
 
 

 

 

 

PROTOKOLL (godkjent) 

Møte:      Protokoll/referat fra drøfting med TV20 – vedrørende styresak Budsjett 2023 

Møtedato: 05.12.2022 
 
Tilstede: Fra arbeidstaker/TV20: Rune Leistad Amundsen (Akademikerforbundet), 

Andreas Feiring (FO), Nina Helena Jeanette Flugsrud (DNJ), Marianne Frantzen 
(Delta), Maria Van My Nguyen Giebels (NFF), Wenche Hansen (Fagforbundet), 
Else Marie Huuse-Røneid (Tekna), Alice Christine Jensen (NPF), Rønnaug 
Neraasen (Utdanningsforbundet), Marianne Nielsen (NSF), Toril Smaaberg 
(Ergoterapeutene), Magne Tronstad stedfortreder for FHVO Elin M. Seierstad, 
Stein Helge Tingvoll (Dnlf), Monica Eggen Torvik (NRF), Sveinung Longva 
Vatnehol (NITO)  

 
     Fra arbeidsgiver: økonomidirektør Nina Strøm Swensson, HR-direktør Cecilie D.  

Nyland 

 

Referent:  Rådgiver HR Bente Solbakk 

 

  
Tekst 
Drøfting av Budsjett 2023 
 

Styresaksdokumentene som forelå for drøfting var sendt ut i forkant av møtet, med siste 
oppdaterte versjoner fredag 1.12.  
 
Økonomidirektør Nina Strøm Swensson innledet med en gjennomgang av utkast til budsjett 
2023, samt orientering om ekstra tildelte midler og hvordan disse er tenkt fordelt til divisjoner og 
avdelinger. Tildelingene i budsjett 2023 gjøres til områder som har hatt særskilte utfordringer 
med å oppnå et resultat i balanse over tid som medisinske sengeposter, akuttmottak og 
intensivposter og kreftlegemidler. I tillegg er det gitt midler til divisjon Psykisk helsevern og 
Prehospitale tjenester. 
 
Det ble orientert om at det i budsjettrammen for 2023 ikke er gitt nedtakskrav til divisjonene 
eller stabene, slik det har vært gjort tidligere år.  I tillegg er enkelte divisjoner gitt noe mer i 
basisrammene enn tidligere. 
 
Det ble åpnet for spørsmål og innspill fra tillitsvalgtorganisasjonene. 
 
Innspill fra TV20: 
 
FTV FO Andreas Feiring: Budsjettet i år er veldig likt fjorårets budsjett med hensyn til at 
konkrete tiltak knyttet til risikområdene ikke er tilstrekkelig belyst fra divisjonene.  Det settes 
krav om «økt aktivitet» samtidig med krav om «innsparende tiltak» som savner realisme. Flere av 
tiltakene er uspesifikke og de har vært tiltak i flere forutgående budsjetter uten tilstrekkelig 
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effekt. Tiltakene skyver nok en gang ansvaret for den økonomiske situasjonen nedover i 
organisasjonen, i stedet for å peke på de som er ansvarlige for å underfinansiere foretakene i 
forhold til de oppgavene man er pålagt å ivareta. Budsjett og tiltak henger ikke i hop og det 
fremstår ikke som realistisk å oppnå et resultat i balanse med dette til grunn.  
 
Økonomidirektør Nina Strøm Swensson svarte ut at divisjonene må finne tiltak i tiden fremover 
utifra det handlingsrommet de har i det budsjettet som er satt for 2023.  Økonomidirektør 
forklarte videre at hennes vurdering som ansvarlig for budsjettet på foretaksnivå er at budsjettet 
er krevende, men i større grad realistisk enn tidligere år.  Budsjettet vil kreve at divisjonene blant 
annet må øke aktiviteten, og jobbe systematisk for å redusere sykefraværet og øke nærværet. Det 
er positiv indeksregulering av DRG-poeng med høyere pris enn tidligere – og at dette vil 
medføre at de somatiske divisjonene kan oppnå mer på inntektssiden neste år. 
 
FTV Marianne Nielsen nevnte flere tiltak det må jobbes med for at foretaket skal få et positivt 
resultat neste år; Det må jobbes med å få ned sykefraværsprosenten, finnes tiltak mot høy 
arbeidsbelastning, og gjøres tiltak for at høye lønnskostnader knyttet til variable lønn går ned. 
Hun trakk frem at ved å øke grunnbemanningen, vil man unngå dyr innleie av vikarer.  Det ble 
også nevnt at helsefremmende turnus og kalenderplaner må jobbes med å få på plass. 
 
Det ble påpekt at bemanningstallene ofte kan være litt misvisende, når de viser til brutto 
månedsverk og ikke «antall hoder» som faktisk er på jobb i foretaket.  Det er ønskelig at det 
utarbeides grafer og diagrammer som bedre illustrerer bildet på hvordan månedsverk er brukt 
(eksempelvis vikarlønn, overtidslønn, mv.).  Netto bemanning må synliggjøres, og det må 
synliggjøres hvordan man tenker at bemanningstallene skal tas ned helt konkret.  
 
HR-direktør Cecilie D. Nyland svarte ut at hun vil se på dette, og ta inn noen bedre beskrivelser 
i budsjettsaken på det med bemanningsforbruk. 
 
FTV Delta Marianne Frantzen stilte spørsmål ved at det er satt opp tiltak om redusert 
aktivitetsnivå på kveldspoliklinikkene.   
 
Økonomidirektør Nina Strøm Swensson svarte ut at dette er etter signal fra RHF-et samt 
statsbudsjettet som legger opp til at man ikke skal ha åpen kveldspoliklinikk for å «ta ned» på 
ventelistene.  Det ventes en fornyet vurdering ved årsskiftet.  Hensikten å komme i mer 
normalisert drift igjen etter koronapandemien. 
 
FTV Fagforbundet Wenche Hansen nevnte pasienter som fylles opp på egentlig avstengte rom.  
Det er ikke tilstrekkelig bemanning til å ta imot så mange pasienter, likevel gjøres det – resulterer 
i høy arbeidsbelastning.   
 
 
FTV Tekna Else Marie Huuse-Røneid trakk frem at det er en utfordring med alle 
innsparingstiltakene at foretaket «sparer seg til fant».  Hun mente det bør settes fokus på hvilke 
type oppgaver som kan utføres «godt nok», gjøres prioriteringer om hvilke oppgaver som er 
viktig og høyst nødvendig, og hva man kan klare seg uten.  «Rød vakt» = hvilke oppgaver MÅ 
utføres og hvilke oppgaver gjør man ikke på rød vakt.  Bruke mindre tid på rapporteringsarbeid 
mot slutten av en vakt, dersom dette genererer overtidstimer. Hva kan utsettes til neste dag?  
 
HR-direktør Cecilie D. Nyland minnet om at vi har flere prosjekter pågående i divisjonene som 
vil løpe videre i 2023; Prosjekt oppgavedeling på sengepost, attraktive arbeidsplasser, arbeids- og 
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pasientflyt, arbeid med å få ned sykefraværsprosenten, fokus på opplæring til nye ansatte, mv.  
Dette er prosjekter som vil påvirke arbeidssituasjonen til de ansatte.  
 
FTV NITO Sveinung Longva Vatnehol mente at lederutvikling bør settes opp som et konkret 
tiltak i budsjettet.  Til dette informerte HR-direktør Cecilie D. Nyland at potten for 
lederutviklingsprogrammene i Sykehuset Innlandet er styrket i budsjettet for 2023.  
 
FTV FO Andreas Feiring påpekte at budsjettet for divisjon Psykisk helsevern må vise hvordan 
foretaket skal sørge for reell kapasitetsvekst.  Krav om økt aktivitet på polikliniske avdelinger må 
innebære økt antall kliniske stillinger. Dette må konkretiseres i budsjettet, slik at det fremgår 
hvordan man vil prioritere økte ressurser. Krav om økt refusjonsgivende aktivitet uten samtidig 
økning av stillinger, innbærer ikke en reell kapasitetsvekst. Det er kun å skyve ansvaret for 
ressursmangel ned på den enkelte kliniker. Han mente at det dessuten ikke er måten å redusere 
turnover og sykefravær. 
 
Økonomidirektør Nina Strøm Swensson forklarte at det tildeles en pott til divisjonene, som de 
må benytte på den måten de vurderer det hensiktsmessig å benytte midlene for å oppnå sine 
resultater.  Det skal være økt bemanning ved psykisk helsevern, men det blir opp til divisjonen å 
vurdere hvor tiltak skal settes inn, hvor bemanning skal økes, mv. for å oppnå de krav som er 
satt i nasjonale- og strategiske føringer.  Ordningen med Fritt behandlingsvalg er foreslått 
avviklet fra årsskiftet.  Pasienter som pr i dag inngår i ordningen om Fritt behandlingsvalg og 
behandles av private institusjoner skal i større grad ivaretas av sykehuset selv, eller gjennom 
inngåtte avtaler med private.. 
 
FTV NSF Marianne Nielsen trakk frem at det er positivt at det er satt av økte midler til 
utdanning av AIO-studenter.  
 
Det kom innspill knyttet til innleie fra Røde kors, og transportkostnader fra divisjon Prehospitale 
tjenester.    
 
Økonomidirektør Nina Strøm Swensson svarte ut at med hensyn til transport internt mellom 
sykehusene, både pasienttransport og varer/medikamenter, vil man se på rutinene og vurdere 
om det kan være hensiktsmessig at Pasientreiser i større grad ivaretar all logistikk knyttet til dette. 

 
Økonomidirektør Nina Strøm Swensson og HR-direktør Cecilie D. Nyland takket for 
innspillene som ble gitt i møtet. 
 
Det ble gitt frist til arbeidstakerorganisasjonene som ønsker å legge ved en protokolltilførsel å 
sende inn denne til Bente.Solbakk@sykehuset-innlandet.no innen onsdag 7. desember. 
 
Drøftingsprotokollen og eventuelle protokolltilførsler til denne vil være vedlegg til styresaken, 
men må muligens ettersendes styret.   
 
 
Saken anses med det som drøftet med de foretakstillitsvalgte. 
 
 

mailto:Bente.Solbakk@sykehuset-innlandet.no
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Marianne Frantzen  
(Delta)  
 
 
Alice Christine Jensen  
(NPF) 
 
 
Magne Tronstad 
stedfortreder FHVO 
 
 
Maria Van My Nguyen Giebels  
(NFF) 
 
 

Andreas Feiring  
(FO) 
 

 

Rønnaug Neraasen  
(Utdanningsforbundet) 
 
 

 
Else Marie Huuse-Røneid  
(Tekna) 
 
 
 
Nina Strøm Swensson 
Økonomidirektør 

Rune Leistad Amundsen  
(Akademikerforbundet) 

 
 
Wenche Hansen  
(Fagforbundet) 
 
 
Toril Smaaberg  
(Ergoterapeutene) 
 
 
Stein Helge Tingvoll 
(Dnlf) 
 
 
Marianne Nielsen  
(NSF) 
 

 
Sveinung Longva Vatnehol  
(NITO) 
 
 

Nina Helena Flugsrud  
(DNJ) 
 
 
Monica Eggen Torvik  
(NRF) 
 
 
 
Cecilie D. Nyland          
HR-direktør                  

 

 
Møtet ble hevet kl 15.30 
 
 
 
 
 
PROTOKOLLTILFØRSLER: 
 
 
Innspill til budsjett 2023 fra FTV for Norsk Psykologforening Alice Christine Jensen: 

 

Vi ser at der er planlagt en mye høyere aktivitetsvekst innen psykisk helsevern sammenlignet 

med somatikken, samtidig som veksten i kostnader for psykisk helsevern er mindre enn 

somatikken.  

 

Vi ser akkurat det vi fryktet, at foretaket ikke følger opp innsats i form av økning av kostnader 

som de måtte ha gjort med den gylne regel og man legger derfor opp til at behandlerne må 

løpe fortere og fortere uten at pengene følger med.  
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Med tanke på utfordringer med å rekruttere å beholde vil dette legge et ytterligere 

bekymringsfullt press, som også kan få negative innvirkninger på pasienttilbudet som gis. 

 

Mvh 

Alice Christine Jensen 

Foretakstillitsvalgt i Sykehuset Innlandet for NPF 

 

 

 

 

 
 
 

Protokolltilførsel budsjett 2023  

 

Høy risiko 

 

Vi er bekymret for om dette budsjettet er realistisk.  

 

Det er store risikoer forbundet med å få ned sykefraværet. Vi har fortsatt mye fravær på grunn 

av covid-19 og andre virusinfeksjoner. Det er lavere terskel for å være hjemme med 

symptomer.  

 

De ansatte er slitne etter mye overtid og merarbeid på grunn av blant annet nevnte sykefravær 

og mangel på kompetanse blant de innleide. 

 

Variabel lønn og arbeidsbelastning 

 

Vi mener det er viktig å omfordele variable midler til faste stillinger, så vi får flere folk på 

gulvet, slik at arbeidspresset går ned og skaper pusterom for de ansatte. Vi er bekymret for at 

den høye arbeidsbelastningen fører til at flere ansatte finner nye jobber utenfor SI. Mange 

vakter med innleide vikarer sliter veldig på de som er fast ansatt. Det kan medføre 

sykemelding i andre enden. Det vil kunne gå utover pasientbehandlingen.   

     

Oppgavedeling samt holdnings- og kulturendringer må til. Kulturendring i forhold til 

oppgavedeling og oppgaveglidning. Her mener vi det er viktig med en gjennomgang av 

arbeidsinstrukser i forhold oppgavedeling. Underveis er det viktig å ha god kontakt med de 

som er berørt. God informasjonsflyt og samarbeid divisjonene i mellom.    

  

Det er viktig å lære av hverandres suksesser. Blant annet lære fra sommerens erfaring med 

oppgavedeling.  

 

For å redusere behov for overtid og redusere arbeidsbelastningen til høyt pressede ansatte, bør 

det gjøres en gjennomgang om det er oppgaver som kan prioriteres bort på vakter med høy 

arbeidsbelastning. Vi ser dette kan ha en heldig effekt for reduksjon av overtidsbruk. Det har 

vært flere brudd på arbeidsmiljøloven i forhold til arbeidstid. Vi er bekymret i forhold til 

HMS. Dette kan medføre risiko for pasientsikkerheten.  

 

Arbeidsdelingen mellom sykehus og kommuner forutsetter at pasienter kan følges opp i 

kommunen og av fastlege. Dette gjelder en stor andel av pasientforløpene i sykehus både etter 
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innleggelse og etter behandling poliklinisk.  

 

Når en økende andel pasienter ikke har tildelt fastlege oppstår det regelmessig situasjoner 

hvor behandlende lege i sykehus ikke har mulighet til å dele eller overføre videre 

behandlingsansvar med kommunal helsetjeneste. Regionutvalget er kjent med at dette er en 

problemstilling med tiltakende omfang, og som har resultert i dødsfall i helseregionen.  

 

Beholde og rekruttere 

 

Vi mener foretaket må ha et enda større fokus på å beholde kompetanse og ansatte. 

Økt grunnbemanning gjør at man slipper å leie inn ekstra folk. Ryktet om arbeidsbelastning 

skremmer folk fra å søke seg jobb i helseforetaket. Om vi øker grunnbemanningen vil vi sørge 

for at avdelingene er bedre rustet ved virusinfeksjoner, ferieavvikling, permisjoner og andre 

behov som for eksempel beredskap. Da kan det være mindre behov for å leie inn ekstra 

bemanning ved ferie og sykefravær. Arbeidsgiver må ha fokus på tiltak som kalenderplan, 

helsefremmende turnus osv. 

 

Utdanningsstillinger og opplæring av nyansatte 

 

Vi trenger utdanningsstillinger i foretaket. Det er bra at det er lagt inn i budsjett, og i tråd med 

budsjettet til HSØ og Oppdrags- og bestillingsdokumentet. 

De ansatte trenger tid til opplæring og veiledning av nyansatte og studenter. Vi mener det er 

veldig viktig i forhold til fremtidige ansettelser. Vi tror det vil ha en positiv påvirkning og 

reduksjon i forhold til nærvær/sykefravær.  

For å nå målet om hensiktsmessig oppgavedeling mellom yrkesgrupper er det viktig å sikre 

tilgang på kvalifisert personell. Foretaket bør øke antall helsefagarbeiderlærlinger og dermed 

kunne rekruttere fra egne rekker ved endt utdanningsløp. Kommunene har også mangel på 

kvalifisert arbeidskraft og det er problematisk hvis det blir slik at kommunene mister sine 

helsefagarbeidere til sykehusene i for stor grad. 

 

Kommunikasjon 

 

Foretaket bør bli flinkere til å formulere seg i forhold til hvilke signaler de sender ut til de 

ansatte, for eksempel; Få frem at det ikke er fysisk for mange på jobb, men at det er 

beregnede årsverk som blir registrert dobbelt på grunn av sykefravær og mangel på 

kompetanse.  

 

Dagens formulering er uklar og gir negative signaler til de ansatte. De ansatte som er på jobb 

er ikke problemet i budsjettet. 

 

Foretaket må ta bedre vare på de ansatte under omstillingsprosesser og lære av feilene som er 

gjort i tidligere prosesser. Det er behov for effektive prosesser som ivaretar de berørte. Både 

ledelse og ansatte må involveres tidlig i prosessene, slik at de får eierskap til dem og føle seg 

sett og hørt. Det er viktig med åpne prosesser som ikke er forhåndsbestemt, samt at det hele 

veien er god involvering av de ansatte og at det gis god informasjon.  

 

Det er viktig at lederutviklingsprogrammet opprettholdes. I tillegg er det særdeles ønskelig at 

alle ledere skoleres, også de med erfaring. Man trenger å vedlikeholde og tilegne seg 

kunnskap for å være bedre rustet for alle prosesser som foregår. 

 



 

      

    

   Side 7  

 

Fokus på å ferdigstille og gjennomføre prosesser som alt er i gang.  

 

Dokumentasjon 

 

Foretaket må ha et fokus på kjernevirksomheten, samt å se på hva som er nødvendig av 

dokumentasjon.  Det må være en bevissthet i forhold til hva som er godt nok, slik at 

dokumentasjon ikke går på bekostning av pasientsikkerhet. Er det dokumentasjon som er 

kjekk å ha, bør det vurderes å spare de ansatte for dette for å redusere arbeidspresset for de 

ansatte, spesielt på avdelinger med høy belastning på de ansatte? Sykehuset bør ha en 

bevisstgjøring på hva som er godt nok av dokumentasjon. 

 

Blir all den administrative dokumentasjonen brukt? Er det dobbeltarbeid? Har metavision 

gjort ting lettere? Tilbakemeldingene fra de ansatte er at pasientene blir mer komplekse, og 

metavision tar tid.  

 

Det er bra at fagrådene får mer styring på hva som er riktig for sitt fag med henblikk på blant 

annet kontroller. 

 

Medisinskteknisk utstyr 

 

Det er bekymringsfullt at vi har så mye gammelt MTU og at utstyr i stor grad kun byttes ved 

havari. Hasteanskaffelser gir dårligere utstyr og mindre for pengene. Anskaffelsene blir 

mindre gjennomtenkte og dermed mindre fremtidsrettet. Eksempelvis er det bekymringsfullt 

at MTU må repareres med hjemmelagde deler fra 3D printer, da utstyr er så gammelt at 

reservedeler ikke kan skaffes. Nedetid på gammelt utstyr gir økte kostnader til avdelingene. 

Teknologien utvikler seg raskt og nyere utstyr vil gi bedre diagnostikk og økt 

pasientsikkerhet. Det er fint at investeringsbudsjettet er styrket, men vi er bekymret for om 

dette er et realistisk beløp sett i lys av behovet. 

 

Psykisk helsevern 

 

Vi ser at det er planlagt en mye høyere aktivitetsvekst innen psykisk helsevern sammenlignet 

med somatikken, samtidig som veksten i kostnader for psykisk helsevern er mindre enn 

somatikken. Vi ser akkurat det vi fryktet, at foretaket ikke følger opp innsats i form av økning 

av kostnader som de måtte ha gjort med den gylne regel og man legger derfor opp til at 

behandlerne må løpe fortere og fortere uten at pengene følger med. Med tanke på utfordringer 

med å beholde og rekruttere vil dette legge et ytterligere bekymringsfullt press på de ansatte 

og som kan få negative innvirkninger på pasienttilbudet som gis.  

 

Å kreve mer av folk uten å få flere hender ser vi på som problematisk.  

 

Tiltak 

 

Vi mener det må være et større fokus på å øke den faste bemanningen, og for å få de 

nåværende ansatte til å bli mer fornøyd med arbeidshverdagen. Det er viktig for å få ned 

sykefraværet, som igjen er viktig for at budsjettene kan gå i pluss.  

 

Slik budsjettet er framlagt så opplever vi at det mellom linjene skrives at vi med færre ansatte 

skal øke aktiviteten. Det oppleves at dette skal gjøres i en tid der foretaket sliter med høy 

arbeidsbelastning, høyt sykefravær samt at vi har utfordringer med å beholde og rekruttere. 
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Marianne Frantzen FTV Delta 

Monica Eggen Torvik FTV Radiografforbundet 

Marianne Nielsen FTV NSF 

Wenche Hansen FTV Fagforbundet 

Stein Helge Tingvoll FTV Den norske overlegeforening 

Else Marie Huuse-Røneid FTV Tekna 

Sveinung Vatnehol FTV NITO 

Toril Smaaberg FTV Norsk Ergoterapeutforbund 

Rune Leistad Amundsen FTV Akademikerforbundet 

Maria Van My Nguyen Giebels FTV NFF  
 


