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Tiltakspakke 1
46 mill

Tiltakspakke 2

74 mill
Helårseffekt 2020

V 2020
H 2020

Tiltakspakke 3
50 mill

(100 mill
helårseffekt 2021)

Status for 
tiltakspakkene i 
masterplanen

Tiltakspakke 0

52 mill



HR/Produktivitet – DRG per brutto mnd. Verk  2011 - 2019

Analyse aktivitet - SSHF Jeg finner stor 
motivasjon i å 
sammenligne oss med 
oss selv for ni år siden. 
Vi har vært der før, og 
vil komme dit igjen!

Overordnet utvikling somatikk 2011-2019:
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KOM-programmet foreslår følgende rekkefølge av fagområder for oppstart:

1. Operasjon Oppstart 2019 november (SSK) desember (SSA + SSF) (MSK)

2. Øre-Nese-Hals Oppstart 2020 februar (SSK + SSA + SFF) (MSK)

3. Ortopedi Oppstart 2020 april (SSK+SSA+SSF) (MSK)

4. Sengepostdrift? Oppstart mai-juni (SSK+SSA+SSF) (MSK)

Disse områdene foreslås for oppstart på bakgrunn av bl.a. følgende kriterier:

• Fristbrudd

• Ventetider

• Gevinstpotensiale

• Størrelse på området

• Uønsket variasjon

Rekkefølge av pitstop
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I planleggingen av den videre rekkefølgen av fagområder for gjennomgang avventes mer konkretisering fra analyseteamet.
Det er viktig å ikke legge opp for ambisiøse løp i pitstop-modellen, men identifiserte forbedringsområder legges til en
oppfølgingsliste i fagmiljøet.



Kultur for endring
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Utfordringsendringer somatikk fra 2019-2020:
Foretaket får økte utfordringer og må iverksette tiltak på minst 180 mill kr

Utfordringene i somatikk på over 110 mill kr fra 

2019 må løses i 2020

Nye «eksterne» kostnader er større enn økte 

rammer og vil kreve ytterligere effektivisering i 

driften, spesielt i somatikken.

KoM-programmet vil være et viktig bidrag til å 

sikre gevinstrealiseringen og gjennomføringen 

av forbedringsprosjekter.

Klinikkene må ha fokus på forbedrings-

prosjekter samt «hverdagseffektivisering» for å 

styre innenfor de gitte økonomiske rammene.

I sum om lag 185 mill.kr. nødvendig i tiltak i 

2020 for å oppnå +40 mill.kr. i resultat.



Sum tiltak i budsjettet 2020 pr klinikk ( foreløpig)

• Det legges opp til betydelige forbedringstiltak i budsjett 2020 for å nå et resultatnivå på +40 mill 

kr for foretaket som helhet. Vel 185 mill.er lagt inn i budsjett-forbedringer i form av tiltak.

• Det legges opp til at KoM-programmet skal bidra aktivt til gevinstrealiseringen i 2020 i 

klinikkene gjennom «Pitstop»-modell i ulike avdelinger/enheter.

• Klinikkene har arbeidet med to tiltakspakker,TP1 i august/september og TP2 i 

oktober/november, i sum om lag 120 mill.kr. KoM- teamet bidrar aktivt i arbeidet.

• Tiltakspakke 3 som forventes å måtte ha en helårseffekt på 100 mill.kr (halvårseffekt i 2020), vil 

det arbeides med utover vinteren/våren 2020.



Resultatbudsjett 2020 prisomregnet

Estimat 2019 er her basert på matematisk fremskrivning fra november virkelig, som er noe mer positivt 

enn beregnet estimat på 35 mill.kr. inkl. salgsgevinster og ISF avregning 2018 på i sum 23 mill.kr.

Reell aktivitetsvekst ca 1,6% fra budsjett 2019 og om lag 2,6% fra prognose 2019. 

Nedgang andre inntekter er overføring til ISF av høykostmedisiner.



Oppsummert resultatbudsjett 2020

• Vekst i somatikken i aktivitetsbaserte inntekter både ift budsjett 2019 og 

estimat 2019. Forventede negativ effekt av vektendringer ISF er innarbeidet.

• Et resultatbudsjett på +40 mill er ambisiøst gitt styringsfarten inn i 2020.

• Reduksjon på 110 årsverk (1,9%) lagt til grunn i de tre somatiske klinikkene-

hvor de første 70 er omlag merforbruket i 2019 fra budsjett, og de siste 80 

(40 i halvårseffekt) er knyttet til tiltakspakke 3.

• Kostnadsøkninger innen IKT, medikamenter, behandlingshjelpemidler, 

gjestepasienter og fritt behandlingsvalg er hensyntatt, men iboende risiko.

• Behov for tilpasninger i driften og tett kostnads- og ressursbrukskontroll, 

spesielt innen de somatiske klinikker og medisinsk serviceklinikk. 

• Kostnadene i budsjettet øker betydelig på ikke personrelaterte kostnader, slik 

at behovet for tiltak/tilpasninger øker i 2020.

• Det er risiko i budsjettet både på aktivitet og bemanning



Foreløpig investeringsbudsjett 2020
Ca 500 mill.kr i behov.

Ramme til prioritering synes å bli 

om lag 110 mill.kr, avhengig av 

årsresultat SSHF i 2019.

Vi har startet prioriteringsarbeidet, 

men har en liste på om lag 200 

mill.kr. det må arbeides mer med.

Den øvrige prioriteringen vil skje 

når resultat 2019 er klart i januar 

2020. AD vil da ferdigstille 

investeringsbudsjettet for 2020.

Salg av eiendommer i 2019 bidrar 

med om lag 47 mill. av 2020 

budsjettet. Det forventes ikke 

ytterligere salg i 2020.


