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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 
Avdelingen 
Avdeling for medisinsk fysikk (AMF) er organisert under Kreft-, kirurgi- og 
transplantasjonsklinikken (KKT) i OUS. Avdelingen har virksomhet på Ullevål Sykehus og 
Radiumhospitalet, i tillegg til fysikkseksjoner ved stråleterapisatellittene i Kristiansand og på 
Gjøvik. Avdelingen har 40 ansatte i Oslo, bestående av medisinske fysikere, serviceingeniører og 
finmekanikere, og til sammen sju medisinske fysikere ved satellittene. Hovedoppdraget er å yte 
de medisinskfysiske og medisinsktekniske tjenestene for stråleterapifunksjonen. Avdelingen skal 
forestå innkjøp, drift, vedlikehold og kvalitetskontroll av utstyr for strålebehandling, og sikre den 
teknisk/fysikalske kvaliteten på planlegging og behandling. Avdelingen skal drive forskning og 
undervisning, engasjere stipendiater/studenter og tilby finmekanikertjenester. 
 
Forankring 
Ved OUS-fusjonen i 2009 ble fagområdet medisinsk fysikk på Ullevål og Radiumhospitalet slått 
sammen til én avdeling. Avdelingen ble organisert med seksjoner for stråleterapifysikk, 
stråleterapiteknologi-/datateknologi og fagutvikling og undervisning. Fysikkseksjonen blir så i 
2015 fisjonert i to stedlige fysikkseksjoner. Avdelingen starter nå opp et prosjekt for å tilpasse og 
videreutvikle denne organisasjonsendringen, og samtidig ivareta de positive fusjonseffektene fra 
2009. Prosjektet er forankret hos klinikkleder KKT. 
 

Problemstilling og målsetting 
Ved fusjonen i 2009 ble AMF landets største fagmiljø innen medisinsk fysikk relatert til 
stråleterapi. Avdelingen forventet fusjonsgevinster på flere områder, slik som drift og forvaltning 
av stråleterapiutstyr og IT, kvalitetskontroll og dosimetri, planlegging og gjennomføring av 
strålebehandling, og innen forskning, utvikling og undervisning (se Vedlegg 1, side 29-32). 
 
I OUS-fusjonen lå det en generell føring om å få fram en organisasjon på avdelings- og 
seksjonsnivå (N3 og N4-nivå) som fulgte virksomhet, og ikke lokalitet. Fusjonen i AMF innebar 
imidlertid sammenslåing av to enheter med ulik strategi, ledelse og kultur. Dette ga utfordringer 
for det psykososiale arbeidsmiljøet i avdelingen, og for samling om en omforent strategi. Blant 
avdelingens fysikere på Ullevål vokste det fram et behov for økt stedlig ledelse, og våren 2015 
blir fysikkseksjonen delt i to lokalitetsbundne seksjoner. Implisitt i denne fisjonen ligger det en 
forutsetning om at vi skal ivareta behandlingskvaliteten og videreføre gevinstene fra 
sammenslåingen i 2009. Samtidig er målsettingen å få en betydelig bedring i det psykososiale 
arbeidsmiljøet, målt med de psykososiale parametrene i medarbeiderundersøkelsen 2015 og 2016, 
og en samling av avdelingen om felles verdigrunnlag, strategi og handlingsplan. I dette ligger 
også bedret samhandling med legegruppen og Seksjon for stråleterapi i AKB. 
 

Effektmål 
Videreutvikle og tilpasse organsisajonsendringene av 2009 og 2015 for å bedre det psykososiale 
arbeidsmiljøet i AMF, og sikre behandlingsrelaterte fusjonsgevinster. 
 

Resultatmål 
RM1:   Identifisere og evaluere fusjonsgevinster etter sammenslåingen i 2009, og forankre dette i 

avdelingen (jfr. Vedlegg 1). 
RM2:   Avklare og implementere ansvarsfordelingen mellom Avdeling for kreftbehandling og 

Avdeling for medisinsk fysikk, og innholdet i begrepet ”teknisk/fysikalsk ansvar”  
(jfr. Vedlegg 1). 

RM3:   Implementere handlingsplanen fra risikoanalysen for organisasjonsendringen i 2015  
(jfr. Vedlegg 2). 



Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  
Organiseringen av medisinsk stråleterapifysikk er et resultat av flere organisasjonsendringer i 
oslosykehusene, hvor vi hadde sammenslåingen av Rikshospitalet og Radiumhospitalet i 2005 og 
OUS-fusjonen i 2009. Endringene har resultert i et større og mer robust fagmiljø, men har også 
gitt problemer i form av spenninger mellom lokalitetene og dårlig psykososialt arbeidsmiljø 
lokalt på Ullevål (se Vedlegg 3). Ved fusjonen i 2009 var det to svært forskjellige fagmiljøer som 
ble samlet i én Avdeling for medisinsk fysikk, både med tanke på organisasjonsbakgrunn og 
lederstruktur, mangfold innen fag- og pasientgrunnlag, og ikke minst status og posisjon i 
sykehusstrukturen.  
 
Over hele verden gjennomføres det fusjoner av sykehus for å imøtekomme krav om økt 
effektivitet og kvalitet, og for å samle spesialiserte tjenester på færre lokaliteter1. Sykehus som St. 
Olav og Akershus universitetssykehus forsøkte å implementere radikalt nye organisasjonsidéer, 
men måtte reversere planene på grunn av stor motstand internt i institusjonene1,2. Karolinska 
sykehus og Huddinge universitetssykehus gjennomførte en omdiskutert fusjon i 2004, med et 
påfølgende innsparingskrav på 70 millioner euro de neste tre årene3. Kostnadsmålene ble ikke 
innfridd, og den opprinnelige implemeneringsplanen ble trukket tilbake. En gjennomgående 
problemstilling i slike prosesser virker generelt å være innebygde, vertikale konflikter mellom 
toppledelse, drevet av bedriftsøkonomiske ledelsesprinsipper, og sterke profesjonsinteresser 
lenger ned i organisajonene. Dette hindrer fusjonene i nå de opprinnelige målsettingene.  
 
Også i OUS er det gjennomført endringer av den opprinnelige organisasjonsmodellen4. Det er 
åpnet for mer stedlig ledelse, og det er gjennomført flere titalls endringer og tilpasninger både på 
klinikk- og avdelingsnivå. Eksempler er sammenslåingen av Kreft- og kirurgiklinikken og 
Klinikk for spesialisert medisin og kirurgi i 2011, og omorganisering av legetjenesten i Avdeling 
for gastro- og barnekirurgi høsten 2014 (Vedlegg 4). Den forestående oppdelingen av 
fysikkseksjonen i egen avdeling våren 2015 er et annet eksempel (Vedlegg 5).  
 
Med oppdeling av fysikkseksjonen innfører AMF stedlig N4-ledelse på Ullevål, og med det 
større myndighet lokalt og mer formell tydelighet i samhandlingen med Avdeling for 
kreftbehandling. Videre er det en målsetting å bedre det psykososiale arbeidsmiljøet, og samtidig 
videreføre fusjonsgevinstene fra 2009. Endringen gir imidlertid risiko for mindre samhandling 
mellom fysikkmiljøene på Ullevål og Radiumhospitalet. Utviklingsprosjektet skal derfor 
identifisere hvilke fordeler avdelingene oppnådde med fusjonen i 2009, skape forståelse og 
bevissthet rundt dette, og videreføre oppnådde gevinster i den nye organisasjonsmodellen.  
 
I OUS er både Avdeling for kreftbehandling og Avdeling for medisinsk fysikk involvert i 
strålebehandling av kreftpasientene, og avdelingene har ansvar for ulike aktiviteter i 
stråleterapiprosessen. På Radiumhospitalet ble ansvarsfordelingen konkretisert i en 
ansvarsmatrise allerede på 1970-tallet, og denne ble revidert ved fusjonen i 2009. De ansatte i de 
to avdelingene har imidlertid ikke samme forståelse av ansvarsfordelingen, og dette kan gi 
suboptimal samhandling mellom avdelingene. Avklaring av denne problemstillingen er et punkt i 
AMF sin strategiplan for 2014-2018 (Vedlegg 6). Utviklingsprosjektet skal ta ansvarsmatrisen 
opp til diskusjon med avdelings- og seksjonsledere i Avdeling for kreftbehandling, og 
konkretisere ansvaret for de ulike trinnene i behandlingskjeden. 
 
I forarbeidet for organisasjonsendringen i 2015 utarbeidet ledergruppen og vernetjenesten en 
risikoanalyse av seksjonsdelingen, og en handlingsplan i fire hovedpunkter for å motvirke 
uønskede hendelser som følge av endringen. Hvert punkt har en målsetting og flere tiltak for å 
redusere risikoene. Som en del av utviklingsprosjektet får den nye ledergruppen i oppdrag å 
gjennomføre denne handlingsplanen.  



Fremdriftsplan med milepæler 
Våren 2015 tilsetter jeg nye ledere for fysikkseksjonen på Ullevål og for stråleterapiteknikk-
/dataseksjonen. Når disse tilsettingene er på plass, starter vi opp den nye ledergruppen med en 
egen ledersamling, og utviklingsprosjektet vil være et naturlig hovedtema for samlingen. Se 
tabell 1 for framdriftsplan for prosjektet. Delprosjekt 1 og 3 tar utgangspunkt i vedlegg 2, 
delprosjekt 4 og 6 i vedlegg 1. 
 
Tabell 1. Framdriftsplan 

 
     Delprosjekt                         Milepæler: 

juni juli aug sept okt nov des 
   RM1 RM2  RM3 

1 Ledermøte (3 t): 
- intro OU-prosjekt  
- handlingsplan risikoanalyse org.- 
endring (hp), planlegge implementering 

x       

2 Presentasjon OU i avdelingen 
- dialogmøte TV/VO 
- fysikermøte inkl. ingeniører 

 
x 

x 

      

3 Implementere hp x x x x x x x 
4 Ledersamling AMF: 

- identifisere og evaluere fusjonsgev. 2009 
- gjennomgang av ansvarsmatrisen 

x       

5 Forankring fusjonsgevinster  
- dialogmøte TV/VO 
- fysikermøte inkl./ingeniører 

 
 

 

  
x 

x 

 
 

(x) 

   

6 Avklaring ansvarsmatrisen 
- ledermøter m/AKB 
- presenter i avd 

   
x 

 
x 

 
 

x 

  

Milepæler: Resultatmål 1, 2 og 3. 
 
 

Budsjett – nøkkeltall 
Delprosjekt 4 (Ledersamling) har en kostnad, begrenset til 10 000 kr. Utover dette gjennomføres 
prosjektet internt, uten ekstraordinære kostnader. 
 

Risikoanalyse, interessentanalyse og kommunikasjonsplan  
Se vedlegg 7, 8, 9 og 10. 
 

Konklusjoner og anbefalinger  
Det er en målsetting å videreføre fusjonsrelaterte gevinster og behandlingskvalitet i stråleterapi, 
og øke trivsel, arbeidsglede og motivasjon i AMF. Som et ledd i dette arbeidet gjennomfører 
avdelingen et prosjekt med vekt på synliggjøring av fusjonsgevinster, økt samhandling internt i 
avdelingen og eksternt mot AKB, og en avklaring av ansvarsfordelingen mellom AMF og AKB.  
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 
1. Rapport fra avdelingsprosjekt_17 
2. Risiko_organisering_2014  
3. Medarbeiderundersøkelsene 2012 og 2013, fire dokumenter 
4. AGK_Prosjektrapport 250614_21 
5. Rapport Evaluering av organisasjonsstruktur AMF 
6. Strategi AMF Versjon 1.00 
7. Risikoanalyse 
8. Interessentanalyse 
9. Kommunikasjonsplan 
10. Risikoanalyse risikomatrise 
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