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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 
 
Hjerte-, lunge- og karklinikken (herved HLK) i Oslo universitetssykehus er i dag organisert 
med 4 somatiske avdelinger fordelt på 3 lokalisasjoner; Rikshospitalet, Ullevål og Aker. Disse 
avdelingene er Lungeavdelingen, Kardiologisk avdeling, Thoraxkirurgisk avdeling og 
Karavdelingen.  
Hver av de somatiske avdelingene har ansvar for både region- og områdepasienter, og står 
for, i tillegg til medisinsk og kirurgisk aktivitet, en betydelig andel poliklinisk aktivitet, i 2013 
ble det registrert 23000 polikliniske besøk, herav nyhenviste, utredninger og kontroller.  
 
Det er i klinikkens ledermøte, og i møte med og tilbakemeldinger fra ansatte tilknyttet den 
polikliniske aktivitet, gitt uttrykk for problemstillinger knyttet til dagens organisering, og et 
ønske om en mer oversiktlig og effektiv drift. Klinikkleder har bedt om en utredning av den 
polikliniske aktiviteten slik den organiseres i dag; herav en analyse av styrker og svakheter 
(SWOT).  
 

Problemstilling og målsetting 
Dagens organisasjonsmodell er utfordrende. Det er inkongruens mellom ressursforvalterne 
og ressurseierne. Tre avdelinger har ansvar for sine egne kontoransatte og timebøker. En 
avdeling har sin polikliniske aktivitet underlagt en annen klinikk. Bemanningsressursene 
tilknyttet drift (sykepleierressurser) i samtlige poliklinikker styres av en femte avdeling.  
Manglende kontroll/oversikt/kontinuitet i det polikliniske forløpet kan medføre en 
uryddighet både innad for de ansatte som er involvert, men også utad i kontakt med våre 
pasienter. Sistnevnte kommer til uttrykk der pasienter kan motta 2 innkallinger til samme 
time, men med ulik informasjon. Sekundært, men allikevel problematisk, kan det se ut til å 
medføre en viss grad av ansvarspulverisering mellom eier og forvalter. 
 
Det er ønskelig at man gjennom et forprosjekt utreder de reelle utfordringene med dagens 
organisering. Interessentene skal involveres, og det gjøres en kartlegging av de ulike 
pasientforløp. 
 
 
Effektmål 
Beskrive poliklinikkenes styrker og svakheter og ved det kunne danne et grunnlag for 
beslutning om en eventuell endring eller bevaring.   
 
 
Resultatmål (R1-R4) 
1. Etablere arbeidsgruppe/referansegruppe 
2. Beskrive dagens situasjon gjennom bl.a. SWOT-analyse 
3. Presentasjon for ansatte og andre aktuelle  
4. Presentasjon for ledere og beslutningstaker 
 



Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  
Hjerte-, lunge- og karklinikken i OUS ble etablert ved fusjonen av hovedstadens store 
sykehus; Aker, Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Som sykehusets eneste 
organklinikk, har klinikken ansvar for pasienter i hele Norge; regionalt og lokalt.  
Det er klinikkens polikliniske aktivitet som er sentrum for denne oppgaven, og det hører til i 
analysen å beskrive hvilke utfordringer både sykehusfusjonen, òg delingen av lands- og 
lokalfunksjoner, påvirker denne. 
 
Klinikken er spredt på 3 sykehus. Hovedandelen av poliklinisk aktivitet er samlet ved 
Rikshospitalet. Det er ved Rikshospitalet utredningen i forbindelse med prosjektet vil foregå 
primært.  
 
Hovedutfordringene ved dagens organisering er manglende oversikt over arbeidsflyt og 
flaskehalser som per d.d. ikke er analysert og identifisert godt nok, samt en ikke entydig 
organisering av ressursbehov, ressursfordeling og ressursbruk.  
Sekundært råder det uenighet mellom kontorlederne, kontoransatte og leder av avdelingen 
som forvalter sykepleieressursene, og som har driftsansvaret ved den største poliklinikken. 
Det er ikke hensiktsmessig å beskrive dette ytterligere, men man må erkjenne at det 
medvirker i negativ forstand.  
Problemstillingene de ansatte opplever ved dagens organisering, er meddelt formelt og 
uformelt. Men det har tidligere ikke vært gjennomført verken en analyse av pasientforløp 
eller organisering siden fusjonen i 2009.  
 
Lederutfordringer i forbindelse med gjennomføring av prosjekt 
Klinikken er eneste organklinikk i OUS, og forankringen i faget ligger dypt hos samtlige 
ansatte. Eierskap til eget fag og avdeling er meget fremtredende i klinikkens team av ledere.  
En lederutfordring vil være å kunne skape tilstrekkelig forståelse og engasjement for 
utredningen, og dempe eventuell uro.  
Det råder en viss endringstretthet i organisasjonen. Å gjøre medarbeiderne endringsdyktige 
er en viktig lederoppgave, og kan i stor grad pleies ved å gjennomføre kontinuerlig 
forbedringsarbeid. Utredningen kan avdekke områder som er gjenstand for forbedring. I 
slike tilfeller kan endring av ansattes arbeidsprosesser være nødvendig. En betydelig 
lederutfordring vil derfor være å informere og involvere medarbeidere som berøres, med 
tanke på en bredere forståelse for og forankring i de endringer som eventuelt må skje. 
 
Prosjektleders funksjon innehar ingen formell myndighet, og det vil være helt nødvendig 
med et tydelig mandat der de nødvendige fullmakter er beskrevet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fremdriftsplan med milepæler 
 
Resultatmål Milepæl Beskrivelse Tidsfrist Ansvar 
R1 
Etablere 
arbeidsgruppe/ 
Referansegruppe 
 

R1-1 
R1-2 
 
 
R1-3 
 
R1-4 
R1-5 

Samtale med interessentene 
Identifisere og velge ut 
deltakere i 
arbeidsgruppe/referansegruppe 
Beskrive målsetning med 
utredning for deltakere 
Utkast til mandat 
Forankre mandat 

Des2014 Prosjektleder 
Ledermøtet/ 
Prosjektleder 
 
Prosjektleder 
 
Prosjektleder/ 
Arbeidsgruppe 

R2 
Beskrive dagens 
situasjon 
gjennom bl.a. 
SWOT-analyse 
 
 
 

R2-1 
 
R2-2 
 
 
R2-3 

Forankre SWOT-modell i 
arbeidsgruppen 
Identifisere forløpene som skal 
analyseres gjennom en SWOT-
analyse 
Gjennomføre SWOT-analyse 

Jan2015 Prosjektleder 
 
Prosjektleder/ 
Arbeidsgruppe 
 

R3 
Presentasjon for 
ansatte og andre 
aktuelle  
 
 

R3-1 
 
R3-2 
 
R3-3 
 
R3-4 

Lage en skriftlig fremstilling av 
funn ved SWOT 
Forankre fremstillingen i 
arbeidsgruppe/referansegruppe 
Presentere funn for ansatte og 
andre aktuelle 
Bearbeide funn 

Feb/Mars 
2015 

Prosjektleder 

R4 
Presentasjon for 
ledere og 
beslutningstaker 
 
 
 

R4-1 
 
R4-2 
 
R4-3 

Fremlegge funn for Klinikkleder 
ved oppfølgingssamtale 
Lage skriftlig fremstilling av funn 
for målgruppen 
Presentere funn i Ledergruppen 
i HLK 

April 
2015 

Prosjektleder 

 

 

Budsjett - nøkkeltall 
Prosjektet skal håndteres innenfor klinikkens budsjetter 
Det vil sannsynligvis bli nødvendig å gjennomføre ca. 5 prosjektmøter à 2,5 timer. De i 
gruppen som må tas ut i drift, og erstattes av vikar, vil medføre en merkostnad, ca. 25.000,-:  

12.5 timer à 400,-/t = 5000 pr/deltaker.  

5000,- x 5 repr. = 25.000,-  

Prosjektleder skal ivareta prosjektet parallelt med øvrige oppgaver. 



Konklusjoner og anbefalinger  
OU-prosjekt Poliklinisk aktivitet HLK – utredning og evaluering av organisering gjennomføres 
i perioden desember 2014 – juni 2015 innen ovennevnte budsjettramme.  
Tiltaket skal bidra til å bedre ledergruppens beslutningsgrunnlag ved et eventuelt vedtak om 
en organisasjonsendring av klinikkens polikliniske aktivitet, med endelig mål om bedre og 
mer effektive arbeidsprosesser som skaper merverdi for pasienter, ansatte og organisasjon. 
 
 

Vedlegg 
 

1. Interessentanalyse 
2. Kommunikasjonsplan 
3. Risikovurdering 
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