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Virksomhetsplan Sykehuset Innlandet HF 2022 Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det.

Sykehusenes lovpålagte oppgaver er pasientbehandling, utdanning av
helsepersonell, forskning samt opplæring av pasienter og pårørende.

Sykehuset Innlandet skaper pasientens helsetjeneste gjennom å gi
trygg og god behandling nærmest mulig der pasienten bor.

Fagmiljøer i foretaket videreutvikler og forbedrer
behandlingstilbudene i samarbeid med brukere, kommunene, fastleger
og andre som yter helsetjenester.

Sykehuset Innlandet skal samle spesialiserte helsetjenester innenfor
somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling, videreføre
desentralisering av helsetjenester, styrke samhandlingen med
primærhelsetjenesten og videreutvikle prehospitale tjenester

VIRKSOMHETSIDE

• Kvalitet

• Trygghet

• Respekt

VERDIER

• Behov for å styrke faglig og økonomisk bærekraft

• Behov for å styrke pasientrollen og økt samhandling

• Behov for å videreutvikle sikkerhetskulturen

HOVEDUTFORDRINGER

HOVEDMÅL

Framtidig målbilde - Sykehuset Innlandet skal utvikle pasientens helsetjeneste gjennom å prioritere desentraliserte
spesialisthelsetjenester, prehospitale tjenester, samhandling med primærhelsetjenesten og samle spesialiserte
tilbud med høy kompetanse

Det er utarbeidet følgende mål for planperioden:

1. Utvikle bærekraft mot ny sykehusstruktur

2. Integrert behandling av samtidige somatiske og psykiske helseutfordringer

3. Videreutvikle pasientbehandling, kvalitet og brukermedvirkning

4. Desentralisere spesialisthelsetjenester og forbedre samhandlingen med primærhelsetjenesten

5. Ivareta likeverdige tjenester, akuttmedisinsk hjelp og transport

6. Være et ledende innovasjonssykehus med gode og integrerte forskningsmiljøer

PRIORITERTE MÅL

Sykehuset Innlandet skal ha minst 95,6 prosent totaloverlevelse målt ved kvalitetsindikatoren 30 dagers
overlevelse

Redusere gjennomsnittlig ventetid innenfor psykisk helsevern, barn og unge (BUP) til under 40 dager

Alle avdelinger skal planlegge tiltak for å beholde ansatte og tiltak for å rekruttere personell

Hver divisjon prioriterer minst 2 områder som kan samordnes og/eller standardiseres med mål om å redusere
uønsket variasjon i pasientbehandlingen

Pasientforløpene intoks og barn med autisme implementeres

Over 70 prosent av pakkeforløpene skal være innen anbefalt forløpstid, med særlig satsning på lungekreft

Minst 70 prosent av pasientene med planlagt avtale kommende 6 måneder, skal ha fått tildelt time

Minst 15 prosent av alle konsultasjoner skal være digitale

Bedre ressursutnyttelse og samordning for å sikre midler til utvikling av behandlingstilbudet, investeringer i
medisinsk teknisk utstyr, IKT og vedlikehold og tilpasninger av bygningsmassen
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1. Administrerende direktør sin vurdering 
Foretaket har en bekymringsfull utvikling med økende andel fristbrudd og lange 
ventetider for pasienter som venter på time til utredning, vurdering, behandling og 
kontroller. Hovedutfordring etter andre tertial er innen fagområdene øyesykdommer, 
hjertesykdommer, øre-, nese- og halssykdommer, fordøyelsessykdommer og 
endokrinologi som har flest kontakter med passert tidspunkt for planlagt oppmøte. 
Denne økningen er en ventet ettervirkning av covid-19-pandemien hvor høyt fravær og 
krav til smittevernstiltak har ført til at pasienter har fått lenger ventetid. I månedsskiftet 
juni-juli var det og en ny bølge av koronautbrudd i Innlandet.  

Ventetider og fristbrudd er et rødt risikoområde på risikokartet etter ledelsens 
gjennomgåelse. Etter andre tertial er gjennomsnittlig ventetid økt til 71,8 dager mot mål 
på 54 dager. De ulike fagområdene, og særlig de med lengst ventetid, følges tett opp, og 
det er iverksatt en rekke tiltak for å redusere ventetiden.  

Sykefraværsprosenten har vært høy i hele 2022, og er nå i andre tertial 9,2 prosent. 
Arbeidet med å få ned ventetiden fordrer en ekstrainnsats fra foretakets ansatte 
samtidig som høyt sykefravær reduserer mulighetsrommet til å motivere til ekstra 
arbeid for å få ned ventelistene. 

Det økonomiske resultatet for foretaket samlet viser etter andre tertial et akkumulert 
negativt resultat på 49,6 millioner kroner hittil i år og 76,2 millioner kroner etter 
budsjett. I august måned har foretaket et positivt resultat på 8,4 millioner kroner. Det 
estimeres en årsprognose på minus 80 millioner kroner ved utgangen av året som gir et 
negativt budsjettavvik på om lag 120 millioner kroner. 

Styret i Sykehuset Innlandet HF behandlet i styremøte den 25. august 2022 i sak 060-
2022 Konseptrapport steg 1 – Videreutvikling av Sykehuset Innlandet. 

Styret støttet at saken om framtidig sykehusstruktur er tilstrekkelig utredet og belyst, 
og anbefalte at alternativet med Mjøssykehuset svarer ut utfordringsbildet for 
Sykehuset Innlandet. Dette alternativet legger best til rette for utvikling mot Sykehuset 
Innlandets målbilde med utvikling av pasientens helsetjeneste gjennom samhandling 
med primærhelsetjenesten, prioritering av desentraliserte spesialisthelsetjenester, 
utvikling av prehospitale tjenester og samling av spesialiserte helsetjenester. 

Styret i Helse Sør-Øst RHF skal i styremøtet 22. september sak 102-2022 Sykehuset 
Innlandet HF – hovedprogram og valg av hovedalternativ og tomt for Videreutvikling av 
Sykehuset Innlandet HF, beslutte Sykehuset Innlandets fremtidige sykehusstruktur. 
Avgjørelsen er av stor betydning for pasienter, pårørende og ansatte i Innlandet.  

Den kommende beslutningen om retningsvalget vil, uansett utfall, etterfølges av en 
omstillingsprosess på vei mot framtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet. 
Planlegging av en framtidsrettet behandling av pasienter og organisering tilpasset en 
endret sykehusstruktur mot målbildet blir viktig. Strukturendringer vil påvirke tilbudet 
til pasienter, ansatte og pårørende. Det er en forutsetning at de gode fagmiljøene 
utvikles og opprettholdes i mellomperioden. Et av hovedmålene for Sykehuset 
Innlandet i kommende planperiode i virksomhetsstrategien er å «Utvikle bærekraft mot 
ny sykehusstruktur». 

Administrerende direktør anbefaler at virksomhetsrapport etter andre tertial tas til 
etterretning.  
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2. Målekort til og med august 2022 

 
 

3. Ledelsens gjennomgåelse (LGG) 2022 
Ledelsens gjennomgåelse for 2022 ble gjennomført i alle divisjoner og på foretaksnivå i 
april måned og risikokartet ble behandlet i administrerende direktør sin ledergruppe i 
april. Status for tiltak og oppfølging av risikoområdene er gjennomgått i ledermøtet i 
september. Tillitsvalgte og hovedverneombudet er involvert i prosessen.  

Foretaket har følgende risikokart og risikomomenter/hendelser: 

 

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

Økonomisk resultat (000') 8 442 3 333 5 109 -49 553 26 667 -76 220

DRG-poeng (somatikk) 7 582              7 393                   189             60 262 62 506                  -2 245

Brutto månedsverk 7 267              7 227                   39                 6 860              6 740                   120               

Lønnskostnader eks. pensjon -375 586 -385 834 10 248 -3 392 108 -3 316 961 -75 147

Innleie helsepersonell -9 667 -3 519 -6 148 -68 840 -36 791 -32 049

Andel fristbrudd avviklede 10,6 % 0,0 % 6,5 % 0,0 %

Gjennomsnittlig ventetid 71,8                54,0 64,9                54,0

Trombolyse-andel 3 % 20 % 14 % 20 %

Alle møter 95,9 % 96,1 % 95,8 % 96,1 %

Andel telefon/video konsultasjoner 12,1 % 15,0 % 13,8 % 15,0 %



 

Side 3 av 47 

 

 
Risikoområde en og to Manglende internt og eksternt handlingsrom for endring og 
Manglende økonomisk bærekraft og midler til investering, innovasjon, MTU, IKT og 
bygningsmasse rapporteres i kapittel 22 og 23 om aktivitet og økonomi samt i 
divisjonsvise handlingsplaner og egen tiltaksplan på foretaksnivå. 

Risikoområde fire: Økte ventetider og fristbrudd er utfordrende og oppfølging beskrives 
nærmere i kapittel 8 og kapittel 12.  

4. Prioriterte mål i Virksomhetsplan 2022 og realisering av forbedringer 
Det er følgende ni prioriterte mål i foretakets virksomhetsplan for 2022: 
1. Sykehuset Innlandet skal ha minst 95,6 prosent totaloverlevelse målt ved 

kvalitetsindikatoren 30 dagers overlevelse 
2. Redusere gjennomsnittlig ventetid innenfor psykisk helsevern, barn og unge (BUP) til under 

40 dager 
3. Alle avdelinger skal planlegge tiltak for å beholde ansatte og tiltak for å rekruttere personell 
4. Hver divisjon prioriterer minst to områder som kan samordnes og/eller standardiseres med 

mål om å redusere uønsket variasjon i pasientbehandlingen 
5. Pasientforløpene intoks og barn med autisme implementeres 
6. Over 70 prosent av pakkeforløpene skal være innen anbefalt forløpstid, med særlig satsning 

på lungekreft 
7. Minst 70 prosent av pasientene med planlagt avtale kommende seks måneder, skal ha fått 

tildelt time 
8. Minst 15 prosent av alle konsultasjoner skal være digitale 
9. Bedre ressursutnyttelse og samordning for å sikre midler til utvikling av 

behandlingstilbudet, investeringer i medisinsk teknisk utstyr, IKT og vedlikehold og 
tilpasninger av bygningsmassen 

Målene er kjent i lederlinjen i divisjonene og følges opp gjennom denne tertialrapporten 
Status for målene ble gitt i første tertialrapport, og måloppnåelse for hvert av målene, 
bli tatt inn i årlig melding for 2022. 

For å nå de prioriterte målene pågår mange ulike forbedringsprosjekter. En utfordring 
er å systematisk synliggjøre forbedringer og effekter av prosjektene. Sykehuset 
Innlandet er representert i arbeidet med et nytt felles rammeverk for gevinst og 
endringsarbeid i Helse Sør-Øst, og det er etablert et nettverk for gevinst- og 
endringsarbeid. Rammeverket vil være grunnlag for et mer helhetlig og systematisk 



 

Side 4 av 47 

 
arbeid med kartlegging og oppfølging av effekter knyttet til regionale prosjekter og 
lokalt forbedringsarbeid.  

Sykehuset Innlandet arbeider med å samkjøre kompetanseutvikling innen forbedring, 
innovasjon, prosjekt- og endringsledelse innad i foretaket. Det er tatt i bruk et rolle– og 
ansvarskart som tydeliggjør ansvar og oppgaver knyttet til implementering og 
forvaltning av prosjekter og forbedringsarbeid. Gjennom et systematisk arbeid for å 
synliggjøre forbedringseffekter, testes det nå ut ulike verktøy eksempelvis innenfor 
legemiddelhåndtering og pasientforløp intoks (akutt selvpåført forgiftning). Fremover 
blir det viktig å synliggjøre og følge opp hvilke endringstiltak som har effekt.  

Noen utvalgte forbedringsprosjekter som bidrar til å nå mål i foretakets 
virksomhetsplan for 2022 kommenteres under: 

4.1 MetaVision 

Innføring av MetaVision har medført endring av arbeidsprosesser. Det er gjennomført 
observasjoner av legemiddelhåndteringen under og etter innføring i flere enheter for å 
kartlegge hvordan systemet er tatt i bruk og videre arbeids- og informasjonsflyt etter 
innføring. Basert på kartleggingen, iverksettes det tiltak for å forbedre 
arbeidsprosessene for å optimalisere bruk av systemet.  

Det er besluttet tre innsatsområder: 

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

infusjoner 

Legemiddelsamstemming er viktig, og i 2022 arbeides det også med: 

• Oppdatert flyt for legemiddelsamstemming inkludert oppdatering av 
Reseptformidleren. 

• Utskrivelsessamtale med pasient inkludert gjennomgang av legemiddelliste med 
fokus på endringer 

• Opplæring og bistand fra farmasøyt/ sykepleier 

Tiltak som iverksettes avstemmes mot standarder fra det regionale prosjektet «Lukket 
legemiddelsløyfe» og «Innføring av endoser».  

Sykehuset Innlandet har et potensial for å øke bruk av endoser av legemidler. Med 
dagens sortimentsbredde er det mulig å komme opp mot 60-70 prosent endoser fra 
sykehusapotekene (SA). Dekningsgrad for august måned i tabellen under, viser at 
foretaket ligger på 25 prosent mot 12 prosent i 2020. Grunnlaget inkluderer ikke SI 
Tynset. 

Innad i foretaket er det stor variasjon i bruk av endoser, med SI Lillehammer 30 
prosent, SI Elverum 48 prosent og SI Hamar 47 prosent. Det benyttes i tillegg en 
varierende andel industriproduserte endoser ved de ulike lokalisasjoner.  
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I de øvrige divisjonene Psykisk helsevern, Habilitering/rehabilitering og Prehospitale 
tjenester samt SI Gjøvik er det foreløpig kun sporadisk bruk. Forbruket ved SI Gjøvik og 
Divisjon Psykisk helsevern er forventet å stige fram mot årsskiftet da de første enhetene 
nå er i ferd med å legge om sitt basislager til endoser. Divisjon Tynset har kun tilgang til 
endoser fra industrien. 

Det pågår arbeid med å identifisere områder der man systematisk kan følge indikatorer 
over tid for å identifisere forbedringseffekter etter innføring av MetaVision og bruk av 
endoser. Et eksempel er tid brukt til klargjøring av legemidler, dobbeltkontroll og 
administrering.  

4.2 Digital utsending av ventelistebrev 

Det er et regionalt mål at 60 prosent av alle ventelistebrev skal sendes digitalt. 
Sykehuset Innlandet har økt fra 80 prosent i første tertial til 87 prosent etter andre 
tertial 2022. Det arbeides med en forvaltningsmodell for å ivareta endringer i 
behandlingstekster og annen pasientinformasjon. Pasientinformasjon og lokale 
prosedyrer samordnes. Målet er at våre innbyggere skal oppleve tjenestene som 
tilgjengelige, sikre og helhetlige.  

4.3 Forpliktende samarbeid innenfor fagområdene bildediagnostikk og øre-, nese- og 
halssykdommer 

Divisjon Elverum-Hamar har koordineringsansvar for arbeidet med forpliktende 
samarbeid innenfor fagområdene bildediagnostikk og øre-, nese- og halssykdommer.  

Målet for begge fagområdene er et forpliktende samarbeid mellom aktuelle avdelinger i 
Sykehuset Innlandet med reduksjon i uønsket variasjon i pasienttilbudet og bedre 
utnyttelse av kapasitet innenfor fagområdet. SI Gjøvik og SI Elverum har tilbud innenfor 
øre-, nese- og halssykdommer, mens bildediagnostiske undersøkelser tilbys ved alle 
geografiske lokalisasjoner i de somatiske sykehusene. 

Som del av mandatet skal følgende vurderes: 
1. Samordning av prosedyrer innen fagområdet 
2. Like arbeidsprosesser 
3. Utnyttelse av total faglig kapasitet 
4. Plan for samorganisering 
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Fagområde øre-, nese- og halssykdommer fikk i tillegg følgende oppdrag:  

1. Feriesamarbeid innen øre-nese-hals  
2. Med bakgrunn i ambisjonen om feriesamarbeid, gis følgende oppdrag til divisjonene 

Elverum-Hamar og Gjøvik-Lillehammer: 
• Evaluering av sommerferieavvikling 2022  
• Starte opp arbeidet med feriesamarbeid for sommeren 2023 

Styret vil i desembermøtet få presentert en evaluering av samarbeidet og plan for 
videre arbeid.  

Arbeidet innenfor bildediagnostikk følges opp gjennom fagråd for bildediagnostikk. Det 
har avhengigheter til etablering av felles protokoller på MR og er forsinket på grunn av 
utskiftning av MR på SI Hamar og SI Gjøvik, samt sykefravær. Det er etablert egne 
optimaliseringsgrupper for CT, røntgen, ultralyd og MR, som arbeider med felles 
prosedyrer. 

4.4 Forpliktende samarbeid innenfor fagområde onkologi 

Divisjon Gjøvik-Lillehammer har koordinerende ansvar for Forpliktende samarbeid 
Onkologi. Prosjektgruppen leverte inn statusrapport i juni 2022. Arbeidet følger oppsatt 
milepælsplan. Det pågår arbeid for å sikre samarbeid og ivaretagelse av de mest syke 
pasientene. Videre arbeides det med samling av prosedyrer og rutiner, gjennomgang og 
samling av fraser til pasient journal (DIPS) og utvikling av rutiner. Det er planlagt møter 
for det gjenstående arbeidet når beslutning om videre sykehusstruktur foreligger. 

4.5 «Flere fine dager» 

Forbedringsarbeidet «Flere fine dager» pågår i divisjonen Elverum-Hamar. Målet er å 
iverksette tiltak for å redusere antall strykninger av operasjoner og å få en mer 
forutsigbar drift. Divisjonen får støtte fra konsulentselskapet Deloitte og stabsområde 
Helse. 

5. Uønskede hendelser 

5.1 Oversikt over uønskede hendelser for pasient, HMS og andre hendelser 

Uønskede hendelser som oppstår gjennom året registreres og behandles i «SIfra» i 
Kvalitetsportalen. Under viser oversikt over hendelser fordelt på hele 2021, og deretter 
for første og andre tertial både for 2021 og 2022:  

Januar-Desember 2021: 
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Januar-August 2021: 

 
 

Jan-August 2022: 

 
Oversikt over antall uønskede hendelser fra pasient, HMS og andre hendelser i Sykehuset Innlandet i 2022 

Tabellene over viser at det er omtrent like mange meldte uønskede hendelser per andre 
tertial 2021 som hittil i 2022.  

De fem kategoriene i 2022 med flest uønskede pasienthendelser i andre tertial er: 

Gjennomføring av behandling/prosedyre 72 
Annet – behandling og pleie 56 
Annet pasientadministrativt 54 
Overflytting/overføring av pasientansvar sykehusinternt 46 
Informasjonssikkerhet/personvern 46 

Det pågår arbeid for å videreutvikle pasientsikkerhets- og kvalitetsforbedringsarbeidet 
og for å utvikle en kultur for åpenhet og læring. Standardisering, utarbeidelse og 
publisering av læringsnotat, statistikk (§3-3a hendelser) og temameldinger utvikles. 
Læringsnotat er en kortfattet beskrivelse av en uønsket hendelse, hvorfor det skjedde 
og hvordan forhindre gjentakelse. En temamelding skal vise foretakets systematiske 
forbedringsarbeid innenfor et fagområde i en periode på seks måneder.  

5.2 §3-3a varsel til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser og hendelsesbaserte 
tilsynssaker  

Helseforetakene skal varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn og Statens 
undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Med alvorlige hendelser, 
menes dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet ut fra påregnelig 
risiko, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a. 

Tabellen under viser at foretaket i andre tertial har oversendt 11 §3-3a meldinger til 
Helsetilsynet mot 24 i første tertial.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61/KAPITTEL_3#%C2%A73-3a
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Under viser hvilke fem kategorier det har vært flest §3-3a hendelser av i andre tertial. 

Under poliklinisk behandling 6 

Nedre luftveisinfeksjon annet enn pneumoni 3 

Annet – pasientadferd 3 
Annet diagnostikk/utredning 2 
Annet – behandling og pleie 2 

6. Tilsyn og revisjoner 

6.1 Tilsyn 

Per første tertial 2022 er det 34 åpne avvik etter tilsyn, jfr. vedlegg 1.  

Statens legemiddelverk er et direktorat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet 
som skal sikre at alle legemidler som brukes i Norge har god kvalitet, er trygge å bruke og 
har ønsket virkning. 

Legemiddelverket gjennomførte tilsyn ved blodbankene, Sykehuset Innlandet juni 2022. 
Formålet med tilsynsaktiviteten er å verifisere at krav i regelverket blir overholdt, og 
vurdere graden av samsvar med gjeldende regelverk. 

Ved tilsynet vurderte Legemiddelverket med hjemmel i forskrift av 4. februar 2005 om 
tapping, testing, prosessering, oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod 
og blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre 
(blodforskriften) gjennomføres i henhold til lovkrav. 

Legemiddelverket avdekket seks avvik ved tilsynet.  

Divisjon Medisinsk service arbeider med en handlingsplan for lukking av avvikene.  

Statsforvalteren ivaretar tilsyn med helsetjenester i kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten.  

Tilsyn med Ivaretakelsen av førerkortforskriften 

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.  
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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, ved DPS Tynset i november 2021, ved DPS Gjøvik, poliklinikk Valdres i 
april 2022 og 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 førerrett etter lov om helsepersonell § 34.  

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

Tilsynet ved DPS Gjøvik, poliklinikk Hadeland påpekte 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 Gjøvik, poliklinikk Hadeland påpekte 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 alltid. 

Tilsynet ved DPS Tynset og DPS Lillehammer, poliklinikk Otta avdekket ingen lovbrudd. 

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

 

Mattilsynet er tilsynsmyndighet for planter, fisk, dyr og næringsmidler. 

Mattilsynet gjennomførte tilsyn med produksjonskjøkkenet ved SI Lillehammer juni 
2022. Tilsynet ble gjennomført som en fysisk inspeksjon der en så på person og vareflyt, 
lokaler og innredning og produksjonshygiene. Det ble ikke avdekket avvik ved dette 
tilsynet.   

 

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 DSB siden november 2019. DSB gjennomførte 
da en tredagers revisjon av helseforetakets systematiske helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid. Det ble ved tilsynet gitt tre avvik. I brev datert 12. desember 2019 
godkjente DSB helseforetakets plan for lukking av avvikene. Tilsynet ble avsluttet 
19.12.2019. 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. Det arbeides med 
lukking av avviket og planen er at strømforsyningen 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 SI Lillehammer, Akuttmottaket SI Lillehammer og avdeling 
Blodbank og medisinsk biokjemi SI Tynset, opprettet Arbeidstilsynet tre postale tilsyn i 
november 2021 der de aktuelle enhetene skulle sende inn dokumentasjon og skriftlig 
redegjørelse for forsvarlighetsvurderinger av sine arbeidstidsordninger innen 1. 
februar 2022.  

Det ble gitt seks pålegg. Påleggene som gjaldt oversendelse av dokumentasjon av 
arbeidstidsordningene er lukket. Tre pålegg er fortsatt åpne. Svarfrist for gjenstående 
pålegg er 1. oktober 2022. 

Et av påleggene som gjenstår er å etablere en prosedyre på foretaksnivå for hvordan 
forsvarlighetsvurdering av arbeidstidsordninger skal gjennomføres.   

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som har utarbeidet prosedyre for gjennomføring av 
forsvarlighetsvurderinger. Arbeidsgruppen har nylig sluttført sitt arbeid. Resultatet av 
dette arbeidet vil bli lagt fram i relevante fora, og formidlet til divisjonene slik at de kan 
sluttføre arbeidet med sine forsvarlighetsvurderinger.  

Ved SI Lillehammer, Medisinsk avdeling, Kreftenheten, er det fortsatt tre åpne avvik 
etter tilsyn i 2016 vedrørende inneklima og arbeidsforhold. 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 ble gjennomført branntilsyn på SI Lillehammer 30. august. Det ble gitt 13 pålegg. 
Fra tidligere branntilsyn arbeides det også med lukking av pålegg ved SI Lillehammer og 
SI Gjøvik. SI Lillehammer er pålagt å etablere et planverk i forbindelse med 
brannorganisering ved utløst brannalarm og SI Gjøvik har åpent pålegg om å 
gjennomføre risikovurdering av brannobjekter. Til sammen er det 15 åpne pålegg etter 
branntilsyn. 

6.2 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.  

Sykehuset Innlandet er satt opp på følgende revisjoner i 2022: 

• Uønsket variasjon i kvalitet og forbruk av helsetjenester, vinter 2022 
• Gevinstrealisering ved elektronisk løsning for medikamentell kreftbehandling, 

vinter 2022 
• Bemanningsplanlegging, høsten 2022 

Uønsket variasjon i kvalitet og forbruk av helsetjenester 

Sykehuset Innlandet mottok en spørreundersøkelse fra konsernrevisjonen i mars 2022 
som ble sendt ut til 16 ansatte i Sykehuset Innlandet. Det er foreløpig ikke klarlagt 
videre oppfølging. 
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Gevinstrealisering ved elektronisk løsning for medikamentell kreftbehandling 

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

Sluttrapport ble sendt foretaket i juni 2022, og resultatet vil bli presentert for Styret i 
Sykehuset Innlandet av konsernrevisjonen i styremøtet i september 2022. 
 
Bemanningsplanlegging 
Sykehuset Innlandet er valgt ut som eneste foretak til å delta i revisjonen 
bemanningsplanlegging innenfor temaet pasientbehandling høsten 2022. Revisjonen vil 
undersøke om helseforetakene har tilfredsstillende kunnskap om variasjon i 
kapasitetsutnyttelsen, samt hvordan det arbeides med å optimalisere ressursbruken i 
klinikkene. Konsernrevisjonen viser til at tidligere revisjoner om ressursstyring i 
helseforetakene har vist svakheter ved bemanningsplanleggingen.  
 

Kiwa AS leverer tjenester innenfor testing, inspeksjon og sertifisering. Sykehuset 
Innlandet har avtale med Kiwa AS om årlige revisjoner innen ytre miljø.  

Det ble gjennomført ekstern oppfølgingsrevisjon av Sykehuset Innlandets ISO-
sertifisering innen ytre miljø (ISO 14001:2015) i august 2022. Revisjonen innebar en 
gjennomgang av foretakets ledelses- og miljøstyringssystem, samt en stikkprøvebasert 
gjennomgang av divisjonenes arbeid med ytre miljø. Divisjonsgjennomgangen 
gjennomført i divisjon Gjøvik-Lillehammer, ved SI Lillehammer, Akuttmedisinsk 
avdeling, enheter for Anestesi og Intensiv, og ved SI Gjøvik, Medisinsk avdeling, 
sengepost 2AB og sengepost 2E. 
 
Hovedkonklusjonen fra revisjonen er at Sykehuset Innlandet opprettholder sin ISO-
sertifisering for området ytre miljø.  
Det ble funnet tre avvik: Ledelsens gjennomgåelse følger ikke alle punktene i ISO-
standarden, overordnede miljømål er lite kjent i organisasjonen, lokale miljømål er ikke 
i sammenheng med overordnede miljømål og det er uklart hvordan miljømålene følges 
opp, samt manglende temperaturkontroll i kjøleskap for oppbevaring av legemidler ved 
en av enhetene.  

Det ble i tillegg gitt en merknad om manglende internrevisjon på området ytre miljø i 
2021 og 2022, samt at foretakets kartlegging av miljøaspekter bør oppdateres.  

Revisjonsteamet anbefaler også at internrevisjonene samles i et felles program som 
inkludere både foretaks- og divisjonsnivå. 

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). De interne revisjonene på foretaksnivå som etter plan skal gjennomføres 
høsten 2022 er revisjon av medisinsk koding (ernæring), mislighetsrevisjon og 
legemiddelrevisjon. Den siste i regi av Sykehusapoteket HF.  
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7. Pasientavtaler  

7.1 Digitale konsultasjoner 

I foretakets virksomhetsplan for 2022 er det følgende mål: 

«Minst 15 prosent av alle konsultasjoner skal være digitale». Bildet under viser en 
oversikt fordelt på fagområder for andre tertial 2022. 

 
Totalt sett for Sykehuset Innlandet er resultatet per andre tertial 14 prosent, omtrent 
samme som for 2021. Det er 14 fagområder som har måloppnåelse, og gjennom året har 
flere avdelinger økt andelen som et tiltak for å redusere ventelistene. Det er et langsiktig 
mål å ytterligere øke andelen telefon- og videokonsultasjoner samt nettbasert 
behandling, eMestring.  

SI Gjøvik og SI Lillehammer har tatt i bruk videokonsultasjoner ved sårpoliklinikkene. 
Helsepersonell fra kommunen utstyres med hodekamera og er hjemme hos pasienten 
under konsultasjonen med behandler på sykehuset.  

Sykehuset Innlandet er pilot for et prosjekt med dynamiske videomøterom fra Norsk 
Helsenett. Løsningen med dynamiske videomøterom er en sikrere måte å gjennomføre 
videokonsultasjoner på fordi både behandler og pasient må autentiseres, og skal 
erstatte dagens løsning for møterom. Nevrologisk avdeling, avdeling Fysikalsk medisin 
og rehabilitering, Granheim, SI Gjøvik, Kirurgisk avdeling, og DPS Gjøvik, deltar i piloten 
som avsluttes ved årsskiftet. 

Divisjon Tynset vurderer oppstart av et prosjekt med digitale sykepleiekonsultasjoner. 

7.2 Planleggingshorisont – Andel og antall med fast time de neste seks måneder  
I foretakets virksomhetsplan for 2022 er det følgende mål: 

«Minst 70 prosent av avtalene med planlagt avtale kommende seks måneder skal ha fått 
tildelt time».  

Diagrammet under viser utviklingen for andelen timer tildelt kommende seks måneder 
fra januar 2021 til andre tertial 2022:  



 

Side 13 av 47 

 

 
 
Andel timer tildelt siste seks måneder er 57 prosent. Trenden er negativ, og ved 
sammenlikning er det variasjon mellom divisjoner og avdelinger, inkludert mellom 
avdelinger innenfor samme fagområde. Divisjon Tynset, divisjon Psykisk helsevern og 
Nevrologisk avdeling har måloppnåelse. God planleggingshorisont er et viktig ledd i 
arbeidet med å redusere ventelister og dette arbeidet må intensiveres fremover.  

7.3 Pasientavtaler – «Alle møter»  

Det er et mål i foretakets målekort (se kapittel to i tertialrapporten) at minst 96,1 
prosent av pasientene møter til planlagte konsultasjoner i Sykehuset Innlandet.  

Totalt er det 95,8 prosent som har møtt til planlagt avtale hittil i år. Det er 0,3 
prosentpoeng under måltallet.  

I divisjon psykisk helsevern har 91,3 prosent møtt til planlagt avtale hittil i år, og dette 
er en økning på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med andre tertial 2021. Arbeidet med 
denne indikatoren følges opp i månedlige tavlemøter. Det brukes tid på å følge opp 
pasienter og pårørende per telefon forut for oppmøte med godt resultat.  
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8. Andel fristbrudd avviklede og utsatte pasientkontakter  
Utvikling andel fristbrudd til og med andre tertial 2022: 

 
 

Utvikling til og med andre tertial for andel og antall pasientkontakter passert planlagt 
tid for oppmøte: 

 
Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i andre tertial 6,5 prosent, som er en 
negativ utvikling sammenlignet med samme periode i 2021 da resultatet var 3,8 
prosent. Pasienter som nærmer seg fristbrudd meldes til HELFO, men ikke alle takker ja 
når de får tilbud om annet behandlingssted. 

Andelen pasienter passert planlagt tid for oppmøte har vært økende gjennom de første 
månedene i 2022, men har etter juni vist en liten nedgang. Det er fagområdene 
øyesykdommer, hjertesykdommer, øre-, nese- og halssykdommer, 
fordøyelsessykdommer og endokrinologi som har flest kontakter med passert tidspunkt 
for planlagt oppmøte. Utfordringer i den enkelte divisjon kommenteres under. 
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Divisjon psykisk helsevern: Andel fristbrudd har samlet økt fra 8,2 prosent andre 
tertial 2021 til 9,1 prosent andre tertial 2022. Det arbeides målrettet med tiltak for å få 
ned ventetider og redusere andelen fristbrudd.  

Innenfor psykisk helsevern barn og unge har andel fristbrudd økt fra 26,5 prosent til 
29,2 prosent i andre tertial 2022. Det er store utfordringer med kapasitet for å håndtere 
den økte henvisningsmengden og økte ventelister. I tillegg til allerede igangsatte tiltak, 
innføres det et nytt tiltak med etablering av et avklaringsteam som skal utføre en 
halvdags basisutredning av pasienter og deretter beslutte videre tiltak. Teamet hadde 
oppstart i august. Det forventes rask og betydelig effekt av dette tiltaket. 

Innenfor psykisk helsevern for voksne er det etablert tiltak som innføring av 
avklaringsteam og økt behandlerkapasitet i e Mestring med to nye behandlerstillinger.  

Divisjon Gjøvik-Lillehammer har størst utfordringer innenfor hjerte- og 
fordøyelsessykdommer. Det er planlagt et samarbeid med divisjon Tynset for hjelp til å 
ta ned ventelistene. Andre fagområder som har fristbrudd, er lunge og endokrinologi på 
SI Lillehammer og ortopedi ved både SI Gjøvik og SI Lillehammer. Innenfor kirurgi har 
blant annet mangel på operasjonssykepleiere vært en utfordring. Alle avdelinger 
arbeider med tiltak. 

Divisjon Elverum-Hamar har hatt økende fristbrudd gjennom året og spesielt i august. 
Ventetid for avviklede og ventende er også økende. Hovedutfordringen er innenfor 
øyesykdommer, andelen pasienter med passert planlagt tid for oppmøte er raskt 
økende og det planlegges aktiviteter for å se på hvilke tiltak som kan iverksettes. 

Andre fagområder som har utfordringer, er endokrinologi, fordøyelsessykdommer, 
lungesykdommer og hjertesykdommer. 

Tiltak for å redusere andel fristbrudd og andel pasienter passert planlagt tid for 
oppmøte, er normalisering av drift etter pandemien, normalisering av sykefravær, 
kveldspoliklinikk, vikarinnleie, økning av digitale konsultasjoner og utbedring av 
lokaler. Mangel på operasjonsstuer og medisinsk teknisk utstyr gjør det ekstra 
utfordrende. 

Divisjon Tynset har minimale utfordringer med fristbrudd og andel pasienter passert 
planlagt tid for oppmøte, og er i dialog med andre divisjoner for å kunne avhjelpe innen 
de fagområder der det er mulig. 

Divisjon Habilitering og Rehabilitering har spesielt utfordringer med fristbrudd 
innenfor lungerehabilitering. Legeressurser til fagområdet har vært lavere enn planlagt. 
Andel fristbrudd antas å øke framover med bakgrunn i dette. Det jobbes med 
rekruttering og gode planer for mest mulig effektiv utnyttelse av fagressursene.  

Det er stor variasjon mellom seksjonene, og tiltak er i stor grad rettet mot 
lungerehabilitering ved: 

• Rekruttere lungeleger (divisjon Gjøvik-Lillehammer) 
• Få på plass forutsigbarhet for tilstedeværelse av legeressurser og plan for effektiv 

utnyttelse av fagpersonene (samarbeid mellom avdelingene) 
• Kontinuerlig overvåking av ventelistene for å sikre at de som trenger det mest blir 

prioritert først (alle seksjoner). 
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9. Henvisninger psykisk helsevern  

9.1 Felles henvisningsmottak 

Det er igangsatt et prosjekt ved DPS Gjøvik i samarbeid med avtalespesialistene i 
opptaksområdet om etablering av felles inntak, det vil si at fagpersoner i 
spesialisthelsetjenesten og avtalespesialistene sammen vurderer henvisninger fra 
primærhelsetjenesten. Prosjektet hadde oppstart 1. september, men det gjenstår flere 
viktige problemstillinger som det må arbeides videre med.  

9.2 Vurderingssamtale 

Sykehuset Innlandet skal tilby vurderingssamtale innen 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.  

De barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene benytter vurderingssamtaler i alle 
poliklinikker. Erfaring tilsier at for at dette skal fungere på en god måte, bør det 
foreligge konkrete samarbeidsavtaler med førstelinjetjenesten slik at viktige områder 
som kvalitet i henvisninger, kvalitet gjennom behandlingsoppfølging og ved avslutning 
av pasientbehandlingen er tilstrekkelig sikret.  

Det er positive erfaringer med de 26 samarbeidsavtalene mellom psykisk helsevern 
barn og unge og kommunene per august. Ulike tilnærminger prøves ut for å nå mål om 
felles inntaksvurderinger med kommunene i saker med usikkerhet om pasienten har 
rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.  

BUP Tynset prøver ut en modell med rask avklaringssamtale med åtte kommuner i 
opptaksområdet. Dette er vurderingssamtaler med pasient og familie der det samtidig 
tas direkte kontakt med førstelinjetjenesten og henviser ved behov for mer informasjon. 

Gran kommune har etablert et tverrfaglig inntaksteam der barne- og 
ungdomspsykiatrisk poliklinikk inngår som en fast part og foretar vurdering av 
«gråsonesaker» i samarbeid med teamet. 

Videre deltar avdeling Psykisk helsevern barn og unge i en dialogbasert inntaksmodell 
med Hamar og Ringsaker kommune. Her gjennomføres felles inntaksvurderinger i møte 
mellom tjenesteledere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 

10. Tvangsbruk i psykisk helsevern  
Det er oppmerksomhet i divisjonen på reduksjon av bruk av tvang og at eventuell bruk 
av tvang skal være på riktig nivå. 

Det har vært gjennomført kartleggingsmøter med aktuelle avdelinger. Avdelingene for 
Akuttmedisin og psykose på SI Sanderud og SI Reinsvoll og Alderspsykiatrisk avdeling 
har laget avdelingsvise tiltaksplaner for redusert og riktig bruk av tvang, og 
gjennomfører opplæring av nytilsatte.  

I 2022 er det gjennomført opplæringsdager i Møte med aggresjonsproblematikk (MAP) 
med deltakere fra aktuelle døgnenheter i sykehusavdelingene. Om lag 500 ansatte i 
døgnposter har gjennomført opplæring per andre tertial. Det er en ressursperson som 
sammen med lokale fagansvarlige har ansvaret for hoveddelen av opplæringen og følger 
opp i nettverksarbeid med MAP instruktørene. Arbeidet videreføres høsten 2022. 
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11. Forebygging av selvmord  
Divisjon Psykisk helsevern arbeider med tilnærmingen CAMS (the Collaborative 
Assessment and Management of Suicidality) i det selvmordsforebyggende arbeidet. 
CAMS er utviklet i USA. Det essensielle i CAMS-tilnærmingen er å involvere pasienten 
som en likeverdig samarbeidspartner i vurdering og håndtering av selvmordsrisiko. Til 
sammen har nær 500 ansatte gjennomført kurs i CAMS.  

For å understøtte videre implementering av CAMS, vil det i 2022 bli avholdt faglige 
oppfriskningsdager i CAMS med bistand fra det regionale ressurssenteret for vold, 
traumatisk stress og selvmordsforebygging Øst (RVTS Øst.)  

Ved ett DPS involveres pårørende gjennom en arbeidsgruppe etablert for 
systematisering og kvalitetssikring av pårørendeinvolvering. Kollegastøttegrupper er 
etablert for å ivareta ansatte som har mistet pasient i selvmord. 

Divisjon Psykisk helsevern deltar i regional arbeidsgruppe for forebygging av selvmord 
i regi av Helse Sør-Øst RHF. 

12. Ventetider somatikk og psykisk helsevern  
Figuren under viser utvikling for gjennomsnittlig ventetid det siste året:  

 
I oppdrag og bestilling 2022 er det mål om: 

Somatikk: 

«Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres sammenliknet med 2021. Målsetningen på sikt 
er lavere enn 50 dager».  

Resultatet etter andre tertial er 66 dager, dette er åtte dager lenger sammenlignet med 
andre tertial i fjor. 

Antallet pasienter på venteliste har vært økende gjennom året, spesielt gjelder dette for 
fagområdene fordøyelsessykdommer, hjertesykdommer, ortopedi, øre-nese-
halssykdommer og øyesykdommer. Utviklingen følges ukentlig. Det er krevende å få på 
plass tiltak som kan forbedre situasjonen. Manglende ressurser, økt sykefravær og 
slitasje på helsepersonell etter pandemien, gjør situasjonen utfordrende. Flere 
avdelinger fikk i 2021 tildelt tjenesteinnovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst RHF med 
hensikt å redusere ventetider til poliklinisk behandling. Etter en utfordrende start med 
pandemi, er nå alle i gang med ulike tiltak som forventes å gi effekt. 
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Psykisk helsevern: 

I oppdrag og bestilling 2022 er det mål om: 
• Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn 40 dager for psykisk helsevern voksne 
• Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn 35 dager for psykisk helsevern barn og unge 
• Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn 30 dager for TSB 

Tabellen under viser resultat etter andre tertial 2022: 

 

 

 
 
 
 

Tiltak for å redusere ventetid er de samme som beskrevet under kapittelet om 
fristbrudd. Divisjonsledelsen ser behovet for ytterligere grep for å øke totalkapasiteten 
innenfor fagområdet psykisk helsevern barn og unge, og dette vil følges opp i 
budsjettarbeid i høst.  

13. Epikriser somatikk  
I oppdrag og bestilling 2022 er det følgende mål: 

«Minst 70 prosent av epikrisene skal være sendt innen en dag etter utskrivning fra 
somatisk helsetjeneste» 

Resultat etter andre tertial 2022: 

 
Andelen epikriser sendt ut innen en dag var 56 prosent for andre tertial 2022. Det er 
flere avdelinger som når målkravet, men mange har utfordringer.  

Divisjon Habilitering og Rehabilitering har nedsatt en arbeidsgruppe som skal revidere 
rutinene for arbeidet med epikriser slik at alle faggrupper som er involvert inkluderes i 
endringer for å bedre måloppnåelsen. 

14.  Epikriser psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling  
I oppdrag og bestilling 2022 er det følgende mål: 

«Minst 60 prosent av epikrisene skal være sendt innen en dag etter utskrivning fra 
psykisk helsevern for voksne og TSB». 
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Resultat etter andre tertial 2022: 

 
Arbeidet med epikrisetid følges tett av avdelingene, og andelen epikriser innen én dag 
nærmer seg målet om 70 prosent for fagområdene psykisk helsevern for voksne og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Særlig sistnevnte har bedret andelen betraktelig 
de siste månedene. Det er etablert gode systemer i mange av døgnenhetene slik at 
sårbarheten knyttet til spesialistdekning ikke får så stor konsekvens for epikrisetid som 
tidligere.  

15. Legemidler  

15.1 Antibiotika  

I oppdrag og bestilling 2022 er det følgende mål: 

«Samlet forbruk av bredspektret antibiotika skal reduseres med 30 prosent i 2022 
sammenliknet med 2012. Året 2021 var det siste året for Handlingsplan mot 
antibiotikaresistens i helsetjenesten (2015-2020), og det vil bli arbeidet mer målrettet 
for å følge opp den nasjonale strategien mot antibiotikaresistens i 2022.» 

Forbruket av bredspektret antibiotika totalt i Sykehuset Innlandet har økt i både første 
og andre tertial i 2022. Det er en klar økning både sammenlignet med første og andre 
tertial i 2012, normalåret 2019 og i 2021. Økningen er 11 prosent sammenlignet med 
2012. Forbruket har økt i alle divisjoner.  
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Sentralt antibiotikateam har anbefalt at det settes divisjonsvise og avdelingsvise mål for 
enten reduksjon i forbruk av bredspektret antibiotika eller kvalitetsmål knyttet til 
antibiotikabruk. Arbeidet har i liten grad kommet i gang igjen etter pandemien. Det er 
store utfordringer med å skaffe leger og sykepleiere til teamene, men divisjon Elverum-
Hamar har siden forrige tertial hatt møter med avdelingsledere og sentralt 
antibiotikateam for å komme i gang igjen.  

Sentralt team jobber i år med å planlegge en felles revisjon av kirurgisk 
antibiotikaprofylakse, gjennomføring av fellesmøte for lokale antibiotikateam, 
oppdatering av intranettside for antibiotikastyring og implementering av reviderte 
kapitler i nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus.  

16. Pasientforløp 
Sykehuset Innlandet har tidligere jobbet med pasientforløp innen diagnosene 
hoftebrudd, hjerneslag og forløpet god start fra mottak til sengepost. Disse følges opp av 
aktuelle divisjoner for å sikre ønsket effekt.  

16.1 Pasientforløpene intoks (akutt selvpåført forgiftning) og barn med autisme 

I virksomhetsplan 2022 for Sykehuset Innlandet er det tatt inn følgende mål: 

«Pasientforløpene intoks og barn med autisme implementeres». 
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Forløpene er bygget på en sammenhengende helsetjeneste i både primær- og 
spesialisthelsetjenesten som gir forutsigbarhet og helhet for pasienten. Begge 
pasientforløpene har i andre tertial jobbet med forberedelser til implementering av 
prioriterte tiltak. 
 
Pasientforløp intoks er i prosess for innføring av anbefalte tiltak knyttet til: 

• Kartlegging av psykososiale og eksistensielle forhold 
• Psykiatrisk Tilsyn fra psykisk helsevern utvides til helg, kveld og helligdag 
• Henvisning til psykiatrisk tilsyn 
• Kriseplan - redigere mal, forbedre praksis for opprettelse og bruk  
• «Time i hånda» til oppfølging etter utskrivelse 
• «Gjengangere» - ivaretakelse 

Pasientforløpet barn med autisme er klart for publisering og implementering 
gjennom høsten. Publisering skjer med informasjon på intranett, foretakets 
internettside og på Kompetansebroen for å nå ut til eksterne samarbeidspartnere slik at 
de kan nyttiggjøre seg av verktøyet. Videre jobbes det med å utarbeide tre korte 
videofilmer, som skal publiseres i de samme kanalene. Videofilmene skal omhandle 
informasjon om og tidlige tegn på autismespekterforstyrrelser og oppfølging etter 
diagnostisering. Det planlegges samhandlingsmøter med de syv helseregionene i 
Innlandet for å informere om pasientforløpet og et påfølgende kurs om tidlige tegn på 
autismespekterforstyrrelser. Dette blir fysiske møter i regionene hvor relevante 
instanser som PPT, helsestasjoner, fastleger, barnehager og skoler inviteres.  

16.2 Pasientforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)  

I oppdrag og bestilling 2022 er det følgende mål: 

«Andel pasientforløp som har gjennomført evaluering av behandling i poliklinikk for 
psykisk helsevern barn og unge, psykisk helsevern voksne og TSB skal være minst 80 
prosent.» 

Resultat etter andre tertial viser at andel utredet innen anbefalt forløpstid er 66 
prosent. Det har vært en forbedring i andel pasientforløp som er innenfor forløpstid i 
alle fagområder.  

For indikatoren «involvering i behandlingsplan» er det en forbedring fra 23 prosent i 
2021 til 40 prosent i 2022. Det arbeides mye med pasientinvolvering i divisjon Psykisk 
helsevern, som ved bruk av selvutfyllingsskjema i Checkware, som aktiver pasienten i 
en tidlige fase av behandlingsforløpet. 
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17. Pakkeforløp kreft  
I virksomhetsplan for 2022 er det følgende mål: 

«Over 70 prosent av pakkeforløpene skal være innen anbefalt forløpstid, med særlig 
satsning på lungekreft». 

17.1 Alle diagnoser og behandlingsformer 

Tabellen under viser resultater for alle diagnoser for behandlingsformene 
medikamentell-, kirurgisk- og strålebehandling: 

Pakkeforløp kreft andre tertial 2021 2022 

Alle krefttyper i pakkeforløp Antall % Antall % 
Andel nye pasienter i pakkeforløp 469 av 657 71 539 av 726 74 
Anbefalt behandlet innen standard forløpstid – alle 
behandlingsformer 

352 av 504 70 351 av 549 64 

Anbefalt behandlet innen standard forløpstid - 
medikamentell behandling 

 51 av  94 54  54 av 102 53 

Anbefalt behandlet innen standard forløpstid - kirurgisk 
behandling 

271 av 334 81 267 av 362 74 

Anbefalt behandlet innen standard forløpstid – 
strålebehandling 

  9 av  38 24  13 av  49 27 

Resultatet for andre tertial viser uendret andel nye pasienter i pakkeforløp. Andel 
behandlet innen standard forløpstid for alle behandlingsformer er seks prosentpoeng 
lavere for andre tertial 2022 sammenlignet med samme periode i 2021.  

For første og andre tertial samlet, er andelen behandlet innen standard forløpstid 68 
prosent og lavere måloppnåelse enn for samme periode i 2021.  

Antall pasienter til strålebehandling fortsetter å øke og det er noe bedre måloppnåelse 
enn tidligere. Mangel på legeressurser er hovedårsaken til lav andel behandlet innen 
standard forløpstid. Avdelingen får tilsendt detaljerte rapporter på de pasientene som 
skal ha strålebehandling som første behandling. Rapporten benyttes som grunnlag for 
prioritering etter medisinsk hastegrad. I tillegg arbeides det generelt med forbedringer 
knyttet til utredningstiden frem til klinisk beslutning, så det er litt romsligere med tid til 
å planlegge oppstart behandling.  

Pakkeforløpene for blære-, bryst-, galleveiskreft og malignt melanom er de 
diagnosespesifikke pakkeforløpene med over 70 prosent måloppnåelse i andre tertial i 
2021 og 2022. Totalt seks pakkeforløp oppnår dette resultatet. 

I pakkeforløp lymfom er det åtte prosent som er behandlet innen standard forløpstid i 
andre tertial. Høsten 2022 skal det igangsettes et forbedringsarbeid for pasientgruppen. 
Fagmiljø på tvers av avdelinger ved divisjon Gjøvik-Lillehammer tar initiativ til dette. 

17.2 Lungekreft 

Det vises til egen styresak 073/2022 om Lungekreft – Utvikling og forbedringsområder 
pakkeforløp lungekreft  

17.3 Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft 

Helsedirektoratet lanserte første januar i år pakkeforløp hjem for pasienter med kreft. 
Pakkeforløpet består av tre samhandlingspunkter. Implementeringen skal foregå i 
perioden 2022-2023. Foretakene har ansvar for Samhandlingspunkt 1 hvor alle 
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pasienter med kreftdiagnose skal få tilbud om en behovskartlegging utover 
kreftdiagnosen og behandlingen. Kommunene har ansvar for Samhandlingspunkt 2 og 3. 
Sykehuset Innlandet er i gang med implementering med utprøving av sykepleierdrevet 
poliklinikk på stråleenheten for pasienter med prostatakreft. Samarbeidspartnere for å 
få til samhandling er kontaktpersoner i Helsefellesskapet, samhandlingsleger og 
ressurssykepleiernettverket i palliasjon og kreftomsorg. Representant fra Sykehuset 
Innlandet deltar i ressursgruppe for pakkeforløp kreft i Helse Sør-Øst og det er regionalt 
utarbeidet et elektronisk dokument og en veileder til bruk for dokumentasjon av 
behovskartleggingen. 

18. Forskning og innovasjon 
Forskningspoengproduksjonen i Sykehuset Innlandet ligger høyest blant ikke-
universitetssykehusene nasjonalt. Nye tall viser en økning på 48 prosent fra 2020 til 
2021. Dette skyldes poeng gitt for innhenting av eksterne midler i et EU-prosjekt. 
Økende forskningspoengproduksjon gir økning i resultatbasert rammetildeling fra 
Helse Sør-Øst RHF til Sykehuset Innlandet. Rammetildelingen har økt fra 41 millioner 
kroner i 2015 til 95 millioner kroner i 2022, og ligger høyere enn de totale 
driftskostnadene til forskning i Sykehuset Innlandet. 

Det er en politisk målsetting at flere pasienter skal ha tilgang på utprøvende behandling 
gjennom kliniske studier. Koordinatorfunksjon for kliniske studier er etablert, og 
studieaktiviteten er økende.  

Det er etablert 12 forskningsgrupper integrert i klinisk virksomhet. Per august er 72 
ansatte i eller under oppstart av doktorgradsutdanningsløp hvorav 23 er eksternt 
finansiert. Det er 17 på post. dok. eller forskerstipend, hvorav sju er eksternt finansiert. 
Så langt har det vært fire disputaser i 2022. Hovedutlysning av interne forskningsmidler 
og videre behandling av søknader er gjennomført i andre tertial. Det er etablert en 
ordning med ekstern vurdering av forskningsprosjekter, som virkemiddel for utvikling 
av den vitenskapelige kvaliteten og dermed konkurransekraften mot utlysninger av 
forskningsmidler i Sykehuset Innlandet, Helse Sør-Øst, Norges Forskningsråd og andre. 

I Innlandet er Helseinn etablert som en innovasjonsklynge og samarbeidsstruktur som 
skal fasilitere utvikling av innovative fremtidsrettede tjenesteløsninger gjennom å 
bringe aktører fra sykehus, kommune, akademia, næringsliv og det frivillige sammen. 
Det er i andre tertial lagt ned arbeid for å støtte kliniske enheter med utvikling av 
innovative prosjekter og søknader på utlysning på innovasjonsmidler i Helse Sør-Øst 
(11 prosjekter i prosess). Sykehuset Innlandet deltar i 25 eksternt finansierte 
innovasjonsprosjekter. Enkelte av disse prosjektene er større prosjekter finansiert av 
EU og Norges Forskningsråd. 

Sykehuset Innlandet er partner i SFI NORCICS, et senter for forskningsdrevet 
innovasjon i cybersikkerhet i samfunnskritiske sektorer ledet av NTNU. SFI NORCICS 
skal drive langsiktig forskning som bygger på partnernes behov, og skal bidra med 
kunnskap som leder til sikkerhet i digitalisering, beskyttelse mot cyberhendelser, samt 
at kritiske samfunnsfunksjoner støttes av en robust og pålitelig digital infrastruktur. Det 
har vært et pågående arbeid i andre tertial med å etablere samarbeid mellom Sykehuset 
Innlandet og SFI NORCICS. 
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19. Bygg og vedlikehold 
I oppdragsdokumentet punkt 4.5 Bygg og vedlikehold er det tatt inn: 

 «Tilstand i bygningsmassen registreres hvert fjerde år. Helseforetakene skal i løpet av 
2022 etablere tilstandsbaserte vedlikeholdsplaner for tilstandsgrad 2 (TG2) og 
tilstandsgrad 3 (TG3) i henhold til Norsk Standard for Tilstandsanalyse av byggverk 
(NS3424) som følger: 

• 10-års tilstandsbasert vedlikeholdsplan for TG2 
• 5-års tilstandsbasert vedlikeholdsplan for TG3 

Vedlikeholdsplaner utarbeides i løpet av 2022 som følge av innføring av intern husleie i 
2023. Foretaket har oversikt over vedlikeholdsbehov og fremtidige behov. Det gjenstår 
noe sammenstilling av dette opp mot de fem- og ti-årsplanene som er beskrevet i 
oppdragsdokumentet. Mange bygg har TG3-tilstand med store eller vesentlige avvik på 
bygget. Det er behov for rive flere bygg, men det er enda ikke prioritert å bruke midler 
til det. Byggene står tomme og de vil ikke bli prioritert i vedlikeholdsplan. Et eksempel 
er Søsterhjemmet på Tynset. 

20. Bemanning  

20.1 Bemanningsutvikling på foretaksnivå 

 
Bemanningstallet for Sykehuset Innlandet totalt for august måned ligger 39 brutto 
månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Sammenlignet 
med august i fjor ligger bemanningstallene i august i år 44 brutto månedsverk høyere. 
For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene i august et forbruk som ligger 52 
brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. Divisjon Psykisk 
helsevern har i august et mindreforbruk tilsvarende 56 månedsverk. Et merforbruk på 
foretaksnivå hittil i år på 120 brutto månedsverk utgjør 1,77 prosent.  

Mindreforbruket i Psykisk helsevern skyldes primært manglende tilgang til kvalifisert 
personell. De somatiske divisjonene opplever også en økende grad av 
rekrutteringsutfordringer.  
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Det er en markant økning i innleie fra vikarbyrå fra januar til august i de somatiske 
divisjonene. Hittil i år er budsjettet på innleie fra vikarbyrå på nesten 37 millioner 
kroner, mens det faktiske forbruket er på nesten 69 millioner kroner. 55 millioner 
kroner knytter seg til innleie av leger, hvorav hovedvekten er innleie av leger i divisjon 
Psykisk helsevern. Det er en økende tendens til innleie av annet type helsepersonell.  

Innleie fra byrå registreres ikke som månedsverk og synliggjøres derfor ikke i 
bemanningsforbruket, men fremgår av regnskapet.  

Sommermånedene er normalt en periode med lavt korttidsfravær. I månedsskiftet juni-
juli oppsto en ny bølge av korona i Innlandet, noe som medførte økt korttidsfravær, i 
tillegg til høyt belegg av pasienter og redusert tilgang til ferievikarer, spesielt for 
akuttmottak og på indremedisinske og akuttmedisinske poster. Mangel på personell 
medfører økt arbeidsbelastning og kostbare løsninger.  

Merforbruket på overtid, uforutsette vakter og ekstrahjelp fremgår av tabellen under.  

 

 
Variabel lønn for perioden 21. juni til 20. juli inngår i bemanningstallene for august.  

Hovedvekten av avviket knytter seg til driften innenfor:  
• indremedisin (47 månedsverk)  
• akuttmedisin (26 månedsverk)  
• akuttpsykiatri (12 månedsverk) 

Sykehuset Innlandet gjennomfører i år en systematisk evaluering av 
sommerferieavviklingen. Det er utarbeidet et felles malverk for evaluering av 
hovedferieavviklingen, som benyttes for døgnposter i somatikk og utvalgte døgnposter 
innenfor psykisk helsevern. Evalueringen vil gi viktig kunnskap som skal benyttes for 
bedre planlegging av hovedferieavviklingen i 2023.  

Bemanningsutvikling og månedsverk per divisjon: 
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Divisjon Psykisk helsevern, avdeling Akuttpsykiatri og psykosebehandling på Reinsvoll, 
har fortsatt et stort merforbruk. Årsaken til merforbruket har sammenheng med et økt 
sykefravær og stor pågang av øyeblikkelig hjelp. Avdeling for Akuttpsykiatri og 
psykoseavdeling på Sanderud har i større grad holdt budsjettrammene for bemanning. 

Bemanningsutviklingen i divisjonen viser en nedgang i forbruk av månedsverk. 
Hovedårsaken er rekrutteringsutfordringer i de distriktspsykiatriske sentrene (DPS-
ene). Flere enheter har innleie av behandlere fra byrå.  

Divisjon Gjøvik-Lillehammer og divisjon Elverum-Hamar har siste tertial hatt avvik som 
skyldes høyt sykefravær og høyt pasientbelegg. Det er økende utfordringer knyttet til 
rekruttering av kvalifisert helsepersonell. Divisjon Eiendom og internservice har 
midlertidig, ut august, økt bemanningen innenfor renhold og portør for å avlaste 
kliniske avdelinger.  

Det arbeides systematisk med tiltak for å rekruttere og beholde, samt redusere fravær; 
herunder prosjektet «Attraktive arbeidsdager», nærværsprosjekter, prosjektet 
«Oppgavedeling i sengepost», innføring av tredelt utdanningsforløp for leger i 
spesialisering (LIS) for å styrke rekrutteringen til divisjon Psykisk helsevern, prosjekt 
«Employer Branding», lederopplæring og ledelsesutvikling.  

20.2 Sykefraværsutviklingen på foretaksnivå  

Sykefraværsutviklingen på foretak pr andre tertial (pr juli): 
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Sykefraværet for foretaket hittil i år er 9,2 prosent. Dette er 1,1 prosentpoeng høyere 
enn for samme periode i 2021. Korttidsfraværet økte fra høsten 2021 til en topp i 
februar i år, før det gikk ned igjen mot sommeren.  

I slutten av juni og i juli har korttidsfraværet økt litt igjen og foretaket ligger i juli 0,9 
prosentpoeng høyere sammenlignet med juli 2021. Sykefraværet i juli 2022 fratrukket 
koronarelatertfravær er 8,4 prosent. 

20.3 Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven  

Totalt antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven (AML-brudd) i 
august er 5 077 brudd. Det er omlag 700 flere brudd enn i august 2021. Antall brudd har 
holdt seg stabilt høyt etter høsten 2021.  

 
Sammenlignet med andre tertial 2021 skyldes økningen i AML-brudd i hovedsak 
sykdom og kompetanse. Dette har klar sammenheng med sykefraværet og tilgang på 
kvalifisert personell i samme periode.  
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Hovedvekten av bruddene oppstår i de to store somatiske divisjonene Elverum-Hamar 
og Gjøvik-Lillehammer, i tillegg til i divisjon Psykisk helsevern. 

Det vil bli satt i gang et arbeid høsten 2022 for å se på hvordan foretaket kan arbeide 
med å redusere brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML.  

Rutine for forsvarlighetsvurdering av arbeidstidsordninger og arbeidsplaner i foretaket 
kan bidra til at AML-brudd blir vurdert og hensyntatt når nye arbeidsplaner utarbeides.  

Arbeidet med å beholde og rekruttere og redusere sykefraværet er viktig for å redusere 
antall AML-brudd. Sykehuset Innlandet har i tråd med foretakets virksomhetsstrategi 
økt kapasiteten innenfor området ressursstyring for å kunne bistå de kliniske 
avdelingene.  
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20.4 Arbeidsmiljø og arbeidsbelastning  

Resultatene fra Forbedringsundersøkelsen knyttet til arbeidsbelastning (min 
arbeidsbelastning er passe stor) har en skår på 62 i 2022, mot 65 i 2021 og 61 i 2019 på 
overordnet nivå i foretaket. Dette indikerer at mange ansatte har opplevd at 
arbeidsbelastningen har vært høy over lengre tid. Forbedringsundersøkelsen og antall 
meldte uønskede hendelser vedrørende arbeidsbelastning viser at opplevd 
arbeidsbelastning varierer mellom ulike divisjoner, enheter og stillingskategorier. Det 
er også endringer i opplevd arbeidsbelastning over tid.  

Antall meldte uønskede hendelser knyttet til arbeidsbelastning økte vesentlig andre 
halvår 2021 for de to største somatiske divisjonene, og utgjorde en større andel av totalt 
antall innmeldte hendelser enn tidligere. Antall meldte saker for første halvår 2022 er 
noe høyere enn første halvår 2021, men det er en markant nedgang i meldte hendelser 
fra andre halvår 2021 til første halvår 2022. Det foreligger ikke sammenlignbare tall for 
tidligere år, men det vil i tiden framover bli gjennomført analyser for å kartlegge 
trender.   
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For de to største somatiske divisjonene er det også en økning andre halvår 2021 i 
innmeldte hendelser hvor organisering, kompetanse eller ressurser er angitt som årsak, 
mens det er meldt noen færre slike hendelser første halvår 2022. Dette kan indikere at 
arbeidsbelastningen og ressurssituasjonen i divisjonene ble opplevd som noe mer 
håndterbar første halvår 2022 enn i andre halvår 2021. Enkelte av divisjonene melder 
også om noe redusert arbeidsbelastning i andre tertial.  

Selv om totalbildet kan indikere en bedret situasjon alle enheter sett under ett, så 
rapporteres det fortsatt om høy arbeidsbelastning ved flere enheter. Fra de to største 
somatiske divisjonene meldes det om høyt aktivitetsnivå og en krevende driftssituasjon 
særlig i de indremedisinske- og akuttmedisinske avdelingene.  

Ved divisjon Psykisk helsevern meldes det færre uønskede hendelser knyttet til 
arbeidsbelastning enn i de somatiske divisjonene. I divisjon Psykisk helsevern er det 
først og fremst belastning knyttet til vold og trusler som meldes av de ansatte.  
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Det er iverksatt flere tiltak som kan bidra til at arbeidsbelastningen kan oppleves som 
mindre belastende for de ansatte framover. Bemanningen er økt i deler av 
virksomheten med høy arbeidsbelastning. Nærværsprosjektene for å redusere 
sykefraværet i divisjon Psykisk helsevern er planlagt videreført og vil også etter hvert 
omfatte flere divisjoner. Flere divisjoner har startet arbeid med å se på nye 
arbeidsmetoder og å optimalisere arbeidsprosesser. Et eksempel på denne type arbeid 
er oppgavedeling mellom sykepleiere og helsefagarbeidere/hjelpepleiere ved de 
medisinske sengepostene og oppgavedeling i poliklinikkene innen psykisk helsevern. En 
ny prosedyre for forsvarlighetsvurdering av arbeidstidsordninger og prinsipper for 
helsefremmende turnus er under utarbeidelse.  

Det har over flere år vært gjennomført opplæring og kurs i hvordan håndtere vold og 
trusler i divisjon Psykisk helsevern. Det er nå et økt behov for slik opplæring også i de 
somatiske divisjonene.  

 
Når antall meldte uønskede hendelser knyttet til opplevd arbeidsbelastning øker, ser 
man at dette også medfører flere innmeldte uønskede hendelser knyttet til psykososialt 
og organisatorisk arbeidsmiljø. Bedriftshelsetjenesten har i første halvår 2022 opplevd 
en økning i antall bestillinger hvor lederne ber om bistand til å håndtere 
samarbeidsutfordringer og konflikter i arbeidsmiljøet.  
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20.5 Beholde ansatte og rekruttere  

I foretakets virksomhetsplan for 2022 er det følgende mål: 

«Alle avdelinger skal planlegge tiltak for å beholde ansatte og tiltak for å rekruttere 
personell» 

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

På bakgrunn analysen er det igangsatt et innsiktsarbeid relatert til «Employer 
Branding» for å se på hva som kan gjøres for å øke foretakets arbeidsgiverattraktivitet. 
Antall søkere til faste sykepleier- og legespesialiststillinger har gått ned de siste fem 
årene og det er for stor uønsket turnover på flere enheter. Det er imidlertid behov for 
mer fakta relatert til hva som er hovedårsakene til turnoverintensjonen blant 
sykepleiere og hvordan Sykehuset Innlandets omdømme som arbeidsgiver er internt og 
eksternt. Innsiktsarbeidet er planlagt benyttet til å sette foretaket i stand til å levere på 
de faktorene som påvirker motivasjon og som imøtekommer behovene til nåværende og 
potensielle ansatte.  

Prosjektet «Attraktive arbeidsplasser» er et driftsnært prosjekt som gjennomføres i 
divisjon Elverum-Hamar med målsetting å redusere turnover og sykefravær gjennom 
økt trivsel og redusert arbeidsbelastning. Det er gjennomført en spørreundersøkelse 
der alle som har vært nyansatt siste fem år har fått mulighet til å svare på spørsmål 
knyttet til opplæringsprosessen og rekruttering. Det er også foretatt en kartlegging av 
opplæringsprogrammer. Det utvikles tiltak relatert til opplæring på sengeposter, 
rekrutteringsopplæring for ledere, styrking av gode prosesser for nyansatte, innføring 
av bedre kompetanseplanlegging og nye kompetansetiltak for sengeposter. Videre 
delprosjekter avventes til det er avklart framtidig organisering, sykehusstruktur og 
tidsperspektiv for dette. 

Prosjektet «Oppgavedeling på sengepost» startet i begynnelsen av 2022. Målsettingen 
er bruk av rett kompetanse på rett sted ved å frigjøre mer tid til pasientrettet arbeid for 
sykepleiere på sengepost. I fase en i prosjektet er det gjennomført en kartlegging av 
arbeidsoppgaver som kan overføres fra sykepleiere på sengepost til andre 
yrkesgrupper. Det utarbeides nå mandat for gjennomføring av fase to. Det vurderes å 
etablere pilotprosjekter i divisjon Elverum-Hamar på bakgrunn av funnene og også 
hvorvidt man skal gjennomføre tilsvarende kartlegginger flere steder i foretaket. 

20.6 Utdanningsstillinger 

I oppdrag og bestilling 2022 er det følgende mål: 

- Antall utdanningsstillinger for sykepleiere innen anestesi-, barn-, intensiv-, 
operasjon- og kreftsykepleie (ABIOK), samt jordmødre skal økes sammenlignet 
med 2021.  

- Antall LIS i psykiatri skal økes sammenlignet med 2021.  

- Antall lærlinger i helsefagarbeiderfaget skal økes sammenlignet med 2021 

Sykehuset Innlandet har høsten 2022 tilsatt i 12 utdanningsstillinger for sykepleiere, 
som Helse Sør-Øst RHF gir tilskudd til. Tilskuddet dekker 90 prosent lønn og ti prosent 
veilederlønn. Fordeling av utdanningsstillingene er seks til videreutdanning i 
intensivsykepleiere, tre til kreftsykepleie og tre til jordmordutdanning.  
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Sykehuset Innlandet har i mars 2023 oppstart av to nye leger i spesialisering (LIS 1) til 
stillinger i tredelt tjeneste. Dette skal i første omgang etableres ved SI Gjøvik i 
samarbeid med SI Reinsvoll. Det legges opp til fire måneders tjeneste i henholdsvis 
indremedisin, kirurgi/ortopedi og psykiatri. Tredelt tjeneste skal trappes opp gradvis 
fra to til seks LIS 1-stillinger, slik at det til enhver tid er to LIS 1 i psykiatritjeneste.  

Sykehuset Innlandet økte inntaket av helsefagarbeiderlærlinger fra fem lærlinger i 2020 
til ti lærlinger i 2021. For 2022 er inntaket ni helsefagarbeiderlærlinger og totalt 18 
lærlinger er fordelt på første og andre året. Så stor økning har ikke foretaket hatt 
tidligere.  

Flere avdelinger har mottatt helsefagarbeiderlærling for første gang. Divisjon Psykisk 
helsevern mottok i 2021 for første gang på mange år tatt imot lærlinger i 
helsefagarbeiderfaget ved avdeling for alderspsykiatri og rapporterer utelukkende 
positive erfaringer. Andres erfaringer tilsier at det må arbeides mer med å sikre 
læringsmåloppnåelse i den enkelte avdeling. Enkelte steder er pleietyngden for lav, og 
samarbeid med andre avdelinger og kommuner har vært nødvendig. Dette er 
ressurskrevende, så alternative løsninger skal vurderes. 

Det var i høst rekrutteringsutfordringer og en lærlingeplass står ledig. 

Det skal arbeides videre med å rekruttere nye lærlingeplasser i foretaket, sikre gode 
utdanningsløp, og profilere stillingene med besøk på videregående skoler. Innføring av 
Kompetanseportalen med kompetanseplaner for lærlinger vil styrke arbeidet fremover.  

Per september 2022 har Opplæringskontoret ansvar for 68 aktive lærekontrakter for 
første- og andreårslærlinger. Hovedandelen er lærlinger i utdanning til 
ambulansearbeider. De øvrige fordeler seg på helsefagarbeider, portør 
(logistikkarbeider) og institusjonskokk.  

Det arbeides med flere områder som relateres til rekruttere, beholde og sikre 
utdanning. Mottaksprosjektet Kompetanseportalen er i god prosess med opplæring og 
implementering av kompetanseplaner i hele foretaket. Dette vil trygge ledere så vel som 
ansatte og kunne gi trygghet og mestring i jobben. 

Implementering av ny utdanning for leger i spesialisering medførte omfattende 
endringer både for utdanningskandidatene og deres veiledere og ledere. Foretaket har 
ansatt en utdanningskoordinerende overlege i 50 prosent stilling til å følge opp og 
videreutvikle LIS utdanningen og bidra så den nye ordningen blir mer strukturert og 
systematisk. Et godt omdømme som utdanningsvirksomhet kan bidra positivt til 
rekruttering av leger i spesialisering.  

Sentralt simuleringsnettverk i Sykehuset Innlandet er på god veg til å sikre en struktur 
for simuleringsarbeidet, med lokale nettverk, utdanning av seniorfasilitatorer og 
fasilitatorer, kompetansebygging og anskaffelse av utstyr/infrastruktur. 

Kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring (KPPO) arbeider med 
retningslinjer og for å sikre kompetanseutvikling i tråd med målene i regional 
utviklingsplan for å styrke pasienters og pårørendes helsekompetanse.  

20.7 Inngåelse av lederavtale for 2022  

Status for inngåelse av lederavtaler på ledernivå 3 og 4 rapporteres fra divisjonen stort 
sett er inngått for nivå tre, men ikke for alle nivå fire ledere i foretaket. Dette er uheldig 
og må følges tettere opp. 
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21. Aktivitet  

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

 
Totalaktiviteten for alle tjenesteområder innenfor poliklinikk er lavere enn planlagt per 
august. Divisjon Psykisk helsevern vakante stillinger, høyt sykefravær samt mange 
avbestillinger fra pasienter tett opptil planlagte timer, spesielt i første tertial.  

Akkumulert per august er det en reduksjon i antall liggedøgn og antall utskrivinger for 
både psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling innenfor 
fritt behandlingsvalg. Det er en betydelig nedgang i forhold til 2021.  

21.2 Prioritering av psykisk helsevern 

 
Inntektsgivende polikliniske opphold:  

Per august har fagområdet psykisk helsevern for voksne en positiv utvikling i 
inntektsgivende polikliniske opphold målt mot fjoråret. Innenfor fagområdet psykisk 
helsevern barn og unge er det et negativt avvik i poliklinisk aktivitet sammenlignet med 
fjoråret. Samlet for divisjonen er poliklinikk aktiviteten fortsatt noe lavere enn fjoråret. 
Dette kan i hovedsak relateres til ledige stillinger og høyere sykefravær.  

Antall liggedøgn psykisk helsevern: 

Antall liggedøgn innenfor psykisk helsevern for voksne er noe lavere sammenlignet med 
fjoråret. Omlag 60 prosent av avviket for liggedøgnene skyldes lavere forbruk av Fritt 
behandlingsvalg. For Sykehuset Innlandets egne døgnplasser har det per andre tertial 
vært redusert kapasitet på noen døgnposter gjennom sommeren for å sikre 
ferieavvikling. 

Innenfor psykisk helsevern barn og unge er det noe færre liggedøgn sammenlignet med 
fjoråret. Tjenesteområdet har per andre tertial måttet redusere noe elektiv kapasitet på 
grunn av mangel på spesialister. I tillegg har en enhet startet et prosjekt som går ut på å 
dreie tilbudet til mer arenafleksibelt tilbud, dette gir færre liggedøgn. Kapasiteten er 
tilstrekkelig sett mot behovet og det har ikke vært økning i ventetider for psykisk 
helsevern barn og unge til døgnopphold til tross for lavere kapasitet.  

Faktisk Budsjett-
avvik

% Faktisk Budsjett-
avvik

% Estimat Budsjett-
avvik

% HiÅ 
2021

Endring  
2022-2021

Endring  
2022-2021 

VOP - Psykisk helsevern for voksne
Antall utskrivninger døgnbehandling  279 - 18 -6,1 % 2 018 - 309 -13,3 % 2 995 - 502 -14,4 % 1 865  153 8,2 %
Antall liggedøgn døgnbehandling 4 592 - 616 -11,8 % 38 827 -2 244 -5,5 % 58 882 -2 789 -4,5 % 40 244 38 827 -3,5 %
Antall inntektsgivende polikliniske opphold 8 818  536 6,5 % 70 528 -1 692 -2,3 % 107 700 -2 227 -2,0 % 69 965  563 0,8 %
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge
Antall utskrivninger døgnbehandling  16 - 9 -35,3 %  162 - 46 -22,1 %  252 - 65 -20,5 %  203 - 41 -20,2 %
Antall liggedøgn døgnbehandling  289 - 114 -28,4 % 3 046 - 727 -19,3 % 4 826 -1 073 -18,2 % 3 743 - 697 -18,6 %
Antall inntektsgivende polikliniske opphold 3 927 - 168 -4,1 % 33 410 -2 275 -6,4 % 53 000 -1 900 -3,5 % 35 431 -2 021 -5,7 %
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Antall utskrivninger døgnbehandling  44  2 4,3 %  233 - 95 -28,9 %  331 - 163 -33,0 %  256 - 23 -9,0 %
Antall liggedøgn døgnbehandling 1 511  265 21,3 % 10 127  492 5,1 % 15 986 1 437 9,9 % 11 389 -1 262 -11,1 %
Antall inntektsgivende polikliniske opphold 1 466 - 26 -1,7 % 11 614 -1 364 -10,5 % 17 687 -2 336 -11,7 % 12 519 - 905 -7,2 %

Aug 2022 Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ  2021-2022
Sykehuset Innlandet HF

HiÅ 2021 HiÅ 2022 Endring
Endring i 

%
HiÅ 2021 HiÅ 2022 Endring

Endring i 
%

HiÅ 2021 HiÅ 2022 Endring
Endring i 

%
Psykisk helsevern 105 396   103 938   -1 458      -1,4 % 43 987     41 873     -2 114      -4,8 % 2 068       2 180       112           5,4 %

VOP 69 965 70 528      563 0,8 % 40 244 38 827 -1 417 -3,5 % 1 865 2 018  153 8,2 %
BUP 35 431 33 410 -2 021 -5,7 % 3 743 3 046 - 697 -18,6 %  203  162 - 41 -20,2 %

Inntektsgivende polikliniske opphold Liggedøgn Døgn (utskrivninger)
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Døgn (antall utskrivninger): 

Antall utskrivninger innenfor psykisk helsevern for voksne målt mot samme periode for 
fjoråret, har økt. Gjennomsnittlig liggetid er noe lavere enn i 2021.  

Innenfor psykisk helsevern barn og unge er det lavere antall utskrivninger målt mot 
fjoråret. Den gjennomsnittlige liggetiden hittil i år er omtrent den samme som for 
samme periode i fjor. Avviket skyldes dels et prosjekt på en døgnpost med mer 
arenafleksibelt tilbud og at tjenesteområdet har måtte redusere noe elektiv kapasitet. 

Generelt har divisjon Psykisk helsevern hatt mye sykefravær hittil i år. Dette har ført til 
at noe av den elektive kapasiteten på døgn har vært redusert i perioder for å avhjelpe 
øyeblikkelig-hjelp aktiviteten i divisjonen. 

Tjenesteområdene oppfyller prioriteringskravet kun innenfor antall utskrivninger på 
døgn og antall polikliniske opphold innenfor psykisk helsevern for voksne.  

21.3 DRG-poeng poliklinikk Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling  

 
Divisjon psykisk helsevern, samlet sett, er om lag i balanse per andre tertial vedrørende 
DRG-poeng. Det er noe variasjon mellom tjenesteområdene, hvor det er 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 foreløpig ut som kan ligge noe høyt i forhold til faktiske tall andre 
tertial. Sammenlignet med fjoråret viser tallene for andre tertial at tjenesteområdene 
samlet sett har noe negativt avvik. Overgangen til kostnadsbaserte DRG-vekter ga en 
dreining mellom psykisk helsevern for barn og unge og psykisk helsevern for 
voksne/tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette vises i de forholdsvis store 
endringene målt mot fjoråret per tjenesteområde.  

21.4 Total aktivitet pasientbehandling - somatikk:  

Aktiviteten i somatikk målt i antall kontakter akkumulert per august: 

 
Aktiviteten i somatikk målt i antall kontakter i august: 

Sykehuset Innlandet HF

Faktisk
Budsjett-

avvik
% Faktisk Budsjett

Budsjett-
avvik

% Estimat Budsjett Avvik % 2021
Endring  

2022-2021
Endring  

2022-2021 %

VoP - Psykisk helsevern for voksne, sykehus 1 733       141           8,9 % 13 685     13 835     -150         -1,1 % 20 886   21 051   -164 -0,8 % 11 641        2 043           17,6 %

BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 1 096       87             8,6 % 9 301       8 787       514           5,8 % 14 617   13 517   1 100 8,1 % 11 575        -2 274         -19,6 %

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 254           -0              -0,2 % 1 752       2 217       -464         -21,0 % 2 612      3 421      -809 -23,6 % 1 871           -118            -6,3 %

Sum ISF- poeng 3 082       228           8,0 % 24 738     24 839     -101         -0,4 % 38 115   37 988   127 0,3 %   25  087 -    349 -1,4 %

Periodens bevegelse Hittil i år 2022 vs 2021Årsest. vs årsbud.

Antall kontakter

Sykehuset Innlandet HF Budsjett Faktisk Budsjett 
avvik

Avvik i % 2021 Endring  
2022-2021

Endring  
2022-2022 %

Døgnopphold 36 689           35 304           -1 385            -3,8 % 34 256 1 048 3,1%
Dagbehandling 27 809           26 753           -1 056            -3,8 % 26 457 296 1,1%
Pol.klin. kontakt 231 106         225 193         -5 913            -2,6 % 220 549 4 644 2,1%
Totalt   295  605   287  250 -  8  355 -2,8 %   281  262   5  988 2,1 %

Hittil i år 2022 vs 2021
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Akkumulert per august er antall pasientkontakter 2,8 prosent lavere enn budsjettert. 
Budsjettet er lagt opp etter et normalår, noe 2022 ikke har vært med periodisk mye 
smitte og stort sykefravær hos ansatte. Målt mot fjoråret er det akkumulert en økning 
på 2,1 prosent. I august isolert har aktiviteten vært høyere enn budsjettert, målt i antall 
kontakter og samlet for alle omsorgsnivå. Døgnbehandling er 2,6 prosent høyere enn 
plantallene, og for dagbehandling og poliklinikk utgjør økningen henholdsvis 8,2 
prosent og 2,8 prosent.  

Utvikling i antall kontakter totalt 2019-2022  

 
Pandemien har påvirket antall planlagte døgnopphold hittil i år. Ventetiden på operative 
inngrep og behandling har økt. Det er fortsatt enkelte enheter som har et høyt 
sykefravær, selv om både korttids- og langtidsfraværet er lavere i andre tertial enn i 
første tertial. Dette påvirker nivået på elektiv aktivitet for de enhetene som fortsatt har 
et høyt sykefravær. Foretaket ser imidlertid en bedring av aktivitetsnivået og hadde i 
august isolert et aktivitetsnivå 3,3 prosent over plantall samlet for alle omsorgsnivå. Det 
er også en betydelig økning mot tilsvarende periode i 2021.  

Antall kontakter

Sykehuset Innlandet HF Budsjett Faktisk Budsjett 
avvik

Avvik i % 2021 Endring  
2022-2021

Endring  
2022-2022 %

Døgnopphold 4 442             4 556             114                 2,6 % 4 276 280 6,5%
Dagbehandling 3 246             3 514             268                 8,2 % 3 280 234 7,1%
Pol.klin. kontakt 27 361           28 136           775                 2,8 % 25 307 2 829 11,2%
Totalt   35  050   36  206   1  156 3,3 %   32  863   3  343 10,2 %

August 2022 vs 2021
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Utvikling i øyeblikkelig-hjelp totalt 2019-2022: 

 
Nivået på øyeblikkelig-hjelp opphold er om lag det samme som før pandemien med 
naturlige svingninger fra måned til måned. Dette indikerer at aktiviteten i samfunnet er 
tilbake på omtrent samme nivå som før pandemien. 

21.5 Aktivitet – DRG poeng somatikk:  

 

 
Aktiviteten innenfor somatiske tjenester målt i DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) 
per august er 3,6 prosent bak plantall. Aktiviteten er høyere enn på samme tid i 2021. 
Aktiviteten i august isolert har vært 2,5 prosent høyere enn budsjettert for alle 
omsorgsnivå. Det er divisjon Gjøvik-Lillehammer som ligger vesentlig høyere enn 
budsjett i august. Det er spesielt de medisinske avdelingene, onkologisk avdeling, 
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Totalt antall ISF- poeng (døgn, dag og poliklinikk) 

B 2022 F 2020 F 2021 F 2022

Sykehuset Innlandet HF

Faktisk
Budsjett-

avvik
% Faktisk

Budsjett-
avvik

% Estimat Avvik % 2021
Endring  2022-

2021
Endring  2022-

2021 %
DRG-poeng pasientbehandling
  Døgnbehandling 5 408               60                 1,1% 43 644        -1 324              -2,9%   66  954 -1455 -2,1%   41  822   1  822 4,4%
  Dagbehandling 596                  29                 5,1% 4 612          -669                  -12,7%   7  569 -517 -6,4%   4  835 -    223 -4,6%
  Poliklinisk virksomhet 1 578               100              6,8% 12 005        -251                  -2,1%   18  078 -393 -2,1%   11  589     416 3,6%
Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge 
for" ansvaret

7 582               189              2,5% 60 262        -2 245              -3,6% 92 601       -2365 -2,5% 58 246          2 016                3,5%

Legemidler 545                  58 11,8% 4 189          293 7,5%   5  845 0   3  866     324 8,4%
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og 
legemidler) "sørge for"-ansvaret

8 126               246              3,1% 64 451        -1 952              -2,9% 98 446       -2365 -2,3% 62 112          2 339                3,8%

2022 vs 2021Denne periode Hittil i år Årsest. vs årsbud.
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barneavdelingen samt SI Gjøvik, Kirurgisk avdeling, som har høyere antall DRG-poeng 
enn budsjettert. 

Det er en stor økning i DRG-poeng for legemidler i august i forhold til plantall. 
Erfaringsmessig svinger dette en del fra måned til måned. 

21.6 Aktivitet bildediagnostikk 

 
Grafen viser aktivitet for antall undersøkelser på CT, MR, ultralyd og røntgen. 
Aktiviteten knyttet til bildediagnostikk har per august vært noe høyere enn samme 
periode i fjor. Aktiviteten på bildediagnostikk er tilbake på samme nivå som før 
pandemien.  
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21.7 Aktivitet laboratoriemedisin 

 
Aktiviteten innenfor laboratoriemedisin for inneliggende pasienter er totalt 0,9 prosent 
over budsjett. Samlet aktivitet for intern og ekstern poliklinikk er henholdsvis 14,3 
prosent og 7,5 prosent høyere enn plantall. Avdeling Mikrobiologi har hatt et høyt 
forbruk i januar, februar og mars på intern og ekstern poliklinikk. Nivået har de siste 
månedene stabilisert seg på litt over budsjett. Akkumulert per august ligger fremdeles 
aktiviteten på poliklinikken høyt. 

22. Økonomi 

22.1 Resultat per måned og akkumulert per andre tertial 2022 

 

Resultat Budsjett Avvik Avvik i % Årsbudsjett

LABORATORIEMEDISIN HIÅ HIÅ av budsjett 2022
Med.biokjemi
Inneliggende 1 638 621    1 592 844    45 777          2,87                2 415 115       
Intern poliklinikk 1 100 858    969 348        131 510        13,57              1 498 218       
Ekstern poliklinikk 2 605 668    2 513 226    92 442          3,68                3 873 152       
Patologi
Inneliggende 3 120            3 638            518-                14,24-              5 802               
Intern poliklinikk 10 867          10 114          753                7,45                19 926             
Ekstern poliklinikk 7 315            6 988            327                4,68                23 098             
Immunhematologi og transfusjonmed
Inneliggende 78 600          79 868          1 268-            1,59-                131 546           
Ekstern poliklinikk 65 369          63 012          2 357            3,74                95 946             
Mikrobiologi
Inneliggende 108 213        135 697        27 484-          20,25-              186 642           
Intern poliklinikk 41 412          29 023          12 389          42,69              42 065             
Ekstern poliklinikk 242 823        134 393        108 430        80,68              193 051           
TOTALT
Inneliggende 1 828 554    1 812 047    16 507          0,91                2 739 105       
Intern poliklinikk 1 153 137    1 008 485    144 652        14,34              1 560 209       
Ekstern poliklinikk 2 921 175    2 717 619    203 556        7,49                4 185 247       
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Resultatet isolert i august er på pluss 8,4 millioner kroner. Akkumulert viser regnskapet 
et negativt resultat på 49,6 millioner kroner hittil i år og det er 76,2 millioner kroner 
etter budsjett per august. 

Aktiviteten innenfor somatiske tjenester er i august høyere enn budsjettert. Det er 
spesielt divisjon Gjøvik-Lillehammer som ligger betydelig over budsjett. Divisjonene har 
akkumulert et relativt stort merforbruk på lønn inklusiv innleie i forhold til budsjett, 
spesielt de to store somatiske divisjonene og divisjon Psykisk helsevern. I august har 
det imidlertid vært en besparelse på lønn totalt for foretaket i forhold til budsjett. 
Perioden juni, juli og august bør vurderes samlet på lønnsområdet. Det gjøres store 
periodiseringer av fastlønn og ferieuttak disse månedene. Det er periodisert inn et 
høyere lønnsoppgjør enn budsjettert i 2022. For hele foretaket utgjør dette om lag 15 
millioner kroner per august. Isolert i august utgjør dette 5,9 millioner kroner. 
Merkostnaden er ført på alle divisjoner.  

Det ble i styresak 087-2022 «Fordeling av bevilgning til endrede pensjonskostnader» i 
Helse Sør-Øst RHF fordelt gjenstående bevilgning på 136,6 millioner kroner til endrede 
pensjonskostnader per foretak. Sykehuset Innlandet er tildelt 16,7 millioner kroner. 
Midlene skal inntektsføres med en femdel hver måned i perioden august-desember. I 
august er det inntektsført 3,3 millioner kroner på fellesområdet.  

Behandlingshjelpemidler har isolert i august en besparelse på 1,6 millioner kroner i 
forhold til budsjett. Akkumulert per august er behandlingshjelpemidler omtrent i 
balanse. Pasientreiser er omtrent i balanse i august og akkumulert er det en besparelse 
på 1,9 millioner kroner i forhold til budsjett. 

 

Resultat SI totalt per andre tertial 2022: 

 
 

Resultat per divisjon per andre tertial 2022: 

 

Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 
akkumulert

Budsjett 
akkumulert

Avvik 
akkumulert

Salgs- og driftsinntekt 723 788 709 842 13 946 6 126 211 5 998 193 128 019
Varekostnad -156 908 -145 377 -11 531 -1 273 952 -1 191 291 -82 661
Lønnskostnader eks pensjon -375 586 -385 834 10 248 -3 392 108 -3 316 961 -75 147
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift -58 823 -56 168 -2 655 -519 146 -497 910 -21 237
Andre driftskostnader -126 941 -121 159 -5 782 -1 010 774 -981 649 -29 126
Finansposter 2 911 2 030 881 20 216 16 284 3 932
Totalsum 8 442 3 333 5 109 -49 553 26 667 -76 220

Denne periode Hittil i år

Resultat Budsjett Avvik
Relativt 
avvik % Resultat Budsjett Avvik

Relativt 
avvik %

Stab -313 -313 -3,0 % 1 125 1 125 1,2 %
Medisin og helsefag 2 702 2 702 11,4 % 1 189 1 189 0,6 %
Elverum - Hamar -9 099 -9 099 -8,0 % -50 160 -50 160 -5,2 %
Prehospitale tjenester -1 040 -1 040 -1,9 % -18 871 -18 871 -4,0 %
Habilitering/rehabilitering 430 430 3,4 % 573 573 0,5 %
Gjøvik - Lillehammer -5 952 -5 952 -4,6 % -76 538 -76 538 -6,8 %
Medisinsk service 608 608 2,3 % -299 -299 -0,1 %
Psykisk helsevern 2 938 2 938 2,4 % -9 312 -9 312 -0,9 %
Eiendom og Internservice -1 648 -1 648 -3,9 % -9 316 -9 316 -2,5 %
Tynset 610 610 3,3 % -3 553 -3 553 -2,3 %
Felles 19 204 3 333 15 871 10,6 % 115 608 26 667 88 941 7,6 %
Resultat 8 442 3 333 5 109 0,7 % -49 553 26 667 -76 220 -1,3 %

Divisjon

Denne periode Resultat 2022 - hittil i år
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22.2 Årsprognose 

Foretaket har nedjustert årsprognosen etter august til minus 80 millioner kroner, dette 
gir et negativt budsjettavvik på 120 millioner kroner. Dette skyldes i stor grad 
usikkerhet til både aktivitetsutviklingen og lønnskostnadsutviklingen framover. 
Bemanningsforbruket vil bli nøye fulgt opp i tiden framover. Det er satt i gang flere 
tiltak for å få ned merforbruket av variabel lønn og innleie i divisjonene. Det er i tillegg 
lagt inn en forventet lønnsvekst på om lag 40 millioner kroner utover budsjett for 2022. 
Økt basisbevilgning utover forventet kostnad til pensjon på til sammen 16,7 millioner 
kroner er tatt inn i årsprognosen. Det er forutsatt at pandemien i liten grad vil påvirke 
økonomien resten av året.  

Nedenfor en oversikt over rapportert årsprognose fra divisjoner og stab: 

 

22.3 Tiltak 

Det blir krevende å komme tilbake til en normal driftssituasjon etter pandemien. I 
tillegg til økte ventelister og fristbrudd, har rekrutteringssituasjonen forverret seg 
kraftig. Det er en utfordring å øke aktiviteten utover budsjett for å redusere de lange 
ventelistene som har oppstått. Prioritering i høst er å øke aktiviteten så mye som mulig 
med tilgjengelige ressurser. Resultatet av dette er avhengig av hvordan situasjonen med 
rekruttering av både leger, sykepleiere og spesialsykepleiere utvikles. 

Divisjon
Resultat per 
august 2022

Årsprognose 
2022

Stab 1 125 2 600
Medisin og helsefag 1 189 -1 400
Elverum - Hamar -50 160 -85 000
Gjøvik - Lillehammer -76 538 -114 000
Prehospitale tjenester -18 871 -24 000
Habilitering - rehabilitering 573 0
Medisinsk service -299 0
Psykisk helsevern -9 312 -20 000
Eiendom og Internservice -9 316 -15 000
Tynset -3 553 -6 000
Resultat - divisjoner og stab -165 161 -262 800
Fellesområdet 115 608 182 800
Resultat  - foretak -49 553
Årsprognose foretak 2022 -80 000
Budsjett 2022 40 000
Avvik mot budsjett 2022 -120 000
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Nedenfor en oversikt over utvalgte tiltak foretaket arbeider med. 

Årsak til avvik Tiltak  Forventet effekt Tidspunkt 
for forventet 
effekt  

Risiko  

Sykefravær Sykefraværet følges nøye 
opp i hele foretaket. Tett 
leder-oppfølging av 
sykemeldte 

Redusert sykefravær Fortløpende Middels 

Vanskelig å 
rekruttering 
innenfor enkelte 
fagområder og 
yrkesgrupper 

Det jobbes med tiltak for 
dette på alle nivåer i 
foretaket 

Ønsket effekt er økt 
rekruttering, men vanskelig 
å forskuttere effekt. 
Problemstillingen både 
nasjonal og global 

Vanskelig å 
tidfeste 

Høy 

Høy turnover  Tiltak for å rekruttere inn i 
ledige faste stillinger, og 
beholde ansatte 

Ønsket effekt er en mer 
stabil bemanning-situasjon 
med riktig kompetanse 
tilgjengelig 

Fortløpende Høy 

Høyere 
personalkostnad 
enn budsjettert 

Ressursstyring, 
optimalisering av 
ressursene, gode og 
forutsigbare arbeidsplaner 

Redusert forbruk av variabel 
lønn 

Fortløpende Middels 

Innleiekostnader 
spesialister – 
psykisk helsevern. 
(Mangel på 
spesialister 
generelt)  

Fokus rekruttering, sees 
også på 
regionalt/nasjonalt 

Redusere kostnader på 
innleie  

Mer 
langsiktig 
2023-2024.  

 

Høy 

Kjøp fra private 
ambulanse-
tjenester 

Ny verktøy som øker 
bevissthet om eventuelt 
bruk av overtid blir tatt i 
bruk av AMK 

Redusere overtid 

 
2022/2023 Ingen 

Fagområder med 
fristbrudd - 
somatikk 

Planer for økt aktivitet for 
hver avdeling er 
utarbeidet. Spesielt fokus 
på fagområder med 
økende ventelister og 
fristbrudd 

Reduserte ventelister og 
fristbrudd 

Fortløpende 
reduserte 
ventelister.  

Høy 

Fristbrudd – 
psykisk helsevern 

Opprettet avklaringsenhet 
BUP 

Ingen nye fristbrudd 2023 Middels 

Lavere aktivitet og 
lavere ISF refusjon 
enn budsjettert 

Øke elektiv aktivitet 
innenfor flere fagområder 
i foretaket. Øke aktiviteten 
med kvelds-
poliklinikk/fritidspoliklinikk
, ekstra poliklinikkdager, 
ekstra ressurser for å øke 
kapasitet på dagtid 

Økte inntekter  Løpende Liten / 
middels 
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Økte kostnader til 
vedlikehold, 
grunnet dårlig 
tilstand på bygg og 
anlegg 

Streng prioritering av 
vedlikehold som er helt 
nødvendig for å 
oppretthold normal drift i 
klinikk 

  Høy 

22.4 Status fokusområder 

Det ble i budsjettprosessen for 2022 besluttet at deler av utfordringen til foretaket 
skulle tas ved å stabilisere og redusere kostnadene på utvalgte fokusområder. Foretaket 
har valgt ut sju fokusområder i 2022. 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. 

 
Foretaket har lykkes i arbeidet med å redusere kostnadene for høykostmedisiner, 
pasientreiser, gjestepasienter og behandlingshjelpemidler, og det er positivt avvik mot 
budsjett eller balanse etter august. Ressursstyring må det arbeides mer med framover.  

22.5 Finans 

 
Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen per august er på minus 50,4 
millioner kroner. Avviket på om lag 244 millioner kroner mellom faktisk og budsjettert 
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likviditetsbeholdning skyldes i hovedsak resultat, økte reguleringspremier fra KLP og 
periodisering av budsjett på 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.  

Den rød linjen viser nivået på driftskreditten, som per august er økt tilsvarende økte 
reguleringspremier fra KLP. Dette beløper seg til 182 millioner kroner. 

22.6 Investeringer 

 
Det er per august investert for 147,3 millioner kroner, mot budsjettert 144,5 millioner 
kroner. Investeringer i bygg ligger 16 millioner kroner over budsjett. Det er avvik 
mellom periodisering av budsjett og faktisk gjennomførte investeringer som er årsak til 
avvik per august. Budsjettet er lavt første halvår, mens det øker utover i andre halvår, så 
avviket forventes utjevnet mot årets slutt. Investeringer i medisinskteknisk utstyr 
(MTU) ligger 13 millioner kroner etter budsjett. Planlagte investeringer i PET-CT 
Elverum og MR Hamar ble gjennomført i henhold til budsjett per juni, så avviket skyldes 
etterslep på generelle MTU-investeringer.  

Ambulanser ligger per august inne i budsjettet med 16 millioner kroner, mot faktisk 
anskaffelse beløper seg til 9,5 millioner kroner. Avviket forventes utjevnet i løpet av 
andre halvår.  

Investeringer per kategori RHiÅ BHiÅ Avvik E2022 B2022 Avvik

Bygg & anlegg 54 498            38 290            16 208            84 870            84 870             0

IKT/MTU 77 753            83 533            -5 780             100 200          100 200           0

Andre 15 096            22 667            -7 570             26 000            26 000             0

Sum 147 347          144 490          2 857              211 070          211 070           0
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