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Bakgrunn  
Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus, ble åpnet i 1989. Avdelingen er blitt 
gradvis bygget opp og utvidet og består i dag av flere relativt selvstendige enheter som er 
lokalisert i samme hus men fordelt over tre etasjer. Avdelingen har en generell Arbeidsmedisinsk 
poliklinikk ,  en Enhet for yrkeshygiene,  Seksjon for hyperbarmedisin (med trykkammeranlegg og 
Nasjonal behandlingstjeneste for elektiv hyperbarmedisinsk behandling), Norsk Senter for 
Dykkemedisin (med  Nasjonal behandlingstjeneste for yrkesmedisinsk utredning av 
yrkesdykkere),  Norsk Senter for Maritim Medisin (Nasjonalt kompetansesenter),  Seksjon for 
spesialallergologi og ”Job fast”(utreder og behandler personer som føler seg mobbet på 
arbeidsplassen)(vedlegg 1).  
 
Problemstilling og organisatorisk forankring 
Enhetene ved avdelingen har noe forskjellig kulturell tradisjon og til dels svært ulike oppgaver. 
De ansatte er vant til å arbeide selvstendig og sette sin egen dagsorden. Generelt gjelder at 
avdelingen har fagfolk med høy kompetanse innen en rekke spesialiteter og fagområder med 
regionalt og/eller nasjonalt og sågar internasjonalt ansvar. Avdelingsdirektøren har sett at det er 
behov for å se på samordning av aktivitet for bedre utnyttelse av ressurser. Prosjektet som også 
er forankret gjennom Strategiplan for Helse Bergen HF 2012-2016 skal vise hvordan det kan 
gjøres.  

Målsetting 
 
Effektmål 
En Yrkesmedisinsk avdeling som fremstår som mer helhetlig og felleskulturell. 
 
Resultatmål 
Kartlegge nåsituasjonen i forhold til samarbeid og ressursutnyttelse. Hvem er og hva mener 
brukerne/ kundene? 
Sammen med avdelingsdirektør og lederne for de ulike enhetene planlegge og gjennomføre et 
2-dagers strategiseminar  for å identifisere samarbeidsarenaer og skape felles kultur.   
Utarbeide ny organisasjons- og ledelsesstruktur som følge av resultater av strategiseminaret. 
 

Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  
Yrkesmedisin vil ikke være påvirket av en økende andel eldre i befolkningen slik som sykehuset for 
øvrig. Fagfeltet vil i sterkere grad påvirkes av utviklingen i industrien og i arbeidslivet. Tidligere var 
løsemiddelskader en hyppig problemstilling, mens man nå har fokus på psykososiale påvirkninger av 
arbeidstagere, inneklima og yrkesgrupper med særlig risiko som for eksempel dykkere, sjøfolk, 
bakere og ansatte med annen eksponering. I tillegg vil sannsynligvis indikasjonene for hyperbar 
oksygenbehandling bli flere. Endringene i arbeidslivets eksponeringer og henvisningsårsaker 
medfører behov for tilpassninger i avdelingens aktivitet og samhandling mellom de ulike enhetene. 
Derved er det også behov for endringskultur. Bortsett fra poliklinikken og yrkeshygiene er de ulike 
enhetene opprettet og finansiert med en begrenset og spisset målsetting hvilket kunne være et 
hinder for mer samhandling. Imidlertid er de alle delfinansiert direkte fra Helse Bergen. 
Delfinansieringen medfører formell mulighet for å hente ut en viss fleksibilitet som kan bidra til 



økt samhandling og bedre ressursutnyttelse som igjen kan medføre større grad av vi-følelse og 
felles kultur.  
Yrkesmedisinsk avdeling er på mange måter en kunnskapsbedrift og fremstår som en kompleks 
profesjonell organisasjon hvor det i de ulike enhetene eksisterer nokså ulike kulturer. Dette er 
utfordringer som deles med andre sykehusavdelinger og høyspesialiserte bedrifter.  Det har de 
senere år vært et økt fokus mot ledelse av komplekse organisasjoner hvor det er et stort innslag av 
profesjonsutdannede med høy kompetanse. Her er behov for ledelse som gir rom kreativitet. 
Forskning innen prosessbasert ledelse fremholdes som lovende særlig fordi den legger vekt på flere 
ledelsesmodeller hvor ledelse er et produkt av kollektiv snarere enn av individuell innsats (1). Det 
eksisterer forskning som diskuterer hvilken strategi man kan benytte for å oppnå slik endring og 
hvilke hindringer man kan støte på (2,3). På bakgrunn av dette er det grunn til å anta at 
Yrkesmedisinsk avdeling kan oppnå bedre samhandling, bedre ressursutnyttelse, bedret vi-
følelse og felles kultur via prosessorientert endringsledelse.  

 

Fremdriftsplan med milepæler 
a) Presentere prosjektet sammen med avdelingsdirektør for lederne for enhetene ved 

avdelingen april 2013. 
b) Kartlegge nåsituasjonen mai-juni.  
c) Sammen med del av ledergruppen forberede et 2 dagers seminar for hele ledergruppen 

hvor man reflekterer over hva hver enhet kan bidra med for å styrke samhandling, vi-
følelse og felles kultur ved avdelingen.  

d) Gjennomføre seminaret september 2013 
e) Kommunisere oppsummering og forslag til endringer for resten av avdelingen etter 

lederseminaret. 
f) Diskusjon i enhetene september-oktober som utgangspunkt for et 2-dagers seminar for 

hele avdelingen oktober/november 2013. 
g) Ny organisasjons- og ledelsesstruktur fra 2014. 

 

Budsjett - nøkkeltall 
Prosjektet vil kunne gjennomføres innen avdelingens ordinære budsjett 

Risikoanalyse 
Motstand hos sykehusets administrerende direktør og internt i enhetene kan utgjøre en risiko 
for at prosessen ikke kan gjennomføres, men risikoen ansees for å være liten. 

Konklusjoner og anbefalinger  
Ved Yrkesmedisinsk avdeling er det behov for stadig tilpassninger til utviklingen i fagfeltet og 
bedre ressursutnyttelse. Dette tilsier endringer i av delingen som kan oppnås blant annet ved 
bedre samhandling, bedre vi-følelse og opplevelse av felles kultur. Det anbefales først 
involvering av ledergruppen og senere hele avdelingen i prosesser hvor man søker å oppnå 



dette ved å identifisere felles overordnede mål og oppgaver, bidrag til fellesskapet fra den 
enkelte enhet samtidig som man ser på hvordan enhetene og avdelingen totalt kan profitere på 
økt samhandling. 
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