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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 
Foretaksmøte for HMR HF vedtok i møte 25.01.11 at de to helseforetakene i Møre og Romsdal  
skulle fusjonere innen 01.07. 2011.  
I løpet av 2012 ble det innført klinikkstruktur i det nyopprettede helseforetaket på tvers av 
fagområder og uavhengig av geografisk beliggenhet innenfor fylket. 
 
Klinikk for barn og unge ble konstituert i et første klinikkråd desember 2012. 
Klinikken består av 4 avdelinger: 
- Barne- og ungdomsavdeling i Ålesund  
- Barne- og ungdomsavdeling i Kristiansund  
- Avdeling for habilitering av barn og unge    
- Avdeling for psykisk helsevern barn og unge  
 
For å få 4 avdelinger til å fremstå  mere som en velfungerende klinikk skal det gjennomføres et 
prosjekt. Dette er forankret gjennom drøfting av ønskede målsettinger i ledermøte med 
klinikksjef, avdelingssjefer og seksjonsledere tilstede i felles samling januar 2013, og  Klinikkråd 
med klinikksjef og  avdelingssjefer tilstede 23.08.13.  

Problemstilling og målsetting 
Barn og unge som henvises til spesialisttjenesten kan ha sammensatte, uklare og overlappende 
problemstillinger på tvers av etablerte tradisjonelle fagområder somatikk, psykisk helsevern og 
habilitering. Ifølge pasientrettighetsloven har de rett på en behandlingsfrist innenfor 
spesialisthelsetjenesten for samme problemstilling.  
I dag er pasientflyten mellom de ulike avdelinger for tungvint og forsinket pga eksisterende 
samarbeidspraksis og manglende felles møtepunkter. 
Ved etablering av den nye klinikken har vi gjennom rammer og struktur fått en unik mulighet til å 
ivareta pasientens behov på en mer helhetlig, raskere og kompetanseeffektiv måte.Dette ved å 
legge til rette for et sømløst tilbud med bedre flyt i tjenestene. Målet er å tilstrebe parallellitet 
framfor seriearbeid i spesialisthelsetjenesten.  
Den nye klinikken gir oss gjennom ny samhandling også mulighet til bedre samarbeid, kunnskap 
og anerkjennelse for hverandres fagfelt, som i neste omgang vil bedre kvaliteten på 
pasienttilbudet. Det er en målsetting at samhandlingen kan  bli opplevd som en naturlig berikelse 
fremfor en forstyrrende forpliktelse for de ansatte i arbeidshverdagen.  

Effektmål  
• Helhetlig og koordinert utredning og behandlingstilbud til pasienter med 

sammensatte behov eller uklare tilstander i Klinikk for barn og unge.  
  
Resultatmål 

• Presentasjon og forankring av prosjektet i ledergruppen. 
• Etablering av felles møter, med bred deltakelse fra de ulike fagmiljøer, som 

formalisert arena for samarbeid på tvers av fagområder. Gjensidig hospitering. 
• Oppnå enighet om evalueringskriterier og milepæler for prosjektet. 

 
 
 



Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  
 
 Den nyopprettede Klinikk for barn og unge i HMR består i dag av 3 ulike fagområder.  I tillegg 
utøves de ulike fagene på 4 geografiske steder i fylket (Kristiansund, Molde Ålesund og Volda).  
Dette innebærer åpenbare både faglige og geografiske utfordringer for samkjøring med 
målsetting om likeverdig pasienttilbud til alle. Lokale forhold, som tilgang på fagpersonell og 
spesialister, og kulturforskjeller påvirker utøvelsen av fagene. 
Tradisjonelt har fagområdene vært relativt skarpt adskilt og med lite samarbeid ut over ordinær 
henvisningspraksis seg i mellom. Spede forsøk på intern kompetanseutveksling gjennom felles 
møter og undervisning har lykkes bare delvis. Samarbeid rundt den enkelte pasient har tidvis også 
vært utfordrende.    
 Forstyrrende element i effektuering av sammenslåingen, fokus på synergieffekter og positive 
ringvirkninger, er en samtidig pågående debatt om funksjonsfordeling mellom sykehusene i 
helseforetaket. Dette påvirker samarbeidsklimaet. 
Uansett utfordringer; fagmiljøene deler en erkjennelse av at våre pasienter vil ha nytte av en mer 
helhetlig tilnærming i et nytt felles fagfokus ”spesialisthelsetilbud til barn og unge”. Et slikt 
fokus understøttes og oppmuntres av den nye klinikkstrukturen. 
   
Ny klinikkstruktur der spesialisthelsetilbudet til barn samles under felles ledelse understøttet av 
føringer både fra Storting og regjering (referanse1) og handlingsplaner og uttalelser fra  bl. a 
barnelegeforeningen (referanse 2).  
Endringer og samling i nye enheter er blitt gjennomført også i andre foretak i Norge.  
Eksepler på sykehus med tilsvarende klinikkstruktur som vår, er UNN i Tromsø og sykehuset i 
Telemark (fra 2002). Forsøk på konklusjon ved evaluering etter 2 år  ved sykehuset i Telemark ga 
lite, og det er ikke gjennomført ny systematisk evaluering etter dette. Man finner, ikke  uventet, 
kulturforskjeller  som er vanskelig å forene og gråsonepasienter som utfordrer både på praktisk 
samarbeid og diagnostisk forståelse. 
 
Utfordringen blir størst når hver enkelt må endre sin praksis i hverdagen og åpne opp for 
nytenkning; nye måter å samarbeide og løse oppgaver på (Vedlegg 4). 
Dette gjelder så vel på ledelsesnivå som den enkelte fagperson. For å lykkes med dette må alle i 
klinikken være interessenter i prosjektet. 
  
-   For ledere vil dette gi mindre forutsigbarhet på egne ressurser, idet oppgaver kan komme fra 
”sidelinjen” i større grad enn før. 
-   Konkret vil ledere oppleve å måtte ”avse” en fagperson til annen avdeling  en del av 
arbeidstiden. Ved opplevd mangel på ressurser vil dette umiddelbart være utfordrende. På sikt 
kan det heller virke effektiviserende, ved f.eks å unngå ny henvisning.  
-   Den enkelte fagperson vil oppleve å måtte forholde seg til nye arenaer; både samarbeidsparter 
og ny ”setting” for pasientkontakt. Det forventes at dette ikke kan innføres uten motforestillinger 
i personalgruppene.   
-   De ulike avdelingene og seksjonene er  geografisk spredt. Tettere praktisk pasientsamarbeid vil  
derfor forutsette en viss mobilitet, tid til forflytning og fleksibilitet i personalgruppen.  
-   Å løse opp  de tradisjonelle fagområdene gjennom utvidet samarbeid på tvers utfordrer 
fagidentitet og ”dyrking av faget”.  
 
Målene på sikt er bedre kvalitet og større tilfredshet på helsetjenesten for pasienter og deres 
pårørende. De ansatte vil også etter hvert kunne høste fordeler når nye samarbeidsrutiner er 
innarbeidet og fungerer etter hensikten.  



Bedre utnyttelse av total fagkunnskap innefor klinikken og konstruktiv deling av denne, vil gi en 
bedre, raskere og mer effektiv tilgang til spesialisthelsetjenesten for barn og unge i fylket.   
 

 Fremdriftsplan med milepæler 
Prosjektet foreslås igangsatt i en prøveperiode fra februar -14. I forkant av dette skal prosjektet 
presenteres og drøftes i klinikkens ledelse for konsensus.(Vedlegg 3). 

Budsjett – nøkkeltall 
Prosjektet forventes ikke å medføre ekstrautgifter og skal gjennomføres innenfor eksisterende 
budsjett.  

Konklusjoner og anbefalinger  
Barn og unge som søkes til spesialisthelsetjenesten har ofte sammensatte helsebehov 
på tvers av etablerte fagområder i sykehuset. Vi har i dag få eksisterende strukturelle 
rammer og arenaer som stimulerer nødvendig samarbeid.  Gjennom ny klinikk for barn 
og unge med felles fokus og felles ledelse, har vi nå fått en unik mulighet til å utvikle 
helhetlig pasienttilbud, utnytte kompetanse og kunnskap og på sikt skape et 
kompletterende fagmiljø med pasienten satt i fokus. En ikke ubetydelig sekundærgevinst 
er at dette også kan utvide de ansattes lærings- og mestringsarena, og dermed også 
motivasjon og trivsel.  
Prosjektet gir  konkrete forslag til nytenking og ny praksis. Dersom vi lykkes, kan det 
forhåpentligvis virke inspirerende til flere spennende løsninger på sikt. 
Min anbefaling er derfor at prosjektet startes opp som anbefalt.  

Vedlegg 
1. Interessentanalyse 
2. Risikoanalyse 
3. Kommunikasjonsplan med milepæler 
4. Forslag til nye samarbeidsarenaer  
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