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SAKSFRAMSTILLING  
SAK NR. 103-2022 

Bakgrunn 

Basert på styrets vedtak i sak 038-2022 Virksomhetsstrategi Sykehuset Innlandet HF 
2023-2026 og 039-2022 Økonomisk langtidsplan 2023-2026 for Sykehuset Innlandet er 
det utarbeidet en virksomhetsplan på foretaksnivå med ti prioriterte mål for 2023 
(vedlegg 1). Budsjett 2023 behandles av styret i Sykehuset Innlandet parallelt med 
virksomhetsplanen. Budsjett 2023 bygger på prioriterte mål i virksomhetsplan 2023.   
 
 

Saksframstilling 

Målbilde for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF ble stadfestet i foretaksmøtet i 
Helse Sør-Øst RHF den 8. mars 2019 på bakgrunn av styrebehandling i Helse Sør-Øst 
RHF og Sykehuset Innlandet HF slik: 
 

 Samhandling med primærhelsetjenesten 
 Prioritering av desentraliserte spesialisthelsetjenester 
 Utvikling av prehospitale tjenester 
 Spesialiserte tilbud med høy kompetanse 
 

Med dette målbildet er det i foretakets Utviklingsplan 2022-2039 vedtatt følgende 
langsiktige strategiske satsningsområder: 
 

 Kompetanse  
 Digitalisering og nye arbeidsformer  
 Styrke og videreutvikle samarbeidet med primærhelsetjenesten gjennom 

Helsefellesskap Innlandet 
 

Disse strategiske satsningsområdene ligger til grunn for foretakets virksomhetsstrategi 
for perioden 2023-2026. Det er vedtatt fem hovedmål for planperioden:  
 

1. Utvikle bærekraft mot ny sykehusstruktur 
2. Desentralisere spesialisthelsetjenester, styrke og videreutvikle samhandling med 

primærhelsetjenesten lokalt og gjennom Helsefellesskap Innlandet 
3. Videreutvikle pasientbehandling, kvalitet og brukermedvirkning med økt bruk 

av digitale behandlingsformer  
4. Skape engasjerte og motiverte medarbeidere i fagmiljøer med tilstrekkelig 

kompetanse  
5. Være et ledende innovasjonssykehus med gode og integrerte forskningsmiljøer 

 
Sammenheng overordnede styringsdokumenter  
Figuren under viser sammenhengen mellom de overordnede styrende dokumentene 
som Nasjonal helse- og sykehusplan, oppdrag og bestilling, utviklingsplan 2022-2039, 
virksomhetsstrategi 2023-2026 og økonomisk langtidsplan 2023-2026, samt årlige 
virksomhetsplaner og budsjetter. 
 
 



 

 
 
 

I regional veileder for virksomhetsstyring forutsettes det at foretakene utarbeider 
strategi og virksomhetsplaner og at disse følges opp med mål og tiltaksplaner. Foretaket 
har etablert en struktur for oppfølging av planverk i tråd med denne veilederen.  
 
Sykehuset Innlandets virksomhetsplan 2023 har ti prioriterte mål. Disse målene er 
basert på divisjonenes virksomhetsplaner og innspill fra tillitsvalgte, vernetjeneste og 
foretakets ledergruppe. Avdelingene skal utarbeide virksomhetsplaner som støtter 
målene i divisjonens virksomhetsplan. Alle virksomhetsplaner for 2023 skal være ferdig 
utarbeidet ved oppstart av 2023 og inneholde mål som samlet bidrar til at foretaket når 
sine prioriterte mål.  
 
I virksomhetsplan 2023 er faglig og økonomisk bærekraft lagt inn som en forutsetning 
for de prioriterte målene.  
 
 
Prioriterte mål for 2023: 
 
Faglig og økonomisk bærekraft legges til grunn for prioriterte mål 2023 

 
1. Skape en attraktiv arbeidsplass gjennom å beholde, utvikle og rekruttere 

medarbeidere 
2. Andel ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin økes sammenlignet med 2022 
3. Antall lærlinger og helsefagarbeidere økes sammenlignet med 2022  
4. Jobbnærværet økes med ett prosentpoeng 
5. Det prioriteres minst to områder i alle divisjoner for å redusere uønsket 

variasjon 
6. Pasient- og arbeidsflyt i akuttmottak og sengepost prioriteres  
7. Etablere brukerstyrte kontroller og redusere gjennomsnittlig antall kontroller 

per pasient sammenlignet med 2022  



 

8. Bruk av bredspektret antibiotika reduseres til under 13,4 prosent, tilsvarende 
2019-nivå 

9. Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn i 2022 
10. Mer enn 17 prosent av alle konsultasjoner skal være digitale 

 
 

De prioriterte målene kommenteres punktvis under:  
 

1. Skape en attraktiv arbeidsplass gjennom å beholde, utvikle og rekruttere 
medarbeidere 

Beholde, utvikle og rekruttere medarbeidere blir svært viktig framover. Det er 
konkurranse om ansettelse av helsepersonell og flere fagområder har utfordringer med 
rekruttering. Det er nødvendig å utvikle Sykehuset Innlandet til en foretrukken 
arbeidsplass gjennom tiltak med tettere oppfølging i lederlinjen, systematisk opplæring, 
riktig oppgavedeling og nærværsoppfølging. Det er allerede igangsatt flere prosjekter 
for å øke rekrutteringen, som «Attr aktiv arbeidsplass», «Oppgavedeling i sengepost» og 
simuleringsnettverk. For å styrke rekrutteringen til divisjon Psykisk helsevern, pågår 
innføring av tredelt utdanningsforløp for leger i spesialisering (LIS1). I tillegg 
planlegges lederopplæring og ledelsesutvikling. I arbeidet med prioriterte mål for 2023 
har divisjoner og tillitsvalgte vært tydelige i betydningen av hvor viktig det er å arbeide 
med å beholde, utvikle og rekruttere medarbeidere.  
 
Resultatoppnåelse kan måles gjennom resultater fra den årlige medarbeider-
undersøkelsen ForBedring, antall fagområder med rekrutteringsutfordringer og grad av 
uønsket turnover.  

 
2. Andel ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin økes sammenlignet med 

2022 
Dette prioriterte målet må ses i sammenheng med mål nummer en over.  
Den årlige medarbeiderundersøkelsen har spørsmål om den enkelte ansatte sier til sine 
venner at Sykehuset Innlandet er et godt sted å jobbe på. Resultatene viser at ansatte 
generelt er stolte av arbeidsplassen sin, men det er ønskelig å få enda flere ansatte til å 
oppleve og formidle denne stoltheten over arbeidsplassen sin. Dette gjennom å vise at 
Sykehuset Innlandet satser på arbeidsmiljø, ledelse og faglig utvikling av den enkelte, 
samt ved å vise fram det gode arbeidet som gjøres i avdelinger og seksjoner. 
 

3. Antall lærlinger og helsefagarbeidere økes sammenlignet med 2022  
Helsevesenet står ovenfor økende bemanningsutfordringer i årene framover. Det er 
nødvendig å rekruttere flere helsefagarbeidere og annet personell med yrkesfaglig 
bakgrunn. Dette er nærmere beskrevet i vedlegg 1 til budsjett 2023.  Det er gjennomført 
et arbeid med å kartlegge potensialet for oppgavedeling mellom yrkesgrupper og 
resultatet av kartleggingen underbygger behovet for å øke antall lærlinger og 
fagarbeidere, med hovedvekt på helsefagarbeidere. Parallelt med satsning på lærlinger 
må det utvikles kompetanseprogram som gjør det attraktivt og spennende å arbeide i 
Sykehuset Innlandet. 
 

4. Jobbnærværet økes med ett prosentpoeng 
Det er et prioritert område å øke jobbnærvær. Sykefraværet for foretaket hittil i år er 
høyere enn for samme periode i 2021. Tettere oppfølging av enkeltansatte og god 
bemanningsplanlegging/ressursstyring forventes å påvirke jobbnærværet positivt. I 
samarbeid med NAV gjennomføres det nærværsprosjekter, samt at lokal HR og 
Bedriftshelsetjenesten (BHT) bistår på ulike områder. Arbeid med jobbnærvær 
prioriteres i 2023.   



 

 
5. Det prioriteres minst to områder i alle divisjoner for å redusere uønsket 

variasjon 
Reduksjon av uønsket variasjon er ett av fem satsningsområder i regional 
utviklingsplan 2035 fra Helse Sør-Øst RHF og har gjennom flere år vært styringskrav i 
oppdrag og bestilling til helseforetakene. Tiltak for å redusere uønsket variasjon er og i 
tråd med anbefalinger i tilsynsrapporter og rapporter fra Konsernrevisjonen Helse Sør-
Øst. 
 
Foretaket har arbeidet med en strukturert tilnærming for å bruke resultater fra 
publiserte nasjonale kvalitetsindikatorer, medisinske kvalitetsregistre og helseatlas til å 
identifisere uønsket variasjon og forbedringsområder. Tiltak de siste årene har vært 
systematisk arbeid med helhetlige pasientforløp for å redusere uønsket variasjon i og 
mellom sykehusene.  
 
I virksomhetsplan 2022 var ett av målene at divisjonene skal prioritere minst to 
områder med uønsket variasjon. Divisjonene har gode erfaringer med å velge ut 
enkeltområder for å redusere uønsket variasjon, og målet videreføres som et prioritert 
mål i 2023.  

 
6. Pasient- og arbeidsflyt i akuttmottak og sengepost prioriteres  

Helse Sør-Øst RHF har i sin budsjettsak for 2023 lagt inn noen forutsetninger om 
bemanning og kompetanseplanlegging. Helseforetakene bes arbeide med å endre 
arbeidsprosesser og gjennom god oppgavedeling sette sammen bemanning på en 
hensiktsmessig og bærekraftig måte. Fokus bør endres fra hvilken yrkesgruppe som kan 
løse oppgaven, til hvilken kompetanse som trengs for best å løse de behovene pasienten 
har.   
 
Sykehuset Innlandet er i gang med å se på oppgavedeling og arbeidsflyt på 
sengepostene. For å frigjøre tid til pasientbehandling og mer hensiktsmessig bruk av 
ressurser, vurderes mulighet for å flytte noe av sykepleiernes arbeidsoppgaver over til 
andre yrkesgrupper. Det er gjennomført en kartlegging ved de medisinske 
sengepostene i divisjon Elverum-Hamar. Dette arbeidet videreføres inn i 2023 ved å 
teste bruk av andre yrkesgrupper til oppgaver identifisert gjennom kartleggingen. Det 
startes opp et tilsvarende arbeid i divisjon Gjøvik-Lillehammer.  I tillegg er et prosjekt 
som skal imøtekomme reviderte nasjonale krav og forbedre pasient- og arbeidsflyt i de 
somatiske akuttmottakene, i oppstartsfase.      

 
7. Etablere brukerstyrte kontroller og redusere gjennomsnittlig antall 

kontroller per pasient sammenlignet med 2022  
Ved brukerstyrte kontroller deltar pasienten selv aktivt i å vurdere sitt behov for 
kontroll hos spesialisthelsetjenesten og hyppighet på kontroller. For å få til dette 
utvikles verktøy hvor pasienten selv medvirker til å vurdere hyppighet for kontroll som 
kan være fysisk, digital eller på telefon. Et slikt verktøy kan være scoringsskjemaer på 
symptombilde eller målinger som sendes digitalt til sykehuset for vurdering av behov 
for kontroll. Eksempel på pasientgrupper for brukerstyrte kontroller, kan være 
kronikere som KOLS-pasienter, pasienter med diabetes eller pasienter med epilepsi.  
 
I arbeidet med å redusere ventetider i foretaket er det nødvendig å ha oversikt over 
planlagte kontrolltimer. Rett antall kontroller er et nytt fokusområde i 2023, og   
avdelingene i foretaket bes vurdere kontroller for pasienter ut i fra nødvendighet. Det 
oppfordres til å utføre kontrollene digitalt der dette er hensiktsmessig og 
gjennomførbart.  



 

 
8. Bruk av bredspektret antibiotika reduseres til under 13,4 prosent, 

tilsvarende 2019-nivå 
Å redusere forbruk av bredspektret antibiotika er et globalt satsingsområde og et 
flerårig styringskrav i oppdrag og bestilling til helseforetakene. Målet har vært at 
«Samlet forbruk av bredspektret antibiotika skal reduseres med 30 prosent i 2022 
sammenliknet med 2012. Sykehuset Innlandet har ikke klart å nå målet og forbruket av 
bredspektret antibiotika har økt både i 2021 og 2022 sammenlignet med 2012. 
Forbruket har økt i alle divisjoner, med en økning på 11 prosent etter andre tertial 2022 
sammenlignet med 2012. Det forventes at forbedringsarbeid iverksettes i 2023 og at 
lokale antibiotikateam på hvert av de somatiske sykehusene følger opp bruken tettere. 
Målet for 2023 settes til under 13,4 prosent som tilsvarer nivået i 2019, før pandemien. 
2019 regnes som et normalår. 
 
Å redusere forbruk av bredspektret antibiotika er et globalt satsingsområde og et 
flerårig styringskrav i oppdrag og bestilling til helseforetakene. Målet har vært at 
«Samlet forbruk av bredspektret antibiotika skal reduseres med 30 prosent i 2022 
sammenliknet med 2012. Sykehuset Innlandet har ikke klart å nå målet og forbruket av 
bredspektret antibiotika har økt både i 2021 og 2022 sammenlignet med 2012. 
Forbruket har økt 11 prosent etter andre tertial 2022 sammenlignet med 2012. Det 
forventes at forbedringsarbeid iverksettes i 2023 og at antibiotikateam på hvert av de 
somatiske sykehusene følger opp bruken tettere. Målet for 2023 settes til under 13,4 
prosent som tilsvarer nivået før pandemien. 

 
9. Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn i 2022 

Foretaket har som en følge av pandemien hatt fristbrudd og lange ventetider innenfor 
mange fagområder i 2022. Det har vært jobbet med tiltak for å redusere ventetidene, og 
gjennomsnittlig ventetid samlet for foretaket er fallende. Ventetiden er likevel 12 dager 
høyere i oktober sammenlignet med samme måned i 2021.   
 
Det er viktig å redusere ventetid for pasienter.  

 
10.  Mer enn 17 prosent av alle konsultasjoner skal være digitale 

Foretaket har som mål også i 2023 å fortsette arbeidet med å ta i bruk og øke andel 
digitale konsultasjoner i pasientbehandlingen. Bruk av digitale konsultasjoner er tatt 
inn i Oppdrag og bestilling til foretakene i 2022 hvor det står at pasientene i større grad 
skal kunne møte spesialisthelsetjenesten i hjemmet gjennom bruk av digital 
hjemmeoppfølging.  
Digitale konsultasjoner ved bruk av telefon- og videokonsultasjoner har vist seg både å 
være effektivt i pasientbehandlingen, og positivt for pasientene. Pasienter som kan 
følges opp digitalt, slipper unødig kjøring. Dette gir mulighet for bedre ressursstyring og 
mer tid til pasientbehandling. Sykehuset Innlandet er i 2022 nær målet om 15 prosent 
og målet økes derfor til 17 prosent i 2023. 
 

Administrerende direktørs vurdering 

I foretakets utviklingsplan 2022-2039 er prioriterte satsningsområder kompetanse, 
digitalisering og nye arbeidsformer, samt å styrke og videreutvikle samarbeidet med 
primærhelsetjenesten gjennom Helsefellesskap Innlandet. Disse strategiske 
satsningsområdene ligger til grunn for foretakets virksomhetsstrategi for perioden 
2023-2026 og de prioriterte mål for 2023.  
 



 

En av de store utfordringene foretaket har, er å beholde, utvikle og rekruttere 
medarbeidere. Ressursstyring, lederutvikling og kompetanseheving er viktige faktorer 
både for kvalitet på tjenesten, men og for å beholde og rekruttere kvalifisert 
arbeidskraft.  
 
Teknologisk utvikling og digitalisering vil fremover bidra til å endre 
behandlingstilbudet og utvikle nye samhandlingsformer for deling av informasjon med 
pasienter, brukere og primærhelsetjenesten. En forutsetning for å nå målet om 
brukerstyrte kontroller og økt bruk av hjemmeoppfølging, er å ta i bruk nye løsninger 
og tilpasse nye og endrede arbeidsformer i pasientforløpet. 
 
I 2023 vil arbeidet med en mer hensiktsmessig oppgavedeling på sengepost fortsette for 
å bedre pasientflyten. Hensikten med oppgavedeling til andre yrkesgrupper er i første 
omgang å frigjøre mer tid til pasientrettet arbeid for sykepleierne. Dette vil sikre en mer 
framtidsrettet og effektiv drift av sengepostene, det vil gi en mer hensiktsmessig bruk 
av ressurser og samtidig bidra til å løse bemanningsutfordringer på sikt. 
 
Arbeid med pasientforløp i samarbeid med Helsefelleskap Innlandet og brukerne skal 
prioriteres. Dette er kontinuerlig forbedringsarbeid som forventes å øke kvaliteten, 
redusere uønsket variasjon, gi en mer hensiktsmessig ressursbruk og forbedre 
samarbeidet i foretaket og samhandlingen med kommunene.  
 
 
 
 
 
Vedlegg: Virksomhetsplan 2023 
 


