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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) er en egen enhet i Helse Nord RHF som 
ble opprettet for å drive helsetjenesteforskning og -analyser for Helse Nord. Enheten har senere 
også fått et oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet som nasjonalt servicemiljø for 
medisinske kvalitetsregistre. Begge oppdrag har som formål å bidra til en bedre helsetjeneste. 
 
SKDE har i løpet av få år mangedoblet antall ansatte til dagens 16 medarbeidere. Flere ansatte 
med ny kompetanse har sammen med to tydelig adskilte oppdrag bidratt til en spissing av ulik 
kompetanse i to linjer; analyseenhet og registerenhet samt en samling av åpenbare 
fellesressurser i egen stabsenhet (vedlegg 1). Det har etter hvert utviklet seg en arbeidsform i 
senteret hvor man ikke rutinemessig søker kompetanse utover egen linje ved oppstart av nye 
oppgaver. Dette kan oppfattes som at man ikke samarbeider godt nok på tvers av 
linjestrukturen, og derfor ikke utnytter den samlede kompetansen i kvalitetssikring av 
leveranser. 
 
SKDEs leder er oppdragsgiver for prosjektet som er forankret i SKDEs lederteam. 

Problemstilling og målsetting, herunder resultatmål og effektmål 
Medarbeiderundersøkelse gjennomført i januar 2013 viser at de fleste ansatte mener ulike 
yrkesgrupper samarbeider godt, men noen mener likevel at det sosiale klimaet ikke er preget av 
medansvar og lagånd. De fleste mener at man arbeider for lite effektivt og for få mener at man 
ivaretar høy faglig kvalitet. Det er derfor nødvendig å fokusere på lagånd og samarbeid for å 
arbeide mer effektivt og ivareta høy faglig kvalitet i leveranser. 
 
Effektmål  
Oppnå en mer effektiv arbeidsflyt og høyere faglig kvalitet i leveranser ved å samarbeide bedre 
på tvers av eksisterende linjestruktur. 
 
Resultatmål  

- Ha gjennomført kompetansekartlegging innen juni 2013. 
- Ha gjennomført fagdag(er) innen september 2013 med formål å finne konkrete, felles 

løsninger for hvordan organisasjonen skal oppnå bedre lagånd, effektiv arbeidsflyt og 
faglig kvalitet. 

- Ha oppnådd skår på minimum 4,5 på spørsmål om samarbeid, lagånd, effektivitet og 
faglig kvalitet (skala 1-5), i neste medarbeiderundersøkelse, januar 2014. 

Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  
Nåsituasjon 
SKDE er en liten organisasjon med mange typer oppgaver hvor man er avhengig av at den 
enkelte medarbeiders kompetanse blir benyttet fullt ut, uavhengig av linjetilhørighet.  
Slik det er i dag ville eksempelvis analyseenheten høyst sannsynlig hatt nytte av i større grad å 
bruke registerenhetens statistikkomptanse og erfaring fra metaanalyser samt stabsenhetens 
IKT-kompetanse. Stabsenheten har også kompetanse innen informasjon og formidling som 
kunne vært bedre utnyttet i ferdigstillelse, og ved distribusjon av rapporter og analyser til 
brukere, i tillegg til å oppnå medieoppmerksomhet. Registerenheten ville likeens høyst 
sannsynlig hatt nytte av analyseenhetens analyse- og metodekompetanse i sitt arbeid med 
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dekningsgradsanalyser og rapporteringsløsninger for enkeltregistre samt 
kvalitetsforbedringsprosesser med utgangspunkt i resultater fra kvalitetsregistre i Norge. Alle 
enheter ville sannsynligvis også være tjent med en ekstern kvalitetssikring av større leveranser. 
 
Utfordringer 
Ulik arbeidsform i de to enhetene kan være årsak til at man ikke samarbeider godt nok om 
ressursene. Den ene enheten arbeider med innadrettet granskende fokus på egen virksomhet i 
regionen, mens den andre arbeider med utadrettet søkende fokus på nasjonale og 
internasjonale prosesser.  Analyseenheten utfører oppdrag på bestilling, til tider veldig ad-
hocpreget. Registerenheten har relativt få oppdrag på bestilling, men mer langsiktige 
rådgivende infrastrukturoppgaver med utgangspunkt i en strategi for det nasjonale oppdraget. 
Enhetene har derfor ulik mulighet til å planlegge sin virksomhet, og det vil være meget vanskelig 
å planlegge med samme tidshorisont.  
 
Ledelsesutfordringer 
Ulik arbeidsform er hovedutfordringen i ledelsens vurderinger og beslutninger om å avse eller 
hente inn kompetanse på tvers av linjene. Det dreier seg derfor om å se nytte av felles ressurser 
til beste for SKDE som helhet i et mer langsiktig perspektiv, og en sterkere prioritering av 
oppgaver i forhold til det.  
 
Ledelsens ansvar er derfor å forankre målet om samarbeid i organisasjonen. Dette krever at 
lederteamet som ansvarlig for helhetstenkning har sin lojalitet like mye i ledergruppen som i 
egne enheter3. En endring av arbeidsform forutsetter at alle medarbeidere ser hensikten med 
en slik endring1, og det er ledelsens ansvar å skape slik forståelse og aksept i organisasjonen. I 
dette prosjektet kreves også at ledelsen klargjør roller2, særlig i forholdet linje og stab som i det 
daglige kan være noe uklart. Linjeleder er ansvarlig for måloppnåelse, mens stab som vanligvis 
kun skal ha en støttefunksjon for linjen nå er prosjektleder og ansvarlig for koordinering og 
gjennomføring av prosesser. Prosjektleder har ansvar for god informasjon underveis i, og om 
prosessen slik at det skapes trygghet og forutsigbarhet i organisasjonen4. 
 
Når organisasjonen med utgangspunkt i dagens situasjon og resultatene fra 
medarbeiderundersøkelsen ser behovet for en endring av arbeidsform, bør forslag til løsninger 
utarbeides i fellesskap. Ledelsen har ansvar for at den enkelte bidrar i prosessen og forplikter 
seg til å bidra i måloppnåelse. Dette fordi en endring av arbeidsform forutsetter at alle ser 
hvordan de selv kan bidra til samarbeid i sin daglige arbeidssituasjon1. Ledelsen har også ansvar 
for at eventuelle kritiske bemerkninger tas inn i diskusjonen slik at alle sider av en endret 
arbeidsform blir vurdert i forhold til langsiktighet og ressursutnyttelse5,6.  

Fremdriftsplan med milepæler  
Prosjektet vil bli forberedt og forankret i perioden januar - april 2013. Deretter vil 
kompetansekartleggingen og fagdagen(e) gjennomføres i løpet av juni-september 2013. 
Prosjektet vil bli evaluert etter medarbeiderundersøkelsen i januar 2014.  
For øvrig henvises til gantdiagram i vedlegg 2. 

Budsjett - nøkkeltall 
Utgifter i forbindelse med å arrangere fagdager inkluderer transport, konferanserom, 
overnatting og bespisning kr 30 000. Prosjektets øvrige aktiviteter medfører ingen utgifter.  
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Interessentanalyse og risikoanalyse 
Risikoanalysen (vedlegg 4) baserer seg på en analyse av prosjektets interessenter, deres 
posisjon, holdninger og påvirkningsmulighet (vedlegg 3). Interessentanalysen avdekker to 
interessenter som vil kunne gi ledelsesutfordringer i prosjektet. Det er med utgangspunkt i 
interessent- og risikoanalysene utarbeidet en kommunikasjonsplan som viser hvem som bør 
informeres med hvilket budskap, på hvilken måte, til hvilket tidspunkt og gjennom hvilke 
medium (vedlegg 5). 

Konklusjoner og anbefalinger  
Endring av arbeidsform i forhold til ressursutnyttelse på tvers av eksisterende linjestruktur er en 
langsiktig prosess som krever tålmodighet og kunnskap om endringsprosesser. Samarbeid, 
medansvar og lagånd anses å ha påvirkning på effektivitet og kvalitet i SKDEs leveranser. 
Forankring, felles forståelse og strategi er viktig for gjennomføring av prosjektet.  
 
Prosjektet anbefales derfor gjennomført med tett oppfølging fra ledelse. 

Vedlegg 
1. Organisasjonskart SKDE 
2. Gant diagram over handlingsplan 
3. Interessentanalyse 
4. Risikoanalyse 
5. Kommunikasjonsplan 

Litteratur/ kilder 
1. Einar Li, foredrag på Nasjonalt topplederprogram kull 14 den 22.1.2013 hvor han påpeker at motstand er 

en naturlig og respektabel reaksjon som oppstår når vi ikke forstår hensikten med forandringen. Han sier 
også at forutsetning for endring er handling av jeg’et ikke andre’er. 

2. Einar Li, foredrag på Nasjonalt topplederprogram kull 14 den 20.2.2013 hvor han viser til eksempel fra 
NRK hvor klargjøring av roller mellom linje og stab var en viktig forutsetning for å kunne gjennomføre 
endring da linjeleder en den som har ansvar for måloppnåelse, mens stab kun er en støttefunksjon i dette. 

3. Øystein Fossen, foredrag på Nasjonalt topplederprogram kull 14 den 20.2.2013 hvor han viser til at en 
av de viktigste drivere for endring er samstemte ledere der ledelsens lojalitet til lederkollegiet er like stor 
som ledernes lojalitet til egne enheter. 

4. Christine B. Meyer og Inger G. Stensaker, Endringskapasitet kap. 2 case DnB NOR hvor det sies at 
sammenslåing av to ulike organisasjoner var avhengig av at det ble skapt trygghet og forutsigbarhet i 
organisasjonene ved å klargjøre premissene for endringene, ved å bruke tid i prosessene og ved å gi god 
informasjon om både det som skjer og det som ikke skjer i prosessen. 

5. Dag Ingvar Jacobsen, Organisasjonsendringer og endringsledelse kap 5 avsnitt «Den positive 
motstanden» hvor det påpekes at kritiske innvendinger til både behov og løsningsforslag er viktig fordi 
grunnleggende trekk ved endringer er usikkerhet. Motstand er en kontinuerlig debatt, og det er verre for 
endringsprosessen dersom det ikke er engasjement og motstand i organisasjonen enn om det er 
motstand. 

6. Bjørn W. Hennestad/ Øivind Revang i samarbeid med Fred H. Strønen, Endringsledelse og 
ledelsesendring kap 8 avsnitt «Motstand er naturlig – noen motstandsformer» hvor det sies at motstand 
er energi, og energi er det som driver organisasjonen. Motstand er derfor viktig i forhold til konstruktiv 
retningsendring hvor åpen motstand bør møtes med argumentasjon og forhandling. 
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