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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 
Søndre Vestfold DPS(SVDPS) er en avdeling innen Klinikk for psykisk helse og rusbehandling 

ved Sykehuset i Vestfold HF. SVDPS gir tilbud om behandling/utredning til 5 

Vestfoldkommuner og totalt ca 100 000 innbyggere. Virksomheten organiserer 8 ulike enheter, 

ca. 200 ansatte og forvalter et budsjett i 2012 på ca. 105 millioner kroner. 

 

De fire regionale helseforetakene og Nasjonal strategigruppe II for psykisk helsevern og 

tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk (TSB) arrangerte arbeidskonferansen: 

La oss få det til å virke, i Stjørdal i 2010. Konferansen satt blant annet lys på arbeidsfordelingen 

mellom DPS og sykehus, hvor anbefalingen ble at alle pasienthenvisninger om ø-hjelp skal gå til 

DPS innen utgangen av 2013.  

 

Under et lokalt arbeidsseminar i SVDPS hvor ledergruppen tok for seg fremtidsutfordringer og 

tilhørende tilnærmingsmuligheter, fremkom sterkt begrenset endringsvilje, mangel på 

fremtidsorientering, enhetsvis- og ikke helhetlig forpliktelse for utvikling av tjenestetilbudet i tråd 

med sentrale anbefalinger. 

 

Situasjon ved en av virksomhetens sengeposter, sengepost for rehabilitering(psykose og 

schizofreni) stadfester langt på vei denne beskrivelsen. Siden 2008 har enheten hatt et 

pasientbelegg tilsvarende ca 70% av sengekapasiteten på 23 senger. Altså et gjennomsnittlig bruk 

av ca. 16 senger. Enheten er bemannet og innehar et stillingsbruk tilsvarende pleiefaktor 1,5 på 

23 senger. Altså strengt tatt et overforbruk på ca. 10 årsverk postpersonell pr. år siden 2008. 

Første tre måneder i 2012 viser gjennomsnittlig sengebruk på 5,6 altså ca. 25% av den 

tilgjengelige kapasiteten. 

 

Temaer knyttet til styrt utvikling, ansvar og lojalitet til helhet, sterke enhetsvise kulturer, 

ressurser og behandlingskapasitet, allokering av ressurser, motstand, mangel på endringsvilje og 

endringskapasitet dukker naturlig opp i kjølvannet av slike beskrivelser.  

 

Temaet, problemstillingene og mulighetene er drøftet med min leder og tidligere personalsjef i 

PiV HF. Jeg har støtte for å behandle dette som tema i prosjektet. Andre aktører har sporadisk 

vært med i diskusjonen. Med tanke på problemstillingens art er tillitsvalgte orientert. 

Forankringen av temaet er dermed satt hos øverste leder i virksomheten 

Problemstilling og målsetting, herunder resultatmål og effektmål 
 

Styrket endringskapasitet ved Søndre Vestfold DPS.  
Innarbeide endringskapasitet i ledergruppen. 

 

Effektmål:  
 

1) Styrket behandlingskapasitet. 

2) Økt individuell og kollektiv lederkraft. 

3) Styrket endringskapasitet 

 

 

 

 

 



 

Resultatmål:  

1) Individual- og gruppesamtaler med lederne om ledergruppens oppgaver, ansvar og behov for å 

trene på å bli et team, samt inneha like stor lojalitet til helhet som til enhet. 

2) I ledergruppen og med andre sentrale aktører; etablere lokal langtidsplan(2013-2016) for 

utviklings- og endringsarbeid. 

3) Informasjonsarbeid i virksomhetens enheter om retning, utvikling, endring og tilpasninger i 

organisering og innhold i tjenestene. 

 

Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  
 

Begrepet endringskapasitet kan defineres som: ”en organisasjons kapasitet til å ivareta daglig 

drift samtidig som den gjennomfører store, hyppige endringer på en slik måte at lønnsomhet 

sikres på lang sikt. Endringskapasiteten påvirkes av lederens mobilisering og gjennomføring av 

endring, måten ansatte reagerer og responderer på og hvilke strukturer og rutiner organisasjonen 

har for endring.”(Li) 

 

Einar Li redegjorde for tre veier til endringskapasitet under sin forelesning om ”kultur for 

endring”. Problemstillingen min i dette prosjektet er en start på nettopp det temaet. De tre veiene 

til endringskapasitet Li redegjorde for var følgende: 

 

1. Frigjøre ressurser ved å omallokere ressurser, prioritere og sanere og tilslutt selektiv 

inkludering av folk 

 

Med bakgrunn i aktuell situasjon synes denne veien åpenbar som en avgjørende nøkkel for å 

kunne nå effektmålene her. Til hinder for å gå denne veien vil være enkelte lederes store 

enhetslojalitet og eventuelle egenplaner som ikke er gjenstand for overordnet forankring. 

Konkret synes jo omallokering av personell fra virksomhetens sengepostdrift til andre deler av 

tjenesten svært relevant som tiltak under dette. 

 

2. Midlertidig øke ressurser ved å tillate overkapasitet, ansatte vikarer, konsulenter, overtid og 

etablere prosjekter 

 

Til forskjell fra den første synes denne veien ikke aktuell. Derimot vil en situasjon med frigjort 

kapasitet/overkapasitet forholdsvis raskt kunne oppstå. Punktet her vil da likevel kunne være 

aktuelt som konsekvens, men ikke som strategi. Det betyr at dette er en situasjon man raskt vil 

måtte forholde seg til, og som ledergruppen må ta inn i sin planlegging av strategi (gjelder  

punktet overkapasitet, og hvor strategien kan være prosjektetablering f.eks). I så måte henger 

denne sannsynlige situasjonen nært sammen med punktet under. 

 

3. Utvikle endringsressurser ved å koble fremtid med historikk, besitte endringsagenter og 

iverksettere og/eller innføre strukturer og rutiner for endring 

 

Som den første, en meget aktuell vei å følge for å skape endringskapasitet. Mangel på nødvendig 

endringskapasitet synes klar. Behovet for endringskapasitet likeså. Ledergruppen er det 

avgjørende mobiliserende ledd i endrings- og utviklingsprosesser, som trenger overordnet 

forankring. I så måte betinges at lederne må gjøres til lagspillere i et team, og ikke konkurrerende 

individualister som leder en av virksomhetens mange enheter.  



Alle enkeltledere vil forholdsvis ubetinget gi sin tilslutning til tanken om lagspill og team, men 

den etablerte bedriftskultur vil raskt hente inn tilslutningene. Henning Bang stiller spørsmål til 

incentivsystemer som stimulerer til teamjobbing. Lønner det seg å hjelpe hverandre og tenke 

utover egen enhet? Eller måles og belønnes man utelukkende for de resultater som skapes i egen 

enhet? (Bang 2012). Det kan være verdt å kikke inn i. 
En sterk bedriftskultur som ikke er tilpasset dagens – eller morgendagens – mål og utfordringer vil 

være en alvorlig hemsko for bedriften. Vi kan kalle dette en dysfunksjonell organisasjonskultur. 
En sterk, funksjonell kultur som hjelper organisasjonen til å realisere sine mål, vil derimot være et 

viktig aktivum for organisasjonen (Bang fra Schwartz & Davis, 1981). 

Fremdriftsplan med milepæler 
 

- Sette prosjektet helt hos min leder.(april - mai 2012)  

Milepæl 1; Forankring av mål og intensjoner i ledergruppen. 

 

- Innsalget til ledergruppen: samtaler/avtaler(juni - september 2012). 

Milepæl 2: Utarbeide design for prosess i ledergruppen, hvor mål og hensikt drøftes på en 

forpliktende måte. Forpliktelse nok? Går vi videre? 

 

- Arbeidet med lokal endrings- og utviklingsplan 2013-2016(september - november 2012)?   

Milepæl 3: Når ledergruppens utarbeidede plan foreligger: Forpliktelse/eierskap? Går vi videre? 

 

- Kommunikasjonsplan til medarbeidere/tillitsvalgte osv.(mars 2013 -  april 2013).  

 Milepæl 4: Er det andre endringsagenter enn ledergruppen? Hvem kommuniserer ut?  

 

Budsjett - nøkkeltall 
 

Pr. i dag to x 2 dagers samlinger i 2012 med dette som tema. 

Ingen overskridelser av eksisterende budsjett. 

Risikoanalyse, interessentanalyse 
Vedlegg. 

Konklusjoner og anbefalinger  
 

Innledningen viser at ressurser ikke anvendes på slik måte at behandlingskapasiteten utnyttes til 

fulle. Basert på observasjoner, møtegjennomføring og ulike samspillsmønstre, er det sterk grunn 

til å tro at det eksisterer forholdsvis sterk enhetsvis lojalitet og ønsker om gode resultater der. Å 

overføre dette til virksomheten som hele synes lett å snakke om, men vanskelig å gjøre. Dette 

viser seg tydelig når behovet for å forhandle eller gi til overordnede prioriterte formål seiler opp. 

Da oppstår den klassiske tilstanden at alle vil bidra, men ingen kan gi.  

Konsekvensen av slike mekanismer, holdninger og lojalitetskulturer sørger utvilsomt for at 

behandlingskapasiteten ikke utnyttes til fulle med de totale økonomiske og faglige ressurser 

virksomheten disponerer. I innledningen finnes eksempel på slikt forhold forholdsvis langt 

tilbake i tid, og dermed kan man spørre seg om det vitner om et manglende pasientfokus. 

Tiden for endringsarbeid synes å være inne. 

 


