
Sykehuset Innlandet HF 
Styremøte 14.12.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAK NR 102 – 2022 

MÅNEDSRAPPORT FOR NOVEMBER 2022 
 
 
Forslag til 

VEDTAK: 
 
 
 
 
Styret tar månedsrapport for november 2022 til etterretning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brumunddal, 13. desember 2022 
 
 
 
Alice Beathe Andersgaard 
administrerende direktør 



 

Side 2 av 3 

 

SAKSFRAMSTILLING 

SAK NR.  102 – 2022 

 

Bakgrunn  

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

Saksframstilling 

 
Målekort – samlet for Sykehuset Innlandet per november 2022 
 

 
 
 

Administrerende direktørs vurdering 

Det har vært høy aktivitet i november, spesielt innenfor elektiv poliklinikk og 
dagbehandling. Antall nyhenviste pasienter som har startet utredning eller behandling 
(ordinært avviklede) er det høyeste siden før pandemien og også høyere enn 
tilsvarende måned i 2019. Gjennomsnittlig ventetid samlet for foretaket i november er 
sju dager lavere enn foregående måned. Den høye aktiviteten har også hatt positiv 
effekt på andelen fristbrudd, antall ventende og ventetid for ventende. Andelen 
pasienter som har fått tildelt time til oppmøte neste halvår, er lavere enn i oktober i år 
og i november 2021. For å skape god forutsigbarhet for pasientene og få til god 
ressursstyring, må denne utviklingen snu.  
 
Etablering av avklaringsenheten og andre tiltak innenfor psykisk helsevern barn og 
unge har hatt god effekt og andel fristbrudd er redusert fra 51 prosent i september til 
10,5 prosent i november. Ventetid for ventende er nå under 40 dager. Det forventes at 
den positive utviklingen fortsetter.  
 
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 november.  
 

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

Økonomisk resultat (000') -17 637 3 333 -20 971 -121 431 36 667 -158 098

DRG-poeng (somatikk) 8 264              8 302                      -38             84 688 87 226                    -2 538           

Brutto månedsverk 6 875              6 703                      172 6 902              6 778                      124               

Lønnskostnader eks. pensjon -449 330 -436 973 -12 357 -4 748 069 -4 629 818 -118 251

Innleie helsepersonell -12 187 -3 499 -8 689 -102 998 -47 286 -55 711

Andel fristbrudd avviklede 7,4 % 0,0 % 7,1 % 0,0 %

Gjennomsnittlig ventetid 67,0                54,0 67,0                54,0

Trombolyse-andel 8 % 20 % 14 % 20 %

Alle møter 95,6 % 96,1 % 95,5 % 96,1 %

Andel telefon/video konsultasjoner 13,2 % 15,0 % 14,1 % 15,0 %
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Bemanningstallet for Sykehuset Innlandet totalt i november måned ligger 172 brutto 
månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Sammenlignet 
med november i fjor ligger bemanningstallene i november i år ti brutto månedsverk 
høyere. Bemanningstallene i november er fem brutto månedsverk lavere enn ved 
forrige rapportering.    
 
Et merforbruk på foretaksnivå hittil i år på 124 brutto månedsverk utgjør 1,83 prosent.  
 
For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene i november et forbruk som ligger 
144 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. Hovedvekten av 
avviket knytter seg til driften innenfor indremedisin (69 månedsverk), akuttmedisin 
(22 månedsverk), akuttpsykiatri (17 månedsverk) og ambulanse (23 månedsverk). 
 
Sykefraværstallene for oktober 2022 på 8,2 prosent, ligger 0,6 prosentpoeng høyere 
enn forrige måned.  Sykefraværet hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor er 
0,7 prosent høyere.  Hovedvekten er korttidsfravær. Det arbeides kontinuerlig med 
tiltak for å redusere fraværet. 
 
Aktiviteten innenfor somatiske tjenester målt i DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) 
per november er 2,9 prosent bak plantall. Aktiviteten er høyere enn på samme tid i 
2021. Aktiviteten i november isolert har vært omtrent i balanse i forhold til budsjettert 
nivå. Det er store variasjoner mellom omsorgsnivåene. Dagbehandling og poliklinikk er 
betydelig høyere enn planlagt for november.  For døgnbehandling er det tre prosent 
lavere aktivitet i forhold til budsjett for november.  
 
Det økonomiske resultatet i november er på minus 17,6 millioner kroner. Dette er 
inkludert tildelte ekstramidler på 23,9 millioner kroner fra Helse Sør-Øst RHF, som 
skyldes lavere kjøp av private helsetjenester enn budsjettert i 2020 i foretaksgruppen. 
Beløpet er i sin helhet inntektsført i november på fellesområdet.  Akkumulert er det et 
negativt resultat på 121,4 millioner kroner, noe som er 158 millioner kroner etter 
budsjett. Hovedårsaken til det negative resultatet i november er et stort merforbruk på 
lønn og innleie fra byrå.  
 
Foretaket opprettholder en årsprognose på minus 150 millioner kroner etter november. 
Det er 190 millioner kroner lavere enn budsjett. Ser vi bort fra tildelte ekstramidler på 
23,9 millioner kroner fra Helse Sør-Øst RHF knyttet til privat rehabilitering, har 
foretaket et negativt resultat i november på om lag 41 millioner kroner.  
Lønnskostnadene i november er høyere enn budsjettert. Det er høye innleiekostnader 
og varekostnader utover budsjett. Det er i prognosen lagt inn usikkerhet knyttet til 
bemanningsutvikling, rekrutteringsutfordringer, sykefravær og aktivitetsnivå, men 
forutsatt at pandemien i liten grad vil påvirke økonomien ut året. 
Det er lagt inn en forventet lønnsvekst på om lag 40 millioner kroner utover budsjett for 
2022 i årsprognosen. 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 november 


