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Bakgrunn 
I denne saken gis en sluttorientering om status for arbeidet med alternativ organisering av 
forvaltningstjenester i Helse Nord – Mulighetsstudien.  
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 59-2010 Mulighetsstudie for alternativ 
organisering av forvaltningstjenester i Helse Nord – sluttrapport og anbefalt oppfølging i 
styremøte, den 31. mai 2010. Følgende vedtak ble fattet: 
1. Styret tar resultatene fra den gjennomførte mulighetsstudien av FDVUS-området 

(forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service) i foretaksgruppen til orientering.  
 

2. Styret ber adm. direktør følge opp at foreslåtte felles tiltak og tiltaksplaner i 
helseforetakene ferdigstilles innen 30. september 2010.  
 

3. Styret forutsetter at nivået på det effektiviseringspotensialet som er påvist i rapporten for 
felles tiltak og tiltak i det enkelte helseforetak realiseres innen 2012.  

 
4. Styret forutsetter videre at det gjennomføres en evaluering av mulighetsstudien innen 

utgangen av 2011. Rapport som oppsummerer de gjennomførte tiltak og måloppnåelse 
legges frem for styret i første halvår 2012. 

 
Styret i Helse Nord RHF fikk en orientering om status i arbeidet i styremøte, den 23. februar 
2011, jf. styresak 22-2011/8 Mulighetsstudie for alternativ organisering av 
forvaltningstjenester i Helse Nord – status.  
 
I denne saken legges frem en oppsummering av de gjennomførte tiltak og måloppnåelse i tråd 
med styresak 59-2010. 
 
Muligheter og gjennomføring 
Eiendomssjefene i helseforetakene mener at gjennomføringen av Mulighetsstudien har gitt 
gode innspill til måten å organisere og strukturere eiendomsdriften på. Områdene det er 
satt fokus på, gir muligheter for hevet faglig kvalitet og også muligheter for effektivisering 
og kostnadsbesparelser.  
 
I Mulighetsstudien ble det påpekt alternativ organisering og endringer i 
forvaltningsområdene som ville kunne gi en effektiviseringsgevinst på i størrelsesorden 92 
mill kroner basert på driftsdata fra 2008.  
 



Det ble foreslått to felles prosjekter som med best resultat måtte gjennomføres i samarbeid 
mellom det regionale helseforetaket og helseforetakene.  
 
Disse to områdene gjaldt for det første felles innkjøpsavtaler for materiell til teknisk drift, 
dvs. innsatsvarer innenfor rørleggerfag, elektrofag og snekkerfag med mer. Dette arbeidet 
er sett i sammenheng med - og inngår nå som pilotprosjekt for - kategoristyrt innkjøp. 
Planleggingen av innføringen av kategoristyring har vært noe forskjøvet i tid til fordel for 
utvidet bruk av innkjøpssystemet til også å gjelde varer som ikke ligger på lager, såkalte 
skaffevarer. Inngåelse av felles avtaler for materiell til teknisk drift er derfor nylig satt i 
arbeid med Nordlandssykehuset HF som koordinator. Denne delen av prosjektet vil derfor 
ikke være sluttført før kommende årsskifte. 
 
Det andre felles prosjektet gjelder ENØK-tiltak. Det er derfor gjennomført en full ENØK-
kartlegging for hele Helse Nord – for samtlige sykehus. Helseforetakene arbeider nå med å 
lage en prioriteringsliste for de tiltakene de vil gjennomføre. Skulle samtlige prosjekter 
med akseptabel lønnsomhet vært gjennomført, antas det en årlig innsparing på mer enn 20 
mill kroner (et sted mellom 25 og 35 GWh av Helse Nords samlede forbruk på vel 130 
GWh pr år). Det er ikke ferdigstilt beregninger av hvor mye som må investeres for å oppnå 
dette.  
 
Nordlandssykehuset HF har foreløpig antydet en årlig innsparing på 14,5 GWh/år, 
tilsvarende vel 12 mill kroner årlig. Dette krever investeringer på om lag 57 mill kroner. 
Her er utelukkende tatt med lønnsomme investeringer. 
 
Helse Finnmark HF har tilsvarende beregnet en årlig innsparing på 4,3 GWh/år, tilsvarende 
vel 3,4 mill kroner årlig. Dette krever investeringer på om lag 12,5 mill kroner. Dette 
gjelder prosjekter som er lønnsomme, selv om det blir nybygg eller ombygging. 
  
Det vil bli lagt frem egen rapport med forslag til oppfølging og anbefalt søknad om 
medfinansiering til gjennomføring fra ENOVA. Noen tiltak tas høyde for i 
helseforetakenes vedlikeholdsplaner og budsjetter. Noen prosjekter kan gjennomføres uten 
store kostnader, mens andre tiltak krever investeringer. Effektene i ENØK-kartleggingen er 
således betydelig høyere enn anslaget på 15 mill kroner årlig i Mulighetsstudien.  
 
Etter Mulighetsstudien ble det opprettet samarbeidsgrupper på tvers av helseforetakene. 
Innenfor mattilberedelse og forsyning er det etablert et godt samarbeid mellom 
kjøkkentjenestene i Helse Nord, samt at det er under utvikling felles menyer og omlegging av 
anskaffelsesprosessene for matfremstilling i foretaksgruppen. Tilsvarende samarbeid er gjort 
for renholds- og vaskeritjenester.  
 
Helseforetakene har hver for seg fulgt opp Mulighetsstudien på øvrige områder og laget 
tiltaksplaner og oppfylt disse. Fra medio 2011 ble tiltakene fra Mulighetsstudien integrert inn 
i den ordinære driften, og prosjektet som sådan er gått over i en ny fase der oppfølgingen skjer 
som kontinuerlig forbedring.  
 
Det er to områder som gjenstår, og det er de to fellesområdene ENØK og innkjøp av teknisk 
driftsmateriell som begge nå følges opp i egne prosjekter som beskrevet foran. 
 
Høsten 2011 ble det utarbeidet en foreløpig status for tiltakene i Mulighetsstudien. Tiltakene i 
de enkelte helseforetakene er oppdatert nå og oppsummert i tabellen på neste side. 
 



Pr 10.05.2012 Beløp i 1000 kroner

Foretak

Potensial fra 
Mulighets-

studien Før 2011 2011 2012 2013
Rest 
2014 Kommentarer

Helgelandssykehuset
, årlig besparelse -           -          1 000       -           -         

Ikke fullt oppdatert, men tiltak i 
arbeid er bedre kvalitet renhold og 
ombygging kjøkken Rana. Effekt 
delvis angitt.

   Akkumulert 7 000                 -           -          1 000       1 000       1 000     
Nordlandssykehuset, 
årlig besparelse 850           1 700      1 630       1 850       750         

Omfatter renhold, kantine, vaskeri, 
sentralbord, post

   Akkumulert 12 700               850           2 550      4 180       6 030       6 780     

UNN, budsjett årlig 
besparelse 15 900     12 000    7 000       12 000     22 900   

Styresak UNN feb 2012 .  Oppfølging 
handlingsplan Mulighetsstudiet. 
2014-tall gjelder samlet 
restpotensial

   Akkumulert 54 100               15 900     27 900    34 900     46 900     69 800   
Helse Finnmark, årlig 
besparelse 1 050       2 100      1 250       1 500       1 500     

Omfatter renhold, kantine, vaskeri, 
eiendomsdrift/innkjøp

   Akkumulert 18 500               1 050       3 150      4 400       5 900       7 400     
Helse Nord, samlet
Nye årlige tiltak 17 800     15 800    10 880     15 350     25 150   
Akkumulerte årlige 
innsparinger                92 300 17 800     33 600    44 480     59 830     84 980   Foreløpig anslag

I tillegg kommer ENØK og Innkjøp. Anslag årlig besparelse ved gjennomføring ca 30 mill kroner samlet. 
(Krever antakelig investeringer på 100-120 mill kroner)

Effekter av oppfølging Mulighetsstudien.

 
 
Tabellen viser at det pr. utgangen av 2011 var oppnådd en effektivisering på om lag 33,6 mill 
kroner, og at prognosen for prosjektets tidsramme som utgår i 2014 vil komme opp i en 
effektiviseringsgevinst på 85 mill kroner før fellesprosjektene innkjøp og ENØK.  
 
I ENØK-prosjektet kan det realistisk anslås en årlig gevinst på 20-30 mill kroner. God 
energiøkonomi vil for øvrig bli godt ivaretatt i de nye utbyggingsprosjektene. Det er særlig 
lagt vekt på dette for nybyggene i Kirkenes, Narvik og Tromsø.  
 
På innkjøp av teknisk materiell er det ikke gjort noen beregninger, men et grovt anslag ligger i 
størrelsesorden 3-5 mill kroner årlig. Samlet effekt av Mulighetsstudien vil dermed ligge på 
mellom 110-115 mill kroner årlig, mot antatt 92 mill kroner årlig. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
En effektivt organisert eiendomsforvaltning og kvalitetsmessig bedre drift bidrar positivt til å 
løfte kvaliteten i tilbudet og dermed respekten for pasientene i Helse Nord. En slik forbedring 
uten at deler av driften settes ut til eksterne drivere, vil være et vesentlig bidrag til trivsel for 
både pasienter, medarbeidere og for lokalsamfunnet sykehusene betjener. Den positive 
effekten av innsparingene i driften er avhengig av at investeringsplanen gjennomføres 
sammen med økt vedlikehold, dersom pasientene skal oppfatte kvalitet, trygghet og respekt 
fullt ut. 
 
Medbestemmelse 
Mulighetsstudie for alternativ organisering av forvaltningstjenester i Helse Nord, avsluttende 
status pr. mai 2012 vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse 
Nord RHF, den 23. mai 2012. Drøftingsprotokoll vil bli ettersendt eller lagt frem ved 
møtestart. 
 



Konklusjoner  
Områdene det er satt fokus på i Mulighetsstudien, har medført hevet faglig kvalitet og målene 
for effektivisering og kostnadsbesparelser vil bli mer enn oppfylt. Deler av potensialet er 
avhengig av investeringer, spesielt gjelder dette innenfor ENØK. 
 
I styresak 59-2010 hevdet adm. direktør at de innsparingspotensialene som er påvist i 
Mulighetsstudien neppe er helt reelle. Gevinstområdene er små og fragmenterte, og på noen 
områder var de ikke korrekte. Mulighetsstudien antydet et effektiviseringspotensial innenfor 
driftsområdene på 92,3 mill kroner. I samme sak konkluderte adm. direktør med at det var 
mulig å ta ut effektiviseringsgevinster med i størrelsesorden 50-60 % av det Mulighetsstudien 
viser. Det arbeidet som nå er i ferd med å bli gjennomført, er derfor positivt. Det er i denne 
sammenheng særlig grunn til å gi honnør til Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  
 
Adm. direktør sier seg tilfreds med gjennomføringen av tiltakene i HF-ene og 
resultatoppnåelsen så langt. Styret vil senere bli orientert om ENØK-tiltakene gjennom 
budsjett for vedlikehold, gjennom forslag til investeringer i helseforetakene og om 
innkjøpsprosjektet gjennom rapportering fra arbeidet med kategoristyring.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF sier seg tilfreds med de resultatene som oppfølgingen av 

Mulighetsstudien synes å ville gi.  
  
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at oppfølgingen av tiltakene i helseforetakene 

videreføres og integreres i helseforetakenes kontinuerlige forbedringsarbeid.  
 
3. Styret ber om at fellestiltakene innenfor ENØK innarbeides i vedlikeholds- og 

investeringsplanene og at innkjøpsavtaler for teknisk driftsmateriell følges opp i 
sammenheng med kategoristyringen av innkjøp. 

 
 
Bodø, den 15. mai 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 


