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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 
 
Dagens budsjettløsning for Sørlandet sykehus er i stor grad basert på maler i Excel som er 
utviklet over flere år. Budsjettprosessen starter i mai og avsluttes i januar etterfølgende år. Sentral 
økonomistab styrer den overordnede budsjettprosessen med tilrettelegging av maler og 
sammenligningsgrunnlag. Klinikkøkonomene rapporterer både til klinikksjefer og sentral stab har 
ansvar for budsjetteringen i egne klinikker. Budsjettet brukes aktivt gjennom året for styring, 
oppfølging og kontroll.  
 
Foretakets sentrale økonomifunksjon ser behov for å etablere et system for å sikre mer 
strømlinjeformet budsjettprosess med økt sporbarhet og mindre manuelt arbeid. Det er behov for 
å få implementert et budsjetteringsverktøy. Systemleverandør er allerede valgt da Helse Sør-Øst 
(HSØ) har inngått avtale med SAS Institute.  HSØ har en ambisjon om at systemet skal tas i bruk 
på alle foretak i foretaksgruppen, og tilrettelegger for en samordnet implementering. HSØ og 
Sykehuset Innlandet tok i bruk SAS FM budsjettverktøy fra budsjettåret 2014. Vi har etablert et 
samarbeid med ressurspersoner fra HSØ og Sykehuset Innlandet for å hente erfaringer fra 
implementering i disse foretakene.  
 
Prosjektet er forankret hos foretakets økonomidirektør Per Qvarnstrøm.  

Problemstilling og målsetting 
 
Nåværende budsjettløsning er krevende både på ressursinnsats og tidsbruk. Over 400 Excel filer 
tilrettelegges og sammenstilles (konsolideres). Mye av tiden går med til tilrettelegging og input i 
maler med manuell konsolidering, som betyr å oppsummere kostnadssteder til klinikk, og alle 
klinikker til foretaket i sin helhet. Implementering av nytt system vil føre til endringer i 
økonomenes arbeidsmetodikk. Enkelte områder av budsjetteringen vil være annerledes med nytt 
system, noe blir forbedret og noe kan oppleves som ikke så godt som tidligere. Det er viktig at 
områder hvor endringer vil oppleves som tilbakeskritt avdekkes, vurderes ut fra vesentlighet og at 
det legges en plan for ivaretakelse.  
 
Effektmål:  Økt støtte til ledere ifm omstilling og økonomiske tiltak gjennom innføring av nytt 

og tidsbesparende budsjetteringssystem. 
 
Resultatmål:   

1. Beskrive foretakets nåværende og fremtidige budsjettprosess.  
2. Avklare hva vi kan gjenbruke av budsjettløsningen til Sykehuset Innlandet og 

hva vi har behov for å videreutvikle. 
3. Godkjent plan for implementering av ny løsning foreligger.  

 
 
 
 
 
 

Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  
 



Sørlandet sykehus har over flere år benyttet en manuell og ressurskrevende Excel-løsning for 
budsjettering. Over 400 filer tilrettelegges og sammenstilles manuelt. Budsjettprosessen starter i 
juni hvor tid frem mot august går til tilrettelegging og distribusjon av filer. I dagens 
budsjettverktøy er det ingen sporbarhet, endringer mellom versjonene er vanskelig/umulig å 
loggføre. Modellene som brukes er enhetlige, men input kan hentes ut fra ulike kilder og velges 
subjektivt av hver økonom.  
 
Lønns- og prisjustering av dagens budsjettløsning er tungvint.  Det er flere økonomer som er 
involvert i dette arbeidet og sentral stab setter føringer for lønns- og prisvekst. Dagens modell kan 
ikke fange opp om det er foretatt andre justeringer.  
 
Med manuell konsolidering er det risiko for at ansvarssted eller innlagte data ikke fanges opp. For 
eksempel ble et ansvarssted i budsjett 2013 ikke fanget opp ved konsolidering, slik at rundt 7 mill 
kr uteble i oppsummeringen. Dette fikk konsekvenser for foretakets prioriteringer.  Innlesing av 
data til foretakets økonomissystem, Agresso, og Helse Sør-Øst sitt rapporteringssystem, 
Profitbase, er også tidkrevende ved at grunnlagsdata må tilrettelegges i etterkant.  
 
Et budsjetteringsverktøy vil kunne øke kvalitet på grunnlagsdata ved at historiske data vil kunne 
leses inn fra ulike forhåndsdefinerte kilder. Systemet vil sikre full sporbarhet da all input lagres 
og alle versjoner loggføres. I motsetning til dagens løsning vil dette systemet til enhver tid gi en 
oppdatert status. Oppdatering av lønns- og prisjusteringer kan gjøres sentralt uten involvering av 
klinikkøkonomer, og periodisering av årsbudsjettet vil være en maskinell prosess. Det vil også 
være enkelt å foreta simuleringer i budsjettversjoner utfra ulike forutsetninger.  
 
Basert på erfaringer hentet fra Sykehuset Innlandet er det to elementer som har frigjort kapasitet i 
budsjettarbeidet. Det første er at forberedelse av budsjettet er lagt til færre antall personer. Det 
andre er at systemet vil kunne gi et løpende bilde av totalt budsjett. I sum har ikke 
budsjettprosessen frigjort mye tid, da mer arbeid er lagt på å gi lederstøtte i selve budsjetteringen 
og å øke kvaliteten på budsjettet og styringsmålene.  
 
Lederutfordringene ved implementering av nytt system vil være å få økonomer i stab og 
klinikkøkonomer til å endre tankegang og arbeidsmetodikk fra tilrettelegging og input basert på 
historiske tall, til å gi lederstøtte og bruke systemet ut fra et controllingperspektiv. Dette vil si å 
kunne bruke systemet proaktivt gjennom budsjettprosessen, og gi oppdatert informasjon om 
utfordringsbilde og muligheter underveis i arbeidet. Lederutfordringene i prosjektet er basert på 
samtaler med Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst, og erfaringer disse foretakene har med 
implementering av systemet.   
 
Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst tok i bruk budsjettløsningen fra SAS FM fra budsjettåret 
2014. Sørlandet sykehus er i dialog med Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst for å se hva som 
kan gjenbrukes av disse løsningene. Sykehuset Østfold og OUS er også i dialog med HSØ for 
mulig å ta i bruk løsningen fra budsjettåret 2015. Sørlandet sykehus må få oversikt over hvilke 
områder som vil bli godt ivaretatt, og hvilke områder som vil oppleves som tilbakeskritt i forhold 
til nåværende løsning. Det siste må risikovurderes, og så må det legges en plan for ivaretakelse. 
Siden det er kort tid fra oppstart av prosjekt til bruk av system, så vurderes det å ta deler av 
systemet i bruk fra budsjettåret 2015, mens andre områder budsjetteres med gammel metodikk. 
Plan for implementering vil beskrive når ulike elementer i budsjetteringen vil innfases. 
 



Fremdriftsplan med milepæler 
Det vil bli utarbeidet detaljert fremdriftsplan i prosjektutførelsen. Nedenfor er en grov plan. 

 

Budsjett - nøkkeltall 
Prosjektleder i Helse Sør-Øst har beregnet leverandørens kostnader til å bli 1,35 mill kr. Dette 
deles mellom Helse Sør-Øst, Sykehuset Østfold og Sørlandet sykehus. Andel for Sørlandet 
sykehus vil bli 450.000 kr. Dette beløpet dekker ikke foretaksspesifikke behov. Omfanget av 
tilpasning vil bli avklart innen 30. mai i samarbeid med Sykehuset Østfold og Sykehuset 
Innlandet.  
 
I tillegg vil interntid påløpe ved at foretakets økonomer vil bli involvert i arbeidet. Arbeidet vil 
komme i tillegg til ordinær drift, eller ved nedprioritering av andre oppgaver i perioden. Noe 
reisekostnad vil påløpe internt, antar ca 100.000 kr.  

Risikoanalyse 
Det er gjennomført risikoanalyse for prosjektet. Den største risikoen er tidsplan og fremdrift i 
prosjektet. Det henvises til vedlegg for mer utfyllende risikoanalyse samt plan for å redusere 
risiko. 

Konklusjoner og anbefalinger  
Innføring av et budsjetteringssystem vil gi gevinster i form av at arbeidsmetodikk endres fra 
bruke mye tid på tilrettelegging og manuell input, til mer proaktivt budsjettarbeid med fokus på 
forbedringstiltak.  
 
Utfra denne konklusjonen anbefales det at budsjettverktøyet implementeres i foretaket. 
 



Vedlegg 
Risikoanalyse 
Interessentanalyse 
Kommunikasjonsplan 
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