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Bakgrunn 
 
Delprosjekt i endringsarbeid ved overtakelse av pediatriske pasienter fra OUS. Barneavdelingen 
øker sitt pasientgrunnlag med 70% med befolkningen i Asker og Bærum. Sykehuset Buskerud 
har i dag 2 barneseksjoner med 25 og 12 senger, i to forskjellige etasjer. Etter 1.1.2011 skal 
barneseksjonene utvide til 41 senger, flyttes sammen i en etasje, og pasientbehandlingen 
organiseres i team. Delprosjektet vil belyse endringsprosjektet fra et lederperspektiv. 
 
Problemstilling 
 
Hvordan gjennomføre samdrift og teamorganisering på Barneavdelingen? 
 
Effektmål 
 

1. Strømlinjeformet behandlingsforløp organisert i team fra mottak til utskrivning 
2. Pasientsikkerhet og kvalitet i pasientforløpet 
3. Felles pasienter felles og fagkultur i samlokaliserte barneseksjoner 
4. Ledere som har fokus på ledelse og fag, og som har håndterbare kontrollpenn 
5. Ansatte trives i ny organisering på barneseksjonen 
6. Mer effektiv bruk av sykepleieressurser 

 
Resultatmål 
 

1. Arbeidsgrupper med leger og sykepleiere planlegger teamorganisering 
2. Standardisering av pasientforløp 
3. Forankre felles mål og visjon 
4. Ledere har ansvar for felles organisering basert på effektive behandlingsforløp  
5. Benytte de 12 prinsipper for medvirkning og involvering i praksis 
6. Felles turnus og fagdager, rullering mellom teamene 
 

 
Realisering av resultatmål 
 
Årlig resultatmåling: 

• Antall dagpasienter og liggetid for inneliggende pasienter 
• Gjennomførte kvalitetsindikatorer, nedfelt i måldokument 
• Pasientbehandling i teamorganisering beskrives i detaljert årsrapport 
• Andel pleiestillinger over 80% og registrere uønsket deltid 
• Medarbeiderundersøkelse blir gjennomført årlig 
• Oversikt over ressursbruk lønn 

 
 
 
Analyse og argumentasjon rundt problemstilling 
 
For Barneavdelingen betyr endringen vekst og utvikling, med flere pasienter og medarbeidere i 
utvidede arealer. Det gir større potensial for forskning og prosjekter i klinisk hverdag. For hver 
eneste medarbeider betyr samlokalisering også en endret hverdag, ny teamorganisering av 
arbeidet, nye kolleger og nye måter å jobbe sammen over seksjonsgrensene på.  



 

En positiv endring, er likevel en endring i organisasjonen, og ved å ta det på alvor kan vi redusere 
”voksesmerter”. Endringsledelse handler om også å ta hensyn til de menneskelige faktorer. Alt 
for mange endringsprosesser planlegges uten å ta hensyn til medarbeideres tanker og følelser, 
som er drivere for hvordan vi handler. Keller (2009) anbefaler å stille stadig mer presise 
spørsmål, først da kan vi komme til kjernen av utfordringene. Naturlige spørsmål kan være; 
Hvorfor skal vi samlokalisere barneseksjonene? Fordi vi ønsker effektiv team når vi tar i mot 
flere pasienter. Hvorfor skal vi jobbe i team? Fordi vi ønsker å utvikle kompetansen og kvaliteten 
på tjenesten.  
En endringsprosess vil gjennomgå flere faser, Kotter (1995) har avdekket en rekke 
suksessfaktorer, som for eksempel en klar visjon for endringsarbeidet, være oppmerksom på hva 
som hindrer endring, og benytte seg av endringsagenter i organisasjonen. I praksis betyr det at 
lederutfordringer vil være å gjøre målet med ny organisering klart for alle og strømlinjeforme 
arbeidsprosesser. Endringsagenter vil være medarbeidere som på en aktiv måte jobber for å få til 
gode helhetlige løsninger, og som har evnen til å få med seg kollegaer på nytenkning. Ny 
organisering på barneavdelingen krever god informasjonsflyt, ikke alle medarbeidere vil være 
like engasjert i arbeidsgruppene. Informasjon kan som Høst (2005) beskriver, være 
verdiorganisert. Det innebærer at informasjonen sier noe om hvordan man ønsker at noe skal 
være, og handler om organisasjonens etiske og kulturelle aspekter. 
Det kan være en fordel i endringsarbeidet at man blir tvunget til en endring, uansett står vi 
ovenfor en ny situasjon som vil involvere hele Barneavdelingen på alle områder. 
Avdelingssykepleiere på nåværende barneseksjoner vil få endrede rammebetingelser, med krav til 
samarbeid på en ny måte. Effektive lederteam er et tema som beskrives av Bang (2008), det å ha 
et felles mål og en viss gjensidig avhengighet er kjennetegn på et team. Ved en samlokalisering 
blir det helt nødvendig å samhandle for å oppnå resultater, og at ledere med relativt store 
kontrollspenn arbeider i team.  
 
Budsjettrammer  
 
Deltagernes tid til deltagelse i planlegging av de to barnepostene inn i en felles etasje med fokus 
på teamorganisering og samdriftsfordeler vil skje i etablerte møtearenaer;  
Ukentlig avdelingsråd: 1 time pr uke x 14 deltakere = 14 t/uke 
Lederforum: 1 time pr uke x 5 ledere = 5t/ uke 
Strategimøter/ Arbeidsgrupper: Snitt 1,5 time pr uke x 5 deltakere = 7,5t/uke  
Implementeringsperiode 7 uker (46-52) 
Antall planleggingstimer totalt: 26,5 x 7 = 185,5 
 
Under prosjektets utredningsfase har planlegging knyttet til hovedprosjektet pågått hele høsten 
2010. 
 
Økonomiske kostnader 
 
Det er ikke estimert særskilte kostnader til prosjektets planleggingsfase. 
 
Avgrensninger:  
 
Økt poliklinikkdrift 2011, og planlagt overføring av premature og nyfødte i 2012. 
Øvrig ombygging, kontorløsninger og midlertidige flyttinger ifb med utvidet drift. Alternativet til 
samdrift, sammenslåing til en stor barneseksjon med en felles leder. Alternativet vil bli vurdert 
sammen med de involverte ledere. 
 



 

 
 
Andre opplysninger: 
 
Utviklingsprosjektet er et av flere delprosjekt ifb med Hovedstadprosessen, som for 
Barneavdelingen medfører planlagt overtakelse av pediatriske pasienter fra Asker og Bærum 
planlagt fra 1.1.2011. Det innebærer en økning i barnepopulasjonen for ”store barn” på ca 70 %. 
Barneavdelingen har fått tildelt økt areal i sykehuset, og i løpet av høsten 2010 ansettes det flere 
sykepleiere og barneleger. Barneavdelingens to nåværende barneseksjoner skal øke sitt 
nåværende totale sengetall fra 37 til 41 senger. Den beskjedne økningen er beregnet ut i fra 
planlagt omlegging av drift, fra døgn til dag, og et mer strømlinjeformet pasientforløp. Et eget 
forbedringsprosjekt, basert på LEAN prinsipper skal implementeres som verktøy, nevnes i 
forbindelse med teamorganiseringen i utviklingsprosjektet. Barneavdelingen er i dag etablert i 
forskjellige etasjer med to ledere med henholdsvis 47 og 30 medarbeidere i forskjellige 
stillingsbrøker. Det totale antallet medarbeidere vil øke til ca 85 i forskjellige stillingsbrøker. 
Lederne skal ha et hensiktsmessig kontrollspenn, med mulighet for å ivareta nyansatte og følge 
opp sine medarbeidere. Bakgrunnen for å flytte seksjonene sammen i en hel etasje, er et ønske om 
en samlet barneavdeling, organisert i team, med felles mottak. Ledere, tillitsvalgte, verneombud 
og fagmiljøer deltar i faste ukentlig avdelingsråd, og er representert i aktuelle arbeidsgrupper. 
 
Konklusjoner og anbefalinger 
 
Målet er en helhetlig barneavdeling, som gir pasientene en opplevelse av kvalitet, trygghet og 
respekt. 
  
Barneposten organiseres med et felles mottak, og pasientene kommer til sitt team, for eksempel 
ø-hjelp/observasjon, elektiv/ dagbehandling, immunsupprimerte, og intramediær/ infeksjoner. 
Hvert team har sin teamleder og ansvarlig overlege/ ass lege. Pasientforløpene strømlinjeformes 
etter LEAN prinsipper av teamene i fellesskap og evalueres jevnlige i strategimøter. Kvalitet og 
pasientsikkerhet skal ivaretas i alle pasientforløp. Ombyggingen må tilpasses behovet for 
teamorganisering, og det byggtekniske ivaretas av medlemmer i Pediatrisk mottaksgruppe. 
Samdrift vil ha økonomiske og ikke økonomiske fordeler. Kostnadseffektiv drift i en etasje med 
felles turnus vil føre til redusert bemanning. Mulighetsarena for faglig utvikling ved rullering i 
team. 
Det kan være hensiktsmessig å se på om ledere skal lede teamene, og ikke de geografiske 
seksjonsområder. Felles kontor for begge ledere ”midt i” fellesarealene, med tilgjengelig 
samtalerom. Felles turnus, med innbakt rullering i teamene. Fagutviklingssykepleiere med felles 
kontor, fungerer som et team, med egne spesialområder. Felles informasjonsflyt, møterom, 
pauserom, og fagdager. Rutiner i forhold til felles bestillingssystem, lager, og medisinrom, 
gjennomgås av forbedringsagenter med kunnskap om LEAN. Endringer innebærer flere mulige 
løsninger, fordeler og ulemper ved ny organisering og ledelse vurderes åpent i avdelingsråd. 
Avdelingsledelsen fatter beslutninger i samråd med de som er involvert i prosessene, kombinert 
med fokus på pasientsikkerhet og kvalitet i pasientforløpet. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Vedlegg 
 

1. Fremdriftsplan  
2. Helse Sør-Øst:12 prinsipper for medvirkning i omstilling. 
3. Oversikt over arbeidsgrupper/ behov for informasjonsflyt 
4. Kommunikasjonsplan 
5. Risikoanalyse og vurdering 
6. Risikomatrise 
7. Sammenfattet intervju med 2 seksjonsledere med erfaring fra drift av store sammenslåtte 

seksjoner  
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Vedlegg 1.  
 
Fremdriftsplan m. milepælet: 
2010 
Uke 36:  
Problemstilling velges på bakgrunn av innspill fra seksjonsleder på barneseksjon som skal utvide 
og flyttes. 
Utviklingsprosjekt etableres og forankres hos klinikkdirektør.  
Uke 38: 
Informasjon til seksjonsledere på barneavdelingen om tema for utviklingsprosjektet. 
Prosjektleder intervjuer 2 seksjonsledere med ledererfaring fra store sammenslåtte seksjoner i 
eget sykehus. 
Uke 39- 45:  
Risiko utarbeides sammen med aktuelle ledere 
Plan for informasjonsflyt utarbeides 
Oversikt over arbeidsgrupper utarbeides 
Kontakt med ledergruppen holdes pr mail og i jevnlige møter i etablerte fora.  
Oppgaver fordeles i arbeidsgrupper som har egne møter, eks strategigrupper, turnusgruppe, 
logistikkgruppe. 
Fremdrift i gruppeprosesser tilpasses fremdrift i OUS prosessen/ byggearbeider. 



 

2011 
Uke 1: 
Barneseksjonene begynner etter planen å ta i mot økt antall pasienter, og driftes i midlertidige 
lokaler inntil tildelte lokaler blir ledige. 
Ombygging til lokaliteter tilpasset felles mottak for barn og teamorganisering av driften.  
Barnepostene samlokaliseres i felles etasje i løpet av våren 2011. 
 
Vedlegg 2. 
 
HSØ Mobilisering av medarbeidere og ledere 
12 prinsipper for medvirkning i omstilling 
Les mer på www.helse-sorost.no/verktoykassa 
 

Vedlegg 3. 
 
Oversikt over arbeidsgrupper, behov for informasjonsflyt ved overføring av pediatriske 
pasienter fra OUS til Barneavdelingen SB VV HF 
Prosjektgrupper og arbeidsgrupper - nåværende informasjonskanaler.  
 

• Styringsgruppe SB VV HF 
• Prosjektgruppe Mottaksgruppe pediatri 
• Lederforum 
• Avdelingsråd Barne-avdelingen 
• Merkantil  
• Personal møte *4 seksjoner 
• Strategigruppe felles for Barneseksjon 1 og 2, Strategigruppe pediatrisk poliklinikk, 

Strategigruppe Nyfødt intensiv 
• Alle de forskjellige arbeidsgruppene 
• Alle medarbeidere på barneavdelingen som ikke er i noen råd eller arbeidsgrupper 
• Pasienter og pårørende i VV 
• Samarbeidende avdelinger på sykehuset som vil bli berørt  
• Fastleger VV Helsestasjoner 
• Brukerrepresentanter/ Pasientorganisasjoner 
• Fastleger VV Helsestasjoner  

Tillitsvalgte og verneombud representert i prosjektgrupper og besluttende avdelingsråd. 
 
Vedlegg 4.  
 
 
Plassering 
 

VV HF VVHF Risikovurdering for ny organisering - 
samdrift og teamorganisering på 
barneseksjonene 

Status 
 

 

Dok-ID  Basisdokument Versjon  1.00 

Utarbeidet av: Mariann Hval 

Godkjent av:  Gjelder fra:15.11.10 Side 5 av 13 

 
Kommunikasjonsplan  
 



 

Informasjon og kommunikasjon er nødvendig på ulike nivåer i organisasjonen for å 
identifisere, vurdere, håndtere og følge opp risiko med tilhørende tiltak. Gjennom 
en planlagt, organisert og kommunisert plan, gis den enkelte medarbeider 
muligheter for å utføre sitt arbeid i tråd med det ansvar som er tildelt.  
 

Nr Hva skal kommuniseres 
og til hvem 

Hvordan Når Ansvarlig OK? 

1 Overordnede faglige og 
organisatoriske føringer 
ifb med 
hovedstadsprosessen 
med konsekvenser for 
barneavdelingen 
formidles til alle 
medarbeidere 
 

Store linjer tas opp i 
Avdelingsråd og i 
lederforum. Ledere 
informerer sine 
medarbeidere på 
personalmøter og i 
nyhetsmailer. Alle 
medarbeidere har 
tilgang til felles 
mappe 
Barneavdelingen.  

Tas i 
avd.råd 
ved nye 
føringer 
Hvert 
persona
lmøte 

Avdelings- 
sjef 
Ledere på 
seksjonen
e 

 

2 Økonomiske føringer 
med konsekvenser for 
barneavdelingens drift, 
for eksempel 
innsparingstiltak 
vedtatt i klinikken. Alle 
medarbeidere skal ha 
kunnskap om hvordan 
økonomisk ballanse kan 
gi handlingsrom. 

Økonomi behandles 
i avdelingsråd  
Controller 
informerer 
ledergruppenn 
Leder informerer 
medarbeidere om 
hvordan egen 
seksjon ligger an 
økonomisk. Invitere 
til forsvarlig 
økonomisk tenkning 
i det daglige. 

Månedli
g 
 

 
 

Persona
lmøter 

 

Avdelings-
sjef 
 
 
Ledere på 
seksjonen
e 

 

3 Fortløpende 
informasjon om flytting 
inn i felles etasje 
formidles til alle 
medarbeidere 
 
 
 
 
 
 

Informasjon om 
fremdrift i 
avdelingsråd 
Nyhetsmail fra 
ledere 
Personalmøte 

Når ny 
informa
-sjon er 
tilgjeng
e-lig 

Avdelings-
sjef 
 
 
Ledere på 
seksjonen
e 

 

4 Planer for ny 
teamorganisering 
formidles til alle 
medarbeidere 

Informasjon om 
fremdrift i 
avdelingsråd 
Nyhetsmail fra 
ledere/ rådgiver fag 
og kvalitet 

Personalmøte 

Når 
planer 

er 
vedtatt 

i 
avd.råd 

Avdelings-
sjef 
 
 
Ledere på 
seksjonen

e 

 



 

Nr Hva skal kommuniseres 
og til hvem 

Hvordan Når Ansvarlig OK? 

5 Nye leger og 
sykepleiere ansettes 
fortløpende fra 
01.11.2010. Formidles 
til alle medarbeidere.  

Informasjon om 
fremdrift i 
avdelingsråd 
Nyhetsmail fra 
ledere 

Personalmøte 

Når nye 
medarb
. Har 
takket 
ja til 
stillinge
n 

Avdelings-
sjef 
 
 
Ledere på 
seksjonen

e 

 

6 Planer utarbeidet i 
arbeidsgrupper og 
strategigrupper 
kommuniseres via 
ledere inn i 
avdelingsråd 

Planene vurderes i 
et helhetlig 
perspektiv og 
vedtas i avd.råd 

Nye 
planer 
fremleg
ges i 
ukentli
g 
avd.råd 

Ledere på 
seksjonen

e 
 

 

7 Føringer i avdelingsråd 
vedrørende endringer i 
organisering formidles 
til alle medarbeidere 

Felles informasjon 
fra avdlingssjef/ 
råsgiver fag og 
kvalitet.  
Følges opp av ledere 
Personalmøte 

Når 
endring 
er 
vedtatt 
i 
avd.råd 

Avd.sjef  

8  Fremdrift i 
byggeprosjekter 
formidles til alle 
medarbeidere 

Felles informasjon 
fra avdlingssjef 
 Følges opp av 
ledere 

Personalmøte 

Når nye 
byggep
rosjekt
er 
starter 
og 
ferdigst
illes 

Avd.sjef  

 
Kommunikasjonsplanen evalueres regelmessig i avdelingsråd.  
 
 
Vedlegg 5. 
 
 
Kvalitetssystem for Vestre Viken HF 

Plassering VV HF  VVHF Risikovurdering for ny organisering 
- samdrift og teamorganisering på 
barneseksjonene 

Status  

Dok-ID   Versjon  1.00 

Utarbeidet av: Mariann Hval 

Godkjent av:  Gjelder fra: 15.11.2010 Side 7 av 13 

 
Bakgrunn og nærmere beskrivelse av området som risikovurderes 



 

Hovedstadprosessen medfører overføring av pediatriske pasienter fra Asker og 
Bærum til Barneavdelingen Vestre Viken. De to barneseksjonene som i dag driftes i 
forskjellig etasje på sykehuset skal samlokaliseres inn i en felles etasje. Økt antall 
medarbeidere, ny organisering i team, og samdrift av barneseksjonene forventes å 
gi økt pasientsikkerhet, kvalitet og samdriftsfordeler.  

 

1. Målsetting for områder som skal risikovurderes  
• Strømlinjeformet behandlingsforløp organisert i team fra mottak til 

utskrivning 
• Pasientsikkerhet og kvalitet i pasientforløpet 
• Felles pasienter felles og fagkultur i samlokaliserte barneseksjoner 
• Ledere som samarbeider og som har håndterbare kontrollpenn 
• Ansatte trives i ny organisering på barneseksjonen 
• Mer effektiv bruk av sykepleieressurser 

 
Ansvar for å dokumentere: Mariann Hval, Avdelingssjef Barneavdelingen 
 

2. Beskrivelse av mulig risiki  
Samdrift og ny teamorganisering på barneseksjonene i en felles etasje kan 
medføre risiko i forhold til pasientbehandling og arbeidsmiljø. Risiki presenteres 
samlet. 
 

• For kort tidsfrist for å ferdigstille areal og ansette kvalifiserte medarbeidere 
• Ikke tid til opplæring av nyansatte på grunn av sen ansettelsesprosess 
• Pasienter opplever en stor og uoversiktlig avdeling, med tilfeldig 

organisering 
• Ulik kultur på de to barneseksjonene vanskeliggjør samdriftsfordeler 
• Leder som ikke ser helheten, men kjemper for ”sin” seksjon 
• Uhensiktsmessige arealer som vanskeliggjør utnyttelse av samdriftsfordeler 
• For lite midler til ombygging av tildelte lokaler 
• Uklarhet om lederskap når medarbeidere følger pasienter i ny 

teamorganisering 
• Teamene blir egne celler som ikke samarbeider 
• Ny organisering og samdrift medfører mindre fleksibilitet i hele 

barneavdelingen 
• Omlegging av drift fra døgn til dag feilberegnes 
• Omlegging av etablerte arbeidsmønstre og rutiner på seksjonene påvirker 

medarbeiderne  
• Mindre fleksibilitet over teamgrenser på grunn av spesialisering innen sitt 

felt 
• For lite ressurser satt av i turnus på kveld/natt til å ta høyde for 

sesongvariasjoner, for eksempel luftveisinfeksjoner høst/vår 
• Uønsket deltid for å få turnusen til å gå opp på helg/ ubekvem arbeidstid 
• Manglende forankring i organisasjonen, manglende mening og visjon, 

manglende oppslutning om felles mål 
• Manglende informasjonsstrategi 
• Seksjonene flyttes sammen i en etasje, uten at ny organisering 

gjennomføres 
 



 

 

3. Beskrivelse av konsekvenser 

 
• Uhensiktsmessige arealløsninger, stort press på nyansatte 

• Dårligere kvalitet på tjenesten, redusert omdømme 

• Mindre fleksibilitet i organisasjonen 

• Uutnyttede samdriftsfordeler, sårbarhet ved sykdom og topper i belegg 

• Ikke mulig å få til en optimal teamorganisering, og å skille elektive fra 
inneliggende pasienter 

• Provisoriske løsninger blir permanente 

• Ansatte vet ikke hvem de skal forholde seg til i personalsaker 

• Ulik arbeidsbelastning i teamene, dårlig ressursutnyttelse 

• Spesialisering på særområder gjør det vanskelig å jobbe med andre 
pasientgrupper 

• Overbelegg på seksjonene, slitasje av personale, utstrakt bruk av vikarer og 
overtid 

• Pasienter får dårligere kvalitet på oppfølging, mer belastning på 
medarbeidere som er på jobb, økt sykefravær 

• Dårligere kvalitet på tjenesten, utrygge ny medarbeidere, turnover, 
mistrivsel, dårlig arbeidsmiljø 

• Sårbarhet ved sykdom innen de forskjellige fagfelt 

• Dårligere faglig tilbud til inneliggende pasienter, utrygghet på vaktene, økt 
sykefravær 

• Redusert omdømme som arbeidsplass 

• Uklarhet i organisasjonen, ingen felles retning 

• Forskjellige informasjonskanaler, tilfeldig informasjon når ut i 
organisasjonen, usikkerhet 

• Utsettelse av samdriftsfordeler 
 
 

4. Beregning av risikoverdi 
 

Beskrivelse av uønskede hendelser 
(stikkord/overskrifter) 

Sannsynlighet Konsekvens Verdi 

1. For kort tidsfrist 5 3 15 

2. Ikke tid til opplæring 3 3 6 

3. Uoversiktlig avdeling 2 3 6 

4. Ulik kultur 2 3 6 

5. Ledere som ikke ser helheten 1 4 4 

6. Uhensiktsmessige arealer 3 3 9 

7. For lite midler  3 3 9 

8. Uklarhet om lederskap 1 5 5 

9. Ikke samarbeid på teamene 2 3 6 

10. Mindre fleksibilitet ved teamjobbing 2 3 6 



 

Beskrivelse av uønskede hendelser 
(stikkord/overskrifter) 

Sannsynlighet Konsekvens Verdi 

11. Feilberegne døgn til dag 3 5 15 

12. Omlegging av rutiner 3 3 6 

13. Mindre fleksibilitet pga spesialisering 3 3 6 

14. For lite ressurser i turnus 3 4 12 

15. Uønsket deltid 3 4 12 

16. Manglende forankring 2 4 8 

17. Manglende informasjon  2 4 8 

18. Utsatt samdrift 2 4 8 

 

 

5. Detaljering av forebyggende tiltak og skadebegrensning 
 
Eksisterende forebyggende tiltak 

Føringer for ny organisering legges i Barneavdelingens avdelingsråd i samarbeid 
med ledere, tillitsvalgt og verneombud. Planer utarbeides i felles strategigrupper 
og arbeidsgrupper på barneseksjonene. Representanter for profesjonene i 
fagmiljøet deltar. Informasjon til alle medarbeidere på Barneavdelingen formidles 
via nærmeste leder i jevnlige personalmøter, lederes nyhetsmailer og ved direkte 
samtale i hverdagen. Medarbeidere som arbeider deltid har fått tilbud om å øke sin 
stillingsbrøk. Planer om felles turnus. 

 

 

Nye tiltak 

Ta opp med ledere og i avdelingsråd om felles turnus og teamorganisering av 
pasientbehandling kan innføres før nye pasienter ankommer. Gjennomgang og 
kvalitetssikring av informasjonsplan. Nye ansettelser skjer fortløpende fra 
01.01.10. 
Utvalgte områder med særlig stor risiko behandles her: 
 
 

• Kort tidsfrist: Sannsynlig og reel risiko, all planlegging må ses i lys av stram 
tidsfrist.  

• Feilberegne døgn til dag: Følge spesielt opp disse planene, i lederforum og 

strategigrupper. Fordele klare ansvarsforhold i legegruppen. 
• For lite ressurser i turnus: Den relativt beskjedne økningen i pleieressurser er basert 

på planer om dreining av pasientbehandling fra døgn til dag, og utnyttelse av 

stordriftsfordeler ved å samle barneseksjonene i samme etasje.  Mulighet for 

kalibrering av antall nye medarbeidere i fase 2, 2012. Spesifisere behovet for 

nattevakter i vikarsentralstillingene. Beholde og utvikle fleksibilitet i hele 

Barneavdelingen. Redusere stillinger (fortrinnsvis ønsket deltid) for å få flere på 

helg. 

• Uønsket deltid: Årlig registrering av uønsket deltid. Løses primært inne hver seksjon, 

med oppgradering før nyansettelser/ vikariater. 

 



 

 

 

6. Vurdering utført 
Denne risikovurderingen er utført av: 

• Ansvarlig 
o Mariann Hval 

• Deltakere 
Ledere barneseksjonene. 

Sted: dato: 23.10.10 
 

7. Neste revidering 
Risikovurderingen skal revideres innen: 

• 07.01.11 
• Mariann Hval 

 
 

 
 
Vedlegg 6. 
 

Oppsummering av risikovurderinger
Matrisen oppsummerer risikovurderinger som er utført for ny teamorganisering i pasientbehandlingen med 
samdrift av barneseksjon 1 og 2 i en felles etasje.
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1. Vedlegg 7.  
Sammenfattet intervju med 2 seksjonsledere med erfaring fra drift av store sammenslåtte 
seksjoner (Til intern informasjon). 



 

 
 
 
 
 


