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Styresak 145-2015/4 Nordlandssykehuset HF - fremdriftsplan for 

omstillingstiltakene, oppfølging av styresak 77-2015 
 
 
Bakgrunn og formål 
Styre i Helse Nord RHF behandlet styresak 64-2015 Plan 2016-2019 - inkl. rullering av 
investeringsplanen 2016-2023 i styremøte, den 17. juni 2015. Styret fattet følgende 
vedtak i punkt 9: Styret ber styret i Nordlandssykehuset HF om å få lagt frem en 
kvalitetssikret og realistisk plan for omstilling og innsparing i helseforetaket som 
grunnlag for budsjettarbeidet høsten 2015. Planen legges frem i styremøte i Helse Nord 
RHF i august 2015. 
 
Styret behandlet styresak 77-2015 Nordlandssykehuset HF - plan for omstilling og 
innsparing, oppfølging av styresak 64-2015 i styremøte, den 26. august 2015. Styret 
fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret ber adm. direktør om å orientere om 
Nordlandssykehuset HFs fremdriftsplan for omstillingstiltakene i løpet av høsten 2015. 
 
Formålet med denne saken er å orientere om status i dette arbeidet og Helse Nord RHFs 
løpende dialog med Nordlandssykehuset HF (NLSH) om denne prosessen. 
 
Styret i Nordlandssykehuset HF (NLSH) 
Styret i NLSH behandlet i sak 96-2015 plan for omstilling og driftstilpasning 2016-2019 
(se utrykt vedlegg). I denne saksfremstillingen heter det:  
 
Jamfør sak 81-2015 har klinikkene og stabsavdelingene foreløpig fått trekk i rammen for 
2016 med 67,1 mill kr, og ytterligere krav om utarbeidelse av kostnadsreduserende eller 
inntektsøkende tiltak med om lag 100 mill kr, slik at samlet krav til gevinstrealisering er 
om lag 170 mill kr. Pr august var det identifisert konkrete tiltak på 85 mill kr som er 
forutsatt å være del av klinikkenes tiltaksplan for 2016.  
 
Samtlige klinikker og stabsavdelinger er godt i gang med tiltaksarbeidet, og klinikkene 
har i løpet av august og september gjennomført budsjettuker/budsjettsamlinger internt i 
egen klinikk, samt 2-3 oppfølgingsmøter med statusrapportering til direktøren. Ytterligere 
konkretisering av tiltaksplaner vi pågå frem til medio november.  
 
Tiltaksarbeidet er konkretisert for åtte klinikker og stabsavdelinger (se utrykt vedlegg). 
De respektive klinikksjefer er ansvarlig for gjennomføringen. Styret i NLSH fattet 
følgende enstemmige vedtak:  
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1. Styret tar status om budsjettarbeidet for 2016 til orientering.  
2. Styret viser til saksfremlegget og oversender oppdatert bærekraftsanalyse til Helse 

Nord RHF.  
 
Nåsituasjon 
Helse Nord RHF har hatt månedlig oppfølging med NLSH hvor omstillingsarbeidet har 
vært en sentral del av agenda. Styreleder i Helse Nord RHF og styreleder i 
Nordlandssykehuset HF deltar i tertialoppfølgingsmøtene.  
 
I referat fra møte 21. oktober 2015 heter det om oppdatert bærekraftanalyse og 
likviditetsprognose 2016-2023: 
- Størst omstillingsbehov frem mot 2019 etter dette går det ned. HN RHF vil i dialog med 

NLSH vurdere periodisering av resultatkrav i forbindelse med rullering av langsiktig 
plan våren 2016. 

- Planen inkluderer ikke effekt på inntektsmodell psykiatri eller kostnader til økte 
medikamenter. 

- Hovedinntrykket er at omstillingsarbeidet og budsjettarbeidet er under kontroll og at 
styringskravene er innenfor rekkevidde.  

- NLSH har bedt om langsiktige lån som er besluttet av HN RHF. Foretakets 
likviditetssituasjon er meget stram.  

 
Helse Nord RHF har bedt om milepælsplan hvor behandling i formelle organer særlig 
fremgår. Styret i NLSH vil behandle endelig budsjett for 2016 i desember 2015 (ref. 
figur 1). De enkelte tiltakene vil bli behandlet i NLSHs interne fora løpende. 
 

 
Figur 1: Fremdriftsplan 2015 - Omstillingsarbeid NLSH 
 
Styret i Helse Nord RHF vil få en oversikt over de endelige tiltak etter at budsjett 2016 
er behandlet i styret i NLSH.  
 
Behandling i styret i NLSH  
Omstillingsarbeidet er behandlet i styremøter i Nordlandssykehuset HF i flere 
styresaker med tilhørende vedtak, se vedlegg. 
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Adm. direktørs vurdering  
Nordlandssykehuset HF har hittil vist god kontroll på gjennomføringen av en meget 
ambisiøs investeringsplan. Planlegging av sykehuset startet i 2004 og beslutning fattet i 
2007. Underveis fikk helseforetaket også ansvaret for sykehuset i Vesterålen (2006).  
 
Økonomisk resultat har forbedret seg fra -36 mill. kroner i 1. tertial 2015 til -16 mill. 
kroner i 2. tertial 2015. Kortsiktige innstramminger bl.a. på vedlikehold gjør at 
helseforetaket hittil i år har et resultat på linje med budsjett.  
 
Adm. direktør er kjent med innhold i de klinikkvise planer, og at noen av dem kan 
medføre ekstern oppmerksomhet.  
 
Adm. direktør mener det fremdeles er vesentlige utfordringer knyttet til 
gjennomføringen av omstillingsarbeidet, samtidig som helseforetaket skal nå 
målsettingene innenfor aktivitet, ventetid og fristbrudd. Tillitsvalgte og verneombud på 
flere nivå i organisasjonen er involvert i de pågående omstillingsprosessene.  
 
Månedlig oppfølging administrativt med tertialvis deltakelse fra styreleder i Helse Nord 
RHF og Nordlandssykehuset HF vil derfor fortsette i 2016. 
 
 
 
Vedlegg:  
Vedtak fra styresakene 81-2015, 96-2015, og 114-2015 i Nordlandssykehuset HF 
 
Utrykt vedlegg:                        
NLSH styresak 96-2015; Budsjett 2016 – status i budsjettarbeidet og oppdatert 
bærekraftanalyse. 
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Vedlegg 
 
 
Nordlandssykehuset HF – Fremdrift i omstillingstiltakene 
 
 
Styresak 81-2015  
Plan for omstilling og driftstilpasning 2016-2019  
 
Vedtak: 
1. Styret ber Helse Nord RHF Styret, jamfør Helse Nord RHF Styrets vedtak i sak 64-

2015, om nå å få klarsignal for å videreføre utbyggingsprogrammet i tråd med de 
eksisterende planløsninger og framdriftsplaner, dvs med oppstart 
renoveringsarbeider høyblokka (AB) fra medio 2016. 
 

2. Styret konstaterer at det som forberedende arbeider til budsjettprosessen 2016 er 
gjennomført et grundig arbeid i organisasjonen med å identifisere og planlegge for 
nødvendige omstillingstiltak for foretakets bærekraft i 2016. 
 

3. Styret ber om å få oppdatert status for omstillingsarbeidet sammen med 
bærekraftsanalyse for foretaket til behandling i styremøtet 6. oktober 2015. 

 
Styresak 96-2015 
Budsjett 2016 - status i omstillingsarbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse 
 
Vedtak:  

1. Styret tar status om budsjettarbeidet for 2016 til orientering. 
 
2. Styret viser til saksfremlegget og oversender oppdatert bærekraftsanalyse til Helse 

Nord RHF. 
 

Styresak 114-2015 
Budsjett 2016 – status i arbeidet – muntlig orientering 
 
Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 
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