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DISPOSISJON: 

1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven 
 
Nevrologisk seksjon ivaretar store og komplekse diagnosegrupper. Ved sengeposten er det 
helsepersonell (leger, sykepleiere og hjelpepleiere) som har den kliniske oppfølgingen av 
disse diagnosegruppene, slik som Parkinson, epilepsi, MS, hjerneslag, hjernetumor, ALS etc.    
 
Bakgrunnen for oppgaven er at det er lite ledelsesforankring til den praktiske opplæringen av 
helsepersonellet ved nevrologisk sengepost knyttet til de nasjonale retningslinjene for div. 
nevrologiske diagnoser. Jeg vil derfor i denne endringsoppgaven forsøke å finne en 
metodikk/system slik at alle nyansatte/ansatte får den nødvendige opplæringen som er 
nødvendig for å ivareta nasjonale retningslinjer, som igjen gir god kvalitet og sikker 
pasientbehandling.  
 
Endringsoppgaven er drøftet med klinikkdirektør og seksjonsleder og er dermed forankret på 
2. og 3. ledernivå. 
 

2. Behovet for endring – hvorfor endringen er nødvendig 
 
Som ass. seksjonsleder for nevrologisk seksjon har jeg ansvar for at vi har adekvat kvalitet på 
de tjenester vi leverer, der pasient, pårørende og ansatte blir møtt med trygghet og respekt.  
 
Gjennom muntlig tilbakemelding og noen få avviksmeldinger er jeg informert om at ulike 
prosedyrer ikke alltid etterleves i praksis. Dette bidrar til at enkelte pasienter ikke får optimal 
behandling. Det er derfor nødvendig å kartlegge hvor det er avvik fra prosedyrene og hvorfor 
disse avvikene forekommer.   
Vi vet at førsteinnsatsen med riktig oppfølging og behandling er viktig for det videre forløp 
hos nevrologiske pasienter. 
 
Kvalitetssikring på at prosedyrene er riktig beskrevet i interne systemer ihht. Nasjonale 
retningslinjer er også nødvendig for at personalet skal gjennomføre dette riktig. 
Det er også nødvendig at personalet får ny kunnskap og opplæring i disse prosedyrene.  
 
Endring er nødvendig for at pasienten får lik og optimal oppfølging knyttet til prosedyrer av 
trygge og profesjonelle helsearbeidere. 
 
  



3. Målsetting på kort og lang sikt. 
 
Kortsiktige mål: 

1. At alt personalet på nevrologisk seksjon er sikret opplæring i prosedyrene.   
 
2. At alt personalet på nevrologisk seksjon følger opp/fyller ut i sin helhet 

skjemaer/prosedyrer og interne sjekkliste på hver enkelt pasient.    
 

3.  Pleiegruppen skal starte med å lage behandlingsplaner på pasientene i Dips. 
 

4. Bruke aktivt avvikssystemet til kontinuerlig forbedringsarbeid til beste for pasienten.   
 
Langsiktige mål:  
At prosedyrene blir fulgt etter de nasjonale kravene og at pasientbehandlingen blir likeverdig 
for alle pasientene, uavhengig av hvilket helsepersonell som er på jobb. 
 

4. Analyse knyttet til endringskaleidoskopet 
 
Dette er en endring som jeg har fått inntrykk fra flere ansatte at det er behov for å gjøre noe 
med. Tilbakemeldingene forteller at prosedyrene ikke er godt nok integrert/tilknyttet 
sengepostens rutiner. Jeg har kort formidlet min endringsoppgave til enkelte ansatte ved 
sengeposten og de ønsker dette svært velkomment. 
 
Tilknytningen til endringskaleidoskopet er at dette er allerede forankret hos seksjonsleder ved 
nevrologisk seksjon, i tillegg til at dette er godkjent av klinikkdirektør i tidligere møte. 
Siden forankringen er tilknyttet overordnet ledelse så vil jeg ikke tro at det blir utydelig for de 
ansatte at jeg er den utøvende leder for denne endringen. 
Tidsperspektivet på selve endringen er satt til april 2016 da det er umulig for undertegnede å 
gjøre noe med dette før nyttår.  
Endringen vil jeg ikke tro er i ett så stort omfang at det kan vise seg i stor motstand fra de 
ansatte. Dette er justeringer og tydeliggjøring på allerede etablerte (men muligens ukjent for 
flere ansatte) prosedyrer som ligger i nasjonale retningslinjer. 
Det som kan bli en utfordring er å få til en varig endring hos både leger og sykepleiere ved 
sengeposten utfra hvilken kultur og uskrevne regler som råder i faggruppene. Dessuten har vi 
en svært ny-rekruttert legegruppe på LIS-nivå, samt en stor del av den erfarne 
sykepleiergruppen som er gått ut i foreldrepermisjon og der er det nyutdannet kompetanse 
som er kommet inn i vikariatene. Dette kan gi flere utfordringsbilder på hva de har fått eller 
ikke fått av opplæring. 
Det som også er viktig i denne sammenheng er å få ledergruppen ved nevrologisk seksjon så 
homogen at vi alle tre er enig om måten dette skal gjennomføres på. Her er det viktig med 
kommunikasjon og avklaringer før personellgruppen blir involvert. Hvis vi er tvetydige i vår 
formidling så kan dette bære i feil retning. 
Det siste utfordringsbildet som er viktig å ta med seg er om personellgruppene har kapasitet 
og motivasjon til å gjennomføre denne endringen til beste for pasientene. Her er det viktig at 
det avsettes tid på kursdager til helsepersonellet ved sengeposten, og at legegruppen kan 
informeres/involveres på etablerte morgenmøter de gjennomfører daglig.  
  



5. Fremdriftsplan 
 
a) Interessentanalyse 
 Se vedlegg nr. 1 
 
b) Kommunikasjonsplan 
  Se vedlegg nr. 2 
 
c) Risikoanalyse 
 Se vedlegg nr. 3 
 
d) kritiske suksessfaktorer 
Kritiske suksessfaktorer er todelt. Det ene er at ledergruppen stiller seg lojal bak 
gjennomføringen av dette prosjektet, og det andre er at alle ansatte prioriterer denne 
opplæringen i en travel hverdag.  
  
e) milepælsplan 
 
Se vedlegg nr. 4 
 
f) ledelsesutfordringer  
 
Noe av ledelsesutfordringen ligger i å bidra til at involvert personale har kunnskaper nok og 
har en adferd der det utøves nødvendig handlekraft. Det enkelte helsepersonell har også et 
selvstendig ansvar for sin yrkesutøvelse.   
 
Ledelsesutfordringen ligger også i at seksjonslederne må følge opp at alle ansatte gjør det som 
forventes ift å lage behandlingsplaner, følge prosedyrer og sjekklister og å legge evt avvik inn 
i sykehusets kvalitetssystem.  
Like viktig er det at de ansatte fortløpende gir tilbakemeldinger om hvordan endringen 
fungerer. 
 
Relevant endrings- og ledelseslitteratur henvises til i slutten av oppgaven. 
 
 
  



6. Budsjett - nøkkeltall 
 
Forutsetning at endringen ikke skal utløse kostnader i form av økte personalutgifter, men 
løses av organisasjonen selv. Det er allikevel viktig å poengtere at forberedelse og opplæring 
koster i form av frafall på timer til pasientbehandling.  
 
I vedlegg nr. 5 vises kalkulerte kostnader til følgende: 
 

1. Arbeidsgruppe – 5 stk (4 spl + 1 lege) som har møter à 3 timer x 4 ganger 
2. Undervisning til legegruppen – 11 leger (5 overleger + 6 LIS) som får 2 timers 

undervisning, kun 1 gang. 
3. Undervisning av pleiegruppen – 20 spl og 8 hjelpepleiere som får 3 timers 

undervisning, kun 1 gang 
4. Bearbeiding av data og forberedelse til undervisning – 1 ass. seksjonsleder 

(meg) som bruker 7,5 time 
 

7. Sammendrag og konklusjon 
 
Hensikten med dette prosjektet er å sørge for at våre ansatte får kvalitetssikret og god 
opplæring i prosedyrer som er viktig å utføre riktig grunnet utredningsarbeidet av 
nevrologiske pasienter.   
Endring er nødvendig for at pasienten får lik og optimal oppfølging knyttet til prosedyrer av 
trygge og profesjonelle helsearbeidere. 
Jeg mener at prosessen, slik den er beskrevet ovenfor, vil bidra til at endringen oppnås. 
Prosjektet er forankret hos klinikkdirektør og seksjonsleder ved nevrologisk seksjon, og kan 
legges fram for ledergruppen ved utgangen av april 2016. Det anbefales derfor at arbeidet 
igangsettes som beskrevet. 
 

8. Vedlegg 
 
Interessentanalyse – vedlegg 1 
Kommunikasjonsplan – vedlegg 2 
Risikoanalyse – vedlegg 3 
Milepælsplan – vedlegg 4 
Økonomiplan – vedlegg 5 
 
Litteratur: 
Bang H & Midelfart T, Effektive ledergrupper, 2012 
Jacobsen, D.I., Magma, Motstand mot forandring, eller…, 1998 
Kaufmann, G. og A., Psykologi i organisasjon og ledelse, kap. 9 Gruppepsykologi,  2003 
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