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Økt teamorganisering på en operasjonsavdeling: Optimal utnyttelse av 
operasjonsteam og økt medarbeidertilfredshet.  

1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven 

1.1 Bakgrunn: 

Kapasiteten på operasjonsavdelingen oppleves ofte som et begrensende led i pasientens forløp fra 

henvisning til utskrivelse. 

Operasjonsstuer er høyteknologi lokaler med mye dyrt utstyr, som ut fra en drift økonomisk synsvinkel bør 

utnyttes mest mulig. Samtidig er den dominerende utgift ved drift av operasjons-stuer lønnsutgifter til 

spesialutdannede helsearbeidere som i tiltakende grad er, og vil bli, en mangelvare. 

Best mulig pasient flytt og minimering av feil og komplikasjoner forutsetter god intern organisering samt 

velorganisert samarbeid mellom mange avdelinger og personalgrupper. Et godt samarbeid mellom 

personalgrupper øker medarbeidertilfredsheten. Noe som igjen har positive ringvirkninger. 

Operasjonsavdelinger må derfor kontinuerlig søke å optimere organiseringen av den daglige drift. 

1.2 Organisatorisk forankring for oppgaven 
Temaet for oppgaven er valgt i samarbeid med klinikkledelsen (Direktøren Drammen Sykehus). Inspirert av 
en rekke innspill fra ansatte på egen avdeling samt operatører har jeg som avdelingssjef planlagt en endring 
av hvorledes driften på operasjonsavdelingen er organisert. De organisatoriske forandringer er forankret i 
operasjonsstyret, som har representanter fra alle involverte samarbeidende avdelinger, samt seksjonsledere 
(avdelingssykepleierne) fra de berørte seksjoner.  De planlagte endringer vil ytterligere bli diskutert med 
daglige ledere, tillitsvalgte og ansatte.   
  

 
2.  Behovet for endring – hvorfor endringen er nødvendig 

- Operasjonsavdelingen Drammen Sykehus har vokst så mye, at det det gir organisatoriske 
utfordringer.  

- Effektiviteten er høy, men vurderes likevel å kunne optimeres.  
- Medarbeidertilfredsheten innen visse personalgrupper på operasjonsavdelingen er under 

gjennomsnittet for Vestre Viken 
Helt fra sentral operasjonsavdeling, Drammen Sykehus ble etablert for over 50 år siden har koordinering av 

driften på de enkelte operasjonsstuer– for eksempel når kan neste pasient kalles ned – i utstrakt grad vært 

styrt fra en sentral kommandosentral.  Koordinering av aktiviteten operasjonsstuene imellom er helt 

avgjørende for optimal utnyttelse av de begrensede personalresurser. Dilemmaet er, at antallet av 

operasjonsstuer på Drammen Sykehus over tid har økt til det doble, og at det er grenser for hvor nye en 

sentral kommandosentral kan håndtere. Samtidig kan sentral koordinering medføre, at det enkelte 

operasjonsteam ikke i optimal grad involveres og føler medansvar for avvikling av operasjonsprogrammet. 

Medarbeiderundersøkelsen viser, at ansatte på operasjonsavdelingen Drammen Sykehus scorer lavere end 

de fleste andre avdelinger på de komponenter som spør om egen innflytelse på egne arbeidsoppgaver og 

tempo. Min vurdering er, at det har negative ringvirkninger for medarbeidertilfredsheten generelt sett. Noe 

som igjen kan påvirke sykefravær og muligheten for å fastholde og rekruttere gode medarbeidere. 

 



3. Målsetting på kort og lang sikt.  
Mål for endringsprosjektet og fokus for endringsoppgaven 
Dette endringsprosjekt har som målsetning å øke teamorganisering på en operasjonsavdeling. Hypotesen er, 
at økt teamorganisering vil optimere utnyttelsen av operasjonsteam og medføre økt medarbeidertilfredshet.  

3.1 Målsetting på kort sikt 
Målsetningen med endringsprosessen er på kort sikt å øke teamorganisering på operasjonsavdelingen på 
Drammen Sykehus: De enkelte operasjonsteam gis mer ansvar for avviklingen av den daglige drift end i den 
eksisterende modell, hvor driften primært styres og koordineres fra en kommandosentral, som har ansvar 
for alle operasjonsstuene på avdelingen. Det innføres klare skriftlige kjøreregler for når teamet skal kalde 
pasient, operatør, anestesilege, renhold etc., og hvem som skal gjøre det.     
For de ortopediske stuer (3 av 9 stuer) er målet samtidig å gjennomføre en betydelig endring i operatørens 
rolle i teamet. Fra å ha en tjenesteplan hvor de på samme dag har arbeidsoppgaver både på sengeposter og 
poliklinikk parallelt med operativ aktivitet gjennomføres en endring, som medfører, at de kan og skal være 
hele dagen på operasjonsavdelingen. Målet er, at operatøren dermed kan involveres tettere i forberedelse 
av pasienten samt gjennomføringen av programmet.  
 

I Endringsoppgaven vil jeg analysere og beskrive utfordringer knyttet til en endringsprosess hvor man ønsker 

å øke bruken av teamorganisering på en operasjonsavdeling, samt beskrive hva som skal til for å lykkes med 

en slik endring. 

3.2 Målsetting på lang sikt 

Det langsiktede målsetningen med prosjektet er optimal utnyttelse av operasjonsteam og økt medarbeider 
tilfredshet. Hypotesen er, at økt teamorganisering – spesielt når operatør involveres mer i forberedelse og 
koordinering - vil medføre kortere skifttid mellom operasjoner (økt utnyttelsesgrad), færre strykninger, og 
ikke minst økt medarbeidertilfredshet. Hypotesen har støtte i toneangivende litteratur på dette område 
[Ref. 1, Katzenbach]. 
 

4. Analyse knyttet til endringskaleidoskopet 
Målgruppen for denne endringsprosess er en matriseorganisasjon ettersom et operasjonsteam er 
sammensatt av ansatte fra mange avdelinger og en rekke forskjellige yrker. Organisasjonen er derfor relativt 
komplisert selv om det ikke er tale om en hel organisasjon. 

Omfanget av endringen er tilsynelatende ikke gjennomgripende, men den krever i praksis grunnleggende 
endringer i den enkelte ansattes oppfattelse av sin egen og teamets arbeidsrolle. Mange 
operasjonssykepleiere og anestesisykepleiere har gjennom år vert vant med at en kommandosentral 
koordinerer deres aktivitet, og at de først bør kalle anestesilege eller operatør når alle forberedelser er gjort.  
Disse sykepleiere må i starten forventes å føle seg ukomfortable med endringen.  

 For ortopedene, som etter endringen forventes å være hele dagen på operasjonsavdelingen og ta mer del i 
koordinering og forberedelse vil en del formentlig oppfatte det som en grunnleggende og uønsket endring i 
måten å jobbe på.  

Spesielt ved innføring av økt selvstendig ansvar for operasjonsteamet er det viktig, at rolle og 
ansvarsfordelingen internt i teamet er veldefinert. Prinsippet er, at det er den usterile operasjonssykepleier, 
som har det primære ansvar for koordineringen. Dette valg er gjort fordi det er forhold rundt 
operasjonsutstyr som krever den største koordinerende innsats, og fordi operasjonssykepleier er mer 
fortrolig med denne arbeidsrolle fra vakttid hvor det ikke er noen egentlig kommandosentral. Ansvar og 
rollefordelingen er beskrevet i skriftlige stueregler som vil bli gjennomgått med alle ansatte. 



Det må likevel – også etter en opplæringsperiode - forventes å være store forskjeller på de enkelte ansattes 
evne og motivasjon for å ta mer aktivt ansvar for å delta i optimering av driften og for å jobbe med å fungere 
som et team. Bevaring av den sentrale koordinator enhet som sikkerhetsnett er derfor viktig. 
Kommandosentralen vil uansett fortsatt ha en svært viktig overordnet koordinerende rolle som må bevares 
– for eksempel hvis et team må bremses pga. annen aktivitet. 

Ved gjennomføring av endringer i en matriseorganisasjon kan manglende makt over viktige interessenter i 
endringsprosessen være et kritisk punkt. Dette vurderes å være å være ivaretatt i dette prosjekt: Som sjef og 
leder av operasjons- og anestesiavdelingen har jeg formel makt til å gjennomføre endringen i egen avdeling, 
og samtidig leder jeg et operasjonsstyre, som omfatter avdelingssjefen for ortopedene som også må 
medvirke til den planlagte endring. Styret er nedsatt av sykehusets direktør, og har mandat til å gjøre 
endringen. 
Tidsaspektet er ikke kritisk i gjennomføringen av dette prosjekt. Innføringen av økt teamorganisering vil bli 
satt i gang når alle involverte i løpet av mars 2016 er informert. Effekten vil bli evaluert etter 6 og 12 
måneder.  
Økt teamorganisering, med større involvering av operatørene i driften, har bred tilslutning, men det er innen 
for alle grupper ansatte, som ville foretrekke, at det forble som det alltid har vert. Ansatte, som enten ikke 
ønsker å påta seg mer ansvar for avvikling av driften, eller frykter å miste innflytelse på denne 
(koordinatorene).  
Det må også forventes, at det er forskjeller i oppfattelsen av hva omstillingen egentlig innebærer, og hva den 
har som overordnet mål (springe fortere..). Misoppfattelser vedrørende formålet med omstillingen kan 
potensielt gjøre at endringsprosessen ikke kan gjennomføres eller ikke når sine mål. Det er derfor 
avgjørende å ha en fremdrifts- og kommunikasjonsplan som søker å forebygge og håndtere disse potensielle 
problemer.     
 

5. Fremdriftsplan og analyse 
a) Interessentanalysen (se vedlegg 1) viser, at ortopedene har høy påvirkningsmulighet og at de som 

gruppe er nøytrale (i prinsippet positive, men passive). Operasjons og anestesisykepleierne har også 
høy påvirkningsmulighet – uten deres medvirkning stopper endringsprosessen. Innen denne gruppe 
er det et bredt spekter av holdninger og kompetanse. Enhetslederne og de daglige ledere på 
operasjon og anestesiseksjonen er de som har koordinator funksjon. Disse har vert tett involvert i 
utformingen av prosjektet, de har høy påvirkningsmulighet og er meget positive, så de tenkes brukt 
som sponsorer.  

 
b) Kommunikasjonsplan 

Endringsprosjektet og formålet med det er kjent ikke bare hos mellomlederne (Nivå4) på avdelingen 
men også avdelingssjefen på ortopedisk avdeling, som støtter det aktivt. 
Neste og avgjørende punkt er bred involvering av sykepleierne. Noen er negative. Det er avgjørende, 
at ikke omstillingen oppfattes som enda et “springe fortere prosjekt”, men et prosjekt som har som 
formål å oppnå god teamfølelse og større innflytelse på eget arbeide. På den annen side vet vi, at en 
stor del av sykepleierne er positive til teamtanken og økt legeinvolvering. Derfor vil vi i tillegg til bred 
informasjon i fellesmøter, samt skriftlig informasjon, ta dialogmøter med mindre grupper 
sammensatt av både “sponsorer” og de som vi vet bruker være negative til endringer. I startfasen av 
endringsprosjektet sendes det ut de stueregler (se vedlegg 3) som jeg har utarbeidet i samarbeide 
med avdelingssykepleierne og daglige enhetsledere. Disse stueregler konkretiserer hvordan 
informasjonsflyten skal gå, hvordan beslutninger skal tas, og hvorledes ansvarsdelingen er. Forut for 
dialogmøtene sendes det ut spørreskjemaer (se vedlegg 4)som spør til den enkeltes opplevelse av 
teamarbeid og etterlevelse av stueregler. Resultatene fra spørreskjemaene vil bli brukt som 
utgangspunkt for diskusjon i gruppene. Bred involvering og varig endring krever imidlertid daglig 
oppfølgning. Det vil derfor bli innført “pulsmøter” hvor det enkelte team møtes kortvarig om 



morgenen. Her diskuteres hva som kunne ha vert gjort betre dagen før, og hva som er planen for 
dagen.     
Ortopedene må også informeres grundig. Det er de som må gjøre den største endring i deres måte å 
arbeide på. Flere artikler som belyser utfordringene ved å drive med endringsprosjekter som 
omfatter leger påpeker, at det er avgjørende, at prosjekter formidles, så de ser fordelen ved 
endringen for seg selv, for deres pasient og for den effektive gjennomføring av dagens program 
[Ref:2]. Ortopedene vil derfor bli involvert i både dialogmøter og de skal være med på pulsmøtene. 
  

c) Risikoanalyse: Se vedlegg 2: For alle suksessfaktorer er det identifisert risikofaktorer som scores i 
GULT område. Dette vurderes å være akseptabelt. Prosjektet har karakter av et forsøk på å optimere 
drift og medarbeidertilfredshet på en avdeling, som allerede driftes effektivt og har lav 
strykningsprosent sammenlignet med andre operasjonsavdelinger. 

Hva angår den samlede medarbeider tilfredshet, så influeres den av mange faktorer. Det er et håp, at 
innføringen av økt teamorganisering vil øke opplevelsen av innflytelse og optimere samarbeidsklimaet 
på operasjonsstuen, men det er tale om en gradvis endring av en arbeidskultur som kan ta flere år. 
Samtidig kan elementer som trekker i motsatt retning, som for eksempel produksjonspress trekke i 
motsatt retning.    

 
Konklusjon etter risikovurderingen: Det avgjørende for å oppnå de kortsiktede suksesskriterier er 
involvering og engasjering av de viktigste interessenter. Det er samtidig risikoen for ikke å lykkes med 
dette som utgjør den største risiko for, at omstillingen ikke skal lykkes. Prosjektet må vurderes etter 3 og 
6 mdr med henblikk på å vurdere om det er behov for ekstra tiltak eller justeringer  

 
 

d) Kritiske suksessfaktorer for kortsiktig mål: Økt teamorganisering 
1. Prosjektet må være forankret i ledelsen på operasjon og ortopedi samt hos mellomledere på 
operasjon.  
2. Informasjon til ansatte må bli oppfattet på en måte så ansatte blir motiverte 
3. Ortopedene møter tidligere på OP- stuen og deltar i koordinering og forberedelse 
4. Nivå 4 ledere og Kommandosentralen kan og vil delegere koordineringen på de definerte områder

  
Kritiske suksessfaktorer for langsiktige mål (Økt medarbeidertilfredshet, kortere skiftetid) 
1. Ansatte på stuen evner og er villige til å koordinere sin egen stues drift bedre end 

kommandosentralen 
2. Ansatte må føle, at mer velkoordinert avvikling med færre misforståelser og unødig venting samt 

økt følelse av å jobbe i team resulterer i økt medarbeidertilfredshet 

e) Milepælsplan:  
a.  Informasjon om Endringsprosjektet til ansatte og spørreskjema: mars måned 2016 
b. Start på økt teamorganisering og dialog grupper: 1. april 2016 
c. Første evaluering: 1. oktober. 

 

6. Sammendrag og konklusjon     
Endringsprosjektet har som formål å øke teamorganisering på en operasjonsavdeling for å oppnå økt 
medarbeidertilfredshet og å optimere utnyttelse av operasjonsteam (kortere skiftetid, færre strykninger). 
Endringen medfører en vesentlig endring i ansattes oppfattelse av egne arbeidsoppgaver og rolle. En analyse 
gjort etter prinsippene beskrevet i endrings kaleidoskopet, samt en interessent og risikoanalyse viser, at det 
ikke trengs endringer i organisasjons struktur, omplasseringer eller kompetansehevning for å gjennomføre 
endringen, men at det er avgjørende med en god kommunikasjonsplan opp imot ansatte på 
operasjonsavdelingen og operatørene for å øke endringsvilje og forståelsen for de positive effekter 
endringen kan få for både den enkelte ansatte og operasjonsavdelingen.  
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