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Sammendrag  

Dette er en overordnet budsjettsak for Sykehuset Innlandet. Divisjonene har utarbeidet 
divisjonsvise budsjetter med tiltak og prioriteringer. En oppsummering av de divisjons-
vise tiltakene, samt en beskrivelse av budsjettsituasjonen i den enkelte divisjon, er tatt 
inn i denne saken (kapittel 8). Divisjonene har utarbeidet budsjetter på avdelings- og 
seksjonsnivå. 

Den økonomiske situasjonen for Sykehuset Innlandet har vært utfordrende i 2022. Året 
har vært preget av covid-19 pandemien og de generelle økonomiske trendene med sterk 
pris- og lønnsvekst utover forutsetninger som lå i Statsbudsjettet. I 2023 er det ikke lagt 
opp til full kompensasjon av pris- og lønnsvekst fra 2022 inn i 2023. Dette medfører et 
stort effektiviseringskrav for foretakene.  

Gjennom revidert nasjonalbudsjett ble det for 2022 kompensert med tildelinger for å 
håndtere effektene av inntektsbortfall og merkostnader for første halvår. I 2022 er Syke-
huset Innlandet tildelt om lag 154 millioner kroner for å kompensere for effekter av 
pandemien. Det er derfor vanskelig å fastslå nivået på den økonomiske underliggende 
driften i foretaket uten de beregnede effektene av pandemien. I forslaget til Statsbud-
sjett for 2023, Prop. 1 S (2022–2023), legges det til grunn at sykehusene i 2023 vil være 
tilbake i en normalisert driftssituasjon og de ekstraordinære bevilgningene foreslås der-
for ikke videreført. Det er forventet en effektivisering av driften. 

Sykehuset Innlandets organisasjonsutviklingsprogram ble etablert i 2020. Det er etab-
lert flere arbeidsgrupper og prosjekter for å vurdere mulige tiltak som kan iverksettes i 
de nærmeste årene for å øke kvalitet i pasientbehandling, redusere uønsket variasjon og 
redusere kostnader. Dette arbeidet vil fortsette i 2023. Videre prioriteringer i organisa-
sjonsutviklingsprogrammet skal harmoniseres med arbeidet med konseptfasen for ny 
sykehusstruktur. 

For å kunne realisere det framlagte budsjettet for 2023 og tilpasse driften til de økono-
miske rammene i årene framover, må det gjennomføres omstillinger og driftstilpas-
ninger. Det planlegges med endringer i foretakets pasienttilbud og organisering. Det ses 
på tre hovedområder for å nå budsjettet for 2023, med «God drift», arbeidet med «fokus-
områdene» og «større omstillinger». 

I Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023, Meld.St.7 (2019-2020) står det:  
«Mulighetene og ønskene i helse- og omsorgstjenesten overstiger ressursene vi har til rå-
dighet. En aldrende befolkning, knapphet på helsepersonell, utvikling av kostbar medisinsk 
teknologi og økte forventninger i befolkningen vil trolig øke dette gapet framover. Å gjen-
nomføre tiltak og omstillinger som gjør at vi får mer helse ut av ressursene vi har blir der-
for en stadig viktigere oppgave.». Behovet for å få mer helse ut av tilgjengelige ressurser 
vil gjelde både i en situasjon preget av pandemi og etter at pandemien er over. 
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Økonomisk langtidsplan 2023-2026 la opp til et positivt resultat på 80 millioner kroner i 
2023. Målet er for krevende for foretaket og er endret til et positivt resultat på 25 millio-
ner kroner. Årsaken er store endringer i forutsetningene i blant annet økt pris- og lønns-
vekst etter at økonomisk langtidsplan ble vedtatt. Det er viktig for foretaket å ha positive 
resultater og midler til årlige investeringer i medisinsk teknisk utstyr, IKT og bygnings-
messig vedlikehold. Budsjetterte rammer, aktivitet og bemanning for 2023 er gjort ut fra 
en normalisert situasjon i tråd med føringer fra Helse Sør-Øst RHF. Det er i budsjettet for 
2023 foreslått å tildele midler til blant annet psykisk helsevern, medisinske sengeposter, 
intensivavdelinger og akuttmottak for å avhjelpe den krevende driftssituasjonen i disse 
områdene.  

Usikkerheten i budsjett 2023 ligger i forventet aktivitetsnivå, tilpasning av bemannings-
nivået, pris- og lønnsutvikling, utviklingen av covid-19 pandemien og effekter av omstil-
lingstiltak. Sykehuset Innlandet får positive effekter i inntekstrammene på grunn av en 
endring i fordeling mellom tjenesteområdene i inntektsmodellen til Helse Sør-Øst, og en 
enrding i hvordan avregning av private leverandører gjøres i 2023. Det er i tillegg 
forelått en endring i ISF-ordningen i 2023 hvor ISF-andelen reduseres fra 50 prosent til 
40 prosent i somatikk. Denne endringen i basisramme som øker fra 50 prosent til 60 
prosent er fullkompensert i budsjettet. Økt andel basisramme reduserer risikoen i for-
hold til økonomiske avvik på bakgrunn av endring i aktivitet. 

Foretaket budsjetterer med en resultatsikringsbuffer på fellesområdet på om lag 75 mil-
lioner kroner for å sikre at foretaket klarer å nå budsjettert resultat i 2023. Dette er ikke 
tilstrekkelig til å fullt ut å kompensere for alle tiltakene som totalt sett er definert med 
høy risiko på divisjonsnivå. Arbeidet med god drift med økt nærvær, god ressursstyring, 
redusert turnover, økt aktivitet og foretakets definerte fokusområder blir avgjørende for 
måloppnåelse. Budsjett 2023 krever stram budsjettstyring og effekt av omstillingsarbei-
det. Foretaket må til enhver tid utnytte den totale kapasiteten på best mulig måte for å 
møte de økonomiske utfordringene og nå målet om et resultat på 25 millioner kroner i 
pluss i 2023. 

Tillitsvalgte og vernetjeneste skal involveres tidlig i omstillingsprosesser som berører 
ansatte. 
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1. Statsbudsjett 2023 og tildeling av basisramme fra Helse Sør-Øst RHF 

1.1. Statsbudsjett 2023 

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2023 lagt fram sine mål og satsingsområder. Hovedmål 
er å videreutvikle og styrke vår felles helsetjeneste og motvirke sosiale og økonomiske 
helseforskjeller. Regjeringen vil skal skape et helsefremmende samfunn, forebygge syk-
dom og sikre en helsetjeneste som gir god hjelp, behandling og omsorg til befolkningen i 
hele landet. 

Styringskrav og mål i oppdragsdokument og foretaksmøte for 2023 samles i følgende 
hovedområder: 

• Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling  
• Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet 
• Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp 
• Teknologi og digitalisering  
• Organisasjon og økonomi 

 

Nedenfor noen hovedpunkter fra Statsbudsjett 2023: 

• I Prop. 1 S (2022–2023) er det foreslått å tildele Helse Sør-Øst RHF 702,5 millioner 
kroner i økt basisramme til å finansiere økt aktivitet i 2023. I tillegg kommer vekst i 
aktivitetsbaserte inntekter. 

• Det foreslås i Prop. 1 S (2022–2023) samlet en tildeling på 358,5 millioner kroner 
som økt grunnfinansiering til Helse Sør-Øst RHF i Prop. 1 S (2022-2023). Av dette er 
281,7 millioner kroner en generell vekstbevilgning som blant annet skal gi rom for 
økt vedlikehold, investeringer, beredskapsarbeid og satsing på intensivkapasitet. Det 
er videre forslått en tildeling på 76,8 millioner kroner som skal gå til døgnbehandling 
i psykisk helsevern for barn, unge og voksne. 

• Andelen innsatsstyrt finansiering innenfor somatikken foreslås redusert fra 50 pro-
sent til 40 prosent fra 2023. Forslaget innebærer at det flyttes midler fra ISF-ord-
ningen til basisramme, hvorav 4 611,3 millioner kroner til basisbevilgning for Helse 
Sør-Øst RHF. 

• Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen videreføres ikke, men det settes 
et generelt effektiviseringskrav. For spesialisthelsetjenesten er dette 263 millio-
ner kroner. Det er foreslått en reduksjon i Helse Sør-Øst RHF sin basisramme på 
75,3 millioner kroner som følge av effektiviseringskrav. 

• Resultatbasert finansiering erstattet den tidligere ordningen med kvalitetsbasert 
finansiering fra budsjettåret 2022. Formålet med ordningen er å stimulere til 
ønsket tjenesteutvikling, med vekt på samhandling og digitalisering. I fordelingen 
for 2023 er det data for 1. tertial 2022 som benyttes. Det tas sikte på å gjennom-
føre en avregning i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2023. 
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• Regjeringen tar sikte på å avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg 
fra 2023. Det planlegges å fremme en sak for Stortinget i løpet av høsten 2022.  
Avviklingen av godkjenningsordningen vil ikke ha bevilgningsmessige konse-
kvenser for de regionale helseforetakene. En avvikling innebærer derfor at mid-
lene de regionale helseforetakene i dag bruker på pasientbehandling i denne ord-
ningen, kan omprioriteres til pasientbehandling i egenregi eller gjennom kjøp fra 
private aktører gjennom anbud.  

1.2. Rammebetingelser i 2023  

Sykehuset Innlandet fikk oversendt foreløpige inntektsrammer for 2023 fra eier  
14. november 2022. Det vises til Helse Sør-Øst RHF sin styresak 129-2022 Budsjett 2023 
– Fordeling av midler til drift og investering for tildelinger av rammer vedtatt 18. novem-
ber 2022, se vedlegg 2. Resultatkravet til foretaket for 2023 vil bli endelig fastsatt i Opp-
drag og bestilling 2023. Resultatmålet skal styrebehandles i eget foretak før rapportering 
til Helse Sør-Øst RHF. 

Basisrammen til Sykehuset Innlandet økes fra 5 482 millioner kroner i 2022 til 6 592 
millioner kroner i 2023, en økning på om lag 1 110 millioner kroner. Endringen skyldes 
oppdatering av inntektsmodellen, økt grunnfinansiering, endring i ISF-andel, finansie-
ring av høyspesialiserte tjenester, pensjon og prisjustering. Som tidligere år er det gitt 
bevilgning til økt aktivitetsvekst.  

Foretaket fikk i 2022 30 millioner kroner i inntektsstøtte for å håndtere nødvendig om-
stilling og bemanningstilpasning. Dette er ikke videreført i 2023. Midlene framkommer 
ikke i oversikten under. 

Det ble i 2022 gitt tilskudd til utdanningsstillinger for spesialsykepleiere innenfor anes-
tesi-, barne-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleie (ABIOK). Dette vil bli videreført i 
2023. Fordelingen mellom foretakene i Helse Sør-Øst vil skje på et senere tidspunkt, og 
er ikke med i oversikten nedenfor. 
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Tabell 1. Rammer 2023 fra Helse Sør-Øst RHF. Tall i 1000 kr. *KBF i tabellen står for kvalitetsbasert finansiering. 

SYKEHUSET INNLANDET HF 2023

Basisramme 2022 inkl. RBF 5 481 608
Nye forhold inn mot 2023
RBF 2022 tilbakelegging av uttrekk basis 33 417
RBF 2022 uttrekk av KBF- bevilgning -31 268 
# RNB 2022- pensjon forskuttert ØLP 32 920
# RNB 2022- pensjon RNB 2022 -1 066 
Inntektsmodell 2023, fra ØLP 2023-2026 43 509
Justering av kompensasjon pensjon 2022 28 961
Fordeling av økt bevilgning RNB2022 16 680
Basisramme 2023 før statsbudsjettet 5 604 761
Endringer som følge av Prop 1S (2022-2023)
Prisomregning 182 115
Pensjon fra Prop 1S (2022-2023) 83 052
Økt aktivitet, alle tjenesteområder 86 189
Økt grunnfinansiering 34 826
Styrke døgnbehandling psykisk helsevern 7 663
Effektiviseringstiltak -7 324 
Resultatbasert finansiering, RBF
# uttrekk basisramme RBF -34 755       
# bevilget sfa score på kvalitetsparametere 31 956         
Legemidler
Legemidler i basis 2020 og 2021, gjenstående basisramme 13 761         
Endringer i ISF
Overføring fra ISF-ordning til basisramme- somatikk 561 143       
Overføring fra basisramme til ISF-ordning- rehabilitering -3 118         
Andre forhold fra Prop. 1
Komp. for manglende prisjustering av egenandeler 4 565           
Nasjonal inntektsmodell 43 341         
Endringer i bioteknologiloven 610              
Hjemmetest livmorhalsprogrammet 161              
Økt gebyr for manglende fremmøte poliklinikk -3 915         
Prisjustering poliklinikk og pasientreiser -464            
Nye forhold fra Helse Sør-Øst RHF
Dyre legemidler-aktivitetsavhengig del private ideelle sykehus 603              
Endret avregning som følge av endret ISF-andel 2 115           
Finansiering av høyspesialiserte tjenester -15 759       
Basisramme 2023 inkl. RBF 6 591 524 

Strategiske forskningsmidler, fra post 72 -              
Nasjonale kompetansetjenester, øvrige 2 578
Statlige tilskudd, post 70 7 384
Medisinsk undersøkelse på barnehusene 2 571           
Endringer i bioteknologiloven_tilskudd 1 990           
Tilskudd til turnustjeneste, foreløpig estimat 2 823           
Sum faste inntekter  6 601 486
ISF- refusjoner
herav somatikk -              
herav psykisk helsevern og TSB -              
Sum ISF- refusjoner 0

Sum inntekter 6 601 486
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1.3. Likviditet – renteinntekter og rentekostnader på mellomværende med  
Helse Sør-Øst RHF 

I Helse Sør-Øst er det etablert en praksis hvor det holdes tilbake likviditet på regionalt 
nivå for å finansiere strategiske satsninger og felles regionale utviklingsprosjekter. Gjen-
nom dette oppstår langsiktige mellomværende i regnskapene, «basisfordring». 

Basisfordringen nedbetales helt eller delvis når det stilles regional likviditet til disposi-
sjon til foretaksvise investeringer og andre kapitalbehov. 

Per 31. desember 2022 har Sykehuset Innlandet en budsjettert basisfordring på Helse 
Sør-Øst RHF på 2 145 millioner kroner. Basisfordringen skal benyttes som egenfinansie-
ring i forbindelse med ny sykehusstruktur. Renteinntekten i 2022 er på 26,8 millioner 
kroner, mot et budsjett på 19,3 millioner kroner. For 2023 er renteinntekten budsjettert 
til om lag 80 millioner kroner. Det er Helse Sør-Øst RHF sin rente på innskudd og kreditt 
i konsernkontostrukturen som er lagt til grunn i beregningen. Renten er i budsjett 2023 
oppgitt å være 3,7 prosent mot at 0,9 prosent ble lagt til grunn i budsjett 2022. Bankinn-
skudd og bruk av driftskreditt vil variere gjennom året, og er i budsjettet forutsatt å gi 
en netto effekt på 0. 

Sykehuset Innlandet har to langsiktige lån hos Helse Sør-Øst RHF på 55 millioner kroner 
og 19 millioner kroner, hvor begge har bundet fastrente på henholdsvis 0,74 prosent og 
1,56 prosent. Dette gir et lavt rentenivå, med budsjetterte rentekostnader på 0,65 millio-
ner kroner i 2023. 
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2. Aktivitetsforutsetninger og prioriteringer  

Regjeringens forslag til statsbudsjett 2023, Prop. 1 S (2022–2023), legger til rette for en 
vekst i pasientbehandlingen på om lag 1,5 prosent fra saldert budsjett 2022 til 2023.  
For ISF-finansiert pasientbehandling skal midlene legge til rette for en vekst på om lag 
1,4 prosent. 

2.1. Vekst innenfor Psykisk helsevern  

Det nasjonale målet om styrking av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbe-
handling videreføres i 2023. For psykisk helsevern skal det planlegges for høyere vekst i 
2023 sammenlignet med 2022 både innenfor døgnbehandling og poliklinisk aktivitet, og 
det skal være et særskilt fokus på barn og unge.  

I tabellen nedenfor er budsjett 2023 sammenlignet mot faktisk/estimat 2022. 

 

Tabell 2. Aktivitet psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. E=estimat, B=budsjett  

Antall polikliniske konsultasjoner 

Veksten fra estimat 2022 for antall konsultasjoner i psykisk helsevern for voksne er en 
konsekvens av tilpasning av aktiviteten for divisjonens åtte etablerte FACT-team. Dette 
er i tråd med ønsket faglig dreining. Tjenesteområdet har hatt høyt sykefravær og va-
kante stillinger i 2022. 

Psykisk helsevern barn og unge har i flere år økt aktiviteten betraktelig og tjenesteområ-
det har vært prioritert. Målt mot aktivitet 2019 har veksten vært på om lag 16 prosent. 
Det siste året har det vært en dreining av aktiviteten fra ordinære konsultasjoner til 
strukturerte polikliniske dagtilbud/halvdagsutredninger, noe som isolert gir redusert 
antall konsultasjoner. Normalisering av kompetansehevingstiltak etter pandemien bi-
drar også til noe redusert aktivitet enn plantall i 2022. Antall kontakter i 2023 er satt lik 
budsjett for 2022, dette tilsvarer en betydelig økning fra estimatet for 2022.  

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling planlegger med en økning i antall konsultasjoner i 
2023 målt mot estimerte konsultasjoner for 2022. Henvisningsmengden er stabil og 
ventetidene er innenfor målsettingen, men også for dette tjenesteområdet har det vært 
høyt sykefravær og noen ubesatte stillinger i 2022 slik at noe aktivitetsøkning i 2023 er 
realistisk. 

E 2022 B 2023 Endring
Endring i 

% E 2022 B 2023 Endring
Endring i 
% E 2022 B 2023 Endring

Endring i 
%

Psykisk helsevern 160 400     165 879     5 479          3,4 % 62 436       64 325       1 889          3,0 % 3 293          3 687          394              12,0 %
VoP - Psykisk helsevern for voksne, sykehus 108 800       110 979       2 179           2,0 % 57 915         58 572         657              1,1 % 3 064           3 421           357               11,7 %
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 51 600         54 900         3 300           6,4 % 4 521           5 753           1 232          27,3 % 229               266               37                 16,2 %
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 17 687       19 731       2 044          11,6 % 15 300       13 149       -2 151         -14,1 % 345              477              132              38,3 %

Inntektsgivende polikliniske opphold Liggedøgn Døgn (utskrivninger)
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Liggedøgn 

Det er planlagt med en økning av liggedøgn for psykisk helsevern for voksne. Det er opp-
rettet en ekstra døgnplass innenfor sykehuspsykiatrien. Ved de øvrige døgnplassene er 
det budsjettert med ordinær beleggsprosent.  

For psykisk helsevern for barn og unge har det vært et lavere forbruk av liggedøgn i 
2022. Tjenesteområdet har et prosjekt hvor arenafleksibel behandling blir benyttet der 
pasientene vil ha perioder med innleggelse ved sykehus og perioder med behandling i 
hjemmet. Budsjettet for øvrige enheter i 2023 er lagt etter ordinære beleggsprosenter 
og antall døgnplasser. Forbruket ved psykisk helsevern for barn og unge er stabilt og ka-
pasiteten god. Delårsak til dette er systematisk arbeid med kortere forløp for noen pasi-
entgrupper.  

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling reduserer antall liggedøgn fra estimatet for 2022. 
Dette skyldes at Regional enhet for Gravide og Familie registrerer ledsagere som pasien-
ter og teller ledsagere med i faktiske liggedøgn, men hvor budsjettet blir lagt etter antall 
døgnplasser. Det er ikke planlagt med endringer av døgnplasser innenfor tjenesteområ-
det. 

Antall utskrivninger 

Ved en økning av antall liggedøgn og bruk av samme gjennomsnittlige liggetid som 2022 
i budsjett 2023, vil antall utskrivninger øke målt mot estimat for alle tjenesteområder. 

2.2. Innsatsstyrt finansiering – ISF1  

ISF-inntekter er, etter basisrammen, den største finansieringsposten til spesialisthelse-
tjenesten. Ordningen skal stimulere til kostnadseffektiv behandling og understøtte øns-
ket faglig utvikling. Helsedirektoratet har et helhetlig ansvar for forvaltning og utvikling 
av innsatsstyrt finansiering.  

Samlede ISF-refusjoner i eget opptaksområde er budsjettert til 2 169 millioner kroner i 
2023. Dette består av ISF-refusjoner for somatiske helsetjenester, legemidler, poliklinisk 
aktivitet for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. ISF-refusjoner 
innenfor somatikk og legemidler utgjør om lag 2 039 millioner kroner.  

Plantallene bygger på grupperingslogikk for 2022. Grupperingslogikk 2023 er foreløpig 
ikke klar. Sykehuset Innlandet har derfor ikke lagt til grunn grupperingslogikken for 
2023 fullt ut med nye vekter i budsjettet. Foreløpig beregninger utført av Helsedirekto-
ratet viser at grupperingslogikken for 2023 vil gi en positiv beregnet effekt på om lag 
559 DRG-poeng for Sykehuset Innlandet totalt. Dette tilsvarer om lag 11 millioner kro-
ner. Innenfor psykisk helsevern er det ifølge Helsedirektoratet minimale endringer i 
grupperingslogikken for 2023. 

                                                        
1 Kilde: Helse Sør-Øst RHF styresak 129-2022 Budsjett 2023 – Fordeling av midler til drift og investering. 
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Endring i ISF-andel 

Andelen innsatsstyrt finansiering innenfor somatikk foreslås redusert fra 50 prosent til 
40 prosent fra 2023. Forslaget innebærer at det flyttes midler fra ISF-ordningen til ba-
sisramme, hvorav 4 611,3 millioner kroner gjelder basisbevilgning for Helse Sør-Øst. 
Satsen i gjestepasientoppgjøret internt i regionen øker fra 30 prosent til 40 prosent slik 
at samlet oppgjør videreføres til 80 prosent av ISF-pris. Sykehuset Innlandet får 561 mil-
lioner kroner i økt basis som følge av endringen. Omleggingen av ISF-ordningen medfø-
rer også en positiv effekt av oppdatert nasjonal inntektsmodell. Foretakets sin andel er 
på 43,3 millioner kroner. Dette til sammen gjør omleggingen fra 50 prosent til 40 pro-
sent ISF blir tilnærmet budsjettnøytralt for foretaket. Økt basisramme er fordelt per di-
visjoner etter tilsvarende fall i ISF-inntekter tilsvarende budsjettert nivå i 2023. Det vil 
bli foretatt en evaluering av aktivitet mot budsjettert nivå gjennom 2023 for å vurdere 
eventuelle omfordelinger i basisramme. Enhetsprisen for 2023 for ISF i somatikk er 
49.484 kroner med refusjonsandel på 40 prosent. For psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling er enhetsprisen 3.480 kroner med refusjonsandel på 100 
prosent. 

 

Tabell 3. Budsjettert antall DRG-poeng. Økt basis per divisjon – endring ISF-andel. Beløp i 1000 kr 

2.2.1. Psykisk helsevern – aktivitetsbudsjett 

Som for 2022 blir det heller ikke for 2023 flyttet midler fra basisbevilgning til ISF for å 
øke ISF-andelen innenfor poliklinisk aktivitet for psykisk helsevern og tverrfaglig spesia-
lisert rusbehandling. ISF-andelen anslås å være 25 prosent i 2023.  

 
Tabell 4. Psykisk helsevern og TSB, antall DRG-poeng. F = faktisk, B = budsjett 

Tjenesteområdene psykisk helsevern for voksne og psykisk helsevern for barn og unge 
planlegger med en vekst i antall DRG-poeng, både målt mot estimat og budsjett. Dette 
skyldes økning i antall kontakter samt en høyere indeks inn mot 2023 enn hva som lå til 

Antall DRG-poeng

Budsjett 
2023 - 

antall DRG - 
poeng

Andel % Beløp - økt 
basis

Elverum - Hamar 40 889 43,1 % 202 337
Habilitering - rehabilitering 1 566 1,7 % 7 751
Gjøvik - Lillehammer 48 191 50,8 % 238 468
Tynset 4 174 4,4 % 20 656
Sum 94 821 100,0 % 469 212
Felles gjestepasienter og H-respter 32 044 129 538
Totalsum 126 865 598 750

Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling F 2019 F 2020 F 2021 B2022 B2023

Endring 
budsjett 

2022-2023

Endring 
budsjett 

2022-2023
Aktivitet - ISF-poeng 
VoP - Psykisk helsevern for voksne, sykehus 14 915 14 855 17 975 21 051 21 498 447 2,1 %
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 14 769 16 474 17 782 13 517 15 231 1 714 12,7 %
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2 796 2 830 2 833 3 421 2 944 -477 -13,9 %
SUM 32 480 34 159 38 590 37 989 39 673 1 684 4,4 %
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grunn for 2022. Årsaken er at Sykehuset Innlandet satser mer på blant annet struktu-
rerte polikliniske dagtilbud/halvdagsutredninger som gir høyere DRG-vekt enn ordi-
nære konsultasjoner. 

Tjenesteområdet Tverrfaglig spesialisert rusbehandling har lavere DRG-poeng enn bud-
sjett 2022, men planlegger med økning av aktivitet målt mot estimat.  

2.2.2. Somatikk – aktivitetsbudsjett 

Sykehuset Innlandet har lagt opp til en aktivitetsvekst innenfor somatiske helsetjenester 
på 1,8 prosent i forhold til budsjett 2022. Dette er en økning på 0,5 prosent i forhold til 
økonomisk langtidsplan 2023-2026 for budsjettåret 2023. Veksten er høyere enn det det 
er lagt opp til i Statsbudsjettet, men vurderes som riktig sett opp mot forventet befolk-
ningsvekst i opptaksområdet. Av en total økning på 1 662 DRG-poeng kan omlag halv-
parten forklares med at det i budsjettet for 2023 er lagt til grunn en høyere gjennom-
snittlig DRG-indeks enn i budsjett 2022.  

 

Tabell 5. Somatikk, antall DRG - poeng. F = faktisk, B = budsjett 

Målt i antall DRG-poeng har foretaket lagt opp til en økning i døgnbehandling med 1,8 
prosent i 2023 sammenliknet med budsjett 2022. Det planlegges med bedre utnyttelse 
av operasjonskapasitet og økt antall operasjoner. For dagbehandling er det en liten re-
duksjon i antall DRG-poeng som følge av redusert indeks gjennom 2022, selv om antall 
kontakter øker i forhold til budsjett 2022. Det legges opp til en økning i antall polikli-
niske konsultasjoner ved flere avdelinger som gir en vekst for poliklinikk på 2,7 prosent.  

 

Figur 1. Totalt antall DRG-poeng – faktisk 2020, 2021 og 2022 og budsjett per måned 2022 og 2023. 

Somatikk F 2019 F 2020 F 2021 B2022 B2023
Endring 
budsjett 

2022-2023

Endring 
budsjett 

2022-2023
ISF-døgn 67 574 60 107 64 797 68 409 69 631 1 222 1,8 %
ISF-dag 6 811 6 628 7 370 8 086 8 032 -54 -0,7 %
ISF-poliklinikk 16 540 16 507 17 766 18 471 18 965 494 2,7 %
Sum ISF (døgn, dag og poliklinikk) 90 925 83 242 89 933 94 966 96 628 1 662 1,8 %
* Tallene for 2019 er korrigert for Kongsvingerregionen for januar

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
Budsjett 2022 8 464 7 955 8 295 7 360 8 043 7 535 6 321 7 230 8 102 7 990 8 139 7 654
Budsjett 2023 8 453 7 960 8 414 7 561 8 180 7 811 6 455 7 474 8 266 8 142 8 304 7 654
Faktisk 2020 7 656 7 304 6 121 4 921 5 907 6 403 5 650 5 969 7 323 7 103 7 095 6 839
Faktisk 2021 6 754 6 727 7 438 6 773 7 146 7 316 5 792 6 655 7 318 7 165 7 486 7 075
Faktisk 2022 7 141 6 962 7 899 7 328 7 362 7 326 5 807 7 193 7 809 7 093
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2.2.3. Legemidler 

Finansieringsansvaret for flere legemiddelgrupper ble overført fra folketrygden til de re-
gionale helseforetakene 1. september 2020 og 1. februar 2021. Det foreslås å inkludere 
flere av disse legemidlene i innsatsstyrt finansiering fra 2023. Helseforetak og sykehus 
skal gjennom tildelt basisramme og aktivitetsbaserte inntekter være finansiert for å hånd-
tere legemiddelkostnadene innenfor de nevnte områdene i 2023.  

Sykehuset Innlandet har fått overført 13,8 millioner kroner i økte basisinntekter. Videre 
har foretaket budsjettert ISF-inntekter på legemidler der midler overføres fra basisinn-
tekter til ISF i 2023 på tilsvarende nivå. Tabellen nedenfor viser en økning i antall DRG-
poeng for legemidler på 8,9 prosent i budsjett 2023. Økningen skyldes i hovedsak nye 
legemidler som er med i ISF-finansieringen fra 2023. 

 

Tabell 6. Legemidler, antall DRG - poeng. F = faktisk, B = budsjett 

  

Sykehuset Innlandet HF F 2021 E2022 B 2022 B 2023
Endring 
budsjett 

2022-2023
Legemidler 5 874 6 200 5 845 6 368 8,9 %
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3. Bemanningsutvikling  

3.1. Budsjettert bemanning 2023  

 

Figur 2. Brutto månedsverk i 2020, 2021 og 2022. Periodisert budsjett brutto månedsverk i 2022 og 2023 

Bemanningsforbruket de siste årene har vært preget av pandemien. Sykefraværet har 
økt med om lag ett prosentpoeng de siste par årene. Ett prosentpoeng økt sykefravær 
tilsvarer om lag 50 månedsverk.  

De siste årene har det vært en økning i turnover i enkelte enheter. Økt turnover medfø-
rer økte kostnader for foretaket.  

Bemanningsforbruket for foretaket ligger 172 brutto månedsverk høyere enn periodi-
sert bemanningsbudsjett for november 2022. Merforbruket på foretaksnivå i snitt etter 
november 2022 utgjorde i snitt 124 brutto månedsverk, tilsvarende 1,83 prosent.  

Det er gitt midler i budsjettet for 2023 for å øke antall budsjetterte årsverk i de enhetene 
der ressursbruken har vært høyere enn planlagt over tid. Det vil redusere avviket mel-
lom faktisk forbruk og budsjett. Endringen skal sikre drift i balanse på medisinske avde-
linger, intensivenhetene og i akuttmottakene. Divisjon Psykisk helsevern har fått tildelt 
midler til å øke bemanningen for håndtere økt aktivitet. Antall budsjetterte årsverk i 
snitt i 2023 utgjør 6861. Det er økning på 92 årsverk sammenlignet med budsjettert be-
manning i 2022. Bemanningsbudsjettet for 2023 viser totalt en reduksjon på 36 må-
nedsverk innen utgangen av året sammenlignet med faktisk forbruk ved utgangen av 
2022. Nedtaket er planlagt gjennomført ved å redusere fravær og forbruk av variable 
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lønn. Bemanningsbudsjettet i 2023 er periodisert, slik at det er lagt til grunn høyere be-
manning på slutten av året enn tidligere år. Periodiseringen av budsjettet er således jus-
tert i tråd med forbruket tidligere år.  

Innleie fra byrå registreres ikke som månedsverk, men framgår av regnskapet. Hoved-
vekten er innleie av spesialister til divisjon Psykisk helsevern, samt noe innleie av lege-
spesialister og sykepleiere i de somatiske divisjonene.  

Bemanningsutviklingen i foretaket følges opp løpende i månedlige oppfølgingsmøter 
med divisjonene og gjennom foretakets månedsrapportering. 

3.2. Omstilling og bemanningstilpasning  

Normalisering av bemanningsforbruket vil kreve omstilling i form av endring av ar-
beidsprosesser, endret oppgavedeling, økt samarbeid mellom enheter, avdelinger og di-
visjoner, reduksjon av stillinger og mulig sammenslåing av enheter. Arbeidet fordrer god 
ressursstyring og tett oppfølging. Foretaket må sikre fortløpende evaluering av effekten 
av tiltakene som igangsettes.  

Medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste, herunder formelle drøftinger, ivaretas et-
ter hvert som endringstiltak operasjonaliseres og planlegges iverksatt. Det gjennomfø-
res løpende risikovurderinger av omstillingsarbeidet. For å fremme best mulig sam-
handling og stå bedre rustet til å identifisere kritiske faktorer ved gjennomføring av om-
stilling- og bemanningstilpasninger, vurderes fortløpende behovet for å etablere omstil-
lingsutvalg på foretaksnivå og i divisjonene. 

Foretaket har etablerte retningslinjer for omstilling og bemanningstilpasninger som 
bygger på Helse Sør-Øst RHF sin omstillingsavtale og de tolv prinsippene for medvirk-
ning.  

Ved omstillinger og bemanningstilpasninger gjelder følgende prinsipper i foretaket: 

• Før omstillingen starter, skal det gjennomføres risikovurderinger ved enheter 
som planlegger endringer som medfører reduksjon i bemanning. 

• Sykehuset Innlandet legger vekt på at omstillinger og bemanningstilpasninger 
gjennomføres slik at de ivaretar medarbeideres rettigheter etter arbeidsmiljølo-
ven og avtaleverket for øvrig. 

• Sykehuset Innlandet skal ved gjennomføring av omstillinger sikre kompetansen 
som er nødvendig for å drive og utvikle de ulike tjenestetilbud innenfor gjeldende 
rammebetingelser. 

• Omstillinger og bemanningstilpasninger gjennomføres på en slik måte at ulem-
pene blir minst mulig for de berørte medarbeidere. Ansatte som berøres direkte 
og eventuelle omstillingskandidater skal fortrinnsvis få nye oppgaver så raskt 
som mulig. 

• Ansettelseskontroll og omplassering er virkemidler som benyttes før andre vir-
kemidler tas i bruk. Det er viktig med god informasjon og kommunikasjon. 
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3.3. Utdanningsstillinger spesialsykepleiere  

I 2021 og 2022 ga Helse Sør-Øst RHF delfinansiering for opprettelsen av 68 utdannings-
stillinger for intensivsykepleiere i regionen.  

I 2022 ble ytterligere 125 utdanningsstillinger for spesialsykepleiere innen anestesi-, 
barne-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleie (ABIOK) opprettet og det skal opprettes 108 
utdanningsstillinger fra høsten 2023. Alle disse er alle fullfinansiert fra Helse- og om-
sorgsdepartementet. Helse Sør-Øst RHF vil fordele midlene gjennom egne tildelingsbrev 
til helseforetaket.  

Nedenfor vises fordeling av utdanningsstillinger i budsjett 2022 og 2023 per divisjon i 
Sykehuset innlandet. Antall utdanningsstillinger for 2023 er et foreløpig anslag.  

 

Tabell 7. Oversikt over budsjetterte utdanningsstillinger per divisjon og beløp i 1000 kroner. 

Tilstrekkelig utdanningskapasitet må prioriteres og innarbeides i de ordinære budsjett-
prosessene. Økningen i antall utdanningsstillinger skal komme i tillegg til helseforeta-
kets budsjetterte utdanningsstillinger.  

3.4. Produktivitet – DRG per brutto månedsverk somatikk  

Figuren under viser utvikling i ISF-produktivitet i somatikk fra 2019 til budsjett 2023. 
Sykehuset Innlandet hadde i 2020 og 2021 lavere aktivitet enn forventet og høyere be-
manning enn planlagt, dette skyldes i hovedsak pandemien. DRG-produksjonen per 
brutto månedsverk er derfor lavere enn tidligere år. I 2022 har det vært en økning i pro-
duktivitet sammenliknet med 2021, men fortsatt lavere enn i 2019. Aktiviteten og be-
manningen i 2022 har vært påvirket av pandemien og økt fravær, og det er forventet en 
normalisering av driften med redusert fravær for å nå produktivitetsmålet for 2023. Ny 
DRG-indeks for 2023 er ikke med i beregningen, men det er forventet en positiv økning 
her. 

Divisjon
Utdannings-

stillinger 
bud 2022

Utdannings-
stillinger 
bud 2023

Sum totalt Budsjett 
2023

Elverum-Hamar 6 4 10 4 591
Gjøvik - Lillehammer 6 5 11 5 050
Divisjon Tynset 0 1 1 459
Totalt 12 10 22 10 100
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Figur 3. DRG-produktivitet 2019-2023. F=faktisk, B=budsjett og E=estimat  
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4. Økonomisk status  

4.1. Resultatutvikling siste år og budsjettert resultat i ØLP 2023-2026 

Figuren under viser resultatutvikling de siste årene, foreløpig prognose for 2022 og bud-
sjettert resultat i henhold til ØLP 2023-2026. 

 
Figur 4. Resultatutvikling 2017-2022 og budsjettert resultat 2023-2026 i henhold til ØLP 2023-2026 

Det negative resultatet i 2018 skyldes merforbruk i drift, og medførte at foretaket ikke 
fikk nye investeringsmidler i 2019. Resultatet i 2019 og 2020 var positivt, mens foreta-
ket fikk et marginalt negativt resultat i 2021. Årsprognosen for 2022 er foreløpig bereg-
net til minus 150 millioner kroner. Foretaket har mottatt 23 millioner kroner i avreg-
ning av private leverandører fra 2020 fra Helse Sør-Øst RHF som inntektsføres i novem-
ber. I tillegg medfører nysalderingen av Statsbudsjettet for 2022 at Sykehuset Innlandet 
i desember mottar en andel av tildelingen Helse Sør-Øst har fått på totalt 1,35 millarder 
kroner. Dette vil bedre resultatet for 2022 og medføre at foretaket har noe midler til in-
vesteringer i 2023. Nivået på tildelingen er ikke avklart, og er ikke med i årsprognosen 
over. Tildelingene i november og desember er med på bedre resultatet til foretaket i 
2022 og bidrar til likviditet til investeringer i 2023, men påvirker ikke den underlig-
gende driften og utfordringsbildet i 2023. 

I ØLP 2023 for perioden 2023-2026 var det planlagt med et budsjettert årsresultatet på 
pluss 80 millioner kroner. For 2023 reduseres det budsjetterte årsresultatet fra pluss 80 
millioner kroner i 2023 til et resultat på pluss 25 millioner kroner. Deretter planlegges 
det med økende positive resultater utover i perioden fram til 2026. 
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Det årlige behovet for investeringsmidler i foretaket er langt over nivået som per i dag 
er frigjort til investeringer fra positive resultater i drift samt likviditet fra eier. Likvidite-
ten fra eier gir en årlig investeringsramme på omlag 100 millioner kroner i tillegg til po-
sitivt resultat fra året før.  

4.2. Årsprognose 2022 – inngangsfart 2023 

Sykehuset Innlandet har per oktober et akkumulert negativt økonomisk  
resultat på om lag 104 millioner kroner. Dette gir et negativt budsjettavvik på 137 mil-
lioner kroner. Foretaket har fått midler i 2022 fra Helse Sør-Øst RHF til dekning av bort-
fall av ISF-inntekter og kostnader knyttet til pandemien for første halvår av 2022. Års-
prognosen for 2022 er på minus 150 millioner kroner. Det har i 2022 vært høy beman-
ning, store rekrutteringsutfordringer, samt høyt sykefravær. Det er innleiekostnader og 
varekostnader utover budsjett. Det er lagt inn en forventet lønnsvekst på om lag 35 mil-
lioner kroner utover budsjett for 2022.  

  

Tabell 8. Årsprognose per divisjon 2022. Tall i 1000 kr. 

  

Divisjon Resultat per 
oktober 2022

Årsprognose 
2022

Stab 1 275 2 000
Medisin og helsefag 249 -2 300
Elverum - Hamar -81 968 -102 000
Gjøvik - Lillehammer -124 675 -160 000
Prehospitale tjenester -27 127 -33 000
Habilitering - rehabilitering -40 0
Medisinsk service -3 097 -4 000
Psykisk helsevern -25 441 -31 000
Eiendom og Internservice -14 399 -17 000
Tynset -4 079 -5 000
Resultat / styringsfart 2022 - divisjoner og stab -279 301 -352 300
Fellesområdet 175 507 202 300
Resultat  per oktober - foretak -103 794
Årsprognose foretak 2022 -150 000
Budsjett 2022 40 000
Avvik mot budsjett 2022 -190 000
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5. Budsjett 2022  

5.1. Budsjett 2023 sammenlignet med ØLP 2023-2026 for året 2023 

Tabellen under viser endringer i rammer og interne forhold i budsjett 2023 sammenlig-
net med det som ble lagt til grunn i Økonomisk langtidsplan 2023-2026 for 2023. 

 
Tabell 9. Endringer i budsjett 2023 mot ØLP 2023-2026 for 2023. Tall i 1000 kr. 

I avsnittene under forklares endringene i budsjett 2023 sammenlignet med ØLP 2023-
2026 for 2023 i tabellen over. 

5.1.1. Forhold fra eier2 

Inntektsmodell 2023, fra ØLP 2023-2026 

Det er foretatt ordinær oppdatering av kriteriesettene og aktivitetsdata som inngår i 
inntektsmodellen. Endring i inntektsmodellen er i tråd med økonomisk langtidsplan 
2023-2026. Tildelingen øker med 43,5 millioner kroner fra budsjett 2022 til 2023. Dette 
skyldes endring i fordeling av inntekter mellom tjenesteområdene i inntektsmodellen og 
metode for beregning av trekk for avregning private leverandører. 

                                                        
2 Kilde: Helse Sør-Øst RHF styresak 129 -2022 Budsjett 2023 fordeling av midler til drift og investeringer 

Budsjett 

ØLP 2023-
2026 

Budsjett 
2023

Budsjett 
2023

Endring

Inngangsfart 0 -150 000 -150 000
Forhold fra eier 

Inntektsmodell 2023, fra ØLP 2023-2026 43 509 43 509 0
Andel av midler til aktivitetsvekst (inkl omregning 60 % basis og eff.tiltak) 56 535 78 864 22 329
Økt grunnfinansiering alle områder 34 826 34 826
Styrke døgnbehandling psykisk helsevern 7 663 7 663
Finansiering av høyspesialiserte tjenester -15 800 -15 800
Netto effekt ISF endring og tildeling nasjonal inntektsmodell, samt resultatbasert finansiering 7 478 7 478
Justering av kompensasjon pensjon og prisomregning 53 961
Justering av ettårig inntektsstøtte -30 000 -30 000

Interne forhold i Sykehuset Innlandet
Sykehuspartner - økt tjenestepris IKT + HR -28 395 -30 500 -2 105
Interne prioriteringer -10 000 -10 000 0
Netto endring høykostmedisiner inkl kreftlegemidler -20 000 0 20 000
Økt vedlikehold -10 000 -10 000 0
Økning pasientreiser, behandlingshjelpemidler, GP -5 000 -5 000 0
Forskning -2 000 0 2 000
Netto endring finans inntekter 15 000 50 000 35 000
Ikke kompensert prisvekst energi 2023 -5 000 -30 000 -25 000
Helårseffekt prisvekst fra 2022 til 2023 0 -40 000 -40 000

Beregnet effekt budsjett 2023 34 649 -45 000 -79 649
Resultat etter kostnadstilpasning 80 000 25 000 -55 000
Kostnadseffektivisering i foretaket 45 351 70 000 24 649
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Andel av midler til aktivitetsvekst 

Det legges opp til en vekst i pasientbehandlingen på tilsammen 1,5 prosent. Det er be-
sluttet at 702,5 millioner koner skal fordeles til helseforetak og sykehus i regionen. Sy-
kehuset Innlandet har fått tildelt 79 millioner kroner i aktivitetsmidler i 2023, det er 
22,3 millioner kroner mer enn forventet i ØLP 2023-2026. Økningen skyldes omreg-
ningen til 60 prosent basis knyttet til endringen av ISF-andel. I beløpet på 79 millioner 
kroner ligger et effektiviseringskrav på 7,3 millioner kroner. Dette i henhold til statsbud-
sjettet hvor det settes et generelt effektiviseringskrav (tidligere avbyråkratiserings- og 
effektiviseringsreform).  

Økt grunnfinansiering og styrking døgnbehandling psykisk helsevern 

Det gis en økt basisbevilgning til økt grunnfinansiering av sykehusene. For Helse Sør-Øst 
gir endringen en økt basisbevilgning på 358,5 millioner kroner. Av dette er 281,7 millio-
ner kroner en generell vekstbevilgning som skal gi rom for økt vedlikehold, investe-
ringer, beredskapsarbeid og satsing på intensivkapasitet. Sykehuset Innlandet har fått 
tildelt 34,8 millioner kroner til økt grunnfinansiering. 

Det er videre forslått en tildeling på 76,8 millioner kroner som skal gå til døgnbehand-
ling i psykisk helsevern for barn, unge og voksne. Av dette har Sykehuset Innlandet fått 
tildelt 7,7 millioner kroner.  

Finansiering av høyspesialiserte tjenester  

Oslo universitetssykehus HF finansieres for høyspesialiserte tjenester gjennom abonne-
ment i den regionale inntektsmodellen, gjestepasientoppgjør internt i regionen og ISF-
refusjon. Finansieringsopplegget er basert på beregninger med utgangspunkt i ISF-pris, 
og skal være kostnadsdekkende. Kostnadsveksten i 2022 er ikke kompensert og det fo-
reslås at finansiering av høyspesialiserte tjenester for 2023 økes som følge av ekstraor-
dinær kostnadsvekst i 2022. Det foreslås å omfordele 115 millioner kroner til Oslo uni-
versitetssykehus HF fra helseforetak og sykehus med opptaksområdeansvar, etter deres 
anslåtte bruk av høyspesialiserte tjenester i den regionale inntektsmodellen. Sykehuset 
Innlandet er som følge av dette trukket 15,8 millioner kroner i basisrammen for 2023. 

Netto effekt ISF-endring og tildeling nasjonal inntektsmodell, samt resultatbasert finan-
siering 

Helse Sør-Øst RHF får en økt basisramme som følge av reduksjon i ISF-andelen for soma-
tikk fra 50 prosent til 40 prosent i 2023. Sykehuset Innlandet sin andel utgjør 561 millio-
ner kroner. I tillegg fører endringen i ISF-andel til økt basis gjennom oppdatering av na-
sjonal inntektsmodell, og dette utgjør 43 millioner kroner for foretaket. Det blir en re-
duksjon i ISF-inntekter når andelen reduseres til 40 prosent, og denne reduksjonen er 
beregnet til om lag 600 millioner kroner. Viser til tabell 3. Sum basisramme fratrukket 
beregnet reduksjon i ISF-inntekter gir en netto effekt for Sykehuset Innlandet på til sam-
men 7,5 millioner kroner i økt basis. I dette beløpet ligger også endring i resultatbasert 
finansiering på minus 0,7 millioner kroner.  
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Justering av kompensasjon pensjon 2022 og prisomregning 

Sykehuset Innlandet fikk i budsjett 2022 en reduksjon i basisrammen som en engangs-
håndtering for å justere kostnadsendringer i pensjonen som foretaket hadde i 2022. 
Dette er lagt tilbake i ØLP2023/budsjett 2023 og utgjør om lag 29 millioner kroner. I til-
legg har foretaket fått midler til pris- og lønnsvekst for 2023. Ved omregning i henhold 
til Statsbudsjettets satser ble det om lag 25 millioner kroner til overs. Til sammen utgjør 
dette om lag 54 millioner kroner. 

Justering av ettårig inntektsstøtte 

Det ble i 2022 gitt inntektsstøtte fra Helse Sør-Øst RHF for å håndtere nødvendig omstil-
ling og bemanningstilpasning i foretaket på 30 millioner kroner. Tilskuddet er ikke vide-
reført i 2023. 

5.1.2. Interne forhold i foretaket 

Tjenester fra Sykehuspartner HF 

Sykehuspartner HF har ansvaret for å levere og drifte tjenester innenfor IKT, HR, inn-
kjøp og logistikk for alle sykehusene i regionen. Programmet for standardisering og IKT-
infrastrukturmodernisering (STIM) innebærer betydelige investeringer i telekom, nett-
verk, arbeidsflate og felles plattform med tilhørende driftskostnader. Sykehuset Innlan-
dets andel av budsjetterte kostnader til Sykehuspartner IKT, HR og innkjøp og logistikk 
er på samlet 508 millioner kroner i 2023. Dette er en økning på om lag 45 millioner sam-
menliknet med faktiske kostnader i 2022, og to millioner kroner høyere enn forutsatt i 
økonomisk langtidsplan 2023–2026 for året 2023.  

Interne prioriteringer 

Det ble i økonomisk langtidsplan 2023-2026 for budsjettåret 2023 satt av 10 millioner 
kroner til interne prioriteringer. Det foreslås at disse midlene skal gå til økt kompetanse, 
rekruttering og utdanning fordelt på divisjonene og staben.  

Økt vedlikehold 

I økonomisk langtidsplan 2023-2026 ble det lagt opp til en økning i basisrammen på 10 
millioner kroner i budsjettåret 2023. Det ble gitt føringer fra Helse Sør-Øst RHF om å 
øke vedlikeholdsnivået i planperioden. I gjennomsnitt skal det ordinære vedlikeholdet 
over tid utgjøre minst 350 kr per kvadratmeter per år for hele bygningsmassen. Sykehu-
set Innlandet har i 2022 et budsjett på om lag 16 millioner kroner til vedlikehold. Fore-
taket har i 2023 økt budsjettert verdibevarende vedlikehold med 10 millioner kroner i 
driften. I tillegg kommer oppgraderinger og påkostninger gjennom investeringsprosjek-
ter, som også inneholder vesentlige elementer av vedlikehold.  
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Økning pasientreiser, behandlingshjelpemidler, gjestepasienter  

I økonomisk langtidsplan 2023-2026 ble det for budsjettåret 2023 satt av fem millioner 
kroner til økte kostnader innenfor behandlingshjelpemidler, gjestepasienter og pasient-
reiser. Budsjettet for 2023 er i tråd med ØLP.  

Forskning 

I ØLP 2023-2026 i budsjettåret 2023 ble det lagt opp til en økning i basisrammen på to 
millioner kroner. I budsjettprosessen ble det besluttet at det i 2023 ikke vil bli styrking 
av forskning. Budsjettert basisramme til forskning i 2023 er på omlag på 67 millioner 
kroner. I tillegg til basisramme blir forskningen finansiert av eksterne midler. 

Ikke kompensert prisvekst energi 2023 

Foretaket har et merforbruk på energi estimert til sju millioner kroner over budsjett per 
oktober 2022. Anslag for 2023 er 30 millioner kroner i utfordring på energiområdet. Det 
forventes en normalisering over tid. Energi knyttet til oppvarming leveres hovedsakelig 
gjennom fjernvarme. Sykehuset Innlandet har framforhandlet gode avtaler på fjern-
varme som KPI-justeres og følger ikke markedsprisene på energi. Det er i budsjett 2023 
satt av 35 millioner kroner på fellesområdet for å ta høyde for en forventet økning av 
energikostnadene.  

Helårseffekt prisvekst fra 2022 til 2023 

Økte kostnader i 2022 knyttet til prisvekst utover deflator kompenseres ikke i Statsbud-
sjettet. Foretaket har beregnet «ikke-kompensert» helårseffekt for økt lønns- og pris-
vekst i 2022, og anslår den til om lag 170 millioner kroner. Dette inkluderer økte energi-
priser. Det anslås at om lag 100 millioner kroner ligger i inngangsfarten til foretaket. 
Prisveksten utgjør om lag 40 millioner kroner utover det som er kompensert gjennom 
statsbudsjettet. Det er stor usikkerhet til beregningene. Det er i budsjett 2023 satt av om 
lag 20 millioner kroner på fellesområdet for å håndtere deler av den økte prisveksten.  

Tabellen nedenfor viser ikke kompensert prisvekst inkludert energi: 

 

Tabell 10. Ikke kompensert prisvekst inkludert energi 2023. Tall i 1000 kr. 

Beskrivelse
Ligger i 

inngangs-
farten 2023

Helårseffekt, 
ikke 

kompensert

Endring ikke 
kompensert 

2023

Lønn 35 000 35 000 0
Prisvekst 60 000 100 000 40 000
Energi 5 000 35 000 30 000
Sum 100 000 170 000 70 000
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6. Resultatbudsjett 2023 

Sykehuset Innlandet skal levere et overordnet saldert budsjett for 2023 til Helse Sør-Øst 
RHF 9. januar 2023. Oversikten under viser en samlet resultatoppstilling for budsjett 
2022, foreløpig prognose for 2022 og budsjett 2023. Prognosen for 2022 er etter regn-
skapet for oktober.  

  

Tabell 11. Resultatbudsjett 2022, prognose 2022 og budsjett 2023. Tall i 1000 kr. 

Det budsjetteres med et positivt årsresultat på 25 millioner kroner for Sykehuset Innlan-
det i 2023. Det er 55 millioner kroner lavere enn målsettingen i økonomisk langtidsplan 
2023-2026. Foretaket vurderer det som krevende å få til et resultat på 25 millioner kro-
ner i 2023. Usikkerheten ligger i forventet aktivitetsnivå, planlagt reduksjon av beman-
ningskostnadene og rekrutteringsutfordringer. Økt pris- og lønnsvekst i 2022 kompen-
seres ikke inn i 2023 og det er usikkerhet i forhold til forventet prisutvikling i 2023 gitt 
forutsetningene i Statsbudsjettet. Det er beregnet økte energikostnader i 2023. Det er 
forsinkelser i omstillingstiltak som følge av flere år med pandemi og manglende avkla-
ring av framtidig sykehusstruktur. Det budsjetterte årsresultatet forutsetter at arbeidet 
med omstillinger fortsetter og at planlagte effekter oppnås. Det er budsjettert med en re-
sultatsikringsbuffer på omlag 75 millioner kroner på fellesområdet for å sikre et resultat 
i 25 millioner kroner i pluss for foretaket som helhet.  

 

Basisinntekter 5 456 945 5 508 504 6 567 360
ISF inntekter egen region 2 531 579 2 480 306 2 176 699
Polikliniske inntekter 171 659 186 000 169 813
Salgs-, leie-, og andre inntekter 972 420 1 087 011 939 105
SUM DRIFTSINNTEKTER 9 132 604 9 261 821 9 852 977
Varekostnader 1 793 303 1 920 097 1 972 988
Lønnskostnader 5 840 078 5 998 866 6 296 395
Avskrivninger 255 826 255 826 247 908
Andre driftskostnader 1 227 675 1 268 596 1 390 417
SUM DRIFTSKOSTNAD 9 116 882 9 443 385 9 907 708
DRIFTSRESULTAT 15 722 -181 564 -54 732 
Netto Finans 24 278 31 564 79 732
ÅRSRESULTAT 40 000 -150 000 25 000

 Budsjett 
2022

Prognose 
2022  Budsjett 2023
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7. Budsjettprosess og divisjonsvise tildelinger av midler  

7.1. Håndtering av budsjettutfordring 2023 

De siste årene har vært krevende med pandemi, høyt sykefravær, høy turnover og ut-
fordringer med rekruttering. I 2022 har økt pris- og lønnsvekst skapt høyere kostnader i 
drift enn budsjettert. Det legges opp til en normalisert situasjon i 2023, der foretaket 
gjør effektiviseringer og kostnadstilpasninger for å ha en drift i tråd med budsjetterte 
rammer. Dette skal oppnås gjennom god drift, arbeidet med fokusområdene og vurdere 
oppstart av større omstillinger. Det vises til avsnitt 8.6 under. 

7.2. Videreføring av midler i 2023 internt 

Det ble i budsjett 2022 gitt ettårig midler til psykisk helsevern, medisinske sengeposter, 
intensivavdelinger og akuttmottak som sto overfor store utfordringer i 2022. Det er i 
budsjettet for 2023 lagt til grunn en videreføring av disse midlene da det fortsatt er stor 
belastning innenfor disse områdene. 

Tabellen nedenfor viser områdene som får videreført midlene i 2023.  

 

Tabell 12. Interne prioriteringer fra 2022 som videreføres i 2023. Tall i 1000 kroner. 

 

Beskrivelse Divisjon Beløp
Psykisk helsevern og TSB Psykisk helsevern 25 000
Medisinske sengeposter, akuttmottak og intensiv Elverum-Hamar 23 500
Medisinske sengeposter, akuttmottak og intensiv Gjøvik - Lillehammer 25 000
Medisinske sengeposter, akuttmottak og intensiv Tynset 1 500
Cytostatika Elverum-Hamar 2 000
Cytostatika Gjøvik - Lillehammer 2 000
Dialyse Elverum-Hamar 1 000
Dialyse Gjøvik - Lillehammer 1 000
Hematologi - business case 1 årsverk Gjøvik - Lillehammer 1 000
MR hjerte Elverum-Hamar 600
LIS nukleær 1 årsverk Elverum-Hamar 1 300
Aktivitetsvekst   Habilitering - rehabilitering 700
Aktivitetsvekst og business case - mikrobiologi Medisinsk service 2 000
Kostvertressurs BUP Sanderud  0,8 årsverk Eiendom og Internservice 800
Sentralt simuleringsnettverk Alle divisjoner 1 500
Fysiker 0,3 årsverk Medisin og Helsefag 400
Forvaltning metavisjon Medisin og Helsefag 700
OU-programmet Stab 7 500
Omstillingsmidler Felles 20 000
SUM 117 500
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7.3. Omfordeling av midler 2023 

Det foreslås å gjøre omfordelinger i budsjett 2023 for å gjøre det mulig å redusere mer-
forbruk ved de enhetene der ressursbruken har vært høyere enn planlagt over tid. Dette 
skal dekke gapet som har oppstått de siste årene, men det er ingen reell styrking av bud-
sjettet til divisjonene. Omfordelingen skal sikre drift i balanse på medisinske avdelinger, 
intensivenhetene og i akuttmottakene.  

Det har over flere år vært en økning i kostnader til kreftlegemidler gitt i sykehus. I tillegg 
er det for enkelte LIS (Legemiddelinnkjøpssamarbeidet)anbefalte høykostmedikamen-
ter valgt preparater hvor foretaket får betydelig reduserte kostnader totalt sett, men 
som krever mer ressurser å administrere. Divisjonene kompenseres for disse to kost-
nadsøkningene med til sammen 27 millioner kroner i 2023. Midlene omfordeles fra fel-
lesområdet for høykostmedisiner. Det har i 2022 vært patentfall for enkelte høykostme-
disiner og som har gitt betydelig reduksjon i kostnader. I 2023 er det forventet ytterli-
gere patentfall og store besparelser for foretaket.  

Det er i budsjettet for 2023 avsatt midler til psykisk helsevern for å prioritere psykisk 
helsevern barn og unge, variabel lønn ved sykehuspostene og rekruttering av kvalifisert 
personell i polikliniske stillinger.  

Prehospitale tjenester har i 2022 hatt en økende aktivitet i ambulanseavdelingen. Det 
overføres midler i 2023 for å kompensere for økt aktivitet og påfølgende økte kostnader 
i ambulanseavdelingen. 

Nedenfor er en tabell over tildelte midler som er fordelt i budsjett 2023:  

 

Tabell 13. Tildelte midler 2023. Tall i 1000 kroner. 

Beskrivelse Divisjon Beløp
Økt grunnfinansiering Psykisk helsevern 7 700
Økt aktivitet, avklaringsenhet Psykisk helsevern 15 000
Medisinske sengeposter, akuttmottak, radiologi og intensiv Elverum-Hamar 14 000
Medisinske sengeposter, akuttmottak, radiologi og intensiv Gjøvik - Lillehammer 16 000
Medisinske sengeposter, akuttmottak, radiologi og intensiv Tynset 1 000
Kreftlegemidler gitt i sykehus evt økt bemanning Elverum-Hamar 10 800
Kreftlegemidler gitt i sykehus evt økt bemanning Gjøvik - Lillehammer 14 500
Kreftlegemidler gitt i sykehus evt økt bemanning Tynset 1 700
Digitalisering frikjøp divisjoner Alle divisjoner 4 000
Digitalisering avd E-helse og teknologi Medisin og Helsefag 4 000
Prehospitale tjenester Prehospitale tjenester 7 000
LMS (lokalmedisinske sentra) Prehospitale tjenester 2 500
0,5 % sykepleier Hadeland Gjøvik - Lillehammer 500
Serviceavtaler Felles 1 300
SUM 100 000
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Det vises til styresak 075-2022 Innføring av internhusleie i Helse Sør-Øst. der styret be-
sluttet en kostnadsdekkende helseforetaksintern husleiemodell med virkning fra 1. ja-
nuar 2023. Det legges til grunn en budsjettnøytral omfordeling av internhusleie for 
2023. 

7.4. Kompensasjon for økt pris- og lønnsvekst 

I 2022 har kostnadsveksten vært sterk. Det er ikke kompensert for kostnadsvekst utover de-
flator for 2022, som var satt til 2,7 prosent i statsbudsjettet for 2022. I forslag til statsbud-
sjett 2023 er det lagt til grunn en generell lønns- og prisvekst fra 2022 på 3,8 prosnet, hvor 
lønnsvekst er 4,2 prosent og prisvekst 3,0 prosent. I inntektsrammene for 2023 fra Helse 
Sør-Øst RHF fikk foretaket 182 millioner kroner i prisomregning og 114 millioner kro-
ner til økte pensjskostnader . Etter at lønns- og prisjusteringen er beregnet etter stats-
budsjettet satser og avregning av pensjon mot aktuarkostnad for 2023, sitter foretaket 
igjen med 53 millioner kroner. Det foreslås derfor at det overføres til sammen 53 millioner 
kroner til de divisjonene som påvirkes mest av økte kostnader som en kompensasjon utover 
ordinær prisvekst i 2023. Dette er med å avhjelpe situasjonen i forhold til økt kostnadsnivå 
for divisjonene, men kompenserer ikke fullt ut den økte pris- og lønnsveksten fra 2022 inn i 
2023.  

 

Tabell 14. Tildelte midler kompensasjon for økt lønns- og prisvekst 2022. Tall i 1000 kroner. 

7.5. Kompetanse, rekruttering og utdanning  

Kompetanse er ett av tre strategiske satsningsområder i Utviklingsplan 2022-2039, ett 
av hovedmålene i virksomhetsstrategi 2023-2026 og det inngår i to av de prioriterte 
målene i virksomhetsplanen for 2023. Foretaket har i ØLP 2023-2026 satt av 10 millio-
ner kroner til interne prioriteringer. I 2023 foreslås disse midlene benyttet til kompe-
tansehevende tiltak. Midlene fordeles per divisjon og stab etter relative andeler i kost-
nadsbudsjettet. 

Divisjon
Kompensasjon 

lønns- og 
prisvekst 

Stab SI HF 0
Elverum - Hamar 16 000
Prehospitale tjenester 5 000
Hab - Rehab 0
Gjøvik - Lillehammer 18 000
Med service 3 000
Psykisk helsevern 6 000
Eiendom og intern service 5 000
Tynset 0
Medisin og helsefag 0
Sum totalt 53 000
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Tabell 15. Tildelte kompetansemidler per divisjon. Tall i 1000 kr. 

7.6. Håndteringen av utfordringsbilde 2023 

 

En metodisk tilnærming for å nå det planlagte resultatet for 2023 er å dele inn utford-
ringen i tre hovedområder: God drift, fokusområder og større omstillinger. 

7.6.1. Område 1: God drift 

Under dette området må foretaket arbeide systematisk med økt nærvær (lavere sykefra-
vær), redusert turnover og bedre rekrutteringsevne. Dette vil gi en mer stabil beman-
ning og redusere lønnskostnadene. Det skal arbeides videre med bedre oppgavedeling 
og arbeidsflyt i sengeposter og akuttmottak. Tiltak for å øke aktiviteten vil øke foreta-
kets inntekter. Videre skal ledelse og løpende god ressursstyring være tiltak i dette ho-
vedområdet. 

Divisjon Kompetansemidler

Stab 100
Elverum - Hamar 2 200
Prehospitale tjenester 800
Habilitering - Rehabilitering 300
Gjøvik - Lillehammer 2 500
Medisinsk service 500
Psykisk helsevern 2 300
Eiendom og intern service 700
Tynset 300
Medisin og helsefag 300
Sum totalt 10 000

Område 1. God drift

Tiltaksområder:
• Økt nærvær 
• Redusert turnover og bedre rekrutteringsevne 
• Økt aktivitet  
• Bedre oppgavedeling og arbeidsflyt 
• Økt fokus på ledelse 
• Bemanningskontroll 
• Ressursstyring 

Område 2. Fokusområder

Tiltaksområder:
• Høykostmedisiner 
• Pasientreiser 
• Øking av andel digitale konsultasjoner 
• Rett antall kontroller 
• Bruk av privat rehabilitering 

Område 3. Større 
omstillinger 

Vurderingskriterier:
• Faglige konsekvenser 
• Økonomisk effekt 
• Gjennomførbarhet 
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Økt nærvær  

Arbeidet med tiltak for å øke nærværet vil bli intensivert i 2023. En normalisering av 
fraværet er viktig for å stabilisere driften og redusere behovet for ekstra personell. Fore-
taket har som mål i virksomhetsplan 2023 å redusere fraværet med 1,0 prosentpoeng i 
2023 sammenlignet med 2022. Det er lagt inn effekten av en reduksjon i fraværet på 0,5 
prosentpoeng i budsjettet for 2023. Det utgjør omlag 25 månedsverk og anslagsvis 25 
millioner kroner på foretaksnivå. 

I samarbeid med NAV gjennomføres det nærværsprosjekter, samt at lokal HR og Be-
driftshelsetjenesten (BHT) bistår på ulike områder. For å sikre effekt er det viktig at til-
takene for å redusere sykefraværet vurderes nøye opp mot utfordringsbildet. 

Redusert turnover og bedre rekrutteringsevne  

Sykehuset Innlandet opplever i økende grad utfordringer knyttet til å beholde og rekrut-
tere tilstrekkelig kompetanse innenfor enkelte enheter og fagområder. Det er for høy 
uønsket turnover og benyttes i for stor grad innleie av vikarer fra vikarbyrå på enkelte 
enheter. Andre helseforetak rapporterer et tilsvarende utfordringsbilde. Utfordringene 
med å beholde og rekruttere medfører økte kostnader til overtid på grunn av manglende 
tilgang til kvalifisert personell, tap av aktivitet samt opplæringskostnader.  

Det er gjennomført et kartleggingsarbeid for å se på hvilke faktorer som fører til turn-
over. Hovedvekten av de som slutter begynner i primærhelsetjenesten, men en stor an-
del går til private aktører og andre helseforetak. Det er forskjeller mellom divisjonene og 
yrkesgrupper.  

Følgende tiltaksområder er identifisert med bakgrunn i kartleggingen av turn-over for å 
beholde ansatte:  

• Behov for ledelsesutvikling 
• Styrke faglig utvikling  
• Arbeide med endret oppgavedeling og arbeidsflyt for å redusere arbeidsbelast-

ningen og sikre rett kompetanse på rett sted  
• Fokus på arbeidsglede og å oppleve mestring av arbeidsoppgaver  

Det er gjennom «Prosjekt attraktive arbeidsplasser» identifisert en rekke konkrete tiltak 
som skal bidra til å bedre situasjonen. Effektene av tiltakene vil bli fulgt opp i 2023.  

Rekrutteringen av kvalifisert arbeidskraft skal styrkes gjennom å markedsføre Sykehu-
set Innlandet som en attraktiv arbeidsplass samt ved systematisert rekrutteringsarbeid 
via både tradisjonelle og nye rekrutteringskanaler. Det er viktig at Sykehuset Innlandet 
opprettholder et godt omdømme som kompetansebedrift med god faglig samhandling. 
Kompetente, motiverte og endringsdyktige medarbeidere bidrar til å utvikle en stadig 
bedre helsetjeneste og er Sykehuset Innlandets viktigste ressurs. Videre må foretaket ha 
konkurransedyktige betingelser.  
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Organisasjonen har flere pågående tiltak både på foretaks- og divisjonsnivå for å styrke 
foretakets evne til å beholde og rekruttere kompetanse. Det vil være behov for å intensi-
vere arbeidet i 2023.  

Arbeidet med å redusere innleie fra byrå er et viktig satsningsområde for å stabilisere 
driften og redusere kostnader.  

Bedre oppgavedeling og arbeidsflyt 

Arbeidet med oppgavedeling og bedre arbeidsflyt har startet opp med hovedvekt på 
sengepostene. Målet er å frigjøre mer tid til pasientrettet arbeid ved å fordele deler av 
sykepleiernes arbeidsoppgaver til andre yrkesgrupper. Oppgavedeling på sengepost skal 
sikre en mer framtidsrettet, hensiktsmessig og effektiv drift av sengepostene i Sykehuset 
Innlandet. I første fase av prosjektet ble det gjennomført kartlegging av rekrutterings-
historikk og dagens fordeling av arbeidsoppgaver mellom sykepleiere og helsefagarbei-
dere. Kartleggingen er gjennomført ved medisinske sengeposter i Divisjon Elverum-Ha-
mar. Neste fase har tre delelementer og er under implementering:  

• Implementere funn i fase 1 i divisjon Elverum-Hamar 
• Pilotere oppgavedeling for legemiddelhåndtering fra sykepleier til  

apotektekniker/farmasøyt i divisjon Elverum-Hamar  
• Gjennomføre kartleggingen i divisjon Gjøvik-Lillehammer.  

Det planlegges også med oppstart i prosjekt pasient- og arbeidsflyt i akuttmottakene. 
God arbeidsflyt skal bidra til best mulig pasientbehandling, fornøyde ansatte, gode ar-
beidsprosesser og riktig bruk av ressurser – fra mottak til utskrivning og god samhand-
ling med kommunene. 

Ressursstyring  

God ressursstyring er viktig for å nå målet om god kvalitet i tjenesten, godt arbeidsmiljø, 
beholde og rekruttere kvalifisert arbeidskraft, redusert arbeidsbelastning samt sikre 
nødvendig økonomisk bærekraft.  

Arbeidet med ressursstyring krever tilgang til gode styringsdata og god kunnskap om 
lov- og avtaleverk. Det arbeides kontinuerlig med løsninger for å gi ledere enklere til-
gang til virksomhetsdata, samt at arbeidet med lederopplæring intensiveres. Det er av-
satt HR-ressurser til å bistå ledere i arbeidet med god ressursstyring.  

Som et ledd i arbeidet med ressursstyring arbeider foretaket med å implementere kalen-
derplan som rammeverk for utarbeidelse av arbeidsplaner. Kalenderplan som planleg-
gingsverktøy gir større mulighet til å tilpasse bemanning til sesongvariasjon i aktivitet 
og derigjennom redusere forbruket av overtid. Det skal gjennomføres fem piloter i 2023.  

Foretaket gjennomførte i 2022 en systematisk evaluering av avviklingen av hovedferie-
perioden. Formålet med evalueringen er å innhente systematisk kunnskap som kan leg-
ges til grunn for en bedre planlegging av sommerferieavviklingen i 2023. Kostnadene til 
ekstraordinære virkemidler i forbindelse med sommerferieavviklingen i 2022 utgjorde 
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8,3 millioner kroner. Det er 4,6 millioner kroner høyere enn i 2021 og 2020. Mye av øk-
ningen skyldtes høyt sykefravær og redusert tilgang til kvalifiserte vikarer i deler av 
virksomheten. Det gjelder i størst grad de medisinske sengepostene, intensiv og akutt-
motakene. Bedre planlegging, redusert fravær og aktivitet vil gi reduserte kostnader i 
2023.  

Det er indentifisert områder innenfor ressursstyring hvor det er ulik praksis i foretaket. 
En systematisk gjennomgang av praktiseringen av eksempelvis permisjonsreglementet, 
vil bidra til lik praksis og reduserte kostnader.  

Bemanningskontroll  

Oppdraget med å tilpasse bemanningsforbrukt til budsjett krever systematisk oppføl-
ging. Foretaket praktiserer ansettelseskontroll med gjennomføring av regelmessige opp-
følgingsmøter på alle nivåer i organisasjonen. Oppfølgingen av bemanningsutvikling for-
sterkes i 2023.  

Økt fokus på ledelse  

Arbeidet med å sikre faglig og økonomisk bærekraft stiller store krav til foretakets le-
dere. Evnen til å sikre god drift og gjennomføring av endringsprosesser mellom enheter, 
avdelinger og divisjoner krever ledelse, og ledergruppene må stimuleres til å tenke hel-
hetlig.  

Foretaket har i 2022 utviklet et nytt konsept for ledelsesutvikling og lederopplæring, 
som vil bli implementert i 2023. Målet er å styrke foretakets faglige og økonomiske bæ-
rekraft. Analyser viser at antall søkere til lederstillinger er redusert. Andelen ledere som 
kommer til å gå av med pensjon de neste årene, er relativt høy. Foretaket har derfor i 
samarbeid med Helse Sør-Øst RHF igangsatt et arbeid for å styrke ledermobiliseringen.   

Kompetanse og utdanning  

De somatiske divisjonene har behov for å øke antall og andel helsefagarbeidere og annet 
personell med yrkesfaglig bakgrunn for å løse framtidens bemanningsutfordringer. An-
tall lærlinger ble økt til 71 i 2022 og Sykehuset Innlandet vil vurdere behovet for en yt-
terligere økning i antall lærlingplasser. Finansiering av lærlingestillinger må vurderes i 
forbindelse med årlige budsjettprosesser.  

Antall utdanningsstillinger for videreutdanning av sykepleiere innenfor anestesi-, inten-
siv-, operasjon-, barn-, og kreftsykepleie, samt jordmødre er økt med 18 gjennom årene 
2021 og 2022. Behovet for å øke antall intensivsykepleiere ble synliggjort under pande-
mien og hovedvekten av økningen er innenfor videreutdanning i intensivsykepleie. Det 
er planlagt med en ytterligere økning på anslagsvis ti utdanningsstillinger i 2023, fullfi-
nansiert fra Helse- og omsorgsdepartementet.  
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For psykisk helsevern barn og unge, voksne, samt innenfor tverrfaglig spesialisert rus-
behandling, må andelen spesialister øke. Som et ledd i arbeidet med å styrke spesialist-
dekning i psykisk helsevern barn og unge, vil antall stillinger for lege i spesialisering (LIS 
3) bli økt med to, parallelt med at det blir innført tredelt utdanningsforløp for LIS 1 (le-
ger i spesialisering).  

Døgndriften i psykisk helsevern er på sykehussiden fordelt på flere geografiske enheter. 
Dette medfører til dels parallelle vaktlinjer med høy ressursbruk og gir utfordringer 
med å etablere optimale og ressurseffektive pasientforløp. 

7.6.2. Område 2: Fokusområder  

Deler av utfordringen til foretaket i 2023 skal løses gjennom å stabilisere og redusere 
kostnadene på utvalgte fokusområder. Dette er kostnader som enten har høy vekst eller 
utgjør store beløp på fellesområdet. Målet er å redusere økningen i kostnader innenfor 
disse områdene i 2023. For hvert fokusområde er det en divisjonsdirektør eller assiste-
rende divisjonsdirektør som har ansvaret for å sette mål og følge opp fokusområdet.  

Under er de fem fokusområdene beskrevet. 

Høykostmedisiner 

Foretaket har i 2023 et budsjett for høykostmedisiner inkludert kreftlegemidler på om-
lag 378 millioner kroner. Helseforetakene har fått overført finansieringsansvaret for et 
stort antall nye medikamenter de siste årene. Det forventes fortsatt en betydelig vekst i 
medikamentkostnadene, selv om veksten er noe avtagende enn tidligere prognoser har 
vist. Målet er redusere kostnadsveksten i 2023. Dette kan oppnås ved at anbefalingene 
fra legemiddelinnkjøpsamarbeidet (LIS) ved valg av medikamenter følges og behand-
lingen kodes riktig i det pasientadministrative systemet for å få korrekt refusjon. 

Pasientreiser 

Pasientreisekostnadene har i 2022 vært omtrent i balanse. Pasientreiser har i 2023 et 
samlet nettobudsjett (kostnader fratrukket egenandeler refundert fra HELFO) på om lag 
200 millioner kroner. Det er forventet at kostnaden vil øke betydelig i 2023 som følge av 
høye priser på drivstoff. På grunn av langeventelister og økt behandlingsaktivitet for-
ventetes det økt transportbehov. Målet for 2023 er å holde kostnadene nede ved blant 
annet å øke samkjøringsgraden i drosje, nytt anbud drosjekjøring, transport i egen regi 
og bedre utnytting av helsebussene. 

Økning av andel digitale konsultasjoner 

I foretakets virksomhetsplan for 2023 er det et mål å øke andel digitale konsultasjoner. 
Det er stor variasjon mellom fagområdene i andelen pasienter som får tilbud om telefon- 
og videokonsultasjoner. Sykehuset Innlandet er i 2022 relativt nær målet om 15 prosent 
digitale konsultasjoner. Målet videreføres i 2023 med en økning til 17 prosent. 
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Rett antall kontroller 

Rett antall kontroller er et nytt fokusområde i 2023. De ulike avdelingene og fagmiljøene 
i foretaket skal vurdere om det er kontroller i et pasientforløp som ikke er nødvendige. 
Det oppfordres til å utføre kontrollene digitalt dersom dette er hensiktsmessig og gjen-
nomførbart. Vurderingene av dette på pasientgruppenivå bør gjøres overordnet, for ek-
semel i fagrådene for å unngå uønsket variasjon i pasientbehandlingen. 

Bruk av privat rehabilitering 

Innlandets befolkning har et høyt forbruk av privat rehabilitering sett ut fra beregnet 
behov for rehabilitering og sammenlignet med befolkningen i andre helseforetak i Helse 
Sør-Øst. Dette til tross for at Sykehuset Innlandet selv har et stort omfang av tilbud in-
nenfor spesialisert rehabilitering i avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering. Pasi-
entene i sykehusområdet henvises til rehabilitering av fastlegene og legene på sykehu-
set. Det har vært en nedgang i kjøp fra private leverandører de siste årene, men fortsatt 
blir foretaket trukket et betydelig beløp i inntektsrammen for bruk av privat rehabilite-
ring. Det er i 2023 vurdert regionalt å ha en tertialvis avregning av reelt forbruk av tje-
nester fra private leverandører, og det vil da bli kostnadsført eller inntektsført dersom 
det blir endring i foretakets relative andel sammenlignet med andre helseforetak i Helse 
Sør-Øst gjennom året. 

7.6.3. Område 3: Større omstillinger 

Spesialisthelsetjenesten står overfor store utfordringer og omstillingsbehov. Endrings-
behovet skyldes utviklingstrekk innenfor demografi, medisinsk- og teknologisk utvik-
ling, pasientrollen, tilgang til helsepersonell og den generelle utvikling i helsetjenesten 
og samfunnet. Omstillingsbehovene må løses uavhengig av hvilken sykehusstruktur som 
vedtas.  

Foretaket vil starte planarbeidet for større omstillinger parallelt med arbeidet med «Vi-
dereutvikling av Sykehuset Innlandet». Styret skal involveres i dette arbeidet. 

7.6.4. Implementering av felles tiltak  

Oppsummert vil følgende aktiviteter bli sentrale for å realisere de økonomiske effektene 
av god drift og fokusområdene: 

• Gjennomføre tiltak for å øke nærværet 
• Redusere bruk av variabel lønn gjennom økt samarbeid mellom enheter og 

god ressursstyring  
• Kun leie inn fra byrå i enheter der hvor vikaren inngår i vaktberedskap, kreft, 

radiologi og psykisk helsevern 
• Ha strammere prioritering ved opprettelse av prosjekter og vurdering av  

deltagelse i prosjekteter 
• Redusere antall polikliniske kontroller og satse på brukerstyrt poliklinikk  
• Øke andelen digitale konsultasjoner og gjennom det redusere reiseaktivitet 

for pasienten 
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• Gjøre KLOKE valg i all diagnostikk og behandling  
• Gjennomføre oppgavedeling innen alle fagområder 

7.7. Organisasjonsutviklingsprogrammet  

Arbeidet med organisasjonsutviklingsprogrammet fortsetter i 2023 og vil følge tre ho-
vedspor: 

• Helhetlig plan 
• Pasient- og arbeidsflyt - oppgavedeling 
• Samhandling og desentraliserte spesialisthelsetjenester 

Sykehuset Innlandets målbilde er å utvikle pasientenes helsetjeneste gjennom å  
prioritere: 

• Desentraliserte spesialisthelsetjenester 
• Prehospitale tjenester 
• Samhandling med primærhelsetjenesten 
• Spesialiserte tilbud med høy kompetanse i Mjøssykehuset 

I foretaksmøtet 15. juni 2021 stadfestet Helse- og omsorgsdepartementet Sykehuset 
Innlandets målbilde i sak 13 Videreføring av planer for utvikling av Sykehuset Innlandet 
HF.  

I forbindelse med Helse Sør-Øst RHF sitt vedtak i sak 102-2022 Sykehuset Innlandet HF – 
hovedprogram og valg av hovedalternativ og tomt for Videreutvikling av Sykehuset Innlan-
det HF , ble det i vedtakspunkt 7 gjentatt at fagområder og funksjoner som kan og bør 
samles skal, så langt det er mulig, samles i forkant av en framtidig innflytting i et nytt 
bygg.  

Organisasjonsutviklingsprogrammet har vurdert mulighet for samorganisering av fag-
områder på veien mot ny sykehusstruktur. Samorganisering defineres som organisato-
risk sammenslåing av to eller flere fagenheter med felles ledelse på tvers av geografi. Det 
kan gjennomføres med eller uten samlokalisering av pasienttilbudet. Samorganisering 
er knyttet til felles ledelse, felles venteliste og felles vaktlinje for de fagområder der dette 
er hensiktsmessig. Under følger en modell for stegene i prosjekter på veien fram mot 
målbildet. 
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• Foretaket har igangsatt tre prosjekter med forpliktende samarbeid innenfor on-
kologi, bildediagnostikk og øre-nese-hals sykdommer. Evaluering av prosjektene 
ultimo 2022 danner grunnlag for videre arbeid.  

• Gjennom prosjektet Framtidens kontortjeneste er det etablert felles skanning 
sentral i foretaket. Prosjektet utreder videre blant annet innføring av felles hen-
visning mottak, felles ventelister og talegjenkjenning i foretaket. 

Helhetlig plan 

Helhetlig plan vil være foretakets overordnete plan for å realisere framtidig målbilde, ny 
sykehusstruktur og utvikle foretaket i tråd med målene i utviklingsplanen fram mot 
2039. Planen vil danne grunnlag for foretakets langsiktige utvikling gjennom styring i 
virksomhetsstrategi, virksomhetsplan og budsjetter. Dette arbeidet harmoniseres med 
arbeidet i konseptfasen. 

Helhetlig plan vil basere seg på de utviklingstrekk som er beskrevet i foretakets utvik-
lingsplan. Målet er å skape helhetlige pasientforløp, og yte riktig helsehjelp på rett sted 
og til rett tid på vei mot det framtidige målbildet.  

Pasient- og arbeidsflyt 

For å understøtte faglig og økonomisk bærekraft er det besluttet å arbeide med «pasi-
ent- og arbeidsflyt». Dette er en metodikk som andre helseforetak har benyttet for å vi-
dereutvikle sine organisasjoner som Sykehuset Innlandet også har valgt å benytte. 

Målsettingen med arbeidet er å øke positive pasientopplevelser og sikre riktig kvalitet i 
pasientbehandlingen. Dette vil bidra til å bruke riktig kompetanse til riktige oppgaver og 
derigjennom øke trivsel blant ansatte og bidra til å videreutvikle attraktive arbeidsplas-
ser i foretaket. God pasientflyt er et viktig element for å utvikle organisasjonen internt, 
men også videreutvikle samhandlingen med primærhelsetjenesten i møte med pasienter 
og pårørende.  

Det er en rekke indikatorer som underbygger behovet for å prioritere dette området. 
Både pasientundersøkelser og medarbeiderundersøkelser peker på at dette er en ønsket 
satsning. Videre er det en rekke forhold som bør forbedres, slik som høy arbeidsbelast-
ning, høy bruk av overtid, høyt sykefravær og funn i første fase av prosjekt oppgavede-
ling på sengepost. For pasient og pårørende vil dette kunne bidra til reduksjon av uøns-
ket variasjon, bedre kvalitet, mer hensiktsmessig bruk av ressurser og en bedre opple-
velse av møtet med helsevesenet.   

I 2023 vil det på dette området fokuseres på tre elementer;  

• Pasient- og arbeidsflyt i mottak 
• Pasient- og arbeidsflyt i sengepost, herunder oppgavedeling fase 2 
• Overordnet pasient- og arbeidsflyt  
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Samhandling og desentraliserte spesialisthelsetjenester  

Hovedområdet samhandling og desentraliserte spesialisthelsetjenester dekker to av 
målbildets fire elementer. Følgende oppgaver er startet: 

• Kartlegge eksisterende desentraliserte tilbud i Sykehuset Innlandet  
• Utredning av intern organisering av området 
• Avklare felles forståelse av innhold og begrepsbruk i det desentraliserte  

spesialisthelsetjenestetilbudet slik at Sykehuset Innlandet framstår enhetlig  
• Se på muligheter for ekstern økonomisk støtte for innovasjonsprosjekter  
• Legge fram forslag til utredningsprosjekter og etablere relevante prosjekter i 

samråd med Helsefellesskapet 

7.8. Prioriterte omstillinger og prosjekter i 2023  

Sykehuset Innlandet avsatte 20 millioner kroner til gjennomføring av konkrete omstil-
linger i budsjett 2022. 

Tilbakemeldingene fra divisjonene viser at ordningen med omstillingsmidler til prosjek-
ter og omstillinger utenfor organisasjonsutviklingsprogrammet, har vært en motiva-
sjonsfaktor for å starte omstillings- og endringsarbeid i avdelingene. Ordningen med 
omstillingsmidler foreslås videreført med 20 millioner kroner i budsjett 2023. Foretaket 
vil oppdatere kriteriene for tildeling, men oppgavedeling i sengepost, beholde, utvikle og 
rekruttere kompetanse og reduksjon av uønsket variasjon vil fortsatt være prioriterte 
områder og i henhold til virksomhetsplan 2023.  

7.8.1. Analyser av Innsatsteamet i Helse Sør-Øst RHF 

I dialog med Helse Sør-Øst RHF er det startet et samarbeid for å analysere deler av fore-
takets drift gjennom utvikling av en egen database-App til bruk for alle helseforetakene i 
regionen. Aktivitet, bemanning, kostnader og produktivitet er hovedområder i det nye 
verktøyet. Analysene vil bli lagt til grunn i foretakets videre omstillingsarbeid. 



38 

8. Divisjonsvise budsjetter 2023 og omstillingstiltak  

8.1. Budsjettprosessen 2023 

Budsjettprosessen i divisjonene starter om våren når de foreløpige rammer er gitt i øko-
nomisk langtidsplan. Divisjonene gjennomfører både budsjettsamlinger med gjennom-
gang av utfordringsbildet og budsjettmøter med nivå tre- og fire-ledere. Det utarbeides 
detaljerte budsjetter på seksjons-, avdelings- og divisjonsnivå, hvor bemanning, aktivi-
tet, driftskostnader og andre inntekter blir budsjettert i budsjettsystemet. 

Alle nivåer skal budsjettere i balanse innenfor den økonomiske rammen de er tildelt. Av-
delinger med manglende tiltak må saldere budsjettet sitt. Det legges bemannings- og ak-
tivitetsplaner og utarbeides tiltak for å tilpasse driften til rammene. Tillitsvalgte og ver-
neombud involveres i prosessen. Når alle seksjoner, avdelinger og divisjoner er ferdige 
med sine budsjetter, akkumuleres dette til et budsjett på foretaksnivå og det gjennomfø-
res drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte. På foretaksnivå budsjetteres i tillegg felles-
kostnader og -inntekter samt resultatsikringsbuffer. Aggregerte tall rapporteres til Helse 
Sør-Øst RHF for foretaket som helhet i januar 2023. I budsjettprosessen for 2023 har det 
vært krevende å legge et budsjett der det er forutsatt en normalisert situasjon. 

8.2. Fordeling av budsjett per divisjon  

Nedenfor er en oversikt over driftskostnader i budsjett 2023 fordelt per divisjon, stab og 
fellesområdet.  

 

Figur 5. Budsjetterte driftskostnader per divisjon, budsjett 2023. Tall i 1000 kr. 

Fellesområdet består av kostnader til varer og tjenester som er felles for hele foretaket 
eller som er vanskelig å fordele på divisjonene. Eksempler på dette er kostnader til Syke-
huspartner IKT og HR, avskrivninger, gjestepasientkostnader og pasientreisekostnader. 
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I tillegg består fellesområdet av kostnader som varierer og som kan oppfattes som ufo-
rutsigbare på divisjons- og avdelingsnivå. Dette gjelder blant annet høykostmedisiner 
som ikke er gitt i sykehus (H-resepter) og behandlingshjelpemidler. 

8.3. Divisjonsvise omstillingstiltak 2023 

Tabellen under viser en oversikt over tiltakene og restutfordringen divisjonene har lagt 
fram. Tiltakene er kategorisert i andel inntektsøkende og andel kostnadsreduserende 
tiltak, oversikt over andel tiltak definert med høy risiko og restutfordring, og eventuelt 
buffer. For foretaket som helhet utgjør inntektsøkende tiltak 15 prosent av sum tiltak, 
mens kostnadsreduserende tiltak utgjør 85 prosent. Erfaringsmessig er det større risiko 
knyttet til inntektsøkende tiltak enn til kostnadsreduserende tiltak. Arbeidet med å 
holde rammen fastlagt i budsjettet er en kontinuerlig prosess som krever nye og korri-
gerende tiltak for å nå økonomisk budsjettert resultat gjennom året. 

 

  
Tabell 16. Oppsummering tiltak 2023. Tall i 1 000 kr. 

Tabellen viser at divisjonene har definert tiltak med høy risiko på om lag 99 millioner 
kroner i 2023. Det er en beregnet resultatsikringsbuffer på fellesområdet på omlag 75 
millioner kroner. Det er et krevende budsjett. Foretaket er avhengig av at en stor andel 
av tiltakene får effekt for å nå et positivt resultat på 25 millioner kroner. Risikoen ligger 
både på inntekt- og kostnadssiden, men det er antatt å være en stor risiko på kostnadssi-
den knyttet til høy pris- og lønnsvekst i 2023 utover det som er kompensert. Det er for-
ventet at foretaket normaliserer driften etter pandemien, og gjennom lavere sykefravær 
og redusert variabel lønn og innleie og økt aktivitet vil det økonomiske resultatet bedre 
seg. 

I kapitlene under er en overordnet beskrivelse av budsjettsituasjonen og tiltakene per 
divisjon for 2023. 

Divisjon Beregnet 
utfordring Tiltak

Inntekts-
økende 

tiltak
Andel i %

Kostnads-
reduserende 

tiltak
Andel i %

Tiltak med 
høy risiko / 

restutfordring
Andel i % Buffer

Elverum - Hamar -39 000        39 000         16 300         42 % 22 700               58 % 19 000                  49 % 0
Gjøvik - Lillehammer -89 500        89 500         8 300            9 % 81 200               91 % 50 000                  56 % 0
Prehospitale tjenester -18 358        18 358         0 0 % 18 358               100 % 15 558 85 % 0
Habilitering og rehabilitering -1 280 1 280 0 0 % 1 280 0 % 0 0 % 0
Medisinsk service -3 840          3 840            0 0 % 3 840 100 % 0 0 % 0
Psykisk helsevern -28 125        28 125         4 000 14 % 24 125               86 % 14 000 50 % 0
Eiendom og internservice -3 000          3 000            115 4 % 2 885                  96 % 0 0 % 0
Tynset -4 300          4 300            2 500 58 % 1 800 42 % 0 0 % 0
Medisin og helsefag 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0
Stab 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0
Fellesområdet 75 000         75 000
Sum -112 403  187 403    31 215       17 % 156 188          83 % 98 558                53 % 75 000

Omstillingstiltak 2023
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8.3.1. Divisjon Elverum-Hamar 

Divisjon Elverum-Hamar forventer et driftsunderskudd i 2022 på 102 millioner kroner.  

Budsjettet for 2023 er planlagt med en normalisering av aktivitet, sykefravær og drifts-
forhold uten pandemi. Det forventes at dette vil øke aktivitetsbaserte inntekter og redu-
sere divisjonens personalkostnader. I tillegg til normalisering av drift er divisjonen til-
ført 43,5 millioner kroner i økt basisfinansiering for å redusere risikoen i budsjettet.  

I løpet av pandemien har forbruket av personale økt og det har vært utfordrende å nå 
nivået for planlagte aktivitet. For å nå et budsjett i balanse i 2023, planlegger divisjonen 
å gjennomføre tiltak som skal øke inntektene med 16 millioner kroner, redusere perso-
nalkostnadene med 21 millioner kroner og redusere kjøp av tjenester fra private med to 
millioner kroner.  

Økte inntekter skal oppnås gjennom bedre styring og utnyttelse av operasjonsressurser, 
øke kapasitet på operasjoner av grå stær (katarakt) og øke polikliniske konsultasjoner 
der det er kapasitet til dette. Tiltakene vurderes å ha middels risiko. Reduserte kostna-
der gjelder i hovedsak personalkostnader til variabel lønn og innleie av vikarer og har 
middels til høy risiko. 

Sykehusdriften er krevende. Færre søkere på ledige stillinger spesielt for leger og syke-
pleiere, økte priser på innsatsfaktorer og mangel på oppdatert og mer effektivt utstyr fø-
rer til at risikoen for avvik fra et planlagt nivå har en betydelig risiko også i 2023. 

8.3.2. Divisjon Gjøvik-Lillehammer 

Divisjon Gjøvik- Lillehammer har en krevende drift og manglende investeringsmidler til 
å erstatte havarier og etterslep på medisinsk teknisk utstyr. I tillegg er det behov for å 
gjøre bygningsmessige tilpasninger for mer optimal drift og kunne bruke ressursene på 
en bedre måte enn dagens bygningsmasse tillater.  

Det er stor pågang av pasienter til flere avdelinger, men særskilt på avdelingene medi-
sin, nevrologi og kirurgi. Kapasiteten har vært for liten på de medisinske sengepostene, 
noe som har belastet alle sengeposter og fått konsekvenser for endring av pasientstrøm-
mer. Det har vært nødvendig å utvide kapasiteten, som har gitt høyt forbruk av variabel 
lønn gjennom året. Den høye aktiviteten påvirker både bildediagnostikk og akuttmedi-
sin. Det er gjort omfattende benchmarking av bemanning og aktivitet på de ulike avde-
lingene uten at det er funnet vesentlige forskjeller i ressursinnsats mellom avdelinger 
innen samme fagområde i Sykehuset Innlandet.  

Økte inntekter utgjør 8 prosent av divisjonens tiltak, og er relatert til økt poliklinisk akti-
vitet (nevrologi og dialyse) og bedre planlegging av ressurser på alle poliklinikker. Redu-
serte kostnader er knyttet til å rekruttere faste ansatte i vakante stillinger, redusere sy-
kefravær og interne omstillinger. I tillegg er det kostnadsreduksjoner innen fokusområ-
dene, og da særlig forbruket av høykostlegemidler gjennom bedre oppfølging av LIS-an-
bud.  
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Det er nødvendig å utarbeide en helhetlig plan for omstillinger på foretaksnivå samtidig 
som divisjonen arbeider med egne omstillingstiltak. Dette vil kunne bidra til å forbedre 
både økonomien og det faglige tilbudet til pasientene. Arbeidet med å gjennomføre tilta-
kene må foregå på alle ledernivå i divisjonen.  

8.3.3. Divisjon Tynset 

Det er en betydelig usikkerhet rundt utfordringsbildet og inngangsfarten til 2023. De 
største usikkerhetsfaktorene er økende lønns- og prisvekst samt effekter av pandemien. 
Budsjettet for 2023 legger til grunn en mer «normal» driftssituasjon enn under pande-
mien. Kostnadsbudsjettet for 2023 er svært stramt og inntektsbudsjettet legger til grunn 
et høyt aktivitetsnivå. Det er viktig med en betydelig andel gjestepasienter for å sikre 
økonomisk balanse. Hittil har divisjon Tynset ikke hatt store rekrutteringsproblemer. 
Imidlertid er det tegn som tyder på at mangel på fagfolk også vil gjøre seg gjeldende her.  

8.3.4. Divisjon Habilitering og rehabilitering 

Inngangsfarten settes til balanse for divisjon Habilitering og rehabilitering, noe som er 
realistisk og i tråd men den utviklingen som har vært gjennom året. Det er ingen store 
endringer i basisinntekter. Det vil likevel kreve stor innsats fra alle for å klare dette re-
sultatet. Det er gjort grundig arbeid med budsjettene helt ned på nivå fire og i alle seks-
joner i avdelingene. Aktivitetsbudsjettene bygger på et realistisk omfang og type aktivi-
tet. Resultatene forutsetter at 2023 går som planlagt med hensyn til nærvær og rekrutte-
ring av nye medarbeidere.  

Rekruttering er en utfordring for de fleste i helsesektoren, men divisjonens avdelinger 
har hittil lyktes godt med ansettelser i de fleste stillinger. Det er flere gode søkere til de 
fleste stillinger , men rekrutteringsutfordringene kan påvirke denne divisjonen også. 

Sykefraværet har vært høyt og stigende utover høsten. Det er i svært liten grad rappor-
tert å være arbeidsrelatert fravær. Fraværet bidrar til høyt forbruk av variabel lønn og 
slitasje på medarbeidere som må jobbe mye utover egen stillingsprosent. Dette er en ri-
siko for ytterligere forhøyet sykefravær. Divisjonen har hatt flere omstillingskandidater 
over mange år. Disse har i hele perioden «ligget utenpå» budsjett og påvirket lønnskost-
nadene. I januar 2023 er antallet omstillingskandidater redusert til 0,8 årsverk. Denne 
risikoen er dermed betydelig lavere for 2023 enn for tidligere år. 

Divisjonen har tidligere år budsjettert med en buffer som styrker resultatet dersom inn-
tekter svikter eller kostnader øker uforholdsmessig mye. For 2023 har dette ikke vært 
mulig.  

8.3.5. Divisjon Psykisk helsevern 

Divisjon Psykisk helsevern sin inngangsfart er preget av høyt variabelt lønnsforbruk, 
høy innleie av spesialister samt høye kostnader for fristbrudd. Divisjonen har mottatt 
midler for å redusere risiko i budsjett 2023 for nevnte områder. Videre vil utfordringen 
bestå i å rekruttere kvalifisert personell i polikliniske stillinger, herunder spesialister. 
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Risikoen ved disse utfordringene er forholdsvis stor. Det er igangsatt arbeid for videre 
optimalisering av pasientforløp døgn inkludert ressursbruk sammen med økt fokus på 
nærværsarbeid. Dette for å redusere behovet for variabel lønn. Risikoen på dette områ-
det er imidlertid også omfattet av antallet intensivkrevende pasienter framover. Det er 
for 2023 opprettet en ekstra døgnplass på sykehus for å styrke kapasiteten.  

Det må arbeides kontinuerlig med rekruttering. Her vil tiltak på regionalt og nasjonalt 
nivå være nødvendig sammen med lokale tiltak i Sykehuset Innlandet og divisjon Psy-
kisk helsevern. Nærværsarbeid, arbeid med oppgavefordeling og fokus på styrt fagutvik-
ling er viktige tiltak. Videre arbeides det med optimalisering av ressursbruk i pasientfor-
løpene i poliklinikk, og fortsatt videreutvikling av digitaliseringsverktøyene som eMest-
ring og elektronisk tilbakemeldingssystem (DelMedMeg) for økt pasientmedvirkning.  

Felles henvisningsmottak med avtalespesialistene ved alle de distriktspsykiatriske sent-
rene skal implementeres i løpet av 2023. Hensikten er å koordinere arbeidet mellom 
helseforetakene og avtalespesialistene for å redusere variasjon i vurderingen av pasien-
tenes rettigheter i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven. Dette gir økte kostna-
der i henvisningsmottakene, dels fordi henvisningsmengden øker og dels fordi avtale-
spesialistene skal honoreres for arbeidet de bidrar med.  

Fristbruddkostnadene har vært høye i 2022 og fram til høsten 2022 økte antallet pasien-
ter i behandling hos fristbruddsleverandør. Tiltakene for å forebygge fristbrudd har nå 
gitt effekt og de siste månedene har ikke nye pasienter fått tilbud gjennom Helfo. Dette 
sammen med forventet avslutning av pasientforløp hos fristbruddsleverandører, redu-
serer risikoen innenfor dette området for 2023. Divisjonen fortsetter arbeidet med ut-
vikling av både døgntjenester og poliklinikktjenester slik at totalkapasitet og ressursut-
nyttelse samsvarer med oppdaterte framskrivninger av behov.   

8.3.6. Divisjon Prehospitale tjenester 

Den økende aktiviteten i divisjonen skyldes en rekke eksterne, ikke planleggbare faktorer 
i samfunnet. Det er krevende å finne tilstrekkelige tiltak for å nå budsjettet i balanse for 
2023. Divisjonen må fortsatt fokusere på å holde kostnader til vikarer og overtid på et 
lavest mulig nivå. En generell bekymring for 2023 ligger som i 2022 på utviklingen i bruk 
av ambulanseressursene og økte kostnader på drivstoff- og strømpriser og drift av ambu-
lansebiler. Åpningstider for de ulike ambulanseenhetene vil bli vurdert fortløpende gjen-
nom året i lys av behov og økonomisk utvikling. 

8.3.7. Divisjon Medisinsk service 

I løpet av perioden med pandemi har alle covid-19 prøvene blitt tatt tilbake fra Akershus 
universitetssykehus, og analysert i divisjonen. Dette har spart foretaket for flere titalls 
millioner kroner i gjestepasientkostnader. 

Divisjonens inngangsfart inn i 2023 er vanskelig å beregne. Farten har variert gjennom 
året, og divisjonen estimerer nå inngangsfarten til å være minus fire millioner kroner. 
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Den negative inngangsfarten skyldes i all hovedsak stor prisøkning på varer gjennom 
året, store kostnader til transport og store kostnader knyttet til innleie av personell på 
avdeling for patologi. En stor usikkerhet og risiko i budsjettet for 2023 er knyttet til økte 
kostnader forbundet med ikke fullt ut kompensert lønns- og prisvekst.  

Avdeling for patologi er den mest effektive patologiavdelingen i landet hva gjelder antall 
prøver per ansatt patolog og bioingeniør. Ny diagnostikk, innføring av nasjonalt tarm-
screeningsprogram i 2023 og implementering av regional laboratoriedataløsning for pa-
tologi, LVMS, også i 2023, gjør situasjonen på avdeling for patologi ekstra krevende. 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi har fokus på arbeidet med businesscase for å be-
holde flere av de ekstra stillingene avdelingen fikk midler til i pandemien. Ved å ta til-
bake flere analyser som nå sendes ut av foretaket, det vil si redusere gjestepasientkost-
nader, vil man kunne finansiere flere stillinger på avdelingen. Dette for å opprettholde 
nødvendig kapasitet, repertoar og pålagt testberedskap. 

Alle avdelingene i divisjonen har store utfordringer med å rekruttere kvalifisert perso-
nell, spesielt til vikariater. I tillegg til et høyt sykefravær er dette en ekstra stor utford-
ring og gir stor arbeidsbelastning for mange av divisjonens medarbeidere.  

Høskolen i Innlandet startet opp bachelorutdanning i Bioingeniørfag i 2021, og i 2023 
skal det første bioingeniørkullet ut i våre laboratorier i praksis. Det blir svært viktig å ta 
imot studentene på en god måte, gi dem gode praksisplasser og følelsen av å bli tatt godt 
vare på, slik at de ønsker å jobbe hos oss etter endt utdanning. Oppgavedeling er også 
noe divisjonen må se nærmere på. 

Divisjonen har en del eldre utstyr som gir økte service- og vedlikeholdskostnader og 
mindre hensiktsmessig drift. 

8.3.8. Divisjon Eiendom og internservice 

Divisjon Eiendom og internservice har en prognose for 2022 på 17 millioner kroner i ne-
gativt resultat. De tre viktigste driverne er økt bemanning og tilstedeværelse av spesielt 
portører og renholdere som pandemitiltak og for å avhjelpe ferieavviklingen, økt kost-
nadsnivå og vedlikeholdskostnader ut over budsjett. Pandemiens effekt på resultatet er 
beregnet til om lag fire millioner kroner. Energi har et forventet merforbruk på sju millio-
ner kroner. Den forsterkede bemanningen ble avviklet fra 1. september, og bemanningen 
er tilbake på budsjettert nivå. Korrigert for overnevnte forhold er underliggende drift og 
inngangsfarten til 2023 vurdert til å være i balanse.  

Divisjonen har siden 2013 redusert bemanningen om lag 14 prosent, og gapet mellom 
aktivitetsvekst i klinikk og bemanning i divisjonen har økt. Samtidig er tjenestenivået opp-
rettholdt eller økt som følge av aktivitetsøkningen. Det er overtatt flere oppgaveområder 
fra klinikk bla. innenfor vareforsyning, senge- og smittevask. Nytt matkonsept er også inn-
ført. Til sammen bidrar dette til en større fleksibilitet og valgfrihet for sengepost og pasi-
ent.  
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Ved inngangen til budsjettprosessen for 2023 er utfordringsbildet i divisjon Eiendom og 
internservice preget av høy lønns- og prisvekst. Divisjon Eiendom og internservice sin 
samlede utfordring for 2023 er om lag åtte millioner kroner. I budsjett 2023 er risikoen 
knyttet til kostnadsutvikling på energi og vedlikehold lagt på foretaksnivå, og divisjonen 
har fått kompensert for deler av ukompenserte lønns- og prisvekst. Divisjonen vil gjen-
nomføre kostnadsreduserende tiltak for tre millioner kroner, for å kompensere for kost-
nadsvekst. Det er lagt en økonomisk reduksjon i ramme på avdelingene Eiendomsdrift og 
utvikling (rådgiverstilling), Renhold og tekstil (harmonisering av renholds frekvens) og 
Matforsyning (økt selvbetjening i kantinene). Det er bevisst søkt å skjerme klinikknære 
servicetjenester. 

Risikoen for gjennomføring av tiltakene er vurdert som lav. 

8.3.9. Stab 

Stab har en årsprognose i 2022 på pluss to millioner kroner. Inngangsfarten er beregnet 
til et resultat i balanse. Det er i budsjettprosessen foreslått å redusere budsjettet til Orga-
nisasjons- og utviklingsprogrammet. Budsjettet skal fra 2023 kun dekke lønnskostnader 
og ordinære driftskostnader. Videre er det overført midler fra stab til divisjon Eiendom 
og internservice og Servicetorget for overføring av Servicekontoret.  

8.3.10. Medisin og helsefag  

Medisin og helsefag har en årsprognose i 2022 på minus 2,4 millioner kroner. Inngangs-
farten er beregnet til et resultat i balanse. Ettårige midler gitt i 2022 er videreført i bud-
sjett 2023. Medisin og helsefag har fått to millioner kroner i 2022 til frikjøp av prosjekt-
ressurser som tidligere ble brukt av investeringsmidler. I tillegg er området gitt en styrk-
ning innenfor forvaltning av elektronisk kurve (MetaVision) til drift, samt 0,3 årsverk til 
medisinsk fysiker for PET CT-tilbudet på SI Elverum. Medisin og helsefag har i budsjett-
prosessen fått overført fire millioner kroner til digitalisering til avdeling Ehelse og tekno-
logi. Dette for innføring av store regionale løsninger som DIPS Arena, Helselogistikk og 
STIM som forutsetter tilstrekkelig ressurser med kompetanse innenfor Ehelse og IKT.  
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9. Investeringer 

9.1. Innledning og foreløpige investeringsrammer 2023 

Inntektssystemet til eier innebærer at foretakene blir tildelt en samlet likviditet til drift 
og investeringer. Ansvaret for å prioritere midlene mellom drift og investeringer er 
overført til foretakene. Årsresultatet overføres til investeringer påfølgende år. Dette in-
nebærer hovedsakelig at foretaket må oppnå balanse eller positivt økonomisk resultat 
for å ha tilstrekkelige midler til å investere i eiendeler året etter. 

Investeringer defineres som kjøp eller oppgradering av utstyr, bygg og anlegg til en høy-
ere kostnad enn 100 000 kroner og som har en levetid over tre år. Merverdiavgift til-
knyttet investeringskostnader kompenseres ikke gjennom kompensasjonsordningen for 
merverdiavgift. Investeringer belastes ikke driftsregnskapet, men føres i balansen som 
en tilført verdi. Kostnaden med dette gjenspeiles som avskrivninger i driftsregnskapet, 
fordelt på antatt levetid til investeringsobjektet. Eksempel: en investering i medisinsk 
teknisk utstyr (MTU) på en million kroner og levetid på ti år vil gjenspeiles i driftsregn-
skapet med en avskrivning på 100 000 kroner årlig i ti år. En reduksjon i foretakets av-
skrivninger vil dermed gjenspeile et for lavt investeringsnivå, opp mot de verdier som er 
satt i regnskapet. Fordeling av investeringsmidler behandles i forbindelse med investe-
ringsbudsjettet, økonomisk langtidsplan og driftsbudsjettet, samt eventuelle ekstraordi-
nære tildelinger løpende gjennom året. 

Investeringsnivå og foreløpig investeringsramme 2023: 

 

Tabell 17. Investeringsnivå 2018-2023. Tall i 1 000 kr 

Tabellen over viser foreløpige tall som vil danne en prognose for investeringsrammen 
for 2023. Investeringsnivået avhenger av det endelige regnskapsresultatet for 2022 og 
foreløpig årsresultat vil foreligge i januar 2023.  

Investeringsbudsjettet er en egen sak til styret i 2023, hvor midler til hovedkategoriene 
fordeles.  

9.2. Bygg 

Sykehuset Innlandet disponerer i underkant av 340 000 m2 bygningsmasse, av disse er 
om lag 30 000 m2 leid. Den eide bygningsmassen har en gjennomsnittlig alder på om lag 

Foreløpig investeringsnivå - sentrale midler 2018 2019 2020 2021
2022 

Prognose
2023 

Foreløpig
Likviditet til investeringer fra eier 117 271      103 672    109 743       112 301    114 236    115 993    
Tilleggsbevilgning pandemi og sysselsetting 100 900    
Andel regional likviditet til ekstraordinært vedlikehold 21 167      21 167      
Resultat/prognose forrige år 64 639       -69 229     52 357         54 908      -7 392      -           
Tilført likviditet til investeringer 181 910      34 443      162 100        268 109     128 011     137 160     
Justering bokførte verdier/gevinst/tap ved salg 11 072       11 149      79               6 800        1 000        1 600        
Egenkapitaltilskudd KLP - pensjonskasse -35 598      -29 586     -29 945        -26 314     -27 999     -28 763     
Tilførte likvide midler til investeringer i Bygg,  MTU, IKT og Annet 157 384      16 006      132 234        248 595    101 012     109 997     
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55 år, og ble bygget for driftsformer som er vesentlig forandret siden opprinnelig bygge-
tidspunkt. Vedlikeholdsetterslepet på byggene er betydelig, og det er derfor behov for 
oppgraderinger og funksjonelle tilpasninger for at arealene skal bli hensiktsmessige til 
dagens pasientaktivitet, samt nyinvestering i mer oppgradert og funksjonelt bygnings-
teknisk utstyr. Det foretas hvert år gjennomgang av vedlikeholdstiltak som settes opp i 
prioritert rekkefølge. Samlet er etterslepet av vedlikehold på bygningsmassen beregnet 
til om lag 2,5 milliarder kroner. 

Prosjektene velges ut i den rekkefølge de har prioritet i henhold til tilgjengelig midler. I 
prioriteringen benyttes det utarbeidede tilstandsgrader på byggene med prioritering av 
de bygg hvor tilstandsgraden er dårligst. I senere tid har havarier og tilsynskrav tatt det 
vesentligste av tilgjengelige midler. Opprettholdelse av drift og reduksjon av skadevirk-
ninger har vært viktige kriterier. I årene som kommer vil investeringer i bygg også av-
henge av hvilken struktur man velger i det nye målbildet. 

9.3. Medisinsk teknisk utstyr 

Den samlede porteføljen av medisinsktekniske utstyr i foretaket har en kostpris på om 
lag 1,1 milliarder kroner. Det medisinsktekniske utstyret i Sykehuset Innlandet har en 
gjennomsnittlig levetid på om lag ti år. Deler av utstyret er gammelt og kan etter hvert 
påvirke muligheten for god og effektiv pasientbehandling. Eldre utstyr har ofte mang-
lende funksjonalitet med hensyn til aktuell medisinsk diagnostikk og behandling. Det 
skal i økende grad høstes data fra MTU gjennom integrasjonsløsninger med elektroniske 
pasientjournal og elektronisk kurve, noe som forutsetter oppdatert teknologi og funksjo-
nalitet. 

Eldre utstyr fører til hyppigere driftsstans og økte kostnader til drift og vedlikehold. 
Dette skjer samtidig med at kortere liggetid og mer utstrakt bruk av dag- og poliklinisk 
behandling, setter økte krav til stabil og effektiv drift. 

Samtidig som det kjøpes utstyr, kasseres det også utstyr. Antall utstyrsenheter og den 
samlede utstyrsverdien øker imidlertid raskere enn avhendingen av gammelt utstyr. For 
å opprettholde nivå og standard på utstyret kreves årlige investeringer på om lag ti pro-
sent av verdien på MTU-porteføljen, om lag 110 millioner kroner årlig. 

9.4. Faktisk investering 

Investeringer innenfor bygg og medisinskteknisk utstyr forutsetter strenge priorite-
ringer. De investeringer som gjennomføres, er basert på føringer fra tidligere styrebe-
slutninger og innspill fra divisjonene. Midler til medisinsk teknisk utstyr og overskudds-
midler styres faglig og økonomisk av divisjonene selv, men med en felles prosjektorgani-
sasjon for gjennomføring. Investeringsprosjekter har ofte en varighet over flere år, der-
med vil ikke forbruket av investeringsmidler gjenspeile det bevilgede beløpet for året. 

Tabellen under viser en oversikt over faktiske investeringer, budsjett 2022 og ØLP 2023. 
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Tabell 18. Faktiske investeringer 2018 til 2021, prognose 2022 og ØLP 2023. Tall i 1 000 kr. I tabell ovenfor er det for 
2020 og 2021 inkludert ekstraordinære investeringer knyttet til pandemi og sysselsettingsmidler.  

Ikke benyttede investeringsmidler fra et år overføres til senere år. Svingninger i resulta-
tene gjenspeiles ikke i like stor grad i forbruket av investeringsmidler. Bruken av inves-
teringsmidler har ofte et lengre perspektiv, for eksempel kan midler opptjent et år, som 
tildeles et prosjekt brukes over flere år.  

Resultatsvingninger får dermed ikke full effekt på forbruket av investeringsmidler på-
følgende år. Investeringsmidler skal dekke uforutsette havarier, og det må derfor være 
en reserve til dette. 

Per 31. desember 2022 vil det være i underkant av 160 millioner kroner tilgjengelig som 
er tidligere tildelte og disponerte, men ikke utbetalte investeringsmidler. Av disse mid-
lene er store deler satt i arbeid i godkjente prosjekter. Investeringsmidlene har det siste 
året i stor grad vært prioritert etter behovet for foretaket som helhet. 

Foretakets mulighet for å gjennomføre investeringer er ellers styrt av den likviditeten 
som er stilt til disposisjon fra eier. Et merforbruk i driften, reduserer tilgjengelig likvidi-
tet for foretaket totalt sett og dermed også muligheten til å gjennomføre investeringer. 

9.5. Finansiell leasing 

Finansiell leasing er definert i Norsk regnskapsstandard 14, som en leieavtale som over-
fører det vesentlige av økonomisk risiko og kontroll knyttet til en eiendel til leietaker 
uten at eiendomsretten overføres. Dette er et finansieringsverktøy som er gjort tilgjeng-
elig igjennom Helse Sør-Øst RHF sin finansstrategi. Det vises her til styresak 033-2019 i 
Helse Sør-Øst RHF «Revisjon av finansstrategi for Helse Sør-Øst». Sykehuset Innlandet har 
i en lengre periode hatt egne investeringsmidler og har søkt å benytte seg av disse i 
størst mulig grad for nødvendige årlige investeringer. Utviklingen i de økonomiske re-
sultatene de siste årene har vært negativ og har således gjort at foretakets midler til in-
vesteringer er redusert. Framtidig investeringsbehov og negativ utvikling i investerings-
likviditeten vil føre til et behov for alternative finansieringsmetoder for å få tilgang til 
nødvendige anleggsmidler. 

Økonomisk langtidsplan 2023-2026 legger opp til en resultatutvikling som nødvendig-
gjør bruk av finansiell leasing i en mellomperiode. I finansstrategien til Helse Sør-Øst 
RHF begrenses bruken av finansiell leasing ved at et foretak maksimalt kan tegne leie-
avtaler tilsvarende en årlig leasingkostnad på inntil 0,2 prosent av foretakets årlige om-

Investeringer 
2018 2019 2020 2021 2022 

prognose
2023               
ØLP

Bygg- og vedlikeholdsprosjekter 84 056 79 909 46 215 135 271 84 870 85 000
MTU 73 344 37 911 72 657 62 506 50 000 60 000
MTU - Leaset 18 339 974 10 876 50 200 19 000
Ambulanser - Leaset 9 999 15 972 11 813 16 000 20 000
Annet 26 187 16 680 11 889 10 481 10 000 10 000
Andel regional likviditet til ekstraordinært vedlikehold 21 167
SUM 183 587 162 838 147 707 230 947 211 070 215 167
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setning. For Sykehuset Innlandet tilsvarer dette omlag 20 millioner kroner med et inves-
teringsomfang på 80-160 millioner kroner i anskaffelseskostnad avhengig av objektenes 
avskrivningsperiode. Bruken av dette skaper interne omfordelingsutfordringer og bør 
benyttes i størst mulig grad til fellesinvesteringer og større MTU-anskaffelser. Tidligere 
er det vedtatt at Sykehuset Innlandet skal benytte seg av denne finansieringsformen til 
MR utskiftninger i foretaket, PET CT prosjektet på SI Elverum og ambulanser. 

9.6. Fremtidig sykehusstruktur  

Arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF er i konseptfase. Steg 1 av kon-
septfasen ble startet høsten 2021. Mandatet for arbeidet ble gitt av prosjekteier Helse 
Sør-Øst RHF 9. desember 2021. Prosjektarbeidet i steg 1 av konseptfasen pågikk fram til 
august 2022.  

Styret i Sykehuset Innlandet HF behandlet i sitt møte 25. august 2022 i styresak 060-
2022 sin anbefaling om hvilket alternativ for framtidig sykehusstruktur som bør legges 
til grunn i den videre planleggingen i konseptfasens steg 2. Styret anbefalte alternativet 
med Mjøssykehuset som framtidig sykehusstruktur. Saken ble oversendt for videre be-
handling i det regionale foretaket. 

Styret i Helse Sør-Øst RHF besluttet 22. september 2022 i styresak 102-2022 at Mjøssy-
kehus-alternativet skal videreføres som hovedalternativ i steg 2. Saken ble oversendt 
Helse- og omsorgsdepartementet for behandling i foretaksmøte.  

Foretaksmøtet 21. november 2022 ga Helse Sør-Øst RHF i oppdrag å belyse to områder 
som gjelder videre utvikling av Sykehuset Innlandet HF. I tilleggsoppdraget bes Helse 
Sør-Øst RHF om å belyse hvordan en mulig trinnvis utbygging i Mjøssykehus-alternati-
vet kan bidra til å redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene, og mulige risi-
koreduserende tiltak knyttet til bibehold av medarbeidere. Det siste skal vurderes for 
begge alternativ. Tilleggsoppdraget i konseptfasen skal gjennomføres innen 10. mars 
2023.  

Helse Sør Øst RHF legger til grunn at en konseptfase steg 2 skal fullføres i 2023 slik at 
det kan fremsendes en lånesøknad til statsbudsjettet for 2025. 
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10.  Risikovurdering av driftsbudsjettet  

Sykehuset Innlandet påpeker følgende risikofaktorer ved det framlagte forslaget til bud-
sjett 2023: 

1. Utfordringer med driften etter pandemien  
2. Redusert aktivitet og høye bemanningskostnader som følge av høyt sykefravær  
3. Redusert aktivitet og økte innleiekostnader som følge av begrenset tilgang på 

kompetanse 
4. Manglende internt og eksternt handlingsrom for større omstillinger  
5. Foretakets planlagte tiltak gir ikke tilstrekkelig effekt 
6. Intern uro rundt prosess og beslutning om ny sykehusstruktur 
7. Økt pris- og lønnsvekst i 2023 utover forutsetninger i budsjettet 
8. Manglende økonomisk bærekraft og midler til investeringer, innovasjon, MTU, 

IKT og bygningsmasse 
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Foretaket vurderer sannsynlighet og konsekvens av risikofaktorene slik: 

  

Sykehuset Innlandet mener følgende avbøtende tiltak vil redusere risiko for manglende 
resultatoppnåelse i 2023: 

 

Risikovurdering

1                     Sannsynlighet                        5
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1. Utfordringer med driften etter pandemien 
2. Redusert aktivitet og høye 

bemanningskostnader som følge av høyt 
sykefravær 

3. Redusert aktivitet og økte innleiekostnader som 
følge av begrenset tilgang på kompetanse

4. Manglende internt og eksternt handlingsrom for 
større omstillinger 

5. Foretakets planlagte tiltak gir ikke tilstrekkelig 
effekt

6. Intern uro rundt prosess og beslutning om ny 
sykehusstruktur

7. Økt pris- og lønnsvekst i 2023 utover 
forutsetninger i budsjettet

8. Manglende økonomisk bærekraft og midler til 
investeringer, innovasjon, MTU, IKT og 
bygningsmasse
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Nr. Risikoområder Tiltak 
1 Utfordringer med driften etter pandemien • Identifisere faktorer som er til hinder for normalisering av drift 

2 Redusert aktivitet og høye bemanningskostnader 
som følge av høyt sykefravær 

• Influensavaksinering
• Løpende vurdere smitteverntiltak 
• Nærværsarbeid 

3 Redusert aktivitet og økt innleiekostnader som 
følge av begrenset tilgang på kompetanse

• Oppfølging av tiltaksplan for å beholde, utvikle og rekruttere ansatte
• Eksempler på tiltak:

• Videreføre arbeidet med oppgavedeling 
• Videreføre arbeidet med prosjektet attraktive arbeidsplasser 
• Kompetansemidler og fagdager/fagutvikling

4 Manglende internt og eksternt handlingsrom for 
større omstillinger 

• Utarbeide helhetlig plan for utredning, forankring og implementering 

5 Foretakets planlagte tiltak gir ikke tilstrekkelig 
effekt

• Avsatt midler til resultatsikring på foretaksnivå
• Månedlig oppfølging og vurdering av behovet for ytterligere tiltak 

6 Intern uro rundt prosess og beslutning om ny 
sykehusstruktur

• Sikre god involvering og åpenhet i arbeidet med tilleggsoppdragene 
• Løpende risikovurdering av prosessen 

7 Økt pris- og lønnsvekst i 2023 utover forutsetninger 
i budsjettet

• Løpende vurdere behovet for å identifisere ytterligere tiltak 

8 Manglende økonomisk bærekraft og midler til 
investeringer, innovasjon, MTU, IKT og 
bygningsmasse

• Gjennomføre månedlige oppfølgingsmøter med divisjonene og iverksette nye tiltak 
ved økonomisk avvik

• Strategisk investeringsråd som fordeler investeringsmidlene i tråd med felles 
prioriteringer
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