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Sak 19/17 Kostnadsreduksjon 2017/Økonomisk langtidsplan (ØLP)  2018-21 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
Sammendrag og konklusjoner 
I styremøte 15.2.2017 presenterte foretaket Sak 05/17 «Tiltaksplan kostnadsreduksjon 2017». 
Styret ba om ny sak til styremøte 30.3.17 i henhold til styrets bestillinger. 
 
Foretakets vurdering er at tiltakene har lite konsekvenser for direkte pasientbehandling og at 
tiltakene foreløpig har hatt stor effekt. 
 
 
  
Bakgrunn for saken 
I styremøte 15.2.2017 presenterte foretaket «Sak 05/17 Tiltaksplan kostnadsreduksjon 2017». 
Styret var usikre på om tiltakene var tilstrekkelige og hvilke konsekvenser tiltakene eventuelt vil ha 
for pasientbehandlingen. Følgende vedtak ble gjort: 
 

 
 
 
Saken: 
Foretaket har utarbeidet en liste med tiltak som pr i dag summerer seg til rundt 8 millioner, hvor 
noe er vedtatt og noe må kvalitetssikres ytterligere:  
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Vurdering av konsekvenser for pasientbehandlingen av tiltakene 
 
Tiltak Kostnadsreduksjon: 
• 1 million  Ikke lønn til phd. kandidater når avtalt tid / finansiering utgått  

Ingen direkte konsekvenser for pasienttilbudet. 

 

• 2,5 million  Variabel lønn  

Gjelder først og fremst sykepleietjenesten. Reduksjonen skal hovedsakelig oppnås gjennom 

bedre koordinering og effektivisering. Tiltaket kan i enkelte tilfeller føre til noe mindre tid som 

sykepleietjenesten har, for å gjennomføre rehabiliteringstiltak relatert til aktiviteter i dagliglivet. 

 

• 0,6 millioner Redusert kost til vann, energi, avfall og renhold  

Ingen direkte konsekvenser for pasientbehandlingen. 

 

• 0,3 millioner  Redusert møte og reisekostnad  

Ingen direkte konsekvenser for pasientbehandlingen. 

 

 

Tiltak Inntektsøkning: 
 
• 2,2 millioner Øke andel kompleks rehabilitering  

Tiltaket innebærer arbeid med å sikre at pasientene får det tilbudet de skal ha jf. 

programbeskrivelsen, og som innebærer koding «kompleks rehabilitering» – dette medfører en 

kvalitetssikring av tilbudet som vil forbedre tilbudet pasientene mottar. 

 

• 0,9 millioner Optimalisere rehabiliteringsprogram for å møte etterspørselen etter 

rehabilitering 

Tiltaket innebærer en gjennomgang av bl.a. oppholdslengde og rehabiliteringsintensitet for noen 

rehabiliteringsprogram. Programmene vil bli tilpasset kunnskapsgrunnlaget for oppholdslengde 

hhv. hvor mye rehabiliteringsintensitet programmet bør inneholde.  

Endringene vil trolig medføre kortere opphold for enkelte rehabiliteringsprogram (dog ikke 

kortere enn kunnskapsgrunnlaget tilsier), men vil samtidig føre til at flere pasienter få tilbud. 

 

3 100 000                       Øke inntekter; Øke andel kompleks rehab., oppholdslengde

3 500 000                       Variabel lønn, ikke lønn phd når finansiering/tiden ute

500 000                          Redusere "ikke tatt ut ferie" ved årslutt, overtid

600 000                          Vann, energi, renhold og avfall

300 000                          Møte, reisekost, annet

4 900 000                       Sum kostnadsreduksjon

8 000 000                       Sum øke inntekter og redusere kostnader
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Hvordan måle kostnadsreduksjonen 
For å vite om tiltakene virker og hvor mye de virker må det lages et system som måler det. 
Foretaket jobber med målesystem for hvert tiltak, det gjenstår en del arbeidde. 
  

  

Tiltak Red. 
kostnad/økt 
innt. 

Ønsket resultat 
2017 måles 

Status/prognose 
pr februar 

Ikke lønn til phd når avtalt tid / finansiering 

utgått 
1 million På individnivå Svak oppnåelse 

Variabel lønn 2,5 million På kontonivå vs 
budsjett 

God oppnåelse 

Redusert kost til vann, energi, avfall og 

renhold 
0,6 millioner På kontonivå vs 

budsjett 
Svak oppnåelse 

Redusert møte og reisekostnad 0,3 millioner På kontonivå vs 
budsjett 

Svak oppnåelse 

Øke andel kompleks rehabilitering 2,2 millioner Måler andel av 
DRG 

Svak oppnåelse 

Optimalisere rehabiliteringsprogram for å 

møte etterspørselen etter rehabilitering 

 

0,9 millioner   

 
Status ad. kostnadsreduksjon rapporteres til hvert styremøte i virksomhetsstatus.  

 
 
 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør 
 
  
  
  
 

   

    

  

  

 


