
 

 

  

  

Økonomiske tiltak - planer høsten 2022 og 2023 

 

Innledning 

Som beskrevet i virksomhetsrapport for juni og juli, er utfordringsbildet for SSHF innen 
økonomi krevende ved starten av høsten. Utfordringsbildet er som før pandemien, størst i de 
tre somatiske klinikkene, men også KPH har gjennom sommeren fått tydeliggjort en 
underliggende utfordring som adresseres. 

Foretakets avsetninger av pandemimidler som har bidratt til et økonomisk resultat i balanse pr 
juli, er nå oppbrukt, slik at den videre driften må klare seg uten den dekningen de 130 mill.kr 
for 2022 har gitt av merkostnader og aktivitetsinntektstap. 

Årsprognosen ble oppdatert per juni til å være et resultat for 2022 på 0 mill.kr. Dette er basert 
på utfallet av styresak 072-2022 i HSØ som gjaldt tildeling av Covidkompensasjoner, hvor SSHF 
i sum fikk 0. Det pågår en dialog med HSØ om dette. 
 

Ventetider i Kristiansand og Arendal, pandemi og rekrutteringsutfordringer i enkelte kirurgiske 

fag og psykiatri bidrar også til de økonomiske utfordringene i form av fristbruddskostnader.   

Utfordringsbildet for 2023 vet vi øker innen somatikk, ref. ØLP 2023-2026. Dette gjør det 

derfor ekstra viktig å komme i gang med forbedringsarbeidet gjennom høsten 2022, slik at 

inngangsfarten i driften er bedret før nyttår. Gitt dagens drift er behovet for forbedringene i 

klinikkene nærmere 300 mill.kr samlet sett hvis resultatkrav på 100 mill.kr for 2023 skal 

opprettholdes.  

Det arbeides nå med planer klinikkvis for bedring av driftsøkonomien for høsten 2022 og 

2023.Dette krever både prosess og involvering av ledere og ansatte på flere nivåer i ukene som 

kommer. De ulike klinikkenes utfordringsbilder og tiltak er overordnet beskrevet i saken. 

 Størrelsen på utfordringsbildet tydeliggjør også et behov for å se på klinikkovergripende tiltak. 

Dette vil foretaksledelsen arbeide med utover høsten og komme tilbake til i forbindelse med 

budsjettbehandlingen i desember. 
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Økonomi tiltak – planer høsten 2022 og 2023 
 

1 Overordnet kommentar 

 

Administrerende direktør har lagt opp til møter med de respektive klinikkledelsene i 
september hvor avdelingslederne og klinikkdirektører skal presentere sine planer for tiltak for 
økonomisk forbedring. Arbeidet vil fortsette hele høsten, inkludert nødvendige 
forankringsrunder både i enheter og avdelinger og med tillitsvalgte og verneombud. 

Beskrivelsen av tiltak så langt blir noe overordnet og ikke presisert i forhold til tidsplan og 
delårseffekter. Dette vil konkretiseres i samarbeid med de over nevnte ledere og tillitsvalgte og 
presenteres i senere møter 

Vi har i dette notatet valgt å fokusere på en del generelle tiltak samt noen klinikkvise i de tre 
somatiske klinikkene og KPH, samt å beskrive utfordringsbildet for hver av disse. De øvrige 
klinikker og staber/resultatenheter bidrar positivt til økonomien i foretaket i sin drift og 
forventes å gjøre dette også ut 2022. 

Vi har valgt å kommentere utviklingen i de ulike klikkene sett opp mot 2019 som var siste 
normalår i driften. I det perspektivet ser vi en klar forverring av økonomien i alle de 4 omtalte 
klinikkene. I forhold til resultatkrav på 100 mill.kr i 2023 for foretaket, ref. ØLP 2023-2026 
vedtatt i styret i mai 2022, tilsier dette et behov for forbedring i de 4 klinikkene på om lag 300 
mill.kr. Dette utgjør om lag i sum om lag 6% av dagens driftskostnadsnivå i de 4 klinikkene.  

Et såpass betydelig utfordringsbilde vil kreve overordnede tiltak på tvers av klinikkene i tillegg 
til betydelige tiltak i de enkelte klinikkene. Det vises til arbeidet med utredninger definert i 
Utviklingsplan 2040, som vil prioriteres og arbeides med frem til budjettsak for 2023 i 
desember 2022. 

2 Økonomien pr juli og utfordringsområder i driften  

 

Det økonomiske bildet av driften er krevende i de tre somatiske klinikkene og KPH. 

Selv etter at 125 mill.kr. er kompensert fra Covidmidler, vises det budsjettavvik på i sum 146 

mill.kr. i de tre somatiske klinikkene og 27 mill.kr i KPH pr juli 2022. 

Dette har vært økende der siste tre månedene. 

 

Prognosene for avvik ut 2022 før effekt av tiltaksarbeidet er i størrelsesorden 200 mill.kr. i 

somatikk og 40 mill.kr. i KPH. Samlet prognose for 2022 er så langt betraktet nær 0 for 

foretaket. 

 

I vår gjennomgang er det identifisert 8 hovedelementer som  har betydning for utviklingen og 

utfordringene i 2022: 

1) Økt korttidsfravær som foretaket må finansiere samt bruk av bonuser og innleie 

2) Økt bemanningsbruk, ekstrahjelpsbruk, covidbemanning og utsatt nedtak 

pleiebemanning 

3) Aktivitetsutvikling pasientbehandling 

4) Fristbruddskostnader 

5) Kostnader til utredninger nytt akuttbygg 

6) Andre driftskostnader/varekjøp 

7) Lønnsoppgjøret for 2022 

8) Lavere covid-kompensasjon enn forventet og budsjettert gjennom året 
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Ad 1) Økt korttidsfravær i 2022, bruk av bonuser og innleie 

 

Sammenliknet med 2019 (siste normalår), som også dannet grunnlaget for budsjettet for 2022, 

viser en negativ utvikling i kortidsfraværet. Regelverket er slik at dette må SSHF selv betale for 

En samlet endring fra 2,0% i 2019 til 3,5% i 2022 utgjør om lag 75 årsverk i økninger, hvorav 

det meste av dette må erstattes med ekstravakter, innleie eller overtid, noe som gir betydelige 

merkostnader i driften. Dette kombinert med en samtidig økning i langtidsfravær, slik at det 

totale fraværet hittil i år har økt med 107 årsverk, har gitt betydelige driftsutfordringer hittil i 

år, både på aktivitetstap og merkostnader.  

Det kan nevnes at det er utbetalt sykepleie-bonuser på omlag 15 mill.kr for å få besatt vakter i 

helger og i sommeravviklingen. Samtidig har overtidsbruk, uforutsette vakter og ekstrahjelp 

økt med vel 70 mill.kr hittil i år. Det er også en kraftig økning i innleiebruken av vikarer, 43 

mill.kr. i 2022 mot 27 mill.kr. i 2019 for de førte 7 mnd. Økningen i innleie er størst for 

pleiebemanning SSF og legebemanning i KPH. 

Alle elementene over benyttes for å erstatte sykefravær og løse utfordringene i driften i 

forhold til delvis høye belegg på sengeposter , opprettholdelse av kirurgisk aktivitet i SSF, og 

behandlerkapasitet i KPH i perioder. 

 

Høstens kortsiktige tiltak på bemanningsbruk i samtlige klinikker vil ha fokus på å få redusert 

kortidsfraværet, få ansatt behandlere i ledige stillinger både i KPH og SSF, samt redusere 

innleie-, overtid- og ekstravakter samt bonusvakter så langt mulig.  

 

Dette blir et fokus på alle ledernivåer i driften i de neste ukene. AD vil ta dette opp som tema 

med alle ledere på månedlig informasjonsmøte samt i klinikkledersamlinger i hver klinikk i de 

kommende ukene. 

 

 

Ad 2) Økt bemanningsbruk, covidbemanning og utsatt nedtak pleiebemanning 

 

Utover sykefraværet som har medført en betydelig bemanningsvekst i klinikkene, har det også 

vært en økt bemanningsbruk innen pleie i enkelte klinikker. Dette kombinert med utsettelsen 

av nedtak i pleiebemanning på vel 90 årsverk i somatikk, har gitt et budsjettavvik på om lag 

100 årsverk hittil i år, og en vekst fra 2019 på nær 30 årsverk. Det er spesielt i SSA at dette 

kommer tydelig frem. Noer av forklaringen ligger i svært høyt belegg på sengeposter i 

enkeltperioder samt økende behov for fastvakter. 

 

Covidbemanning hittil i år har vårt 75 årsverk i snitt. I juli var dette nede i 29 årsverk, og dette 

er planlagt tatt ned i alle klinikker i august og september. 

 

Det har vært utstrakt bruk av ferievikarer gjennom sommeren, noe årsverkene i august (juli 

variabellønn) viser. Fokus på nedtak av disse i august og september i alle klinikker vil gi seg 

utslag på årsverk og lønnsutbetalinger. Rapport for avslutningsmåned 

engasjementer/korttidskontrakter hentes nå ut månedlig for oppfølging av dette. 
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SSK og SSA arbeider nå videre med planer for å redusere pleiebemanningen i henhold til 

planene fra «før Covid». Disse vil måtte justeres noe ut fra erfaringer og utvikling i belegg på 

sengepostene. Målsettingen er å få justert fast bemanning i arbeidsplanene på plass innen 

nyttår, samt redusere forbruket av ekstravakter nevnt over.  

Dette tallfestes og tidfestes i budsjettarbeidet fremover. 

 

 

Ad 3) Aktivitetsutvikling pasientbehandling 

 

Pandemien ga i 1.tertial negative avvik både på innleggelser, dag- og poliklinisk behandling. 

I perioden mai-juli har aktiviteten i de somatiske klinikkene økt, og vi forventer å være minst 

på budsjetterte nivåer utover høsten. I dette ligger forventninger og tiltak i SSK og SSF om å 

øke aktivitet, begge steder i stor grad på kirurgisk/ortopedisk side. SSA er på/over budsjett i de 

fleste fagene. 

Det arbeides spesielt med ortopedi på tvers i foretaket for å øke både poliklinisk aktivitet og 

operasjonsaktivitet- dette grunnet lange ventelister/høye ventetider og økende 

fristbruddskostnader. En gradvis reduksjon av disse kombinert med økt aktivitet vil gi 

betydelige økonomiske effekter inn mot 2023. 

Det vil for øvrig fortsatt benyttes frivillig poliklinikk i flere fag for reduksjon av ventelistene. 

 

Ad 4) Fristbruddskostnader 

 

Foretaket har hittil i år fristbruddskostnader på om lag 22 mill.kr. Disse er det ikke budsjettert 

for, og blir viktige å redusere / unngå over noe tid- ref. omtale av ortopedi i kapitlet over. 

Vi regner med at dette for hele 2022 kan bli opp mot 40 mill.kr hvorav 30 mill.kr innen 

ortopedi. Etter juli er det nær 900 kommende fristbrudd bare i dette fagområdet. 

 

Også KPH har en økende fristbruddskostnad knyttet til DPS Østre Agder. Hiå nær 4 mill.kr.  

Det arbeides i klinikken med tiltak for raskt å redusere dette med støtte fra andre avdelinger i 

klinikken. 

 

Ad 5) Kostnader til utredning nytt akuttbygg. 

 

Det ble i budsjett 2022 antatt at alle kostnader kunne aktiveres som investering, men etter 

avklaring med HSØ om regelverket der gjør at alle faser frem til 3B-beslutningen skal 

utgiftsføres. Dette påfører oss en ekstern kostnad på minst 15 mill.kr i 2022. Dette vil ikke 

gjenta seg i 2023 da fremtidige kostnader vil aktiveres når beslutning 3B på alternativvalg er 

tatt. Disse kostnadene er inne i prognosen for 2022.  

I tillegg kommer en betydelig intern tidsbruk av klinisk personell, som tas direkte i klinikkenes 

drift, og som i noen grad påvirker aktivitet og inntekt for de berørte klinikkene. 

 

Ad 6) Andre driftskostnader/ varekostnader 

 

På generelt grunnlag ser vi en betydelig kostnadsvekst både på medikamenter, andre 

forbruksvarer og andre driftskostnader. Den generelle prisstigningen synes å utgjøre langt over 

de 2,5% som lå i statsbudsjettets rammer for 2022 budsjettet. Vi ser dette i særlig grad på 

medikamentsiden, hvor vi fort vil få et avvik i området 10-15 mill.kr. i 2022. Dette vil måtte 
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hensyntas i utfordringsbildet for 2023 budsjettet. Det samme gjelder for andre driftskostnader, 

hvor vi kostnadsøkninger i avtaler som reforhandles, og ikke minst på investeringskjøp hvor 

dette slår kraftig inn, noe som begrenser vår handlekraft betydelig både nå og fremover. 

Det vil i oktober bli klart hvordan stortinget vil kompensere for dette i de inflatorer som gis for 

2023 budsjettet. 

 

Ad 7) Lønnsoppgjøret for 2022 

 

Statsbudsjettet ga oss 3,2% i kompensasjon til lønnsoppgjøret. Forhandlingene har gitt et 

resultat hvor foretaket i sum kommer ut nær 4,0%, noe som vil gi økte kostnader i hele 2023. 

Grunnet noe ulike oppgjørstidspunkter i 2022 antas det at merkostnaden for inneværende år 

treffer oss med rundt 20 mill.kr., noe vi langt på vei har tatt høyde for i budsjettet for 2022, 

mens helårseffekten i 2023 vil være rundt 40 mill.kr -  som øker utfordringsbildet for 2023 for 

alle klinikker/enheter. Dette er ikke hensyntatt i det beskrevne ØLP 2023-utfordringsbildet fra 

mai 22. Det er fortsatt usikkert på om/hvor mye av dette som vil kompenseres i statsbudsjettet 

for 2023, dette får vi svar på rundt 8.10.22. 

 

8. Lavere kompensasjon for Covideffekter i 2022 

Som nevnt i virksomhetsrapporten for juni/juli mottok SSHF 0 i friske midler i juni-tildelingen. 

Dette betød i praksis at det ble trukket inn/avregnet tidligere tilførte midler til 

kostnadskompensasjon med 35 mill.kr. Vi hadde forventet å få om lag 35 mill.kr men fikk altså 

0 samlet sett. Dette svekker tilsvarende vår prognose for året, og tydeliggjør behovet for rask 

effekt av tiltak på både aktivitet- og bemanningssiden. 

 

3 Utfordringer og tiltak i de ulike klinikkene 

 

Klinikkene hadde frist på seg til 16. august på en første plan for høstens tiltak. Administrerende 

direktør har innkalt klinikkledelsene i SSK, SSA og KPH i september, med en bestilling på 

konkretiserte planer for økonomitiltak, der klinikkdirektører og hver avdelingssjef presenterer 

sine spesifikke planer. Her skal både effekter for høsten 2022 og 2023 beskrives og 

gevinstberegnes.  Det samlede utfordringsbildet er nærmere 300 mill.kr. Det forventes at det 

vil bli flere møterunder med klinikkens ledere både utover høsten og vinteren 2023 på disse 

temaene. 

 

 

 

 

 

 

 

Frist for klinikkdirektørs overordnet 
plan 

16. august 
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Møter med klinikkledelser for 
konkretisering av klinikkdirektørs 
plan 

September 

Møter i foretaksledelsen for 
prioritering av arbeid med 
klinikkovergripende tiltak  

Oktober 

Møter med klinikkledelser for 
status og ytterligere tiltak til 
budsjett 2023 

November 

 

1. SSA 

Somatikk Arendal har som klinikk samlet et utfordringsbilde/budsjettavvik i 2022 på om lag 
100 mill.kr før tiltak. Dette var i 2019 (siste normalår) omlag 66 mill.kr. 
Aktiviteten er god i klinikken samlet-økt vel 4% fra 2019, dog med utfordringer innen 
ortopedikapasitet, samt rekrutteringsutfordringer innen gastro,-uro- og plastikkirurgi. Videre 
er et det merforbruk av legeressurser på medisinsk side kombinert med stort merforbruk på 
pleieressurser, om lag 35 årsverk. Nedtak merkantile ressurser er gjennomført ihht planene. 
Det legges planer for videre nedtak på pleie i de neste ukene. 
Det samlede ressurs-merforbruket kombinert med økte fristbruddskostnader innen ortopedi 
og smertebehandling gir det økte utfordringsbildet. Opprettholdelse av bruk av dyre 
medikamenter på øyebehandling bidrar også negativt.  
Det er også meldt behov for en fordyrende utvidelse av vaktordning på barneleger. 

Utfordringer øker i 2023 ift at tillatte underskudd i 2022 må reduseres vesentlig for å bidra til å 
dekke nye fellesutfordringer på foretaksnivå  

Klinikken har levert sin første liste over tiltak, som krever et større konkretiseringsarbeid. 
Administrerende direktør har betydelige forventinger til klinikkdirektørs konkretiserte plan 
som klinikkdirektør og avdelingssjefer skal presentere i møte i september. . , Klinikken vil ikke 
kunne løse hele utfordringsbildet i 2022 eller 2023. Klinikkdirektør sikrer prosess med 
involvering av alle ledernivåer og tillitsvalgte i å finne og gjennomføre tiltak for å bedre 
styringsfarten mest mulig innen nyttår. Herunder streng hverdagsstyring av innleie, 
ekstravakter og bonusbruk kombinert med gjennomgang av legeressurser og produktivitet, 
samt gjennomgang av mulighet for aktivitetsvekst og skifte av medikamentbruk inne øyefaget. 
De så langt identifiserte tiltakene er på langt nær nok til å skape budsjettbalanse i 2023. 

 

2. SSK 

Somatikk Kristiansand har som klinikk samlet et utfordringsbilde på om lag 125 mill.kr før tiltak 
høsten 2022. Dette var i 2019 (siste normalår) 88 mill.kr. Her skyldes deler av økningen 
redusert aktivitet, men størstedelen er også her knyttet til lønnssiden, hvor bonusvakter, 
ekstrabemanning og sykelønn kombinert med økte fristbruddskostnader gir økt utfordring. 
Også her øker utfordringene i 2023 noe knyttet til reduksjon av tillatt underskudd for å dekke 
del av foretakets nye utfordringer. 

Klinikken har om lag 9 årsverk Covidbemanning igjen som skal tas ned i de kommende ukene. 
Nedtak på merkantil bemanning er stort sett gjennomført, mens nedtak på om lag 50 stillinger 
innen pleie gjenstår. Dette legger klinikkdirektør planer for. 

Klinikken har konkret identifisert en rekke tiltaksområder hvor økt aktivitet poliklinikk og 
operasjon er vesentlige, kombinert med reduksjon av fristbrudd først og fremst innen 
ortopedi. Det arbeides med videre plan for reduksjon pleiebemanning, økt 
operasjonsproduktivitet, reduksjon sykefravær og reduksjon ekstravakter mm. 
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Klinikken har også behov for noen nye legestillinger i 2023, som må løses innenfor 
budsjettrammene. 

Tiltakene vil over tid kunne løse stor del av klinikkens utfordringsbilde, og planer legges for å 
redusere styringsfart betydelig gjennom høsten 2022. 

Klinikken vil med de identifiserte tiltakene nærme seg budsjettbalanse i løpet av 2023, men 
også i somatikk SSK vil noen klinikkovergripende tiltak måtte bidra til å skape balanse. 

 

3. SSF 

Somatikk Flekkefjord har som klinikk samlet et utfordringsbilde på om lag 50 mill.kr i 2022 før 
tiltak, økt fra 35 mill.kr i 2019(siste normal år). Driften er utfordrende i form av utfordringer 
drift av kirurgi, med bemanningsutfordringer på kirurgiske leger samt avhengighet av dyre 
rotasjonsordninger både innen ortopedi og operasjonssykepleie. I tillegg kommer en stor vekst 
i innleie både på leger men først og fremst spesialsykepleiere. 

Klinikken har gjennomført bemanningstilpasninger på merkantil side og har ingen Covidårsverk 
i driften pr nå. Det gjenstår noe på reduksjon i pleiebemanningen også her. 

Klinikkens tiltak er basert på økt aktivitet på ortopedisk og kirurgisk side med pasientvolumer 
fra de andre lokasjonenes opptaksområder, kombinert med å få rekruttert fast for å redusere 
dyr innleie fremover. Også her vil 2023-utfordringen øke betydelig da tillatt underskudd i 2022 
må reduseres for å bidra til å løse fellesutfordringene i foretaket, ref. ØLP 2023-2026. Klinikken 
er avhengig av klinikkovergripende tiltak for å skape en drift som gradvis nærmer seg balanse 
over tid. Det er åpenbare smådriftsulemper knyttet til driften i Flekkefjord.  

De så lang identifiserte tiltakene er så langt på langt nær nok til å skape budsjettbalanse i løpet 
av 2023. Også her arbeides det videre med tidsetting og beløpssetting på de konkrete tiltakene 
i de kommende ukene. Mange av tiltakene er knyttet til økt aktivitet innen kirurgiske 
fagområder, med tilhørende høy risiko i forhold til rekruttering/stabilitet på legeressurser og 
spesialsykepleiere 

 

4. KPH 

Klinikken har en prognose for 2022 på om lag +10 mill.kr mot mål + 52 mill.kr. Dette er en 
forverring fra 2019 (siste normal) på vel 35 mill.kr. Årsakene er sammensatte – både 
kapasitetsutfordringer og aktivitetsreduksjon, fristbrudd, økt bruk fritt behandlingsvalg TSB og 
lønnskostnader knyttet til merforbruk bemanning i deler av klinikken, samt effekt av 
lønnsoppgjøret 2021, bidrar til utfordringsbildet. 

Klinikkens utfordringsbilde øker betydelig i 2023 i forbindelse med innflytting i nytt bygg, og en 
tiltakspakke på i størrelsesorden 40 mill.kr kan synes nødvendig å etablere. 
Utfordringene ble langt mer betydelige gjennom sommeren, slik at klinikken vil måtte benytte 
noe mer tid på å etablere en tiltakspakke for å hente seg inn igjen mot budsjett i 2022.  Dette 
vil komme som del av budsjettet. Også her vil bemanningsstyring stå i fokus samt 
gevinstrealisering av Checkware, Emeistring mm. Aktivitet/behandlerproduktivitet og 
omfordeling fristbruddpasienter vil være tiltak i i dette. Klinikkdirektør arbeider sammen med 
sin ledergruppe på å etablere en tiltaksplan for høsten primo september. 

 

5. MSK 

Klinikken har resultater nær budsjettbalanse i 2022. Det er lagt opp til 2% 

kostnadseffektivisering i 2023, noe klinikken arbeider frem konkrete tiltak på i den neste 

måneden. Dette vil fortrinnsvis hentes ut knyttet til mer effektiv laboratoriedrift med nye 
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labløsninger i helårsdrift inkl. automasjonsbånd. Det forventes også en økt resultateffekt av de 

nye prøveprisene, noe som vil bidra til foretakets løsning av 2023 budsjettets økte utfordring. 

  

6. PTSS 

Klinikken som helhet forventes å gå på budsjett også i 2022, men tydelig utfordring på 

ambulansekostnader og kapasitet gir merkostnader, samtidig som pasientreiser har klart å 

holde kostnadene under budsjettet. Dette vil utfordres i forbindelse med prisreguleringer i 

2023 knyttet til de indekser som benyttes for transportkostnader. Klinikken arbeidet med tiltak 

innenfor en ramme av 2% kostnadsreduksjon i 2023, og tiltakene ligger i hovedsak innenfor 

samkjøring på taxisiden, økt bruk av helsebuss og økt utfakturering av ambulansetransport av 

utenlandske pasienter.  Det kan komme merutfordringer på kostnadssiden i forbindelse med 

mulig insourcing av eksterne ambulansestasjoner i 2023 og/eller reforhandling av eksterne 

kontrakter. 

 

7. Andre enheter/ staber 

 

Teknologi og Ehelse, og stabsavdelingene leverer positive bidrag til foretakets resultat også i 

2022. Dette som resultat av både ledighet i stillinger samt forbruk og priser på elkraft (som ble 

bundet før prisveksten i markedet kom), og noe mindre kostnader på vedlikehold og ikt. 

Det legges til grunn en varig sparepakke på 2% av kostnadsbudsjettet for 2023 for disse 

enhetene. Dette som bidrag til i å løse helheten av foretakets utfordringsbilde i 2023. 

Tiltakene vil bli utarbeidet som del av høstens budsjettprosesser. 

Det vil for øvrig komme noen nye kostnader knyttet til flyttingen av økonomi- og 

organisasjonsavdelingene samt Campus Sør i budsjett 2023. Det arbeides også med innføring 

av internhusleie i foretakene i HSØ. Dette for å sikre at det benyttes mer midler til vedlikehold, 

noe som også prioriteres opp i vår ØLP 2023 og vil måtte håndteres i budsjett 2023 og 

fremover. 

 

4 Prosess videre 

 

Klinikkene og stabsenhetene arbeider videre med forankring av tiltaksarbeidet i sine enheter i 

de neste ukene. Det er planlagt møter mellom klinikkdirektører og deres avdelingsledere og 

administrerende direktør i september, hvor planer for gjennomføring av tiltak drøftes. Det er 

også planlagt felles ledermøter gjennom høsten, hvor både enhetsledere og avdelingsledere 

deltar, samt egne avdelingsledermøter hvor økonomi og tiltak vil være et hovedtema.  

 

I parallell med at klinikktiltakene gevinstberegnes og tidsettes, vil foretaksledelsen arbeide 

videre med klinikkovergripende tiltak, slik at dette kan sys sammen i en helhet inn mot 

budsjettsak i desember.  

 

Det vil bli gitt informasjon til alle ledernivåer om utfordringsbildet og hvor fokus og tiltak må 

rettes inn fremover i hverdagsstyringen hos den enkelte leder, slik at bemanningskostnadene, 

som jo er største faktor i driften, kan bedres raskest mulig. 
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De tillitsvalgte og verneombud vil bli involvert i tiltaksarbeidet både på foretaks og klinikknivå, 

og vil være viktige bidragsytere til hvordan vi i felleskap skal få til nødvendige endringer i 

dagens drift for å skape økonomisk bæreevne i foretaket. 

 

Hverdagsøkonomisering blir også et stikkord i høstens arbeid. Dette vil kunne bli en 

holdningskampanje hvor alle kan bidra positivt til å løse en del av en krevende 

økonomisituasjon.  Det vil i informasjonsmøter med alle ledernivåer i organisasjonen, bli gitt 

tydelig informasjon om situasjonen og om behovet for at alle ledere bidrar med å motivere 

sine ansatte til hverdagsøkonomisering i sine respektive enheter. Dette gjelder både bruk av 

innleie, ekstrahjelper, matsvinn, tøybruk, regler for møtemat, bruk av eksterne 

møterom/hotellkostnader med mer. 

 

  

 

 

Kristiansand, 25.8.2022 

 

Per B.Qvarnstrøm(s) 


