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SAKSFRAMSTILLING 
SAK NR.  063 – 2022 

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

Saksframstilling 
 
Målekort – samlet for Sykehuset Innlandet per juli 2022 
 

 
 
 
 
Administrerende direktørs vurdering 

Gjennomsnittlig ventetid samlet for foretaket går ned i juli sammenlignet med 
foregående måned, men er 11 dager høyere enn i juli i fjor. Nedgangen i ventetid i juli 
skyldes i hovedsak prioritering av pasienter med høy hastegrad under ferieavviklingen.  
Av samme årsak er også fristbrudd for avviklede kontakter lavere i juli enn tidligere i år.  
Fristbrudd ventende og ventetid for ventende øker i juli og antall fristbrudd for 
ventende er dobbelt så høyt i juli i år sammenlignet med samme måned i fjor. 
 
Det er i juli en nedgang i ventetider og fristbrudd innenfor fagområdet psykisk 
helsevern barn og unge. Som for foretaket samlet, er det en markant økning i ventetid 
for ventende og antall fristbrudd for ventende. Antall ventende pasienter er stabilt. 
 
Antallet kontakter som har passert planlagt tid for oppmøte går litt ned i juli, men er 
fortsatt høyt.  
 
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 antall utskrivninger per juli. 
 
 
 

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

Økonomisk resultat (000') -26 599 3 333 -29 933 -57 995 23 333 -81 329

DRG-poeng (somatikk) 6 271              6 484                   -213             52 680 55 113                  -2 433

Brutto månedsverk 6 864              6 711                   152               6 802              6 670                   131               

Lønnskostnader eks. pensjon -314 252 -302 890 -11 362 -3 016 522 -2 931 127 -85 395

Innleie helsepersonell -9 532 -3 530 -6 002 -59 173 -33 272 -25 901

Andel fristbrudd avviklede 5,2 % 0,0 % 5,9 % 0,0 %

Gjennomsnittlig ventetid 61,5                54,0 64,0                54,0

Trombolyse-andel 13 % 20 % 16 % 20 %

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

Andel telefon/video konsultasjoner 13,2 % 15,0 % 14,0 % 15,0 %
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Bemanningsforbruket for foretaket som helhet ligger 152 brutto månedsverk høyere 
enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden.  Sammenlignet med samme periode i 
fjor, ligger bemanningstallene i juli i år 46 brutto månedsverk høyere. Et merforbruk på 
foretaksnivå hittil i år på 131 brutto månedsverk utgjør 1,96 prosent. Hovedvekten av 
avviket skyldes høyt forbruk av variabel lønn ved de medisinske sengepostene og 
akuttmottakene ved divisjon Gjøvik-Lillehammer og divisjon Elverum-Hamar. Årsakene 
er høyt sykefravær på grunn av pandemien, økt forekomst av luftveisinfeksjoner, høyt 
pasientbelegg 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 juli er 4,4 prosent bak plantall. Aktiviteten er høyere enn på samme tid i 2021. 
Aktiviteten i juli isolert har vært 3,3 prosent lavere enn budsjettert samlet for alle 
omsorgsnivå. Døgnopphold er omtrent som budsjettert, mens antall dagopphold og 
poliklinikkundersøkelser er lavere enn planlagt. Driften har vært utfordrende i enkelte 
avdelinger i sommerferieperioden og det har påvirket aktiviteten.  
 
Det økonomiske resultatet i juli er på minus 26,6 millioner kroner. Akkumulert per juli 
er det et negativt resultat på 58 millioner kroner, noe som er 81,3 millioner kroner etter 
budsjett.  
 
Foretaket har til sammen i 2022 fått tildelt 166 million kroner fra Helse Sør-Øst RHF 
knyttet til pandemien, alt er inntektsført per juni. Foretaket må håndtere ytterligere 
økonomiske effekter av koronapandemien i 2022 innenfor egne rammer. Det skal ikke 
lenger rapporteres på økonomiske effekter av koronapandemien til Helse Sør-Øst RHF. 
Internt i foretaket fortsettes det å merke alle pandemirelaterte kostnader og den 
enkelte divisjon skal fortsatt rapportere effekter av pandemi hver måned. Sykehuset 
Innlandet har en gjenstående udekket økonomisk effekt av pandemien på om lag 6,5 
millioner kroner per juli. Det er utfordrende å skille mellom hva som er en 
pandemirelatert kostnad og hva som skyldes andre forhold. 
 
Foretaket opprettholder foreløpig årsprognosen på minus 40 millioner kroner. Det er 
lagt inn en forventet lønnsvekst på om lag 40 millioner kroner utover budsjett for 2022. 
Per juli er ni millioner av dette kostnadsført. Det er forutsatt at pandemien i liten grad 
vil påvirke økonomien resten av året i den foreløpige prognosen. Det knytter seg 
usikkerhet til både aktivitetsutviklingen og lønnskostnadsutviklingen framover. Det er 
spesielt stor usikkerhet knyttet til bemanningsutviklingen etter 
sommerferieavviklingen. Bemanningsforbruket vil bli nøye fulgt opp i tiden framover. 
Årsprognosen vil bli vurdert på nytt etter august-resultatet. Det kan forventes en 
ytterligere forverring av prognosen slik resultatet har utviklet seg de siste månedene. 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Månedsrapport for juli 2022 
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