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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Organisering av 
intensiv- og intermediærressurser etter utbygging 

 
Vårt mandat er å foreslå en beslutningsprosess for gjennomføring av organisatoriske tilpasninger 
til utbygging av intensiv- og intermediærkapasiteten i UNN. Mandatet er gitt av direktøren. 
 
Prosjektet bygger på det regionale helseforetakets Handlingsplan for Intensivmedisin, beskrevet i 
Styresak 134 -2010, Helse Nord 14.12.2010. På bakgrunn av epidemiologiske framskrivninger, 
teknologiutviklingen og sentralisering av kreftkirurgi i Helse Nord bygges UNN Tromsø ut med 
50 % økning av behandlingsplasser innen intensivmedisin og en fordobling av antallet 
intermediærplasser. Utbygginga skjer trinnvis og nye arealer tas i bruk i 2016 og i 2018. 
 

Problemstilling og målsetting, herunder resultatmål og effektmål 
 
Pasientkategorier med behov for intensivbehandling eller intermediær/tung overvåking behandles 
i dag på adskilte lokalisasjoner: Medisinsk intensivavdeling i Hjerte- og lungeklinikken (HLK), 
Intensiv- og Oppvåkningsavdelingen i Operasjons- og intensivklinikken (OpIn) og kirurgiske, 
indremedisinske og pediatriske sengeposter. Disse vil etter utbyggingen i stor grad kunne 
samlokaliseres i et dels ombygd, dels nybygd areal med rom for inntil 32 pasienter. De 
bygningsmessige forhold er avklart. Vårt utviklingsprosjekt omhandler den prosessen som skal 
lede fram til organisatoriske tilpasninger som ivaretar kvalitet og omfang av pasientbehandling, 
rekruttering av personell og god ressursutnyttelse. 
 
Blant særlige utfordringer knyttet til dette er de ulike syn på optimal dimensjonering av og 
funksjonsfordeling mellom ulike driftsenheter og spesialiteter mot et bakteppe av begrenset 
tilgang på spesialsykepleiere, stramme driftsbudsjett og tilpasning til en teknologisk utvikling 
som innebærer stadig mer avansert organunderstøttende behandling. 
 
Effektmål 
Styrket intensivmedisinsk tilbud til befolkningen i Nord-Norge, uttrykt ved antall pasienter 
behandlet i det nybygde arealet per tidsenhet. 
 
Behandlingsvolumet skal øke samtidig som kvaliteten på tilbudet opprettholdes eller forbedres. 
 
Resultatmål 

1. Etablere en arbeidsgruppe som etter utredning av alternativer, gir en anbefaling med 
hensyn til organisatoriske tilpasninger.  

2. Etablere et følgeprosjekt for å analysere effekten med hensyn på: 

a. Mortalitet – andel døde under sykehusoppholdet av alle innlagt i det nye arealet. 
b.  Retur – andel pasienter som reinnlegges i det nye arealet, av alle pasientopphold i det nye 
arealet. 
c. Turn-over – stabilitet blant spesialsykepleiere uttrykt ved andel fast ansatte spesialsykepleiere 
som slutter for å gå over i stilling utenfor det nye arealet av alle spesialsykepleiere som er fast 
ansatt i det nye arealet. 
 



Vedrørende effektmål og resultatmål: Sammenligningsgrunnlaget vil være den virksomheten som 
i dag omfattes av Medisinsk intensivavdeling og Intensiv- og oppvåkningsavdelingen. 
 

Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  
 
Mht organisering i nybygd areal er i utgangspunktet tre alternativer nærliggende: 
 

1) Konservativ ekspansjon  Dagens deling i en medisinsk og en generell intensivenhet 
beholdes, men begge utvides. Intermediærsenger fordeles på disse. 

2) Stordrift  Hele arealet samles under en ledelse. 
3) Funksjonell tredeling  Variant av 1) med fordeling av intermediærkapasiteten på flere 

klinikker som derved beholder kontroll over en helhetlig behandlingskjede. 

Helse Nord RHF har i intensivrapporten sammenfattet sentrale faglige føringer for behandling av 
pasienter som trenger behandling ved hhv intensiv- og intermediærenheter (1). European Society 
of Intensive Care Medicine har gitt ut retningslinjer som er normerende for praksis (2). 
 
De sentrale lederutfordringene som beslutningsprosessen må ta hensyn til, er: 
 

1) Etablere forståelse for at den planlagte utbygginga av intermediær- og intensivkapasiteten 
nødvendiggjør a) en drøfting av organisatoriske tilpasninger, b) utredning av alternative 
organiseringsformer i regi av ei arbeidsgruppe med oppdrag å gi anbefalinger til adm. dir., 
og c) sammensetting av arbeidsgruppa slik at den er faglig kompetent, har legitimitet i 
organisasjonen, sikrer ansattemedvirkning og har en størrelse tilpasset kravet til 
effektivitet og framdrift. 

2) Gi realistiske anslag for ressursbehov. 

3) Etablere felles forståelse blant ledere, ansatte, brukerorganisasjoner og styret med hensyn 
til premissene for og forventede effekter av foreslåtte organisatoriske tilpasninger. 

4) Knytte utbygging og organisatoriske tilpasninger til et effektivt beslutningssystem mht 
behandlingsansvar, pasientlogistikk og ressursbruk. 

5) Legge til rette for faglig videreutvikling av intensiv- og intermediærenhetene. 

6) Legge til rette for å videreutvikle samarbeidet mellom driftsenheter med forskjellig kultur. 

7) Avklare hvor langt man skal gå i planleggingsfasen med hensyn til å avklare 
funksjonsfordelinger. 

 
Arbeidsgruppens sammensetning 
Vi foreslår slik sammensetning for å ivareta faglig kompetanse, legitimitet og 
ansattemedvirkning: Representanter for klinikkledelsen i OpIn, HLK, Kirurgi, kreft og 
kvinnehelseklinikken, Nevro/ortoklinikken, Barne- og ungdomsklinikken og Medisinsk klinikk, 



utvalgte mellomledere, vernetjenesten og tillitsvalgte fra NSF og DNLF. Hensynet til 
representasjon, legitimitet og medvirkning prioriteres foran hensynet til optimal gruppestørrelse. 
 
Forslag til arbeidsform 

1) Møter i plenum med skriftlig referat 
2) Uformelle møter mellom arbeidsgruppens leder og enkeltmedlemmer o.a. ressurspersoner 
3) Innhenting av faktagrunnlag fra klinikkene og fra Økonomi- og analysesenteret 
4) Innhenting av erfaringer fra andre universitetsklinikker 
5) Presisering av betydningen av bred ansattemedvirkning som et ansvar for den enkelte 

klinikk og som grunnlag for de enkelte innspill til gruppen 
6) E-postkorrespondanse for godkjenning av referater, utveksling av synspunkter og 

formidling av datagrunnlag 
7) Tilstrebe konsensus for å a) styrke muligheten for gjennomslag og b) å etablere en 

plattform for felles kulturbygging og tettere samarbeid når ulike enheter samlokaliseres 
8) Arbeidsgruppens leder har løpende kontakt med adm. dir. mht forståelsen av mandatet 

 

Fremdriftsplan med milepæler 
 
En orientering om prosjektet sendes på e-post til linjeledelsen, vernetjenesten og ansattes 
organisasjoner før arbeidsgruppens møteserie starter. Arbeidsgruppen samles til møter i plenum 
11/11, 25/11 og 9/12. Gruppens leder presenterer utkast til anbefaling innen 16/12. På bakgrunn 
av tilbakemeldinger fra gruppemedlemmene legges svar på mandatet fram for adm. direktør 
20/12-13 (jfr. også vedlagte kommunikasjonsplan). 
 

Budsjett  
Det er ikke satt av egne budsjettmidler til prosjektet. 
 

Risikoanalyse 
Vedlagt. 

Konklusjoner og anbefalinger  
Det bør nedsettes ei arbeidsgruppe med ovenfor foreslåtte sammensetning og arbeidsform. 
Risikoanalysen tilsier lav risiko for at framdriften i en slik prosess stoppes. Legitimiteten kan 
være en utfordring, men vil kompenseres ved at anbefalingene går til en bred høring. En risiko vil 
bestå for at uavklarte stridstema er uløst idet ulike enheter skal samlokaliseres. Dette stiller 
særlige krav til ledelsen så vel som til ansatte, særlig i oppstartsfasen av de(n) nye enheten(e). 
Arbeidet med kulturbygging og beslutningsalgoritmer bør starte snarlig, for å sikre et best mulig 
utgangspunkt for samlokalisering og videre samarbeid mellom de ulike driftsenhetene. 
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Vedlegg 

 
I. Interessentanalyse 
 
II. Risikoanalyse og ROS matrise 
 
III. Kommunikasjonsplan 
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