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1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 

Å gi god og riktig pasientbehandling er Helse Sør-Øst`s viktigste oppgave som skal løses 
innenfor et sett av lover, regler og krav om måloppnåelse. For at det regionale 
helseforetaket skal få til dette, må man ha styring og kontroll med hva man gjør, 
hvordan man gjør det og hvordan man disponerer ressursene.  

I Helse Sør-Øst RHF skal systematisk arbeid være forankret i organisasjonenes 
styringssystem. Styringssystemet skal bidra til å nå RHF`ets strategiske mål. Helse Sør-
Øst RHF har et styringssystem som skal bidra til forbedringer av foretakets resultater 
ved å sikre at lederprosesser og intern saksgang blir integrert i planlegging, 
gjennomføring, oppfølging og forbedring av foretakets aktiviteter.  

 
Prosjektet er forankret i ledergruppen i Helse Sør-Øst RHF. 

2. Problemstilling og målsetting 
I dag er det en utfordring å få en god oversikt på hvordan lederprosesser og intern 
saksgang er integrert i Helse Sør-Øst RHF. Det er også vanskelig å vite hvilke 
systematiske metoder som er benyttet. Bruk av kvalitets- og styringssystem og verktøy 
benyttes i liten grad. I dag finnes den meste informasjonen over prosedyrer, maler og 
annen styrende dokumentasjon i en mappestruktur på “O-området”. Konsekvensen av 
dette blir at man har liten oversikt over ansvarsområder og dokumentert informasjon – 
hvem gjør hva og hvor finnes informasjonen? Hvordan kan man unngå dobbeltarbeid? 
Hvorfor benyttes ikke etablerte verktøy? 

 
Målet med dette prosjektet er å kartlegge og beskrive (flytdiagram) utvalgte 
arbeidsprosesser innenfor kjerneoppgavene for å bidra til å sikre om etablerte systemer 
og metoder benyttes.  
 

Kartlegging vil gi oversikt over:  
 Hvilke nye aktiviteter/prosesser som må etableres 
 Hvilke aktiviteter/prosesser som skal endres/forbedres/effektiviseres 

 
Effektmål 

Beslutningsgrunnlag som legges frem for Helse Sør-Øst RHF ledergrupper er 
utarbeidet i henhold til gjeldende prosedyrer og retningslinjer. 

 
Resultatmål 
R1 Ledelsen aksepterer at det må iverksettes et arbeid for kartlegging av 

ledelsesprosesser innenfor dagens organisering. 
15.01.15 

R2 Systematisk kartlegging av dagens arbeidsprosesser (flytdiagram) og 
bruken av eksisterende verktøyer gjennomført. 

01.02.15 

R3 Nye standarder (benchmark), flytdiagram og arbeidsprosesser er 
utformet og oppdatere eksisterende/utarbeide nye prosedyrer og 
retningslinjer.  

01.05.15 

  



3. Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  
 

Ledergruppene i Helse Sør-Øst RHF har overordnet ansvar for om lag 70 000 ansatte og 
et budsjett på ca. NOK 70 MRD.  De overordnende målene i organisasjonen er basert på 
kunnskap om samlet behov. For å oppnå samhandling og dialog, kreves det entydige 
prosesser for å nå de gitte målene. Resultater er avhengig av felles innsats. Helse Sør-Øst 
RHF som egen organisasjon er relativ liten i størrelse med ca. 200 ansatte. Metodikk og 
verktøy som skal benyttes, bør være tilpasset organisasjonens størrelse og gjenspeile de 
prosessene kjøres som drives frem til et hvert resultat. 

 
Målsetningen for prosjektet kan oppsummeres som vist i figur under; ledergrupper som 
skal være effektive, avhengige av faktorer som er relativt stabile, og som fungerer som 
rammebetingelser for ledergruppens fungering.  
 
Forutsetning som i dette tilfellet er støttende omgivelser er systemer og verktøy hvor 
man finner prosedyrer og retningslinjer som beskriver prosesser for den interne 
saksgang i organisasjonen - hvilke personer gjør hva og til hvilken tid.  
 
Resultater er avhengige av at blant annet gode beslutningsprosesser foreligger. 
 

 
Figur 1 – Bang & Midelfart 

Beslutninger som fattes av ledergruppene i Helse Sør-Øst RHF skal være basert på klare 
bestillinger og fokusert kommunikasjonsutnyttelse. Bruken av systematiske metoder 
som for eksempel standardiserte maler skal ligge til grunne på hvordan lederprosesser 
og intern saksgang er integrert i Helse Sør-Øst RHF. 
 
Fremdriftsplan som er beskrevet nedenfor, viser i detaljering av resultatmålene som 
prosjektet bygger på. 
 

Fremdriftsplan med milepæler 
Resultatmål Milepæl Detaljering Tidsfrist 
R1 - Sikre forståelse for at det må 
iverksettes et arbeid for kartlegging 
av ledelsesprosesser innenfor dagens 
organisering. 

R1-1 Synliggjøre målsetning og behov for utvikling. 01.12.14 
R1-2 Utarbeide mandat / prosjektplan. 15.12.14 
R1-3 Forankre mandat/prosjektplan i ledelsen. 01.01.15 

R2 - Gjennomføre systematisk 
kartlegging av dagens 
arbeidsprosesser (flytdiagram)og 
bruken av eksisterende verktøy. 

R2-1 Nedsette arbeidsgruppe og gjennomgå mandat 
og prosjektplan. Utforme gjennomføringsplan. 

10.01.15 

R2-2 Identifisere aktuelle arbeidsprosesser. 20.01.15 
R2-3 Innhente informasjon og kartlegge dagens 01.02.15 



situasjon. 
R3 - Utforme nye standarder 
(benchmark); flytdiagram og 
arbeidsprosesser. 

R3-1 Lage forslag til nye standarder. Benchmarke 
arbeidsprosesser. 

15.03.15 

R3-2 Utforme flytdiagrammer. 15.03.15 
R3-3 Kvalitetssikre arbeidsprosesser; innspillsrunde i 

eget foretak. 
30.03.15 

R3-4 Utarbeide rapport. 01.04.15 
R4 - Oppdatere 
eksisterende/utarbeide nye 
prosedyrer og retningslinjer for 
ledelsesprosesser og intern saksgang 
i Helse Sør-Øst RHF. 

R4-1 Forankre rapport i eget foretak. 20.04.15 
R4-2 Oppdatere og utarbeide prosedyrer og 

retningslinjer. 
01.05.15 

R4-3 Sikre ibruktagelse gjennom informasjon til 
ansatte i foretaket. 

01.05.15 

 

4. Budsjett – nøkkeltall 

Prosjektet gjennomføres innenfor eksisterende budsjett. Kostnader vil være knyttet til 
tidsbruk for aktuelle ledere og ansatte. Samlet anslås dette til 1 månedsverk. 

5. Risikoanalyse 

Risikoanalyse er gjennomført oktober 2014.  Risiko med status høy som krever særs 
oppfølging er “Klarer ikke å implementere resultat av prosjektet i helse organisasjonen” 
og “Oppdatere eksisterende/utarbeide nye prosedyrer og retningslinjer i eksisterende 
verktøy blir ikke gjennomført”. Se “vedlegg 1 – risikoanalyse” for helhetlig analyse, tiltak 
og handlingsplan hvor risikoreduserende tiltak er beskrevet. 

 

6. Konklusjoner og anbefalinger  

Vil bidra til at ledergruppene tar beslutninger basert på effektive og kvalitative 
prosesser som skaper merverdi for pasienter, pårørende og ansatte i helseforetak og 
sykehus og anbefales derfor iverksatt. 

 
7. Vedlegg 

 Vedlegg 1- risikoanalyse 
 Vedlegg 2 - Interessentanalyse og kommunikasjonsplan 
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