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Bakgrunn 
 
 
Styret i Helse Vest vedtok i sak 006/2004 status budsjett helseforetakene følgende foreløpige resultatkrav: 
 

Foreløpig Foreløpig
Prognose Utfordring Budsjett Krav Krav

Alle tall i hele mill. kroner 2003 2004 2004 2004 2005

Helse Førde -84 -121 -111 -70 0
Helse Bergen -250 -373 -426 -200 0
Helse Fonna -76 -122 -40 -50 0
Helse Stavanger -129 -202 -111 -90 0
Apotekene 3 3 5 0 0
Helse Vest 8 0 0 0 0
Reserve 40 0 0 0 0
SUM Helse Vest -488 -816 -683 -410 0  
 
For status resultat 2004 vises det til egen sak om konsernbudsjett. 
 
I møte med departementet presenterte adm.dir. følgende oppdaterte tall: 
 

Stavanger Fonna Bergen Førde SUM HF

Foreløpig resultat 2003 -120 -91 -245 -85 -540

Omstillingsutfordring 2004 191 118 409 137 855
Kostnadsreduserende tiltak - effekt 2004 49 73 78 30 230
Tilskudd investering psykiatriplan 2004 44 44

Omstillingsutfordring 2005 142 45 331 64 581

Helårseffekt av tiltak fra 2004 -> 2005 16 45 120 13 195

Kompenasjon skjevfordeling - 1/5 av 216 mill 12 8 18 5 43
Fratrekk for tilskudd investering psykiatriplan 2004 -44 -44

Ytterligere tiltak 2005 113 -8 193 89 388  
 
Med de budsjettvedtak som så langt er gjort i helseforetakene gjenstår det en utfordring i 2005 på om lag 
390 millioner kroner etter at man har tatt i betraktning 1/5 del opptrapping av nytt inntektssystem, dvs. 43 
millioner kroner. Det vil på nåværende tidspunkt være umulig å konkretisere tiltak som fullt ut bringer 
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Helse Vest til et nullresultat i 2005. Det har likevel vært gjort et arbeid med å identifisere områder som 
kan gi effekt. Brorparten av disse tiltakene gjenstår det nå å utrede videre for å kvalitetssikre potensialet 
og mulig gjennomføringstempo. 
 
Fellesprosjekter som bør utredes og ev. gjennomføres 
 
Fellesorganisering av en rekke funksjoner vil kunne gi muligheter for å ta ut besparelser gjennom 
stordrift. 

1. Effekt av regional IKT er når prosjektet er innført fullt ut estimert til 64 millioner kroner +/- 10%. 
2. Andre fellesprosjekter som må vurderes:  

a. Regional lønn, økonomi, personalorganisering  
b. Regional innkjøpsorganisering  
c. Standardisering MTU  
d. Tiltak innenfor eiendomsforvaltning og bygg  
e. Kjøkken/kantine  
f. Støttepersonell i avdelingene (elektronisk diktering med mer)  
 

Effekt når prosjektene er innført fullt ut må utredes. Det er vanskelig å anslå effekt i 2005, men i 
utgangspunktet foreslår en samlet 70 – 80 mill kr i besparelser. Dette vil imidlertid bli krevende og 
forutsetter aktiv deltakelse fra HF-ene. Effekten må synliggjøres gjennom redusert drift på HF-ene, slik at 
det endelige ansvar ligger der. Nivå på besparelsene er gjennomgått med HF-ene uten at de har hatt 
nødvendig dokumentasjon tilgjengelig. 
 
Hver av disse initiativer vil kunne kreve investeringer og oppstartkostnader, men slike investeringer bør 
være lønnsomme totalt sett. Den regionale IKT enheten er under etablering og vil kunne begynne å gi 
effekter i 2005. De øvrige områdene krever utredning før en implementerer dem. En vil muligens kunne 
redusere gjennomføringstiden ved å innlede samarbeid med andre helseregioner. Det er betydelig risiko i 
tallene som er nevnt ovenfor, men dersom tidsperspektivet settes noe lengre enn utgangen av 2005 bør det 
samlede potensialet for besparelser være høyere. 
  
 
 
 
Helse Stavanger 

2004 2005 TOTAL

Nedbemanning 140 stillinger april 2004 35           15           50             
Innkjøp og forsyningslogistikk 10           -              10             
Driftsteknisk effekt av strukturrasjonalisering 1             1             2               
Kveldspoliklinikker spes.med. 4             -              4               

SUM 49           16           65              
 
I tillegg til fellestiltak må det gjennomføres hverdagsrasjonaliseringer for ytterligere kr 25 millioner 
kroner i 2005, samt at det må utredes nye tiltak for å nærme seg et nullresultat i 2005. 
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Helse Fonna 
2004 2005 ¨TOTAL

Nedbemanning 10           9             19              
Innkjøp 6             -              6                
kjøkken 1             0             1                
Hus og eiendom 5             -              5                
administrative forenklinger 5             -              5                 
Variabel-lønn-ressurspool 8             2             10              
Variabel-lønn - årsplan/aktivitetplan 13           13           26              

Nedbemanning som følge av reduskjon senger,overgang til 
dagbehandling, redusert liggetid m.v. 23           21           45              
Lønnsavtale DTK 1             -              1                
SUM 73           45           118             
 
Helse Fonna vil med ovenstående tiltak ha et resultat på 0 i 2005. 
 
Helse Bergen 

2004 2005 TOTAL

Kostnadsreduksjoner innarbeidet i budsjett 2004 (inkl. virkn. av 
årsverksreduksjon (130)) 60           -              60            
Redusert antall årsverk (130), helårsvirkning 2005 -              28           28            
Redusert antall årsverk (150) 8             67           75            
Redusert antall årsverk (100) -              5             5              
Diverse tiltak (inkl.barnehjertekir.) 10           20           30             
SUM 78           120         198           
 
I tillegg til fellestiltak må det gjennomføres hverdagsrasjonaliseringer for ytterligere kr 40 millioner 
kroner i 2005, samt at det må utredes nye tiltak for å nærme seg et nullresultat i 2005. 
 
 
Helse Førde 
 

2004 2005 TOTAL

Effektivisering somatikk 20           -              20            
Fellesområdet - besparelser 2             -              2              
Eiendomsskatt bortfall 1             -              1              
Ny strategi 9             13           22            
Oppstart UPH -6            -              -6             
1% reduksjon på alle innkjøp bortsett fra ambulanseområdet 3             -              3              
Investeringstilskudd psykiatriplan 44           -44          -               
SUM 74           -31          43             
 
I tillegg til fellestiltak må det gjennomføres hverdagsrasjonaliseringer for ytterligere kr 5 millioner kroner 
i 2005, samt at det må utredes nye tiltak for å nærme seg et nullresultat i 2005. 
 
 
Usikkerhet 
Effektiviseringsbehovene for helseforetakene har fra reformstart blitt kraftig skjerpet underveis. Dette har 
hovedsakelig tre årsaker, nemlig at det er forutsatt ytterligere effektivisering i de årlige statsbudsjett, at 
store underskudd over tid har gitt økte rentekostnader, samt at lønnsoppgjørene har blitt høyere enn 
forutsatt i statsbudsjettet. 
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I tillegg er vi i en situasjon der det er dokumentert at Helse Vest er underfinansiert i forhold til øvrige 
regioner. 
 
I og med Helse Vest sin spesielle situasjon vil tiltakene som må vurderes for å nå 0 kunne få 
konsekvenser for pasientrettet virksomhet. Det er en målsetting at dette skal skje i minst mulig 
utstrekning. 
 
 
Resultatkrav for 2005 
 
Ovenstående utredning oppsummerer de tiltak som er nødvendig for å nå et nullresultat i 2005. 
Administrerende direktør anbefaler derfor at resultatkrav for 2005 settes til 0 kroner for samtlige 
helseforetak. 
 
Med bakgrunn i ovenstående utredning anbefaler administrerende direktør styret å fatte følgende 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Resultatkravet for 2005 settes til 0 for samtlige helseforetak i Helse Vest. 
Tabellen under viser de omstillingstiltak for foretaksgruppen Helse Vest som så langt er identifisert, samt 
en restpost som det må arbeides videre med frem mot budsjettbehandlingen 2005. 
 

Stavanger Fonna Bergen Førde SUM HF
Foreløpig resultat 2003 0 0 0 0 0

Omstillingsutfordring 2004 191 118 409 137 855
Kostnadsreduserende tiltak - effekt 2004 49 73 78 30 230
Tilskudd investering psykiatriplan 2004 44 44

Omstillingsutfordring 2005 142 45 331 64 581

Helårseffekt av tiltak fra 2004 -> 2005 16 45 120 13 194

Fratrekk for tilskudd investering psykiatriplan 2004 -44 -44
Omstillingsutfordring før fellestiltak 126 0 211 95 431
Kompenasjon skjevfordeling - 1/5 av 216 mill 12 8 18 5 43

Estimert effekt av fellestiltak som må tas ut lokalt 25 10 40 5 80
Generellt effektiviseringskrav - herdagsrasjonalisering 25 0 40 5 70

Nye omstillingstiltak 2005 63 -18 113 79 237  
 
 
 
 


