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1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven 
 

 

Helse Møre og Romsdal HF ble etablert i 2011 etter en sammenslåing av tidligere Helse 

Sunnmøre HF og Helse Nordmøre og Romsdal HF. Helse Midt-Norge RHF fikk i oppdrag fra 

daværende statsråd å se på organiseringen av sykehusene i Møre og Romsdal til et felles 

helseforetak. Dette skulle se fylket under ett og legge en helhetlig plan og struktur for utviklingen 

av spesialisthelsetjenesten. Samlingen til ett felles helseforetak i fylket kom etter at det hadde 

vært store uenigheter knyttet til diskusjon rundt funksjonsfordeling av fagområder som 

akuttfunksjoner og fødeavdelinger. 

 

Etter sammenslåingen ble dagens organisasjonsmodell utformet og tatt i bruk. Modellen skulle 

støtte og ta hensyn til etableringen av Helse Møre og Romsdal og sørge for «helhet og likeverdig 

behandlingstilbud i fylket». I etterkant har antallet klinikker økt, og det var planlagt en 

organisasjonsgjennomgang i 2014. Denne gjennomgangen ble utsatt til 2015 da det var store 

pågående prosesser i organisasjonen. 

 

Organisasjonen har nå vært til evaluering og får kritikk for blant annet ulik organisering av de 

forskjellige klinikkene. Noen har organisering på tvers av alle sykehus, med én klinikksjef, mens 

de kirurgiske klinikkene er organisert med én klinikksjef pr sykehus, noe som medfører 4 

klinikksjefer fra kirurgiske klinikker inn til direktørens bord og eksempelvis bare én klinikksjef 

fra psykisk helsevern eller medisin. Evalueringen har startet en prosess der målet er en ny og 

endret organisasjonsstruktur. Forskjellige forslag har vært til høring og administrerende direktør i 

helseforetaket skal etter planen legge frem organisasjonsplan for 1. og 2. ledernivå inkludert 

stabsledere 15.mars. Videre struktur for nivå 3 og 4 vil komme i kjølvannet av denne planen. 

 

Selv om denne endringsoppgavens formål kan være hensiktsmessig flere steder i organisasjonen 

velger jeg å begrense den til min egen avdeling der den er særs aktuell. Endringsoppgaven vil 

derfor konsentrere seg om min egen avdeling, og de seksjonslederne som hører til min avdeling. 

Nivå 3 og 4 i organisasjonen. 

 

 

 

 

2.  Behovet for endring – hvorfor endringen er nødvendig 
 

 

Med bakgrunn i kritikken til den eksisterende organiseringen er det hensiktsmessig for klinikken 

å være forberedt på den forestående endringen. Klinikken kan bruke den til å utvikle 

ledergruppen i en positiv retning. Det er i utgangspunktet en forventning om endring i den 

overordnede organiseringen. Det vil bli en endring på nivå 2 uten at man helt vet hvilken retning 

endringen vil være. Ulike kulturer skal slås sammen selv om man på nåværende tidspunkt ikke 

har en klar bestilling på hvilken organisasjonsform man ender på. Klinikken må uansett bidra til å 

ivareta foretakets overordnede mål og være en bidragsyter til å skape en felles kultur. 

 

Klinikken har i dag en møtestruktur som er uforutsigbar og som har behov for å formaliseres. 

Som avdelingssjef kan jeg bidra til å strukturere møteplaner og møter i egen avdeling, noe som 

eventuelt kan videreføres til andre avdelinger og opp på klinikknivå. 

 



Medlemmene av ledergruppen må være tydelige på hva som er forventninger innad i gruppen og 

således gjøre det lettere å møte forventningene fra utsiden. Det oppleves som krevende å være 

strategisk når det meste av tiden brukes til personalledelse og driftsspørsmål. Som avdelingssjef 

ønsker jeg å løfte de strategiske diskusjonene inn i ledergruppen. Dette kan være 

rekrutteringsstrategier, faglige diskusjoner, kvalitet og pasientsikkerhet. Driftsspørsmål bør være 

til informasjon og eventuell erfaringsoverføring. Hvis jeg som avdelingssjef klarer å få 

ledergruppen til å være tydelige på forventningene innad i gruppen, er det lettere å møte 

forventningen fra utsiden. Ledergruppen må ha en hensikt. Gjennom arbeid med forventningene i 

gruppen og opprettelse av tydelige kjøreregler skaper vi som gruppe trygghet og tilhørighet. Dette 

vil bidra til utvikling i ledergruppen. 

 

 

 

3. Målsetting på kort og lang sikt.  
 

 

Endringsoppgaven skal bidra til å utvikle ledergruppen og lederskap i klinikken. Jeg ønsker at 

den formelle møtestrukturen kan være et verktøy i en slik utvikling, en møtestruktur som gir 

forutsigbarhet og kan være en arena for diskusjon og strategiske valg. Som medlem av 

ledergruppen i klinikken kan jeg foreslå tiltak og retningslinjer som kan bidra i arbeidet med de 

endringsprosessene som kommer uansett fremtidig organisering i helseforetaket. For å bidra må 

jeg først og fremst fokusere på egen ledergruppe i avdelingen som jeg leder. Ved å opprette orden 

i eget hus kan dette videre overføres til klinikken, og således være et bidrag til klinikkens 

møtestruktur. 

 

Målsetning på kort sikt: Organisering av eget ledermøte, slik at ledermøtet blir et verktøy for 

utvikling. 

 

Målsetning på lang sikt: Bidra til å utvikle ledergruppen og lederskap i klinikken, dette gjennom 

å videreføre arbeidet med ledermøtet fra egen avdeling til klinikk. 

 

Innenfor egen avdeling er det gode forhold for å kunne innfri målsetningen på kort sikt. Målet 

innebærer en strukturering av egen ledergruppe og vil gi bedre oversikt og forutsigbarhet for alle 

involverte, også tillitsvalgte og vernetjeneste. Avdelingen må ha felles oppfatning av målet og 

hvordan vi skal nå dette målet. Som avdelingssjef vil det bli opp til meg å skape forståelse og 

engasjement i starten, men videre vil det være opp til ledergruppen i ledermøtet å ivareta dette. 

 

 

 

 

4. Analyse knyttet til endringskaleidoskopet 
 

 

Endringen i møtestruktur skal skje i egen avdeling, og som avdelingssjef har jeg myndighet til å 

sette i gang slike tiltak. Samtidig ønsker jeg at seksjonslederne i min avdeling skal se verdien i 

ledermøtene og ha et eieforhold til den møtestrukturen som vi i fellesskap vedtar. Det er også 

viktig at de tillitsvalgte og vernetjenesten er involvert, slik at avdelingen ivaretar de oppgavene 

som er knyttet til deres medlemmer og oppgaver knyttet til blant annet arbeidsmiljøet. 

Møtestruktur skal være mer enn møteplan. Som avdelingssjef må jeg bidra til en bevisstgjøring 



om møtestrukturens hensikt. Seksjonsledere, tillitsvalgte og vernetjeneste må være bevisste på at 

dette er mer enn en oversikt over datoer og tidspunkt. Det er også en plan for hvordan møtene 

skal gjennomføres og i hvilken hensikt. Jeg må informere og involvere. På den måten bidrar en 

endring i møtestrukturen til en utvikling i ledergruppen. 

 

Med de endringene som er forespeilet å skje i helseforetaket er det behov for en rask igangsetting 

av endringen. Det må være et høyt gjennomføringstempo, slik at avdelingen er rustet til å møte 

eventuelle endringer. Som avdelingssjef ønsker jeg at innføringen av møtestrukturen skal skje så 

fort som mulig, men det er viktig å ta den tiden som er nødvendig for å sikre at alle involverte er 

med. Hvis dette går for fort kan avdelingen risikere at ikke alle involverte har det nødvendige 

eierforholdet til endringen. Om innføringen tar for lang tid kan man risikere at «luften går ut av 

ballongen» og man sklir tilbake til gamle vaner. Skal endringen lykkes er det viktig at man følger 

tidsplanen slik at alle involverte føler at det skjer en utvikling.  

 

Endringen i møtestruktur innebærer ikke så store endringer at det vil oppleves som dramatisk. Pr 

i dag har vi ikke egen møtestruktur for avdelingen, kun som en del av klinikken. Seksjonslederne 

har selv tatt til orde for å ha egne møter innad i avdelingen. Endringen vil kreve mer struktur, 

spesielt fra meg som leder, men seksjonslederne må ansvarliggjøres slik at avdelingen får 

ledermøter som fungerer, er utviklende og gir en merverdi for avdelingen. Det vil trolig være et 

behov for å forsikre de berørte seksjonslederne om at de skal fortsette med det arbeidet som de 

ellers gjør, slik at ikke dette oppfattes som mistillit til de involverte. Møtestrukturen skal gjelde 

innad i avdelingen, forsterke og utvikle avdelingen 

 

Det er variasjon i kunnskapsnivå og organisasjonsforståelse blant de berørte seksjonslederne og 

tillitsvalgte/vernetjeneste. Dette må belyses og løftes uten at noen føler seg over- eller 

underlegen. Deres personlighet, erfaring og kompetanse vil uansett ha betydning. Dialogen må 

være av en slik karakter at det ikke oppleves som negativt å sette fingeren på dette. Ledergruppen 

i avdelingen må selv lage spilleregler og si hva som er viktig for oss. Ledergruppen må bygge 

relasjoner og skape tillit slik at vi blir enige om hva som er viktig for oss som avdeling. Som 

avdelingssjef tar jeg med meg ønsker om spilleregler på lik linje med de spillereglene jeg har 

jobbet etter gjennom Nasjonalt Topplederprogram. Dette vil ikke være ukjent for seksjonslederne 

i min avdeling da de fleste har gått gjennom helseforetakets lederprogram for nivå 4 ledere. Dette 

lederprogrammet er basert på samme mal som Nasjonalt Topplederprogram, om enn i noe mindre 

skala. 

 

Som avdelingssjef ser jeg også at seksjonslederne har varierende grad av endringskompetanse, 

slik at det vil kreves en viss erfaringsoverføring mellom avdelingssjef og seksjonsledere og 

mellom seksjonslederne slik at endringen lar seg gjennomføre. Seksjonslederne må få støtte, 

nødvendig opplæring og utvikles i en retning som gir verdi for avdelingen. Avdelingen må være 

tydelig på forventningene til sine ledere og jeg må sørge for at gruppen ser hensikten med den 

jobben vi gjør og verdien av ledelse. Spillereglene til ledermøtet må inneholde punkter om 

hvordan vi skal kommunisere og samarbeide, støtte og hjelpe og generell møteadferd. Jeg ønsker 

en ledergruppe som er tilstede i møtet og som selv tar et ansvar for ledermøtets verdi. 

 

Ut fra samtaler med de aktuelle seksjonsledere har jeg en forståelse for at endringen er ønsket og 

forventet. Interessentanalysen og risikoanalysen viser dette nærmere for flere enn 

seksjonslederne. Oppslutningen om denne endringen virker så langt positiv, og tilsynelatende er 

det også positiv interesse i klinikken ellers og i de tilstøtende avdelingene.  Som avdelingssjef er 

det allikevel viktig at jeg er bevisst at det kan være ulik takt på forståelsen for endring. Selv om 

noen er klare til endring er det ikke sikkert at alle involverte er kommet like langt. Det er viktig at 



de involverte har en forståelse for «hvorfor» vi skal gjennomføre endringen før vi introduserer 

«hvordan» vi skal gjennomføre endringen. 

 

 

 

5. Fremdriftsplan 
 
 

a) Interessentanalyse i vedlegg 
b) Kommunikasjonsplan i vedlegg 
c) Risikoanalyse i vedlegg, endringen oppfattes som så ønsket at risikoen er lav 
d) Kritiske suksessfaktorer er med i risikoanalysen 
e) Milepælsplan er omdefinert til tidsplan og finnes i vedlegg 

 
 
 

6. Budsjett – nøkkeltall 
 

 

En strukturering av avdelingens møtestruktur vil ikke ha noen direkte innvirkning på budsjett. 

Eventuelle kostnader knyttet til møtetid vil brukes av seksjonsledernes ordinære 

administrasjonstid. 

 

 

 

 

7. Sammendrag og konklusjon 
 

 

Endringsoppgaven skulle bidra til å utvikle ledergruppen og lederskapet i klinikken, der mitt 

faktiske bidrag til utviklingen vil være å strukturere møtene i egen avdeling. Det viser seg at den 

forespeilede organisasjonsendringen i helseforetaket ikke fullføres i løpet av denne 

skriveperioden, og fokus må derfor flyttes fra klinikknivå til avdelingsnivå. 

 

Oppgaven fokuserer dermed på å opprette en fungerende møtestruktur i egen avdeling. 

Analysen knyttet til dimensjonene i endringskaleidoskopet viser at det skal være mulig å 

gjennomføre endringen. Endringen er ønsket og avventer nå en katalysator (meg) som skal 

iverksette og gjennomføre endringen. 

 

Dagens møter i avdelingen er sjelden bare for egen avdeling. Vanligvis er man en del av en større 

helhet der alt samles som klinikkens ledergruppe. Min jobb basert på denne oppgaven vil være å 

rydde i min egen avdelings møtestruktur. Møtestrukturen skal ivareta behovet i avdelingen og 

også ivareta de formelle kravene knyttet til samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste. 

Vi skal ha forutsigbarhet i avdelingen og orden i eget hus. 

 

Møtestrukturen i min avdeling skal være et verktøy for å utvikle avdelingen og gi struktur og 

forutsigbarhet i arbeidet. Bang og Midelfart (2012) viser i boken Effektive ledergrupper til at 



norske toppledergrupper i snitt bruker 10-12 timer i måneden på ledermøter, og av dette er 40 

prosent av tiden uproduktiv. Ved å være bevisst ønsker jeg å lage tydelige rammer for møtene og 

dermed redusere den uproduktive delen av møtene så mye som mulig. 

 

Som avdelingssjef må jeg bidra til å bevisstgjøre mine seksjonsledere og tillitsvalgte/ 

vernetjeneste om møtestrukturens hensikt. Strukturen er ikke bare møteplan, men en plan på 

hvordan disse møtene skal gjennomføres og i hvilken hensikt. På den måten bidrar en endring i 

møtestrukturen til en utvikling i ledergruppen. 

 

 

8. Vedlegg 
 

Vedlegg: 

Interessentanalyse, kommunikasjonsplan, risikoanalyse og tidsplan (samme dokument, 

forskjellige faner). 
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