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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 
Avdeling Sør er en av tre avdelinger innenfor Allmennpsykiatrisk klinikk i UNN. Avdelingen består 
av Senter for Psykisk Helse Sør-Troms, Senter for Psykisk Helse Midt-Troms, Senter for Psykisk 
Helse Ofoten, og en sykehusseksjon med akuttpost og subakuttpost i Tromsø. Avdelingen har ansvar 
for å gi tilbud om allmennpsykiatriske spesialisthelsetjenester til befolkningen i Sør-Troms, Midt-
Troms og Ofoten. De tre SPH har hver et opptaksområde på rundt 30 000 personer. Avdeling Sør ble 
etablert i 2008 i forbindelse med en stor omorganisering i UNN der alle avdelinger/enheter ble 
organisert i klinikker. I løpet av 2008/2009 har den nye organisasjonsstrukturen blitt implementert og 
nødvendige strukturer for drift og ledelse av avdeling Sør er etablert. Det som gjenstår organisatorisk 
er at sykehusfunksjonen for Ofoten skal overføres fra Nordlandssykehuset i Bodø til UNN i Tromsø 
(skal skje i 2010), og at vi må få videreutviklet våre ambulante tjenester bl.a. gjennom etablering av 
en vaktordning for døgnenheter og ambulante team på SPH (høsten 2010). 
 
Når de store organisatoriske endringene snart er gjennomført, er den neste store utfordringen for 
Avdeling Sør å sikre kvaliteten på det faglige tilbudet vi gir. Enhetene i avdelingen har utviklet seg 
under ulike rammebetingelser og med forskjellig faglig tenkning, og tilbudet som gis varierer derfor i 
stor grad. Det eksisterer ikke felles retningslinjer for utredning og behandling, og nasjonale og 
internasjonale veiledninger for behandling av ulike psykiatriske lidelser er i liten grad i bruk. Det er 
selvfølgelig slik at fagpersonene drar på kurs og holder seg faglig oppdatert, men det er i stor grad 
slik at pasienter som kommer til behandling møter den utrednings- og behandlingskompetansen den 
enkelte fagperson har, og ikke et system med klare rutiner for utredning og behandling. Dette 
medfører at utredning gjort ett sted ikke er lett overførbart til et annet, og at en del av de samme 
undersøkelsene gjøres på nytt når pasienter beveger seg mellom for eksempel poliklinikk, døgnenhet 
på SPH, subakuttpost/akuttpost på sykehuset. 

Problemstilling og målsetting 
Vi skal sikre gode systemer for utredning og behandling og sørge for at pasienter i ulike deler av 
virksomheten får et likeverdig tilbud. Avdeling Sør skal gjennomføre et kvalitetsprosjekt der 
målsetningene er å: 

1. lage en intern organisasjon som blir en fast del av avdelingens struktur for kvalitetsarbeid og 
kompetansedeling, og som gjør avdelingen til en god, lærende organisasjon.  

2. bruke denne organisasjonen til å lage et system for utredning og behandling som sikrer at 
pasienter i ulike deler av virksomheten får et likeverdig og kvalitetssikret tilbud.  

Effektmål og resultatmål 
Effektmålet er at Avdeling Sør har etablert rammeverket for en lærende organisasjon som tar inn ny 
kunnskap og omsetter dette i god, evidensbasert klinisk praksis. Dette skal sikre høy og lik kvalitet i 
pasienttilbudet i de ulike deler av avdelingen.   
 
Sentrale resultatmål for prosjektet er: 

- Tverrfaglige lokale arbeidsgrupper med representanter fra alle enheter er etablert på 
seksjonsnivå. 

- Tverrfaglig sentrale prosjektgruppe med representanter fra arbeidsgruppene i seksjonene er 
etablert på avdelingsnivå. 

- Felles praksis for bruk av standardiserte redskaper er etablert i avdelingen. 
- Nye maler for dokumentasjon i journal er utarbeidet og implementert.  
- Kompetansegrupper for spesifikke diagnosegrupper/problemstillinger er etablert 
- Nasjonale/internasjonale retningslinjer er implementert etter intern evaluering av hva som er 

riktige rutiner for avdelingen. 
- Nye rutiner for utredning og behandling i Avdeling Sør er etablert.   



- Kompetansekartlegging blant avdelingens medarbeidere er gjennomført, og målrettet plan for 
videre kompetanseheving er laget.  

- System for internkontroll etter modell fra tilsyn utført av helsetilsynet er innført. 

Analyse og argumentasjon rundt problemstilling 
Kravene til kvalitet på tjenestene vi tilbyr i psykiatrien skal være de samme som ellers i helsevesenet, 
og kravene på SPH de samme som på sykehusnivå. Vi blir i større og større grad sammenliknet med 
andre tjenestetilbydere, og kravet til dokumentasjon på at vi har kunnskapsbasert praksis kommer til 
å øke. Dette er bra, for det sikrer at vi har fokus på å stadig forbedre vårt pasienttilbud. Vi må kunne 
vise at vi har en god praksis, og at det er riktig å prioritere ressurser til de helsetjenestene vi tilbyr. 
Hvis vi ikke klarer å vise dette kommer vi til å tape framtidige kamper om begrensede ressurser til 
helsetjenesten.  
 
Vi mottar styringssignaler fra våre eiere gjennom ulike kanaler, bl.a. oppdragsdokument, 
overordnede mål og strategier, lover/forskrifter, nasjonale reformer og veiledere fra helsetilsynet. 
Noen klare styringssignaler, som også er sentrale for god pasientbehandling, sier at pasienter skal få 
tilbud så nært hjemmet som mulig, at ambulante tjenester skal fremmes, at 
dagbehandling/polikliniske tilbud skal tilstrebes framfor innleggelsesbaserte tilbud og at det skal 
jobbes for tett samhandling med kommunale tjenester. Dette understreker viktigheten av å 
videreutvikle tilbudene på SPH og sikre høy kvalitet på disse tjenestene.  
 
Avdeling Sør har en organisering som gir et godt grunnlag for kompetanseutveksling mellom 
seksjonene. De tre SPH har mange like utfordringer, og sammen med sykehusfunksjonene kan vi 
utvikle gode systemer for deling av den samlede kompetansen og sikre at vi kan gi bistand til 
hverandre ved behov. Med målrettet kompetansebygging kan vi sikre at den enkelte medarbeider er 
trygg på sine oppgaver og får brukt sin kunnskap. Rolleklarhet og opplevelse av å mestre egne 
oppgaver skaper trivsel. 

Beskrivelse av prosjektorganisasjonen  
Vi skal etablere en prosjektorganisasjon som både kan brukes i dette prosjektet og som senere skal 
danne ryggraden i videre kvalitetssikrings- og kompetanseutvekslingsarbeid i avdelingen. Hver av de 
4 seksjonene etablerer en lokal arbeidsgruppe bestående av 8 personer ledet av lokal fagutvikler. 
SPH oppnevner 2 fra døgnenheten, 2 fra ambulant team, 2 fra VPP og 2 fra BUP som deltakere i 
arbeidsgruppen. Fra sykehusseksjonen oppnevnes 4 fra Akuttposten og 4 fra Subakuttposten. To 
representanter fra hver lokal arbeidsgruppe inngår i sentral prosjektgruppe som har til oppgave å 
koordinere arbeidet og behandle forslag fra lokale arbeidsgrupper. Sentral prosjektgruppe kan 
oppnevne temabaserte arbeidsgrupper. De lokale arbeidsgruppene skal vurdere lokale behov og 
melde disse inn til sentral prosjekt/arbeidsgruppe. De skal også behandle oppgaver som gis fra 
sentral arbeidsgruppe, og jobbe med implementering av endringer lokalt. Målsettingen med denne 
organiseringen er at arbeidet skal være klart forankret i lokal klinisk virksomhet, og at tema som 
drøftes skal ha lokal relevans.  
 
Sentrale tema for arbeidsgruppene vil være:  

- Utfordringer i egen seksjon. Prioritering av områder som må forbedres. Dette meldes inn til 
sentral arbeidsgruppe som jobber med konkrete områder som er felles utfordringer for hele 
avdelingen.   

- Bruk av standardiserte redskaper for diagnostisk utredning, symptomsjekklister, 
selvutfyllingsskjemaer, evnetester m.m. 

- Vurdering av nasjonale og internasjonale retningslinjer for utredning og behandling. Hva er 
evidens for ulike metoder? Hva skal vi prioritere kompetanseheving på?  

- Journalføring. Hvordan lager vi en bedre journal som fungerer som kommunikasjonsverktøy? 
- Etablering av opplæringsprogram ved implementering av nye rutiner 



Fremdriftsplan med milepæler 
 Forprosjekt Frist 
M1 Forankring i avdelingsledelsen Mai 2010 
M2 Forankring i utvidet avdelingsledelse på ledersamling  Sept 2010 
M3 Forankring i fagmiljø gjennom møter i seksjonene Okt/nov 2010 
M4 Endelig prosjektbeskrivelse ferdig og kommunisert Nov 2010 
 Hovedprosjekt - KUBAS  
M5 Prosjektleder tilsatt og prosjektorganisasjon etablert  Nov 2010 
M6 Leveranse på bruk av utredningsredskaper Våren 2011 
M7 Leveranse på bruk av veiledere Våren 2011 
M8 Leveranse på journalstruktur Våren 2011 
M9 Leveranse på opplæringsplan Våren 2011 
M10 Opplæringsplan iverksatt Høsten 2011 
 

Budsjett ‐ nøkkeltall 
Prosjektet gjennomføres innenfor avdelingens budsjettrammer. Deltakerne i prosjektet er i hovedsak 
personell som ikke går i turnus, og behov for innleie av vikarer blir derfor lite. Bruken av 
personellressursene må likevel veies mot andre oppgaver. Realistisk tidsbruk vil for lokale 
arbeidsgrupper være en halv dag hver 2. uke evt. en hel dag pr. måned. Prosjektgruppe en dag pr. 
mnd. Ledere prosjektgrupper (fagutviklere) 2 dgr pr måned (møte med prosjektleder). Prosjektleder 
50 % stilling. Det bør legges opp til like mye tid til forberedelser som til selve møtevirksomheten.  

 
Bruk av personellressurser tilsvarer ca 5 årsverk. Det må påregnes noen utgifter til møtevirksomhet 
og reiser. Det vil i hovedsak være deltakere i prosjektgruppa som reiser. Hvert møte koster da:  
6 (personer) x ca 2000 kr/reise x 10 møter/år = 120 000 kr/år. Prosjektleder og ledere for lokale 
grupper reiser noe mer. Samlede reise-/møteutgifter stipuleres til ca 200 000 kr/år. 

Risikoanalyse 
Det å gjennomføre gode endringsprosesser i helsevesenet er meget utfordrende, og det er derfor gjort 
en risikoanalyse av dette prosjektet (vedlegg 2). Risikoanalysen er teoretisk forankret bl.a. i JP 
Kotters artikkel ”Leading change – why transformation efforts fail”. For å få til nødvendige 
endringer i en organisasjon må risikofaktorer identifiseres og tiltak må gjøres for å redusere risiko 
Det som vurderes særlig viktig i vårt prosjekt er å sikre en god ledende koalisjon bestående av ledere 
og sentrale fagfolk, å kommunisere visjoner for avdelingen tydelig og få til en erkjennelse om at det 
haster å få disse endringene i gang. Motstand mot prosjektet kan komme på mange områder, og det 
er en hovedutfordring å få det brede lag av fagfolk med på et arbeid for å forbedre praksis. Det er 
stor risiko for at vi i prosjektet vil møte motstand mot målsettingen om å lage et felles system for 
utredning og behandling, og det er sannsynlig at det her må jobbes med en del kompromisser. 
Etablering av prosjektorganisasjonen har liten risiko, men hvordan arbeidsgruppene fungerer kan 
variere. Sannsynligheten for at vi kan forbedre kompetansedelingen og bli en bedre lærende 
organisasjon vurderes som stor. 

Deltakere Antall Møtetid Forberedelse Samlet tidsbruk 
Prosjektleder 50 % stilling 1 5 dgr/mnd 5 dgr/mnd 10 dgr/mnd 
Leder lokal arbeidsgruppe (fagutvikler) 4 2 dag/mnd 2 dag/mnd 16 dgr/mnd 
Deltakere i lokale arbeidsgrupper 28 1 dag/mnd 1 dag/mnd 56 dgr/mnd 
Deltakere i sentral prosjektgruppe 8 1 dag/mnd 1 dag/mnd 16 dgr/mnd 
Styringsgruppe 6 1 dag/2.mnd - 3 dgr/mnd 
Sum    101 dgr/mnd  

≈ 5 årsverk   



Konklusjoner og anbefalinger  
Dette er et omfattende og ressurskrevende prosjekt for avdelingen som krever god planlegging og 
forankring i virksomheten. Det setter et sterkt fokus på å sikre kvaliteten i våre primære oppgaver, og 
bør virke engasjerende og samlende på våre fagfolk. Prosjektplanen må gjennomarbeides i utvidet 
ledergruppe, slik at vi får justert denne både i forhold til innhold og dimensjonering av prosjektet. I 
en kunnskapsbedrift er fagfolkene vår viktigste teknologi, og dette prosjektet er i hovedsak en sterk 
satsing på denne ressursen. 

Vedlegg 
Organisasjonskart UNN og Prosjektorganisasjon - KUBAS 
Risikovurdering 
 



Vedlegg 1.  
Organisasjonskart UNN 

 
 
 

Prosjektorganisasjon - KUBAS 
 

 

Senter for Psykisk helse Midt-Troms 
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Prosjektgruppe 
2 fra hver lokal 
arbeidsgruppe 

 

Referansegruppe 
Interessenter til 

prosjektet (brukere, 
kommunehelse-
tjeneste, m.fl)

Styringsgruppe 
Avdelingsledelsen 

Temagruppe 
Journalføring 

Temagruppe 
Opplæring 

Temagruppe 
Bruk av standardiserte 

redskaper 

Psykiatrisk Senter for 
Tromsø og Omegn 

Senter for 
Psykisk 
helse 
Ofoten  

Avdeling Sør 

Operasjons- og 
intensivklinikken 

Rehabiliterings 
klinikken 

Longyearbyen 
sykehus 

Diagnostisk  
klinikk 

Adm. direktør 

Ass. direktør 

Sykehus-
seksjon, 
Sør 

Allmennpsykiatrisk 
klinikk 

Senter for 
Psykisk 
helse Nord-
Troms 
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Psykisk 
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Avdeling Nord 

Sykehus-
seksjon, 
Nord 

Rus- og Spesial-
psykiatrisk Klinikk 

Nevro- og 
Ortoped klinikken 

Nasjonalt senter for 
samhandl og telemed. 

Drifts- og 
eiendomssentret 

Stabsenter  
Administrasjon, Økonomi, HR, 
Kommunikasjon, Fag/forskning

Medisinsk  
klinikk 

Kirurgi-, Kreft- og 
Kvinnehelseklinikken 

Barne- og 
ungdomsklinikken 

Akutt- og 
prehospital klinikk 

Hjerte- og 
lungeklinikken 



 

Vedlegg 2 

Risikoanalyse for KUBAS (Kvalitetssikring av utredning og behandling i 
Avdeling Sør) 
 
Det er velkjent at det å gjennomføre gode endringsprosesser er utfordrende. JP Kotter har skrevet en 
mye sitert artikkel der han viser til forskning som sier at så lite som 30 % av endringsprosesser 
lykkes. Ved planlegging av et større endringsprosjekt i vår avdeling er det derfor helt sentralt at 
potensielle fallgruver er identifisert og håndtert. Det finnes mye litteratur som omhandler ulike 
metoder for risikovurdering. JP Kotter har i sin artikkel satt opp en del sentrale punkter som ofte er 
bakgrunn for at endring mislykkes. Med utgangspunkt i disse faktorene gjennomføres det her en 
risikoanalyse for KUBAS der spørsmål knyttet til hvert punkt er forsøkt besvart. 
 
Kotters punkter: 

1. Establishing a sense of urgency 
2. Forming a powerful guiding coalition 
3. Creating a vision 
4. Communicating the vision 
5. Empowering others to act on the vision 
6. Planning for- and creating short-term wins 
7. Consolidating improvements and producing still more change 
8. Institutionalizing new approaches 

 
1. Det må etableres en opplevelse av at endring haster. Hvorfor haster dette for oss? 
Det er en klar risiko for at medarbeidere i avdelingen ikke vil oppleve at det haster å gjøre endringer 
i måten utredning og behandling gjennomføres på. Noen vil mene at vi kan fortsette å jobbe slik vi 
gjør i dag og at fokusert på effektivitet og produktivitet er forbigående. Vi må bare ri av stormen. 
Dette er motstand som er både sannsynlig og som kan være betydelig hinder for å få til endringer. 
Det må kommuniseres ut at fokuset vi har opplevd den siste tiden på produktivitet og kosteffektivitet 
ikke er forbigående. Dette vil bli enda sterkere i tiden framover. Vi kommer i større grad til å bli sett 
i kortene og bli sammenliknet med andre aktører. Vi blir utsatt for ”benchmarking”, og vi må vise at 
vi driver en moderne helsetjeneste av høy kvalitet. Pasientene blir mer og mer orientert om tilbudene 
som finnes, og vi må sørge for at pasientene foretrekker oss. Kravene til dokumentasjon på at vi 
jobber kunnskapsbasert øker, og i kampen for å få ressurser i et helsevesen med sterkere økonomisk 
fokus må vi sørge for at vi kan vise at det kommer mye god helse ut av de ressursene vi forvalter.  
 
2. Det må etablere en sterk ledende koalisjon 
For dårlig forankring av prosjektet både i de ulike ledergruppene og hos sterke fagpersoner vil gi 
betydelig risiko for at vi ikke lykkes. Opplevelse av at noe kommer ”utenfra” kan være til hinder for 
at medarbeiderne vil delta. Vi må ha en grundig diskusjon av prosjektet før vi setter i gang, der 
ledere og fagmiljøet har en reell mulighet til å påvirke designet av prosjektet. Får vi sterke personer i 
fagmiljøet til å ønske dette og ta tak i prosjektet, har vi kommet meget langt.  
 
3/4/5. Det må formuleres en visjon, denne må kommuniseres og de som skal jobbe med 
prosjektet må få styrke og legitimitet til å handle etter visjonen. Hinder må fjernes. 
Det er vanskelig å få til utvikling i ønsket retning hvis våre mål og visjoner ikke er klart formulert og 
kommunisert. Det er betydelig spredning i den faglige tankegangen om hva som er riktig 
behandlingstilnærming, og stor motstand mot å ensrette den faglige tenkingen. Uten å begrense godt 
begrunnede behandlingsvalg må vi klare å samle oss om hovedretninger i det faglige tilbudet og 
følge styringssignaler om utviklingsmål for det psykiatriske tilbudet. Visjoner både for den 
langsiktige utviklingen av avdelingen og for prosjektet må kommuniseres. Målsettinger om satsing 



på SPH og lokalsykehusfunksjon innen psykiatri er sentrale. Visjoner som at dette prosjektet både 
skal gi bedre pasientbehandling, mer sammenhengende tjenester og klarere satsing på våre 
fagpersoners kompetansedeling/ kompetansebygging må tydeliggjøres og bli en del av 
forankringsarbeidet for prosjektet.  
 
6. Vi må planlegge slik at endringsprosessen gir gevinster ila. kort tid. Hva er de raske 
effektene av et slikt prosjekt? 
Det er viktig at man relativt raskt ser at prosjektet har gevinster for at det skal beholde legitimitet i 
avdelingen. Ila 6-12 mnd etter oppstart bør fagmiljøet se at prosjektet har positive effekter. Det vi 
kan få til relativt raskt er en gjennomgang av hvilke utredningsredskaper vi skal satse på i avdelingen 
og igangsette opplæring/erfaringsutveksling i bruk av disse redskapene. Arbeidsgruppene kan også 
komme i gang raskt med intern kartlegging av ressurser og utfordringer. Arbeid med faglige 
veiledere/retningslinjer og etablering av temaspesifikke faggrupper er omfattende og vil ta mer tid. 
Det er viktig at arbeidsgruppene opplever oppgavene meningsfulle og at gruppene raskt får 
legitimitet i organisasjonen.  
 
7/8. Forbedringer må konsolideres og danne grunnlag for videre forandring. Nye måter å gjøre 
det på må institusjonaliseres. Hvordan får vi dette til å bli vår måte å jobbe på? 
Det er meget utfordrende å få til endringer som gjør at organisasjonen begynner å jobbe på nye måter 
og en ny kultur utvikles. Mange av medarbeiderne har jobbet meget lenge i virksomheten, og ser 
kanskje ikke behov for endringer. Når nye metoder introduseres vil det være motstand mot disse, og 
noen vil ønske å holde fast på de gamle måtene å jobbe på. Det er viktig å få fram denne motstanden, 
for motstand mot endring er også bra og skaper debatt og engasjement som driver 
kunnskapsdelingen videre. Det er viktig at endringene oppleves meningsfulle og at fagmiljøet er 
aktivt med i utformingen av nye arbeidsmåter. I dette prosjektet er det et hovedpoeng å lage 
prosjektorganisasjonen til en permanent del av systemet som sikrer langsiktig fokus på utvikling og 
kvalitetsforbedring. Arbeidsgruppene skal videreføres og holde fokuset på hva som er utfordringene 
til enhver tid. Vi må kontinuerlig evaluere arbeidet i arbeidsgruppene, og styringsgruppa må passe på 
at utviklingen i avdelingen går i riktig retning. Det er en satsing på å få til gode driftsdata i 
avdelingen, og dette må, sammen med system for internkontroll, brukes til å dokumentere framgang 
og vise i fagmiljøet at endringene lykkes.   
 
Oppsummering: 
Det å gjennomføre gode endringsprosesser i helsevesenet er meget utfordrende. For å få til 
nødvendige endringer i en organisasjon må risikofaktorer identifiseres og tiltak må gjøres for å 
redusere risiko Det som vurderes særlig viktig i vårt prosjekt er å sikre en god ledende koalisjon 
bestående av ledere og sentrale fagfolk, å kommunisere visjoner for avdelingen tydelig og å få til en 
erkjennelse om at det haster å få disse endringene i gang. Det er risiko for motstand mot prosjektet på 
mange områder, og det er en hovedutfordring å få det brede lag av fagfolk med på et arbeid for å 
forbedre praksis. Det er stor risiko for at vi i prosjektet vil møte motstand mot målsettingen om å 
lage et felles system for utredning og behandling, og det er sannsynlig at det her må jobbes med en 
del kompromisser. Etablering av prosjektorganisasjonen har liten risiko, men hvordan 
arbeidsgruppene fungerer kan variere. Sannsynligheten for at vi kan forbedre kompetansedelingen og 
bli en bedre lærende organisasjon vurderes som stor. 
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