
 
 

  

  

Økonomiske tiltak SSHF- planer høsten 2022 og 2023. Versjon 29.09.22 

Vedlegg til styremøte 05.10.22 
 

1. Innledning 

Det vises til virksomhetsrapport pr juli (styresak 053-2022) og styrets vedtak i denne. 

Det arbeides med planer klinikkvis for bedring av driftsøkonomien for høsten 2022 og 2023. 
Klinikkdirektørene jobber i sine klinikkledelser med tiltak ved alle avdelinger.  

Økonomisk tiltaksarbeid kategoriseres nå i tre grupper; tiltakene i klinikkene, avgrenset 
periode med streng økonomistyring og utredningene om spesialiserte sentre og 
arbeidsmiljø/faglig utviklingsarbeid. 

 

 

Hverdagsøkonomisering er streng økonomistyring med bidrag fra alle, som varer i fem 
måneder. Hensikten er å redusere årets overforbruk og bedre styringsfarten inn i 2023. 

Utredningene etter Utviklingsplan 2040 skal identifisere klinikkovergripende tiltak, som 
innebærer at en vurderer justering av funksjonsfordeling. Utfordringsbildet er av en størrelse 
som ikke løses i de to første kategoriene, som er tiltak innenfor hver klinikk.  

Administrerende direktør vil jobbe videre med dette  sammen med foretaksledelsen utover 
høsten og komme tilbake til i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember.  

 

 
2. Økonomi tiltak – planer høsten 2022 og 2023 

2.1 Overordnet kommentar 
 

Administrerende direktør har gjennomført egne møter med klinikkledelsene i SSA, SSK og KPH i 
september. Klinikkdirektører, sammen med sine avdelingssjefer, presenterte klinikkens planer 
for tiltak for økonomisk forbedring. Arbeidet vil fortsette hele høsten, inkludert nødvendige 
forankringsrunder både i enheter og avdelinger og med tillitsvalgte og verneombud. 
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Beskrivelsen av tiltak så langt blir nå konkretisert og presisert i tidsplan og med delårseffekter. 
Dette vil ytterligere konkretiseres i samarbeid med ledere og tillitsvalgte. 

I dette notatet beskrives generelle tiltak samt noen klinikkvise tiltak i de tre somatiske 
klinikkene og KPH, samt 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. Dette beskrives også. 

Utviklingen kommenteres i de ulike klinikkene sett opp mot 2019 som var siste normalår i 
driften. I det perspektivet ser vi en klar forverring av økonomien i alle de fire omtalte 
klinikkene. Med et resultatkrav i ØLP 2023-2026 på 100 mill.kr i 2023, effektene av årets 
lønnsoppgjør i 2023 og de stigende energiprisene, tilsier dette et behov for forbedring i de 4 
klinikkene på over 300 mill.kr. Dette utgjør om lag i sum om lag 6-7% av dagens 
driftskostnadsnivå i de 4 klinikkene.  

Klinikkenes omstillingsarbeid vil ikke alene kunne løse et slikt utfordringsbilde. Det vil kreve 
overordnede tiltak på tvers av klinikkene (utredninger) i tillegg til betydelige tiltak i de enkelte 
klinikkene. Slike prosesser er i planlegging, slik styret fattet vedtak om i september-styremøtet. 

 

2.2 Utfordringer og tiltak i de ulike klinikkene 
 

Klinikkene hadde frist på seg til å rapportere til administrerende direktør 16. august på en 
første plan for høstens tiltak. I administrerende direktørs møter med klinikkledelsene i SSK, 
SSA og KPH i september, ble både effekter for høsten 2022 og 2023 beskrevet og 
gevinstberegnet.  Det samlede utfordringsbildet er vel 300 mill.kr., og det vil bli flere 
møterunder med klinikkens ledelser både utover høsten 2022 og vinteren 2023. Møtene utgjør 
milepæler for konkretiserte planer, for å sikre en budsjettbalanse i 2023. Bare ved at ledelsene 
på alle fire ledelsesnivåene bidrar sammen løser vi SSHFs utfordringer. 
 

Høsten 2022  

Frist for klinikkdirektørs overordnet 
plan 

16. august 

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 

 

2.3 Somatikk Arendal 

Somatikk Arendal har som klinikk et samlet utfordringsbilde/budsjettavvik i 2022 på om lag 
120 mill.kr før tiltak. Tilsvarende tall for 2019 (siste normalår) var omlag 66 mill.kr. 
Aktiviteten er god i klinikken samlet – den har økt med vel 4% fra 2019, med noen utfordringer 
innen ortopedikapasitet, samt rekrutteringsutfordringer innen gastro,-uro- og plastikkirurgi.  
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Klinikken har et det merforbruk av legeressurser på medisinsk side kombinert med stort 
merforbruk på pleieressurser, vel 40 årsverk. Klinikken har gjort en god jobb med tilpasninger i 
merkantile ressurser, som er gjennomført ihht planene. Det legges planer for videre 
tilpasninger på pleie i de neste ukene. 
Det samlede ressurs-merforbruket kombinert med økte fristbruddkostnader innen ortopedi og 
smertebehandling forklarer 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. Dette vil 
vurderes i prioriteringer i budsjett 2023. 

Utfordringene øker i 2023 ift at tillatte rammer i 2022 må reduseres vesentlig for å bidra til å 
dekke nye fellesutfordringer på foretaksnivå (dette gjelder alle somatiske klinikker).  

Klinikken har levert sin første liste over tiltak. Det er gjort en god jobb, men listen krever et 
videre konkretiseringsarbeid. Listen inneholder tiltak i størrelsesorden 65 mill.kr i 
helårsårseffekter, både i form av økt aktivitet i en rekke avdelinger, samt reduksjon av 
merforbruk på lønn. 
 

Administrerende direktør har kommunisert betydelige forventinger til klinikkdirektørs 
konkretiserte planer. Klinikken arbeider med disse inn mot 1. budsjettleveranse i slutten av 
oktober. Klinikken ser ikke ut til å kunne løse tilpasninger av merforbruket hverken i 2022 eller 
i 2023.  

Klinikkdirektør gjennomfører en prosess med involvering av alle ledernivåer og tillitsvalgte for 
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 innen øyefaget.  

2.4 Somatikk Kristiansand 

Somatikk Kristiansand har som klinikk et samlet utfordringsbilde på om lag 115 mill.kr før tiltak 
høsten 2022. Tilsvarende tall for 2019 (siste normalår) var 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 en 
økt utfordring. Også her øker utfordringene i 2023 noe knyttet til reduksjon av rammene for å 
dekke nye utfordringer beskrevet i ØLP. 

Klinikken har gjort en god jobb med å redusere covidbemanning og har omlag 8 årsverk igjen 
som skal tas ned i de kommende ukene. Det er gjort en god jobb med tilpasninger på merkantil 
bemanning, som stort sett er gjennomført, mens tilpasninger på om lag 50 stillinger innen 
pleie gjenstår. Dette legger klinikkdirektør planer for gjennom høsten 2022. 

Klinikken har konkret identifisert en rekke tiltaksområder hvor økt aktivitet i poliklinikk og 
operasjon er vesentlige, kombinert med reduksjon av fristbrudd først og fremst innen 
ortopedi. Det arbeides med videre plan for tilpasning i pleiebemanning, økt 
operasjonsproduktivitet, reduksjon sykefravær og reduksjon ekstravakter mm. I sum er det 
identifisert tiltak i størrelsesorden 90 mill.kr. Dette er positivt, men også her må det arbeides 
med ytterligere tiltak frem mot budsjettleveranse i slutten av oktober. Det planlegges for å 
redusere resultatavvikene gradvis allerede fra september 2022. 

Også i Kristiansand gjennomfører klinikkdirektør en prosess med involvering av alle ledernivåer 
og tillitsvalgte for 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. 
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Klinikken har også behov for noen nye legestillinger i 2023, som må vurderes for prioriteringer 
i 2023- budsjettrammene. 

 

2.5 Somatikk Flekkefjord 

Somatikk Flekkefjord har som klinikk et samlet utfordringsbilde på om lag 50 mill.kr i 2022 før 
tiltak, det er økt fra 35 mill.kr i 2019 (siste normal år). Det er utfordringer i 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 først og fremst 
gjelder det for spesialsykepleiere, men også for kirurgiske leger. 

Klinikken har gjennomført bemanningstilpasninger på merkantil side og har gjort en god jobb 
med å redusere covidårsverk i driften, med ingen årsverk pr nå. Det gjenstår noe på tilpasning 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 både på lege- og spesialsykepleiesiden. Også her vil 2023-utfordringen 
øke da rammene i 2023 vil reduseres for å bidra til å løse nye fellesutfordringer for foretaket, 
ref. ØLP 2023-2026.  

Klinikken er avhengig av klinikkovergripende tiltak og tilførsel av pasienter for å skape en drift 
som gradvis nærmer seg balanse over tid. Det er åpenbare smådriftsulemper knyttet til driften 
i Flekkefjord.  

Situasjonen rundt stans i ø-hjelps-kirurgien og de tilpasninger som vil måtte gjøres rundt 
elektiv kirurgi vil ha stor betydning for driftsøkonomien for SSF, som må rebudsjetteres når 
avklaringene for driften i 2023 er landet i løpet av de neste ukene. Det er dermed betydelig 
usikkerhet rundt utfordringsbildet og tiltakene for bedring av økonomien her. Disse 
endringene er initiert av faglige, og ikke av økonomiske årsaker. 

De så langt identifiserte tiltakene vil ikke være tilstrekkelige til å skape budsjettbalanse i løpet 
av 2023. Også her vil det måtte arbeides det videre med tidsetting og beløpssetting på 
konkrete tiltak når driftsform kirurgi er besluttet.  
Mange av de så langt identifiserte tiltakene er knyttet til økt aktivitet innen kirurgiske 
fagområder kombinert med rekruttering av personell - med tilhørende høy risiko. 

 

2.6 Klinikk for Psykisk Helse og avhengighetsbehandling 

Klinikken har en prognose for 2022 på om lag +20 mill.kr mot mål + 52 mill.kr. Dette er en 
forverring fra 2019 (siste normal) på vel 25 mill.kr. Årsakene er sammensatte – og forklares 
med både kapasitetsutfordringer og aktivitetsreduksjon, fristbrudd, økt bruk fritt 
behandlingsvalg TSB og økte lønnskostnader knyttet til merforbruk bemanning i deler av 
klinikken, høyt korttidssykefravær, samt effekt av lønnsoppgjøret 2021 for flere yrkesgrupper, 
bidrar til utfordringsbildet. 

Klinikkens utfordringsbilde øker betydelig i 2023 i forbindelse med innflytting i nytt bygg, og en 
tiltakspakke på i størrelsesorden 40-50 mill.kr er nødvendig å etablere. 

Det arbeides med gevinstrealisering og bemanningsplaner for drift i nytt bygg som minimum 
skal løse 16 årsverk i reduksjon fra dagens drift. 

Utfordringene ble langt mer tydelige gjennom sommeren, og klinikken har etablert en 
tiltakspakke for å hente seg inn igjen mot budsjett ut 2022. Ytterligere tiltak vil komme som del 
av 2023 budsjettet i oktober/november. 

Også her vil bemanningsstyring stå i fokus samt gevinstrealisering av Checkware, Emeistring 
mm. Aktivitet/behandlerproduktivitet og omfordeling fristbruddpasienter vil være tiltak i 
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klinikkens videre arbeid. Klinikkdirektør og hans ledergruppe presenterte første del av sin 
tiltaksplan i september, med hovedfokus ut 2022. I disse planer ligger også en betydelig grad 
av reduksjon av kurs/konferanser, bruk av eksterne lokaler mm i de neste 6 mnd. I sum utgjør 
tiltakene ut 2022 en forbedring på vel 8 mill.kr som er tatt inn i prognosen over. 

 
 

2.7 Medisinsk Serviceklinikk 
Klinikken har resultater nær budsjettbalanse i 2022. Det er lagt opp til krav på 2% 
kostnadseffektivisering i 2023, tilsvarende når 18 mill.kr., noe klinikken arbeider frem konkrete 
tiltak på i den neste måneden. Dette vil fortrinnsvis hentes ut knyttet til mer effektiv 
laboratoriedrift med nye labløsninger i helårsdrift inkl. automasjonsbånd. Automatisering av 
labdriften starter allerede i inneværende år, ved investering av nytt utstyr. Det forventes også 
en økt resultateffekt av de nye prøveprisene, noe som vil bidra til foretakets løsning av 2023 
budsjettets økte utfordring. 
  

2.8 Prehospitale tjenester inkl. pasientreiser  
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 budsjett. 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 - dette vil utgjøre om lag 10 mill.kr. 
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 2023/2024 og/eller reforhandling av eksterne kontrakter. 
 

2.9 Andre enheter/ staber 
 

Teknologi og Ehelse, og stabsavdelingene leverer betydelige positive bidrag til foretakets 
resultat også i 2022 i sum nær 20 mill.kr bedre enn budsjettene. Dette som et resultat av både 
ledighet i stillinger (ca. 12 mill) samt forbruk i behandlingshjelpemidler og noe mindre 
kostnader på vedlikehold og ikt. Det jobbes med å identifisere ytterligere tiltak for 2023. 
 
Energikostnader viser pr juli et positivt bidrag, men siden disse er bundet opp i avtale om 
prissikring i HSØ RHF regi, vil resten av 2022 og hele 2023 gi negative avvik mot budsjett/ økte 
utfordringer for SSHF. Fjernvarme og fjernkjøling er mer forutsigbare da de kontraktsmessig er 
knyttet opp til konsumprisindeks og ikke olje/gass-priser. 
 
Det legges til grunn en varig sparepakke på 2% av kostnadsbudsjettet for 2023 for disse 
enhetene. Dette vil utgjøre om lag 10 mill.kr. Dette som bidrag til i å løse helheten av 
foretakets utfordringsbilde i 2023. Tiltakene vil bli utarbeidet som del av høstens 
budsjettprosesser. 
Det er samtidig et mål å øke verdibevarende vedlikehold på bygningsmassen noe hvert år 
fremover, i tråd med foretakets Oppdrag og bestilling fra HSØRHF. 
 
Det vil for øvrig komme noen nye kostnader knyttet til flyttingen av økonomi- og 
organisasjonsavdelingene for å frigjøre arealer for klinikknær virksomhet, samt UiO Campus 
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Sør i budsjett 2023, dette er hensyntatt i ØLP 2023-2026. 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. 
 

3. Hverdagsøkonomisering 
 
Hverdagsøkonomisering blir også et stikkord i høstens økonomiarbeid. Det gjennomføres en 
holdningskampanje som understreker at alle kan bidra positivt til å løse en del av en krevende 
økonomisituasjon.  Det vil på intranett, i informasjonsmøter med alle ledernivåer i 
organisasjonen, og i andre fora bli gitt 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, energiøkonomisering med mer. 
 
Det er et dilemma at vi nå reduserer kurs og konferanser i fem måneder, fordi dette er 
viktig for å beholde og utvikle kompetente medarbeidere. Vi er et foretak som skal 
kjennetegnes av at vi satser på faglig utvikling og kompetanseutvikling av 
medarbeidere. Vi mener for øvrig at et fem måneders opphold ikke vil få store 
konsekvenser. Vi skjermer LIS-utdanninger, og andre påbegynte utdanninger.  Vi vil 
samtidig jobbe med den langsiktige satsingen på arbeidsmiljø og faglig utvikling. 
  

4. Utredninger i UP 2040  
 
Den økonomiske situasjonen er høsten 2022 krevende i alle landets sykehus. Ved SSHF brukes 
det ledelseskapasitet på økonomistyring. Samtidig prioriteres videreutvikling av 
pasientsikkerhet og kvalitet.  

Styret har vedtatt et omfattende økonomisk omstillingsarbeid, som er nødvendig for å 
muliggjøre oppbygging av investeringsbudsjett for 2024. Økonomiomstilling i klinikkene er en 
nødvendig komponent av omstillingen, men vil ikke være tilstrekkelig for å oppnå balanse og 
investeringshandlingsrom. Styret bad derfor administrerende direktør om også å forsere 
nødvendige utredninger som dreier seg om funksjoner og spesialiserte sentre. Det er 
avgjørende at ledelsen kommer i havn med utredningsarbeidet og gjennomføring av vedtatte 
endringer som et resultat av disse, for å opprettholde investeringsevnen i tråd med ØLP. 

Hvordan et slikt arbeid organiseres og bemannes blir derfor viktig. Det pågår en diskusjon om 
arbeidet skal bemannes internt eller ved hjelp av ekstern bistand. Dette er et dilemma, der 
kapasitet, kompetanse og gjennomføringsevne settes opp mot prinsipper for 
hverdagsøkonomisering.  

Det er et alternativ å hente kapasitet ut fra KOM-programmet, andre stabsavdelinger og 
klinikkene. Dette vil gi negative konsekvenser for andre prosesser. 
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5. Videre prosess 
 

Klinikkene og stabsenhetene jobber videre med forankring av tiltaksarbeidet i sine enheter i de 
kommende ukene. Det er gjennomført planlagte nye møter mellom klinikkdirektører og deres 
avdelingsledere og administrerende direktør i november, hvor konkrete planer for 
gjennomføring av tiltak og effekter for budsjett 2023 drøftes. Det er også planlagt felles 
ledermøter gjennom høsten, hvor både enhetsledere og avdelingsledere deltar, samt nye 
avdelingsledermøter i klinikkene hvor økonomi og tiltak vil være et hovedtema.  
 
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. 
 
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. 
 
Prosessene rundt tiltaksarbeidet henger også direkte sammen med budsjettarbeidet for 2023, 
hvor statsbudsjettet offentliggjøres 6.10, rammene fra HSØ om lag 1.11 og styresak budjsett i 
SSHF skal være klar om lag 1.12. Første budsjettinnspill fra klinikkene på aktivitet og 
bemanning er allerede 18.10 
 
 
Kristiansand, 25.9.2022 
 
Per B. Qvarnstrøm(s) 
Nina Mevold (s) 
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