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SAKSFRAMSTILLING 

SAK NR.  083 – 2022 

Bakgrunn  

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

Saksframstilling 

 
Målekort – samlet for Sykehuset Innlandet per september 2022 
 

 
 
 

Administrerende direktørs vurdering 

Gjennomsnittlig ventetid samlet for foretaket øker i september sammenlignet med 
foregående måned og er også seks dager høyere enn i september i fjor. Antallet 
pasienter som har fått innfridd retten til helsehjelp er høyt i september, og andelen 
fristbrudd for ventende og ventetid for ventende synker.  
 
Det er tilsvarende utvikling for fagområdet psykisk helsevern barn og unge. 
Gjennomsnittlig ventetid økte i september og andel fristbrudd var svært høy. 
Ventelistene er redusert og det er nedgang i fristbrudd ventende og ventetid for 
ventende. Avklaringsenheten har etter oppstart hatt over 70 barn og unge til utredning 
og avklaring. Det pågår flere andre tiltak for å øke kapasiteten tilsvarende økningen i 
henvisninger og antall behandlingsforløp. Toppen er med stor sannsynlighet passert, 
men det vil i månedene fram mot årets slutt fortsatt være høy andel fristbrudd og lange 
ventetider.   
 
Kravene til aktivitetsmål for døgnbehandling, dag- og poliklinisk aktivitet innenfor 
psykisk helsevern, både for voksne, barn og unge, skal være høyere i 2022 
sammenlignet med 2021. Tjenesteområdene oppfyller prioriteringskravet kun innenfor 
antall utskrivninger på døgn og antall polikliniske opphold innenfor psykisk helsevern 
for voksne per september.  
 
 
 
 

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

Økonomisk resultat (000') -18 464 3 333 -21 797 -68 017 30 000 -98 017

DRG-poeng (somatikk) 8 455              8 265                   190             68 717 70 772                  -2 055

Brutto månedsverk 7 290              7 227                   63                 6 908              6 794                   113               

Lønnskostnader eks. pensjon -460 603 -443 707 -16 897 -3 852 711 -3 760 668 -92 043

Innleie helsepersonell -11 112 -3 499 -7 614 -79 952 -40 289 -39 663

Andel fristbrudd avviklede 9,2 % 0,0 % 6,8 % 0,0 %

Gjennomsnittlig ventetid 74,8                54,0 66,2                54,0

Trombolyse-andel 10 % 20 % 14 % 20 %

Alle møter 96,0 % 96,1 % 95,8 % 96,1 %

Andel telefon/video konsultasjoner 11,9 % 15,0 % 13,6 % 15,0 %
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Bemanningstallet for Sykehuset Innlandet totalt for september måned ligger 63 brutto 
månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Sammenlignet 
med samme periode i fjor ligger bemanningstallene i september 13 brutto månedsverk 
høyere. Et merforbruk på foretaksnivå hittil i år på 113 brutto månedsverk utgjør 1,67 
prosent. Innleie fra byrå registreres ikke som månedsverk, men framgår av regnskapet. 
Hovedvekten er innleie av spesialister til divisjon Psykisk helsevern.  
 
For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene i september et merforbruk på 
113 brutto månedsverk.  Hovedvekten av merforbruket skyldes ekstra arbeid på grunn 
av økt aktivitet, turnover og sykefravær. De somatiske divisjonene opplever i tillegg 
økende grad av utfordringer knyttet til rekruttering. Divisjon Psykisk helsevern har i 
september et mindre forbruk tilsvarende 66 månedsverk. Det skyldes primært 
manglende tilgang til kvalifisert personell.    
 
Det arbeides løpende med tiltak for å øke nærværet, redusere turnover, styrke 
rekrutteringsevnen og bedre arbeidsflyten. Divisjon Psykisk helsevern har fokus på å 
beholde og rekruttere spesialister og derigjennom redusere innleie fra byrå. 
 
Den positive utviklingen i aktiviteten fra august videreføres i september. Aktiviteten 
innenfor somatiske tjenester målt i DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) er i september 
2,3 prosent høyere enn budsjettert.  Akkumulert per september er foretaket 2,9 prosent 
bak plantall. Aktiviteten er høyere enn på samme tid i 2021. 
 
Det økonomiske resultatet i september er på minus 18,5 millioner kroner. Akkumulert 
per september er det et negativt resultat på 68 millioner kroner, noe som er 98 
millioner kroner etter budsjett.  
 
Hovedårsaken til det negative resultatet i september, er et stort merforbruk på lønn 
inklusiv innleie fra byrå i forhold til budsjett. Dette skyldes blant annet administrative 
tillegg som ble gitt i sommer, mer kostbare løsninger til overtid og ekstrahjelp på grunn 
av høyt sykefravær og rekrutteringsutfordringer, og høyere kostnader til lønnsoppgjør 
enn budsjettert. Det er også kostnadsført 4,5 millioner kroner i september av variabel 
lønn som tilhører august. Dette er uforutsette vakter /forskyvning av vakter som ikke er 
blitt med i avsetningsfilen av variabel lønn for august, men kostnadsført ved utbetaling i 
september.  
 
Foretaket har justert årsprognosen etter september til minus 110 millioner kroner. 
Dette er 150 millioner kroner lavere enn budsjett for 2022. I september er det en 
betydelig forverring av resultatet. Lønnskostnadene i september er vesentlig høyere 
enn budsjettert, og deler at dette kan tilskrives etterslep av utbetalinger fra 
sommerferieavviklingen, effekter av lønnsoppgjøret, høy aktivitet og høyt sykefravær. 
Det er også høye innleiekostnader og økte varekostnader utover budsjett. Det forventes 
fortsatt store avvik på bemanning og varekostnadssiden de siste månedene av året. Det 
er i oktober, november og desember lagt inn en betydelig reduksjon i bemanning i 
budsjettet samtidig som aktivitetsbudsjettet er relativt høyt. Det er lagt inn en forventet 
lønnsvekst i årsprognosen på om lag 40 millioner kroner utover budsjett for 2022. Det 
er i prognosen lagt inn en usikkerhet knyttet til rekrutteringsutfordringer, sykefravær 
og usikkerhet rundt aktivitetsnivået. Økt basisbevilgning for pensjonen 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, men det er stor grad av usikkerhet både når 
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det gjelder aktivitet og bemanningsutvikling de siste tre månedene. Det er i tillegg tatt 
høyde for årsoppgjørsavsetninger som vil øke på grunn av høyt lønnsoppgjør. Foretaket 
har iverksatt flere tiltak for å redusere kostnadsveksten, men på grunn av høy prisvekst 
og bemanningsutfordringer er det usikkert når tiltakene vil ha effekt. 
 
 
Vedlegg: Månedsrapport for september 2022 


