
Sykehuset Innlandet HF 
Styremøte 23.06.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAK NR 048 – 2022 
MÅNEDSRAPPORT PER MAI 2022 
 
 
Forslag til 

VEDTAK: 
 
 
 
 
Styret tar månedsrapport for mai 2022 til etterretning.  

 
 
 
 
 
 
Brumunddal, 16.juni 2022 
 
 
 
Alice Beathe Andersgaard 
administrerende direktør 



 

Side 2 av 3 

 

SAKSFREMSTILLING 
SAK NR.  048 – 2022 

 

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

Saksframstilling 
Målekort – samlet for Sykehuset Innlandet per mai 2022 
 

 
 
 
Administrerende direktørs vurdering 

Gjennomsnittlig ventetid samlet for foretaket øker ytterligere i mai sammenlignet med 
foregående måned og sammenlignet med mai i fjor. Det er litt bedring i ventetid for de 
som venter på helsehjelp, sammenlignet med april. Andel fristbrudd er lavere enn i 
april, men er fortsatt høyt.   
 
Det er i mai en nedgang i ventetider og fristbrudd innenfor fagområdet psykisk 
helsevern barn og unge.   
 
Antallet kontakter som har passert planlagt tid for oppmøte er fortsatt høyt, men 
utviklingen har flatet ut. Det er satt i gang flere tiltak for å få ned ventelistene i 
avdelingene, men utover en liten nedgang i fristbrudd og ventetid for ventende, er det 
for tidlig å se effekt av dette arbeidet. 
 
Kravene til aktivitetsmål for døgnbehandling, dag- og poliklinisk aktivitet innenfor 
psykisk helsevern, både for voksne og barn/unge, skal være høyere i 2022 
sammenlignet med 2021. Kravene til aktivitetsmålene innfris kun for psykisk helsevern 
for voksne, for poliklinisk aktivitet og antall utskrivninger per mai. 
 
Bemanningsforbruket for foretaket som helhet i mai ligger 135 brutto månedsverk 
høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Bemanningstallene i mai er 
26 brutto månedsverk lavere enn ved forrige rapportering. Et merforbruk på 
foretaksnivå hittil i år på 137 brutto månedsverk utgjør 2,06 prosent.   

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

Økonomisk resultat (000') -13 987 3 333 -17 321 -121 899 16 667 -138 565

DRG-poeng (somatikk) 7 915              8 206                   -291             38 700 40 931                  -2 231

Brutto månedsverk 6 782              6 646                   136               6 802              6 665                   137               

Lønnskostnader eks. pensjon -453 219 -445 087 -8 133 -2 257 944 -2 204 085 -53 859

Innleie helsepersonell -8 396 -4 982 -3 414 -41 235 -24 754 -16 481

Andel fristbrudd avviklede 6,5 % 0,0 % 5,9 % 0,0 %

Gjennomsnittlig ventetid 65,6                54,0 63,7                54,0

Trombolyse-andel 17 % 20 % 17 % 20 %

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

Andel telefon/video konsultasjoner 12,3 % 15,0 % 14,3 % 15,0 %
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Hovedvekten av avviket skyldes høyt forbruk av variabel lønn ved de medisinske 
sengepostene og akuttmottakene ved divisjon Gjøvik-Lillehammer og divisjon Elverum-
Hamar. Årsakene er høyt sykefravær på grunn av pandemien, økt forekomst av 
luftveisinfeksjoner og pandemi hos pasienter samt økt turnover. Videre skyldes det mer 
ressurskrevende pasienter på akuttpostene i sykehuspsykiatrien.   
 
Aktiviteten innenfor somatiske tjenester målt i DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) 
per mai er 5,5 prosent bak plantall. Aktiviteten er høyere enn på samme tid i 2021. 
Aktiviteten i mai er 3,5 prosent lavere enn budsjettert. Noe av årsaken til den lave 
aktiviteten skyldes blant annet at elektiv operasjonsvirksomhet ved enkelte enheter 
ikke har kommet tilbake til nivået før pandemien. Videre er det i forhold til budsjettet, 
relativ store variasjoner i aktivitetsnivået i divisjonene i mai. 
 
Det økonomiske resultatet i mai er på minus 14 millioner kroner. Akkumulert per mai 
er det et negativt resultat på 122 millioner kroner korrigert for endrede 
pensjonskostnader, noe som er 139 millioner kroner etter budsjett.  
 
Foretaket har fortsatt store negative økonomiske effekter av covid-19 pandemien. I 
resultatet akkumulert per mai ligger det store økonomiske effekter som er knyttet til 
pandemien og som er en hovedforklaring på det store underskuddet, enten gjennom 
inntektsbortfall eller merkostnader i drift. Det har vært stort sykefravær hittil i år med 
redusert aktivitet og dyr innleie. Den økonomiske effekten av pandemien i mai er 
beregnet til om lag 20 millioner kroner, og skyldes i stor grad inntektsbortfall. Samlet 
beregnet effekt i 2022 er 158 millioner kroner.  Det er forventet at foretaket vil få 
kompensasjon for deler av merbelastning for koronapandemien i 2022. Dersom 
beregnede effekter av pandemien i 2022 korrigeres, vil det fortsatt vil være krevende å 
nå budsjettert resultat for 2022.  Sykehuset Innlandet opprettholder prognosen på null 
som er 40 millioner kroner etter budsjettert resultat. I denne prognosen er det ikke tatt 
hensyn til effekter av lønnsoppgjøret utover forutsetninger lagt inn i budsjettet for 
2022. Det knytter seg usikkerhet til både aktivitets- og lønnskostnadsutviklingen 
framover. Spesielt bemanningsforbruket vil bli nøye fulgt opp i tiden framover.  
 
 
 
 
Vedlegg: Månedsrapport for mai 2022 
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