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Styresak 071-2016  
Økonomisk driftstilpasning - tiltaksoppfølging pr juli 2016 
 

 
Vedlegg (t): 

 
 

Innstilling til vedtak: 
 
1. Styret viser til saksfremlegget og understreker viktigheten av at det realiseres tiltak i tråd med 

omstillingsutfordring.  
2. Dersom den planlagte aktivitet/pasientbehandling ikke gjennomføres som forutsatt må 

bemanning i klinikkene reduseres. 

Bakgrunn: 
I denne saken presenteres status i tiltaksarbeidet i 2016 pr juli måned. Statusrapporteringen gjøres 
med utgangspunkt i tiltaksplanen slik den ble vedtatt i styresak 126-2015 Budsjett 2016. I saken 
redegjøres for fremdrift i tiltaksarbeidet i den enkelte klinikk, samt hvilke justeringer som er gjort 
og planlegges gjennomført i løpet av året. 
 

Direktørens vurdering 
Tiltaksarbeidet i klinikkene pågår kontinuerlig, men resultatet pr juli viser at det fremdeles gjenstår 
til dels store uløste utfordringer for flere av klinikkene. Den interne resultatfordelingen pr utgangen 
av juli viser at klinikkene samlet har et negativt budsjettavvik på i overkant av 50 mill kr, mens 
stab/støtte og fellesposter har et positivt budsjettavvik på om lag 35 mill kr. Årsprognosen for 
foretaket er foreløpig estimert til et negativt budsjettavvik på 25 mill kr.  
 
Tiltaksplan for 2016 estimeres så langt å samlet gi en økonomisk gevinst på lag 82 % i forhold til 
plan. Selv om det i flere av klinikkene er til dels høy realiseringsgrad for vedtatte tiltak i budsjettet 
for 2016, har utfordringen i andre områder av virksomheten økt.  
 
Det har de siste månedene pågått prosesser knyttet til omstrukturering av både MED klinikk og 
HBEV klinikken. Omstruktureringen er vurdert avgjørende for best mulig ivaretakelse av både fag, 
kvalitet og økonomi i disse klinikkene i fremtiden, men har samtidig forsinket tiltaksarbeidet da 
oppmerksomheten har vært rettet mot de pågående organisasjonsendringene. I HBEV klinikk er 
omstruktureringen gjennomført og antallet avdelinger er redusert til 3, samtlige med enhetlig 
ledelse. Det forventes at vi vil se effekt av dette ut over høsten. Omstruktureringen i MED klinikk 
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har tatt vesentlig mer tid enn forutsatt og pågår fortsatt med bistand fra eksterne konsulenter. Den 
eksterne bistanden omfatter både prosesstøtte knyttet til omstruktureringen, samt lederstøtte for å 
sikre fremdriften i arbeidet. Ut fra at endelig struktur i klinikken enda ikke er på plass, forventes 
begrenset effekt av tiltaksplanen inneværende år. Tiltaksarbeidet i klinikken vil intensiveres når ny 
struktur er endelig implementert. 
 
Planlagt økning av kapasitet er gjennomført innen ortopedi og fordøyelsessykdommer, men gjenstår 
for hjertesykdommer.  Innenfor ortopedi er ventetid for ventende redusert fra gjennomsnittlig ca 
100 dager på begynnelsen av året til rundt 60 dager nå.  Tilsvarende er gjennomsnittlig ventetid 
innen fordøyelsessykdommer redusert fra omtrent 240 dager til i overkant av 100 dager.  Reduksjon 
av gjestepasientkostnad er en del av ønsket gevinst, men siden vi ikke har kontinuerlig oversikt over 
hvilke pasienter vi faktureres for som gjestepasienter er det for tidlig å si om tiltaket har hatt effekt 
på gjestepasientutgifter.   
 
Aktivitetsstyrt ressursplanlegging (ARP) ligger fremdeles fast som den viktigste forutsetningen for 
at foretaket på lang sikt skal kunne oppfylle kravene i Oppdragsdokumentet innenfor tilgjengelige 
ressursrammer. Selv om ARP er tatt i bruk i flere klinikker, avdelinger og enheter, gjenstår 
fremdeles mye arbeid før prinsippene i ARP er implementert i hele virksomheten. Det har vært 
arbeidet med ARP for leger i spesialisering i medisinsk klinikk. Pga pågående uenighet mellom 
Spekter og Akademikerne i forhold til arbeidstidsplanlegging blant leger, har vi ikke kommet helt i 
mål.  Det er mekling mellom partene i begynnelsen av september. 
 
AKUM klinikk har ARP som en sentral del av sin tiltaksplan for 2016. Klinikken har så langt ikke 
lyktes i å oppnå større effekter av dette arbeidet. Dette kan i noen grad relateres til sykefravær i 
klinikkledelsen. Foretaksledelsen vurderer å engasjere ekstern bistand for å bidra til fremdrift i 
tiltaksgjennomføringen, jamfør prosessen i medisinsk klinikk.  
 
Foretaket har de senere år fått finansieringsansvar for flere medikamenter som administreres utenfor 
sykehuset (medikamenter på H-resept).  For 2016 er det tilkommet finansieringsansvar bl.a for 
medikamenter som skal stimulere benmarg, medikamenter for bruk ved blødersykdom, 
vekststimulerende medikamenter og medikamenter for behandling av hepatitt C. Vi har tidligere 
påpekt overfor Helse Nord RHF at fordelingen av midler for å finansiere disse nye legemidlene, 
som i dag følger den overordnede fordelingen gjennom den regionale inntektsfordelingsmodellen, 
ikke er i samsvar med behovet for disse medikamentene mellom de ulike foretakene. Siden 
kostnadene følger pasientens bostedskommune ville det her være mest korrekt å fordele disse kun 
etter behovskomponenten i inntektsfordelingsmodellen. Foretaket fikk i 2016 overført 20 mill kr til 
medikamenter for behandling av hepatitt C.  Dersom behovskomponenten i 
inntektsfordelingsmodellen ble benyttet ville dette beløpet vært høyere. Dette omfatter generelt 
svært kostbare medikamenter og et økt behov i befolkningen og/eller manglende etterlevelse av lis-
anbud vil kunne medføre kutt i tjenester inne på sykehusene. 
 
Moderniseringsprosjektet for kirurgiske pasientforløp er revitalisert og arbeidsgrupper etablert.  Økt 
andel dagkirurgi og sammedagskirurgi er en sentral forutsetning for å lykkes med rokaden ifbm 
ombygging og renovering av AB-fløya, men er også viktig for å oppnå reduksjon i andel 
strykninger og økning i fast-track kirurgi. Forbedring innenfor dette området vil bidra både til økt 
pasientgjennomstrømming og bedre økonomi/inntjening.   
    
Løsning av restutfordringen vil være et sentralt tema både i budsjettarbeidet for 2017 og i de 
månedlige oppfølgingsmøtene ut over høsten. Inntil restutfordringen finner løsning gjennom mer 
permanente tiltak vil administrerende direktør fortsatt iverksette tiltak med besparelser på kort sikt, 
herunder stans i ansettelser og begrenset vedlikeholdsarbeid innenfor utvalgte områder. Det 
vurderes imidlertid ikke mulig på kort sikt å realisere kostnadsreduksjoner som kan bringe driften i 
balanse inneværende år, uten at dette får direkte konsekvenser for pasientbehandlingen. 
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Innledning 
I budsjettarbeidet for 2016 ble det lagt til grunn et langsiktig omstillingsbehov på mellom 150-170 
mill kr, der tiltaksplanen for 2016 på 117 mill kr skulle løse en vesentlig del av dette. Samtlige tiltak 
ble vurdert som realiserbare ut fra risikovurderingene som var gjort underveis i budsjettprosessen. 
Ved vurdering av behovet for lederstøtte/oppfølgingsstøtte i gjennomføringen ble 70 % av tiltakene 
satt i «grønn» sone, 26 % i «gul» sone, og 4 % i «rød» sone – der gul og rød er uttrykk for et større 
behov for lederstøtte underveis i gjennomføringen.  
 
Tiltaksarbeidet de siste årene har hatt fokus på løsninger som skal sikre foretakets bærekraft på lang 
sikt og tiltaksplanen som ble vedtatt i sak 126-2015 er et vesentlig bidrag også for driftstilpasningen 
i 2017-2020.  
 

Status i tiltaksarbeidet pr juli 2016 
Driftsresultatet pr utgangen av juli viser et negativt budsjettavvik på -16,5 mill kr, hvorav 13,5 mill 
kr er knyttet til årets drift, mens 3 mill kr gjelder gjestepasientkostnader fra 2015. Det er i månedene 
juni og juli at det negative driftsresultatet har oppstått. Prognosen for 2016 er foreløpig estimert til 
et negativt budsjettavvik på 25 mill kr, dvs et regnskapsmessig underskudd på 20 mill kr.  
 
Den interne resultatfordelingen pr utgangen av juli viser at klinikkene samlet har et negativt 
budsjettavvik på i overkant av 50 mill kr, mens stab/støtte og fellesposter har et positivt 
budsjettavvik på om lag 35 mill kr. Gjennomgang av stab/støtte områder og fellesposter med 
overskudd pr juli viser at det vesentlige av overskuddet er knyttet til midlertidige besparelser, mens 
om lag 5 mill kr er sentral buffer. Det redegjøres nærmere for status i den enkelte klinikk og 
stabsavdeling nedenfor.  
 
Tiltaksarbeidet i klinikkene er gjennom 1. halvår løpende fulgt opp av foretaksledelsen, med 
oppfølgingsmøter to ganger i måneden for flere av klinikkene. Status i tiltaksarbeidet ift vedtatt 
tiltaksplan for 2016 oppsummeres så langt som følger: 
 
Klinikkene: 
 
Akuttmedisinsk klinikk (AKUM) 
Omstillingsutfordring 2016 pr desember 2015: 17,5 mill kr.  
 
Status pr mars 2016: 
Klinikken hadde ved utgangen av 2015 utarbeidet tiltaksplan med forventet økonomisk effekt i 
2016 på 7,5 mill kr. Etter ny gjennomgang i februar ble estimert effekt fra tiltaksplanen justert ned 
til 6,7 mill kr og rest omstillingsutfordring fastsatt til om lag 11 mill. En vesentlig del av klinikkens 
tiltaksplan omhandler reduksjon i personellkostnader i form av reduserte overtidskostnader og 
vakansvakter, samt redusert innleie fra firma. Dette tiltaket forutsetter implementering av 
elementene i aktivitetsstyrt ressursplanlegging (ARP). Klinikken la pr mars frem en plan for 
områder som skulle følges særskilt opp for å tilrettelegge for tiltaksgjennomføring, herunder videre 
implementering av pasientforløpsprosjektet for kirurgi og tiltak knyttet til sammedagsforløp/økt 
pasientgjennomstrømning. 
 
Status pr juli 2016: 
Pr utgangen av juli har AKUM et negativt budsjettavvik på 7,9 mill kr, og prognose for 2016 er 
estimert til -11 mill kr. En stor andel av merforbruket er knyttet til lønnskostnader for leger. 
 
I klinikkens tiltaksrapportering etter 1. halvår er estimert effekt av årets tiltaksplan justert til 4,2 
mill kr.  
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• Innføring av ressursplanlegging for leger har av ulike årsaker vært forsinket og forventes 
ikke å gi økonomisk effekt i 2016. Klinikken har i samråd med HR-avdelingen igangsatt 
kartleggingsarbeid knyttet til vakante vakter og overlegepermisjoner.  

• Reduksjon i innleie i Lofoten er delvis gjennomført, men har gitt redusert økonomisk effekt 
som følge av at ikke alle stillingene er besatt. Det er nylig foretatt ny utlysning av 
stillingene. 

• Effektiviseringsgevinster knyttet til nytt bygg i Vesterålen er realisert. 
• Endring i organisasjonsplan er delvis gjennomført, men tiltaket har ikke gitt økonomisk 

effekt i form av reduksjon i lønnsutgifter. 
• Aktivitetsstyrt ressursplanlegging er gjennomført innenfor intensiv, og har gitt økonomisk 

effekt som forventet.  
 
Tiltaksplan 2016 ser så langt ut til å kunne gi effekt med 50-60 %. 
 
Som følge av mangel på operasjonssykepleiere i 2015 fikk klinikken anledning til å ansette 
nyutdannet personell, og dette ga i en periode overtallighet ift stillingshjemler. Tiltaket ble 
imidlertid vurdert nødvendig for å stabilisere bemanningen og sikre opprettholdelse av drift for 
gjennomføring av planlagt operasjonsprogram. Pr i dag er det som følge av sykefravær oa ikke 
lenger overtall i stillingshjemler.   
 
Tiltak for videre driftstilpasning 
Klinikken vil jf rapportering til styret pr mars 2016 jobbe mot videre implementering av restanser 
av pasientforløpsprosjektet til kirurgi. Dette skal skje i samarbeid med alle brukerklinikker av K2 / 
K8. Prosjektet vil også ha vesentlig betydning for gjennomføring av rokadeplanen til Kir/ Ort 
klinikk når AB-fløyen skal renoveres. De fysiske forholdene i Kirurgisk mottak i K2 skal utnyttes 
så langt som mulig for å kunne ta unna økt pasientmengde innenfor sammedagskirurgi.  

Klinikken skal som tidligere ha:   

• løpende oppfølging av pasientforløpene i våre driftsområder. 
• rask avklaring og lukking av avvik i forhold til driften gjennom avvikling av månedlige 

samhandlingsmøter. 
• oppfølging av sykefraværet i henhold til IA-avtalen og handlingsplaner, med spesielt fokus 

på operasjonssykepleierne. Tiltaket I-bedrift i samarbeid med NAV gjenopptas i høst. 
 

AKUM klinikk og KIRORT klinikk har fått i oppdrag fra direktøren å se nærmere på hvordan 
planlagt kirurgi i større grad kan skjermes mot øyeblikkelig hjelp for å redusere antallet strykninger. 
Pr i dag er det kun ortopedi som har tilgang til ø-hjelps team. For øvrige fag planlegges ikke 
forventet øyeblikkelig hjelp inn i driften, noe som medfører forskyvning/strykning av planlagt 
kirurgi. Arbeidet påbegynnes i uke 34/35. 

 
Diagnostisk klinikk (DIAG) 
Omstillingsutfordring 2016 pr desember 2015: 4,0 mill kr.  
 
Status pr mars 2016: 
DIAG klinikk hadde ved utgangen av 2015 utarbeidet tiltaksplan på 4,9 mill kr, dvs 0,9 mill kr ut 
over kravet. Pr mars 2016 lå klinikken foreløpig an til en årlig effekt på 100 % måloppnåelse ift 
vedtatt tiltaksplan.  
 
Status pr juli 2016: 
Klinikken hadde pr utgangen av juni et budsjettmessig overskudd på i overkant av 15 mill. 
Overskuddet er et resultat av økt aktivitet med tilhørende økning i inntekter og direkte kostnader 
(varekostnader), samt mindreforbruk på lønn. 
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Økningen i inntekter er resultat av et strategisk omstillingsarbeid i klinikken, som delvis omfatter 
oppbygging av kompetanse innen molekylærbiologi og delvis overgang til ny teknologi for D-
vitaminanalyser. I 2016 er det etablert ny og mer effektiv teknologi som har muliggjort håndtering 
av større volumer. Klinikken har videre satset på standardiserte utredningspakker som bedre er 
tilpasset behovet, og samtidig har gitt volumøkning.  
 
Tiltaksplanen er i all hovedsak gjennomført, med unntak av ny analyse for MMA som er 
nedprioritert som følge av mangel på bioingeniører. Øvrige tiltak har imidlertid gitt større gevinst 
enn forutsatt i 2016, og samlet effekt av planen er 5 mill kr høyere enn forventet. 
 
Klinikken har rekrutteringsutfordringer knyttet til radiologer og bioingeniører, og har flere vakante 
stillinger. Det er også krevende å få tak i vikarer. Det brukes derfor mye ressurser til innleie av 
radiologer som kan bedre radiologkapasiteten gjennom elektroniske løsninger. Oppgaver som 
krever tilstedeværelse må imidlertid løses gjennom merarbeid på enkelte av våre fast ansatte. 
Klinikken har dokumentert negativ kapasitetsutvikling etter ny Sectra. Her har eksterne 
leverandører har vært en viktig buffer, men dette har også vist seg å være en upålitelig løsning i 
perioder. På grunn av uforutsigbarhet har kostnadene til kortsiktige løsninger med innleie og 
ekstraordinære tiltak vært uforholdsmessig høy. 
 
Tiltak for videre driftstilpasning 
Som ledd i arbeidet med driftstilpasning og modernisering av laboratoriemedisinsk avdeling har 
klinikken gjennomført en mulighetsstudie for å se på alternativer for fremtidige teknologiske og 
organisatoriske løsninger, herunder større grad av automatisering av arbeidsprosessene. 
Mulighetsstudien ble utlyst på DOFFIN og 3 leverandører deltok i prosessen. Arbeidet startet våren 
2015. Gjennom prosessen ble det kartlagt både kortsiktige forbedringstiltak som kunne 
gjennomføres med mindre endringer, samt langsiktige tiltak som forutsetter større investeringer. En 
del av de mindre tiltakene er gjennomført i 2016, og har allerede gitt gevinster. Endelig rapport med 
løsningsforslag inkl investeringsbehov vil bli presentert styret senere i høst.   
 
Hode bevegelse klinikken (HBEV)  
Omstillingsutfordring 2016 pr desember 2015: 19 mill kr.  
 
Status pr mars 2016: 
Klinikken hadde ved utgangen av 2015 utarbeidet tiltaksplan på 9 mill kr, der samtlige av tiltakene 
var vurdert i «grønn sone» mht realiserbarhet. Uløst utfordring i 2016 var estimert til om lag 10 mill 
kr.  
 
Etter oppdrag fra administrerende direktør startet klinikkledelsen våren 2016 opp prosess med 
reorganisering av klinikken. Bakgrunnen var at dagens organisering av klinikken ikke i tilstrekkelig 
grad synliggjorde hvem som hadde det enhetlige ansvaret for økonomi, fagutvikling og kvalitet i 
pasientbehandlingen innenfor hvert fagområde.  
 
Klinikken hadde ved inngangen av året innført 6 måneders planleggingshorisont for alle faggrupper 
i klinikken og talegjenkjenning var under implementering. Som følge av endring i det sentrale 
budsjettopplegget fra og med 2016, der flere personellgrupper inngår i innsatsstyrt finansiering, 
iverksatte klinikken arbeid med koding og god registreringspraksis for terapeutgruppene for å sikre 
reell inntjening for utført aktivitet.   
 
Klinikken hadde pr mars 2016 ikke funnet løsning for den uløste delen av omstillingsutfordringen. 
 
Status pr juli 2016: 
Resultat pr utgangen av juli viser et budsjettavvik på -4,2 mill kr.  
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Inntektssiden er positiv med merinntekter på nærmere 5,5 mill kr over plan. Aktiviteten i klinikken 
har så langt i 2016 vært høyere enn fjoråret i stort sett samtlige poliklinikker, og det har også vært 
høyere belegg i sengeposten. Økningen i liggedøgn gjelder særlig nevrologi. 
 
På kostnadssiden er et negativt avvik på til sammen 9,7 mill kr – hvorav en vesentlig del gjelder 
uløst omstillingsutfordring. Videre har klinikken et større negativt avvik innenfor medisinsk 
materiell/medikamenter. En del av dette merforbruket antas å ha sammenheng med endring i 
finansiering av noen biologiske legemidler innenfor revmatologi (til h-resept), og det gjennomføres 
nå analyse av medikamentkostnadene for å se på om avviket er en konsekvens av denne endringen. 
 
Lønnskostnadene har økt sammenlignet med 2015, og dette har sammenheng med opptrapping etter 
at foretaket fikk tilført midler til nye fagplaner for øre-nese-hals, revmatologi og rehabilitering.  
 
Klinikkledelsen forventer et årsresultat på -4 mill kr forutsatt at dagens aktivitetsnivå videreføres. 
Det er usikkerhet knyttet til ISF for sengepost, da dette i stor grad er en akuttpost med varierende 
pasienttyngde. 
 
Klinikken estimerer effekt av tiltaksplan for 2016 til om lag 90 %. Den uløste utfordringen ved 
inngangen til budsjettåret gjenstår fortsatt. 
 
Tiltak for videre driftstilpasning 
Klinikken arbeider videre med omorganiseringen av klinikken. Nye avdelingsledere vil være tilsatt 
pr 1.9.  Den nye organisasjonsmodellen forventes å bidra til klarere ansvarslinjer, bedre styring og 
samordning av ressurser, tettere driftsplanlegging og oppfølging av resultater inkl kvalitetsmål, 
samt bedre budsjettkontroll.  De uløste omstillingsutfordringene vil klinikken arbeide videre med i 
budsjettarbeidet ut over høsten. 
 
 
Kvinne Barn klinikken (KBARN) 
Omstillingsutfordring 2016 pr desember 2015: 13,3 mill. 
 
Status pr mars 2016: 
Klinikken hadde pr mars utarbeidet en tiltaksplan på om lag 8 mill kr, der det vesentlige av planen 
var risikovurdert til «grønn» ift realiserbarhet. Klinikkens utfordring ligger på inntjening. Store 
deler av driften er knyttet til ø-hjelp der inntjeningen er uforutsigbar, spesielt på barnesiden der 
inntektstapet de siste to årene har vært knyttet til et lavere antall premature mellom 1000-1500 g. 
Avhengig av utviklingen på inntektssiden ble restutfordring estimert til om lag 2 mill kr. 
 
Status pr juli 2016: 
Ved utgangen av juli 2016 viser regnskapet et negativt budsjettavvik på 9,2 mill kr. Avviket skyldes 
til dels inntektssvikt, dels merforbruk lønn og dels økte driftskostnader. 
 
Inntektssvikten er hovedsakelig knyttet til Nyfødt intensiv og Føde/gyn i Lofoten. Selv om 
aktiviteten er økt ved Nyfødt intensiv sammenlignet med 2015, er ikke denne økningen tilstrekkelig 
for å nå plantallene. Aktiviteten innenfor dette området sett over de siste årene kan indikere at 
plantall er satt for høyt. Aktiviteten i Lofoten har vært lavere 1. halvår enn i 2015. En del av 
inntektssvikten for øvrig har sammenheng med omleggingen etter HOS. Frem til august 2016 har 
det for enkelte fagområder ikke vært mulig å registrere opphold som dagbehandling, og disse har i 
stedet blitt registrert som polikliniske konsultasjoner. Dette har gitt betydelig inntektssvikt så langt i 
år. Feilen vil være rettet opp fom august. Aktiviteten på dagkirurgi har vært lavere enn fjoråret som 
følge av stans i hysteroskopiske inngrep frem til april i år. 
 

 
Styresak 071/16                            Møtedato:   09. september 2016                                                  6 



Klinikken har hatt overforbruk av lønn ved flere enheter. Deler av merforbruket er knyttet til økt 
aktivitet i nyfødt intensiv og et høyt antall «henteturer». Videre medfører oppfølging av 
kompetansekravene ihht veilederen til «Et trygt fødetilbud» høyere bemanning enn det foretaket er 
finansiert for. De samme kvalitetskravene har også medført økte kostnader til 
overvåkningsmateriell. Klinikken har hatt økte lønnskostnader som følge av at rekruttering av 
utenlandske gynekologer medførte midlertidig behov for økt vaktberedskap. I positiv retning er det 
gjennomført tiltak knyttet til arbeidsplaner og ferieavvikling ved barneavdelingen og 
fødeavdelingen i Vesterålen som har gitt økonomisk gevinst. 
 
De fleste av tiltakene i tiltaksplanen er gjennomført med full eller delvis forventet økonomisk 
effekt. Unntaket er tiltaket «fast ansettelse av gynekolog Lofoten», som ikke har ikke latt seg gjøre 
på grunn av vanskelig rekrutteringssituasjon. Estimert effekt av tiltaksplan er om lag 90 %. 
 
Klinikken forventer ut fra driften så langt i år et årsresultat på -12 mill kr. 
 
Tiltak for videre driftstilpasning 
Klinikken har over tid hatt utfordringer knyttet til sesongvariasjoner i driften, og slitasje/sykefravær 
hos personellet som følge av høydriftsperiodene. Det har tidligere vært gjennomført tiltak med 
styrking av bemanning særlig på helg og aften, som har gitt positiv effekt både i redusert 
sykefravær og reduserte kostnader. På bakgrunn av erfaringene beskrevet over planlegger klinikken 
å konvertere deler av ekstravaktbudsjettet til helgestillinger. Videre vurderes en justering av 
kompetansen i bemanningsplanen for å gi styrket kompetanse på natt og mindre innleie ved 
sykdom. 
 
Det skal fortsatt være fokus på lønn og forbruk. Klinikken ønsker å komme videre i forhold til 
årsturnus, og forventes å kunne bidra positivt ift disponering av ressursene. 
 
Underfinansiering i forbindelse med økte krav i fødselsomsorgen er tidligere dokumentert overfor 
RHF og saken vil bli fulgt opp i budsjettarbeidet. 
 
 
Kirurgisk Ortopedisk klinikk (KIRORT) 
Omstillingsutfordring 2016 pr desember 2015: 16 mill kr. 
 
Status pr mars 2016: 
Klinikken hadde ved utgangen av 2015 utarbeidet tiltaksplan for hele omstillingsutfordringen, men 
den negative resultatutviklingen siste del av 2015 utløste imidlertid behov for økning av 
tiltaksplanen med ytterligere 3,3 mill kr. 
 
Pr mars hadde klinikken påbegynt arbeidet med samtlige tiltak i tiltaksplanen, og noen av tiltakene 
var allerede gjennomført. Restutfordringen på 3,3 mill kr skulle løses gjennom å utarbeide tiltak i 
samarbeid med den enkelte avdeling. 
 
Klinikken hadde negativ utvikling i ISF-inntjening i starten av 2016, men på det tidspunktet var det 
stor usikkerhet knyttet inntektene særlig mht effektene av HOS-innføringen. 
 
Status pr juli 2016: 
Resultat pr utgangen av juli er et negativt avvik på 26,2 mill kr. Avviket er fordelt med -9 mill kr på 
inntekter, -10,3 mill kr på lønnskostnader og -6,9 mill kr andre driftskostnader (inkl medisinsk 
materiell). 
 
Aktiviteten, både i antall og DRG-indeks, har økt sammenlignet med 2015, men ligger likevel under 
plan for 2016. Klinikken melder etter 1. halvår at plantallene for året ikke vil kunne nås, selv om 
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aktiviteten tar seg opp ut over høsten. Tilstrekkelig stuetilgang angis som den største utfordringen 
for å kunne gjennomføre det planlagte operasjonsprogrammet. 
 
Tiltaksplanen for 2016 er i stor grad implementert i klinikken, og klinikkledelsen forventer en effekt 
av vedtatte tiltak på om lag 100 %. Det arbeides med aktivitetsstyrt ressursplanlegging ved samtlige 
av klinikkens lokalisasjoner og for alle faggrupper. Legene har påbegynt arbeidet med å ta GAT i 
bruk som eneste planleggingsverktøy for samtlige arbeidsoppgaver. Gjennom rekruttering av 
ortopeder til Vesterålen og gastrokirurger i Bodø er legearbeidsstyrken stabilisert og gir bedre 
mulighet for langtidsplanlegging. Klinikken har gjennomført sengetallsreduksjoner ihht plan, 
imidlertid er belegget økt sammenlignet med 2015 og har medført økt ressursbruk ved 
sengepostene. Klinikken har redusert kostnader til operasjonsmateriell og medikamenter gjennom 
nye anbud og overgang til nye medikamenttyper. Det er også gjennomført nye tiltak knyttet til 
jobbglidning og ambulering som ledd i bedre fordeling av arbeidsoppgaver i klinikken. 
Resultatutviklingen hittil i 2016 har imidlertid synliggjort at tiltakspakken ikke er tilstrekkelig for 
tilpasning av drift innenfor budsjettet. 
 
Prognosen for 2016 er estimert til et negativt avvik på om lag 26 mill kr. 
 
Tiltak for videre driftstilpasning 
Klinikken skal i medisinskfaglig forum vurdere nye områder for ambulering og arbeidsfordeling 
mellom lokalisasjonene.  
 
I forbindelse med den kommende restaurering og utbygging av høyblokka AB, og nødvendige 
rokadeplaner med utfordringer som følger av disse, har direktøren utformet mandat for 
revitalisering og videreføring av arbeidet med kirurgiske pasientforløp som ble startet i 2011. Målet 
for dette prosjektet var å strømlinjeforme kirurgiske pasientforløp for å øke andel dagkirurgi/ 
sammedagskirurgi og redusere strykninger. Ved ombyggingen av AB-fløya er det de kirurgisk/ 
ortopediske sengepostene som blir mest berørt av rokaden, og denne klinikken prioriteres derfor ved 
gjennomgang av de ulike pasientforløpene. En del av arbeidet med rokadeplaner omfatter 
ytterligere reduksjon i sengetall. 
 
AKUM klinikk og KIRORT klinikk har fått i oppdrag fra direktøren å se nærmere på hvordan 
planlagt kirurgi i større grad kan skjermes mot øyeblikkelig hjelp for å redusere antallet strykninger. 
Pr i dag er det kun ortopedi som har tilgang til ø-hjelps team, men det iverksettes nå arbeid for å 
utrede muligheten for å etablere ø-hjelpsteam også for øvrig elektiv aktivitet i operasjonssentralen. 
 
Klinikken har etablert samarbeid med apoteket, der farmasøytene skal være tilstede i sengeenhetene 
i Bodø. Dette vil blant annet bidra til økt samstemming, i bruktaking av generiske navn på kurvene 
og vil kunne gi gevinst i form av økt kvalitet og reduserte utgifter til medikamenter.  
 
Klinikken har stort fokus på oppfølging av sykefravær. Sykefravær er tema i klinikksjefens 
oppfølging med den enkelte avdeling, i ledelsens gjennomgang og i KVAM møtene. Sengeenhet A6 
skal høsten 2016 delta i IBedrift, og det forventes at dette vil bidra til å redusere sykefraværet 
(særlig korttidsfravær) slik at innleie kan unngås. 
 
Det arbeides videre med rekruttering av fast ortoped og kirurg til Lofoten for å stabilisere 
bemanning og redusere innleiekostnader. 
 
Etter vedtak om finansiering fra Helse Nord RHF ble operasjonsrobot anskaffet i juni 2016. I løpet 
av sommeren har kirurgene begynt opplæring og simulatortrening med roboten etter oppsatt 
opplæringsplan. Første operasjon på pasient er planlagt i september. Implementering av robotkirurgi 
forventes å gi kortere rekonvalens for pasientene og kortere liggetid. I tillegg vurderes det 
sannsynlig at foretaket gjennom denne investeringen vil «hente hjem» noen av pasientene som i dag 
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har valgt å bli operert ved annet sykehus, og dermed også oppnå reduksjon i gjestepasientkostnader. 
Videre kan det tenkes at også pasienter utenfor vår region vil søke seg til NLSH Bodø på sikt pga 
kapasitetsproblemer/mangel på robotkirurgi i landet for øvrig, men det er så langt ikke 
gevinstberegnet. 
 
 
Medisinsk klinikk (MED) 
Omstillingsutfordring 2016 pr desember 2015: 39 mill kr.  
 
Status pr mars 2016: 
MED klinikk hadde ved utgangen av 2015 utarbeidet tiltaksplan på om lag 24 mill kr, og hadde en 
restutfordring på 15 mill kr. Etter at klinikken har arbeidet videre med kvalitetssikring av den 
opprinnelige planen ble økonomisk effekt i 2016 nedjustert til 12 mill kr, og uløst utfordring på 27 
mill kr.  
 
Klinikken hadde pr mars ikke nådd ønsket måloppnåelse med tiltaksarbeidet og skulle arbeide 
videre for å utarbeide ytterligere tiltak for å oppnå budsjettilpasning. Klinikken igangsatte våren 
2016 en omorganiseringsprosess, jf styresak 7-2016. Bakgrunnen for omorganiseringen var, 
tilsvarende som for prosessen i HBEV klinikk, at dagens organisering av klinikken ikke i 
tilstrekkelig grad synliggjorde hvem som hadde det enhetlige ansvaret for økonomi, fagutvikling og 
kvalitet i pasientbehandlingen innenfor hvert fagområde. Omorganiseringen av klinikken var 
vurdert å være avgjørende både for å få gjennomført den øvrige delen av tiltaksplanen som forutsatt, 
samt for å komme videre i arbeidet med de uløste utfordringene. 
 
Status pr juli 2016: 
Resultat pr utgangen av juli er et negativt avvik på -16,4 mill kr. Avviket er fordelt med 5,4 mill kr 
på inntekter, 10,1 mill kr på lønn og 0,9 mill kr andre driftskostnader. 
 
Inntektene er økt fra 2015, men ligger under plan for 2016. Inntektsveksten er hovedsakelig knyttet 
til økt poliklinisk aktivitet. Døgn- og dagopphold er redusert sammenlignet med 2015. 
 
Lønnskostnadene er omtrent på nivå med 2015. Budsjettavviket er i hovedsak knyttet til legelønn 
både i Bodø, Lofoten og Vesterålen. En del av avviket gjelder tap som følge av at lønnsrefusjon for 
bl.a. foreldrepermisjoner for denne yrkesgruppen er lavere enn utbetalt lønn.  
 
Kostnader til medisinsk materiell har økt betydelig fra 2015, til tross for at det er gjennomført 
kostnadsbesparende tiltak i 2016. Økningen skyldes hovedsakelig nye medikamenter. 
 
Økonomisk effekt av tiltaksplanen for 2016 ble tidlig på året nedjustert fra 24 mill kr til 12 mill kr. 
Så langt i 2016 anslås den faktiske årseffekt til om lag 6 mill kr. Dette utgjør 25 % av opprinnelig 
plan. I forhold til den reviderte tiltaksplanen er det tiltaket «reduserte personellkostnader» som har 
gitt størst svikt i gevinstrealisering. Tiltak knyttet til økt aktivitet og reduserte driftskostnader 
forventes å gi effekt i tråd med plan. Omstruktureringen i MED klinikk har tatt vesentlig mer tid 
enn forutsatt og pågår fortsatt med bistand fra eksterne konsulenter. Den eksterne bistanden 
omfatter både prosesstøtte knyttet til omstruktureringen, samt lederstøtte for å sikre fremdriften i 
arbeidet. Ut fra at endelig struktur i klinikken enda ikke er på plass, forventes begrenset effekt av 
tiltaksplanen inneværende år. Tiltaksarbeidet i klinikken vil intensiveres når ny struktur er endelig 
implementert. 
 
Klinikken fikk våren 2016 midlertidig omstillingshjelp med årseffekt på om lag 12 mill kr, forutsatt 
at dette skulle gi bidrag til progresjon i gjennomføringen av omstillingsarbeidet. Omstillingshjelpen 
omfatter konkrete tiltak i klinikken, herunder ny organisering av RSSO, styrking av virksomheten i 
Lofoten, styrking av medisinsk kontortjeneste, økning av skopiberedskapen ved gastromedisinsk 
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seksjon og økt kapasitet innenfor kardiologi. Omstillingsmidlene overføres til klinikken etter hvert 
som tiltakene iverksettes. De fleste tiltakene er allerede iverksatte eller personell er under tilsetting. 
Styrking og ny organisering av RSSO vil være på plass fra september. 
 
Klinikkens prognose for 2016 er et årsresultat på -20-25 mill kr. Det er usikkerhet mht inntektssiden 
og utviklingen i medikamentkostnader. 
 
Tiltak for videre driftstilpasning 
Klinikken jobber nå med nye arbeidsplaner for leger i spesialisering i Bodø.  Fra arbeidsgiver var 
det ønskelig med kalenderplaner for å få en bedre aktivitetsstyrt arbeidstids planlegging (ARP).  
Løsningen for i høst er en hybrid mellom rullerende tjenesteplaner og kalenderplan, men fra neste 
rotasjon vil det jobbes videre med å etablere kalenderplan i tråd med tariffavtale og ARP. Dette 
tiltaket skal bidra til å sikre langsiktig planleggingshorisont, redusere uforutsette vakter og minske 
slitasje på gruppen av Leger i spesialisering. Klinikken forventer å se noe effekt av dette tiltaket i 
siste kvartal av 2016, men først ved innføring av kalenderplan i 2017 vil vi kunne få full effekt. Det 
skal også utarbeides ny arbeidsplan for overlegegruppen i Medisinsk klinikk i 2016. Tilsvarende 
gjennomganger skal og tas i Medisinsk klinikk Lofoten, Vesterålen og Kreft i 2017. 
 
Videre gjennomføres kartlegging av pasientforløp på lunge, hjerte og fordøyelse i Bodø der en ser 
på ressursutnyttelse og harmonisering på tvers av lokasjonene Bodø, Lofoten og Vesterålen. Det 
skal tas en gjennomgang på bruken av medikamenter med høye kostnader. 
 
 
Psykisk Helse og Rus klinikk (PHR) 
Omstillingsutfordring 2016 pr desember 2015: 20,0 mill kr. 
 
Status pr mars 2016: 
Klinikkens omstillingsutfordring for 2016 var en direkte konsekvens av oppdatering av 
inntektsfordelingsmodellen for psykisk helse og rusomsorg, og den rammereduksjon som følger av 
dette. Ved utgangen av 2015 hadde klinikken utarbeidet en tiltakspakke på 21 mill. Tiltakene var i 
all hovedsak implementert ved årsskiftet 2015/2016. 
 
Status pr juli 2016: 
Resultatet pr utgangen av juli er et positivt avvik på nærmere 6 mill kr. Mindreforbruket gjelder 
hovedsakelig lønn. 
 
Samtlige tiltak i plan for 2016 er gjennomført, men enkelte av tiltakene har noe forsinkelse mht 
gevinstrealisering som følge av oppsigelsesfrister. Klinikken er imidlertid i mål i forhold til den 
samlede utfordringen. 
 
Klinikkledelsen estimerer årsresultatet til et positivt avvik på mellom 4 og 5 mill kr. Det er da 
forutsatt tilsetting i løpet av høsten i 3 overlegestillinger som er lyst ut. Det er noe usikkerhet 
knyttet til blant annet lønnskostnader ved eventuell økt aktivitet i akuttpsykiatrisk avdeling og 
innleiebehov ifbm overlegepermisjoner. 
 
Tiltak for videre driftstilpasning 
Som ledd i den videre driftstilpasning vurderer klinikken endring i driften av DPSene i Lofoten og 
Vesterålen for å oppnå bedre ressursutnyttelse mellom lokalisasjonene.  
 
Videre vil det gjøres vurdering av fremtidig ressursbehov ved Sikkerhetsenheten avhengig av 
beslutning i Helse Nord om plassering av 2 døgnplasser til psykisk utviklingshemmede med 
psykiatrisk sykdom.  
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Prehospital klinikk (PREH) 
Omstillingsutfordring 2016 pr desember 2015: 14 mill kr. 
 
Status pr mars 2016: 
Klinikken hadde ved utgangen av 2015 utarbeidet tiltaksplan med forventet økonomisk effekt i 
2016 på 8,2 mill kr, og en uløst utfordring på om lag 5 mill kr. Helårseffekten av tiltaksplanen (fom 
2017) var imidlertid forventet å være tilstrekkelig for å løse utfordringen på lang sikt. Klinikken 
ville på kort sikt løse restutfordringen hovedsakelig gjennom streng kontroll av overtidsbruk og 
vikarinnleie.   
 
Effektene av ny ambulanseplan var forutsatt å gi det viktigste bidraget til budsjettilpasning i 
klinikken, i tillegg til tiltak innenfor akuttmottak/AMK/observasjonspost og portørtjenesten. I følge 
opprinnelig plan skulle ny ambulanseplan være implementert i løpet av 1. halvår 2016, men som 
følge av spørsmål om ny styrebehandling av ambulanseplanen er fremdriften forsinket – og siste del 
av implementeringen ble derfor skjøvet til høsten 2016. En vesentlig effekt av ny ambulanseplan er 
reduksjon i overtidskostnader og vikarinnleie, herunder vil innarbeidelse av fagutvikling og 
opplæring innarbeidet i turnus. Videre skulle utskiftning av deler av den eldste bilparken redusere 
vedlikeholdskostnadene. 
 
Status pr juli 2016: 
Resultat pr utgangen av juli er et negativt driftsresultat på 9,3 mill kr, hvorav 7,8 mill kr gjelder 
lønnskostnader, og det øvrige er fordelt på inntekter og driftskostnader. En del avvik på lønn er 
relatert til uløst omstillingsutfordring. Hoveddelen av det samlede avviket er knyttet til 
ambulansetjenesten. 
 
Implementering av ambulanseplan startet opp umiddelbart etter ny styrebehandling i februar, med 
Lofoten som første område for iverksetting. Ny arbeidsplan ble iverksatt medio april, og effekten av 
ny turnus viser så langt en nedgang i overtid- og vikarkostnader på 0,34 mill kr de 3 første måneder 
(april-juni-16) i forhold til samme periode i fjor.  Framskrivning vil ideelt sett kunne gi en årlig 
besparelse på ca. 1,4 mill kr gitt at sykefraværet er stabilt (men med noe usikkerhet ettersom 3 mnd 
er en kort evalueringsperiode). Planleggingen er startet for neste fase, der det i første omgang skal 
tilsettes i 50 % av stillingene det er kalkulert med i ambulanseplanen. Dette for å sikre at det i første 
omgang ikke ansettes flere enn det er behov for.  
 
Planleggingen av utrullering i område Vesterålen er påbegynt, men foreløpig satt på vent for å få 
prøvd ut planen i Lofoten.  
 
Framdriften i utrulleringen av ambulanseplanen er ikke kommet så langt som ønsket. Dette skyldes 
delvis bemanningssituasjonen i avdelingen som følge av at avdelingsleder for ambulanse sa opp sin 
stilling før sommeren og ny foreløpig ikke er tilsatt, samt et utfordrende høyt sykefravær i 
ambulansetjenesten. Videre fikk klinikken på plass ny klinikksjef like før sommeren. Det leies inn 
ekstern prosjektstøtte i implementeringsarbeidet. 
 
Øvrige tiltak innenfor Akuttmottak, AMK og observasjonspost har gitt effekt med 
kostnadsreduksjon på om lag 1,6 mill kr pr juli sammenlignet med samme periode i fjor. Bortfall av 
midlertidige stillinger i Portørtjenesten har gitt en helårseffekt på ca 2 mill, hvor av 0,8 mill kr i 
2016. 
 
Estimert effekt av tiltaksplan for 2016 er om lag 25 %. 
 
Klinikkledelsen har estimert årsprognosen til et negativt budsjettavvik mellom 13 og 14 mill kr. Det 
er usikkerhet knyttet til utviklingen i sykefravær, særlig i ambulansetjenesten. Enkelte soner har pr i 
dag høyt sykefravær, og dette gir direkte utslag i lønnskostnader. 
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Tiltak for videre driftstilpasning 
Klinikken har nylig startet arbeide med «dypdykk» i ambulansetjenesten for å se nærmere på 
sammenhengen mellom sykefravær og innleiekostnader, med utgangspunkt i en utvalgt stasjon. 
Målsetningen er å få satt en standard for bedre styring av denne delen av driften gjennom 
oversiktlige verktøy og situasjonsrapporter. 
 
Det er nylig etablert avtale om pasienttransport i Vesterålen som kan besørge en stor del av de 
liggende transportene som ambulansene tidligere utførte. Det forventes at dette tiltaket, i tillegg til å 
frigjøre tid hos ambulansene, også vil gi en besparelse på overtidskostnadene i Vesterålen. Dette vil 
bli analysert når bilen har vært i drift en stund. 
 
I avdeling for AMK/Akuttmottak vurderes det i større grad å trekke ledere inn i driften for å unngå 
innleie.  
 
Prehospital klinikk har store økonomiske utfordringer, og identifiserte tiltak vurderes ikke å være 
tilstrekkelig for å løse omstillingskravene i 2016. Det er fortsatt knyttet store forventninger til at ny 
ambulanseplan i stor grad skal bidra til arbeidet med driftstilpasning for klinikken. Effektene av ny 
ambulanseplan vil imidlertid ikke i sin helhet kunne realiseres før 2017. 
 
 
Stabs- og støtteavdelingene 
 
Senter for drift og eiendom (D&E) 
Omstillingsutfordring 2016 pr desember 2015: 11,2 mill kr. 
 
Status pr mars 2016: 
Senter for drift og eiendom hadde ved utgangen av 2015 utarbeidet tiltaksplaner tilsvarende hele 
budsjettreduksjonen.   
 
Status pr juli 2016: 
Resultat pr utgangen av juli er et positivt budsjettavvik på 12,2 mill kr. Overskuddet er i hovedsak 
knyttet til reduserte driftskostnader. 
 
Tiltaksplanen er i all hovedsak gjennomført ihht plan, men med noe forsinket økonomisk effekt fra 
ENØK-tiltaket knyttet til at investeringene ikke er ferdigstilt. Det forutsettes full effekt av tiltaket 
fom 2017. Som følge av foretakets økonomiske utfordring er aktiviteten innenfor drift og 
vedlikehold tatt ned til et minimum, og ledelsen er i øvrig drift restriktiv med bruk av 
personellressurser. Den samlede effekt av gjennomførte tiltak er som følge av begrensninger i 
aktivitet større enn budsjettreduksjonen. 
 
Senter for drift og eiendom har i tillegg til plan for 2016 iverksatt nye tiltak, herunder utsatt 
utstyrsanskaffelser, økt parkeringsinntektene gjennom flere avgiftsparkeringsplasser og andre 
mindre tiltak. 
 
Prognose for 2016 er estimert til om lag + 15 mill kr, med forbehold om at høyere kostnader kan 
påløpe ved kritisk havari eller nødvendige strakstiltak knyttet til vedlikehold. Noe planlagt 
vedlikehold, herunder tiltak knyttet til fasader ved sykehuset i Lofoten, er hensyntatt i prognosen. 
 
Tiltak for videre driftstilpasning 
Senter for drift og eiendom har som følge av foretakets samlede omstillingsutfordring gjennomført 
kostnadsbesparelser ut over budsjettkravet for 2016. Videreføring av kostnadsnivået ut over 2016 
vil imidlertid være svært utfordrende, da dette vil få negative konsekvenser for bygningsmassen, 
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samt at det vil bli vanskelig å innfri driftsorganisasjonens forventninger til godt tilrettelagte og 
vedlikeholdte lokaler.  
 
HR-avdelingen 
Omstillingsutfordring 2016 pr desember 2015: 5,1 mill kr. 
 
Status pr mars 2016: 
HR-avdelingen hadde ved utgangen av 2015 utarbeidet tiltaksplan for hele omstillingsutfordringen.  
 
Status pr juli 2016: 
Resultat pr utgangen av juli er et positivt budsjettavvik på 5,2 mill kr. En stor del av avviket er 
knyttet til utdanning av bl.a. spesialsykepleiere, der det er store sesongvariasjoner i kostnadene. 
Denne delen av avviket vil reduseres betydelig nå høstsemesteret starter. 
 
Tiltaksplanen er gjennomført i sin helhet. 
 
Avdelingsledelsen vurderer prognose for 2016 å bli i tråd med budsjett. 
 
 Tiltak for videre driftstilpasning 
Arbeid med videre driftstilpasning vil bli vurdert som del av budsjettprosessen for 2017. 
 
 
Avdeling for Kvalitet, internkontroll og prosesstøtte (KIP) 
Omstillingsutfordring 2016 pr desember 2015: 1,2 mill kr. 
 
Status pr mars 2016: 
Avdelingen hadde ved utgangen av 2015 levert tiltaksplan i tråd med budsjettkrav. Tiltaksplanen er 
i sin helhet knyttet til reduksjon i personellressurser. 
 
Status pr juli 2016: 
Avdelingen hadde pr utgangen av juli et positivt budsjettavvik på 6,4 mill kr, som i hovedsak er 
knyttet til kjøp av IKT-tjenester (fra Helse Nord IKT). Budsjettet for IKT-området for 2016 er 
tilpasset en varslet kostnadsvekst som følge av de store IKT-investeringene. Det er imidlertid noe 
usikkerhet mht om investeringene vil gi full kostnadseffekt inneværende år. Prognosen for 2016 
estimeres foreløpig til budsjettbalanse.  
 
Tiltaksplanen er gjennomført med 100 % effekt. 
 
 
Økonomiavdelingen (ØKON) 
Omstillingsutfordring 2016 pr desember 2015: 1,0 mill kr. 
 
Status pr mars 2016: 
Avdelingen hadde ved utgangen av 2015 levert tiltaksplan i tråd med budsjettkrav. Det vesentligste 
av tiltaksplanen er knyttet til reduksjon i personellressurser.  
 
I starten av året hadde økonomiavdelingen et negativt budsjettavvik knyttet til pasientreiser, og det 
var usikkerhet mht utviklingen innenfor dette området.   
 
Status pr juli 2016: 
Resultat pr utgangen av juli er et negativt budsjettavvik på 6,4 mill kr. Det negative avviket gjelder i 
all hovedsak pasientreiser, som isolert har et merforbruk på 7,8 mill kr. Pasientreisekostnadene har 
økt fra 2015, og dette er delvis knyttet til prisøkning, delvis til økning i antall reiser og delvis 
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økning av mva fra 8 til 10 %. Det har vært iverksatt tiltak for å redusere transaksjonskostnader pr 
pasientreise, og dette tiltaket er realisert. Antallet reiser er imidlertid mer utfordrende å styre, da 
pasientreisene utløses av klinikkene og primærhelsetjenesten. 
 
Økonomiavdelingen har i tråd med tiltaksplanen redusert personellforbruket, og har også hatt 
mindreforbruk som følge av at stillinger er holdt midlertidig vakant. Tiltaksplanen er realisert med 
effekt ut over budsjettkravet. 
 
Dersom utviklingen innenfor pasientreiser fortsetter estimeres prognose for 2016 til et negativt 
avvik mellom 13 og 16 mill kr. 
 
Tiltak for videre driftstilpasning 
I forbindelse med nye anbud på landeveis transport (pasienttransport) vurderes nye løsninger for 
transportvolumet på de mest trafikkerte strekningene. Reduksjon i antall flyreiser avhenger av 
klinikkenes arbeid knyttet til økt ambulering mellom lokalisasjonene. Videre vil avdelingen gjøre 
analyser for å se på om organiseringen av behandlingshjelpemidler kan gjøres mer kostnadseffektiv. 
 
 
Avdeling for forskning og pasientsikkerhet (AFFP) 
Omstillingsutfordring 2016 pr desember 2015: 0,5 mill kr. 
 
Status pr mars 2016: 
Avdelingen hadde iverksatt stillingsreduksjoner i tråd med reduksjon i budsjett.  
 
Status pr juli 2016: 
Resultat pr utgangen av juli er et positivt budsjettavvik på 2,9 mill kr. 
 
Tiltaksplanen er gjennomført med 100 % effekt. 
 
Forventet prognose for 2016 er estimert til om lag 2 mill kr i overskudd, men det er usikkerhet 
knyttet til endelig kostnadsføring av forskningsprosjekter ved utgangen av året. Mindreforbruket er 
i hovedsak knyttet til midlertidige vakanser. 
 
 
Øvrig 
Området Felleskostnader har et positivt avvik på 14,4 mill pr utgangen av juli. Under området 
felleskostnader budsjetteres blant annet medikamenter innenfor H-resept-ordningen, kjøp av 
helsetjenester knyttet til fristbrudd, pasienthotell, pasientskadeerstatning, rentekostnader, avsetning 
til lønnsoppgjør og andre typer felleskostnader, samt sentral buffer. Overskuddet pr utgangen av juli 
er hovedsakelig knyttet til netto merinntekter fra H-resepter på 3,7 mill kr, lavere rentekostnader 
med 1,4 mill kr, midler knyttet til opptrapping av fagplaner mv (der kostnadene enda ikke har 
begynt å løpe fullt ut) på om lag 4 mill kr og rest sentral buffer på om lag 5 mill kr. Budsjettmidler 
til fagplaner mv reguleres fortløpende ut til klinikkene etter hvert som nye tiltak er iverksatt, og de 
fleste tiltakene forventes å være satt i drift innen utgangen av året. Når det gjelder overskuddet H-
resepter er det stor usikkerhet til kostnadsutviklingen videre ut over året. I 2016 har foretaket fått 
overført finansieringsansvaret for flere nye medikamenter - bl.a medikamenter som skal stimulere 
benmarg, medikamenter for bruk ved blødersykdom, vekststimulerende medikamenter og 
medikamenter for behandling av hepatitt C. Vi har tidligere påpekt overfor Helse Nord RHF at 
fordelingen av midler for å finansiere disse nye legemidlene, som i dag følger den overordnede 
fordelingen gjennom den regionale inntektsfordelingsmodellen, ikke er i samsvar med behovet for 
disse medikamentene mellom de ulike foretakene. Prognosen for året for H-resepter er i beste fall 
budsjettbalanse. Dette både fordi vi har forholdsvis flere pasienter med behov for disse 
medikamentene, og fordi inntektene fra H-resepter er høyest første del av året. 
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Gjestepasienter har et negativt avvik på -1,1 mill kr ved utgangen av juli. Disse kostnadene 
bokføres i tråd med grunnlag fra fil fra Norsk Pasientregister (NPR). Gjestepasientkostnadene 
varierer i relativt stor grad fra periode til periode, og årsprognose er beheftet med stor usikkerhet. 
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