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Bakgrunn for prosjektet 
 

Styret i Helgelandssykehuset har vedtatt at organisasjonen skal gjennomgås med tanke på å 

redusere antall lederstillinger i organisasjonen. Dette kan innebære en reduksjon i antall 

avdelinger eller områder. 

 

Tidligere endringer i strukturen i all hovedsak har skjedd samtidig med at personell har 

pensjonert seg eller sluttet av andre årsaker. Større strukturelle endringer for å støtte 

kjerneprosessene har vært sjeldne. 

 

Overordnede mål for sykehusets avdelinger utover ”Økonomisk Balanse” og de krav som ligger i 

OD er noe mangelfullt definert. Målnedbrytning på Område og Avdeling fins på for eksempel 

økonomi og personal, men regelmessig, høyfrekvent oppfølging av definerte prosessmål for den 

enkelte avdeling har et klart forbedringspotensial. 

 

Pr 1. desember 2011 er det 14 personer som rapporterer direkte til Avdelingsdirektør i 

Sandnessjøen. Av disse er 8 Avdelingssjefer og 5 i stab. 

 

De 8 områdene varierer i størrelse fra ca.90 ansatte med 7 underliggende avdelinger, til 4 ansatte 

(3,1 årsverk) og kun 1 underliggende avdeling. I de 3 minste avdelingene har vi ”1-på-1” ledelse, 

dvs. 1 Avdelingssjef leder 1 Avdelingsleder. 

Problemstilling 
Den ovenfor beskrevne strukturen gir en del utfordringer 

- Svak kultur for kvantitativ målsetting, målnedbryting til ulike nivå og oppfølging av disse 

gjør det nytt og ukjent for lederne å sette forbedringsmål på ulike nivå.  

- Uklart mandat, struktur og oppgaveforståelse innen enkelte Områder gjør hverdagen 

utfordrende for enkelte Avdelingssjefer. 

- Mange direkte rapporterende gjør det vanskelig for Avdelingsdirektør å holde 

”trykk/ledelsesfokus” på de enkelte områdene.  

- Stor klinisk aktivitet hos enkelte Avdelingssjefer reduserer den tiden som kan egnes 

direkte til ledelse av medarbeidere. Videre begrenses tid som kan avsettes opp mot 

Avdelingsdirektør. 

- Stor spredning i størrelse på ansvarsområde (fra 3 til over 100 medarbeidere) skaper en 

ubalanse i hvor stor plass de ulike områdenes tilgang hos ledelsen. 

-  

Effektmål og resultatmål 
Formål: Etablere en organisasjon som understøtter en effektiv ledelse av 

(effektmål):  spesialisthelsetilbudet for befolkningen i opptaksområdet.  

  

Mål:(Resultatmål): Skape et felles målbilde.  

 Definere  hva som er kjerneaktiviteter ved sykehuset i Sandnessjøen i 

dag og for de neste 5 år. 

 Utvikle og implementere en organisasjonsmodell som støtter opp om 

sykehusets kjerneaktiviteter; herunder organisasjonsstruktur og 

støttefunksjoner  

 



Skape forståelse og aksept i organisasjonen for at en endring er påkrevd.  

 Sikre medvirkning til endring. 

 

Definere rolla til ledergruppa i Sandnessjøen inn i prosessen! 

 Utarbeide målsettingsdokument for ledergruppa i Sandnessjøen 

 

Lederne skal ha tid og evne til - samt interesse av - å være ledere. 

 

Ved utløp av prosjektperioden skal ledergruppa gjennomgå resultatene og gjøre en kvantitativ og 

kvalitativ vurdering av oppnåelse av målene ovenfor. 

 

 

 

Avgrensning - Oppfølgningsmål 

Påfølgende prosjekt skal kjøres etter at ny struktur er etablert 

1. Utdype formålet med ledergruppa og hver enkelt sin funksjon i denne  

 Utarbeide målsettingsdokument for hver enkelt leder  

o Lederkontrakter. 

 

2. Fra en gruppe ledere til et lederteam 

 Gruppeprosesser – Teambuilding 

 Uenighet innad – Enhet utad. 

 

Plan for organiseringen av prosjektet skal være utarbeidet senest uke 45, og implementering 

av prosjektet skal starte i januar 2012 og være ferdig innen utgangen av 2012. 

 

Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  
Et lokalsykehus som Sandnessjøen har en begrenset mengde funksjoner/hovedprosesser.  

Til sammen fyller de 3 enhetene i foretaket den rolle som HF-et er tillagt, men alle enhetene har 

funksjoner som for dem er unike på Helgeland. 

 

Samtidig endres kravene til hva Spesialisthelsetjenesten skal tilby ovenfor kommunene i 

forbindelse med Samhandlingsreformen og andre endringer i samfunnet. 

 

Organisasjonen i sykehuset skal gjenspeile og støtte opp under de hovedprosesser som ligger i 

sykehuset. Dette skal oppnås ved å først klarlegge og synliggjøre hovedprosesser og 

støtteprosesser i vår tjeneste, og deretter skape en organisasjon som støtter dette. 

 

For å følge med i denne utviklingen kreves det at man har en ledelse som både er endringsvillige, 

og som har evnen til å drive en slik endring igjennom i egen organisasjon. 

 

Forståelse. Aksept. Eierskap. 

De 3 stikkordene over ansees som viktige milepæler for den enkelte prosjektdeltagers utvikling 

inn i prosjektet. 

Ved å kjøre en prosess hvor man i fellesskap i prosjektgruppen definerer Sykehuset i 

Sandnessjøen sine hovedprosesser nå og i framtiden, vil man trolig oppnå en forståelse av at 

endring er nødvendig.  



Videre må det synliggjøres hva som er gapet mellom dagens situasjon og ønsket situasjon rundt 

hoved- og støtteprosesser, og at ansvaret for endring ligger både hos den enkelte leder, og hos 

ledergruppa i fellesskap. 

Selve gjennomføring av de påkrevde og omforente endringer i eget område vil forhåpentligvis 

skape eierskap til den totale omstillingsprosessen. 

 

Før oppstart og ved større milepåler skal det gjennomføres en ROS-analyse og en SWOT-analyse 

for å sikre at nødvendige tiltak treffes tidlig, og at man i implementeringsarbeidet ”treffer rett 

første gang”. 

 

Viktige punkter som må ivaretas ved en kommende omorganisering.  

o Hvordan skape aksept for ny struktur i organisasjonen. 

o ”What’s In It For Me?” – synliggjøre fordeler ved den fremtidige organisasjonen 

for den enkelte ansatte. 

Suksessfaktorer 
I arbeidet med gjennomføringen av prosjektet er følgende suksesskriterier identifisert 

 

Prosjektgruppe med bred aksept, mandat og ressurser. 

En utvidet ledergruppe skal lede prosjektet. I tillegg til avdelingssjefer og PO, skal vernetjeneste 

og tillitsvalgte involveres i omstillingsprosessen.  

Nøkkelord for denne prosjektgruppa er 

- Riktig mandat 

- Tett dialog og oppfølging mot Styringsgruppe/(HF-ledelsen) 

 

Støtte fra ansatte og fra legekollegiet 

Støtte fra ansatte-organisasjoner og legekollegiet ansees som en viktig forutsetning for å oppnå et 

best mulig resultat for prosjektet. 

Det må kunne sannsynliggjøres at Organisasjonen etter en omorganisering både leverer et bedre 

tilbud til pasientene og at arbeidsdagen for de ansatte er forbedret. 

Dette tenkes sikret ved å: 

- Involvere tillitsvalgte, verneombude og ansatte i design av ny organisasjon. 

- Korrekt og rett-tidig informasjon til alle ansatte. 

- ”Sparring” med relevante tillitsvalgte på et tidlig tidspunkt i prosessen. 

- Stringent oppfølging av krav i Arbeidsmiljøloven relatert til omorganisering og deltagelse 

i utforming av egen arbeidssituasjon.  

 

Stødig moment i omstillingsarbeidet. 

Prosessen med omorganisering må skje i et realistisk, men offensivt tempo. 

Fremdriftsplanen bør være åpen, omforent og kommunisert. 

- Tidsressurser for nøkkelpersoner må frigjøres 

- Klar rolle og ansvarsfordeling 

- Ansvarliggjøring på lavest mulig nivå 

 

Personuavhengig gjennomføring 

Prosessen med omorganisering må ikke bli avhenging av enkeltpersoner eller funksjoner. Dersom 

så skjer er det en risiko for at prosessen stopper opp ved fravær av nøkkelpersonell.  

- Medeierskap i prosessen på alle nivå i organisasjonen. 

- Definerte stedfortredere. 



Fremdriftsplan med milepæler 
Aktivitet Start Ferdig

Fremlegging av prosjektplan for HF-ledelsen, evt Styret des.11 jan.12

Godkjenning av mandat prosjektgruppe jan.12

Analyse av Kjerne og støtteprosesser, 1. utkast feb.12 mar.12

Kjerne og Støtteprosesser – Endelig utkast feb.12 mai.12

Utkast til ny organisering - utkast mar.12 jun.12

Ny struktur – endelig utkast jun.12 sep.12

Ny struktur – start implementering sep.12 nov.12

2012

 
Nødvendige drøftinger med tillitsvalgte og andre berørte må planlegges inn mellom 

hovedmilepålene. 

Budsjett – nøkkeltall 
Kostnad og tidsbehov må budsjetteres inn i løpet av de første måneder av prosjektet. 

 

Reise og overnatting ved ledergruppesamling, 2x10 personer a 2500,-    50.000,- 

Ved bruk av ekstern støtte må honorar og reisekostnader innregnes. 

Anslagsvis 10 dager á 10.000,-       100.000,- 

 

Kostnad for medgått tid for ledergruppa regnes ikke inn, men er klart den største kostnaden. 

Risikoanalyse 
 

Initial risikoanalyse gjennomført, og hovedfokus legges på involvering av ledergruppa i 

prosessen, samt medvirkning fra toneangivende grupper blant de ansatte. 

 

ROS analysen skal gjennomgås på nytt ved hver større milepæl. 

 

Konklusjoner og anbefalinger  
Det vurderes at dette prosjektet skal gjennomføres som et første ledd i en omstillingsprosess i 

Helgelandssykehuset Sandnessjøen. 

Vedleggsliste 
Risikoanalyse 

Kommunikasjonsplan 

Organisasjonskart 

Referanser 
 


