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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 
Helse Nord-Trøndelag HF har et økende behov for å redusere sine driftskostnader for å frigjøre 
ressurser til investeringer i medisinsk teknisk utstyr og IKT. Bruken av overtid og kostbare 
innleiesystemer har økt de siste år i tråd med økt aktivitet. Som del av budsjettarbeidet for 2014, 
så er Medisinsk klinikk, Sykehuset Levanger, bedt av direktøren å kjøre et pilotprosjekt i 
foretaket på ressursstyring. Prosjektet er forankret i helseforetakets ledergruppe og i Medisinsk 
klinikk sin ledergruppe. Viss pilotprosjektet blir vellykket, så skal senere gjennomføres ved 
foretakets andre somatiske klinikker.  

Problemstilling og målsetting 
Som en konsekvens av betydelig flere pasienter lagt inn til utredning og behandling siste 3 år ved 
bla. Medisin Levanger sine 3 største sengeposter A, B, H, så har det vært en tilsvarende økning i 
bruk av personell til å håndtere den høyere aktiviteten. Det må leies inn ekstraressurser i et 
omfang som gjør at driftskostnadene øker betydelig mer enn driftsinntektene. Den faste 
bemanningen i bemanningsplanen fordelt i turnus er ikke tilpasset den faktiske aktiviteten i flere 
perioder i løpet av uka. Utviklingen krever at det gjennomføres flere analyser. Dette for å kunne 
omfordele den faste personellressursen mer i tråd med variasjoner i aktiviteten. Videre så må det 
ansettes flere faste der det i dag benyttes kostbar innleie og overtid (grunnet overtidstillegg eller 
like kostbare kortvarseltillegg). Reduserte driftskostnader skal benyttes til andre nødvendige 
formål.  
 

Effektmål og resultatmål 
Effektmålet er reduserte driftskostnader gjennom bedre ressursstyring.  
Bedre organisering av den faste personellressursen er nødvendig for å frigjøre driftskostnader. 
Frigjorte driftskostnader kan benyttes til med. tekn. utstyr og IKT. 
 
For å oppnå effektmålet, så har prosjektet flere resultatmål: 
 
1).  
Gjennomføre flere sentrale analyser.  
 
A).  
Analyse med framskriving av befolkningsutviklingen i opptaksområdet, demografisk utvikling i 
befolkningen, analyse av sykelighet og forbruk av spesialisthelsetjenester.  
 
B).  
Analyse av pasientbelegg, liggetid, tidspunkt for innkomst av døgnpasienter, tidspunkt for 
utskriving av døgnpasienter (pasienttetthet på sengepostene), og faktisk bemanningsforbruk 
(fordelt på forbruk av fast bemanning og forbruk av innleie).  
 
2).  
Flere fast ansatte på de tidspunktene klinikken i dag benytter innleie. 95% av personellbehovet 
skal dekkes av faste ansatte. Fordele den nye personellressursen i tråd med resultatet av 
analysene.     
 
 



Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  
Problemstilling: 
Medisinsk klinikk og Helse Nord-Trøndelag HF har behov for å redusere driftskostnader 
gjennom å redusere kostbar innleie. Reduserte driftskostnader skal omdisponeres til investeringer 
i medisinsk teknisk utstyr og IKT. Frigjøring av driftsmidler kan skje gjennom at det er fast 
ansatte på tidspunkter på døgnet/ukedager hvor det i stor utstrekning benyttes kostbar innleie til å 
dekke bemanningsbehovet. For å få til endringen, så er det behov for å flytte faste 
personellressurser over fra tidspunkter med erfaringsmessig lav aktivitet over på tidspunkter med 
erfaringsmessig høy aktivitet. Det er også nødvendig å ansette flere faste ansatte for å kunne 
redusere tilstrekkelig omfanget av kostbar innleie. Det er behov for grundige analyser for å sikre 
en beste mulig effekt av endringen.  
 
Den nye løsningen: 
 
Den nye løsningen vil gi en optimalisering i bruken av fast bemanning opp mot variasjoner i 
aktivitet på døgn/ukedager. Endringen vil redusere driftskostnader. Fast bemanning har en 
kostnad til 50% av innleie med bruk av overtid og kortvarsel. Endringen vil også frigjøre 
administrativ tid hos sengepostledelsen (avdelingssykepleier). Frigjort tid kan brukes til bedre 
planlegging og styring av daglig drift, og mer tid for leder til faglig og personlig utvikling av 
personalet. Prosjektet har et potensial for en reduksjon av driftskostnader på ca. 2.5 millioner pr. 
år.    

 Lederutfordringer: 

Lederutfordringene med å gjennomføre prosjektet er flere. Riktige beslutninger forutsetter at det 
kan utarbeides analyser med en kvalitet som gir et godt beslutningsgrunnlag. Flere ansatte vil få 
en ny plassering av sin arbeidstid som vil bli oppfattet som ubekvem/en ulempe. Flere faste 
ansatte vil også få mer arbeidsbelastning på sine vakter. Endringen vil med rette bli oppfattet å 
være økonomisk motivert. Enhver endring som ikke er faglig begrunnet gir ofte et grunnlag for 
motstand. Skal prosjektet gi et resultat som er i tråd med målsettingen, så må prosjektet 
gjennomføres på kort tid. Dette krever at andre oppgaver må vente.  

Risiko forbundet med å gjennomføre prosjektet er vurdert i den vedlagte risikoanalysen. Den 
største risikoen er knyttet til områdene analysekvalitet, tidsplan og gjennomføringshastighet. 
 
Fremdriftsplan med milepæler 
 
1).  
Før 01.11.2013:  
Utarbeide en presis bestilling til Data og analyse for utarbeidelse av de analysene som er 
nødvendige for videre behandling i prosjektgruppen.  
 
2).  
Før 01.12.2013: 
Konkludere når det gjelder planlagt aktivitet for årene 2014 og 2015. Dette basert på analyser 
over sannsynlig forbruk av spesialisthelsetjener i forhold til sykelighet, demografiutvikling og 
befolkningsutvikling.  
 
3).  



Konkludere i forhold til behov for kompetanse og personell i bemanningsplanen basert på analyse 
over sannsynlig aktivitet fordelt på døgnets timer/uker/mnd i året. Konkludere hvor mange vakter 
i bemanningsplanen som kan omplasseres til andre vaktperioder. 
 
4). 
Før 15.12.2013:  
Foreta utlysninger av nødvendig antall stillinger som vil sikre at minst 95% av sannsynlig behov 
for personellressurs er ansatt som faste i bemanningsplanen. 
 
5). 
Før 15.01.2014: 
Foreta tilsettinger i de utlyste stillingene.  
 
6). 
Før 31.01.2014:  
Utarbeide ny turnus med ny fordeling av personellressursen (den faste bemanningen) på døgnets 
timer/uker/mnd i året. Utarbeide årsturnus som tar opp i seg kjente sesongmessige svingninger.   
 

Budsjett – nøkkeltall 
Prosjektet organiseres som et utviklingsprosjekt, og bemannes med ledere fra egen klinikk, 
rådgivere fra HR, fra økonomi og fra Data og analyseavdelingen, samt tillitsvalgte.  
 
Det vil ikke være behov for frikjøp av prosjektleder. Prosjektet kan gjennomføres uten at dette 
belaster enhetene med prosjektkostnader som ikke er dekket innefor eget budsjett.  
 
Det er beregnet at gjennomføringen av hele prosjektet estimert ut fra på alle deltakerne sitt 
nødvendige bidrag vil utgjør ca. 1.050 timer. Snitt kostnad pr time basert på alle typer kostnader 
inkl. lønnskostnader er kr. 566,- pr time.    
 
Gjennom å redusere behovet for bruk av kostbar innleie/overtid/kortvarsel/eksterne firma for å 
dekke opp bemanningsbehovet som ikke er plassert som fast bemanning i bemanningsplanen 
(ikke regnet med innleie for å dekke fraværs), så vil prosjektet ha et potensial for reduksjon i 
driftskostnader med ca. 2.5 millioner pr år.  

Konklusjoner og anbefalinger  
Prosjektet har et stort potensial til å redusere klinikkens driftsutgifter som en konsekvens av en 
betydelig endring i fordelingen mellom fast bemanning og innleid bemanning. Prosjektet har en 
tydelig framdriftsplan. Prosjektet vil gi resultater tidlig i 2014. Årlig besparelse er estimert til ca. 
2.5 mill.   
 
Prosjektet vil forbruke ca. 1.050 timer (ressursbehov) til gjennomføring. Alle kostnader er i dag 
dekket gjennom budsjetterte lønnskostnader for deltakerne som inngår i prosjektet. Medgått 
prosjekttid har en estimert kostnad på ca. kr. 594.300,-  
 
Prosjektet er realistisk i forhold til å nå effektmål og resultatmål innenfor den oppsatt 
aktivitetsplanen. Prosjektet anbefales gjennomført.  



Vedlegg 
Interessentanalyse 
Risikoanalyse 
Kommunikasjonsplan  
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