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Forslag til vedtak 

1. Styret tar saken til orientering  

 

 

Vedlegg til saken 

 Rapport fra Deloitte: Struktur, kultur og helhet. Evaluering av 
klinikkstrukturen ved Sørlandet Sykehus HF (29.10.2019)  
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1 Bakgrunn for saken 

 
15. oktober 2015 vedtok styret at administrerende direktør ved SSHF skulle 
planlegge implementering av ny organisasjonsmodell med stedlig ledelse (079-
2015).  Endringen ble gjennomført 1. januar 2016 og det ble våren 2019 
gjennomført en evaluering av nåværende stedlige organisering. Administrerende 
direktør legger med dette fram rapporten for styret, til orientering.   
 

2 Saksopplysninger 

2.1 Bakgrunn for rapporten  

 
I 2016 gikk Sørlandet Sykehus HF fra å ha en tverrgående overordnet 
klinikkstruktur til en struktur med stedlige somatiske klinikker for Kristiansand, 
Arendal og Flekkefjord. Klinikk for psykisk helse (KPH) og Medisinsk 
serviceklinikk (MSK) forble tverrgående klinikker, og Klinikk for prehospitale 
tjenester (PTSS) ble etablert.  
 
Bakgrunnen for endringen var at driften og det økonomiske resultatet til SSHF 
hadde hatt nedgang over lengre tid. Helseforetakets organisering ble vurdert til å 
kunne ha en medvirkende forklaring til utfordringene. 
 
Gjennomføring av evalueringen  
 Nå, omlag 3 år etter endringen vedtok administrerende direktør at det skulle 
gjennomføres en evaluering av klinikkstrukturen med fokus på forbedring av 
eksisterende organisering. Av kapasitetsmessige årsaker ble arbeidet ledet og 
gjennomført av eksterne aktører. Arbeidet har pågått fra våren til høsten 2019.  
 
Et utvalg av ledere, tillitsvalgte og ansatte på alle nivåer og geografier i 
helseforetaket ble invitert til å delta på intervju. Det ble gjennomført omtrent 60 
intervjuer. Det ble i ettertid arrangert workshops for å validere resultater og 
vurdere innspill til forbedringer. Rapporten baserer seg på informasjon fra 
relevante interne dokumenter, intervjuer og workshops med et utvalg ledere, 
tillitsvalgte og ansatte.  
 
Bestillingen 
Evalueringen er en vurdering av i hvilken grad SSHF har nådd målene med 
endringen samt forslag og anbefalinger til forbedringer av eksisterende 
organisering. Evalueringen omhandlet følgende områder:   

 Målsetninger med innføring av ny klinikkstruktur: Økonomisk utvikling, økt 
produktivitet, reduksjon av bemanning og riktig koding. Stedlig ledelse var 
også tenkt å føre til bedre oppfølging av og motivasjon hos medarbeidere  

 Organisering på ulike nivåer i klinikkene (klinikkstruktur, 
avdelingsstruktur)  

 Samarbeid på tvers av lokasjoner  
 Ledelse og styring: leders nærhet, tilstedeværelse, innvirkning på 

medarbeiders motivasjon, oppfølging av ledere, samordning av 
kvalitetsarbeidet, samarbeid med tillitsvalgte og verneombud  
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2.2 Rapportens hovedfunn  

Oppnåelse av målsetninger  

Det fremkommer i rapporten at den strukturelle endringen ikke har ført til ønsket 
effekt på den økonomiske måloppnåelsen. Informantene oppfatter at mange av de 
økonomiske utfordringene knyttet til styring og kontroll fortsatt er tilstede. De 
andre målsetningene har hatt både oppgang og nedgang i perioden etter 
strukturendringen, men svingningene kan ikke med sikkerhet knyttes til 
endringen av klinikkstruktur. Ifølge Deloitte har innføringen av stedlig ledelse ikke 
ført til ønskede mål om å bedre den økonomiske situasjonen og øke produktivitet 
og effektivitet.   
 
Positiv utvikling 
Det er bedre samarbeid internt på den enkelte lokasjon både når det gjelder 
pasientbehandling og ledelse. Det er lettere å koordinere, samordne driften og 
avklare spørsmål mellom ledere på de ulike nivåer ved den enkelte lokasjon. 
Samarbeidsklima mellom de tillitsvalgte, og mellom tillitsvalgte og 
foretaksledelsen er bedre enn tidligere.  

 
Samarbeid mellom lokasjoner fungerer bra i medisinske fag og kreftbehandling. 
Det er velfungerende fagråd innen flere fagfelt slik som anestesi, intensiv og 
operasjon.  
 
Økt tilgang og bruk av videokonferanseutstyr bidrar til at det er lettere å 
samarbeide mellom lokasjoner. Ambulering og rotasjonsordninger for 
legespesialister er et annet område som bidrar til bedre faglig samarbeid, for 
eksempel innen ortopedi mellom Kristiansand og Flekkefjord.  
 
KPH har uendret struktur med virksomhet på mange lokasjoner. 
Tilbakemeldingene er at samarbeidet er velfungerende både når det gjelder 
pasienttilbud og mellom ledere. Når det gjelder prehospitale tjenester er 
tilbakemeldingene positive. De har mange lokasjoner og samarbeider godt både 
faglig og mellom ledere. Her fremheves fordelen med å ha egen klinikkdirektør og 
kort avstand til klinikkdirektøren til å være positivt. 
 
Det er positive tilbakemeldinger på standardisering av controllermetodikken, men 
fortsatt behov for en videreutvikling og forbedring av styringsinformasjon.  
 
Utfordringer i helseforetaket   
Informantene beskriver en rekke utfordringer som kan være medvirkende i 
manglende måloppnåelse eller som et resultat av en endret struktur. 
Utfordringene kan kategoriseres på følgende måte:  
 
Tabell 1: Utfordringer i SSHF  

Kulturutfordringer  
 Forståelse av roller og ansvar i hele foretaket  
 Samhandling  
 Avklare hvilket ansvar SSK har som det største sykehuset i nettverket SSHF  
 Lokalpolitisk fokus fremfor pasientbehandling og effektivitet  
 Modenhet for «sykehus i nettverk» og «kultur for helhet»  

 
Lederutfordringer  
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 Tiltro på egen påvirkningskraft og betydning for utvikling av SSHF  
 Lojalitet til vedtak og planer, tradisjon for omkamp 
 Høye forventninger og krav til ledelse  

 
Strukturelle utfordringer  

 Samhandling  
 Fagråd og faglig samarbeid    
 Samarbeid mellom somatiske klinikker og MSK  
 Forholdet mellom klinikkdirektører og stabsdirektører – oppgaver og fullmakter 

 

  
Anbefalte tiltak  
Som vedlegg i rapporten fremkommer en rekke tiltak foreslått av informantene. 
Tiltakene har til hensikt å bidra til implementering av organisasjonsmodellen, 
styrke fag og kvalitet, bedre styring, ledelse og økonomi, samt gjennomføring og 
oppfølging av det nyopprettede virksomhetsprogrammet Kvalitet og 
modernisering for et bærekraftig sykehus (KOM-programmet). Deloitte vurderer 
KOM-programmet som et hensiktsmessig tiltak for å styrke samarbeid på tvers. 
Rapporten inneholder også Deloittes egne anbefalinger.  
 

2.3 Planlagt oppfølging av rapporten  

Rapporten ble presentert for administrerendedirektør, foretaksledelsen og 
tillitsvalgte den 22. oktober. Det skal utarbeides en plan for oppfølging av 
rapporten i tre områder; struktur, kultur og ledelse. 
 
Deloitte beskriver en rekke forbedringstiltak, hvor en del av dem er iverksett 
gjennom KOM-programmet og vedtak i foretaksledelsen.  
Forbedringsområder og tiltak som vil vurderes og følges opp:  

 Flere av tiltakene ligger allerede inne i KOM-programmet 
 Styrking av kvalitetssystem, herunder etablering revitalisering av 

eksisterende fagråd og etablere fagråd som mangler 
 Strategiplanprosessen 2021-2024 med vekt på sykehus i nettverk (kultur 

for helhet) 
 Masterplanen, herunder analyseteamet med påfølgende arbeid om 

beste/lik praksis i SSHF 
 Revidering av lederutvikling og opplæringsprogrammet vedtatt av 

administrerende direktør 26.11.19, herunder innføring av gjensidige 
lederavtaler. 

 Ulike lederfora og fagråd der det er hensiktsmessig 
 
Administrerende direktør vil utarbeide plan i samarbeid med ledere, fagmiljø og 
tillitsvalgte. Oppstart av arbeidet skjer 5. desember i temamøte med 
foretaksledelse og tillitsvalgte.  
 
Forankring og involvering av arbeidet gjøres gjennom ordinære lederfora og 
etablert møtearenaer som for eksempel dialogmøte med tillitsvalgte, brukerutvalg 
og hovedarbeidsmiljøutvalg.  
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Administrerende direktørs vurderinger   

Administrerende direktør sier seg fornøyd med leveransen av evalueringen, som 
svarer ut bestillingen. Det er positivt at det har vært en bred involvering i 
prosessen med ledere, fagfolk og tillitsvalgte.  
 
Evalueringen av organisasjonsmodellen konkluderer med at en ikke har oppnådd 
omorganiseringens hovedmål om å oppnå økonomisk balanse. Det er grunn til å 
stille spørsmål ved om målet om økonomisk balanse var vel ambisiøst for en 
organisasjonsmodell. Økonomiske tiltak forutsetter tydelig ledelse og systematisk 
oppfølging gjennom hele organisasjonen.. Den nylig ferdigstilte analyserapporten 
som behandles på desemberstyremøtet viser også at foretaket over de siste åtte 
årene har redusert sin produktivitet gjennom en vedvarende økning av kostnader 
uten tilsvarende økning i aktiviteter og inntekter, og kan sees som et svar på 
spørsmålet om organisasjonsmodellens påvirkning på økonomistyringen.  
 
Deloitte peker på at flere av elementene i den nye organisasjonsmodellen i for svak 
grad ble fulgt opp med iverksetting. Det gjelder særlig elementer som skulle 
motvirke «siloeffekt» i klinikkene.  
 
Rapporten viser til noen positive endringer som bør styrkes og videreutvikles. Den 
sentraliserte controllerfunksjonens tilgjengeliggjøring av styringsinformasjon, et 
styrket samarbeid internt innen lokasjonene og samarbeidet med tillitsvalgte er 
blant disse.  Det er flere avdelinger som har godt samarbeid på tvers av 
lokasjonene og har velfungerende fagråd. Dette vil videreutvikles.  
 
Administrerende direktør registrerer at Deloitte i rapporten påpeker et 
forbedringspotensial blant annet for ledelse helt ut, utnyttelse av ressurser på 
tvers, utvikling av felles kultur for helhet og ledelsesmessig gjennomføringskraft 
ved endringer.  
 
Administrerende direktør støtter en rekke av de foreslåtte tiltakene, og kan vise til 
at mange av disse allerede enten er planlagt, er under iverksetting eller er 
iverksatt. Det er blant annet gjennomført en egen kartlegging av fagrådene, og det 
arbeides godt med rammene for et styrket kvalitetssystem, inkludert etablering av 
nye fagråd og syring av eksisterende. KOM-programmet er en viktig struktur for 
styrket gjennomføringskraft i organisasjonen. Masterplanen er hovedverktøyet for 
økt investeringsbudsjett og budsjettbalanse. Struktur for saksstrømmer i 
foretaksledelsens beslutninger ved administrerende direktør er forberedt. Ca. 60 
medarbeidere ved foretaket har gjennomgått saksbehandleropplæring. Nye maler 
for saksdokumenter er innført. Det samme er ny modell for investeringsarbeidet.  
 
Administrerende direktør vil prioritere tiltak i en oppfølgingsplan sammen med 
ledelse og tillitsvalgte. Av områder som ikke er påbegynt er vurdering av intern 
organisasjonsform inne i klinikkene, beskrivelser av lederroller og gjennomgang 
av fullmaktstruktur viktige tiltak.  
 
Strategiprosessen vil være arena for de overordnede oppfølgingsområdene som 
sykehus i nettverk og utnyttelse av ressurser på tvers.  


