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1 ÅRSVERK 

I budsjettbehandlingen for 2021 ble det en liten økning i årsverk til de interkommunale 

samarbeidstiltakene. Totalt antall årsverk øker med 2,10, til 73,52 årsverk. I tillegg kommer 6,2 årsverk 

som i sin helhelt finansieres av Sykehuset Innlandet. 

 Legevakten øker sin innsats med 60 % sykepleier på helg. 

 Intermediæravdelingen styrkes med 50 % legeressurs. 

 Barnverntjenesten er styrket med ett årsverk. 

 Dialysen er økt med 2,2 årsverk, som i sin helhet finansieres av Sykehuset Innlandet. 

 

Årsverk 
31.12.19 

Årsverk 
31.12.20 

Årsverk 
31.12.21 

Endring 
i 2021 

 
Merknad 

Skatt 5,60 0,00 0,00   

PP-tjenesten 8,85 8,85 8,85 0  

Valdres jordmortjeneste 3,60 3,60 3,60 0  

Valdres legevakt 7,35 7,49 8,09 0,60 Sykepleier helg økning 0,6 åv 

Fact-team 0,00 2,40 2,40   

Kreftkoordinator 0,00 0,60 0,60   

NAV Valdres 17,80 16,30 16,30   

Barneverntjenesten 14,45 15,58 16,58 1,00 Barnevernkonsulent 

VLMS intermediær 16,60 16,60 17,10 0,50 Legeressurs 0,5 åv økning 

Sum årsverk  74,15 71,42 73,52 2,10  

VLMS - SI Dialyse 2,00 2,00 4,20 2,20 Dobling dialysekapasitet 

VLMS – SI Røntgen 1,00 1,00 1,00   

VLMS – SI Kreftenhet 1,00 1,00 1,00   

Sum årsverk inkl. SI 78,15 75,42 79,72 4,30  
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2 STATUS OG VIKTIGE HENDELSER  

Under hvert samarbeidstiltak vises to tabeller.  

Først en regnskapstabell som viser tiltakets egne utgifter og inntekter, total overføring fra 

samarbeidskommuner og vertskommunen.  Tabell 2 viser regnskap og budsjett for 2021, avvik mellom 

dem og regnskap 2020. Refusjonene fra samarbeidskommunene inkludert vertskommunen inngår i 

tabellen, som faktureres kvartalsvis etter budsjett med endelig avregning ved nyttår ifht. bokført 

regnskap.   

Alle tall er i hele 1000.  Minus foran tallene viser en mindreutgift eller merinntekt.  

2.1 PP-tjeneste 

Interkomm. PP-tjeneste Regnskap 
2021 

Regnskap 
2020 

Samarbeidets driftsutgifter 10 558 8 840 

Samarbeidets egne inntekter -573 -880 

Netto utgift 9 985 7 960 

Overføring fra vertskommunen -6 346 -2 904 

Overføring fra 
samarbeidskommuner -3 639 -5 056 

Resultat for virksomheten 0 0 

 

  Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 

  2021 2021   2020 

290202 Interkomm. pp-tjeneste         

LØNNSKOSTNADER, BRUTTO 8 698 7 058 1 640 6 891 

ANDRE DRIFTSUTGIFTER 900 1 085 -185 1 149 

UTSTYR, VEDLIKEHOLD M.M. 303 265 37 107 

KJØP AV TJENESTER 612 511 102 643 

OVERFØRINGSUTGIFTER 46 0 46 50 

Sum utgifter 10 559 8 919 1 640 8 840 

REFUSJONSINNTEKTER -10 559 -8 919 -1 640 -8 840 

Sum inntekter -10 559 -8 919 -1 640 -8 840 

Sum Interkomm. pp-tjeneste 0 0 0 0 

 

 

Kommentar til budsjettavvik i år: 

Det har over mange år vært meldt om mindreforbruk i tjenesten. Samtidig er det meldt om 

høyt sykefravær, stort arbeidspress, vansker med rekruttering av kompetanse og liten mulighet 

til å levere tjenester som forventet.  
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I 2021 er det merforbruk da det er tatt grep for å snu denne utviklingen i form av 

kompetanseheving og nyrekruttering. Dette er som forventet og meldt inn tidligere. 

Viktige begivenheter og utvikling:  

PP- tjenesten har, som meldt i forrige årsrapport, jobbet med å finne et tjenestenivå i form av ekstra 
bemanning for å jobbe med målene om at PP-tjenesten skal ha mulighet til ha faste, jevnlige 
samarbeidsdager i barnehager og skoler. Dette med tanke på å jobbe forebyggende, gi veiledning på 
systemnivå, ha fokus på tidlig inn samt korte ned saksbehandlingstiden på individnivå.  I denne 
prosessen har det også lykkes oss å rekruttere logoped, noe vi ikke lyktes med i 2020, en kompetanse 
som er meget vanskelig å rekruttere. 

Stortingsmelding 6 (2019-2020) og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis 
gir klare føringer til PP-tjenesten og kommunene. PP-tjenesten sitt mandat og område utvides og flere 
oppgaver pålegges kommunene. Dette vil kreve kompetanseheving. Statped (Statlig spesialpedagogisk 
tjeneste) er en svært viktig samarbeidspartner for PP- tjenesten. I 2021 ble Statped sitt mandat spisset, 
noe som fører til at flere oppgaver tilfaller den lokale PP-tjenesten. Dette vil kreve mye av PP-tjenesten 
i tiden som kommer. I mars 2021 ble det i samarbeid med Oppvekst og kulturforum utarbeidet et 
samhandlings-dokument for PP- tjenesten og valdreskommunene med utgangspunkt i nasjonale 
føringer. Dette dokumentet er ment å klargjøre prosesser og skissere opp felles forventinger til 
samhandlingen mellom kommunene og PP- tjenesten.  

I tråd med samhandlingsdokumentet jobber PP- tjenesten for å være mer tilstede i alle barnehager 
og skoler i Valdres. Dette er tidskrevende for tjenesten, men er allikevel et prioritert område for å 
jobbe forebyggende, gi veiledning på systemnivå, ha fokus på tidlig inn samt korte ned 
saksbehandlingstiden-individnivå. Samhandlingen mellom skoler, barnehager og PP- tjenesten 
evalueres jevnlig. Tjenesten har mottatt disse tilbakemeldingen på arbeidet det siste året: 

◦ Helt fantastisk! Har vært veldig god hjelp og støtte og få en fast ut i barnehagene regelmessig 
som hjelper både oss, barna og foreldrene. Virkelig «tidlig inn» rett i praksisfeltet som har 
fungert 

◦ For vår del opplever eg kommunekontakt som er 100% PÅ. Ho har faste møtepunkt og er 
opptatt av desse, samstundes som ho tek tak i andre saker. Svært tilgjengeleg på telefon. 

◦ Det har vore god dialog mellom PPT og skulen, god kommunikasjon om skolens ressurser. 
◦ Utedager (samarbeidsdager) fungerer godt. Ønskes videreført slik. 
◦ Det er ei oppleving av at sakene vert følgt godt opp av PPT 
◦ I forhold til tidligere opplever vi at samarbeidet dette året har fungert meget bra. 

Saksbehandler for oss er lett tilgjengelig på telefon og samtidig forståelsesfull for våre 
utfordringer. Vi synes at sakkyndige rapporter blir forholdsvis raskt utarbeidet og sendt tilbake 
til skolen. 

PP-tjenesten opplever fremdeles i stor grad henvisninger på individnivå. Det ligger forventinger til at 
tjenesten skal arbeide mer systemrettet, jamfør nevnte stortingsmelding. Det siste året har det det 
vært en liten økning av henvisning av saker på systemnivå, saker som gjelder en barnegruppe eller en 
klasse. Med økt kompetanse og bemanning har tjenesten vært i stand til å starte opp disse sakene 
raskere enn tidligere. 

PP- tjenesten har i stor grad gjennomført arbeid som normalt gjennom perioden med pandemi. 
Mange møter har blitt gjennomført digitalt. Våren 2021 flytter tjenesten fra Familiens Hus og ned til 
Rådhuset.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20192020/id2677025/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/lokal-kompetanseutvikling/kompetanseloftet-for-spesialpedagogikk-og-inkluderende-praksis/
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Tjenesten er i positiv endring og det er viktig å fortsette det gode arbeidet som er startet, 
endringsprosesser tar tid.  

2.2 NAV Valdres inkl. rus 

Hovedmålsettingen for NAV er å bidra til at flest mulig kan få eller beholde arbeid. Gjennom 

forvaltningen av økonomisk sosialhjelp fungerer NAV-kontoret også som det siste sikkerhetsnettet for 

personer som ikke kan sørge for sitt livsopphold på andre måter. Vi skal få til gode møter med 

enkeltmennesket, der vi har fokus på ressurser og muligheter, og sørge for at vi håndterer brukernes 

rettigheter og plikter på en pålitelig og forsvarlig måte. 

Kommunenes ansvar i NAV er i hovedsak knyttet til Lov om sosiale tjenester i NAV, og i tillegg til 

økonomisk sosialhjelp forvalter vi også noen av husbankens virkemidler, økonomisk rådgivning og 

Kvalifiseringsprogrammet. Interkommunalt rusarbeid hos NAV ble avviklet i 2019, og har derfor ikke 

vært en del av NAV-kontorets tjenester f.o.m. 2020. Fullmakten til å fatte tvangsvedtak etter helse- og 

omsorgstjenesteloven er på plass igjen i 2021.  

 

Interkomm. NAV-kontor Regnskap  
2021 

Regnskap 
2020 

Samarbeidets driftsutgifter 15 387 14 866 

Samarbeidets egne inntekter -2 153 -2 136 

Netto utgift 13 234 12 730 

Overføring fra vertskommunen -4 824 -4 644 

Overføring fra 
samarbeidskommuner -8 411 -8 085 

Resultat for virksomheten -1 1 

 

  Regnskap Budsjett Avvik  Regnskap 

  2021 2021    2021 

290242 Interkomm. nav-kontor          

LØNNSKOSTNADER, BRUTTO 10 705 10 246 459  10 023 

ANDRE DRIFTSUTGIFTER 658 1 108 -450  665 

UTSTYR, VEDLIKEHOLD M.M. 68 69 -2  16 

KJØP AV TJENESTER 2 672 2 647 26  2 569 

OVERFØRINGSUTGIFTER 1 261 0 1 261  362 

FINANSUTGIFTER 24 0 24  1 230 

Sum utgifter 15 387 14 070 1 318  14 866 

REFUSJONSINNTEKTER -14 134 -14 070 -64  0 

TILSKUDD, OVERFØRINGER OG SKATT -24 0 -24  -13 454 

FINANSINNTEKTER -1 230 0 -1 230  -1 412 

Sum inntekter -15 387 -14 070 -1 318  -14 866 

Sum Interkomm. nav-kontor 0 0 0  0 
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Kommentar til budsjettavvik i år: 

Avviket på lønnskostnader ser ut til hovedsakelig å komme av høyere pensjonskostnader enn 

budsjettert. Vi har et mindreforbruk på driftsutgifter som delvis kommer av periodiseringen av 

avregning av driftskostnader mellom stat og kommunene, men også et noe lavere forbruk enn 

budsjettert, bl.a. pga.  kjøregodtgjørelse og porto.  

 

Avviket på Overføringsutgifter og Finansinntekter er tilbakeføring av tilskuddsmidler til 

Statsforvalteren. NAV Valdres søkte og fikk tildelt kr 1 230 000,- i tilskudd til et prosjekt «Målrettet 

oppfølging av flyktninger» i 2020. Dessverre fikk vi ikke startet opp prosjektet, og prosjektmidlene 

måtte derfor tilbakebetales. De 24 000,- som fremkommer på Finansutgifter og Tilskudd, 

Overføringer og Skatt er tilskudd fra Statsforvalteren til Kompetansetiltak sosiale tjenester 2021. 

Viktige begivenheter og utvikling  

Samlet for Valdres var det i januar 2021 til sammen 183 personer som mottok økonomisk sosialhjelp, 

i desember 2021 var tallet redusert til 112 sosialhjelpsmottakere. Denne trenden så vi også i 2020, 

men nedgangen i 2021 var mer markant. Diagrammene under viser hvor mange i Valdres som har fått 

utbetaling av økonomisk sosialhjelp pr mnd, de siste tre årene. Gjennomsnittlig utbetaling pr mnd er 

relativt uendret, med variasjoner fra mnd til mnd.  

 
 

 

Antallet personer som mottok økonomisk sosialhjelp har gått ned i alle kommuner unntatt Etnedal, 

sammenlignet med fjoråret 2020. Størst nedgang fra januar til desember var det i Sør-Aurdal, der 

reduksjonen var på 50%, men vi ser svingninger gjennom året i alle kommuner. Diagrammet under 

viser oversikt over antall sosialhjelpsmottakere i kommunene i 2021 mnd for mnd:  
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Som vist i diagrammene under ble antallet bosatte som mottok sosialhjelp noe redusert fra 2020 til 

2021. Samtidig ser vi at denne gruppen fremdeles hadde betydelig høyere utbetalinger pr bruker enn 

resten av mottakerne av økonomisk sosialhjelp. «Alle» er inkludert bosatte etter avtale med IMDi, slik 

at reell forskjell i utbetalinger er større enn hva som fremkommer på diagrammet. Innvandrergruppen 

er også mer ressurskrevende i forhold til oppfølging fra NAV enn andre.  

 
 

 

Økonomiteamet i NAV Valdres har i 2021 hatt 245 saker. Av disse var 175 økonomisk råd og veiledning, 

24 frivillig forvaltning og 46 Husbanksaker. Det er noen færre enn i 2020, årsak til det er hovedsakelig 

at teamet hadde redusert bemanning store deler av året. I tillegg har vi ikke fullstendige tall fra tidligere 

ansatt sin portefølje de tre månedene han var her i 2021. 
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Innføringen av Gjeldsregisteret i 2019 ga merkbar effekt også i 2021. De som tidligere kompenserte  

betalingsproblemer med opptak av ny kreditt ble nå stoppet i kredittvurderingen.  Det oppsto flere 

inkassosaker, og kreditorene er blitt enda raskere til å sende sine krav til namsmannen. Vi har merket 

stor forskjell etter at trekkhåndteringen hos namsmannen ble sentralisert i Innlandet politidiskrikt. 

Namsmannen har fått bedre systemer til å innhente opplysninger, de legger inn maksimalt trekk ved å 

bruke livsoppholdssatsene konsekvent, og de har brukt anledningen til å legge inn trekk fram i tid, dvs. 

at når ett trekk er ferdig igangsettes et nytt. Tidligere fikk saker der det allerede var ilagt trekk 

slutningen «Intet til utlegg».  Brukere tar gjerne kontakt når et trekk allerede er ilagt. Dette 

vanskeliggjør vår bistand, ettersom trekk stort sett alltid er innenfor lovverket, og dermed må løpe 

inntil kravet er innfridd eller trekkperioden går ut. 

Andelen av brukere som ikke har oppfølging av NAV bortsett fra økonomisk råd og veiledning steg med 

over 70 % fra 2020 til 2021. 

En annen utvikling vi ser, og som vi vet gjelder hele landet, er at andelen eldre som trenger bistand ifht 

en vanskelig økonomi er stigende; i aldersgruppen 60 + var det også en økning på 70% fra 2020 til 2021. 

Brukere med behov for frivillig forvaltning er større enn teamet har hatt kapasitet til å imøtekomme. 

Kommunestyrene har vedtatt 50 % økt ressurs fra 2022.  

Søknader om Startlån er blitt mer tidkrevende pga. satsninger fra Statsforvalteren, Husbanken og NAV, 

i forhold til krav om helhetlige prosesser rundt den enkelte søknad. Dette er under utvikling. Vi får også 

mange søknader fra brukere som ikke er i målgruppa, men som også må saksbehandles. 

 

2.3 Barnevern 

Barnevern Regnskap  
2021 

Regnskap 
2020 

Samarbeidets driftsutgifter 16 077 15 220 

Samarbeidets egne inntekter -4 844 -3 944 

Netto utgift 11 233 11 276 

Overføring fra vertskommunen -4 359 -4 375 

Overføring fra 
samarbeidskommuner -6 875 -6 902 

Resultat for virksomheten -1 -1 

 

  Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 

  2021 2021   2020 

290244 Interkomm. barneverntjeneste         

LØNNSKOSTNADER, BRUTTO 13 057 11 101 1 956 11 327 

ANDRE DRIFTSUTGIFTER 1 979 814 1 165 1 397 

UTSTYR, VEDLIKEHOLD M.M. 531 668 -137 1 376 

KJØP AV TJENESTER 281 129 152 264 

OVERFØRINGSUTGIFTER 106 0 106 357 
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  Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 

  2021 2021   2020 

FINANSUTGIFTER 124 0 124 500 

Sum utgifter 16 077 12 712 3 366 15 220 

REFUSJONSINNTEKTER -12 724 -10 287 -2 437 -11 992 

TILSKUDD, OVERFØRINGER OG SKATT -2 797 -2 425 -372 -3 229 

FINANSINNTEKTER -556 0 -556 0 

Sum inntekter -16 077 -12 712 -3 365 -15 220 

Sum Interkomm. barneverntjeneste 0 0 0 0 

Kommentar til budsjettavvik i år: 

 Den vedvarende pandemisituasjon har krevd tilpasninger i kohorter, innkjøp av digitale tilganger, 

innkjøp av smittevernutstyr med tilpasning i drift. Saksmengden i tjenesten har økt  betydelig siste året 

som har ført til at vi har måtte leie inn vikarressurs fast inn mot slutten av året.  

Viktige begivenheter og utvikling  

Vi har i løpet av året gjennomgått romsituasjonen på Familiens hus for å få framtidsretta møterom og 

kontorer på bakgrunn av  vernerunder og HAVA rapport. Etter kontor og møteromtilpasning er det 

reforhandlet leiekontrakt. 

Utover høsten 2021 har Barneverntjenesten mottatt og utført; Egentilsyn fra Statsforvalteren og 

Forvaltningsrevisjon fra vertskommunene Nord-Aurdal kommune. Disse er ikke ferdigstilt pr. 

31.12.2021 

 

2.4 Fact-team 

Fact-team Regnskap 
2021 

Regnskap 
2020 

Samarbeidets driftsutgifter 3 352 1 973 

Samarbeidets egne inntekter -2 821 -2 380 

Netto utgift 531 -407 

Overføring fra vertskommunen -175 134 

Overføring fra 
samarbeidskommuner 

-356 
273 

Resultat for virksomheten 0 0 

 

  Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 

  2021 2021   2020 

290254 Interkomm. helsetjenester 
hjemmeboende         

LØNNSKOSTNADER, BRUTTO 2 824 1 481 1 343 1 856 

ANDRE DRIFTSUTGIFTER 12 14 -2 11 

UTSTYR, VEDLIKEHOLD M.M. 5 0 5 0 

KJØP AV TJENESTER 147 94 53 105 
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  Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 

  2021 2021   2020 

OVERFØRINGSUTGIFTER 363 362 1 0 

Sum utgifter 3 352 1 951 1 401 1 973 

REFUSJONSINNTEKTER -1 977 -1 951 -26 -1 329 

TILSKUDD, OVERFØRINGER OG SKATT -1 375 0 -1 375 -643 

Sum inntekter -3 352 -1 951 -1 401 -1 973 

Sum Interkomm. Helsetj.hj.boende 0 0 0 0 

 

Kommentar til budsjettavvik i år: 

Budsjettavviket skyldes i all hovedsak at vi ikke fikk de midlene vi hadde søkt om til kommunalt 

rusarbeid. Vi fikk tilskudd fra Statsforvalteren på 1.375.000,- noe som ikke var nok til å dekke inn 

utgifter til 2x100% stilling som Valdreskommunene hadde lagt inn i tiltaket etter fordelingsmodellen 

Bachermodellen. 

Viktige begivenheter og utvikling: Fact-teamet 5,6 stillinger er et 4 årig samarbeidsprosjekt med NAV, 

Sykehuset Innlandet HF ved DPS og de seks Valdreskommunene med Nord-Aurdal kommune som 

vertskommune for de kommunale stillingene 2 x100% stillinger Miljøterapeuter og 40% 

Brukerspesialist. Så betaler prosjektet for de resterende stillingsprosentene. 

Viktige begivenheter og utvikling:  

Driften fra oppstart 1.3.2020 har medført at alle Valdreskommunene har saker i Fact-teamet. De har 

pr. 31.12.2021  hatt 21 saker. Det er oppsøkende team til ROP-pasienter (Rus- og psykiske lidelser) Det 

er 50/50% som har en ruslidelse eller psykisk lidelse. Pasientene eller casene er de som ikke nyttiggjør 

seg ordinær poliklinisk behandling eller tilstrekkelig og tverrfaglig oppfølging i kommunene. Dersom 

det blir overskudd i polikliniske inntekter her blir dette sett på i felles økonomirapport for fordeling 

eller innleie av flere ressurser som vikar i teamet. 

 

Målet for Fact-teamet er at en kan ha vel 30 saker i løpet av neste år. Det vil kreve samhandling med 

kommunene å få til kompetanseoverføring og deltakelse i teamet. 
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2.5 Barneverntiltak 

Under kommer barneverntiltakene for de tre kommunene dette gjelder. Sum utgifter viser brutto 

utgifter for tiltaket i forhold til budsjett. I refusjonsinntektene ligger refusjonen innbetalt fra 

kommunen. Tall i hele tusen.  

Sør-Aurdal kommune 

BARNEVERNTILTAK I SØR-AURDAL Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 

290251 Interkomm. tiltak i fam. barnevern 2021 2021   2020 

LØNNSKOSTNADER, BRUTTO 0 198 -198 78 

ANDRE DRIFTSUTGIFTER 8 143 -134 55 

UTSTYR, VEDLIKEHOLD M.M. 517 -82 599 305 

KJØP AV TJENESTER 270 0 270 779 

OVERFØRINGSUTGIFTER 103 336 -233 84 

Sum utgifter 899 595 303 1 302 

REFUSJONSINNTEKTER -899 -595 -303 -1 302 

Sum inntekter -899 -595 -303 -1 302 

SUM TILTAK I FAMILIEN SØR-AURDAL 0 0 0 0 

      
290252 Interkomm. tiltak utenfor fam. barnevern     
LØNNSKOSTNADER, BRUTTO 3 393 4 345 -952 2 361 

ANDRE DRIFTSUTGIFTER 633 550 83 764 

UTSTYR, VEDLIKEHOLD M.M. 697 582 115 798 

KJØP AV TJENESTER 2 495 17 2 478 2 177 

OVERFØRINGSUTGIFTER 615 61 554 224 

Sum utgifter 7 833 5 555 2 278 6 324 

REFUSJONSINNTEKTER -7 833 -5 555 -2 278 -6 324 

Sum inntekter -7 833 -5 555 -2 278 -6 324 

SUM TILTAK UTENFOR FAMILIEN SØR-AURDAL 0 0 0 0 

SUM BARNEVERTILTAK SØR-AURDAL 0 0 0 0 

Kommentar til budsjettavvik i år:  

Det er rapportert ved tertiærrapportene at avviket skyldes at flere har blitt plassert i fosterhjem i tillegg 

har det blitt benyttet mer utgifter til sakkyndige og advokatutgifter på dette området som ligger 

innunder Omsorgsteamet i Barnevernet. I tillegg har plasseringer i besøkshjem økt. Budsjettavviket 

skyldes også at det har vært noe feilbudsjettering og ikke tilstrekkelig rettet opp i 2021.  

Viktige begivenheter og utvikling:  

Flere ansettelser har blitt gjort og ny stilling inn mot 2021 har ført til at vi arbeider med 

kompetanseplan og veiledning innad i tjenesten. Vi har istedenfor innleide konsulenter ansatt mer 

stabile vikarressurser. Dette vurderes å være både saks – og kostnadseffektivt. Medfører i større grad 

til stabilitet. 

Tjenesten har fortsatt å jobbe med en større grad av rendyrking av arbeidsmetoder for å sikre større 

grad av faglighet i alle ledd. Dette vil føre til en vedvarende jobb i flere år og en tilpasning inn mot ny 

Barnevernreform/Oppvekstreform fra 1.1.2022. 
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Øystre Slidre kommune 

BARNEVERNTILTAK ØYSTRE SLIDRE Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 

290251 Interkomm. tiltak i fam. barnevern 2021 2021   2020 

LØNNSKOSTNADER, BRUTTO 95 2 93 39 

ANDRE DRIFTSUTGIFTER 26 5 21 8 

UTSTYR, VEDLIKEHOLD M.M. 797 319 478 203 

KJØP AV TJENESTER 72 0 72 1 

OVERFØRINGSUTGIFTER 42 0 42 44 

Sum utgifter 1 033 327 706 295 

REFUSJONSINNTEKTER -1 033 -326 -707 -295 

Sum inntekter -1 033 -326 -707 -295 

SUM TILTAK I FAMILIEN ØYSTRE SLIDRE 0 1 -1 0 

      

290252 Interkomm. tiltak utenfor fam. barnevern     

LØNNSKOSTNADER, BRUTTO 4 728 3 837 891 4 205 

ANDRE DRIFTSUTGIFTER 1 202 742 460 994 

UTSTYR, VEDLIKEHOLD M.M. 953 771 182 551 

KJØP AV TJENESTER 290 14 276 416 

OVERFØRINGSUTGIFTER 382 55 327 390 

Sum utgifter 7 556 5 419 2 136 6 555 

REFUSJONSINNTEKTER -7 556 -6 069 -1 486 -6 555 

Sum inntekter -7 556 -6 069 -1 486 -6 555 

SUM TILTAK UTENFOR FAMILIEN ØYSTRE SLIDRE 0 -650 650 0 

SUM BARNEVERNTILTAK ØYSTRE SLIDRE 0 -650 650 0 

Kommentar til budsjettavvik i år:  

Det er rapportert ved tertiærrapportene at avviket skyldes at flere har blitt plassert i fosterhjem i tillegg 

har det blitt benyttet mer utgifter til sakkyndige og advokatutgifter på dette området som ligger 

innunder Omsorgsteamet i Barnevernet. I tillegg har plasseringer i besøkshjem økt. Budsjettavviket 

skyldes også at det har vært fortsatt noe eilbudsjettering inn mot 2021. Det har i tillegg blitt dyrere 

med plassereinger i løpet av 2021. 

Viktige begivenheter og utvikling:  

Flere ansettelser har blitt gjort og ny stilling inn mot 2021 har ført til at vi arbeider med 

kompetanseplan og veiledning innad i tjenesten. Vi har istedenfor innleide konsulenter ansatt mer 

stabile vikarressurser. Dette vurderes å være både saks – og kostnadseffektivt. Medfører i større grad 

stabilitet i alle ledd. 

Tjenesten jobbet med en større grad av rendyrking av arbeidsmetoder for å sikre større grad av 

faglighet i alle ledd. Dette vil føre til en vedvarende jobb i flere år og en tilpasning inn mot ny 

Barnevernreform/Oppvekstreform fra 1.1.2022. 
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Etnedal kommune 

BARNEVERNTILTAK ETNEDAL Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 

290251 Interkomm. tiltak i fam. barnevern 2021 2021   2020 

LØNNSKOSTNADER, BRUTTO 0 37 -37 7 

ANDRE DRIFTSUTGIFTER 9 7 2 1 

UTSTYR, VEDLIKEHOLD M.M. 325 168 156 0 

KJØP AV TJENESTER 0 0 0 224 

OVERFØRINGSUTGIFTER 19 45 -26 19 

Sum utgifter 353 257 95 251 

REFUSJONSINNTEKTER -353 -257 -96 -251 

Sum inntekter -353 -257 -96 -251 

SUM TILTAK I FAMILIEN ETNEDAL 0 0 0 0 

      

290252 Interkomm. tiltak utenfor fam. barnevern     

LØNNSKOSTNADER, BRUTTO 1 231 1 008 223 704 

ANDRE DRIFTSUTGIFTER 479 341 137 279 

UTSTYR, VEDLIKEHOLD M.M. 259 115 144 32 

KJØP AV TJENESTER 1 001 688 313 820 

OVERFØRINGSUTGIFTER 158 90 68 45 

Sum utgifter 3 128 2 242 885 1 880 

REFUSJONSINNTEKTER -3 128 -2 242 -886 -1 880 

Sum inntekter -3 128 -2 242 -886 -1 880 

SUM TILTAK UTENFOR FAMILIEN ETNEDAL 0 0 0 0 

SUM BARNEVERNTILTAK ETNEDAL 0 1 -1 0 

Kommentar til budsjettavvik i år: 

Det er rapportert ved tertiærrapportene at avviket skyldes at flere har blitt plassert i fosterhjem i tillegg 

har det blitt benyttet mer utgifter til sakkyndige og advokatutgifter på dette området som ligger 

innunder Omsorgsteamet i Barnevernet. I tillegg har plasseringer i besøkshjem økt med avlønninger 

her. Budsjettavviket skyldes også at det har vært noe feilbudsjettering tidligere på dette opmrådet som 

blir sett videre. Likevel har kostnadene til plassering blitt mer kostbart gjennom hele 2021 

Viktige begivenheter og utvikling:  

Flere ansettelser har blitt gjort og ny stilling inn mot 2021 har ført til at vi arbeider med 

kompetanseplan og veiledning innad i tjenesten. Vi har istedenfor innleide konsulenter ansatt mer 

stabile vikarressurser. Dette vurderes å være både saks – og kostnadseffektivt. Medfører i større grad 

til stabilitet i alle ledd.  

Tjenesten jobbet med en større grad av rendyrking av arbeidsmetoder for å sikre større grad av 

faglighet i alle ledd. Dette vil føre til en vedvarende jobb i flere år og en  tilpassning inn mot ny 

Barnevernreform/Oppvekstreform fra 1.1.2022. 

Nord-Aurdal kommune til orientering 

BARNEVERNTILTAK NAK Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 

251000 Tiltak i fam. barnevern 2021 2021   2020 
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BARNEVERNTILTAK NAK Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 

LØNNSKOSTNADER, BRUTTO 322 109 212 589 

ANDRE DRIFTSUTGIFTER 97 133 -36 177 

UTSTYR, VEDLIKEHOLD M.M. 1 671 194 1 477 1 298 

KJØP AV TJENESTER 690 105 585 440 

OVERFØRINGSUTGIFTER 324 2 322 300 

Sum utgifter 3 103 543 2 559 2 804 

REFUSJONSINNTEKTER -80 0 -80 -80 

Sum inntekter -80 0 -80 -80 

SUM TILTAK I FAMILIEN NAK 3 022 543 2 479 2 724 

      

252000 Tiltak utenfor fam. barnevern     

LØNNSKOSTNADER, BRUTTO 4 818 6 537 -1 719 4 640 

ANDRE DRIFTSUTGIFTER 1 664 1 739 -76 1 631 

UTSTYR, VEDLIKEHOLD M.M. 1 136 914 222 745 

KJØP AV TJENESTER 1 005 958 47 1 658 

OVERFØRINGSUTGIFTER 1 282 612 670 595 

Sum utgifter 9 905 10 760 -856 9 270 

REFUSJONSINNTEKTER -676 -50 -626 -553 

TILSKUDD, OVERFØRINGER OG SKATT 0 0 0 -2 

Sum inntekter -676 -50 -626 -554 

SUM TILTAK UTENFOR FAMILIEN NAK 9 228 10 710 -1 482 8 716 

SUM BARNEVERNTILTAK NAK 12 250 11 254 997 11 439 

 

Kommentar til budsjettavvik i år: 

Det er rapportert ved tertiærrapportene at avviket skyldes at flere har blitt plassert i fosterhjem i tillegg 

har det blitt benyttet mer utgifter til sakkyndige og advokatutgifter på dette området som ligger 

innunder Omsorgsteamet i Barnevernet. I tillegg har plasseringer i besøkshjem økt. Budsjettavviket 

skyldes også at det har vært noe feilbudsjettering tidligere på dette som vil bli sett på videre da det er 

varslet endringer her inn mot 2022.  

Viktige begivenheter og utvikling:  

Flere ansettelser har blitt gjort og ny stilling inn mot 2021 har ført til at vi arbeider med 

kompetanseplan og veiledning innad i tjenesten. Vi har istedenfor innleide konsulenter ansatt mer 

stabile vikarressurser. Dette vurderes å være både saks – og kostnadseffektivt. Medfører i større grad 

til stabilitet på alle plan. 

Tjenesten har jobbet med en større grad av rendyrking av arbeidsmetoder for å sikre større grad av 

faglighet i alle ledd. Dette vil føre til en vedvarende jobb i flere år og en  tilpassning inn mot ny 

Barnevernreform/Oppvekstreformen fra 1.1.2022. 
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2.6 NAV-tiltak 

Under kommer NAV-tiltakene for den enkelte kommune.  Sum utgifter viser brutto utgifter for tiltaket 

i forhold til periodisert budsjett for april. I refusjonsinntektene ligger refusjonen innbetalt fra 

kommunen pr. august Tall i hele tusen.  

Sør-Aurdal kommune 

  Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 

NAV-TILTAK SØR-AURDAL 2021 2021   2020 

290243 Interkomm. rusmiddelarbeid      

LØNNSKOSTNADER, BRUTTO 0 8 -8 0 

KJØP AV TJENESTER 0 51 -51 0 

Sum utgifter 0 59 -59 0 

REFUSJONSINNTEKTER 0 -59 59 0 

Sum inntekter 0 -59 59 0 

Sum Interkomm. rusmiddelarbeid 0 0 0 0 

      

290276 Interkomm. kvalifiseringsprogram     

LØNNSKOSTNADER, BRUTTO 216 697 -481 295 

KJØP AV TJENESTER 11 35 -24 15 

Sum utgifter 227 732 -505 310 

REFUSJONSINNTEKTER -227 -732 505 -310 

Sum inntekter -227 -732 505 -310 

Sum Interkomm. kvalifiseringsprogram 0 0 0 0 

      

290281 Interkomm. sosialhjelp     

ANDRE DRIFTSUTGIFTER 3 0 3 0 

UTSTYR, VEDLIKEHOLD M.M. 9 0 9 1 

OVERFØRINGSUTGIFTER 3 835 3 835 -1 4 277 

FINANSUTGIFTER 0 82 -82 35 

Sum utgifter 3 847 3 917 -70 4 313 

SALGS- OG LEIEINNTEKTER -6 0 -6 0 

REFUSJONSINNTEKTER -3 772 -3 887 115 -4 259 

FINANSINNTEKTER -69 -30 -39 -54 

Sum inntekter -3 847 -3 917 70 -4 313 

Sum funksjon: 290281 Interkomm. sosialhjelp 0 0 0 0 

Sum ansvar: 48300 NAV-tiltak i Sør-Aurdal 0 0 0 0 

Kommentar til budsjettavvik i år: 

Regnskapet viser et mindreforbruk til sammen på 634 tusen kroner, hovedsakelig knyttet til mindre 

bruk av kvalifiseringsprogrammet, der mindreforbruket er 505 tusen kroner. Økonomisk sosialhjelp er 

jf budsjett, ingen lån er gitt. Budsjett til rusmiddelarbeid er ubenyttet. 
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Øystre Slidre kommune 

  Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 

NAV-TILTAK ØYSTRE SLIDRE 2021 2021   2020 

290243 Interkomm. rusmiddelarbeid         

KJØP AV TJENESTER 0 102 -102 0 

Sum utgifter 0 102 -102 0 

REFUSJONSINNTEKTER 0 -102 102 0 

Sum inntekter 0 -102 102 0 

Sum Interkomm. rusmiddelarbeid 0 0 0 0 

      

290276 Interkomm. kvalifiseringsprogram     

LØNNSKOSTNADER, BRUTTO 270 650 -380 95 

KJØP AV TJENESTER 14 33 -19 5 

Sum utgifter 284 683 -399 100 

REFUSJONSINNTEKTER -284 -683 399 -100 

Sum inntekter -284 -683 399 -100 

Sum  Interkomm. kvalifiseringsprogram 0 0 0 0 

      

290281 Interkomm. sosialhjelp     

ANDRE DRIFTSUTGIFTER 10 0 10 0 

UTSTYR, VEDLIKEHOLD M.M. 13 0 13 7 

OVERFØRINGSUTGIFTER 3 027 3 804 -776 3 379 

FINANSUTGIFTER 0 0 0 85 

Sum utgifter 3 051 3 804 -753 3 471 

SALGS- OG LEIEINNTEKTER -2 0 -2 -8 

REFUSJONSINNTEKTER -2 878 -3 804 925 -3 379 

FINANSINNTEKTER -170 0 -170 -83 

Sum inntekter -3 051 -3 804 753 -3 471 

Sum  Interkomm. sosialhjelp 0 0 0 0 

Sum ansvar: 48400 NAV-tiltak i Øystre Slidre 0 0 0 0 

Kommentar til budsjettavvik i år: 

Regnskapet for 2021 viser totalt et mindreforbruk på 1 254 tusen kroner i forhold til budsjett. Det har 

vært et mindreforbruk på 399 tusen kroner på kvalifiseringsprogrammet og det er utbetalt 776 tusen 

kroner mindre enn budsjettert i økonomisk sosialhjelp. Budsjett til rusmiddelarbeid er ubenyttet. 

Vestre Slidre kommune 

  Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 

NAV-TILTAK VESTRE SLIDRE 2021 2021   2020 

290243 Interkomm. rusmiddelarbeid         

UTSTYR, VEDLIKEHOLD M.M.     

OVERFØRINGSUTGIFTER     

Sum utgifter     

REFUSJONSINNTEKTER     

Sum inntekter     
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  Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 

NAV-TILTAK VESTRE SLIDRE 2021 2021   2020 

Sum Interkomm. rusmiddelarbeid     

      

290276 Interkomm. kvalifiseringsprogram     

LØNNSKOSTNADER, BRUTTO 298 928 -630 369 

KJØP AV TJENSTER 15 46 -31 18 

OVERFØRINGSUTGIFTER 0 0 0 10 

Sum utgifter 313 974 -661 397 

REFUSJONSINNTEKTER -313 -974 661 -397 

Sum inntekter -313 -974 661 -397 

Sum  Interkomm. kvalifiseringsprogram 0 0 0 0 

      

290281 Interkomm. sosialhjelp     

ANDRE DRIFTSUTGIFTER 5 0 5 0 

UTSTYR, VEDLIKEHOLD M.M. 6 0 6 1 

OVERFØRINGSUTGIFTER 3 011 2 968 43 4 176 

FINANSUTGIFTER 17 100 -83 128 

Sum utgifter 3 040 3 068 -29 4 305 

REFUSJONSINNTEKTER -2 998 -3 014 16 -4 281 

FINANSINNTEKTER -42 -54 12 -24 

Sum inntekter -3 040 -3 068 29 -4 305 

Sum Interkomm. sosialhjelp 0 0 0 0 

Sum ansvar: 48500 NAV-tiltak i Vestre Slidre 0 0 0 0 

Kommentar til budsjettavvik i år: 

Regnskapet for 2021 viser totalt et mindreforbruk på 690 tusen kroner i forhold til budsjett. Det har 

vært et mindreforbruk på 661 tusen kroner på kvalifiseringsprogrammet og det er et lite merforbruk 

på økonomisk sosialhjelp, mens det er mindreforbruk på lån.  

Vang kommune 

  Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 

NAV-TILTAK VANG 2021 2021   2020 

290243 Interkomm. rusmiddelarbeid         

KJØP AV TJENESTER 0 12 -12 0 

Sum utgifter 0 12 -12 0 

REFUSJONSINNTEKTER 0 -12 12 0 

Sum inntekter 0 -12 12 0 

Sum 290243 Interkomm. rusmiddelarbeid 0 0 0 0 

      

290276 Interkomm. kvalifiseringsprogram     

LØNNSKOSTNADER, BRUTTO 0 464 -464 89 

KJØP AV TJENESTER 0 0 0 4 

Sum utgifter 0 464 -464 93 
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  Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 

NAV-TILTAK VANG 2021 2021   2020 

REFUSJONSINNTEKTER 0 -464 464 -93 

Sum inntekter 0 -464 464 -93 

Sum 290276 Interkomm. kvalifiseringsprogram 0 0 0 0 

      

290281 Interkomm. sosialhjelp     

ANDRE DRIFTSUTGIFTER 6 0 6 2 

UTSTYR, VEDLIKEHOLD M.M. 2 0 2 3 

OVERFØRINGSUTGIFTER 1 199 1 388 -189 1 635 

FINANSUTGIFTER 0 72 -72 0 

Sum utgifter 1 207 1 460 -253 1 639 

SALGS- OG LEIEINNTEKTER -3 0 -3 0 

REFUSJONSINNTEKTER -1 169 -1 440 272 -1 626 

FINANSINNTEKTER -35 -20 -15 -13 

Sum inntekter -1 207 -1 460 253 -1 639 

Sum 290281 Interkomm. sosialhjelp 0 0 0 0 

Sum ansvar: 48600 NAV-tiltak i Vang 0 0 0 0 

Kommentar til budsjettavvik i år: 

Regnskapet for 2021 viser totalt et mindreforbruk på 729 tusen kroner i forhold til budsjett. 

Kvalifiseringsprogrammet har ikke blitt benyttet i Vang i 2021, noe som gir et mindreforbruk på 464 

tusen kroner, og det har vært utbetalt 189 tusen kroner mindre i økonomisk sosialhjelp enn 

budsjettert. Ingen lån er gitt. Budsjett til rusmiddelarbeid er ubenyttet. 

Etnedal kommune 

  Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 

NAV-TILTAK ETNEDAL 2021 2021   2020 

290276 Interkomm. kvalifiseringsprogram         

LØNNSKOSTNADER, BRUTTO 270 408 -138 408 

KJØP AV TJENESTER 14 13 1 20 

Sum utgifter 284 421 -137 428 

REFUSJONSINNTEKTER -284 -421 137 -428 

Sum inntekter -284 -421 137 -428 

Sum Interkomm. kvalifiseringsprogram 0 0 0 0 

      

290281 Interkomm. sosialhjelp     

ANDRE DRIFTSUTGIFTER 6 0 6 0 

UTSTYR, VEDLIKEHOLD M.M. 2 0 2 2 

OVERFØRINGSUTGIFTER 1 291 1 842 -551 1 785 

FINANSUTGIFTER 18 36 -18 59 

Sum utgifter 1 317 1 878 -561 1 846 

REFUSJONSINNTEKTER -1 287 -1 853 566 -1 831 

FINANSINNTEKTER -30 -25 -5 -15 

Sum inntekter -1 317 -1 878 561 -1 846 
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  Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 

NAV-TILTAK ETNEDAL 2021 2021   2020 

Sum Interkomm. sosialhjelp 0 0 0 0 

Sum ansvar: 48700 NAV-tiltak i Etnedal 0 0 0 0 

Kommentar til på budsjettavvik i år: 

Regnskapet for 2021 viser totalt et mindreforbruk på 698 tusen kroner i forhold til budsjett. Det har 

vært et mindreforbruk på 137 tusen kroner på kvalifiseringsprogrammet og mindreforbruk på  

 

Nord-Aurdal kommune til orientering 

  Regnskap 
Budsjet

t Avvik 
Regnska

p 

NAV-TILTAK NAK 2021 2021   2020 

243000  Rusmiddelarbeid         

ANDRE DRIFTSUTGIFTER 0 20 -20 0 

KJØP AV TJENESTER 0 84 -84 0 

Sum utgifter 0 104 -104 0 

Sum Rusmiddelarbeid 0 104 -104 0 

      

276000 NAV Kvalifiseringsprogram     

LØNNSKOSTNADER, BRUTTO 891 1 004 -113 898 

KJØP AV TJENESTER 0 28 -28 0 

OVERFØRINGSUTGIFTER 49 0 49 29 

Sum utgifter 940 1 032 -93 927 

Sum  Kvalifiseringsprogram 940 1 032 -93 927 

      

281000 Økonomisk sosialhjelp     

ANDRE DRIFTSUTGIFTER 25 0 25 0 

UTSTYR, VEDLIKEHOLD MM 6 0 6 5 

KJØP AV TJENESTER 32 0 32 0 

OVERFØRINGSUTGIFTER 6 947 9 112 -2 164 8 389 

FINANSUTGIFTER 40 205 -165 107 

Sum utgifter 7 051 9 317 -2 266 8 501 

SALGS- OG LEIEINNTEKTER -9 0 -9 -14 

REFUSJONSINNTEKTER -175 -630 455 -534 

FINANSINNTEKTER -198 -170 -28 -71 

Sum inntekter -382 -800 418 -619 

Sum  økonomisk sosialhjelp 6 669 8 517 -1 848 7 882 

Sum ansvar: 48200 NAV-tiltak i Nord-Aurdal 7 609 9 653 -2 045 8 808 
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Kommentar til på budsjettavvik i år: 

Regnskapet for 2021 viser totalt et mindreforbruk på 2 359 tusen kroner i forhold til budsjett. Det har 

vært et mindreforbruk på 93 tusen kroner på kvalifiseringsprogrammet og mindreforbruk på 

økonomisk sosialhjelp på 2 164 tusen kroner, mindreforbruk på lån er 165 tusen kroner. Budsjett til 

rusmiddelarbeid er ubenyttet. 

 

2.7 VLMS 

Det gode samarbeidet med alle valdreskommuner og Sykehuset Innlandet blir viktig i det 
videre arbeidet for å sikre at pasienter får tjenester til rett tid, på rett nivå med rett 
kompetanse. Fokus på god pasientflyt, god kvalitet, rekruttering og utvikling av kompetanse 
er sentrale mål for virksomheten. 

Det var planlagt med fire møter i Drifts- og utviklingsrådet, Brukerutvalget og 
Kvalitetsutvalget. Alle gjennomført via teams/join og/eller fysisk oppmøte. Målene for 
virksomheten er i stor grad gjennomført. Faste møter som avdelingsmøter, dialogmøte, 
fagledermøte og ledermøter. Vernerunde er gjennomført. Flere av tiltakene i handlingsplanen 
er utbedret. Vi har fått gjennomført en sammenkomst for medarbeidere fordelt i to grupper 
til en sommersammenkomst som er arrangert privat. I tillegg er det gjennomført en julelunsj 
for personalet på VLMS. Vi opplever at pasienter, pårørnede og besøkende får gode tjenester 
og blir møtt av helsepersonell på en profesjonell og god måte. 

2021 har også vært preget av covid19. Vi har en høy vaksinasjonsdekning av helsepersonell i 
virksomheten. Vi har god tilgang til smittevernutstyr, gode prosedyrer, hurtigtester og et godt 
samarbeid i regionen om transport av prøver på helg og høytid. 

Rekruttering har i 2021 endret seg dramatisk. Fra å rekruttere godt og ha mange gode søkere til ledige 

stilling har nå trenden snudd til at det er få kvalifiserte søkere til stillinger. Det gjør hverdagen krevende 

for både medarbeidere og ledere for å få en forsvarlig bemanning. Økning i aktiviteten, spesielt på 

legevakt, har vært krevende. Både fellesferien, høytider og enkelte helger med festivaler eller andre 

større arrangement medfører at vi må bemanne legevakten og intermediæravdelingen opp med flere 

leger og sykepleiere for å sikre forsvarlig drift. 

Regionen har om lag 18.000 innbyggere og 19.000 hytter samt campingplasser, hotell og 
leiligheter. Valdres er en attraktiv region både sommer og vinter for festivaler, ulike 
arrangement som sykkelløp både på landevei og i fjellet. Valdres har flott natur og mange 
flotte turmål sommer som vinter som gjør at vi tiltrekker oss turister fra inn og utland. 
Virksomhet VLMS har helseberedskapen for regionen og høy kompetanse. Virksomheten har 
medarbeidere med profesjoner som er utdannet på høgskole- og universitetsnivå. Likevel er 
det krevende å sikre en tilstrekkelig og god beredskap da innholdet i vakten først er klar når 
vakten er ferdig. Vi lever framlengs og erfarer baklengs. Det jobbes derfor kontinuerlig med 
bemanningsplaner for å sikre en forsvarlig drift basert på aktivitetstall vi henter ut fra våre 
systemer. 
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Virksomheten har en stor utfordring vedrørende areal. Det er for få kontorer, mangel på 
lagerplass og møterom samt at operatørrommet på legevakten er for lite. Det er et preserende 
behov for å få utvidet arealet. Kreftpolikinikken holder til på to pasientrom på 
Intermediæravdelinge. De har kontorplass i en korridor som er krevende i driten både av 
hensyn til taushetsplikt og få jobbet i fred uten avbrytelser/forstyrrelser. Tilbygget er for 
utvidelse av areal til Sykehuset Innlandet, divisjon psykisk helsevern. Lokaler til kreftpoliklinikk 
og Valdres øyeklilnikk er planlagt inn i nye lokaler. Det er svært viktig og nødvendig at det sees 
på muligheten for å få til en utvidelse av arealene knyttet til plan 1 for å imøtegå kravene i 
arbeidsmiljøloven 

Sykehuset Innlandet har et stort etterslep på henvisninger. De opplever det samme som oss 
at rekruttering er svært krevende. Det er derfor flere spesialister som ikke har vært på VLMS 
hele eller deler av 2021 som følge av driften i sykehusene. 

Medarbeidere i virksomheten har vist stor omstillingsevne og endringsvilje samt stilt seg 
disponible slik at vi har sikret en forsvarlig drift i alle avdelinger. Vaksinasjon av 
helsepersonell i alle avdelinger har vært prioritert. Ved utgangen av året var over 90% 
vaksinert med tre doser. Alle medarbeidere har fått avviklet all ferie i 2021. Samarbeidet på 
tvers av avdelinger fungerer godt. 

Valdres jordmortjeneste 

Jordmortjenesten er todelt, jordmødrene ivaretar det kommunale ansvar jf Helse- og 

omsorgstjenesteloven med svangerskapskontroller og barseloppfølging. I tillegg har de ansvaret for 

følge- og bereskapstjenesten som følge av lang reisevei til sykehus. Det er regulert i en avtale, jf 

tjenesteavtalene med Sykehuset Innlandet. Sykehuset Innlandet betaler kostnaden for følge- og 

beredskapstjenesten. Nedenfor en tabell som viser aktiviteten for årene 2019-2021. 

 

Aktiviteten viser en nedgang i antall fødsler. Jordmortjenestne merker godt at asylmottaket i Vang ble 

lagt ned i slutten av 2021 med en nedtrapping høsten 2021. Asylmottak har erfaringsvis mange gravide 

som følges opp på  lik linje med andre innbygger i regionen. 

 

Jordmor Regnskap 
2021 

Regnskap 
2020 

Samarbeidets driftsutgifter 3 611 3 505 

Samarbeidets egne inntekter -2 220 -2 267 

Netto utgift 1 391 1 238 

Overføring fra vertskommunen -459 -409 

Overføring fra 
samarbeidskommuner 

-932 
-830 

Resultat for virksomheten 0 -1 

 

2019 139 953 108 141 29 113 172 44 4755

2020 127 857 107 130 37 77 174 64 2774

2021 156 937 129 113 28 86 146 40 3395

Årstall

Antall nye 

gravide

Antall sv. 

kontroller

Antall 

tidlig 

Antall 

fødsler

Antall 

følgeturer

Hjemme 

besøk

Pol.øhjelp 

gravide

Pol.øhj 

nyfødt

Antall km 

hjemme 
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  Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 

  2021 2021   2020 

290232 Interkomm. jordmortjeneste         

LØNNSKOSTNADER, BRUTTO 3 311 3 687 -375 3 162 

ANDRE DRIFTSUTGIFTER 168 117 50 159 

UTSTYR, VEDLIKEHOLD M.M. 24 31 -7 65 

KJØP AV TJENESTER 84 195 -111 83 

OVERFØRINGSUTGIFTER 24 0 24 37 

Sum utgifter 3 611 4 030 -419 3 505 

REFUSJONSINNTEKTER -3 611 -4 030 419 -3 498 

TILSKUDD, OVERFØRINGER OG SKATT 0 0 0 -7 

Sum inntekter -3 611 -4 030 419 -3 505 

Sum Interkomm. jordmortjeneste 0 0 0 0 

 

Kommentar til budsjettavvik i år: 

 Det er en ubesatt stilling der kun døgnvakter for følge- og beredskapstjeneste dekkes opp. En kostnad 

som dekkes av Sykehuset Innlandet jf avtale. 

Viktige begivenheter og utvikling:  

Våre tre jordmødre er ferdige med videreutdaning i psykisk helse i svangerskap og barseltid. 

 

Valdres Legevakt 

Legevaktsoverlegen har gjennomført årlig gjennomgang av alle akutte prosedyrer med alle sykepleiere 

tilsatt i legevakt. Det er gjennomført kurs og sertifisering i AHLR (Avansert Hjerte Lunge Redning) for 

alle sykepleiere som er fast tilsatt. Fagleder legevakt har i samarbeid med fagleder for 

Intermediæravdelingen og ledelsen i de to avdelingene deltatt i pasientsikkerhetsarbeid – snakk om 

forbedring. Resultatet for legevakten er at det er utarbeidet et årshjul der kompetanse og fagutvikling 

er satt i system. Operatørrommet er bygd om for å bedre arbeidsforholdene for sykepleiere som sitter 

i telefonen som er en krevende og svært viktig oppgave. Ombyggingen er et midlertidig tiltak da det 

vil kreves en større ombygging/utvidelse. Økning av grunnbemanning for sykepeleiere på helg i 2021 

har vært nødvendig. Opplever at det har bidratt til økt trivsel og trygghet å være to i større deler av 

døgnet på helg og høytid. Økningen gjør at det blir en bedre flyt, besvarelse av henvendelser jf 

lovkravet er nå oppfylt og man sikrer at legevaktslege får nødvendig hjelp for å få en effektiv 

pasientbehandling. Helg og høytid er det hektisk og det er krevende å planlegge for en drift der vi ikke 

kjenner omfanget av hvor mange som befinner seg i regionen. 

Legevaktssykepleiere utfører Holterregistrering på dagtid mandag til fredag på vegne av 

hjertemedisinsk avdeling Sykehuset Innlandet avd Gjøvik. Det innebærer at pasienter får koblet på 

24/48/72 timers EKG registrering og kommer til legevakten for å ta det av etter avtalt tid. Disse 

pasientene er henvist fra fastlege og hjertespesialist på sykehuset har besluttet denne undersøkelsen. 

Pasientene spares for to Gjøvikturer ved at tilbudet er organisert på VLMS. Sykehuset Innlandet dekker 

kostnadene til forbruksmateriell, utstyr og personellressurser (se tabell under spesialistpoliklinikken). 
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Blant regionens fastleger er en stor andel spesialister i allemennmedisin. Å bli spesalist i 
allmennmedisin tar om lag fem år etter medisinstudie (6 år) og LIS1 (LIS1= Leger I Spesialisering, 
tidligere kalt turnustjeneste). Regionen har de siste årene hatt fire turnusleger i regionen, høsten 
2021 var det fem LIS1 leger. Disse inngår i legevaktsordningen og har sine egne vaktsett. Det er flere 
leger som er over 60 år samtidig rekrutteres det inn flere yngre leger. Kjønnsfordelingen pr i dag er 
om lag 50/50. På landsbasis ser vi en økning i kvinner som studerer medisin. 
 
Det er en viktig presisering av helsedirektoratet at «Legevakt er for alle, men legevakt er ikke for alt» 
Legevakt er en kommunal øyeblikkelig hjelp tjeneste og det er viktig at legevakten kan håndtere det 
med god kvalitet og på en forsvarlig måte. Legevakten skal ivareta øyeblikkelig hjelp både til 
innbyggere og de som oppholder seg i regionen jf Helse- og omsorgstjenestelovens §§ 3-1 og 3-2. 
Akuttmedisinforskriften som kom i 2015 stiller også kompetansekrav til leger og hjelpepersonell. 
Valdres legevakt har over år jobbet for å ha en legevakt som tilfredsstiller kravene i lov og forskrift. 
Tabellen nedenfor viser aktiviteten med antall telefoner inn til legevakten samt antall konsultasjoner 
fra 2019-2021. 
 

 
 
Tabellen viser en økning i vel 800 konsultasjoner og vel 1200 telefoner fra 2020 til 2021. Det er 236 

færre konsultasjoner enn før pandemien, dvs i 2019. Konsultasjoner i dag viser at det er mer 

tidkrevende fordi det fremdeles er en pandemi og smittesituasjonen er fremdeles krevende i 

samfunnet. Det innebærer tidsbruk i på og avkledning hvilket tar tid for å sikre at man gjør dette riktig 

for å ikke selv bli utsatt for smitte. 

 

Legevakt Regnskap 
2021 

Regnskap 
2020 

Samarbeidets driftsutgifter 27 115 23 148 

Samarbeidets egne inntekter -2 739 -3 524 

Netto utgift 24 376 19 624 

Overføring fra vertskommunen -8 044 -6 471 

Overføring fra 
samarbeidskommuner 

-16 332 
-13 153 

Resultat for virksomheten 0 0 

 

  Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 

  2021 2021   2020 

290241 Interkomm. legevakt         

LØNNSKOSTNADER, BRUTTO 21 249 14 854 6 395 16 837 

ANDRE DRIFTSUTGIFTER 3 691 2 700 991 4 044 

UTSTYR, VEDLIKEHOLD M.M. 63 213 -150 428 

KJØP AV TJENESTER 1 117 802 315 900 

Telefon Konsultasjoner Telefon Konsultasjon Telefon Konsultasjon

1. tertial 5544 3747 5267 3145 5630 3444

2. tertial 11043 7591 11441 6819 12153 7474

Årsrapport 16014 11338 17070 10264 18288 11102

2020 20212019
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  Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 

  2021 2021   2020 

OVERFØRINGSUTGIFTER 806 0 806 939 

FINANSUTGIFTER 189 0 189 0 

Sum utgifter 27 115 18 569 8 546 23 148 

SALGS- OG LEIEINNTEKTER -127 0 -127 -143 

REFUSJONSINNTEKTER -26 691 -18 563 -8 128 -22 176 

TILSKUDD, OVERFØRING OG SKATT -189 0 -189 0 

FINANSINNTEKTER -108 0 -108 -1 254 

Sum inntekter -27 115 -18 563 -8 552 -23 573 

Sum Interkomm. legevakt 0 6 -6 -425 

 

Kommentar til budsjettavvik i år: 

En vesentlig årsak til budsjettavvik er covid19. Smittevernutstyr der kravet til lager på 6 mnd er 

kostnadskrevende. Inntekt av sykefravær er på om lag 700’ Det har vært en egen covid19 avtale for 

avlønning av leger siden 2020. I 2021 ble det helårskostnad. Denne kostnaden er dessverre ikke ført 

på koronaregnskapet og utgjør om lag 1,6 mill. Kostnader til Nødnettet økt. Den økte kostnaden er det 

tatt høyde for i budsjettet for 2022. Ombygging av operatørrommet er tatt over driftbudsjettet. Denne 

kostnaden var ikke budsjettert, en ombygging som var nødvendig av hensyn til arbeidsmiljøloven. 

Viktige begivenheter og utvikling:  

Det er gjennomført en ombygging av legevakten for å få romsligere plass. Det er også gjort 
tilpasninger for å redusere støy på operatørrommet. Alle faste sykepleiere er sertifisert med 
AHLR. 
 

Regional kreftkoordinator 

Lavterskeltilbud for pasienter og pårørende, fagutvikling og mer overordnet med systemrutiner og 

utvikling av tjenesteområdet kreftomsorg/palliasjon. Regional kreftkoordinator har hatt kontakt med 

40 familier i 2021 (34 i 2020), økning på 18 % fra i fjor. Vektlegger god tilgjengelighet, helhetlig og 

behovsrettet tilnærming på områder som ikke dekkes av andre.  

Det har vært pasienter fra alle kommuner og i alle faser av sykdom. Omtrent 60 % av pasienten har 

vært i palliativ fase eller har kronisk sykdom. 9 døde i løpet av 2021. Rundt 75 % av 

pasientene/familiene har regional kreftkoordinator hatt kontakt med flere ganger.  

Kreftkoordinator Regnskap 
2021 

Regnskap 
2020 

Samarbeidets driftsutgifter 487 465 

Samarbeidets egne inntekter -17 -40 

Netto utgift 470 425 

Overføring fra vertskommunen -155 -140 

Overføring fra 
samarbeidskommuner 

-315 
-285 

Resultat for virksomheten 0 0 
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  Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 

  2021 2021   2020 

290241 Regional kreftkoordinator         

LØNNSKOSTNADER, BRUTTO 440 423 17 402 

ANDRE DRIFTSUTGIFTER 21 95 -74 19 

UTSTYR, VEDLIKEHOLD M.M. 0 0 0 16 

KJØP AV TJENESTER 22 21 1 20 

OVERFØRINGSUTGIFTER 4 0 4 7 

Sum utgifter 0 0 0 465 

SALGS- OG LEIEINNTEKTER 487 539 -52 -32 

REFUSJONSINNTEKTER -13 0 -13 -7 

FINANSINNTEKTER -474 -444 -30 -1 

Sum inntekter -487 -444 -43 -40 

Sum Regional kreftkoordinator 0 95 -95 425 

Samme kostrafunksjon som Valdres legevakt. Refusjon fra kommunene dekker også kreftkoordinator. 

Kommentar til budsjettavvik i år: 

Det er et mindreforbruk som skyldes salg av etterlattemapper til kommuner utenfor Valdres. 

Viktige begivenheter og utvikling:  

I forbindelse med et prosjekt i regi av regional kreftkoordinator for noen år tilbake ble det utarbeidet 

og trykket opp etterlattemapper som brukes i alle valdreskommuner. Det er helsepersonell utenfor 

valdresregionen som også har erfart mappene som er laget. Det selges derfor en del mapper til flere 

kommuner i Norge som kreftkoordinator organiserer. 

Intermediæravdelingen inkl. øyeblikkelig hjelp 

Gjennom året blir alt ført på intermediæravdelingen, og fordeles til Øyeblikkelig hjelp ved nyttår.  Dette 

for å unngå unødvendig mye tid gjennom året på fordeling. 

Avdelingen har siden mars 2021 hatt 14 døgnplasser. Sykehuset Innlandet kjøper to plasser og 

kostnadene for plassene er beskrevet i avtalen med Sykehuset Innlandet. Plassene fordeler seg slik; 

Intermediærplass (IMA) 10, kommunale akutte døgnplasser (KAD) og DPS døgnstøtteplasser 2. 

Avdelingen tar imot pasienter før, istedenfor og etter sykehuset opphold. Trenden med at det skrives 

ut sykere og sykere pasienter fra sykehuset fortsetter. Avdelingens helsepersonell er dyktige til å 

omstille seg, tilegne seg ny komptanse samt utarbeide prosedyrer for å håndtere de pasienter som 

skrives til avdelingen. Pasienter og pårørende gir ofte uttrykk for at de er takknemlige for å være i 

avdelingen når pasientens tilstand tilsier det. IMA er en avdeling som blant annet skal ta hånd om 

øyeblikkelig hjelp. Det er vanskelig å planlegge med når innbyggere eller de som oppholder seg i 

regionen for eksempel blir syke, får forverring av sykdom eller utsatt for en ulykke. KAD plasser har 

regionen avtale om 2,8 plasser med Sykehuset Innlandet, avdelingen har 2 døgnplasser. Ved ledige 

IMAplasser og økt behov for KAD plasser brukes plassene etter behov. 
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Avdelingen har hatt totalt 4 sykepleierstudenter i praksis, to på våren og to på høsten. Opplever at det 

er færre sykepleierstudenter som er fra Valdres nå. Konsekvenser av at den desentraliserte deltids 

sykepleierutdanningen som tidligere var i Valdres tilførte oss sykepleiere i større grad. Vi ser også en 

konsekvens av det i at færre tar kontakt for å for eksempel jobbe hver 3 helg og være vikar under 

studiet.  

Avdelingen har hatt et helt driftsår med DPS døgnstøtteplasser. Samarbeidet med psykiatere og 

psykologer oppleves som bra. Det er etablert gode rutiner og prosedyrer som i 2021 og tilpasset ut i 

fra behovet. Samarbeidet har også et driftsråd som består av overlege og avdelingssykepleier på IMA, 

koordinator og psykiater fra DPS. De har møter etter en oppsatt plan. Det er DPS som styrer inn og 

utskrivelse av disse pasientene. 

Antall innleggelser er fordelt pr kommuner. KAD rus og psykisk helse samt DPS døgnstøtteplasser er 

ikke fordelt pr kommune av hensyn til antallet og større mulighet for å identifisere. 

 

Tabellen nedenfor viser andel bruk av plasser pr kommune fordelt etter folketall. Turister, KAD 

rus/psykisk helse samt DPS døgnstøtteplasser kommer i tillegg da disse ikke er fordelt pr kommune 

 

Avdelingen har mange unge sykepleiere og det er 2-3 gravide/ i svangerskapspermisjon om gangen. 

Rekruttering av sykepleiere inn i disse stillingene har vært mer krevende i 2021 enn tidligere. Det er 

også en del behov for tilrettelegging i turnus og en del som synes det er krevende med tredelt turnus. 

Det jobbes godt med medarbeidere for å finne løsninger og skape forståelse for en forsvarlig drift slik 

at det er en grense for hvor mange som kan få tilrettelagt turnus. Samarbeid på tvers av avdelinger er 

viktig og nødvendig. Avdelingen har vikarer fra vikarbyrå hvilket er svært nødvendig for å sikre 

forsvarlig drift i en tid der rekruttering er svært utfordrende. Vi har lange avtaler som sikrer kontinuitet 

og stabilitet i personalgruppa. Det har i perioder vært behov for å flytte medarbeidere fra IMA til 

legevakt for å se helheten da IMA har flere vikarer å sette inn enn det legevakten har. 

Fagligheten og kompetansen i avdelingen er høy, sykehusene har stor tillitt til avdelingene. Pasienter 

som trenger å komme tilbake til sitt nærmiljø blir prioritert, selv om de er svært dårlige når avdelingen 

har kompetanse og kapasitet til å ta imot disse. Personalgruppa med sykepleiere, spesialsykepleiere, 

fysioterapeut, spesialist i allmennmedisin og anestesilege i avdelingen bidrar til god faglighet, 

kompetanseheving og et høyt fokus på kvalitet og pasientsikkerhet i alle ledd. Avdelingssykepleier er 

IMA KAD IMA KAD IMA KAD IMA KAD IMA KAD IMA KAD IMA KAD IMA KAD S all KAD

Sum 15 4 32 28 149 126 44 40 46 35 10 17 9 31 307 281 30423 36

Rus/psyk Døgn

Vang Andre KAD DPS TotaltEtnedal Sør-Aurdal Nord-Aurdal Øystre SlidreVestre Slidre

Kommune IMA KAD - S KAD P/R Befolkning

Etnedal 4,9 1,4 8,5

Sør-Aurdal 10,4 10,0 16,5

Nord-Aurdal 48,5 44,8 37

Øystre Slidre 14,3 14,2 16,5

Vestre Slidre 15,0 12,5 13

Vang 3,3 6,0 8,5

Andre 2,9 11,0 0

Sum 99,3 100,0 7,6 100
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tilgjengelig i avdelingen og har et midlertidig kontor hvilket er av stor betydning for personalet med 

nærhet til leder. 

 

Intermediær Regnskap 
2021 

Regnskap 
2020 

Samarbeidets driftsutgifter 21 133 17 869 

Samarbeidets egne inntekter -4 274 -2 814 

Netto utgift 16 859 15 055 

Overføring fra vertskommunen -5 564 -4 968 

Overføring fra 
samarbeidskommuner 

-11 296 
-10 087 

Resultat for virksomheten -1 0 

 

  Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 

  2021 2021   2020 

290253 Interkomm. intermediæravdeling         

LØNNSKOSTNADER, BRUTTO 15 680 13 836 1 844 12 350 

ANDRE DRIFTSUTGIFTER 1 435 1 535 -100 1 827 

UTSTYR, VEDLIKEHOLD M.M. 2 696 768 1 928 2 448 

KJØP AV TJENESTER 935 783 152 837 

OVERFØRINGSUTGIFTER 325 0 325 405 

FINANSUTGIFTER 63 0 63 2 

Sum utgifter 21 133 16 922 4 212 17 869 

SALGS- OG LEIEINNTEKTER -381 -443 62 -361 

REFUSJONSINNTEKTER -20 679 -16 467 -4 212 -17 167 

TILSKUDD, OVERFØRINGER OG SKATT -63 0 -63 -327 

FINANSINNTEKTER -11 0 -11 -14 

Sum inntekter -21 133 -16 910 -4 223 -17 869 

Sum Interkomm. intermediæravdeling 0 12 -12 0 

 

Øyeblikkelig hjelp Regnskap 
2021 

Regnskap 
2020 

Samarbeidets driftsutgifter 3 775 3 196 

Samarbeidets egne inntekter 0 -4 

Netto utgift 3 775 3 192 

Overføring fra vertskommunen -1 246 -1 053 

Overføring fra 
samarbeidskommuner 

-2 529 
-2 139 

Resultat for virksomheten 0 0 
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  Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 

  2021 2021   2020 

290256 Interkomm. øyeblikkelig hjelp         

LØNNSKOSTNADER, BRUTTO 2 755 0 2 755 2 151 

ANDRE DRIFTSUTGIFTER 271 0 271 368 

UTSTYR, VEDLIKEHOLD M.M. 566 0 566 518 

KJØP AV TJENESTER 183 0 183 156 

OVERFØRINGSUTGIFTER 0 0 0 4 

Sum utgifter 3 775 0 3 775 3 196 

REFUSJONSINNTEKTER -3 775 0 -3 775 -3 196 

Sum inntekter -3 775 0 -3 775 -3 196 

Sum Interkomm. øyeblikkelig hjelp 0 0 0 0 

 

Kommentar til budsjettavvik i år: 

En vesentlig årsak til budsjettavvik er covid19. Smittevernutstyr der kravet til lager på 6 mnd er 

kostnadskrevende. Inntekt av sykefravær er på om lag 1 mill. Gjennom året blir alt ført på 

intermediæravdelingen, og fordeles til øyeblikkelig hjelp ved nyttår.  Dette for å unngå unødvendig 

mye tid gjennom året på fordeling. 

Viktige begivenheter og utvikling: 

Håndholdt ultralyd gitt som gave fra lag og organisasjoner til Intermediæravdelingen. Økning 
av legestilling med 0,5 årsverk har vært helt nødvendig av hensynet til forsvarligheten og 
sårbarheten. 
 

Interkommunale Institusjonslokaler  

Institusjonslokaler Regnskap 
2021 

Regnskap 
2020 

Samarbeidets driftsutgifter 3 774 3 442 

Samarbeidets egne inntekter -677 -661 

Netto utgift 3 097 2 781 

Overføring fra vertskommunen -1 022 -918 

Overføring fra 
samarbeidskommuner 

-2 075 
-1 863 

Resultat for virksomheten 0 0 

 

  Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 

  2021 2021   2020 

290261 Interkomm. institusjonslokaler         

LØNNSKOSTNADER, BRUTTO 294 298 -4 189 

ANDRE DRIFTSUTGIFTER 2 788 4 160 -1 372 2 603 

UTSTYR, VEDLIKEHOLD M.M. 0 199 -199 7 

KJØP AV TJENESTER 15 15 0 9 

OVERFØRINGSUTGIFTER 677 0 677 633 
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  Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 

  2021 2021   2020 

Sum utgifter 3 774 4 672 -899 3 442 

SALGS- OG LEIEINNTEKTER 0 -20 20 -24 

REFUSJONSINNTEKTER -3 774 -4 645 871 -3 417 

Sum inntekter -3 774 -4 665 892 -3 442 

Sum Interkomm. institusjonslokaler 0 7 -7 0 

 

Kommentar til budsjettavvik i år: 

Rimeligere rente og husleie som medfører lavere kostnader 

Viktige begivenheter og utvikling:  

Det planlegges med en utvidelse av bygget med en ny fløy. Utvidelsen utgjør om lag 2000m2 og skal 

etter planen gi plass til driften ved dagens DPS i Aurdal, Valdres øyeklinikk og kreftpoliklinikken. Areal 

for parkering er en svært stor utfordring. Det er for få parkeringsplasser til dagens drift og  med økt 

aktivitet vil behovet for flere parkeringsplasser bli svært nødvendig. 

 

  



31 STATUS OG VIKTIGE HENDELSER | Interkommunale samarbeid 2021  

 

2.8 Sykehuset Innlandet (SI) 

Sykehuset Innlandet (SI) utfører desentraliserte helsetjenester lokalt i Valdres i samsvar med 

Helsereformen. Det er SI som er faglig ansvarlig for tjenestene. Tjenestene administreres og utføres av 

Nord-Aurdal kommune på oppdrag for Sykehuset Innlandet. Nord-Aurdal kommune fakturerer 

aktiviteten som i sin helhet finansieres av SI. Dette kapittelet har derfor ingen økonomisk betydning 

for de andre samarbeidskommunene i Valdres, men det har betydning for hvilke tjenester vi som 

region kan tilby våre innbyggere og tilreisende til region Valdres. 

Utgifter til Sykehuset Innlandet sin drift ved VLMS blir fullfinansiert av SI. Det sendes refusjonskrav på 

driftsutgifter knyttet til de ulike avdelinger etablert på VLMS. I tillegg til at SI betaler for driften av 

tjenester de har, betaler de også for administrative utgifter som inngår i refusjonsgrunnlaget jf. egen 

avtale med SI. SI sine tjenester er forutsigbart økonomisk slik at avvik underveis i løpet av et år 

medfører alltid at utgifter og inntekter går i 0.  

Holterregistrering, Valdres legevakt, På oppdrag fra medisinsk avdeling Sykehuset Innlandet, Gjøvik, 

utføres holterregistrering på VLMS. Holterregistrering er 24/48 el 72 timer EKG. Pasientene får koblet 

på og av utstyret på Valdres legevakt. Prosedyren utføres av sykepleier. Videre oppfølging gjøres av 

hjertelege på sykehuset. Aktiviteten fra 2019-2021 fremkommer i tabellen nedenfor. 

 

Tabellen viser en nedgang i antall prosedyrer. Det vil være varierende med tanke på henvisninger til 

undersøkelse. 

Røntgen har én radiograf på jobb hverdager. Røntgen er stengt ved ferie og annet fravær. Røntgen er 

en viktig avdeling for å gi innbyggere mulighet for å ta en undersøkelse lokalt. Oppfølging av resultatet 

gjøres av lege som har henvist pasienten til undersøkelse. Aktiviteten fra 2019 til 2021 fremkommer i 

tabellen nedenfor.  

 

Tabellen viser en økning i henvisninger og undersøkelser fra 2019 til 2021. En liten nedgang i 2020 som 

skyldes covid19 der alle elektive undersøkelser ble redusert i tiden Norge var stengt. Det var færre 

henvisninger for øyeblikkelig hjelp i den perioden. 

Kreftpoliklinikken har to spesialsykepleiere i 50 % stilling hver. Poliklinikken er åpen tirsdag – torsdag. 

Det er kreftenheten i Sykehuset Innlandet, Gjøvik som beslutter hvilke pasienter og behandling som 

kan gis på VLMS. Det er en økning i antall pasienter og behandlinger. Det er også en økning i bruk av 

videokonferanse mellom pasient og spesialist. Det reduserer transporttid for pasienter som er trekt 

frem som svært viktig i en tøff behandling som ofte går over lang tid. Aktiviteten fra 2019 til 2021 

fremkommer i tabell nedenfor. 

Avdeling 2019 2020 2021

Legevakt 270 298 265

Holterregistrering 24/48/72t EKG

År Henvisninger Undersøkelser

2019 2757 3360

2020 2580 3353

2021 2911 3741
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Tabellen viser en økning i antall pasienter og antall prosedyrer/behandlinger som utføres. Det utføres 

flere ulike cellegiftkurer på VLMS i 2021 sammenlignet med 2019 og 2020. Kreftenheten i Sykehuset 

Innlandet, Gjøvik sier at økt kompetanse på spesialsykepleiere og flere som har behov for behandling 

gjør at flere oppgaver desentraliseres til VLMS. 

Dialyseavdelingen, det har vært en økning av dialysepasienter siden 2018. Grunnet økning i antall 

pasienter måtte flere pasienter fra Valdres til Lillehammer én eller flere dager pr uke for å få 

behandling. Det var meget krevende for pasientene. En god prosess og dialog med Sykehuset Innlandet 

resulterte i at Sykehuset Innlandet fattet vedtak i august om å doble kapasiteten, dvs mulighet for å gi 

behandling inntill 6 dager pr uke som innnebærerer at inntill 12 dialysepasienter kan få behandling på 

VLMS. Det ble også utvidet med årsverk og vi lyste ut stillinger. Det ble en krevende rekruttering der 

vi også opplevde at flere takket nei til stilling. Vi har i 2021 klart å løse det ut i fra behovet. Ser at det 

vil bli utfordringer fremover ved en økning i pasienter og evt behandlingsdager. Aktiviteten fra 2019-

2021 fremkommer i tabellen nedenfor. 

 

Tabellen viser en økning i antall behandlinger. VLMS har kapasitet til å gi dialyse til 6 pasienter om 

gangen. Behandlingen tar 4-5 timer. Lengde på behandling avgjøres av overlege på dialyseavdelingen 

på Lillehammer. Det er to pasientgrupper, de som står i donasjonskø/er i utredning for donasjon og de 

som får dialyse som en livsforlengdene behandling. 

Spesialistpoliklinikken, flere spesialister har hatt færre dager i 2021 enn tidligere år. Sykehuset 

Innlandet sier det er et stort etterslep som følge av pandemien. De har også store 

rekrutteringsutfordringer. Derfor blir det utfordrende å sende spesialist til VLMS når vaktlinjene skal 

være dekket med leger. Aktiviteten fra 2019-2021 for spesialister fra Sykehuset Innlandet og 

private/avtalespesialister fremkommer i tabeller nedenfor.  

År Antall prosedyrer Unike pasienter

2019 274 50

2020 415 61

2021 534 81

År Antall behandlinger Gjestepasienter %

2019 885 11 94,6

2020 931 0 98,8

2021 1066 0 95 %
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Tabellen viser en økning i antall konsultasjoner de siste årene.  

 

Tabellen med aktivitet for avtalesspesialister/privater viser også en økning. Den største økningen har 

Valdres Øyeklinikk som er lokalisert på VLMS og spesialisten har full drift i sin avdeling. 

Spesialistkontorene ha kapasitet til at ytterligere spesialister kan komme og/eller at de som er på VLMS 

kan komme oftere. I dag er spesialister på VLMS mellom 1 og 4 ganger pr mnd. 

Tabellen viser netto utgifter og inntekt.  Refusjon fra Sykehuset Innlandet vises som inntekt. Refusjon 

gjennom året skjer på bakgrunn av budsjettet, med avregning ved nyttår. Tall i hele tusen.  

Sykehuset Innlandet (SI) 
Spesialist-
poliklinikk Dialyse Røntgen 

Kreft-
poliklinikk VLMS-SI 

Samarbeidets driftsutgifter 17 2 075 752 833 3 465 

Samarbeidets egne inntekter -2 -14 -484 -13 -795 

Netto utgift 15 2 061 268 820 2 670 

Overføring fra SI/Staten -15 -2 060 -268 -820 -2 670 

Resultat for virksomheten 0 1 0 0 0 

  

Kommentar til budsjettavvik i år: 

Alle utgifter på SI sine ansvarsområder vil bli refundert i sin helhet. 

Avdeling 2019 2020 2021

Gynekologi/føde 312 313 362

Medisin 401 350 323

Kirurgi 145 104 136

ØNH 92 77 71

Barn 111 188 178

Nevrologi 9 47 26

Onkologi 30 209 381

Radiologi 522 503 468

Sum 3 641             3 811             3 966             

Spesialister fra Sykehuset Innlandet HF

Avdeling 2019 2020 2021

Valdres øyeklinikk 1371 2405 3088

Revmatolog 48 23 8

Hudlege 302 231 358

Ortopediingeniør 288 236 306

Sum 2 009             2 895             3 760             

Avtalespesialister/private
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Viktige begivenheter og utvikling: 

Kapasitet på dialyseavdelingen er økt. Kostnader til økningen forskutteres av Nord-Aurdal 
kommune, dekkes inn i sin helhet av Sykehuset Innlandet. Flere kreftpasienter får 
behandling på VLMS innenfor den ressursrammen avdelingen har pr i dag 
 

Vi ser frem til en avklaring på utvidelse av bygget slik at DPS Gjøvik, avdeling Valdres kan flytte til VLMS 

samt at Valdres øyeklinikk og kreftpoliklinikken får egnede lokaler for sin drift. 
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3 COVID-19 UTGIFTER PR DESEMBER 

Inkludert i utgiftene for de interkommunale samarbeidstiltakene, er utgifter relatert til Covid-19. 

Følgende er bokført i regnskapet for 2021: Tall i hele tusen. 

  
Regnskap Regnskap 

  
2021 2020 

Prosjekt: 110142 Korona   
290202 Interkomm. pp-tjeneste 0 1 

290232 Interkomm. jordmortjeneste 10 26 

290241 Interkomm. legevakt 1 337 3 660 

290242 Interkomm. nav-kontor 2 1 

290244 Interkomm. barneverntjeneste 0 1 

290253 Interkomm. intermediæravdeling 2 493 982 

290256 Interkomm. øyeblikkelig hjelp 0 5 

290261 Intekomm. institusjonslokaler 0 25 

 Sum prosjekt: 110142 Korona 3 843 4 701 
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Adresse: Nord-Aurdal kommune,  

Boks 143, 2901 Fagernes. 

Mail: nak@nord-aurdal.kommune.no 

Tlf: 61 35 90 00 
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