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1) Rammer, Bakgrunn og organisatorisk forankring for endringen 

Gastrokirurgisk avdeling ved AHUS har to sengeposter, en dagpost og en poliklinikk. De to 
sengepostene og poliklinikken er organisert som tre separate seksjoner, mens dagposten er 
en enhet som driftes i fellesskap av de to sengepostene. Vi har lykkes i å utvikle en god 
samarbeidskultur mellom sengepostene inkludert dagposten, som tillater daglig 
behovsvurdert flyt av pleieresurser på tvers av enhetene. Poliklinikken er derimot 
fremdeles ikke en del av denne kulturen og driftes som en løsrevet enhet med utelukkende 
dagarbeidene sykepleiere. Dette hemmer fleksibiliteten i den totale ressursstyringen, og 
bidrar negativt i forhold til å utvikle helhetlige pasientforløp. Ledergruppen i 
Gastrokirurgisk avdeling er derfor sterkt motivert for å endre nåværende organisatoriske 
struktur av Seksjon for Poliklinikk.  
 

2) Hvorfor er endringen nødvendig 

Manglende sykepleiefaglig kompetanse i sengepostene i helgene er en kontinuerlig 
utfordring i forhold til forsvarligheten av avdelingsdriften og fører til mange brudd på 
Arbeidsmiljøloven (AML). Videre kan det tidvis være høy arbeidsbelastning på 
sengepostene samtidig som det er lav aktivitet på poliklinikken uten at seksjonene 
avhjelper hverandre med resurser. Vi ser også at pasientforløpene våre ofte er unødig 
lange, fordi sykepleiere på poliklinikken ikke kjenner godt nok til hvordan sengepostene 
driftes og vice versa. Av den grunn utnytter vi ikke muligheten til å poliklinisere 
pasientforløpene tidlig nok. I tillegg har vi en blanding av både døgnbehandling, 
dagbehandling og poliklinikk inn i vår sengepost/dagpost drift. Dette skaper unødig stor 
variasjon i pasientforløpene innad i de enkelte enhetene, og derav redusert flyteffektivitet i 
pasientforløpene.  
 

3) Målsettingen med endringen 

Målsettingen på kort sikt: 
Redusere problematikken rundt for få sykepleiere på jobb i helg. 
Inkludere poliklinikken i behovsvurdert flyt av pleieresurser på dagtid slik det praktiseres i 
resten av avdelingen.  
Redusere antall brudd på AML. 
 
Målsetting på lang sikt: 
Rendyrke døgnbehandling på sengepost, dagbehandling på dagpost og flytte alle 
polikliniske pasientforløp til poliklinikken.  
Øke forståelsen av hvordan man jobber i de forskjellige seksjonene. 
Heve sykepleiekompetansen rundt pasientforløpene ved at seksjonene bedre kjenner til 
hvordan man jobber i den enkelte seksjon. 
Heve sykepleiefaglig kontinuitet i pasientforløpene fordi pasientene møter igjen sykepleiere 
fra post/poliklinikk. 
Poliklinisere døgnoppholdene raskere og redusere liggetiden. 
Utvikle en samlende og enhetlig avdelingskultur forankret i konseptet om kontinuerlig 
forbedring av flyteffektive pasientforløp. 
 
 
 



4) Lederskapsperspektiv/Lederutfordringer 

For å oppnå denne målsettingen har ledergruppen i Gastrokirurgisk avdeling planlagt å 
bruke 3 stillinger fra sengepost og 3 stillinger fra poliklinikken og ansette 6 sykepleiere i 
50% stilling på poliklinikk og 50% stilling på sengepost. 3 av disse stillingene vil være 
nyansettelser, mens 3 av stillingene vil omstilles fra ren dagarbeidstid på poliklinikken. 
Denne modellen er godt forankret i ledergruppen i Gastrokirurgisk avdeling gjennom en 
lang diskusjonsprosess etterfulgt av en konsensus beslutning. Den største 
lederutfordringen i denne prosessen blir å holde konfliktnivået lavt på poliklinikken. En 
annen lederutfordring i dette blir å gjennomføre en god omstillingsprosess der behovet for 
medvirkning ivaretas. Det vil være viktig å gjennomføre en troverdig risikoanalyse for 
omstilling, samt etablere tidlig og tett dialog med de ansatte på poliklinikken som i dag 
jobber fulltid dagarbeid uten helgevakter. I tillegg vil det være viktig at man som leder 
etablerer en tett og nær kontakt mellom verneombud (VO) og tillitsvalgt (TV). Det direkte 
personalansvaret for disse 6 kombinerte stillingene vil ligge hos leder av poliklinikken (nivå 
4), men det overordnete ansvaret for prosessen frem til etablering av ny modell vil ligge på 
avdelingssjefsnivå (nivå 3). Dette setter krav til tett og smidig dialog mellom nivå 4 ledere 
på sengepostene og nivå 4 leder på poliklinikken, samt en god koordinering fra nivå 3 og 
ledergruppen i Gastrokirurgisk avdeling. Endringen er forankret hos divisjonsdirektøren 
(nivået over avdelingen, nivå 2), men det vil være en lederutfordring å holde nivå 2 løpende 
informert om prosessen.  
 

5) Analyse knyttet til endringskaleidoskopet 

Den største utfordringen med dette prosjektet er å få de ansatte på poliklinikken generelt, 
og de tre ansatte som blir berørt spesielt til å være med på endringen. Det er få rene 
dagarbeid stillinger igjen på sykehus for sykepleiere, og de som i dag innehar rene 
dagarbeidsstillinger har dette i stor grad nettopp fordi de ikke kan eller ønsker å jobbe 
kveld, natt og helg. Det er derfor stor sannsynlighet for at endringen vil møte betydelig 
motstand. Samtidig er endringen godt innenfor arbeidsgivers styringsrett, og motivert blant 
annet ut i fra perspektivet om forsvarlighet. Ingen tariff- eller arbeidsavtaler står i veien for 
denne endringen. Ei heller er det utfordringer knyttet til tolkninger av tariff- eller 
arbeidsavtaler, slik vi tidligere har sett kan være svært krevende, jamfør streiken blant 
leger høsten 2016. Det vil derfor i hovedsak være prosess relaterte innvendinger som kan 
brukes for å hindre/bremse gjennomføringen av dette prosjektet. Fordi det med stor 
sannsynlighet vil møte motstand blant noen arbeidstakere og tillitsvalgtapparatet vil det 
være spesielt viktig å sikre god medvirkning. Så snart avdelingsledelsen har besluttet 
prosjektplan og mandat må TV/VO og ansatte inviteres inn for å få kjennskap både til 
utfordringsbildet, forslaget til løsning, og ikke minst kunne komme med konstruktive 
innspill før det fattes beslutning om gjennomføring. På bakgrunn av ROS- og 
interessentanalysen vil det også være viktig å holde leder på nivå 2 grundig informert om 
prosessen. Dette er viktig for å unngå misforståelser underveis og for å ha en omforent 
forståelse av god prosesskvalitet. I tillegg til de formelle og uformelle informasjonsmøtene 
med nivå 2 leder vil vi også invitere nivå 2 leder inn i dialogmøtene med de ansatte og 
TV/VO. Dette for å sikre at nivå 2 leder har førstehåndsinformasjon om prosessen, siden det 
er svært nærliggende å tenke at innvendinger vil bli fremmet også i fora med ledere og 
TV/VO på divisjonsnivå, altså på nivået over Gastrokirurgisk avdeling.  
 
 



6) Fremdriftsplan 

Milepæl 
nr. 

Milepælsbeskrivelse og hovedaktiviteter Slutt dato 
 

Leveranse 

M01 Prosjektplan med mandat er godkjent i 
avdelingens ledergruppe 

Uke 52/15 Mandat utarbeidet, 
godkjent og besluttet. 

M02 Dialogmøte 1 med ansatte og TV/VO Uke 2/16 Første informasjon om 
utfordring og forslag til plan. 

M03 Dialogmøte 2 med ansatte og TV/VO Uke 4/16 Justering av prosjektplan. 
M04  ROS omstillingsanalyse  Uke 14/16 Risikoanalyse ferdigstilt og 

oppsummert med ansatte 
og TV/VO. 

M05 Beslutning om prosjektgjennomføring Uke 16/16 Beslutningssak i 
ledergruppemøtet i 
Gastrokirurgisk avdeling. 

M06 Utlysning og nyansettelser gjennomført Uke 39/16  Alle nyansatte i stillinger. 
M07 Onboarding  Uke 4/17 Opplæring og innfasing 

gjennomført. 
M08 Evaluering  Uke 39/17 Evaluering av prosjektet i 

forhold til målsetting. 
 
Ansvaret for gjennomføringen av milepælsplanen ligger hos avdelingssjef. 
 

7) Budsjett 

Endringen forventes gjennomført innenfor rammene av eksisterende budsjett. 
 

8) Sammendrag 

Gastrokirurgisk avdeling på AHUS har for lav robusthet i forhold til sykepleiefaglige 
resurser i helger. Helgebemanningen av sykepleiere genererer mange AML brudd og 
balanserer tidvis sterkt på grensen av det forsvarlige. I tillegg driftes sengeposter inklusiv 
dagposten både som poliklinikk og som dagbehandlingssenter, og det er for lite kontinuitet 
i pasientforløpene når disse er ferdigbehandlet på sengepost og skal fortsette på 
poliklinikken. Dette gjør seg blant annet gjeldene ved at pasientene blir liggende unødig 
lenge på sengepostene.  
For å bedre dette utfordringsbildet ønsker vi å bruke 3 stillinger fra sengeposter og 3 
stillinger fra poliklinikken og la de ansatte ha 50% ansettelse på sengepost og 50% 
ansettelse på poliklinikk. Dette vil øke antallet sykepleiere som kan jobbe i helg, samt heve 
den sykepleifaglige kompetansen, kontinuiteten og kvaliteten rundt pasient forløpene.  
 
 
Vedlegg 

1) Interessentanalyse 
2) Risikoanalyse 
3) Kommunikasjonsplan 
4) Analyse knyttet til endringskaleidoskopet 
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