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Bakgrunn
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• Økonomisk nedgang 
over lengre tid 
endring av 
organisasjonsmodell 
i 2015/2016 

• Endring av 
klinikkstruktur 
evaluert i 2019



Evalueringen
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Gjennomføring 

• Arbeid vår-høst 2019 

• Omtrent 60 informanter (ledere, tillitsvalgte og 
medarbeidere på alle nivå og geografier) 

• Intervju, workshops og relevante interne 
dokumenter 

Oppdrag 

• Evaluere måloppnåelse som 
følge av ny klinikkstruktur:

– Økonomisk utvikling 

– Økt aktivitet 

– Reduksjon av medarbeidere

– Riktig koding  

• Evaluere organiseringen

• Evaluere samarbeid på tvers 
av lokasjoner 

• Evaluere ledelse og styring 



Rapportens hovedfunn
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• Ikke nådd målsettingen for omorganiseringen

• Pasientgrunnlaget til SSHF og størrelsen på sykehusene oppfattes som faglig, 
organisatorisk og økonomisk utfordrende

• Kapasitetsutnyttelsen er ikke optimal på tvers av klinikkene

• Overgang til stedlig ledelse har gitt bedre samarbeid internt i hver somatisk klinikk, 
men ikke fremmet det faglige samarbeidet på tvers.

• Styringsutfordringer i organisering i en hybrid og kompleks modell

• «VI-følelsen» er svekket

• Uklarheter rundt lederroller, ansvarsområder, fullmakter og beslutningsmyndighet i 
både klinikk og stab 

• Samarbeidet mellom tillitsvalgte og ledelsen er bedret

• Mer «fred og ro» internt grunnet ny organisasjonsmodell

• Interne konflikter,diskusjoner, debatter og «uthenging» i media svekker motivasjonen

• Felles samarbeid, faglig utviklingen og opplæring på tvers har stoppet opp på flere 
fagområder.



Tiltak og forbedringer
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• Sykehus i nettverk 

– Faglig nettverk og fagråd

• Avvik og håndtering av uønskede hendelser

– Fleksibelt bruk av medarbeidere og mobilitet av helsepersonell

• Ambuleringer og læring mellom sykehusene

– Klar funksjonsfordeling og pasientstrømmer 

• Lojalitet til beslutninger

• Samarbeid med kommunene

• Kulturbygging

– Ledere og ansatte må i fellesskap fremme gode historier 

– Bygge kultur som fremmer læring og utvikling



Tiltak og forbedringer
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• Ledelse

– Forholdet mellom sentral stab og lokal ledelse, mellom sentral 
ledelse og lokalt ansatte og mellom ansatte på hver lokasjon

– Samarbeid mellom somatiske klinikker og MSK

• Pasientflyt

• Etterlevelse av prosedyrer og utvikling av beste praksis

– Mer enhetlig organisering på avdeling, seksjoner og enhetsnivå

– Avklaring av fullmakter og rollebeskrivelser 

– Utvikle en policy over hvilket nivå de ulike sakene skal behandles.

– Bedre innsikt i beslutningsprosesser og fullmakter



Plan for oppfølging
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• Tidsplan

– 22.10 Deloitte presentere rapporten for foretaksledelsen (FL) og tillitsvalgte (TV)

– 05.12 Samarbeidskonferanse mellom FL og TV

• Prosess

– Prioritering av utfordringer og tiltak

– Forankring og involvering 

– Gjennomføring av tiltak

• Oppfølging av tiltak

– NB. Mange tiltak er allerede iverksatt

– Strategiplanprosessen 2021-2024

– Masterplanen

– KOM –programmet

– Lederopplæring/utviklingsprogram og gjensidig lederavtaler

– Kvalitetssystem og oppfølging av fagråd

– Ordinære leder - og samarbeidsfora


