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SAKSFRAMSTILLING 

SAK NR.  090 – 2022 

Bakgrunn  

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

Saksframstilling 

Målekort – samlet for Sykehuset Innlandet per oktober 2022 
 

 
 
 

Administrerende direktørs vurdering 

Gjennomsnittlig ventetid samlet for foretaket går litt ned i oktober sammenlignet med 
foregående måned, men er 12 dager høyere sammenlignet med samme måned i 2021.  
Andelen fristbrudd synker og fristbrudd for ventende og ventetid for ventende går også 
ytterligere ned i oktober.   
 
Innenfor fagområdet psykisk helsevern barn og unge er det positiv utvikling. Det er 
fortsatt høy andel fristbrudd og lang ventetid, men antall fristbrudd er nesten halvert 
sammenlignet med foregående måned. Gjennomsnittlig ventetid er 30 dager lavere enn 
i september og ventetid for ventende er under 50 dager. 
 
Det ble i oktober oppdaget en feil i rapporteringen for andel digitale konsultasjoner i 
Sykehuset Innlandet. Dette er nå rettet opp. Andel digitale konsultasjoner stemmer nå 
med rapporten fra det regionale helseforetaket som er 12,7 prosent i oktober og andel 
digitale konsultasjoner hittil i år er 14,2 prosent. 
 
For pasienter i pakkeforløp kreft fikk 69 prosent behandling innen anbefalt standard 
forløpstid. Måloppnåelsen for pakkeforløp lungekreft var 23 prosent. Hovedårsaken er 
mangel på kompetanse i divisjon Gjøvik-Lillehammer, Kreftavdelingen. Det ble iverksatt 
tiltak mot slutten av september og det ventes forbedring av resultatene. 
 
 
 
 

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

Økonomisk resultat (000') -35 777 3 333 -39 110 -103 794 33 333 -137 127

DRG-poeng (somatikk) 7 707              8 153                      -445                          76 424 78 924                    -2 500           

Brutto månedsverk 6 880              6 704                      177               6 905              6 785                      120               

Lønnskostnader eks. pensjon -446 028 -432 177 -13 850 -4 298 739 -4 192 845 -105 894

Innleie helsepersonell -10 859 -3 499 -7 360 -90 811 -43 788 -47 023

Andel fristbrudd avviklede 8,6 % 0,0 % 7,0 % 0,0 %

Gjennomsnittlig ventetid 73,8                54,0 67,0                54,0

Trombolyse-andel 19 % 20 % 15 % 20 %

Alle møter 95,8 % 96,1 % 95,5 % 96,1 %

Andel telefon/video konsultasjoner 12,7 % 15,0 % 14,2 % 15,0 %
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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 for døgn og antall polikliniske opphold innenfor psykisk helsevern 
for voksne per september.  
 
Bemanningstallet for Sykehuset Innlandet totalt for oktober måned er 176 brutto 
månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Sammenlignet 
med samme periode i fjor er bemanningstallene i oktober 16 brutto månedsverk 
høyere. Et merforbruk på foretaksnivå hittil i år på 120 brutto månedsverk utgjør 1,76 
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 
155 brutto månedsverk.  Hovedvekten av merforbruket skyldes ekstra arbeid på grunn 
av økt aktivitet, turnover og sykefravær. De somatiske divisjonene har i tillegg økende 
grad av utfordringer knyttet til rekruttering. Divisjon Psykisk helsevern har i oktober et 
mindre forbruk tilsvarende 23 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. 
 
Aktiviteten innenfor somatiske tjenester målt i DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) 
per oktober er 3,2 prosent bak plantall. Aktiviteten i oktober isolert har vært 5,5 
prosent lavere enn budsjettert for alle omsorgsnivå. Det er spesielt elektiv 
døgnbehandling som har vært lav sammenlignet med samme periode tidligere år. Det 
negative avviket skyldes blant annet redusert kapasitet som følge av legemangel ved 
noen av avdelingene. På grunn av etterslep på ferie, har ferieavviklingen i høst vært noe 
større enn normalt og det har påvirket aktiviteten ved enkelte enheter. Det har i tillegg 
vært utført nødvendig vedlikehold på noen operasjonsstuer som har ført til redusert 
aktivitet i oktober. 
 
Det økonomiske resultatet i oktober er på minus 35,8 millioner kroner. Akkumulert per 
oktober er det et negativt resultat på 103,8 millioner kroner, noe som er 137 millioner 
kroner etter budsjett.  
 
Hovedårsaken til det negative resultatet i oktober er lavere aktivitet enn planlagt og et 
stort merforbruk på lønn og innleie fra byrå. Foretaket har et inntektstap av ISF-
refusjon på om lag 10,6 millioner kroner i oktober.  
 
Som følge av den negative resultatutviklingen, har foretaket justert årsprognosen etter 
oktober til minus 150 millioner kroner. Dette er 190 millioner kroner lavere enn 
budsjett 2022. Lønnskostnadene i oktober er høyere enn budsjettert. Det er høye 
innleiekostnader og økte varekostnader utover budsjett. Det er i prognosen lagt inn noe 
usikkerhet knyttet til bemanningsutvikling, rekrutteringsutfordringer, sykefravær og 
aktivitetsnivå og forutsatt at pandemien i liten grad vil påvirke økonomien resten av 
året.  
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Det er lagt inn en forventet lønnsvekst på om lag 40 millioner kroner utover budsjett for 
2022. Det er i tillegg tatt høyde for økte årsoppgjørsavsetninger, fordi årets 
lønnsoppgjør ligger over budsjettert lønnsnivå. Økt basisbevilgning for pensjonen på til 
sammen 16,7 millioner kroner er tatt inn i årsprognosen. 
 
Foretaket har iverksatt flere tiltak, men det er usikkert når man kan forvente effekt av 
tiltakene. 
 
 
 
 
Vedlegg: Månedsrapport for oktober 


