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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 
 
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen (VPA) består av en sammenslåing av tidligere Psykiatrisk 
Avdeling og DPS Vinderen, Diakonhjemmet Sykehus. Den nye organiseringen gir 
utviklingsmuligheter for felles tilnærming til fag, organisering og kultur. En samlet ledelse for 
psykisk helsevern for voksne vil også kunne bidra til å møte kravet om en dreining fra 
døgnbehandling mot dag-, poliklinisk og ambulant behandling på en mer offensiv måte. Den nye 
avdelingen bærer preg av svært ulike historier når det gjelder ledelses- og organisasjonskultur. 
Det er flere uklare funksjoner og roller, hvor ledertitler brukes om funksjoner uten lederoppgaver, 
og hvor noen titler viser til organisasjonsnivåer som ikke er en del av organisasjonskartet i 
avdelingen. Det viser seg også å være krevende å lede omstillingsarbeid når det er uklare 
ansvarsforhold og ulik lederidentitet blant avdelingens enhetsledere. 
Sykehusets arbeidsmiljøundersøkelse fra 2013 viser at det er usikkerhet blant en del ansatte når 
det gjelder hvem som er deres nærmeste leder. Den tidligere DPS delen av avdelingen har hatt en 
enhetlig ledelse de siste årene. De to døgnenhetene som tidligere lå under Psykiatrisk avdeling 
har hatt en todelt ledelse hvor det medisinskfaglige ansvaret har vært knyttet til 
seksjonsoverlegen i enheten. Fra høsten 2012 ble alt personell ved de to døgnenhetene underlagt 
enhetsleder. Samtidig ble en revidering av antallet stillingsbetegnelser og tydeliggjøring av 
ansvaret for fag, drift og personell skrevet inn som prioriterte oppgaver for avdelingen i 2013. På 
samme tid kom det nye rundskrivet I-2/2013 fra HOD om lederansvaret i sykehus (vedlegg). 
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe i juni 2013 ledet av ass. direktør ved sykehuset. Gjennom 
deltagelse i arbeidsgruppen ble avdelingssjef ved VPA i økende grad klar over at det ved 
avdelingens døgnenheter var så vidt uklare ansvarsforhold at det var nødvendig med en 
kartlegging av dette før en evt. ny modell kunne implementeres. Avdelingssjefen tok derfor 
initiativ til at programansvarlig for ledelsesutvikling ved Diakonhjemmet Sykehus skulle 
gjennomføre en rolleanalyse blant avdelingens enhetsledere samt et utvalg av avdelingens 
spesialister og teamledere. Avdelingssjefen ved VPA gjennomførte også en uformell kartlegging i 
tilsvarende tjenester i Oslo-området og ved noen HF’er i regionen. Inntrykket var da at enhetlig 
ledelse ser ut til å være innført i mange avdelinger innen psykisk helsevern i Helse Sør-Øst og at 
det ikke var utpekt enkelte spesialister med et faglig ansvar eller rådgiverrolle på enhetsnivå.  
 
  

Problemstilling og målsetting 
Problemstilling og målsetting: Avdelingssjefen ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen vil 
gjennomføre en revidering av stillingsbeskrivelser slik at det på en tydelig måte fremkommer at 
de faglige, administrative og økonomiske oppgavene er samlet i avdelingsledelsen. 
 
Effektmål: Målsettingen med prosjektet er å få frem en tydelig og ansvarlig ledelse ved 
avdelingen slik at ansatte fra ulike enheter og profesjoner vet hvem som er deres ledere. 
 
Resultatmål:  
1. Arbeidsgruppen mandatsvar skal sikre ansvar og faglig forsvarlighet i alle ledd ved BUP-Vest 

og Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, og løsningene skal være i tråd med helsepolitiske 
føringer, helselovgivningen og prinsippet om ansvarlig og enhetlig ledelse (se vedlegg). 

2. Rolleanalyse skal gjennomføres slik at mulig diskrepans mellom linjeansvaret ved det enkelte 
organisatoriske nivå og det individuelle faglige ansvar blir avklart 
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3. Utarbeide forslag til en tydelig organisasjonsmodell av avdelingens linjeroller og 
rådgiverfunksjoner og gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at eventuelle kritiske 
områder er godt ivaretatt ved en ny organisering  
 

 

Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  
Uklare ansvarsforhold: Avdelingsledelsen ved VPA består av enhetsledere fra tidligere 
Psykiatrisk Avdeling Vinderen og DPS Vinderen. Det er en overordnet målsetning at avdelingen 
skal fremstå som en samlet avdeling med tydelig ledelse. Avdelingen består av 9 enheter, hvor 8 
av dem har direkte pasientrelatert aktivitet. Ved sykehuset ble det gjennomført en 
Arbeidsmiljøundersøkelse i 2013. Ett av hovedfunnene var utfordringer relatert til ledelse og at 
det ved flere avdelinger og enheter var usikkerhet blant ansatte om hvem som var deres nærmeste 
leder. 
 
Ved VPA har enhetsledere og avdelingssjef hatt noen erfaringer hvor det tydelig har fremkommet 
at ansvarsforholdene ikke har vært klare. Disse situasjonene har både vært knyttet til uventede og 
alvorlige hendelser, men også til bemanningssituasjoner og hvem som har ansvar for å utarbeide 
plan for forsvarlig bemanning i ferier og ved annet fravær. Situasjonene har blitt godt håndtert, 
men det ble i ettertid stilt spørsmål ved hvem det var som hadde ansvaret i den aktuelle 
situasjonen og hvem som egentlig skulle blitt informert.  
 
Ledelse, pasientbehandling og omstilling: De siste årene er det gjennomført store 
omstillingstiltak innen psykisk helsevern. Ved VPA er 3 døgnenheter (26 døgnplasser) ved det 
som tidligere var DPS avviklet. Samtidig er den ambulante virksomheten nesten doblet, det er 
etablert et sentralt koordinert inntak for alle elektive henvisninger og ø-hjelpstjeneste med 
spesialister i front. Samtidig pågår et arbeid med å etablere et kvalitetssystem ved avdelingen. 
DPS’ene er basert på en tankegang om desentraliserte og fleksible tjenester. Sykehusavdelingene 
har mer preg av spesialiserte og sentraliserte tjenester. Ved VPA har det historisk sett vært ulike 
ledermodeller ved DPS og sykehusavdelingen. Det er også ved den tidligere DPS avdelingen 
størsteparten av omstillingen har vært gjennomført. Det gir grunn til å stille spørsmål ved om det 
å lede i omstilling kan være mer krevende der enhetsleder ikke oppfattes å ha det totale 
lederansvaret, inkludert faglig ansvar.  
 
Lederansvar i sykehus: I mai 2013 sendte Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ut et 
omfattende rundskriv om lederansvaret i sykehus. I rundskrivet fremkommer det at linjeledere på 
alle nivå har ansvar for å sikre at spesialisthelsetjenestens fire hovedoppgaver innfris. Disse 
hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av 
pasienter og pårørende. I rundskrivet vektlegges det at ledere har et totalansvar for fag, personell 
og økonomi. Prinsippet om enhetlig ledelse er etablert i mange avdelinger og klinikker innen 
psykisk helsevern siden loven om dette kom i 2001. Ved VPA er denne modellen ikke fullt ut 
implementert. Dette prosjektet skal bidra til at vi kan møte kravet om ansvarlig ledelse i alle ledd 
i virksomheten. 
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Fremdriftsplan med milepæler 
Implementering av kravene om ansvarlig og helhetlig ledelse på alle nivåer i Voksenpsykiatrisk 
avdeling Vinderen 

 
Beskrivelse av 
milepæl 

Ansvarlig  Planlagt ferdig  Status 

Anbefaling fra 
prosjektleder om 
prinsipper for 
organisering av 
avdelingen 

Prosjektleder/ ass. direktør Anbefaling 
presentert i 
arbeidsgruppe 
jan. 2014  

Utført  

Rolleanalyse av 
avdelingssjefsrollen, 
enhetslederrollen, 
teamlederfunksjon 
og spesialistrollen i 
nåværende 
organisering av 
avdelingen 

Programansvarlig 
ledelsesutvikling/prosjektleder 

Presentert 
ledergruppe og 
arbeidsgruppe 
jan 2014 og er 
tilgjengelig for 
alle på 
intranettside 

Utført 

ROS analyse av 
foreslått modell 

Bedriftshelsetjenesten/Programansvarlig 
ledelsesutvikling 

01.05. 2014 Innkalling 
til deltakere 
i gruppen er 
utført 

Beslutte endelig 
modell 

Avdelingssjef VPA 01.06.2014  

Informasjon i tråd 
med 
kommunikasjonsplan 

Direktør og avdelingssjef VPA 01.07.2014  

Implementering av 
modell 

Avdelingssjef VPA 01.01.2015  

 

Budsjett - nøkkeltall 
Det er ikke satt av ekstra midler til dette arbeidet da det er vurdert å kunne ivaretas innen 
eksisterende budsjett. 

Konklusjoner og anbefalinger  
Det anbefales at avdelingssjef ved Voksenpsykiatrisk avdeling går inn for implementering av en 
organisasjonsmodell som sikrer en ansvarlig og helhetlig ledelse i avdelingen i tråd med planen 
som er skissert i prosjektet.  
 

Vedlegg 
Interessentanalyse, kommunikasjonsplan og ROS analyse samt rundskriv om lederansvar i 
sykehus.  
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