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Bestillingen fra styremøtet i juni 2019

Kommentarer i møtet

Det foregår prosesser i klinikkene med tiltak som skal gi økonomisk effekt, og det stilles spørsmål med om 
SSHF kan nå målene med planlagte tiltak og KOM-prosjektene. Styret understreket at det er viktig at hele 
organisasjonen driver kontinuerlig forbedringsarbeid og at dette ikke bare må overlates til KOM prosjektet. 
Administrerende direktør kan si mer om forventet gevinster etter at KOM prosjektene har avsluttet 
konseptfase. (…)

I stedet for omfattende rapporteringer etterspørres mer hva styret må ta stilling til og hvordan styret kan 
understøtte administrerende direktør.

Enstemmig vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapportene for april og mai 2019 til etterretning.

2. Styret forventer at administrerende direktør sin forsterkede sin oppfølging av økonomiske tiltak gir 
resultater, særlig innen somatikk, og forutsetter at tiltak med manglende effekt blir kompensert med nye tiltak 
for sikre økonomisk balanse.

3. Styret ber om at det arbeides videre for å sikre faglig og økonomisk bærekraft i tråd med økonomiplanen, og 
ber om en konkretisering av effekter av tiltak i klinikkene og gevinstpotensialet i KOM-programmet i de 
kommende styremøtene høsten 2019.

4. Styret ber administrerende direktør til styremøtet i september legge fram en konkretisering med effekt av 
pågående tiltak, KOM og andre nødvendige tiltak. Dette for å sikre SSHF nødvendig investeringskapasitet
innen 2020-2022.
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Det økonomiske utfordringsbildet

• Foretakets resultatutvikling siste 5 år inneholder et 
merforbruk i somatikk på ca 100 mill hvert år 

• Utfordringsbildet har økt hvert år de siste 5 årene uten at 
foretaket har klart å redusere kostnader

• Foretakets prognose for 2019 er nå nær 0 mot et budsjettert 
resultat på 40 mill, i dette ligger betydelige positive 
engangseffekter

• Utfordringsbildet neste år forverres med 70 mill, hvorav 
relativt lite kan løses gjennom økt aktivitet

• Å nå målsetting i ØLP med et resultat på 60 mill for 2020 vil 
kreve forbedringer i 2020 på 178 mill

• Dette må i hovedsak tas i somatikken, og utgjør nær 5% av 
kostnadsbasen i somatikken
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Tiltakspakke 1
Identifisert til 

74 mill

Tiltakspakke 2
54 mill

V 2020
H 2020

Tiltakspakke 3
50 mill

Masterplanen og 

arbeidet med KOM 

Krav: 178 mill ut 

2020

V 2021

Gitt helårsvirkning 
av tiltakspakke 3 er 
vi i nærheten av et 
resultatkrav på 80 

mill for 2021. 
Behov for nye 

tiltakspakker inn i 
2022
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delårseffekt tiltak i

# Summer av Økonomisk effekt i 2019 Summer av Økonomisk effekt 2020 2 020                                                                Summer av Økonomisk effekt 2021 Summer av Økonomisk effekt 2022

SSA 12 086 000kr                                                     25 889 661kr                                                 13 803 661kr                                                 25 889 661kr                                                 25 889 661kr                                                 

SSF 553 000kr                                                          4 273 000kr                                                    4 273 000kr                                                    4 273 000kr                                                    4 273 000kr                                                   

SSK 8 300 000kr                                                       41 082 000kr                                                 32 782 000kr                                                 43 072 000kr                                                 43 072 000kr                                                 

MSK 6 179 000kr                                                       15 735 000kr                                                 9 556 000kr                                                    20 735 000kr                                                 20 735 000kr                                                 

PTSS 2 660 000kr                                                       7 517 000kr                                                    7 517 000kr                                                    7 517 000kr                                                    7 517 000kr                                                   

Sum klinikk 29 778 000kr                                                     94 496 661kr                                                 67 931 661kr                                                 101 486 661kr                                               101 486 661kr                                               

KOM % -kr                                                                   36 443 533kr                                                 36 443 533kr                                                 51 512 199kr                                                 58 618 732kr                                                 

Totalsum 29 778 000kr                                                     128 750 194kr                                               104 375 194kr                                               151 808 860kr                                               158 915 393kr                                               

nye tiltak i 2020 104 375 194kr                                               

Klinikker med 70 % sannsynlighet 47 552 163kr                                                 

KOM fratrukket dobbelteffekt 16 mill kr 20 443 533kr                                                 

Sum effekt tiltak 2020 67 995 696kr                                                 

Staber med 100% sannsynlighet (gjenstår å identifisere 1,4 mill her) 5 500 000kr                                                    

Sum effekt tiltak 2020 73 495 696kr                                                 

Oppsummering tiltak 2020
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Tiltakstyper i tiltakspakke 1

• Disse kommer i tillegg til tiltak for 2019
• Det er identifisert tiltak som i minst mulig grad berører 

pasienttilbudet.
• Det er totalt identifisert 80 tiltak
• Tiltakene summerer seg til 100 mill, det er gjennomført en 

sannsynlighetsbetraktning
• Basert på disse summerer Tiltakspakke 1 seg til 74 mill
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Kommuner

Medier

Forankring
Internt i sykehuset, i 

klinikkene og på tvers.
Tillitsvalgte og VO

Brukerorganisasjonene

Tillitsbasert og 
likeverdig samarbeid

Åpenhet og 
transparens

Felles 
akseptert 
analyse 

gjennom 
analyse-
team og 
analyse-
støtte fra 

HSØ

Ledelse helt ut, 
lederløfter

Masterplanen 

2020 2021 2022 2023

Et komplekst interessentbilde
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Informasjon, involvering og forankring - 1

7. august Dialogmøte med tillitsvalgte om masterplanen

19. august Presentasjon på rådmannssamling for Agders kommuner

21. august Kalibrering gevinstrealisering, møte mellom KOM og controllere i klinikkene 8-14

21. august Dialogmøte med tillitsvalgte

23. august Møte med kommunale ledere i samhandlingsstruktur om masterplanen

23. august Frist for arbeid med økonomitavler i klinikkene og gevinstrealisering i KOM

27. august Gjennomgang i foretaksledelsen

31. august Masterplan -dugnad for stabsledelse

1. september Masterplan-dugnad for foretaksledelse

11. september Møte med innsatsteam fra HSØ

9. september Ekstra drøftingsmøte med tillitsvalgte – før styresaksutsendelse

11. september Gjennomgang av masterplan med representant fra Fylkesmannen

11. september Møte med leder Brukerutvalget om masterplanen

12. september Møte med kommunale ledere i samhandlingsstruktur

12. september Styresaksutsendelse 

16. september Presentasjon av masterplanen i Brukerutvalget

18. september Drøftingsmøte styresaker med tillitsvalgte og HAMU

19. september Styremøte

26. september Masterplanen er Tema på møte i Overordnet samhandlingsorgan m/ kommunene
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Informasjon, involvering og forankring – 2
AD og økonomidirektørs møter med klinikkene om masterplanen

Dato Klinikk

22.08.2019 MSK

28.08.2019 Somatikk Kristiansand

11.09.2019 PTSS

11.09.2019 KPH

18.09.2019 Somatikk Arendal

02.10.2019 Somatikk Flekkefjord
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22. august  Budsjettmøte med avdelingsledere, medisinsk faglig ansvarlige og klinikktillitsvalgte/verneombud.  

26.august  Sak på allmøte i Avdeling for patologi (også 2.september) 

26.august Kombinert ledermøte og dialogmøte i Avdeling for medisinsk mikrobiologi 

27.august Dialogmøte Avdeling for patologi (også 4. september) 

28.august Dialogmøte Avdeling for radiologi, SSK 

29.august Info om tiltak gitt til alle ansatte i Info-lunsj Avdeling for medisinsk biokjemi, SSK 

29.august  Klinikkdirektør innkalt til møte med avdelingsledelsen for Radiologi SSA 

29.august  Klinikkdirektør innkalt til møte med avdelingsledelsen for  Laboratorieavdelingen SSA 

29.august Dialogmøte Avdeling for service og sikkerhet 

29. august Møte med enhetsleder og med. faglig rådgiver, Radiologi SSF  

29. august Møte med enhetsleder Laboratoriet SSF 

30. august Klinikkdirektør deltatt i: Avdelingsmøte (allmøte) ImTra, SSK 

30. august Dialogmøte med TV/VO Radiologi og Laboratoriet SSF. Enhetsledere også tilstede. 

2.september Dialogmøte Internservice 

2.september Avdelingsmøte (allmøte) SEF, SSK 

2.september Gjennomgang i drifts-ledermøte Avdeling for radiologi, SSK (også informasjon 15.august) 

2.september Dialogmøte Avdeling for medisinsk biokjemi, SSK – forslag til tiltak og krav til oppfølging av aktuelle tiltak,  

3.september   Dialogmøte med klinikktillitsvalgte 

4.september Avdelingsmøte (allmøte) SEF, SSA 

 

Informasjon, involvering og forankring – 3
Klinikkenes møter



Bestillinger til klinikker og KOM-programmet

1. Arbeidet med økonomistyring og budsjett i 
klinikkene – frist 23. august
• Tiltak for 1,5% av klinikkens budsjett
• Økonomitavler med konkretet tiltak, prosess for disse, 

ansvarlig og summer
• Gjennomgang av alle «røde enheter» og tiltak for 

balanse mellom budsjett og forbruk
2. Gevinstrealisering i KOM – frist 23. august

• Beslutningsgrunnlag for gevinstpotensial
• Legge plan for hvilke prosjekter som skal gjennomføres 

når og hvor
3.  Gevinstrealisering i staber - pågår
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«Analyseteam» med støtte fra HSØ

• Hensikt: Kjent og forstått situasjonsbilde, skape beslutningsgrunnlag for 
prioritering av tiltaksarbeidet

• Alle seks klinikker og administrasjon inkluderes. Økonomi og kvalitet.

• Teamet legges til Økonomistaben, og Annlaug Øygarden Brekke (økonomisjef) 
koordinerer arbeidet. Jan-Erik Tunaal-Larsen (Virksomhetsdata), Kirsti Brandsvoll 
(KOM-program/økonomi), Kjell-Arne Haaland (økonomi) og Elise Stray ( Org)

• Mona Stensby, økonomi og koordinering fra HSØ, Nicolai Møkleby, HR, fag og 
helhet samt forankring, Richard HR-analytiker, benchmark HR tall, Lars Rønning, 
somatikk - analyser og produktivitet, Kristian Thoresen, psykiatri og TSB (psykolog). 

• Det jobbes med identifisering av fagpersoner fra HSØ og SSHF, inkludert en 
referansegruppe. 

• Vi vil raskt få en første leveranse

19.09.19 12



Strukturer Faglig og etisk 
forankring

Lederskap

Klinisk 
etikk-

komite

Fagråd
Fagråd

Fagråd
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Gjennomgående lederløfter

• Spisse lederløfter for 2020, oppfølging i medarbeidersamtaler

• Administrerende direktør (Masterplan)

• Klinikkdirektør

• Avdelingssjef

• (Seksjonsleder)

• Enhetsledere 

• Tydeliggjøre og definere seksjonsoverleger og medisinskfaglig 
rådgiver-roller som har fagansvar med stor betydning for 
kostnadsdrivere
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Samarbeid med tillitsvalgte, verneombud, 
brukerorganisasjoner og kommuner

• Tillitsvalgte og verneombud: Et godt samarbeid på foretaksnivå 
og klinikknivå som må opprettholdes. Vi skal forholde oss til 
hovedavtalen på alle ledelsesnivåer. God involvering helt ned på 
nivå 4

• Brukerorganisasjoner: Bruke møtetidspunkt i Brukerutvalg og 
Ungdomsrådet

• Kommuner: Benytte ny og styrket struktur, samt egne møter. 
Likeverdig samhandling. Foretaksledelsen holder kommunene 
løpende orientert, og lytter til innspill. Tidlig ute med informasjon 
og involvering når tilbud reduseres som påvirker kommunene og 
deres tjenesteyting.
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Programmets 
milepæler 2019
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Presentasjon av programmets milepæler/hovedleveranser for 2019

18

• Etablering av programkontor

• Prioritering av mulige prosjekter for oppstart konseptfase (generasjon 3)

• Oppstart og gjennomføring av konseptfase for 20 – 25 prosjekter

• Beslutning og oppstart av prosjekter basert på anbefaling fra konseptfase
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Milepæler/hovedleveranser 2019 
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Q1 Q1
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Etablering av programkontor

Prioritering av prosjekter

for oppstart konseptfase

14 definerte prosjekter

i konseptfase

5-10 nye prosjekter

i konseptfase

Planlegging besluttede

prosjekter

Gjennomføring av besluttede prosjekter

Planlegging besluttede

prosjekter

Generasjon 2 prosjekter

Generasjon 3 prosjekter
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Status på igangsatte 
konseptfaser
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Risikovurdering av konseptfase for prosjekter i generasjon 2

21

De som trenger det
mest

Felles
biladministrasjon

ved SSHF

Økt arbeidsglede i
SSHF

Ny oppgavedeling
Optimal 

journaldokumen-
tasjon

Optimal operasjons-
planlegging ved

SSHF
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Risikovurdering av konseptfase for prosjekter i generasjon 2

22

Optimal drift av 

poliklinikk

Ressursutnyttelse

på tvers

(Mangler prosjektleder)

Kontinuerlig
forbedringsarbeid ved

SSHF

(Mangler prosjektleder)

Fra døgn til dag

(Mangler prosjektleder)

Gjør kloke valg på
Agder

(Mangler prosjektleder)

Langtidsplanlegging
av legers arbeidstid
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Risikovurdering av to prosjekter i generasjon 1
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Avstands-
oppfølging:

“Sykehus
hjemme”

Flytting av AFR
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• 8 prosjekter har fullført konseptfase – «prosjektplan del 1»
• Gevinstestimat fra disse prosjektene er koordinert med klinikkenes 

økonomitavler

• Drøfting av prosjekter med tillitsvalgte 13.9.19

• 9 mandater for nye konseptfaser er utarbeidet

• Gjennomført styringsgruppemøte for KOM 17.9.19

• Vedtak knyttet til gjennomføring av planleggingsfase for de 8 fullførte 
konseptfasene og igangsetting av nye konseptfaser av AD den 17.9.19

Situasjon per 19.9.2019
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Område: Forbedring av operasjonsvirksomhet. Prosjekt: Optimal 

operasjonsplanlegging ved SSHF

Område: Forbruk av helsetjenester og prioritering. Prosjekt: De som

trenger det mest

Område:  Forbedring av poliklinikk. Prosjekt: Optimal drift av poliklinikk

Område: God forvaltning av ressurser. Prosjekt: Felles biladministrasjon

ved SSHF

Område:  Hjemmesykehus. Prosjekt: Avstandsoppfølging

Område:  Rett komeptanse. Prosjekt: Ny oppgavedeling

Område: Arbeidsmiljø. Prosjekt: Økt arbeidglede ved SSHF

Område:  Gode merkantile funksjoner. Prosjekt: Optimal 

journaldokumentasjon

KOM-programmets prosjektområder har stort potensial for forbedring i klinikkene. Vi starter med 

åtte prosjekter innen ulike programområder. Illustrasjonsfigur. 
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Gevinstestimat justert for 
sannsynlighet

27

• Dette er gevinstestimatene for de første prosjektene i KOM. Gevinstrealisering skal 
skje i klinikkene og gevinstene er til dels overlappende med klinikkenes økonomitiltak. 
KOM-programmet skal være «ekstra muskler» for å hjelpe til med å realisere 
klinikkenes tiltak. Tiltak i flere av prosjektene er nødvendige forutsetninger for 

fremtidige gevinster f.eks i form av ny teknologi.
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Det er nå vedtatt oppstart av 8 prosjekter

2819.09.19

• 4 prosjekter skal gjennomføre hver sin planleggingsfase
• De som trenger det mest – Agder

• Felles biladministrasjon ved SSHF

• Økt arbeidsglede – «Joy in work» ved SSHF

• Avstandsoppfølging

• 4 prosjekter skal planlegges samordnet
• Optimal drift av poliklinikk

• Optimal journaldokumentasjon

• Optimal operasjonsplanlegging ved SSHF

• Ny oppgavedeling
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Samordnet planlegging
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I tillegg til disse prosjektene som har fullført 
konseptfase

• Optimal drift av poliklinikk
• Optimal journaldokumentasjon
• Optimal operasjonsplanlegging ved SSHF
• Ny oppgavedeling

skal elementer fra følgende prosjekter inkluderes
• Gjør kloke valg i SSHF
• Dreining fra døgn til dag
• Ressursutnyttelse på tvers
• Langtidsplanlegging av legers arbeidstid
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Samordnet planlegging - «pitstop-modell»
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NOE ER 
IKKE BRA

UNDERSØKELSE
HOS FASTLEGEN

VENTER
FÅR  

TIME
VENTER

MOTTAR UNDERSØKELSE / 
BEHANDLING 

ER INNLAGT 
PÅ SYKEHUSET

BLIR SENT 
HJEM

FÅR 
TIME

OPPFØLGING AV 
AT ALT SER FINT UT

HENVISNING VURDERING KONSULTASJON OPERASJON INNELGGELELSE HJEM KONTROLL

OPTIMAL
POLIKLINIKK X X X X

OPTIMAL OPERASJONS-
PLANLEGGING X

OPTIMAL JOURNAL-
DOKUMENTASJON X X X X X X X

NY 
OPPGAVEDELING X X

FRA DØGN TIL DAG * * *

GJØR KLOKE VALG * * * * * * *

PLANLEGGING AV 
LEGERS ARBEIDSTID * * * * * * *

RESSURSUTNYTTELSE
PÅ TVERS * * * *
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PlanleggeKonsept RealisereAvslutteGjennomføre

Fagområde

Leveranser

Velge konsept ut fra 
antatt gevinst 

Ble gevinsten realisert 
som antatt?

Inspirert av
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Oppstart av konseptfase for 9 nye prosjekter er vedtatt 
(generasjon 3)

19.09.19

• Avstandsoppfølging del 2

•Geografisk innkalling

• Kodekontroll – poliklinikk

•Medikamentkabinett

• Ressursutnyttelse i lavaktivitetsperioder

• Samordning av likeperson og frivillig arbeid i SSHF

• Standardisering av mottak i akuttmottak

• Tjenestemobil

• Vurdering av pleietyngde
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