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I  BAKGRUNN OG ORGANISATORISK FORANKRING FOR PROSJEKTET 

Ortopedisk avdeling ved St.Olavs Hospital er i dag delt inn i 8 seksjoner:  

• Traume 
• Protese  
• Rekonstruktiv 
• Rygg 
• Barn  
• Hånd  
• Artroskopisk kirurgi og idrettstraumatologi 
• Forskningsseksjon 

I tillegg til disse er elektiv poliklinikk, skadepoliklinikken, dagkirurgisk enhet og ortopedisk 
operasjonsavdeling administrative enheter i avdelingen med hver sin fagansvarlige lege. 
Seksjonsoverlegene har fagansvar og driftsansvar, delvis personalansvar, men ikke 
økonomiansvar på sine seksjoner. Seksjonsoverlegene samt fagansvarlige for de polikliniske- og 
operasjonsenhetene nevnt over møtes en gang hver 2. uke i ”seksjonsoverlegemøte” som er et 
rådgivende organ for avdelingsoverlegen.  

Inndelingen i seksjoner er gjort utelukkende basert på faglige kriterier og som følge av 
subspesialisering innen ortopedifaget. De fire første seksjonene har tilhørende sengeposter. 
Håndseksjonen og seksjon for artroskopisk kirurgi og idrettstraumatologi har hovedsakelig 
dagkirurgiske pasienter. Forskningsseksjonen driver ikke pasientbehandling. 

Oppdelingen i 8 seksjoner har vist seg å medføre så vel faglige som administrative ulemper. 
Blant de faglige utfordringene kan nevnes at en del diagnoser ikke naturlig faller inn under noen 
av seksjonene. Eksempel på dette er ortopedisk onkologi og tumorkirurgi som drives i en viss 
utstrekning på avdelingen, men som ikke hører til noen av de eksisterende seksjonene. Videre 
vil en del diagnoser naturlig kunne tilhøre to eller flere fagfelt. Eksempel på dette er 
fotdeformiteter og leddnære osteotomier som det i dag er uklart hvem som har ansvaret for. 

Når det gjelder administrative ulemper kan nevnes at drifts- og personalansvaret bare delvis 
følges opp av seksjonsoverlegene. De vanskelige personalsakene og saker som angår manglende 
kvalitet på driftssiden blir som regel overlatt til avdelingsoverlegen. Når flere deler et 
ansvarsområde kan det ofte ende med at ingen tar ansvar. Videre innebærer en oppdeling av 
avdelingen i 8 seksjoner at hver enhet blir svært sårbar i forhold til sykdom og annet fravær. 
Små bemanningsbaser er i tillegg en utfordring når det gjelder håndtering av oppgaver som 
visitt og operativ virksomhet.  Endelig er det utfordrende å gi så mange seksjonsledere 
nødvendig opplæring innen personalhåndtering, kvalitet, pasientsikkerhet, økonomi osv. 
Resultatet blir at mange av lederoppgavene som burde vært løst på seksjonsnivå nå faller på 
avdelingsoverlegen. 

Prosjektet er forankret hos Klinikksjef i Klinikk for Ortopedi, Revmatologi og Hudsykdommer. 
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II  PROBLEMSTILLING OG MÅLSETTING, HERUNDER EFFEKTMÅL OG RESULTATMÅL 
 
 
Problemstilling: 
Organisering av legetjenesten ved Ortopedisk Avdeling med 8 fagseksjoner er resultat av 
ortopedifagets subspesialsering og i liten grad av en gjennomtenkt og valgt ledelsesstrategi. 
Hver fagseksjon er ledet av en seksjonsoverlege uten fult fag-, personal-, økonomi- og 
driftsansvar. Denne organiseringen har vist seg uhensiktsmessig og en ønsker derfor et 
beslutningsgrunnlag for omorganisering av avdelingen.  
 

Effektmål: 

En organisering av legetjenesten ved ortopedisk avdeling som understøtter avdelingens 
mulighet til å oppfylle så vel egne mål som eksterne krav til kvalitet, forskning og fagutvikling, 
ventetider og tilgjengelighet for pasientene, personalledelse, effektivitet og økonomi.  

 

Resultatmål: 

1. Etablere en omforent forståelse i legegruppen og øvrige ledelse for behovet og 
begrunnelsen for endring i avdelingens organisering og driftsform. 

 
2. Gjennomføre en bred og involverende prosess med sikte på komme frem til en faglig 

fundamentert og hensiktsmessig driftsmodell for avdelingen. 
 
3. Implementere den nye organiseringen på en måte som er forutsigbar, faglig forsvarlig og 

i tråd med reglene i arbeidslivet.  
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III  ANALYSE OG ARGUMENTASJON RUNDT PROBLEMSTILLINGEN: 

I alle organisasjoner eksisterer det en større eller mindre motstand mot ethvert forslag til 
forandring. Motstanden bunner ofte i en frykt for at endringen vil medføre dårligere vilkår for 
enkeltindividet på et eller annet nivå. Erfaring fra sykehus viser at slik frykt også i stor grad gjør 
seg gjeldende i medisinskfaglige miljøer. En suksessfaktor i dette tilfellet blir derfor en tidligst 
mulig etablering av felles forståelse for motivet og erkjennelse av behovet for reorganisering.  

Formidling av bakgrunnen og behovet for omstillingen gjøres av prosjektets eier – i dette tilfelle 
Klinikksjefen – i direkte dialog med legekollegiet. Dette gir et klart signal om hvem som er 
bestiller og hva som er de faktiske rammene for endringene. Samtidig er det et signal om at 
beslutningen om å gjennomføre omstillingen i tråd med disse rammene faktisk er fattet og at det 
kun er hvordan vi skal innrette oss innenfor disse gitte rammene som er gjenstand for videre 
diskusjon. 

Neste fase i prosjektet blir initiering av en prosess som skal resultere i en best mulig 
driftsmodell innenfor det etablerte handlingsrommet. Denne fasen kan med fordel ledes av 
prosjektleder.  Man må tilstrebe en inkluderende prosess som stimulerer til kreative innspill og 
ideer så vel som kritiske innvendinger og forbehold. Prosessen må være bredt anlagt slik at alle 
relevante stemmer blir hørt. Det må samtidig sikres progresjon og fremdrift slik at man unngår 
at prosessen blir selvoppholdende og ørkesløs.  

Det finnes mange ulike arbeidsformer og konstellasjoner som kan være aktuelle i denne delen av 
arbeidet. Et allmøte med alle avdelingens leger kan være en effektiv arena for formidling av 
informasjon med mulighet for umiddelbar oppklaring av uklarheter og misforståelser. Et så stort 
forum gir imidlertid begrenset rom for idémyldring og diskusjon. En arbeidsform der det 
etableres mindre arbeidsgrupper som kan jobbe med definerte, avgrensede problemstillinger 
ansees som et fruktbart supplement til allmøtet. Videre kan en tenke seg en-til-en intervju med 
spesielle interessenter og nøkkelpersoner deriblant tillitsvalgte, AMU, HMS ansvarlige og dets 
like. 

På bakgrunn av informasjon og ideer innhentet gjennom prosessen beskrevet over må en 
deretter utarbeide et forslag til avdelingsstruktur. For en bredest mulig forankring er det viktig 
at alle stemmer blir hørt, alle ideer overveiet og alle innvendinger tatt med i betraktningen.  Like 
viktig er allikevel at det endelige forslaget ikke er et minste felles multiplum av innspillene men 
konsistent og robust. 

Forslaget må så presenteres for prosjekteier som kan velge å vedta det med eller uten endringer 
eller forkaste det i sin helhet. Hvis forslaget blir vedtatt går vi over i fase 3 – implementering. 

Når ny organisering av avdelingen er vedtatt er det etter min oppfatning størst sjanse for å 
lykkes hvis endringen gjennomføres fullt og helt over natten – BIG BANG. Dette forutsetter 
imidlertid grundig forberedelser og god informasjonsflyt i forkant. I første omgang må 
legekollegiet og øvrige ansatte informeres om den nye avdelingsstrukturen og tidspunkt for 
iverksettelse. For de som får endret arbeidsforhold må nye stillingsbeskrivelser, avtaler og 
tjenesteplaner være på plass med gyldighet fra endringsdato. Endelig er det viktig at nødvendig 
tid og ressurser allokeres der endringen krever dette. 
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IV  FREMDRIFTSPLAN MED MILEPÆLER 

Det planlegges oppstart av prosjektet i uke 46, gjennomføring i perioden uke 46 2014 til uke 15 
2015 og evaluering i uke 17 og 18 2015 i henhold til følgende fremdriftsplan: 
 
 
Milepæler Beskrivelse Hovedaktiviteter Uke 

 Planlegging Prosjektplan og kommunikasjonsplan 
ferdigstilles  

46, 47 

M1 Godkjenning 
prosjektplan 

Prosjektplan og kommunikasjonsplan 
godkjennes av klinikkleder 

47 

 Forankring mot 
tillitsvalgte, AMU 

Møte med hoved- og avdelingstillitsvalgte for 
legeforeningen og sykepleierforbundet. Møte 
med Arbeidsmiljøutvalget 

47 

M2 Informasjon og  

forankring  

Klinikkleder informerer kollegiet og lederrådet 
om bakgrunn for prosjektet 

48 

M3 Informasjon om 
prosessen 

Prosjektleder informerer kollegiet om prosessen 
med møte- og intervjuplan 

48 

 Gjennomføring 
beslutningsgrunnlag 

Gjennomføring av møter og intervjuer  49 - 5 

 Utarbeide forslag Forslag til ny organisering av legetjenesten 
utarbeides og fremlegges for klinikkleder  

6 

M4 Ny organisering 
vedtas 

Klinikkleder vedtar ny modell for organisering 
av legetjenesten ved ortopedisk avdeling 

6 

 Implementering 
forberedes 

Omlegging til ny organisering av legetjenesten 
planlegges, utlysning av stillinger, 
kontraktskriving, møter tillitsvalgte 

7-14 

M5 Implementering  Ny organisering av legetjenesten iverksettes 15 

 Opplæring nye ledere Opplæringsplan legges og startes 15- 

 Oppfølging og 
evaluering 

Evaluering av mål for omlegging 17, 18 
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Resultatmål Milepæl Hovedaktiviteter Frist 

uke 

R0 

Forberedelse 

R0-1 Prosjektplan og kommunikasjonsplan 
ferdigstilles  

46, 47 

R0-2 Prosjektplan og kommunikasjonsplan 
godkjennes av klinikkleder 

47 

R1 

Forankring av 
prosjektet 

 

R1-1 

Forankring mot 
tillitsvalgte, AMU 

Møte med hoved- og avdelingstillitsvalgte for 
legeforeningen og sykepleierforbundet. Møte 
med Arbeidsmiljøutvalget 

47 

R1-2 

Informasjon om 
bakgrunn 

Klinikkleder informerer kollegiet og lederrådet 
om bakgrunn for prosjektet 

48 

R1-3 

Informasjon om 
planlagt prosess 

Prosjektleder informerer kollegiet om prosessen 
med møte- og intervjuplan 

48 

R2 

Utarbeide ny 
driftsmodell 

R2-1 

Idemyldring og 
høringer 

Gjennomføring av møter, workshops og 
intervjuer med alle involverte og berørte 

49 - 5 

R2-2 

Utarbeide forslag 
til ny 
organisering 

Forslag til ny organisering av legetjenesten 
utarbeides med utgangspunkt i resultatet av 
foregående prosess og fremlegges for 
klinikkleder  

6 

R2-3 

Ny driftsmodell 
vedtas 

Klinikkleder vedtar ny modell for organisering 
av legetjenesten ved ortopedisk avdeling 

6 

R3 

Implementering 
av ny 
driftsmodell 

Implementering 
forberedes 

Omlegging til ny organisering av legetjenesten 
planlegges, utlysning av stillinger, 
kontraktskriving, møter tillitsvalgte 

7-14 

Implementering  Ny organisering av legetjenesten iverksettes 15 

Opplæring nye 
ledere 

Opplæringsplan legges og startes 15- 

Oppfølging og 
evaluering 

Evaluering av mål for omlegging 17, 18 

 
  



 
 
 

 7 

VEDLEGG 
 
Vedlegg 1 – Interesseanalyse 
Vedlegg 2 – Risikoanalyse 
Vedlegg 3 - Kommunikasjonsplan 


