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Situasjonen og tiltak
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1. Situasjonsforståelse. Hvorfor må vi gjennomføre økonomiske tiltak?
2. Dialog i temamøte om tillitsvalgtes forslag til alternative tiltak. Dialog og 

drøftingsmøter om økonomitiltak
3. Beskrivelse av ulike typer tiltak
4. Spesifikt om Hverdagsøkonomisering



Samme situasjon i hele landet

31. Hvorfor vi må gjennomføre økonomiske tiltak?



1. Situasjonen for SSHF
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• Årsprognosen for 2022 oppdatert per juni: fra 80 mill til 0 mill.kr. Et samlet utfordringsbilde på 300 mill
• Klinikkene bruker 270 mill mer enn budsjettert i 2022

• Prognosen forutsetter ca 40 mill i omstilling i 2022
• Krevende ventelistesituasjon
• Første gjennomgang av investeringsbudsjett 2023 viser en nesten halvering i investeringsbudsjett, redusert 

fra 180 til 100 mill. Truer investeringer, herunder strategiske investeringer

1. Hvorfor vi må gjennomføre økonomiske tiltak?



• Tiltak i klinikkene er viktig, 
men løser ikke 
utfordringsbildet

• Vi planlegger faglig 
begrunnede utredninger

• Hverdagsøkonomisering skal 
bidra til en strammere 
husholdningsøkonomi, 
summen av mange enkelttiltak 
gir en samlet effekt

3. Beskrivelse av ulike typer tiltak

53. Beskrivelse av ulike typer tiltak
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Spesialiserte sentre
Arbeidsmiljø og faglig utvikling

Utredninger etter UP40

3. Beskrivelse av ulike typer tiltak



Identifiserte 
vurderingskriterier
• Kvalitet og robusthet
• Volum
• Avhengighet og 

ringvirkninger, inkl
støttefunksjoner

• Rekruttering av 
medarbeidere

• Areal
• Opplæringsansvar LIS
• Opptaksområder, reiseveg

for pasienter og 
medarbeidere

• Utstyrsbehov

Spesialiserte sentre
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Prosess
• Identifisere bemanning av 

prosessene, ved hjelp av 
KOM-programmet, med 
representasjon fra 
avdelinger og klinikker

• Vurdere intern 
koordineringsgruppe eller 
bruk av eksisterende 
møtearenaer

• Tillitsvalgte og verneombud 
deltar

• Vurdere en ekstern 
referansegruppe (2-3 møter 
årlig)

• Rapportere til styret i 
virksomhetsrapporteringen 

3. Beskrivelse av ulike typer tiltak



Arbeidsmiljø og faglig utvikling av medarbeidere
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• Jobbe målrettet og systematisk 
med arbeidsmiljø og faglig 
utvikling

• Tid til ledelse og mindre til 
administrasjon, kontrollspenn

• Arbeidsbelastning, kontroll og 
mestring

• Effektiv organisering av 
kompetanseutvikling

• Felles kultur og 
rammebetingelser for faglig 
utvikling

• Sikre at alle medarbeidere får 
tilgang på faglig utvikling

• To delplaner regulerer dette

Prosess
• Identifisere bemanning av 

prosessene, ved hjelp av 
KOM-programmet, med 
representasjon fra 
avdelinger og klinikker

• Vurdere intern 
koordineringsgruppe eller 
bruk av eksisterende 
formelle møtefora

• Tillitsvalgte og 
verneombud deltar

• Rapportere til styret i 
virksomhetsrapporteringen 

3. Beskrivelse av ulike typer tiltak



Tiltak i klinikkene:
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• Økt aktivitet både poliklinikk og operasjoner
• Reduksjon av fristbruddskostnader
• Reduksjon av innleie av vikarer og reduksjon i overtidsbruk 
• Videre arbeid med tilpasning av pleiebemanningen og aktivitets- og 

ressursplanlegging ( ARP) for å merforbruk
• Rekruttering av overleger i spesifikke fagområder
• Planlegging av sommerferieavviklingen i 2023
• Gjennomgang av materialvalg og bruk av eksterne labprøver
• Fortsatt kontinuerlig forbedringsarbeid inne pasientflyt med mer

3. Beskrivelse av ulike typer tiltak



Spesifikt om Hverdagsøkonomisering
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• Ikke ønskelig at vi er i denne økonomiske situasjonen
• Denne typen tiltak gjennomføres i alle foretak
• Krevende diskusjoner i ledelsen; vanskelige dilemmaer
• Hensikt:

• Bevissthet om god husholdering – vi har alle et ansvar og kan bidra
• Redusere kostnader
• Øke aktivitet og inntekter
• Redusere ventelister

• Viktige unntak for leger og andre grupper
• Kritikk fra tillitsvalgte på kommunikasjon av tiltakene

4. Spesifikt om Hverdagsøkonomisering



Dialog med tillitsvalgte

11

12. September. Temamøte med tillitsvalgte

26. September drøftingsmøte om hverdagsøkonomisering

3. Oktober drøftingsmøte styresaker

Intranettsak om hverdagsøkonomisering

4. Spesifikt om Hverdagsøkonomisering



Spesielt om opplæring, kurs og reiser de neste fem måneder

12

• Vi begrenser reiser og deltakelse på eksterne kurs og konferanser 
• Det er klinikkdirektører og stabsdirektører som beslutter unntak fra hovedregel i sin 

organisasjon
• Tiltak som skal gjennomføres i fem-måneders-perioden:

• Kurs og konferanser der kostnad påløper likevel kan gjennomføres
• Overenskomstfestet opplæring/kurs opprettholdes.
• Spesialiseringsløp leger/psykologer og vedtatte utdanningsstillinger for sykepleiere

gjennomføres
• Påbegynte utdanningsløp stanses ikke
• Internopplæring som gjennomføres:

• Fagdager for helseprofesjoner som er innarbeidet i turnus
• Opplæring for å opprettholde pasientsikkerhet opprettholdes (simulering m.v.). 
• Internopplæring for leger som ikke er den ene dagen i klinikken med fellesopplæring

• Intern fellesopplæring for leger/behandlere mandag SSA-onsdag SSK-torsdag SSF -
undervisningen gjennomføres digitalt de fem månedene

4. Spesifikt om Hverdagsøkonomisering



Hverdagsøkonomisering
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12. September. Temamøte med tillitsvalgte

26. September drøftingsmøte om hverdagsøkonomisering

3. Oktober drøftingsmøte styresaker

Intranettsak om hverdagsøkonomisering

En ekstra runde med formuleringer sammen med tillitsvalgte
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