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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 
Rusbehandling Midt-Norge HF mottar hvert år styringsdokument og foretaksprotokoll fra eier. 
Et av styringskravene er at aktiviteten i foretaket skal tilpasses gitte økonomiske rammer. 
Dette prosjektet gjennomføres for å kunne rapportere gode prognoser for økonomisk resultat på 
kort og lang sikt – innen 1 år og i en lengre periode; 2-3 år. Prognosene vil danne grunnlag for 
bedre virksomhetsstyring i inneværende år, styrke budsjettarbeidet for kommende år og 
langtidsbudsjett-perioden. 
 
Oppdragsgiver er Adm. direktør og prosjektet er forankret i foretakets ledergruppe. Det er viktig 
at alle klinikkene bruker samme regneark/metode når de utarbeider sine prognoser gjennom året 
og at det er en felles forståelse for nødvendigheten av dette i et helhetlig perspektiv. 

Problemstilling og målsetting, herunder resultatmål og effektmål 
Utfordringen har blant annet vært at prognosene gjennom året har vært mer pessimistiske enn det 
endelige resultat. Dette har medført at tiltak som kunne ha vært gjennomført er blitt utsatt. Det er 
en utfordring å finne en balansegang mellom konservative prognoser, for å unngå 
budsjettoverskridelser, og de mest realistiske prognoser. 
 
Målsettingen med innføring av prognoseverktøy er å sikre at klinikkene gjennom året har et godt 
verktøy for å vurdere og melde inn gode prognoser  som gir foretaksledelsen grunnlag for å 
rapportere solide prognoser til adm. dir og styret, samt gir foretaket et bedre grunnlag for å 
gjennomføre nødvendige omprioriteringer/ korrigerende tiltak gjennom året. 
 
I tillegg er det et mål at prognoseverktøyet også skal benyttes i budsjettarbeidet. Det vil være et 
verktøy for å vurdere «farten inn» i nytt år, samt bidrag til å vurdere første årene i et 
langtidsbudsjett. 
 
Effektmål: 
 

1. Gode/solide prognoser for økonomisk resultat på kort og lang sikt. ( 1 år – 2-3 år) 
 
Resultatmål: 
 

1. Sikre forståelse av hensikt i ledergruppe, hos avdelingsleder og økonomirådgivere, samt 
ha etablert et system for oppfølging i månedlige møter. 

2. Ha gjennomført opplæring i bruk av prognoseverktøyet i hver klinikk innen 10. juni 2013. 
3. Ha etablert månedlige møter med hver klinikk med gjennomgang av prognose og 

brukerstøtte innen 20. juni 2013. 

Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  
Den økonomiske utviklingen gjennom året avhenger av mange faktorer, som f.eks. utvikling i 
pasienttilstrømning, utvikling i kjøp og salg av behandlingsplasser, bygningsmessige forhold, 
sykefravær/vakanser og lønnsoppgjør.  
 
Målet med prognoseverktøyet er at dette skal bidra til å fange opp de faktorer som vil/kan påvirke 
det økonomiske resultat. Prognosene som utarbeides gjennom året vil derfor danne grunnlag for 
foretakets handlingsrom totalt. 
 



De budsjettpostene som er mest usikre er kjøp og salg av behandlingsplasser. Salg av 
behandlingsplasser er avhengig av etterspørsel fra andre regioner og egen kapasitet. Behov for 
kjøp av behandlingsplasser utover egen kapasitet avhenger av «fritt sykehusvalg», risiko for 
fristbrudd eller tiltak for å redusere ventetidene. Disse budsjettpostene ligger i budsjettet til 
foretaksledelsen. Dette betyr at det også er viktig å opparbeide et felles ansvar for totalbudsjettet 
for foretaket og ikke bare klinikkvis, da et betydelig behov for å kjøpe behandlingsplasser utover 
budsjett (fritt sykehusvalg) betyr at klinikkene må bidra for å unngå eller redusere et prognostisert 
underskudd.  
 
De ledelsesmessige utfordringene vil blant annet være å få forankret disse utfordringene godt i 
hver klinikk, fra klinikkledere til avdelingsledere og økonomirådgivere. Det vil det være viktig at 
klinikkledere bidrar til god forankring og implementering i egen klinikk. 
 
Klinikkene er geografisk spredt og har til daglig liten kunnskap om den økonomiske aktiviteten i 
de andre klinikkene. Klinikkene har forholdt seg til sine egne budsjetter og hatt fokus på å holde 
seg innenfor egen ramme.  
 
Ved innføring av dette prognoseverktøyet er det ønskelig at klinikkene inviteres til å se foretaket 
som helhet og involvere seg i foretakets totale utfordring. Målet er en mer helhetlig tenkning. 
 
Klinikkene må samtidig føle en trygghet for at de fortsatt har fullmakt til å disponere sine 
budsjettmidler, men at man i perioder kan «gi» og «få» ved særskilte situasjoner i et samspill med 
foretaksledelen og aktuelle klinikker.   
 
Dette krever også at klinikkene føler seg hørt og forstått av foretaksledelsen, som vil være 
bindeleddet ved eventuelle korrigerende tiltak for å oppnå eiers økonomiske styringskrav. 
 
Ledelsesmessige utfordringer: 
 

• Skape forståelse for hensikt med prognoseverktøy i klinikkene 
o  nytte for egen klinikk og foretaket i sin helhet 

• Gi en god opplæring i bruk av prognoseverktøyet 
• Skape trygghet på råderett over eget budsjett 
• Skape et felles ansvar for totalbudsjettet 
• Skape rom for omfordeling av midler i et samspill med de involverte 

Disse ledelsesutfordringene handler blant annet om bedriftskultur og endring av bedriftskultur. 
Viser til «Å endre bedriftskulturen» - Henning Bang (2007) Impuls 1; Organisasjoner i endring, 
s.96-104.  Bang beskriver blant annet strategier for å påvirke bedriftens kultur og de felles delte 
normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som utvikles i en organisasjon når medlemmene 
samhandler med hverandre og med omgivelsene. 
 
Dette betyr for meg at man må kjenne organisasjonen, ta vare på det som fungerer og skape vilje 
til å gjøre endringer som er til det beste for helheten. 
 
 
 
 
 
 



Fremdriftsplan med milepæler 

Milepæl Milepælbeskrivelse Dato 

M1 Fysisk møte med alle klinikker – gjennomgang av formål og bruk av 
prognoseverktøy 
Deltagere: Klinikkledere, avdelingsledere og økonomirådgivere 

Innen 10. juni 2013 

M2 Klinikker oversender månedsrapportering til øk. dir. med prognose. Månedlig etter 1. fysisk 
møte i 2013 

M3 
Etablere månedlig videomøte med alle klinikker. 
Deltagere: Klinikkleder (valgfritt), avdelingsleder og økonomirådgiver 

a. Gjennomgang av innsendt prognose 

b. Sikre samme forståelse av bruk av prognoseverktøy 

c. Avklare vesentlige risikoposter i prognosen 

Innen 20. juni 2013 

M4 
Tilbakemelding til klinikkledere i adm. dir. sitt ledermøte. 

a. Foreløpige erfaringsutveksling etter innføring av 
prognoseverktøy. 

 

Innen 20. august 2013 

M5 
Evaluering av bruk av prognoseverktøy med klinikkleder, 
avdelingsleder og økonomirådgiver. Innen 20. desember 2013 

 

Budsjett - nøkkeltall 
Dette prosjektet vil ikke medføre ekstra kostnader utover ordinær drift. 

Risikoanalyse 
Viser til vedlagte risikoanalyse som er utført for å avdekke risikoen for ikke å oppnå effekt -og 
resultatmål knyttet til dette prosjektet. Analysen viser hvilke hendelser som kan oppstå, 
sannsynligheten for at de uønskede hendelser inntreffer og hvilke konsekvenser de uønskede 
hendelsene kan medføre. På bakgrunn av analysen er det valgt å sette inn risikoreduserende tiltak 
som gjør at prosjektet gjennomføres. 

Konklusjoner og anbefalinger  
Innføring av prognoseverktøy ved utarbeidelse av prognoser gjennom året vil gi gevinster i form 
av god virksomhetsstyring, herunder økonomisk forutsigbarhet, grunnlag for korrigerende tiltak 
og budsjettprosesser 1-3 år fremover i tid. 
 
Utfra denne konklusjonen anbefales det at prognoseverktøyet implementeres i foretaket. 
 
Vedlegg: 
Kommunikasjonsplan 
Risikoanalyse 
Interessentanalyse 
«Å endre bedriftskulturen» - Side 97-104 Henning Bang 
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