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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 

Spesialavdeling for voksne er den voksenpsykiatriske delen av Psykiatrisk divisjon, Stavanger 

Universitetssjukehus, Helse Stavanger HF. Divisjonen består videre av: Avdeling for unge 

voksne, barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, og 5 distriktspsykiatriske sentre (1).  

 

Våren 2009, 3 år etter siste organisasjonsendring, besluttet avdelingen å evaluere organisasjonen. 

En utvalgt gruppe for avdelingssjef gjorde en forberedende utredning 2009-2010. Spesialavdeling 

for voksne og ledergruppen i Psykiatrisk divisjon vedtok sommeren 2011 å endre innhold og 

omorganisere deler av avdelingen for på et bedre grunnlag møte pasientgrupper med behov for 

flere ressurser ved innleggelse, samt å tilpasse seksjoner bedre til diagnosegrupper og funksjoner 

(2). Denne endring vil medføre nye arbeidsformer for den enkelte pasientansvarlige lege / 

psykolog ved å ha ansvar utover egen post og bidra med klinisk erfaringsoverføring fra post til 

seksjon. Målet er å øke kompetansespredningen innen seksjonen for å øke medverdien for 

pasientene og organisasjonen og gi et helhetlig pasienttilbud. Med en slik implementering oppnår 

man gode pasientforløp og tilgjengelig behandlerkapasitet også ved fravær.  

 

Utviklings-prosjektet er forankret hos Spesialavdeling for voksnes avdelingssjef Håkan Nordin. 

Refleksjoner rundt problemstilling og mål for prosjektet  

Pasientansvarlige psykologer og leger er i dagens postinndeling vant med å ha ansvar kun for de 

pasienter som er plassert i egen post, unntatt polikliniske pasienter som er utskrevet og har en 

kort eller langvarig individuell oppfølging. Ved en omorganisering der seksjoner i større grad 

skal ha et totalansvar for en pasientgruppe må personell arbeide på tvers av poster innen 

seksjonen (vedlegg 5). Pasientansvarlig psykolog og lege skal endre jobbstruktur fra bare å ha 

ansvar for pasienter innen egen post til å delta i en seksjons totale ansvar for store pasientgrupper 

som f. eks affektive lidelse, psykoser, og pasienter som utgjør en risiko for seg selv og andre og 

krever ekstra ressurser. Behandlerne skal bistå ved fravær hos kolleger. 

 

Avdelingen har 116 senger fordelt på 9 poster og 4 seksjoner. Man vil beholde samme antall 

seksjoner men omdefinere enkelte poster til nye arbeidsoppgaver. Man vil måtte omdisponere 

psykologer og leger samt miljøpersonell ved etablering av nye poster, særlig en såkalt ressurspost 

der spesielt utagerende og potensielt farlige pasienter i en kortere periode vil være innlagt. 
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Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  

Hvordan etablere en total definert arbeidsbeskrivelse for psykologer og legers arbeidsfunksjon 

innen de ulike postene og seksjonene (3, 4). 

 

Problemstilling og målsetting 

Effektmål 

1. Ha organisert personell med spisskompetanse slik at kontinuiteten i utredning og 

behandling av diagnosespesifikke pasienter blir ivaretatt. 

2. Ha gjennomført løpende seksjonsvise møtepunkt i den hensikt å utvikle seksjonens 

kompetanse innen diagnosespesifikke områder.  

3. Ha utarbeidet arbeidsrutiner for behandlerpersonell slik at spisskompetansen er ivaretatt 

ved fravær. 

Resultatmål. 

Arbeidsprosess 

1. Gjennom fokusgruppearbeid med psykologer og leger (hovedsaklig overleger) å  

analysere følgende:  

 Finne løsninger for god kontinuitet i utredning og behandling innen en seksjon 

med definert diagnosegruppe-ansvar og ulike pasientforløp. 

 Finne ut av hvilke kulturendringer en annerledes jobbhverdag og 

ansvarsområde dette vil innebære for den enkelte arbeidstaker. 

 Hva skal til for at seksjonen utgjør en større møteplass for faglig utvikling og 

samhandling. 

Jobbukekalender 

2. Utarbeide endret tjenesteplan med en jobbuke kalender hvor det beskrives 

arbeidsfordeling for medarbeider mellom egen post og felles seksjon. 

 

Stillingsinstrukser 

3. Utarbeide en ny en total definert stillingsinstruks for psykologer og legers arbeidsfunksjon 

innen de ulike postene og seksjonene. 
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Fremdriftsplan med milepæler 

• tid for planlegging og gjennomføring: 16.11.11 – 04.01.12 (se kommunikasjonsplan 

vedlegg 1 og Spesialavdeling for voksnes om organiserings tidsplan vedlegg 4). 

Budsjett - nøkkeltall 

• Det er ikke behov for endret budsjett, møter vil skje i ordinær arbeidstid, men det vil 

påvirke noe den tiden behandlere har til pasientrådighet. 

Risikoanalyse 

Fagorganisasjoner kan motsette seg ny kultur, tjenesteplan og stillingsbeskrivelse. (Se vedlegg 2 

interessentanalyse og vedlegg 3 risikoanalyse). 

Konklusjoner og anbefalinger  

Det innføres ny sengepoststruktur med endret stillingsstruktur med utvidet ansvarsområder for 

leger og psykologer fra 31.3.2012. 

 

Referanser: 

1. Distriktspsykiatriske sentre. Psykisk helsevern for voksne – med blikket vendt mot 

kommunene og spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen IS 1388 Veileder. Sosial 
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Vedlegg 

Vedlegg 1 Kommunikasjonsplan. 

Vedlegg 2 Interessentanalyse. 

Vedlegg 3 Risikoanalyse. 

Vedlegg 4 Omorganiseringens tidsplan. 

Vedlegg 5 Prosesskart endret poststruktur Spesialavdeling for voksne. 

 

 


