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MASTERPLAN ØKONOMI – SAKSFREMLEGG 

 

1. Innledning/bakgrunn 

Styret bestilte i sitt junimøte en plan for tilstrekkelig investeringskapasitet for de kommende årene. 

Dette fremkommer i et nytt vedtakspunkt 4 til virksomhetsrapport i sak 034/2019: 

«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.» 

 

Det har siden vært jobbet grundig og helhetlig med en masterplan som skal sikre slik 

investeringskapasitet, hovedsakelig gjennom bedret kostnadskontroll. Det er identifisert en 

tiltakspakke som summerer seg til en forbedring på 74 mill.kr i 2020. Det er videre lagt planer for å 

jobbe fram ytterligere to tiltakspakker for 2020.  

I dette dokumentet beskrives prosess for masterplanen og tiltakspakker med klinikkenes 

økonomitavler og administrerende direktørs staber. Det innføres noen nye begreper i denne saken, 

derfor er det laget en begrepsoversikt i innledningskapittelet.  

Økonomitavlene inkluderer KOM-programmets første sju prosjekter. Det er de sju prosjektene som 

nå har vært konseptfaseutredet, der det er levert gevinstrealiseringsplaner. Gevinstrealiseringen 

legges til klinikkenes økonomitavler. En hensikt med KOM-programmet er nettopp at det skal være et 

bidrag til arbeidet i klinikkene med gevinstrealisering.  

Det gjøres en innsats for å sikre at kombinasjonen av langsiktig arbeid i KOM-programmet, basert på 

et godt beslutningsgrunnlag og med en lagt metodikk, gradvis skal overta for enkelttiltakene i 

klinikkene. 

 

Illustrasjon: KOM som metodikk øker i omfang ihht arbeid med enkeltstående tiltak 

Administrerende direktør bestilte før sommerferien analysebistand fra Helse Sør-Øst i form av 

medlemmer til et analyseteam. Analyseteamet vil også bestå av egne medarbeidere fra SSHF. 

Teamet skal gjennomgå foretakets økonomiske struktur og historikk. Hensikten er å etablere en felles 

situasjonsbeskrivelse på tvers av foretaket. Dette har vi ikke i dag, men er en forutsetning for å enes 

om tiltak og etablere gjennomføringskraft for disse. Analyseteamet vil også kunne forbedre 

treffsikkerheten i klinikkenes arbeid med økonomitavler og enkelttiltak. 
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Begreper i denne planen: 

Masterplan Konkretisert plan for å gjennomføre tiltak og prosjekter som skal gi økt 
investeringskapasitet. Dette dokumentet beskriver masterplanen. Dokumentet 
vil justeres i takt med endrede forutsetninger. 

Økonomitavler Maler for klinikkenes økonomiske tiltak. Klinikkene benytter disse for å føre inn 
sine egne tiltak, samt tiltak som initieres gjennom KOM-programmet. KOM-
programmet har ikke økonomitavler. 

Tiltakspakker En samling av økonomitavler på et gitt tidspunkt. Det omtales tre tiltakspakker 
så langt i masterplanen. 

KOM-programmet Program for Kvalitet og modernisering – for et bærekraftig sykehus 
https://sshf.fisp.no/teams/P01/KOM/SitePages/Hjemmeside.aspx 
KOM-programmet skal fungere som «ekstra muskler» for klinikkene i deres 
utviklingsarbeid. KOM skal bidra til en standardisert utvikling på tvers av 
klinikker og lokasjoner. I programmet omtales grupper av prosjekter som 
«generasjoner». Så langt omtales tre «generasjoner» med prosjekter, det vil si 
prosjekter som ble levert til konseptfaseutredning på samme tid. 

Konseptfase og 
konseptfaseutredning 

Etter at en ide til et KOM-prosjekt er bestemt videre utredet, går det inn i en 
konseptfase. Da skjer en vurdering som inkluderer et gevinstanslag. Vi sier at 
prosjektet er konseptfaseutredet. 

Analyseteam En gruppe som levere beslutningsgrunnlag for arbeidet med masterplanen, både 
innen økonomiske parametere og kvalitets-parametere. Gruppen skal bestå av 
medlemmer fra eget foretak (økonomi, fag, organisasjon, KOM), samt 
tilsvarende kompetanser fra Helse Sør-Øst. 

Lederløfter Det er arbeidet fram en kort beskrivelse av hvilke forventninger som stilles til 
ledere på ulike nivåer i organisasjonen i forbindelse med arbeidet med 
masterplanen, fra administrerende direktør, via klinikkdirektør, avdelingssjef og 
enhetsleder. Forventingene operasjonaliseres for hver enkelt leder, inkludert 
rollen seksjonsleder der det er relevant. Dokumentet har fått navnet lederløftet. 

 

2. Prosess for arbeidet med masterplanen 

Etter junimøtet i styret for Sørlandet sykehus HF, med bestilling av en «konkretisering med effekt av 

pågående tiltak, KOM og andre nødvendige tiltak», sendte administrerende direktør spissede 

bestillinger til klinikkene og KOM-programmet. Klinikkene ble bedt om å jobbe videre med en 

konkretisering av sine økonomitavler, med vekt på 2020-tiltak. Klinikkene hadde frist til 23. august 

med å legge fram sine oppdaterte økonomitavler. I bestillingen ble klinikkdirektørene bedt om å 

jobbe sammen med avdelingssjefer og enhetsledere om å identifisere realistiske tiltak. Hensikten 

med forankringen helt ut til enhetsledere, er å sikre at tiltakene kvalitetssikres og bearbeides på 

avdelings- og enhetsnivå. Jo lenger ut i organisasjonen en kommer, jo mer kjenner lederne til «hvor 

skoen trykker». Dette bygger på erkjennelsen av at det er på enhetsnivået at selve 

spesialisthelsetjenesten utøves, og at tiltak må forankres der. 

Da bestillingen til gikk ut, jobbet KOM-programmet med åtte prosjekter i konseptutredningsfase. 

Programmet hadde frist til 31. august med å levere rapporter fra alle åtte prosjekter. KOM-

programmet fikk frist til 23. august med å levere gevinstrealiseringsanslag for de åtte prosjektene. 

KOM-programmet gir ekstra muskler til arbeidet med å skape økonomisk balanse. Programmet 

bidrar til at utviklingen skjer standardisert, på tvers av foretakets klinikker og lokasjoner.  Det har 

vært nært samarbeid mellom klinikkdirektører, KOMs programdirektør og økonomidirektør i arbeidet 

med gevinstanslag. Det er blant annet lagt inn en arbeidsdag der de klinikkvise controllerne sammen 

med KOM-programmet og prosjektledere gjennomgikk grenseflater mellom tiltak i klinikkene og 

prosjekter i KOM-porteføljen.   

 

https://sshf.fisp.no/teams/P01/KOM/SitePages/Hjemmeside.aspx
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3. Involvering 

Interessent-bildet til Sørlandet sykehus HF er sammensatt og komplekst. For å sikre en god prosess 

legges det stor vekt på involvering både internt og eksternt i arbeidet med masterplanen. 

 Administrerende direktør har samlet Foretaksledelsen til flere heldagsmøter om temaet. Klinikkene 

har hatt temaet oppe på sine ledermøter, og de har holdt sine dialog- og drøftingsmøter på 

klinikknivå. Stabsavdelinger holder også dialogmøter på deres nivå. Det vil være nødvendig med 

ytterligere forankring i det videre arbeidet.  Tillitsvalgte, verneombud, kommuner og brukerutvalg er 

involvert i egne møter. 

 

Det ble holdt et første dialogmøte med tillitsvalgte og 
verneombud 7. august. Den 21. august presenterte 
administrerende direktør status i arbeidet så langt for 
tillitsvalgte og verneombud, og ba om innspill og 
tilbakemeldinger på tillitsvalgtes rolle i arbeidet. Det ble 
lagt inn et ekstraordinært drøftingsmøte før 
styresaksutsendelse slik at innspill fra tillitsvalgte og 
verneombud ble innarbeidet i styresaken.  Styresaken er 
planlagt drøftet med tillitsvalgte og verneombud i det 
ordinære drøftingsmøtet før styremøtet. Eventuelle 
innspill vil fremkomme i referat og protokoll fra 
drøftingsmøte som legges ved sakspapirer til styret. 

 

Fig.: Forankring hos interessenter internt og eksternt 

 

Oversikt over aktiviteter i august og september 

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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Administrerende direktør har benyttet intranettet til å informere organisasjonen. Tillitsvalgte er gitt 

mulighet til å komme med innspill til informasjonen som legges ut på intranett. Det arbeides med 

ytterligere informasjonstiltak i Kommunikasjonsavdelingen.  

For å sikre god dialog med kommunene deltok administrerende direktør på rådmannssamling 19. 

august, og har hatt to møter med ledelsen i Overordnet strategisk samarbeidsorgan (OSS) og i de 

regionale samarbeidsorganene. Det er også lagt opp til at masterplanen om KOM-programmet er 

tema på samling med kommunene i OSS etter styremøtet. 

Brukerutvalget er involvert i møte med leder før styresaksutsendelse, og i møte i det fulle 

Brukerutvalget 16. september.  Fylkesmannen er også orientert om masterplanen. 

Det arbeides videre med «lederløfter», som er gjensidige avtaler mellom overordnet og underordnet 

leder. I avtalene skal det legges inn hvilke konkrete forventninger som stilles til den enkelte leder. 

Dette bidrar til god involvering og eierskap i organisasjonen. 

 

Innspill fra tillitsvalgte 

Det er kommet flere innspill fra tillitsvalgte til masterplanen. Det er for eksempel pekt på viktigheten 

av at planen gjelder hele SSHF, inkludert Klinikk for psykisk helse og avhengighetsbehandling. 

Tillitsvalgte mener det er viktig at klinikkene har et godt faktagrunnlag og støtter derfor 

administrerende direktør sitt initiativ om å etablere et analyseteam.  

Mange av innspillene er knyttet til bekymring rundt korte frister for dette arbeidet, og en er 

bekymret for at dette vil påvirke kvaliteten, forankringen og involveringen i det kommende arbeidet 

med masterplanen. Det er også kommet konkrete innspill knyttet til en mer hensiktsmessig måte å 

gjennomføre møter med tillitsvalgte på. De peker i tillegg på at arbeidsgiver må være bevisst på å 

ikke «telle gevinster» flere ganger. Arbeidsgiver bes sikre at reduksjon av tjenester og ressurser ett 

sted ikke innebærer et økning et annet sted. Tillitsvalgte er videre opptatt av at informasjon må nå 

helt ut i alle ledd. Det ble også understreket at det må vurderes hvilke oppgaver som kan prioriteres 

bort. 

4. Økonomisk utfordringsbilde 

 

Den somatiske delen av Sørlandet Sykehus HF har i en årrekke hatt en kostnadsbruk utover de gitte 

rammene.  

Det økonomiske utfordringsbildet for foretaket har i de siste 5 årene vært tydelig beskrevet i de 

økonomiske langtidsplanene (ØLP) som styret har vedtatt og som har dannet grunnlag for foretakets 

budsjettdisponeringer. I ØLP er det i disse årene påpekt behovet for redusert ressursbruk innen 

somatikk, da rammene i sum tilgjengelig for drift av de somatiske klinikkene kun gitt rom for vekst til 

høykostnadsmedisiner og behandlingshjelpemidler i hovedsak, og pålagt effektivisering av driften for 

øvrig. Den årlige budsjettprosessen har vist behov for reelle nedtak av kostnader, noe foretaket i sum 

ikke har klart å gjennomføre.  
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Tabellene under beskriver bildet pr klinikk og samlet fra 2015 til 2019.: 

 

I vedlegg 1 til masterplanen finnes en mer fyllestgjørende beskrivelse av den økonomiske utviklingen 

i foretaket.  

Økonomisk utvikling i somatikken i 2019 

Somatikken har i 2019 hatt en vekst i kostnader som er større enn dens rammer. I tillegg har 

aktiviteten vært lavere enn budsjettert.  Merforbruk av kostnader er spesielt tydelig på lønnssiden. 

Summen av den somatiske delen av virksomheten i 2019 går mot -165 mill.kr i driftsavvik. I 

budsjettet for 2019 ble det lagt til grunn en økt utfordring på 60 mill.kr i driftsrammene for 

somatikken. 

Det er både redusert aktivitetsinntekt, om lag 80 mill.kr. og merforbruk av ressurser, spesielt lønn på 

55 mill.kr. og medikamentkostnader på ca. 15 mill.kr. samt kjøp av helsetjenester, på ca. 15 mill.kr. 

 

Noen av årsakene ligger i mangel på overleger i alle de somatiske klinikkene og behandlere innen 

KPH. Det er også utfordringer med å sikre tilstrekkelig spesialsykepleiekompetanse. Den bærekraftige 

løsningen er å øke antallet sykepleiere i spesialutdanning innen anestesi, operasjon, intensiv, barn og 

jordmor.   

Foretakets økonomi balanseres av et mindreforbruk av høykostnadsmedisin på 25 mill.kr, et 

mindreforbruk på 12 mill.kr.kr i staber, samt en rekke andre engangsposter som bidrar positivt. 

Samlet forventes foretakets totale drift å gå nær 0 i 2019. Det er et resultat som er 40 mill.kr. 

dårligere enn kravet fra vår eier, og som resulterer i at vi har svært lite igjen til investeringer i 2020.  

Det nedsettes en arbeidsgruppe som utover høsten arbeider med å finne ytterligere tiltak allerede 

høsten 2019 for å motvirke denne utfordringen.  

Økonomisk utfordring for 2020-driften 

Utfordringene for økonomien i somatikken øker også i 2020. Det er anslått omlag 70 mill.kr. i lavere 

rammer for driften. I sum vil det være behov for tiltak på minst 178 mill.kr allerede i 2020. 

Driftsutfordringene fra 2019 må løses i tillegg til den reduserte rammen. 

Det kommer i tillegg økte utfordringer i klinikkene knyttet til ulike kvalitetstiltak så som styrkede 

vaktordninger og intensivkapasitet. 

 

 

 

 

Somatikk summert 2019  Prognose 2019 Bud 2018 Virk 2018 B 2017 Virk 2017 Bud 2016 Virk 2016 Bud 2015  Virk 2015 Bud

Basisrammer 1822 1822 1842 1842 1757 1757 1662 1662 1623 1623 12,3 %

Aktivitetsbaserte inntekter 2484 2576 2401 2426 2258 2323 2179 2236 2031 2071 22,3 %

SUM INNTEKT 4306 4398 4243 4268 4015 4080 3841 3898 3654 3694 17,8 %

Lønnskostnader 3141 3085 3063 2964 2950 2908 2825 2787 2763 2700 13,7 %

Varer, helsetj. og ADK 1309 1313 1255 1304 1157 1167 1140 1111 995 994 31,6 %

SUM KOSTNADER 4450 4398 4318 4268 4107 4075 3965 3898 3758 3694 18,4 %

DRIFTSAVVIK -144 0 -75 0 -92 5 -124 0 -104 0

kun de 3 somatiske lokasjonene: -165 0 -126 0 -87 0 -107 0 -98 0

2019  Prognose 2019 Bud 2018 Virk 2018 B 2017 Virk 2017 Bud 2016 Virk 2016 Bud 2015  Virk 2015 Bud

OMSETNING FORETAKET SAMLET 7268 7313 6887 6951 6681 6768 6484 6517 6455 6465 12,4 %

inkl.internhandel, ex.mva.

RESULTAT FORETAKET SAMLET 0 40 81,9 75 121,9 80 97,9 90 112,4 120

(før nedskrivninger) 0,0 % 0,5 % 1,2 % 1,1 % 1,8 % 1,2 % 1,5 % 1,4 % 1,7 % 1,9 %

"Somatikk" andel: 59,2 % 60,1 % 61,6 % 61,4 % 60,1 % 60,3 % 59,2 % 59,8 % 56,6 % 57,1 %
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Dette regnestykket eksemplifiserer dette: 

             
 

Utfordringene i ØLP perioden 2021-2023 vil øke ytterligere med om lag 45 mill.kr. årlig i de 

kommende tre årene (ref. ØLP 2020-2023). 

 

5. Arbeid med økonomitavler/tiltak i klinikkene. 

Det ble etter styremøtet i juni gitt et oppdrag til klinikkene om å utarbeide oppdaterte økonomitavler 

for 2019, samt nye økonomitavler som skulle gi minst 1,5% i effekt i 2020. Parallelt med dette fikk 

KOM-programmet i oppdrag å ferdigstille gevinstbetraktningene for sine 8 prosjekter i konseptfasen. 

I etterkant av disse leveransene ultimo august, har dette blitt konsolidert, slik at gevinster ikke 

regnes to ganger-både i klinikk og KOM-program. 

Det har i dette arbeidet blitt meldt inn om lag 80 tiltak på i sum 100 mill.kr. når KOM-tiltak og 

klinikker er avstemt. Dette er fordelt på samtlige somatiske klinikker samt staber og deres 

fellestjenester. Ved gjennomgang av forventet oppstart og sannsynlighet er dette tallet justert til nær 

74 mill.kr. Slik nedjustering gjøres ut fra en erfaring med at en ikke klarer å oppnå full effekt av alle 

tiltak. Det er gjennomført både for klinikkenes egne tiltak, og KOM-prosjektenes gevinstrealiserings-

oversikter. Det arbeides videre med kvalitetssikring av overslagene. 

Økonomitavlearbeidet er forankret både i klinikkenes ledergrupper og i de enkelte avdelingene i de 

respektive klinikkene. Dette er gjort både i lederlinjene og hos de tillitsvalgte. I KPH arbeides det også 

med tavler, men grunnet eiers forutsetninger og prioriteringsregelen er tiltakene rettet mot aktivitet 

og kvalitet. Analyseteamet vil inkludere KPH i sitt arbeid. KPHs tavler er i denne masterplanen ikke 

tatt med. 

Det planlegges et nytt arbeid med flere tiltak i klinikkene gitt de driftsavvikene som oppsto gjennom 

sommeren og som er uttrykt i en prognose for foretaket i retning 0. 

 

 

 

 

 

mill.kr

Resultat 2019 SSHF 0 prognose pr august 2019:

engangseffekter 2019 45 en rekke poster,samt red. rammer stab m 10 mill. for 2020

bruk av buffer i 2019 15 buffer opprettholes i 2020

høykost 25 engangseffekt,saldert inn i 2020 budsjett

nye utfordr 20 49

resultatkrav 20 60 ref ØLP 2020

helårseffekt av 2019 tiltak -16 utover effektene i 2019 ( som ligger i prognosen over)

sum nødvendig forbedring 178

* tiltak identifisert hittil 74 anslag sannsynlighet 70% på gjennomføring og effekt i 2020

(Klinikker og KOM program) på klinikkenes innmeldte tiltak samt KOM-tiltakene.

 (redusert for dobbeltføringer klinikk og KOM)

rest å løse 104
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Tabellen under oppsummerer tiltakene: 

 

Tiltakslister pr klinikk og staber ligger som vedlegg 2 til saken. Dette dreier seg om nye tiltakslister. 

2019-listene er allerede styrebehandlet. Tiltakene til klinikkene har en stor bredde. Tiltakene er 

innrettet mot mer effektiv drift. Nedtak av dette omfang vil innebære en reduksjon av 

lønnsbudsjettet, som vil medføre reduserte årsverk. Dette søkes løst gjennom reduksjon av 

midlertidige engasjementer og normal turnover, samt reduksjon av overtid. Det er ett tiltak i 

økonomitavlene som medfører outsourcing, det er helsebuss i PTSS. 

Det planlegges et økonomitavlearbeid med ytterligere tiltakspakker. En arbeidsgruppe skal settes 

ned for å jobbe fram flere kortsiktige tiltak for 2019. Tiltakspakke 2, for 2020 starte i oktober. 

Funnene fra analyseteamet og forutsetninger i budsjettarbeidet bidrar til innretningen av dette 

arbeidet. KOM-programmet vil også bidra til planlegging og gjennomføring av prosjekter som nå er i 

konseptfase. 

Strategiplanarbeidet som skal gjennomføres i 2020 vil gi føringer for det videre arbeidet. 

6. KOM-programmet 

 
I det følgende presenteres en gevinstoversikt over prosjekter i KOM. I alt har 8 prosjekter levert 

rapporter etter avsluttet konseptfase. I konseptfasen har hvert prosjekt utarbeidet egne 

gevinstoversikter med unntak av ett prosjekt. Det har vært identifisert tre typer gevinster; 

økonomiske, kvalitative og gevinster som gir spart tidsbruk, men som ikke kan realiseres økonomisk.  

Hvert enkelt prosjekt er omtalt i vedlegg 3. Der det er aktuelt er det spesifisert forutsetninger og 

risiko knyttet til enkeltgevinster samt sannsynlighet for gevinstoppnåelse. For hvert prosjekt 

beskrives også de viktigste kvalitative gevinster. En del av prosjektene vil også være en forutsetning 

for å kunne imøtekomme fremtidens endringer og utfordringer (tilrettelegge for digitalisering, møte 

økt pasientgrunnlag, rekrutteringsutfordringer etc.). 

Om prosjektene 
Prosjektene som omtales som «Generasjon 1» har til felles at de har fått midler til tjenesteinnovasjon 

fra Helse Sør- Øst. Midlene ble tildelt i desember 2018. Disse prosjektene gjennomføres i nært 

samarbeid med kommunene i Agder og vil bidra til å løse morgendagens utfordringer i de samlede 

helsetjenestene. Ett av disse prosjektene – «Avstandsoppfølging» (Fremtidsrettet 

samhandlingsmodell på Agder – Videreføring av TELMA) - har levert egen gevinstoversikt. Når det 

gjelder «Barn under radaren» så er gevinstene av mer langsiktig samfunnsøkonomisk karakter, mens 

det i prosjektplanen til «Samarbeid om de som trenger det mest på Lister» er skissert at gevinster 

beregnes i et regnskap sammen med kommunene. 

  

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                                               

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                                                 
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Følgende prosjekter regnes som «Generasjon 2» i KOM:  

1. Optimal poliklinikk  
2. Optimal operasjonsplanlegging  
3. Optimal journaldokumentasjon  
4. Ny oppgavedeling  
5. De som trenger det mest  
6. Felles biladministrasjon  
7. Økt arbeidsglede  
8. Planlegging av legers arbeidstid  
9. Gjør kloke valg  
10. Ressursplanlegging på tvers  
11. Fra døgn til dag  
12. Kontinuerlig forbedring  
13. Flytting av AFR  
 

Prosjektene fra 1-7 har gjennomført konseptfase og evt videreføring over i prosjektfase vil bli vurdert 

etter styringsgruppemøte senere i september og drøfting med tillitsvalgte. Prosjektene 9 -14 har av 

ulike årsaker ikke fullført konseptfasen.  

Samlet gevinstpotensial 
Beregningen av gevinstpotensialt for hvert av de 7 prosjektene og hvordan dette fordeler seg på 

årene 2019-2022 er presentert under. Beregningene synliggjør det økonomiske potensialt i hvert 

prosjekt sammen med en sannsynlighetsvurdering.  

I beregningen av prosjektenes samlede potensielle økonomiske gevinster er alle enkeltgevinster som 

kan tallfestes økonomisk summert. Det er gjennomført en vurdering av sannsynlighet for 

gevinstoppnåelse i hvert prosjekt. Det er lagt inn en forutsetning om at det er realistisk med 68% 

måloppnåelse. 

 

Det er noen overordnede usikkerhetsfaktorer knyttet til gevinstvurderingene. Alle vurderinger er 

basert på konseptfasearbeidet. Dette skal være grove estimater som etter prosjektmetodikken skal 

beregnes mer detaljert i planleggingsfasen. Dette gjelder både gevinstenes størrelse og 

realiseringshastighet. Det foreligger også avhengigheter mellom flere av prosjektene, samtidig som 

flere av prosjektene peker på felles forutsetninger. Slike forutsetninger kan være felles ventelister på 

tvers av lokasjoner og felles prosedyrer. Parallelt med arbeidet med masterplanen og KOM styrkes 

strukturer som fagråd i foretaket. 
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Videre prosess – veivalg 
En god planlegging av neste fase for prosjektene vil være vesentlig for å lykkes. Det er flere ulike 

modeller for å strukturere neste fase. I henhold til prosjektmetodikken skal rapportene etter 

konseptfase drøftes med tillitsvalgte før beslutning om det videre arbeidet fattes, dette 

gjennomføres senere i september. 

I utgangspunktet skal hvert prosjekt vurderes for seg. Flere av prosjektene kan med fordel planlegges 

og gjennomføres koordinert for å sikre samordning, unngå dobbeltarbeid og sikre sammenheng med 

helhetlig pasientforløp. En modell for samordning av prosjektene må ivareta endringsbelastning i 

ulike deler av organisasjonen og hos samarbeidsaktører, samtidig som det sikres nødvendig framdrift 

i prosjektene. Et alternativ kan være å ta for seg ett fagområde om gangen og planlegge og 

gjennomføre de enkelte prosjektene. Det bør også vurderes hvordan ikke igangsatte og framtidige 

prosjekter kan integreres i en slik modell. Et eksempel på dette kan være langtidsplanlegging av 

legers arbeidstid som vil være en forutsetning for optimal drift av poliklinikker og optimal 

operasjonsplanlegging. I videre arbeid vil ressurser fra KOM inngå sammen med ressurser fra 

klinikker og staber i et slags «innsatsteam». Det vil også være naturlig å koordinere dette med 

analyseteamet som opprettes i samarbeid med HSØ.  

Som beskrevet i avsnittet samlet gevinstpotensial er det enkelte tiltak i klinikkenes økonomitavler 

som overlapper helt eller delvis med områder som dekkes av de enkelte prosjekter i KOM. For disse 

tiltak må det gjøres en vurdering av om de skal gjennomføres i klinikken uavhengig av KOM, med 

støtte fra KOM, eller om en skal avvente gjennomføring til KOM-prosjektene igangsettes.  

Nye KOM-prosjekter 

Det er utarbeidet utkast til mandat for konseptfase på flere nye prosjektideer (generasjon 3). Disse er 

nå sendt ut til tillitsvalgte med mulighet for å gi innspill før det tas stiling til hvilke konseptfaser som 

startes opp. De nye prosjektideene er blant annet valgt ut utfra estimert gevinstpotensial, men også 

med tanke på hvilke deler av foretaket prosjektene i generasjon 1 og 2 ikke omfatter. Her følger en 

oversikt over de enkelte idéene: 

 Avstandsoppfølging del 2 

 Medikamentkabinett  

 Geografisk innkalling  

 Standardisering av mottak i akuttmottak  

 Samordning av likeperson og frivillig arbeid i SSHF 

 Kodekontroll poliklinikk  

 Tjenestemobil  

 Ressursutnyttelse i lavaktivitetsperioder  

 Vurdering av pleietyngde 
 
Gevinstpotensial av disse er så langt ikke beregnet og ikke tatt med i gevinstoversiktene presentert i 
saken. 
 

7. Handlingsrom/potensial på aktivitetsvekst 
 

Analysetemaet vil gjøre et arbeid knyttet til forbruk av spesialisthelsetjenester og kapasitet i enkelte 

fag. Med bakgrunn i analyse av Sørlandets befolknings behov for og forbruk av somatiske 

spesialisthelsetjenester, og den noe lave aktivitetsutvikling i sykehuset de senere år, kombinert med 

de ventelister og ventetider vi ser i driften, er det grunnlag for å anta at det også vil ligge et potensial 

i økt aktivitet i de kommende årene. Analyseteamet vil gjøre et arbeid for å påvise dette. 
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Resultatet vil bli drøftet i klinikkene og innarbeidet i budsjettene for 2020. Særlig viktig i 

budsjettarbeidet blir å vurdere stabilitet og rekruttering i forhold til legebemanningen. 

 

 

8. Analyseteam 

Det er vedtatt å nedsette et analyseteam med bred representasjon både fra Helse Sør- Øst RHF og fra 

Sørlandet sykehus HF. Dette for å skaffe oss en felles forståelse av de økonomiske rammer på tvers i 

sykehuset, samt å få kvalifiserte innspill til områder sykehuset har forbedringspotensial på. 

Dette innbefatter produktivitetssammenlikninger med andre sykehus innen regionen, både 

overordnet og ned på enkeltfag, samt gjennomgang av forbruksrater, koding, bemanning og 

kapasitet, bruk av økonomiske rammer med mer. Alle klinikker samt staber vil bli sett på i dette 

arbeidet. 

Teamet begynner sitt arbeid ultimo september og vil ha delleveranser frem mot 1.desember, hvor 

budsjettet for foretaket skal fremstilles i styresak til desember-møtet. Sammensetningen av teamet 

vil være representanter både fra analyse, HR, økonomi og fag i HSØ og sykehuset. 

9. Administrerende direktørs vurderinger og veien videre 

Administrerende direktør vil rose klinikkene, KOM-programmet og stabene for en stor innsats med 

økonomitavler og masterplanen på kort tid.  

Det er store summer som skal hentes ned i foretaket de kommende årene. Det er lagt opp til ulike 

strukturer for å få dette til, som det er redegjort for i denne saken. Strukturer er viktig men et sterkt 

og sammenhengende lederskap helt ut i organisasjonen er nødvendig for å snu den negative 

trenden. Prosessen med masterplanarbeidet så langt har vist vilje og evne til å identifisere og 

konkretisere tiltak.  

Samtidig skaper arbeidet med masterplanen et betydelig press og organisasjonens totale 

utviklingskapasitet må kartlegges grundigere. Flere av KOM-prosjektene vil kreve store endringer på 

flere nivå i organisasjonen. Det er en risiko for at gevinstene som her er skissert, sammen med den 

omstilling som også skjer gjennom klinikkenes ordinære økonomiarbeid, samt innføring av regionale 

IKT-løsninger samlet forutsetter større utviklingskapasitet enn organisasjonen har. Det er særlig 

utfordringer knyttet til mottakskapasitet i klinikkene. Det gjennomføres en risikovurdering av dette. 

I arbeidet med økonomisk balanse må en ikke tape av syne det som er hovedmålet til Sørlandet 

sykehus HF; å tilby gode helsetjenester for Agders befolkning. Faglighet og pasientsikkerhet skal 

holdes høyt. Det er en forutsetning at fagrådene styrkes, det er innført tydeligere forventninger i nye 

mandater. Det opprettes fagråd som per i dag mangler, særlig innen medisinske fag. Et annet verktøy 

er en bestilling til Klinisk etikk-komite (KEK) knyttet til noen viktige prosjekter som Gjøre kloke valg og 

De som trenger det mest. En tett dialog med Brukerutvalget og Ungdomsrådet bidrar til at 

pasientperspektivet holdes høyt. 

I en periode med tøffere prioritering er et godt beslutningsgrunnlag av stor viktighet. Bestillingen av 

et analyseteam skal bidra til et felles bilde av blant annet økonomiprofilen og identifisering av 

potensialt for forbedring i foretaket. Videre arbeides det med et tettere samarbeid med 

Universitetene i Agder og Oslo om følgeforskning.  

I denne styresaken er det lagt fram en tydeliggjøring og konkretisering av en plan gjennom 2020 for å 

oppnå økonomisk balanse med formål å øke investeringsbudsjettet, gjennom først og fremst å 

redusere kostnader, men også øke inntekter. Det legges opp til tre tiltakspakker, og saken synliggjør 
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den første av disse.  
 

 


