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Styresak 43-2020 Prosjekt Styrke økonomisk bærekraft, fase 2 - utkast 

til mandat, oppfølging av styresak 122-2019 

    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 

Formål 
Formålet med denne styresaken er å legge frem forslag til regionale tiltak som kan bidra 
til å styrke økonomisk bærekraft i foretaksgruppen.  
 
Sammenheng med strategi og grunnleggende verdier 
Bærekraftig økonomi er en forutsetning for å videreutvikle spesialisthelsetjenesten i 
tråd med Regional Utviklingsplan 2035 og for langsiktig investeringsplan 2020-2027. 
Helseforetakene har omfattende omstillingsplaner, mens det i mindre grad er iverksatt 
tiltak på tvers av helseforetakene som kan bidra til økt trygghet for at forutsetningene 
for planen blir ivaretatt. 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 122-2019 Økt økonomisk bærekraft i 
foretaksgruppen, prosjektrapport i styremøte 27. november 2019. Styret fattet følgende 
vedtak:   
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten Styrke økonomisk bærekraft til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør legge frem forslag til mandat for det videre arbeidet innen 

utgangen av mars 2020, slik at styret gis anledning til å komme med innspill på 
prioriterte områder for det videre arbeidet. Styret ber om en prioritering av tiltak som 
raskt kan gi effekt for den økonomiske bærekraften. 

 
3. Styret forutsetter at forslag til tiltak og aktiviteter som skal bidra til økt økonomisk 

bærekraft i foretaksgruppen, utarbeides og gjennomføres i nært samarbeid med 
tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerne. 
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I tråd med tilrådingen fra adm. direktører i helseforetakene anbefales det å videreføre to 
regionale prosjekter til neste fase: 
 
1. Bedre styring og kontroll med ressursplanlegging 
Tiltaksområde 1: Tiltak for å kostnadsoptimalisere kliniske arbeidsoppgaver på tvers av 
foretaksgruppen er antatt å ha et potensiale på mellom 100 og 200 mill. kroner/år. Det 
er presisert at det er usikkerhet bak tallene.  
 
Etter gjennomgang i direktørmøtet1 er det konkludert med at det er stor sannsynlighet 
for at det er sammenfall med variasjonen vi ser innenfor kostnad pr. 
hoveddiagnosegruppe, og variasjonen i aktivitet og ressurspådrag, herunder hvilke 
fagområder som har høy andel innleie.  
 
Dette er godt sammenfallende med Tiltaksområde 4 – Tiltak for å bedre styring og 
kontroll. Tiltaket var ikke kostnadsberegnet, fordi det er en del av helseforetakenes egne 
omstillingsplaner, og således allerede forutsatt som en del av forbedringsarbeidet.  
 
Etter arbeidsmøte 20. februar 2020 er HR- og økonomisjefene i regionen enige om at det 
er stort rom for forbedring av oppgaveplanlegging og ressursstyring, og at vi trolig har 
et stort uløst potensiale, dersom vi klarer å utnytte nåværende kapasitet bedre.  
 
Vurderingen er at det er nødvendig med en systematisk, regional tilnærming til å få 
bedre kontroll over planleggingen av ressursene, og at bedre kontroll på dette området 
høyst sannsynlig vil redusere uønsket variasjon i kostnad pr. hoveddiagnosegruppe, jf. 
potensialet i tiltaksområde 1.  
 
Erfaring fra Helse Vest er at bedre oppgaveplanlegging og ressursstyring, kombinert 
med målrettet innsats for rekruttering, øke stillingsandel, redusere «turnover» og 
redusere sykefravær, er den grunnleggende forutsetningen som må løses, for å få ned 
behovet for innleie. Erfaringer fra Helse Vest er et godt utgangspunkt for å lage egen 
handlingsplan for Helse Nord. 
 
2. Redusere antall AMK-sentraler 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 48-2014 Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord 
i styremøte 29. april 2014. I denne styresaken ble det vurdert en reduksjon av fra fire til 
to AMK-sentraler i Helse Nord. Utredningen viste at det på sikt vil kunne være forsvarlig 
å redusere antall sentraler til to, etter etablering av nytt nødnett. Styret fattet følgende 
vedtak i punkt 4:  
 
Styret ber adm. direktør utrede nærmere muligheten for en organisering med to AMK-
sentraler i Nord-Norge, jfr. prosjektgruppens utredning. En beslutning om en eventuell 
overgang til to må baseres på en nærmere vurdering av: 
 God kvalitet på tjenesten 
 Bruken av personellressurser 
 Økonomiske konsekvenser 
 Organisatoriske konsekvenser 

1 Direktørmøte: Forum for adm. direktører i helseforetakene i Helse Nord  
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Realisering av helseregionenes felles prosjekt Nytt nasjonalt AMK-IKT-system gir nye 
teknologiske muligheter som åpner for å tenke helt nytt rundt struktur. Det er 
hensiktsmessig å gjøre en ny vurdering av fremtidig struktur i Helse Nord, i forkant av 
investeringen i ny teknologi. 
 
Det er grunn til å tro at å samle aktiviteten i færre sentraler vil gi en vesentlig reduksjon 
i driftskostnader, og trolig en mer robust tjeneste med hensyn til bemanning og 
kompetansedeling. 
 
Øvrige prosjekter anbefales gjennomført som en del av daglig drift, jf. tab. 4 i vedlegg 1. 
 
Arbeidet med nytt mandat 
Arbeidsgruppen fra første fase har deltatt i innledende møte for å diskutere 
prioriteringene i neste fase. Basert på innspill ble utkast til mandat lagt frem i 
direktørmøte 12. februar 2020, hvor det ble anmodet om å begrense antall tiltak som 
skal gjennomføres som prosjekt, og legge flere aktiviteter til gjennomføring som 
linjeaktiviteter. 
 
Utkast til mandat ble omarbeidet i tråd med tilråding fra adm. direktører i 
helseforetakene, og lagt frem til ny gjennomgang i direktørmøte 11. mars 2020, jf. sak 
34-2020. Følgende konklusjon ble referatført: 
 
1. Adm. direktører i RHF-et og HF-ene gir sin tilslutning til mandat for neste fase i 

prosjekt Styrke økonomiske bærekraft - felles regionale tiltak, fase 2 med de innspill 
som kom frem under behandling av saken. 

 
2. Adm. direktører i RHF-et og HF-ene ber om å bli holdt oppdatert på status i arbeidet 

underveis og få lagt frem resultatet fra arbeidet i forkant av styrets behandling i Helse 
Nord RHF innen utgangen av desember 2020.  

 
Medbestemmelse 
Styrke økonomisk bærekraft, neste fase - utkast til mandat vil bli drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 24. mars 2020. 
Protokoll fra drøftingsmøtet legges frem ved møtestart 25. mars 2020. 
 

Adm. direktørs vurdering 
Styret i Helse Nord RHF har bedt om at det prioriteres tiltak som kan gi rask effekt. 
Tiltakene som foreslås videreført som linje-aktiviteter, er tiltak som ventelig vil gi effekt 
allerede i en 1-2 års horisont.  
 
Tiltakene som foreslås videreført som regionale prosjekt er komplekse, og kan 
potensielt utløse ekstern oppmerksomhet.  
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Bedre styring og kontroll med ressursplanleggingen forutsetter bl. a. lengre 
planleggingshorisont, tettere oppfølging av timetildeling, bruk av digitale løsninger til 
selvbetjent booking og endring av timer. Dette er et stort organisasjonsutviklingsløp, 
som trolig vil ta tre til fem år, kanskje mer. Bedre ressursplanlegging legger til rette for 
bedre kontroll med og mindre innleie av ressurser. Det taler også for kortere ventetid og 
mindre fristbrudd.  
 
Endring av strukturen på AMK-sentralene har en tidshorisont på tre til fem år. Ny 
teknologi vil åpne for nye, tidsriktige og robuste løsninger, samtidig som vi må være 
forberedt på lokal oppmerksomhet. 
 
Denne styresaken fremmes nå, mens beredskapssituasjonen ad. Coronavirus (Covid-19) 
pågår for fullt. Beredskapssituasjonen medfører at vi vil ikke kunne starte med dette 
prosjektet, før etter at beredskapssituasjonen er avsluttet og etter at adm. direktør har 
gjort en nærmere prioritering mellom ulike saker og prosjekter som er satt på vent 
grunnet beredskapssituasjonen.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om prosjekt Styrke økonomisk bærekraft, 

fase 2 til orientering, og slutter seg til at områdene Bedre styring og kontroll med 
ressursplanleggingen og Redusere antall AMK-sentraler, prioriteres for neste fase i 
prosjektet. 

 
2. Styret forutsetter at det videre arbeid skjer i nært samarbeid med tillitsvalgte, 

vernetjenesten og brukerorganisasjoner. 
 

3. Styret ber om å bli orientert om fremdriften i prosjektet gjennom 
virksomhetsrapportene. 

 
 
Bodø, den 19. mars 2020 
 
 
Cecilie Daae  
adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Prosjekt Styrke økonomisk bærekraft - Felles regionale tiltak,  

utkast til mandat, versjon 0.99 
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Mandat for fase 2 

Konseptfase 
 

 

 

Styrke økonomisk bærekraft 
Felles regionale tiltak 

 

 

 

 

 

Prosjektnummer i 
Agresso: 

Saksnummer i Elements:  

   

Behandlet dato:  Behandlet av (ansvarlig linjeleder): Utarbeidet av: 

  Eieravdelingen 

Beslutning: 

 
Det vises til vedtak i styresak 122-2019 Økt økonomisk bærekraft i foretaksgruppen, prosjektrapport, endelig vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten «Styrke økonomisk bærekraft» til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør legge frem forslag til mandat for det videre arbeidet innen utgangen av mars 2020, slik 
at styret gis anledning til å komme med innspill på prioriterte områder for det videre arbeidet. Styret ber om en 
prioritering av tiltak som raskt kan gi effekt for den økonomiske bærekraften. 

 
3. Styret forutsetter at forslag til tiltak og aktiviteter som skal bidra til økt økonomisk bærekraft i 

foretaksgruppen, utarbeides og gjennomføres i nært samarbeid med tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerne. 

 

Bemanning av neste fase  Neste fase ferdig: 

Leder av utredningsarbeidet: H. Rolandsen 

Andre: Ikke avklart 

15. nov. 2020 

Signatur ved godkjenning (BP1): 
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Dokumenthistorikk 

Dato Versjon Utarbeidet av Kommentar 
24.01.20 0.1 Kirsti F. Tidemann  
27.01.20 0.2 Hilde Rolandsen  
29.01.20 0.5 KFT, EAH, TS, HR  
28.02.20 0.9 KFT, EAH, TS, HR  
12.03.20 0.99 KFT, EAH, TS, HR  
12.03.99 0.991 HR Presisering linje-aktiviteter 

 

 

Formell behandling 

Dato Versjon Utarbeidet av Kommentar 
12.02.2020 0.5 Direktørmøte Prioritér færre områder 
15.03.2020 0.9 Direktørmøte Viderefør 2 områder 
17.03.2020 0.991 Ledermøte HN RHF  
24.03.2020 0.99 Samarbeidsmøte  
25.03.2020 0.99 Styremøte HN RHF  

  

Styremøte i Helse Nord RHF
25MAR2020 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse
offentlig utgave

side 32



 

Innhold 

 

1. Bakgrunn ................................................................................................................................................... 5 

2. Hensikt med et eventuelt prosjekt .................................................................................................. 5 

2.1 Prioritere mulige tiltaksområder som kan skape varig endring ................................. 5 

2.2 Redusere kostnader og styrke økonomisk bærekraft ..... Feil! Bokmerke er ikke 

definert. 

3. Føringer for videre arbeid .................................................................................................................. 7 

3.1 Forslag til tilnærming ................................................................................................................... 7 

4. Tidsramme og ressursbehov for konseptfasen .......................................................................... 8 

5. Organisering og ansvar ........................................................................................................................ 8 

6. Styringsmessige og faglige føringer ................................................................................................ 8 

7. Miljø ............................................................................................................................................................. 9 

8. Veiledning – Mandat for konseptfasen ...................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 

 

  

Styremøte i Helse Nord RHF
25MAR2020 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse
offentlig utgave

side 33



1. Bakgrunn 

Arbeidet med budsjettene for 2019 viste økende risiko og større utfordringer i de 
økonomiske planene i foretaksgruppen enn for bare noen år siden. For å sikre 
økonomisk bærekraft for å opprettholde tjenestenivået, gjøre ytterligere investeringer i 
bygg, IKT og medisinteknisk utstyr, er det utover helseforetakenes egne tiltak, behov for 
å vurdere ytterligere tiltak på region-nivå.  

Foretaksgruppen har et felles ansvar for å skape økonomisk handlingsrom for å kunne 

utvikle pasientbehandlingen slik beskrevet i Utviklingsplan 2035. For å redusere risiko i 

økonomisk langtidsplan, opprettet adm. direktør i Helse Nord RHF, i samråd med 

helseforetakene, en arbeidsgruppe som vurderte regionale tiltak høsten 2019.  

Arbeidsgruppen ble sammensatt av nøkkelpersoner fra alle foretak og hadde jevnlige 

møter i perioden mai 2019 – november 2019. Dette resulterte i en rapport med et 

sammendrag av diskuterte områder, åtte mulige tiltaksområder hvor det er foreslått 

mulige tiltak som vil kunne gi en årlig kostnadsreduksjon på mellom 200-300 mill. 

kroner og et forslag til videre arbeid. 

Rapporten og aktuelle tiltak ble behandlet i Helse Nord RHF sitt styre den 27.11.2019.  

Styret vedtok i styresak 122-2019: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten Styrke økonomisk bærekraft til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør legge frem forslag til mandat for det videre arbeidet innen 

utgangen av mars 2020, slik at styret gis anledning til å komme med innspill på 
prioriterte områder for det videre arbeidet. Styret ber om en prioritering av tiltak 
som raskt kan gi effekt for den økonomiske bærekraften. 

 
3. Styret forutsetter at forslag til tiltak og aktiviteter som skal bidra til økt økonomisk 

bærekraft i foretaksgruppen, utarbeides og gjennomføres i nært samarbeid med 
tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerne. 

 
Dette mandatet skal beskrive videre arbeid jf. styrevedtak.  
 

2. Hensikt med videreføring av prosjekt 

2.1 Planlegge aktiviteter som kan skape varig endring 
Prosjektarbeidet i 2019 resulterte i åtte tiltaksområder hvor det er foreslått mulige 
tiltak som utgangspunkt for å stille spørsmål og starte nærmere vurderinger. Områdene 
er vist og summert i tabellen nedenfor. 

Områder som er merket «Ikke beregnet» er områder som arbeidsgruppen mener: 
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 Er viktig forutsetning for å øke sannsynligheten for måloppnåelse på tiltak som 

allerede er iverksatt på HF-nivå, eller 

 Områder som må analyseres bedre og forankres med foretakene før en går videre 

 

 
Tabell 1 - Sammendrag av innsparingspotensialet per tiltaksområde 

 
I neste fase vil følgende tiltaksområder prioriteres: 
 

Tiltaksområde 2 – Tiltak for å vurdere strukturelle endringer.  

 Realisering av helseregionenes felles prosjekt «Nytt nasjonalt AMK-IKT-system» gir 

helt nye teknologiske muligheter som åpner for å tenke helt nytt rundt struktur. Det 

er hensiktsmessig å gjøre ny vurdering i fremtidig struktur i Helse Nord, i forkant av 

investeringen i ny teknologi. Det er grunn til å tro at å samle aktiviteten i færre 

sentraler vil gi en vesentlig reduksjon i driftskostnader, og trolig en mer robust 

tjeneste mht bemanning og kompetansedeling. Se også vedtakspunkt 4 i styresak 48-

2014, om å utrede muligheten for å redusere til to sentraler i Nord-Norge. 

 

 Utarbeide en plan for å etablere en felles regional tjeneste for (deler av) røntgen-

området, operativ fra 2022. Planen skal beskrive innholdet i tjenesten, organisering, 

forutsetninger, kost-nytte, lokalisering og risikovurdering.  

 

Tiltaksområde 4 – Tiltak for å bedre styring og kontroll  

Tiltaket var ikke kostnadsberegnet fordi det er en del av foretakenes egne 

omstillingsplaner, og således allerede forutsatt som en del av forbedringsarbeidet.  
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Etter arbeidsmøte 20. februar 2020 er HR- og økonomisjefene i regionen enige om at det 

er stort rom for forbedring av oppgaveplanlegging og ressursstyring, og at vi trolig har 

et stort uløst potensiale dersom vi klarer å utnytte nåværende kapasitet bedre.  

 

Vurderingen er at det er nødvendig med en systematisk, regional tilnærming til å få 

bedre kontroll over planlegging av ressursene, og at bedre kontroll på dette området 

høyst sannsynlig vil bidra til å redusere uønsket variasjon i kostnad pr. 

hoveddiagnosegruppe, jf. potensialet i tiltaksområde 1.  

 

Dette kommer til å bli et arbeid over en 3-5 års horisont der elementer må bygges stein 

på stein. Noe av dette vil bygge på aktiviteter som allerede pågår, f.eks. Digitale 

pasienttjenester.  

3. Øvrige tiltaksområder 

De øvrige tiltaksområdene videreføres som linjeaktivitet, jfr. tabell 2 (vedlegg), og følges 
opp gjennom virksomhetsrapporteringen. 
 
Det foreslås at tiltaksområde 5 spisses til en helhetlig vurdering av regionens IKT-
kostnader (…) forslå tiltak som reduserer kostnader med 13-20 mill. kr/år. 
 
Det er i tillegg foreslått en gjennomgang av kostnader til laboratorieanalyser. Det 
foreslås lagt som en linje-aktivitet. 
 

4. Føringer for videre arbeid 

4.1 Forslag til tilnærming 
Det foreslås at det opprettes 3 prosjektgrupper med følgende oppgave: 
 
1. Beslutte antall AMK-sentraler (fra 4 til 3 eller 2 sentraler i Nord-Norge) før innføring 

av ny IKT-løsning.  
 

2. Utarbeide plan for å etablere en felles regional tjeneste for (deler av) røntgen-
området, operativ fra 2022. Planen skal beskrive innholdet i tjenesten, organisering, 
forutsetninger, kost-nytte, lokalisering og risikovurdering.  
 

3. Gjennomføre idéfase for å planlegge aktiviteter som gir systematisk, regional 
tilnærming til bedre kontroll over oppgaveplanlegging, ressursstyring og bedre 
kapasitetsutnyttelse, basert på egne og andres erfaringer.  

 

Rapport fra idéfasen legges frem i direktørmøte for beslutning om videreføring til 
konseptfase. Det foreslås at analysegruppen i HN RHF i samarbeid med HFene 
etablerer en rapport i HN LIS som synliggjør sammenheng mellom planlagt og 
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virkelig ressurspådrag sammenliknet med faktisk aktivitet. 2. halvår 2020 vurderes 
status og eventuelt behov for master organisasjonsstruktur. 
 

5. Tidsramme og ressursbehov for konseptfasen 

Besluttes på senere tidspunkt, dvs. når beredskapssituasjonen knyttet til Covid-19-
pandemi tilsier at ressurser kan frigjøres. 
 

6. Tidsramme og ressursbehov for konseptfasen 

Besluttes på senere tidspunkt, dvs. når beredskapssituasjonen knyttet til Covid-19-
pandemi tilsier 

7. Organisering og ansvar 

 
 AMK-sentraler Radiologi Oppgaveplanlegging 

og ressursstyring 

Prosjekteier    

Styringsgruppe    

Prosjektleder    

Arbeidsgruppe  
(% stilling) 
xx 
xxx 
xx 
xx 
xxx 
xxx 

   

Tidshorisont    

Kostnader    

xx    

 

8. Styringsmessige og faglige føringer 

Deltakerne i arbeidet skal: 
  
 Ha regionalt fokus 
 Kjenne fagfeltet godt 
 Være godt kjent med lokalt omstillingsarbeid 
 Bidra med utrednings- og analysearbeid mellom møtene 
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9. Miljø 

Gjennomføring skal skje i en kombinasjon fysiske og video-/skype-møter.  
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Vedlegg 

 

Fordeling av tiltaksområder som videreføres som prosjekt, og som 

linjeaktiviteter 

 

 
Tabell 2 - organisering av arbeidet 

 

HDG – arbeidet Avhengig av valgte 

områder.
Velge 1-2 kandidater x Fag

Herunder kartlegge vaktlag x Fag

Utrede forslag antall 

sentraler

Samordning tjenester AMK-struktur 

(2014)

x

Plan for en felles 

regional tjeneste 

røntgen

Innhold/organisering/forutsetninger

/lokalisering

x Fag/RB

God planlegging = 

optimal ressursbruk = 

god kvalitet

Idefase - planlegge felles tilnærming 

for god styring av pasientstrømmer 

og ressurser basert på egne og 

andres erfaringer.

x HR, Økonomi, 

KVAFOR og Fag

Rapportering Økt datakvalitet og bedre 

virksomhetsrapportering

x Analysegruppen 

Øke digitalisering av reiser x Nils Normann

Planlegge mottaksprosjekt Trapez x Nils Normann

Løyveregime x Nils Normann

Foreslå tiltak som reduserer 

kostnader med 13-20 mill.kroner

x HN IKT sammen 

med HF

Ressurser

Regionalt 

prosjekt

Gjennomgang 

kostnader for utvalgte 

HDGer

Leveranse

A - 

Tiltakso

mråde 1

B - 

Tiltakso

mråde 2

Linje

C - 

Tiltakso

mråde 4

D - 

Tiltakso

mråde 5

Gjennomgang IKT-

kostnader

E - 

Tiltakso

mråde 8

Gevinstrealisering 

Pasientreiser
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