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Bakgrunn 
I styresak 120-2008 Økonomirapport nr. 10-2008 ba styret i Helse Nord RHF om   
 
”(…) å få fremlagt i styremøte i desember 2008 full oversikt over helseforetakenes 
tiltaksplaner for å bringe foretakene i balanse.”  
 
I denne saken redegjøres det for helseforetakenes reviderte omstillingsutfordring 2009 og 
helseforetakenes tiltaksplaner presenteres og risikovurderes.  
 
Helseforetakene er i brev av 24.november 2008 bedt om å rapportere komplette reviderte og 
risikovurderte tiltaksplaner for 2009. Helseforetakene behandler budsjettsaker og tiltaksplaner 
for 2009. Styresakene er tilgjengelig som utrykt vedlegg.   
 
Omstillingsutfordring 
I styresak 121-2008 Budsjett 2009 – Rammer og føringer ble omstillingsutfordring og 
budsjetterte effekter av identifiserte tiltak presentert. Vurderingen da innebar et 
omstillingsbehov på i overkant av 430 mill kr i 2009 før RHF-styrets disponeringer.  
Helseforetakene rapporterte å ha identifisert tiltak med planlagt effekt i størrelsesorden 250 
mill kr. Styret i Helse Nord RHF styrket helseforetakene med i overkant av 210 mill kr i sak 
121-2008, slik at tiltaksplanen dekket omstillingsbehovet forutsatt full effekt av tiltakene.  
 
Helseforetakene har revidert sin omstillingsutfordring og effekter av tiltaksplaner for 2009, jf 
tabellen nedenfor.  
   
Omstillingsutfordring 2009 Helgeland NLSH UNN Finnmark SUM
Estimert avvik fra resultatkrav 2008 -35 000 -134 000 -229 300 -73 000 -471 300
Engangseffekter 2008 15 000 11 500 -19 500 1 500 8 500
Skjerping resultatkrav 2009 0 -10 000 0 -10 000 -20 000
Overhengseffekt tiltak iverksatt 2008 7 000 26 700 37 900 34 700 106 300
SUM = Inngangsfart 2009 -13 000 -105 800 -210 900 -46 800 -376 500
Økte kostnader/reduserte inntekter 2009 -12 800 -46 500 -65 300 -27 100 -151 700
Økte inntekter 2009 fra RHF 20 000 52 200 105 500 38 600 216 300
SUM = Omstillingsutfordring 2009 -5 800 -100 100 -170 700 -35 300 -311 900
Identifiserte tiltak effekt 2009 20 000 59 800 170 700 46 100 296 600
Rest uløst tilpasning 14 200 -40 300 0 10 800 -15 300  
 
Etter styrets disponeringer i sak 121-2008 er total omstillingsutfordring anslått til i 
størrelsesorden 312 mill kr.  



 
 
Som delgrunnlag omstillingsutfordringen ligger økte kostnader/reduserte inntekter 2009. 
Dette utgjør 151,7 millioner og fordeler seg slik: 
 
Økte kostnader/reduserte inntekter 2009 Helgeland NLSH UNN Finnmark SUM
IKT/lisenser 6 800 12 900 20 000 7 100 46 800
Kapitalkostnader 4 000 7 300 5 000 2 500 18 800
Varekostnader/medikamenter 16 200 16 200
Andre forhold 2 000 26 300 24 100 17 500 69 900
SUM = Inngangsfart 2009 12 800 46 500 65 300 27 100 151 700  
 
46,8 millioner kroner av de økte kostnadene er knyttet til økte IKT-kostnader og lisenser. 
Dette er blant annet: 
 
• Microsoft-lisenser, ca. 35 millioner kroner 
• Økning fellessystemer, ca. 4 millioner kroner 
• Plattformprosjektet, ca, 10 millioner kroner 
 
Vedlagt saken ligger en detaljert oppstilling pr. helseforetak på hva som utgjør utfordringen. 
 
Helse Finnmark forverret estimat for 2008 i oktober. Utviklingen i Helse Finnmark i 
november kan tyde på risiko for et ytterligere større avvik fra resultatkravet i 2008 og 
tilhørende utfordring for 2009 enn i tabellen ovenfor. Helseforetaket har identifisert 
tilstrekkelig med tiltak, men utviklingen gjør at ”buffer” i budsjettopplegget for 2009 er 
mindre enn hva som fremkommer av tabellen.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har lagt til grunn et større avvik for 2008 enn 
hva som så langt er signalisert i økonomirapporteringen for 2008. Forutsatt full effekt av 
tiltakene har helseforetaket en tiltaksplan som er tilstrekkelig.  
 
Nordlandssykehusets effekter av tiltak i 2009 er justert ned med ca 10 mill kr sammenlignet 
med sak 121-2008. I tillegg er estimert utfordring for 2009 økt. Helseforetaket mangler 
foreløpig konkrete tiltaksplaner for å løse utfordringen i 2009.  
 
Helgelandssykehuset har ikke endret på tidligere rapporterte omstillingsutfordring og effekter 
av tiltak. Dette innebærer at helseforetaket har identifisert tilstrekkelig med tiltak.  
 
Adm. direktør mener størrelse på omstillingsutfordringen er gjennomgått med helseforetakene 
på en grundig måte og at tallene skal være korrekte i henhold til den informasjonen vi har på 
nåværende tidspunkt. 
 
Tiltak 2009 
Dette kapitlet vil ta for seg størrelsen og risikoen i omstillingsplanene for 2009. Først er det 
en gjennomgang av hvert enkelt foretaks tiltaksplaner. Deretter vil det være en overordnet 
vurdering av risikoen og tiltaksplanene fra adm. direktør. 
 
Som det framgår av tabell ovenfor er samlet omstillingsutfordring på 312 millioner kroner, 
tilsvarende 418 millioner kroner om man regner med overhengseffekt fra 2008. Samlet har 
helseforetakene foreløpig utarbeidet tiltaksplaner for 2009 med en netto effekt på 403,1 mill 
kr inklusive overhengseffekt fra 2008. Dette innebærer uløste utfordringer på 14,9 millioner 
kroner.  
 



 
 
UNN har på grunn av interne omprioriteringer i sum pålagt klinikkene mer i omstillingstiltak 
enn omstillingsutfordringen for 2009. Dette som en del er en del av den pågående 
omorganiseringen. Dette gir en total brutto tiltakspakke på 428,7 millioner kroner. 
 
Helse Finnmark 80 838         
UNN 234 269        
Nordlandssykehuset 86 523         
Helgelandssykehuset 27 110         
SUM 428 740         

Tabell: Foretaksvis sum av tiltak 2009 inkludert tiltak fra 2008 med overhengseffekt i 2009 
 
En mer detaljert liste over tiltak pr. helseforetak ligger vedlagt saken. 
 
I tiltaksplanleggingen er gjennomføringsrisikoen delt inn i seks risikoklassifiseringer: 
 
5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2009 
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 
3 - Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 
2 - Lav sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 
0 - Ingen risiko 
 
Vurderingene for hvert helseforetak er gjort noe forskjellig. Mens Helgelandssykehuset har 
gjort overordende vurderinger av sine tiltak avdelingsvis er det ved UNN, 
Nordlandssykehuset og Helse Finnmark sendt inn vurderinger ned på lavere nivå. 
 
Alle foretakene har hatt detaljerte gjennomganger med avdelingene der enkelttiltak er satt 
opp.  
 
Det er brukt forskjellig metodikk og fremgangsmåte fra foretak til foretak, men det foregår 
vurderinger sammen med de berørte avdelingene i budsjettarbeidet. 
 
Inkludert overhengseffekter fra tiltak i 2008 har foretakene tiltaksplaner for til sammen 
428,7 millioner kroner. Overordnet er tiltakene fordelt med følgende risikoklassifisering. 
 
0 ‐ Ingen risiko (inkludert overheng fra 2008) 77 134                      18 %
1 ‐ Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 105 140                    25 %
2 ‐ Lav sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 68 079                      16 %
3 ‐ Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 147 578                    34 %
4 ‐ Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 5 356                        1 %
5 ‐ Tiltaket blir ikke gjennomført i 2009 9 319                        2 %
Ukjent 16 135                      4 %
Totalt 428 740                     
Tabell: Risikoklassifisering av tiltaksplaner i Helse Nord inkludert overhengseffekter fra 2008 
 
UNN har vurdert det slik at noen av tiltakene fra 2008 med overhengseffekt inn i 2009 har 
risiko heftet ved seg. Dette gjør at tiltak fra 2008 med overheng i 2009 er noe høyere enn 
tiltak klassifisert som 0. Dette er tiltak på gjestepasientkostnader, pasienttransportkostnader, 
TNF-hemmere og legelønnsressurser. Dette er til en viss grad tiltak der effekten er ventet å 
komme på tampen av 2008. 



 
 
Helgelandssykehuset HF 
 
0 - Ingen risiko (overheng fra 2008) 7 000             26 %
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 10 610          39 %
2 - Lav sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 9 500             35 %
Totalt 27 110           
Overordnet risikoklassifisering Helgelandssykehuset i tusen kroner i prosent av total 
 
Helgelandssykehuset har definert et behov for tiltak på 5,8 millioner kroner i 2009 og en 
tiltakspakke med tiltak på 20 millioner kroner i 2009 og en overhengseffekt på 7 millioner 
kroner.  
 
Helgelandssykehuset har en tiltaksplan som er større enn omstillingsutfordringen. 
 
Nordlandssykehuset HF 
 
0 - Ingen risiko (overheng fra 2008) 26 735          31 %
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 40 135          46 %
2 - Lav sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 19 654          23 %
Totalt 86 523           
Tabell: Overordnet risikoklassifisering NLSH i tusen kroner i prosent av total 
 
I tabellen over vises omstillingstiltak for 86, 5 millioner kroner inkludert overhengseffekt av 
tiltak gjennomført i 2008. Dette er 40 millioner mindre enn omstillingsutfordring som 
beskrevet tidligere i denne saken. I forslag til vedtak i sak 59/2008 – Budsjett 2009 som skal 
behandles i styret i Nordlandssykehuset 17. desember 2008. 
 
”Styret konstaterer at forslag til tiltak ikke er tilstrekkelig for å oppfylle krav om overskudd i 
2009. Styret ber derfor administrasjonen om at arbeidet med å identifisere nye tiltak 
videreføres, slik at budsjettet for 2009 kan realiseres innenfor resultatkravet. Styret 
forutsetter at tiltak som antas å få konsekvenser for bemanning og tjenestetilbud 
konsekvensutredes og drøftes med hovedtillitsvalgte og behandles i AMU, før iverksetting.”  
 
Konkretiseringsarbeidet for flere tiltak for å møte omstilingsutfordringen pågår videre. I den 
grad tiltak får konsekvens for tilbudet vil dette bli fremmet som sak for styret i 
Nordlandssykehuset. 
 
I styresak 59/2008 Budsjett 2009 legger Nordlandssykehuset til grunn at de uløste 
omstillingsutfordringene blir fordelt ut til avdelingene og vil ikke bli holdt sentralt i hos 
administrasjonen og delt ut når det foreligger konkretisering av den slik praksisen var i 
budsjett 2008. Dette gjøres for å ansvarliggjøre organisasjonen i større grad for den 
økonomiske utfordringen. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
 
0 - Ingen risiko 30 399          13 %
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 38 270          16 %
2 - Lav sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 9 002             4 %
3 - Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 125 788        54 %
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 5 356             2 %
5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2009 9 319             4 %
Ukjent 16 135          7 %
Totalt 234 269         
Tabell: Overordnet risikoklassifisering UNN i tusen kroner i prosent av total 



 
 
UNN har en omstillingspakke for 2009 med en effekt på 234,3 millioner kroner inkludert 
overhengseffekter av tiltak gjennomført i 2008. Tiltakspakken har et større omfang enn den 
totale omstillingsutfordringen på grunn av interne ressursrokkeringer. Forskjellen på 25,7 
millioner kroner ligger i at klinikkene ved UNN har fått krav til omstilling for å kunne 
gjennomføre den interne omprioriteringen.  
 
UNN har vurdert det slik at noen av tiltakene fra 2008 med overhengseffekt inn i 2009 har 
risiko heftet ved seg. Dette er tiltak på gjestepasientkostnader, pasienttransportkostnader, 
TNF-hemmere og legelønnsressurser. Dette er til en viss grad tiltak der effekten er ventet å 
komme på tampen av 2008. 
 
Rundt halvparten av tiltakene UNN har presentert er klassifisert som å ha middels 
sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan. 
 
I styresak 74/2008 Budsjett 2009 vurderer direktøren ved UNN tiltakspakken som meget 
omfattende. UNN vurderer det til at det foreligger risiko for at manglende eller forsinket 
gjennomføring av tiltak. Risikoen er vurdert i alle budsjettnotatene fra avdelingene og tabellen 
over med risikoklassifiseringer er gjort på bakgrunn av enkelttiltak på avdelingsnivå.  
 
Under mulige strategier for å sikre måloppnåelse lister UNN opp 9 tiltak som er vurdert å 
kunne utvikles videre. Disse inkluderer reduksjon av tilbud og utsatt oppstart av prosjekter. 
Ledelsen har vurdert å utvikle disse tiltakene videre for å redusere risikoen i budsjettet. 
Foretaket signaliserer imidlertid at det ikke er ønskelig å arbeide med dette som følge av at 
nye tiltak vil kreve lederressurser fra de eksisterende tiltakene og at nye tiltak vil oppfattes 
som kontroversielle og lite ønskelige. 
 
Det er foreløpig ikke gjennomført videre utvikling av disse tiltakene så langt. 
 
Helse Finnmark HF 
 
0 - Ingen risiko 13 000          16 %
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 16 125          20 %
2 - Lav sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 29 923          37 %
3 - Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 21 790          27 %
Totalt 80 838           
Tabell: Overordnet risikoklassifisering Helse Finnmark i tusen kroner og i prosent av total 
 
Helse Finnmark har i sak 71/2008 Budsjett 2009 gjort rede for tiltakene på et overordnet nivå. 
De største tiltakene er på Klinikk Kirkenes, Pasienttransport og Klinikk Hammerfest. 
 
Helse Finnmark vil i 2009 ha et større fokus på rapportering på enkelttiltak. Dette vil være 
avdelingsvis og avvik fra plan vil i følge foretaket følges opp med supplerende tiltak. 
Kvaliteten i regnskapsarbeidet skal sikres gjennom korrekt periodisering, effektivisering av 
prosesser og skriftlige prosesser og skriftlige rutiner. 
 
Som nevnt tidligere i denne saken har prognosen for inngangsfarten i 2009 forverret seg noe. 
Av forholdet mellom tiltak med ingen risiko og ’tiltak med overhengseffekt fra 2008’ ser man 
at forutsatte 2008 tiltak med årseffekt 2009 på om lag 21 mill kr, tilsvarende om lag 1,8 mill 
pr mnd, ikke er gjennomført pr 01.12. 2008. Dette gjør at spillerommet i tiltaksplanene er 
vesentlig redusert. 
 



 
Adm. direktørs vurdering av tiltaksplanene 
Sett i lys av at det er en forutsetning at alle tiltakene har effekt for å oppnå balanse i 
foretakene, og at gjennomføringsandelen erfaringsvis er lav, vil ikke disse tiltakene være nok i 
seg selv for å oppnå resultatkravet. 
 
Adm. direktør vurderer det til at planleggingsprosessene i helseforetakene gjennomgående er 
god, men at tiltaksplanene totalt sett innehar forholdsvis høy risiko, både i forhold til om 
tiltakene er godt nok planlagt, dokumentert og forankret, og i forhold til om foretaket har 
tilstrekkelig gjennomføringsevne.  Rapporter fra Deloitte og Prosesspartner i 2008 viser at 
risikoen i hovedsak ligger i gjennomføringen av tiltakene. 
 
Adm. direktør vurderer planleggingsarbeidet helseforetakene som bedre enn det har vært 
tidligere. Mange av tiltakene er reelle, men mange av de må utredes bedre og følges opp tett 
for å kunne gjennomføres.  
 
Det er viktig at tiltaksplanlegging ikke er et arbeid som kun skal gjøres i plan- og 
budsjettarbeidet, men kontinuerlig for å kunne oppnå nok trykk på omstillingen. 
 
Når det gjelder hvert enkelt foretak vurderes risikoen i Helgelandssykehuset til å være lavest. 
Her vil det også være en buffer dersom noen av tiltakene ikke lar seg gjennomføre eller at 
foretaket for resultatavvik på andre områder. Erfaringsvis har Helgelandssykehuset hatt høy 
gjennomføring på planlagte tiltak og har i år tiltak for mer enn omstillingsutfordringen. Adm. 
direktør vurderer det derfor er et godt grunnlag for at Helgelandssykehuset kan oppnå balanse 
i 2009. 
 
Nordlandssykehuset mangler i skrivende stund tiltak for rundt 40 millioner kroner. Dette gjør 
at disse tiltakene ikke er på plass ved inngangen av 2009. Effekten av tiltak satt i gang senere 
på året er lavere og det er mer krevende å få god effekt av tiltak som settes i gang sent på året. 
Det er derfor viktig at Nordlandssykehuset har fokus på å løse den gjenværende 
omstillingsutfordringen fra tidlig i 2009. Adm. direktør mener at det er en risiko for at 
Nordlandssykehuset ikke klarer resultatkravet i 2009. 
 
UNN har jobbet frem en tiltaksplan som gjennomføres i forbindelse med den pågående LUO-
prosessen. Dette vil nok gjøre tiltaksgjennomføringen noe vanskeligere, men kan samtidig gi 
muligheter for å gjennomføre endringer før nye avdelingskulturer rekker å sette seg. Det er 
gjort gjennomgang av tiltakene og konsekvensen av disse er til dels utledet på avdelingsnivå i 
forbindelse med budsjettprosessen.  
 
Tiltakspakken for UNN er omfattende og stor og det er en forutsetning at hele planen lykkes 
for å oppnå resultatkravet. Adm. direktør vurderer det derfor slik at det er sannsynlig at UNN 
ikke vil kunne nå resultatmålet i 2009 med mindre det ivaretas en ytterligere 
tiltaksplanlegging og realisering allerede fra 1 tertial 2009, og en tett oppfølging av 
eksisterende og ev. nye tiltak er nødvendig. 
 
Den forverrede økonomiske situasjonen i Helse Finnmark utover i 2008 gjør at det er en 
risiko for at tiltaksplanene ikke vil være tilstrekkelig for å dekke opp den økonomiske 
utfordringen. Tiltakene i klinikkene og prehospital virksomhet er delvis de samme som ikke 
har hatt ønsket effekt i 2007/2008. Videre synes en reduksjon av pasienttransport på rundt 10 
millioner kroner som høyt uten at det samtidig dokumenteres tiltak som reduserer 
reisevolumet. Det er viktig at dette vies betydelig mer oppmerksomhet og utarbeidelse for å 
videre redusere dette volumet. 



 
 
Det er viktig Helse Finnmarks planlagte prosedyrer for tiltaksoppfølging og -supplering 
fungerer. Adm. direktør mener at denne oppfølgingen må være sentral både i Helse Finnmark 
HF og Helse Nord RHF for å kunne lykkes.  
 
Kravene om å nå økonomisk balanse fremstår som et av de viktigste målene i 2009 og med de 
rammene Helse Nord har fått for 2009 skal mulighetene for å nå dette være store. For å oppnå 
økonomisk balanse er det nødvendig at tiltakspakkene har effekt. Risikotoleransen i 
tiltaksgjennomføringen bør av denne grunnen være lav. 
 
Adm. direktør registrerer at det i foretaksgruppen er en lite ensartet metodikk og malbruk i 
forbindelse med analyse, godkjenning og oppfølging av de enkelte KBT-tiltak 
(kostnadsbesparende tiltak). Det bør settes i gang et arbeide for å sikre at foretaksgruppen har 
en gjennomgående metodikk for tiltaksgjennomføring og -oppfølging for å raskere kunne 
avdekk avvik og reagere raskt der det er nødvendig å sette inn ressurser. 
 
Adm. direktør er av den oppfatning at det bør gjøres grep for å redusere den økonomiske 
risikoen på en rekke av tiltakene. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret konstaterer at det er en risiko for at tiltakene i foretaksgruppen ikke vil bli 

gjennomført, dersom tiltakene ikke følges godt opp.  
 

2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å holde sterkt trykk på arbeidet med 
omstilling også i 2009 og at det må etablereres foretaksovergripende metodikk for å kunne 
identifisere, planlegge, gjennomføre og måle tiltak i foretakene. 

 
 
Bodø, den 16. desember 2008 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 



Vedlegg: Detaljert omstillingsutfordring pr. helseforetak 
 

Helse Finnmark HF 
 
1. Prognose 2008 (avvik fra styringsmål) -73 000

Salgsgevinster ved avhending eiendeler 2008(legges inn med negativt fortegn) -985
Ambulanseskole og andre oppstartskonstnader ambulanse 2 500

2. SUM Korreksjon for engangseffekter 2008 (spesifiser) 1 515

Effekt ny inntektsfordelingsmodell + lab + pensjonskostn. inntektsford.modellen 5 400
pensjon fordelt etter inntektsfordelingsmodellen 6 200
Skjerping resultatkrav -10 000
Økt ramme 27 000
3. SUM Endrede eksterne inntektsforutsetninger (spesifiser) 28 600
Reduserte avskrivninger åpningsbalanse i 2009 0
Økte avskrivninger nyinvesteringer -5 000
reduserte rentekostnader 2 500
Økt lønnskostnad ifm lønnsoppgjør 2009 0
HN IKT /oppgradering lisenser og maskiner 2008/2009 -2 250
Lisenser ikke kliniske applikasjoner Helse Nord RHF -4 875
Økning strømkostnader -500
Økte kostnader båtambulansen -10 000
Styrking Prehospital tjenster -7 000
4. SUM Endrede eksterne kostnadsforutsetninger (spesifiser) -27 125

Nye oppgver, forbedring av tilbud osv.
5. SUM Endrede internt påførte økte utfordringer (spesifiser) 0

Nye tiltak 2009 46 130
6. SUM nye tiltak som iverksettes i 2009 46 130

Tiltak med overhengseffekt 34 708
7. SUM Nye tiltak med overhengseffekt iverksatt før 1.1.2009 34 708

Buffer 10 828  
 



 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
 

OMSTILLINGSUTFORDRING 2009 (tall i hele tusen)
1. Prognose 2008 (avvik fra styringsmål) -229 351

Salg av aksjer -11 200
ISF inntekter, korreksjon 2007 -5 300
Boligsalg -3 000
2. SUM Korreksjon for engangseffekter 2008 -19 500

Økt basisramme fra HN inkludert intensiv 105 500
3. SUM Endrede eksterne inntektsforutsetninger 105 500

Økte kostnader fellesfunksjoner UNN
IKT kostnader -20 000
Økte avskrivninger -5 000
Forsikring -1 500
Lar -4 100

Økte kostnader klinikker UNN
Obs post -3 500
Medikamenter og medisinske forbruksvarer -16 210
Nye kontrakter ambulansestasjoner -2 000
Reduserte leieinntekter boliger -6 000
Prisvekst serviceavtaler med tekn -1 300
Diagnostisk fysiker radiologi -820
1/2 stilling psykisk syke døve -250
Diverse (kompetanseheving, stillinger, drift) -4 623

4. SUM Endrede  kostnadsforutsetninger -65 303
Klinikkvise tiltak med overhengseffekt 32 913
Helårseffekt av nye tiltak aug 2008- gjestepasientkostnader 5 000

5. SUM Overhengseffekt tiltak som iverksatt før 2009 37 913

Innleverte tiltak fra klinikkene inkl overhengseffekt fra 2008 105 741
Reduserte gjestepasientkostnader lik vekst 2008 (eks innsparingsti 15 000
Reduserte finanskostnader 3 000
Reduserte pasienttransportkostnader 7 000
Reduserte kostnader tnf hemmere felles 10 000
Legelønnsressurser 30 000

6. SUM Nye tiltak som iverksettes i 2009 170 741

Rest = ikke løst omstillingsutfordring per dato 0  



 

Nordlandssykehuset HF 
 
1. Prognose 2008 (avvik fra styringsmål) -134 000

Pålegg PCB/brannvern 10 000
Omstillingsmidler HHF 1 500

2. SUM Korreksjon for engangseffekter 2008 (spesifiser) 11 500

Effekt av ny inntektsfordelingsmodell -6 600
Overskuddskrav fra RHF -10 000
Laboratorieinntekter 8 050
Effekt Magnussen-utvalget 46 900
Priskompensasjon avskrivninger (styrking kapitaltilskudd) 6 260
3. SUM Endrede eksterne inntektsforutsetninger (spesifiser) 44 610

Pålegg brannvern (ikke gjennomført i 2008) -7 000
Økte kostnader Helse Nord IKT SLA, avskr. og tjenestekjøp -5 900
Økte kostnader lisenser Microsoft -7 000

Manglende priskompensasjon opprinnelig styringsmål 2008 (pensjon) -5 800
Manglende priskompensasjon andre kostnader -1 800
4. SUM Endrede eksterne kostnadsforutsetninger (spesifiser) -27 500

Økte avskrivninger -14 850
Red. avskrivninger åpningsbalansen 19 000
Komp. avskrivninger nyinvesteringer 1 050
Økte rentekostnader kassakreditt og byggelån -12 500
Husleie midlertidige lokaler i forb med modernisering -3 000
Serviceavtaler MTU -4 000
Generell usikkerhet -5 000
5. SUM Endrede internt påførte økte utfordringer (spesifiser) -19 300

Overheng tiltak fra 2008 26 735

6. SUM Overhengseffekt tiltak som iverksatt før 1.1.2009 26 735

Nye tiltak 2009 og effekt av tiltak fra 2008 (som delvis inngår i 2009-tiltak) 59 788

7. SUM Nye tiltak som iverksettes i 2009 (spesifiser) 59 788

Rest = ikke løst omstillingsutfordring per dato -38 167  



 

Helgelandssykehuset HF 
 

Tall i 1000 kr

1. Prognose 2008 (avvik fra styringsmål)(-27+7-5) -35 000

Vegg SSJ 15 000
2. SUM Korreksjon for engangseffekter 2008 (spesifiser) 15 000

Økte rentekostnader -4 000
Økte inntekter fra RHF 20 000
4. SUM Endrede eksterne kostnadsforutsetninger (spesifiser) 16 000

Luftambulansen -2 000
ITK-kostnader -3 800
Microsoft -3 000
5. SUM Endrede internt påførte økte utfordringer (spesifiser) -8 800

Overhengseffekt tiltak i 2008 7 000
6. SUM Overhengseffekt tiltak som iverksatt før 1.1.2009 7 000

Tiltak 2009 20 000
7. SUM Nye tiltak som iverksettes i 2009 (spesifiser) 20 000

Rest = ikke løst omstillingsutfordring per dato 14 200  



Vedlegg: Tiltaksplaner pr. Helseforetak 
 
Helgelandssykehuset

Fellestiltak 210              
Fellestiltak Mo i Rana 4 400           
Fellestiltak Mosjøen 7 000           
Fellestiltak Sandnessjøen 6 000           
Fellestiltak fellesområdet 2 500           
Overhengseffekt fra 2008 7 000           
SUM Helgelandssykehuset 27 110          
Tabell: Detaljert tiltaksplan for Helgelandssykehuset 
 
Helse Finnmark

Pasienttransport 10 165         
Klinikk Kirkenes 17 715         
Klinikk Hammerfest 1 000           
Prehospital Avdeling 3 300           
Klinikk Psykisk Helsevern og Rus 1 400           
Stab/Støtte 7 500           
Boligforvaltning 5 050           
Overhengseffekt fra 2008 34 708         
SUM Helse Finnmark 80 838          
Tabell: Detaljert tiltaksplan for Helse Finnmark 
 
UNN

Administrativt servicesenter 2 093
Akutt og prehospital klinikk 15 083
Allmennpsykiatrisk klinikk 16 135
Barne og ungdomsklinikken 9 063
Diagnostisk klinikk 17 706
Fag og forskningssenter 2 034
Hjerte, lungeklinikken 4 370
HR og organisasjonsutvikling 2 540
Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken 19 503
Longyearbyen sykehus 305
Medisinsk klinikk 21 399
Nevro ortopediklinikken 19 286
Rehabiliteringsklinikken 8 026
Rus og spesialpsykiatrisk klinikk 17 170
Senter for drift og eiendom 6 600
Senter for samhandling og telemedisin 2 125
Økonomi og analysesenteret 830
Nye tiltak 2009, og tiltak med overhengseffekt 2008 på Felles 70 000
SUM UNN 234 269  
Tabell: Detaljert tiltaksplan for UNN 
 



 
 
Nordlandssykehuset

Ambulering orto 700              
Bedret kodekvalitet 1 000           
Bemannings-/kostnadsreduksjoner røntgen 570              
Bemannings-/kostnadsreduksjoner SSKV 3 750           
Bemanningsreduksjon kvam 337              
Bemanningsreduksjon personal 745              
Bemanningsreduksjon/effektivisering sengeområde KIR 2 868           
Bemanningsreduksjoner Barn 900              
Bemanningsreduksjoner BUPA 1 374           
Bemanningsreduksjoner Lofoten 1 300           
Bemanningsreduksjoner SPS 2 200           
Bemanningsreduksjoner/besparelser ambulanse 9 300           
Bemanningsreduksjoner/red. stipend fagavd. 1 832           
Bortfall tilskudd foreldredrevne barnehager 1 240           
Effektivisering operasjonsakse (kapasitetsøkning) kir 1 100           
Generelle kostnadsreduksjoner kir 1 814           
Generelle kostnadsreduksjoner med.avd. 3 080           
Instrumenter operasjon akum 300              
Kjøkkendrift Vesterålen 400              
Kostnadsreduksjoner Barn 1 105           
Kostnadsreduksjoner/merkompensasjon oppr. ramme IKT 4 577           
Overdragelse barnehage til Bodø Komm 3 264           
Prosjekt Raskere tilbake orto 1 000           
Red matforbruk 436              
Red. bemanning/red. materiellkostnad orto 950              
Red. bemanningskostnader/medikamenter ØNØR 417              
Red. kursvirksomhet org. og ledelse 226              
Red. sengekapasietet, økt dagbehandling 2 000           
Red. sengekapasietet, økt dagbehandling 2 250           
Red. sengekapasietet, økt dagbehandling 2 900           
Red. stilling og generelle kostnadsred. økonomiavd. 1 349           
Redusert innleie/bemanningsreduksjon BUPA 1 815           
Sammenslåing nevro/KSR 1 200           
Økt inntekt poliklinikk BUPA 1 000           
Overhengseffekt fra 2008 26 735         
SUM Nordlandssykehuset 86 033          
Tabell: Detaljert tiltaksplan for Nordlandssykehuset 
 
 


