legemidler 335                  -152 -31,2% 1 927          -21 -1,1%   5  845 0 0,0%   1  932 -    5 -0,2%
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og 
legemidler) "sørge for"-ansvaret

8 158               148              1,8% 32 713        -1 961              -5,7% 97 172       -3639 -3,6% 31 867          847                   2,7%

2022 vs 2021Denne periode Hittil i år Årsest. vs årsbud.
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16.6 Aktivitet bildediagnostikk 
 

 
Grafen viser aktivitet for antall undersøkelser på CT, MR, ultralyd og røntgen.  
Aktiviteten knyttet til bildediagnostikk har per april vært noe lavere enn samme 
periode i fjor.  

 

16.7 Aktivitet laboratoriemedisin  
 

 
Aktiviteten for laboratoriemedisin for inneliggende pasienter er totalt 2 prosent lavere 
enn budsjett. Samlet aktivitet for laboratoriemedisin for intern og ekstern poliklinikk er 
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henholdsvis 16 prosent og 8 prosent høyere enn plantall. Det er forventet at polikliniske 
undersøkelser på mikrobiologien vil få en reduksjon framover.  

 

17.0 Økonomi  

17.1 Resultat per måned og akkumulert per første tertial 2022 
 

 
Resultatet i april er på minus 9,7 millioner kroner. Akkumulert per april er det et 
negativt resultat på 107 millioner kroner korrigert for endrede pensjonskostnader, noe 
som er 121 millioner kroner etter budsjett.  

Aktiviteten i april har vært høy og foretaket ligger for første gang i år over budsjett på 
ISF-inntekter. Sykefravær blant ansatte er i ferd med komme tilbake til et normalt nivå. 
Det er økte lønnskostnader utover budsjett som følge av pandemien, men det er et 
mindre negativt avvik mot budsjett enn i februar og mars.  

Den økonomiske effekten av pandemien i april er beregnet til om lag 6,8 millioner 
kroner. Akkumulert etter april er den økonomiske effekten av pandemien beregnet til 
om lag 138 millioner kroner. Foretaket har ikke midler til å dekke den økonomiske 
effekten av pandemien i april. Foretaket har da en gjenstående udekket økonomisk 
effekt av pandemien per april på om lag 101 millioner kroner. I resultatet akkumulert 
per april ligger det store økonomiske effekter som er knyttet til pandemien og som er en 
hovedforklaring på det store underskuddet. Det er forventet at foretaket vil få 
kompensasjon for deler av merbelastning for koronapandemien i 2022. 

Effekter av covid-19 som beregnede reduserte inntekter og økte kostnader per april: 
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Resultat per divisjon per første tertial 2022 

 
 

17.2 Årsprognose 
Sykehuset Innlandet har i 2022 budsjettert med et positivt resultat på 40 millioner 
kroner. Foretaket har justert prognosen etter april til null som er 40 millioner kroner 
etter budsjett. I resultatet akkumulert per april ligger det store økonomiske effekter 
som er knyttet til pandemien enten gjennom inntektsbortfall eller merkostnader i drift. 
Det har vært stort sykefravær i perioden med redusert aktivitet og dyr innleie. Dette 
forklarer i all hovedsak det store underskuddet etter april. Dersom man korrigerer for 
beregnede effekter av pandemien ser foretaket at det fortsatt vil være krevende å nå 
budsjettert resultat for 2022. Det knytter seg usikkerhet til både aktivitetsutviklingen 
og lønnskostnadsutviklingen framover. Spesielt bemanningsforbruket vil bli nøye fulgt 
opp i tiden framover. 

17.3 Status fokusområder 
Det ble i budsjettprosessen for 2022 besluttet at deler av utfordringen til foretaket 
skulle tas gjennom å stabilisere og redusere kostnadene på utvalgte fokusområder. 
Foretaket har valgt ut sju fokusområder. Budsjettet for disse områdene utgjør i 2022 om 
lag 1,2 milliarder kroner og ligger i hovedsak på fellesområdet. Under vises oversikt 
over kostnader for det enkelte område hittil i år og mot budsjett. Tall i tusen kroner. 

Beløp i hele 1000
Konto Januar Februar Mars April Totalt
ISF-Inntekter 26 206 21 896 2 223 -2 687 47 638
Polikliniske inntekter -6 673 -8 338 -2 988 827 -17 172
Andre inntekter 4 862 4 619 2 657 1 322 13 460
Sum reduserte inntekter 24 395 18 177 1 892 -538 43 926
Varekostnader 9 401 11 398 6 118 3 358 30 274
Gjestepasientkostnader 900 -300 -2 600 -2 000 -4 000
Fast lønn og overtid og ekstrahjelp 9 847 15 188 27 270 4 905 57 210
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -92 -91 -168 2 -349
Annen lønn 1 031 2 330 2 755 909 7 024
Andre kostnader 1 057 546 2 140 207 3 950
Sum økte kostnader 22 144 29 070 35 514 7 381 94 109
Samlet beregnet økonomisk effekt av covid-19 46 539 47 247 37 406 6 843 138 036

Resultat Budsjett Avvik
Relativt 
avvik % Resultat Budsjett Avvik

Relativt 
avvik %

Stab -698 -698 -5,7 % -846 -846 -1,7 %
Medisin og helsefag -851 -851 -3,2 % -1 597 -1 597 -1,6 %
Elverum - Hamar -2 398 -2 398 -1,8 % -55 219 -55 219 -10,8 %
Prehospitale tjenester -1 015 -1 015 -1,6 % -10 268 -10 268 -4,2 %
Habilitering/rehabilitering 1 003 1 003 6,3 % -842 -842 -1,3 %
Gjøvik - Lillehammer -14 582 -14 582 -9,5 % -70 729 -70 729 -12,0 %
Medisinsk service -770 -770 -2,5 % -2 331 -2 331 -2,0 %
Psykisk helsevern -3 215 -3 215 -2,1 % -16 358 -16 358 -2,8 %
Eiendom og Internservice -2 487 -2 487 -5,0 % -12 682 -12 682 -6,4 %
Tynset -180 -180 -0,9 % -8 715 -8 715 -11,0 %
Felles 12 818 3 333 9 485 6,6 % 61 058 13 333 47 725 8,2 %
Resultat -12 375 3 333 -15 708 -2,0 % -118 530 13 333 -131 863 -4,2 %
Herav endrede pensjonskostnader 2022 2 655 2 655 10 618 10 618
Korrigert resultat -9 720 3 333 -13 053 -1,6 % -107 911 13 333 -121 245 -3,9 %

Divisjon

Denne periode Resultat 2022 - hittil i år
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17.4 Finans 
 

 
Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen per april er på 413 millioner 
kroner. Avviket på 37 millioner kroner mellom faktisk og budsjettert 
likviditetsbeholdning skyldes i hovedsak avvik mellom budsjett og faktiske tall på 
postene for leverandørgjeld og påløpte kostnader. 

De blå «søylene» viser virkelige tall, og de grønne «søylene» viser estimerte tall ut året. 
Den grå linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning. 

 

17.5 Investeringer 
 

 
Det er per april investert for 44,4 millioner kroner, dette er om lag 14,5 millioner kroner 
lavere enn budsjettert. Ambulansene som ble budsjettert leaset i januar er anskaffet nå i 
april, så dette avviket er utjevnet. Nytt avvik som har oppstått i april er budsjettert 
leasing på MR Hamar som ikke er iverksatt.  Dette utgjør omlag 17 millioner kroner.  

Fokusområder Denne 
måned

Budsjett/ 
mål

Avvik Status mnd Hittil i år Budsjett/ 
hiå

Avvik hiå Årsbudsjett 
2022

Status hia

1. Høykostmedisiner 30 125              34 361                             -4 237 128 597            137 445            -8 848               412 000             

2. Pasientreiser 16 397              17 473                             -1 076 67 930              71 137              -3 207               202 000             

3. Behandlingshjelpemidler 9 631                 9 013                                      618 33 676              36 008              -2 332               108 000             

4. Gjestepasientkostnader / inntekter somatikk og lab 47 481              45 408                               2 074 179 984            185 343            -5 358               480 000             

5. Økt antall virtuelle konsultasjoner 12,3 % 15,0 % -2,7 % 14,8 % 15,0 % -0,2 % 15 %

6. Ressursstyring - brutto månedsverk 6 807                                 6 675                      132 6 806                                  6 669                      137                   6 769 

Fokusområder

Andel 
henvisninger i 
HSØ fra 
private 2021

Budsjett/ mål  
2021

Avvik Status Avregning 
2021

Beregnet 
behov

Avvik Budsjett for 
kjøp i 2022 Status

7. Bruk av privat rehabilitering 7,7 % 6,5 % 1,2 % 218 000            180 000            38 000              180 000             
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Investeringer per kategori RHiÅ BHiÅ Avvik E2022 B2022 Avvik

Bygg & anlegg 28 533            10 000            18 533            84 870            84 870                 0                   

IKT/MTU 10 337            33 667            -23 329           100 200          100 200               0

Andre 5 553              15 333            -9 780             26 000            26 000                 0

Sum 44 423            59 000            -14 577           211 070          211 070               0                   


	1. Administrerende direktør sin vurdering
	2. Målekort tom april 2022
	3. Ledelsens gjennomgåelse 2022
	4. Status arbeid med normalisering av drift etter covid-19 pandemi
	5. Oppfølging av mål om uønsket variasjon i virksomhetsplan
	6. Status tilsyn og revisjoner
	7.0 Pasientavtaler
	7.1 Digitale konsultasjoner
	7.2 Planleggingshorisont – Andel og antall med fast time de neste 6 mnd.
	7.3 Pasientavtaler – «Ikke møtt»
	7.4 Realisering av forbedringer
	Digital utsending av ventelistebrev
	7.5 Andel fristbrudd avviklede og utsatte pasientkontakter

	8.0 Psykisk helsevern
	8.1 Felles henvisningsmottak
	8.2 Vurderingssamtale
	8.3 Tvangsbruk i psykisk helsevern
	8.4 Forebygging av selvmord

	9.0 Ventetider somatikk og psykisk helsevern
	10.0 Epikriser somatikk
	11.0 Epikriser Psykisk helsevern og TSB
	12.0 Forbruk av antibiotika
	13.0 Pasientforløpene akutt selvpåført forgiftning (intoks) og barn med autisme
	14.0 Pakkeforløp kreft
	15.0 Bemanning
	15.1 Bemanningsutvikling på foretaksnivå
	15.2 Sykefraværsutviklingen på foretaksnivå
	15.3 Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven
	15.4 Arbeidsmiljø og arbeidsbelastning - Forbedringsundersøkelsen 2022
	15.5 Fokusområdet ressursstyring
	15.6 Inngåelse av lederavtale for 2022

	16.0 Aktivitet
	16.1 Total aktivitet pasientbehandling - Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling:
	16.2 Prioritering av Psykisk helsevern
	16.3 DRG-poeng Poliklinikk psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
	16.4 Total aktivitet pasientbehandling - somatikk:
	16.5 Aktivitet – DRG poeng somatikk:
	16.6 Aktivitet bildediagnostikk
	16.7 Aktivitet laboratoriemedisin

	17.0 Økonomi
	17.1 Resultat per måned og akkumulert per første tertial 2022
	17.2 Årsprognose
	17.3 Status fokusområder
	17.4 Finans
	17.5 Investeringer


