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«Vi vil skape din helsetjeneste gjennom å tilby det 

ypperste av medisinsk kunnskap, utnytte teknologiske 

nyvinninger, samarbeide i nettverk og forme gode bygg. Vi 

har satt oss mål på lang og kort sikt, for å gi et best mulig 

helsetilbud til hele befolkningen på Sørlandet.» 

(Fra SSHF Utviklingsplan 2035)
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1. Sammendrag 

1.1 Bakgrunn 

Sørlandet Sykehus HF (SSHF) endret klinikkstruktur 1. januar 2016, fra en tverrgående klinikkstruktur 

for medisinsk og kirurgisk virksomhet til stedlige somatiske klinikker for Kristiansand (SSK), Arendal 

(SSA) og Flekkefjord (SSF). Klinikk for psykisk helse-rus og avhengighetsbehandling (KPH) og Medisinsk 

service klinikk (MSK) ble videreført som tverrgående klinikker. På samme tidspunkt ble det etablert en 

klinikk for prehospitale tjenester (PTSS). 

Grepet med omorganisering ble tatt etter en periode med anstrengt økonomi, særlig innen somatikken. 

Det var et håp om at endringen i klinikkstrukturen skulle bidra til å sikre nødvendige årlige investeringer 

gjennom å opprettholde avtalt resultatkrav på 120 millioner kroner per år i strategiplanperioden 2015-

2017. Det var også fremmet tydelige ønsker om stedlig ledelse fra tillitsvalgte og ansatte, i en tidsperiode 

hvor stedlig ledelse også på politisk og nasjonalt nivå ble løftet frem som hovedmodell for 

helseforetakene. I tillegg ble det nevnt at tre somatiske klinikker kunne føre til en positiv form for 

konkurranse mellom dem og at dette skulle gi økt produktivitet og bedre resultater. For å forbedre den 

økonomiske styringen ble også klinikkøkonomene overført til økonomiavdelingen med faglig og 

administrativ rapportering til økonomisjef. 

Omorganiseringsprosessen ble gjennomført raskt, med nedsettelse av arbeidsgruppe for omorganisering i 

september 2015 og innføring av ny klinikkstruktur fra 1. januar 2016. Både ROS-analyse og 

konsernrevisjonsrapport rundt tidspunktet for omorganisering identifiserte risikoer ved modellen, behov 

for oppfølging og ulike risikoreduserende tiltak. 

1.2 Hovedfunn 

SSHF har ikke nådd de uttalte målene for omorganiseringen. Til tross for en beskrivelse av et sterkt fokus 

på økonomi de siste årene, er økonomien fremdeles utfordrende, selv om det har vært en positiv 

utvikling i kroner per DRG-poeng. Det er særlig i somatikken det fremdeles er utfordringer, og 

informanter sier at SSHF har vært kjennetegnet ved manglende gjennomføringsevne samt mangler evne 

til å prioritere og ta beslutninger. Veksten i årsverk har fortsatt selv om målet var å redusereantall 

årsverk. Fristbrudd og ventetider har riktignok hatt en positiv trend, men den er ikke entydig og 

ventetider har økt litt igjen det siste året.  

Det er også andre store utfordringer knyttet til organiseringen som det er viktig å ta tak i.  

Pasientgrunnlaget til SSHF og størrelsen på sykehusene oppfattes av mange både som en faglig, 

organisatorisk og økonomisk utfordring. Flere tar til orde for at det er dårlig kapasitetsutnyttelse på tvers 

i de somatiske klinikkene, både når det gjelder bruk av operasjonsstuer, rotering av spesialister, 

dublering av vaktordninger m.m. 

Å gå fra tverrgående klinikker med tre lokasjoner til tre stedlige somatiske klinikker i hvert sitt hus 

beskrives som en brå overgang. De fleste Deloitte har snakket med er enige om at det faglige 

samarbeidet i somatikken historisk har vært skjørt, konfliktfylt og/eller personavhengig. De er også enige 

om at dette er problematisk, fordi faglig kvalitet og pasientsikkerhet er det viktigste for et sykehus, og 

dette krever samarbeid. Det går av flere årsaker bedre innen medisin enn kirurgi, men det er behov for å 

ta tak i en del områder, eksempelvis, bruk av spesialister på tvers, felles opplæring, læring av hverandre 

og ikke minst få fagrådene til å fungere på tvers.  

Stedlig ledelse ser ut til å ha gitt bedre samarbeid internt i hver somatiske klinikk, men dårligere faglig 

samarbeid på tvers og mer komplisert samarbeid med MSK. Organiseringen i en hybrid og kompleks 

modell gir styringsutfordringer. SSHF er ment å fungere som sykehus i nettverk, men slik SSHF beskrives 

innenifra i dag, særlig i muntlige beskrivelser av hverandres faglighet og personkarakteristikker, fremstår 

ikke SSHF som et samlet sykehus til det beste for pasienten. Det går igjen en beskrivelse av at «vi-

følelsen» har forsvunnet og det stadig er geografiske (om)kamper.  

Det er en opplevelse ute i organisasjonen at det er uklare ledelsesroller både i klinikk og stab. Den nye 

strukturen gjør at første felles leder er administrerende direktør, og flere detaljsaker enn tidligere løftes 
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til direktørens bord for avklaring. Selv om stedlig ledelse har gitt flere positive effekter internt på huset er 

det en opplevelse av at klinikkdirektørenes fullmakter og myndighet er begrenset.  

Samarbeidet mellom tillitsvalgte og ledelsen beskrives som bedre nå enn tidligere. Det har vært satt i 

gang prosesser for å få det til å fungere bedre, og det meldes også om mer ro og fred internt grunnet ny 

organisasjonsmodell. Før opplevde både ansatte og tillitsvalgte at de ble satt opp mot hverandre i møter, 

eksempelvis mellom lokasjonene.  

Medarbeidere i SSHF uttrykker at det tærer på motivasjonen med stadige interne konflikter, diskusjoner, 

debatter og det som oppleves som uthenging i media. Det skaper ikke stolthet for SSHF når konflikter om 

sykehusets drift og oppgaveløsning spilles ut i avisen. Det er også et savn for mange at mye av det felles 

faglige samarbeidet, den faglige utviklingen og opplæringen på tvers har stoppet opp. 

1.3 Tiltak og forbedringer 

Rapporten avsluttes med tiltak og forslag til forbedringer. De tre sykehusene må fungere som sykehus i 

nettverk, selv med stedlig ledelse i de somatiske klinikkene. Beskrivelser av forutsetninger for å fungere 

godt som sykehus i nettverk, kombinert med erfaringer fra tidligere om faktorer som gjør det enklere å 

få en struktur både med stedlig ledelse og tverrgående struktur til å fungere, ligger til grunn for Deloittes 

anbefalte tiltak til SSHF.   

• For fagmiljøene er det viktig at de som jobber med det samme har faglige nettverk som de kan 
inngå i. SSHF må derfor fortsette arbeidet med fagrådene for å sikre at disse fungerer. 

• Håndtering av avvik og uønskede hendelser bør gjennomgås for å sikre at prosessen blir brukt til 

å sikre læring på tvers og ikke som skyts mot hverandre.  

• Fleksibel bruk av de ansatte og mobilitet av helsepersonell er en grunnforutsetning for å få 

modellen til å fungere; SSHF må sikre gode ordninger for ambulering og læring mellom de tre 

sykehusene. 

• Det trengs ro og stabilitet rundt behandlingstilbud ved de enkelte sykehusene med klar fordeling 

av spesialistfunksjoner og klare pasientstrømmer. SSHF må gjøre noen tydelige valg om hvilke 

funksjoner som skal ligge hvor, og de ansatte og lokalsamfunnet må akseptere beslutninger som 

blir tatt. Dette innebærer at samarbeid med kommuner og lokalsamfunn blir viktig.  

• SSHF bør fokusere på å bedre tilliten mellom sentral og lokal ledelse, og mellom sentral ledelse 

og lokalt ansatte og mellom ansatte på hver lokasjon. Toppledelsen bør også bli mer synlig og 

tilgjengelig ved hver lokasjon. 

• Det bør gjøres en samlet vurdering av kriterier for den interne organiseringen av klinikkene i 

seksjoner, avdelinger, enhetsstørrelse, kriterier, fullmakter og rollebeskrivelser for å sikre økt 

grad av harmonisering og helhet. Videre bør rolle- og ansvarsfordeling mellom klinikkdirektør, 

avdelingssjefer og seksjonsledere tydeliggjøres for å sikre at alle trekker i samme retning.  

• Det bør arbeides fokusert med pasientflyt og samarbeid mellom MSK og de tre somatiske 

klinikkene for å sikre like prosedyrer og praksis ved alle tre lokasjoner. 

• Ledergruppen bør jobbe frem et forslag til hvilke saker som skal løses lokalt, hvilke saker som 

skal løses på tvers av de tre somatiske klinikkene, hvilke saker de andre klinikkdirektørene eller 

stabsdirektørene skal involveres i og hvilke saker som skal løftes til administrerende direktørs 

bord. Dette må kommuniseres ut slik at hele organisasjonen får større forståelse for og innsikt i 

roller, beslutningsprosesser og fullmakter. 

Deloitte oppfatter at mange av våre forslag er i tråd med målene og merverdien for KOM-programmet og 

foreslår derfor å se på tiltakene i sammenheng med KOM-programmet og koble de mot eksisterende 

initiativ der. I tillegg foreslår vi at organisasjonsutvikling defineres som en konkret arbeidsstrøm i videre 

utviklingsarbeidet, med fokus er på den organisatoriske helheten, og særlig tiltak som går på utvikling av 

roller og samarbeid på tvers.  
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2. Om evalueringen 

2.1 Bakgrunn og mandat for evalueringen 

Sørlandet Sykehus HF (SSHF) innførte i januar 2016 en ny overordnet klinikkstruktur. Foretaket gikk fra 

å ha en tverrgående klinikkstruktur for alle klinikker (inkl. medisin og kirurgi) til en struktur med stedlige 

somatiske klinikker for Kristiansand, Arendal og Flekkefjord. Heretter vil Deloitte benevne de somatiske 

klinikkene SSK, SSA og SSF.  

Klinikk for psykisk helse (KPH) og Medisinsk service klinikk (MSK) ble videreført som tverrgående 

klinikker. På samme tidspunkt ble det også etablert en tverrgående klinikk for prehospitale tjenester 

(PTSS). 

Begrunnelsene for å innføre stedlige klinikker i somatikken var både den økonomiske utviklingen, som 

hadde vist en negativ trend over flere år, og et ønske om mer stedlig ledelse forstått som økt 

tilstedeværelse av ledere, bedre oppfølging av og økt motivasjon hos medarbeiderne. 

Forslaget om omorganisering til stedlige klinikker ble møtt med interne motforestillinger, og risiko- og 

sårbarhetsanalysene som ble gjennomført påpekte flere iboende risiko- og usikkerhetsmomenter, gjengitt 

i delkapittel 3.6. 

Foretaket valgte likevel å gå for den nye modellen. Det ble både vurdert og satt i gang prosesser for å 

gjennomføre ulike organisatoriske, såkalte kompenserende, tiltak som skulle bidra til å motvirke 

risikoene knyttet til den nye strukturen.  

Det ble også bestemt at ny klinikkstruktur skulle evalueres etter noen år.  

Ved årsskiftet 2018/19 besluttet administrerende direktør ved Sørlandet Sykehus å gjennomføre en 

evaluering av klinikkstrukturen i løpet av våren 2019. Følgende områder skulle inngå i evalueringen:  

• Målsettingene med innføring av ny klinikkstruktur – hvordan har det gått?  

• Organisering på ulike nivåer i klinikkene 

o Klinikkstruktur inkl. etablering av PTSS 

o Avdelingsstruktur –enhetlig/ulik struktur i somatiske stedlige klinikker 

• Samarbeid på tvers av lokasjoner 

• Ledelse og styring herunder 

o nærhet til klinikk, økt tilstedeværelse, økt motivasjon hos medarbeidere, bedre 

oppfølging av ledere. 

o Samordning av kvalitetsarbeidet 

o Samarbeid med tillitsvalgte og verneombud 

 

Det var en premiss for evalueringen at dagens overordnede klinikkstruktur skal ligge fast, og at fokus 

skal ligge på forbedringer innenfor denne modellen.  

Vår forståelse av oppdraget har vært at evalueringen skal undersøke og vurdere status for 

målsettingene med og begrunnelsene for ny struktur, for fallgruvene og risikomomentene som var påpekt 

samt kompenserende mekanismer, og på basis av dette gi innspill til forbedringer. Evalueringen skal 

resultere i forslag til tiltak som kan bidra til videreutvikling av helseforetakets virksomhet innenfor 

dagens overordnede klinikkorganisering. 

2.2 Overordnet tilnærming til evalueringen  

Helseforetakene i Norge har klinikker som er disiplinbasert, styrt og ledet på tvers av institusjoner og 

geografi, eller de har klinikker som er organisert etter institusjon og geografi med stedlig ledelse, eller de 

har en «hybrid» løsning med en kombinasjon av begge prinsipper. Mange av foretakene har i de senere 

årene omorganisert klinikkene fra tverrgående til stedlig ledelse eller vice versa, basert på utfordringer 

med eksisterende klinikkstruktur og ambisjoner for hvordan ny klinikkorganisering vil kunne bidra til å 

løse utfordringene. Deloitte er opptatt av å se og forstå den nye klinikkstrukturen ved SSHF i lys av disse 

generelle erfaringene for helseforetakene, og vil konsentrere evalueringen om spørsmålet hvordan den 
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valgte klinikkstrukturen fungerer og hva som skal til for å forbedre måten den fungerer på, sett i lys av 

de utfordringene som den skulle bidra til å løse. 

Organisasjonsendringer er krevende å håndtere for organisasjoner, og de lykkes sjelden fullt ut i 

betydningen at alle mål og ambisjoner innfris eller at alle blir fornøyde. Evalueringer som spør om status 

for utvikling og nåsituasjon av en organisatorisk endring vil tendere til å få frem mye av det som finnes 

av kritikk, problemer og misnøye, og mindre av positive erfaringer og det som fungerer bra.  

Deloitte vil gjennom denne evalueringen forsøke å balansere fremstillingen og også ta med det som 

kommer frem av positive funn og beskrivelser av hva som fungerer godt i nåværende modell, slik at 

evalueringen kan legge grunnlag for en helhetlig og planmessig videre utvikling av organisasjonen. 

Samtidig er det uunngåelig at det vil være viktige, velfungerende forhold i organisasjonen som faller litt i 

skyggen av beskrivelsene i rapporten.  

Evalueringen gjelder en endring av SSHFs organisasjonsstruktur. Organisasjonsteorien sier følgende om 

denne type endringer1: 

• Organisering er viktig og aldri nøytralt, og organisasjonsstrukturen påvirker organisasjonens 

arbeid og oppgaveløsning 

• Samtidig er det ingen organisasjonsstruktur eller –modell som er perfekt eller «løser alt». Det er 

styrker og svakheter, risiko og muligheter knyttet til enhver modell. Som oftest kreves 

kompenserende, risikoreduserende eller kompletterende tiltak for å kunne ivareta fordelene og få 

det beste ut av valgt modell 

• Organisasjoner har både fastsatte, formelle strukturer og mer flytende, uformelle strukturer og 

mønster for samhandling. Det formelle og uformelle spiller sammen og påvirker hverandre 

gjensidig. Dersom det gjøres endringer i den formelle strukturen, vil det også skje endringer i 

den uformelle organisasjonen, men det er ofte vanskelig å forutsi hvordan.  

• Spesielt for komplekse og hybride organisasjonsstrukturer, med flere ulike styrings- og 

ledelsesmodeller, matriseliknende strukturer ol. kan det være vanskelig å isolere betydningen av 

strukturelle endringer opp mot andre endringer i organisasjonen. 

• Analyse og vurdering av organisasjonsstruktur vil alltid være komplekst og beheftet med en god 

del usikkerhet, både hva gjelder beskrivelse av historikk og sammenhenger, og forståelse av 

strukturens betydning i forhold til andre organisatoriske hendelser og den generelle utviklingen i 

og utenfor virksomheten i den samme tidsperioden. 

Basert på denne forståelsen vil vår evaluering beskrive og vurdere nåsituasjonen og få frem konkrete 

forhold ved organisasjonen som er kritisk å gjøre noe med, uten nødvendigvis å kunne forklare eller 

trekke slutninger om årsaker til utviklingen eller plassere alle funn i forhold til spørsmålet om 

organisasjonsstruktur. Deloitte mener at en slik tilnærming gir et svar på oppdraget og grunnlag for 

videreutvikling av organisasjonen. 

2.3 Metodisk tilnærming og praktisk gjennomføring 

Deloitte la opp til en kvalitativ og involverende evalueringsprosess, for å sikre et bredest mulig tilfang av 

erfaringer, synspunkter og innspill til forbedringer knyttet til klinikkstrukturen ved SSHF og for å øke 

opplevd relevans og legitimitet til evalueringsresultatet som kommer frem.   

Deloitte inviterte ledere, tillitsvalgte og ansatte på alle nivåer og geografier i helseforetaket til å delta på 

intervjuer av en til to timers varighet. Intervjuene var strukturert om felles tema, og hadde i stor grad en 

dialogform, slik at det var mulig å følge opp og få utdypet spørsmål, tilbakemeldinger og innspill. 

Oppmøtet har vært noe varierende, men de Deloitte har snakket med har vært interesserte og 

engasjerte, og Deloittes inntrykk er at de åpent og fritt har delt av egne erfaringer og synspunkter. 

                                                

1 Dette er basert på hovedpunkter om betydningen av organisering hentet fra både et institusjonelt og et instrumentelt 
perspektiv på politisk styrte organisasjoner (se for eksempel Organisasjonsteori for offentlig sektor, Christensten, 
Lægreid, Roness og Røvik (2009).  
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Tilsammen ble det gjennomført intervjuer med ca. 60 ansatte, i en kombinasjon av individ- og 

gruppeintervju, og både som fysiske møter, per telefon eller i videokonferanse. Intervjuene ble i 

hovedsak gjennomført i april og mai 2019.  

I juni gjennomførte Deloitte en workshop for alle som hadde blitt intervjuet for å videreutvikle og 

kvalitetssikre evalueringsfunn, vurderinger og innspill til forbedringer. Workshop var lagt opp med 

videooverføring og stedlige fasilitatorer i Arendal, i Flekkefjord og på to lokasjoner i Kristiansand. Her ble 

hovedfunn og tiltak som hadde blitt identifisert gjennom intervjurundene presentert og validert, og 

workshopdeltakerne fikk jobbe individuelt, og i større og mindre grupper, for å konkretisere og vurdere 

innspill til forbedringer.  

I tillegg til intervju og workshop har Deloitte gått gjennom årsrapporter, årsberetning, årlig melding, 

styresaker, saker i andre utvalg, brev, presentasjoner, relevante rapporter m.m., for å få korrekte 

beskrivelser av bakgrunn, formål og prosess, og for å kvalitetssikre og etterprøve uttalelser i intervjuer 

og samtaler. Rapporten kombinerer informasjon og data fra både intervjuer og dokumenter og inneholder 

henvisninger til hovedkilden.  

Styrken med vår metodiske tilnærming er at det blir formidlet flere sider både ved selve klinikkstrukturen 

og ved innføringsprosessen som har betydning for ansattes erfaringer og oppfatninger av status.  

Utfordringen med denne type metodikk er at mengden enkeltsynspunkter kan føre til at hovedbudskapet 

drukner litt, og det kan bli vanskeligere å få frem hva som er de viktigste funnene og hvilke 

forbedringstiltak som vil være mest kritisk at SSHF tar tak i.  

For å motvirke dette er det gjort forsøk på å vurdere ulike beskrivelser og budskap ut fra både avsender, 

styrke og frekvens, det har blitt sett på innbyrdes konsistens og holdt ulike utsagn opp mot annen 

informasjon Deloitte har hatt tilgang til. Underveis er det laget oppsummeringer og hypoteser knyttet til 

funn som har blitt testet i videre samtaler.       

Likevel er det viktig å understreke at evalueringen gir et øyeblikksbilde av hvordan situasjonen med 

stedlige klinikker i somatikken ble beskrevet av foretaksledelse, avdelingssjefer, utvalgte seksjonsledere 

samt alle foretaks- og klinikktillitsvalgte på forsommeren 2019, som har vært utgangspunkt for Deloittes 

vurderinger og innspill til forbedring.      

2.4 Hvordan rapporten er lagt opp 

I neste kapittel (kapittel 3) beskrives dagens organisasjonsmodell ved Sørlandet sykehus og endringene 

som ble gjort i 2016 nærmere. Typiske styrker og svakheter ved hhv. tverrgående og en stedlig 

klinikkstruktur blir beskrevet, og mulige utfordringer og suksesskriterier for at SSHF sin modell med både 

stedlige somatiske klinikker og tverrgående klinikker skal fungere blir diskutert, herunder forhold knyttet 

til selve prosessen for innføring av ny klinikkstruktur. 

Kapittel 4 tar for seg evalueringens hovedfunn. Deloitte undersøker måloppnåelse og positive og negative 

erfaringer med dagens klinikkstruktur, og tar spesielt opp forhold som knytter an til faglig samarbeid, 

styring og ledelse.  

Kapittel 5 avslutter rapporten med Deloittes vurderinger og anbefalinger til videre utvikling av SSHF, 

basert på evalueringens hovedfunn, forståelse av organisasjonsendring og endringsledelse.   

I vedlegget til rapporten ligger en mer detaljert beskrivelse og oppsummering av gjennomført workshop, 

intervjuguide og liste over skriftlige kilder.   
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3. Ny organisering fra 2016 og prosessen med 

innføring av ny klinikkstruktur 

3.1 Om Sørlandet Sykehus HF 

Sørlandet Sykehus HF ble etablert i 2003 ved en fusjonering av daværende Aust-Agder sykehus HF, Vest-

Agder sykehus HF og Lister sykehus HF. Etter 2003 er sykehusene i Mandal og Farsund lagt ned slik at 

foretaket nå har tre somatiske sykehus: Arendal, Kristiansand og Flekkefjord.  

Sørlandet Sykehus betjener i dag befolkningen i begge Agder-fylkene. SSHF har også 

lokalsykehusfunksjon for kommunene Lund og Sokndal i Rogaland. Flekkefjord sykehus har funksjon som 

lokalsykehus for Listerkommunene og kommunene Lund og Sokndal i Rogaland, og har med dette et 

befolkningsunderlag på rundt 42 000. Arendal sykehus dekker kommunene øst i Agder med et 

befolkningsunderlag på ca. 89 000, og Kristiansand er det største sykehuset med et nedslagsfelt på ca. 

164 000. Til sammen har SSHF et opptaksområde på ca. 300 000 personer, og dette forventes å øke 

med 66 500 personer fra 2016-2035.  

 

Figur 1: Sørlandet sykehus. Kilde: Kortversjon Utviklingsplan 2035 

 

Ifølge årlig melding 2018 hadde SSHF ved utgangen av november 2018 503 somatiske senger inklusive 6 

kuvøser og 50 senger til pasienter på pasienthotell. Sykehuset disponerer i tillegg 57 tekniske senger 

(intensiv- og oppvåkningssenger). Klinikk for psykisk helse hadde 263 senger.  

Allerede før sykehusreformen i 2002 var det et omfattende samarbeid mellom sykehusene i 

Agderfylkene. Samtidig har det både før og etter reformen vært diskusjoner, og også en viss grad av 

konkurranse, om funksjonsfordeling mellom sykehusene. Ansatte ved sykehuset omtaler seg selv som et 

polarisert sykehus og det sies at det har vært polarisert mellom de ulike stedene siden seilskutetiden.  
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3.2 Ny organisering i 2016 

Ved etableringen av helseforetaket i 2003 ble det innført en struktur med tverrgående klinikker for alle 

disipliner, som foretaket beholdt frem til og med 2015. Våren 2014 ble det besluttet at daværende 

organisasjons- og ledelsesmodell skulle evalueres når Utviklingsplan 2030 og Strategiplan 2015-2017 var 

styrebehandlet. Styrevedtaket fra 5. februar 2015 lå til grunn for den videre utviklingen av SSHF i 2015. 

Det ble vedtatt å videreutvikle en driftsmodell med tre sykehus, der sykehuset i Kristiansand er det 

største. Administrerende direktør vurderte at daværende organisasjonsmodell med tverrgående 

klinikkstruktur ikke ville løse utfordringene i foretaket. Det ble holdt frem et behov for å innføre en 

modell med stedlig ledelse med økt tilstedeværelse, tettere oppfølging, bedre styring og kontroll og mer 

enhetlig struktur og rapportering ved de enkelte sykehusene for å øke aktiviteten og redusere 

bemanningsveksten og derigjennom bedre den økonomiske utviklingen.  

I september 2015 ble det nedsatt en arbeidsgruppe, bestående av administrerende direktør, 

organisasjonsdirektør og en tillitsvalgt fra hvert sykehus for å vurdere om modellen i Vestre Viken, med 

stedlig ledelse for medisinsk og kirurgisk aktivitet på hver lokasjon, kunne gi bedre økonomisk resultat 

også for SSHF. Arbeidsgruppen skulle gi sin vurdering senest 31.12.2015. Allerede 15. oktober 2015 

sluttet styret seg til ny overordnet modell for organisering av somatikken, tilsvarende den i Vestre Viken, 

og det ble vedtatt at helseforetaket skulle arbeide videre med en plan for implementering av ny 

organisasjonsmodell. Planen ble lagt frem til orientering på styremøte 19. november 2015, med 

forutsetninger om innføring fra 1.januar 2016.  

1. januar 2016 ble den nye klinikkstrukturen innført, gjennom opprettelsen av tre ulike somatiske 

klinikker med stedlig ledelse, en for hver lokalisasjon: Flekkefjord, Kristiansand og Arendal. Klinikk for 

psykisk helse, psykiatri- og avhengighetsbehandling (KPH) og Medisinsk serviceklinikk (MSK) ble beholdt 

som tverrgående klinikker. Prehospitale tjenester (PTSS) ble organisert som en egen tverrgående klinikk.    

Dette gir følgende organisasjonskart: 

 

Figur 1: Organisasjonsmodell SSHR som etablert i 2016. PTSS, MSK og KPH er tverrgående organisert. 

I forbindelse med strategiarbeidet for perioden 2015-2017 ble det satt ned en arbeidsgruppe med 

deltakere fra sykehuset i Flekkefjord som skulle beskrive fremtidige funksjoner, inkludert vaktordninger, 

ved Sørlandet Sykehus Flekkefjord (SSF). Siden arbeidsgruppen var delt i synet på hva som ville være 

den beste strategiske løsningen for SSF i perioden fremover, ble arbeidsgruppen utvidet med deltakere 

også fra SSA og SSK, og mandatet ble utvidet til å gjelde SSFs funksjoner i SSHF for å sikre en 

bærekraftig driftsform for fremtiden også utover strategiperioden. Da planen senere skulle oppdateres 
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frem til 2035 var det ikke enighet om dette internt i sykehuset, der noen kjempet for ett stort sykehus, 

mens andre ønsket tre sykehus, alle med akuttkirurgi. Det var spesielt den akuttkirurgiske virksomheten 

i Flekkefjord som flere mente var for liten til å være forsvarlig å drive videre. Våren 2017 ble endelig 

sykehusstruktur basert på Nasjonal helse- og sykehusplan for 2016 vedtatt i foretaksmøtet. For SSHF sin 

del betydde dette at ny utviklingsplan skulle utarbeides der utgangspunktet var å beholde de tre 

sykehusene med akuttfunksjoner, noe foretaksmøtet i HSØ stadfestet.   

3.3 Formålet med omorganiseringen 

I styresak 079-2015 står det at det overordnede målet var å «sikre nødvendige årlige investeringer ved å 

opprettholde avtalt resultatkrav på 120 millioner kroner i strategiplanperioden 2015 – 2017». Det er stor 

enighet blant alle Deloitte har snakket med om at økonomi var hovedbegrunnelsen for omorganiseringen 

– og for mange også eneste grunnen til omorganisering. Økonomien til SSHF var veldig god i perioden 

2005-2012, og SSHF var kjent for å være det mest kostnadseffektive helseforetaket i regionen. Etter å 

ha arbeidet aktivt med å synliggjøre at SSHF kom dårlig ut av inntektsmodellen fikk foretaket i perioden 

2010-2013 en vesentlig økning av rammene. Dette førte til en kraftig økning i årsverk, noe som 

beskrives som en «galopp internt for å bruke ressurser». Det ble blant annet oppbygging av til dels 

parallelle vaktordninger, særlig innen kirurgiske fag. På mange måter kan det sies å være naturlig med 

en økning i årsverk etter en opplevelse av å ha levd magert i mange år, men årsverksoppbyggingen 

fortsatte etter at økningen i inntektene avtok, og det var ikke bærekraftig vekst siden årsverkene vokste 

fra aktiviteten. Det ble også gjennomført en del nødvendige investeringer, eksempelvis innen MTU, men 

det er fremdeles stort etterslep innen eksempelvis bygg. De økonomiske resultatene innen særlig 

somatikk hadde en negativ utvikling. 

I 2015 var den økonomiske situasjonen i SSHF karakterisert som svært anstrengt. I perioden fra 2010 til 

2015 leverte SSHF resultat i henhold til budsjett, i størrelsesorden 2 % av omsetningen, noe som er 

nødvendig for å kunne gjennomføre nødvendige investeringer. SSHF så at dette i økende grad skyldes 

engangseffekter samt gode resultater i KPH, mens driften i de somatiske klinikkene forverret seg. I 2015 

lå det an til et resultatavvik på ca. 70 mill. kroner. I økonomisk langtidsplan 2016-2019, styresak 048-

2015, fremgår det at nødvendige tiltak blir reduksjon i antall årsverk og gjenvinne en posisjon med kost 

per DRG-indeks under 0,90 for å sikre en bærekraftig økonomisk utvikling.   

Endringene i klinikkstrukturen, med innføring av stedlig ledelse i somatikken, skulle bidra til økonomisk 

skjerping som kunne sikre nødvendige årlige investeringer gjennom å opprettholde avtalt resultatkrav på 

120 millioner kroner per år i strategiplanperioden 2015-2017. Det stedlige ansvaret skulle bidra til å:   

• Øke aktivitet, redusere ventelister og ha null fristbrudd ved foretaket 

• Redusere personellbruk ved foretaket 

• Sørge for riktig koding  

 

Det var også fremmet tydelige ønsker om stedlig ledelse fra tillitsvalgte og ansatte, i en tidsperiode hvor 

stedlig ledelse også på politisk og nasjonalt nivå ble løftet frem som hovedmodell for helseforetakene.    

Det var i tillegg nevnt at tre somatiske klinikker kunne føre til en positiv form for konkurranse mellom 

dem og at dette skulle gi økt produktivitet, og bedre resultater.  

Et mindre grep som ble tatt i forbindelse med dette var at klinikkøkonomene ble overført til 

økonomiavdelingen med faglig og administrativ rapportering til økonomisjef. Det skulle etableres en 

standardisert controllermetodikk i alle klinikkene, kombinert med tett og hyppig oppfølging på avdelings- 

og enhetsnivå.  

3.4 Nærmere om ulike modeller innen helseforetak 

Ulike helseforetak har valgt ulike måter å organisere seg på med ulike lederstrukturer. Forenklet kan man 

tenke seg at helseforetak kan organiseres på to måter, med enten tverrgående klinikkstruktur eller en 

klinikkstruktur med stedlig ledelse. Modellen med tverrgående klinikkstruktur innebærer at ulike fag og 

funksjoner i helseforetaket organiseres i egne selvstendige enheter med én sentral ledelse på tvers av 

geografiske lokasjoner. Strukturen legger vekt på utøvelse og utvikling av fagene og funksjonene, men 

legger mindre til rette for integrasjon og utvikling på tvers av fagene internt i de enkelte geografiske 

enhetene. En geografisk klinikkstruktur lar i større grad det enkelte driftssted, fysiske bygninger og 

strukturer angi rammer og føringer for virksomheten. Det kan legges til rette for funksjonsfordeling 
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mellom sykehusene, men i de fleste tilfeller tilstrebes mer eller mindre komplette sykehus på hvert 

geografisk sted. Denne klinikkstrukturen innebærer stedlig ledelse ved alle lokasjoner. Modellen bidrar til 

geografisk nærhet for pasientene og lokalt eierskap og styring av sykehuset. 

I realiteten har mange helseforetak en hybrid løsning med en kombinasjon av stedlig og tverrgående 

ledelse. Det er styrker og svakheter ved begge modeller og de samme momentene kan bli omtalt både 

som styrke og svakheter.  

 Tverrgående klinikkstruktur Klinikkstruktur med stedlig ledelse 

S
ty

r
k
e
r
 

God styring av foretaket God intern koordinering ved de ulike lokasjonene og 
dermed lokal effektivitet der det enkelte sykehus 
fungerer som et helhetlig system 

Sikre fagkompetanse/bredde i fagmiljø Godt arbeidsmiljø ved det enkelte sykehus 

Bidra til et godt/effektivt samarbeid eksternt Godt samarbeid med kommune og lokalsamfunn 

Lykkes i større grad å få i gang utvikling mot større 
og sterkere fagmiljø, mer felles tenkning, utvikling 
og prioritering av felles pasienttilbud  

 

S
v
a
k
h

e
te

r
 

Geografiske avstander er krevende for utøvelse av 
lederskap 

Kan skape rivalisering og utfordringer for samarbeid 
mellom sykehusene 

Utfordrende med eksternt samarbeid, eksempelvis 
med kommunene 

De administrative linjene «kutter» fagmiljøet i 
foretaket og skaper utfordringer for felles utvikling 
av fagmiljøene i helseforetaket 

Utfordrende å sikre effektivitet og koordinering ved 
det enkelte sykehuset 

Små fagmiljø, og dermed vansker med å rekruttere 
og beholde fagfolk 

Utfordrende å sikre et godt arbeidsmiljø ved 
lokalsykehuset 

Redusert mulighet for styring fra sentral ledelse 

 

Oppsummert kan man si at kjennetegn ved tverrgående klinikkstruktur er at det kan bli enklere å styre 

sykehuset fra toppen og ned samt enklere å tenke helhetlig og sette i gang tiltak på tvers. Den faglige 

robustheten styrkes ved å høre til en felles enhet og det blir enklere å sikre rotasjon og fleksibilitet 

mellom sykehusene. Utfordringer ved tverrgående klinikkstruktur kan være for lite oppmerksomhet på de 

ulike geografiske lokasjonene, lite kontakt mellom klinikkdirektører og lokale ledere, dårlig koordinering 

lokalt og økt behov for fjernledelse, reising, videomøter o.l. Det er vanskeligere å fremstå koordinerte ut 

mot eksterne samarbeidspartnere siden det ofte er mindre fokus på de geografiske lokasjonene.  

For klinikkstruktur med stedlig ledelse er styrker ved stedlig ledelse at det blir bedre intern koordinering, 

samarbeid og pasientflyt, god kommunikasjon på tvers, felles identitet på det enkelte sykehus og mindre 

reising og logistikk. Det er enklere å samarbeide med eksterne aktører som kommuner og lokalsamfunn. 

Utfordringer er at samarbeidet mellom sykehusene i foretaket blir vanskeligere i praksis med mindre 

fokus på helhet, mer administrasjon og mindre fagfokus lokalt og lokalpolitisk fokus fremfor 

pasientbehandling og effektivitet. Fagmiljøene blir små og det kan være utfordrende å rekruttere.  

Erfaringer fra ulike helseforetak viser nødvendige faktorer og faktorer som gjør det enklere å lykkes med 

de to organisasjonsformene.  

Tverrgående klinikkstruktur Klinikkstruktur med stedlig ledelse 

Nødvendige faktorer Faktorer som gjør det 
enklere 

Nødvendige faktorer Faktorer som gjør det 
enklere 

Ledelse: 

• Sentral klinikkdirektør 
må ha kapasitet til 
også å lede lokalt 

• Avklarte roller slik at 
avgjørelser kan tas på 

• Arbeid med 
pasientflyt og 
utvikling av klare 
pasientforløp 

Leders personlige 
egenskaper:  

Alle sykehus trenger en 
leder som oppfyller de 
nasjonale kravene til 

Samhandling med andre 
foretak/kommuner: 

• Ro og stabilitet rundt 
behandlingstilbud ved 
lokalsykehuset 
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tvers av klinikker / 
felles for flere 
klinikker når dette er 
nødvendig lokalt 

Administrativ og klinisk 
støtte: 

• Rask håndtering av 
kontakt fra lokalt 
sykehus til sentralt 
sykehus 

• Likeverdig tilgang på 
administrative / 
kliniske 
støttetjenester lokalt 
som sentralt 

Kultur: 

• En kultur som har 
pasienten i fokus og 
der ansatte 
samarbeider om 
pasienten uten å 
måtte eskalere 
avgjørelser til høyeste 
nivå 

• Disponere personell 
gjennom gode 
rotasjonsordninger 

• Veie opp for mangel 
på lokal stedlig 
ledelse ved å ha god 
dialog med 
kommuner 

• Ledelse på avstand 
krever at sentrale 
ledere reiser ut og 
man må finne 

møteformer som 
sikrer dette 

ledelse i helsesektoren, 
uavhengig av struktur: 

• Helhetstenkende 
• Ansvarlig 
• Endringsvillig 
• Handlekraftig 
• Kommuniserende 
• Inspirerende 

Andre forutsetninger: 

• Klar rolle, fullmakt, 
myndighet og 
budsjettansvar 

• Driftsmøter for 
koordinering av 
sykehuset 

• Klar fordeling av 
spesialistfunksjoner 

• Klare pasientstrømmer 
• Sentral ledelse må føle 

at de har kontroll 
• Tillit mellom lokal og 

sentral ledelse 
• Stolthet når det 

gjelder 
behandlingstilbud ut 
mot lokalsamfunnet 

Kompetanse: 

• Fleksibel bruk av de 
ansatte 

• Mobilitet av 
helsepersonell 

• Tilstrekkelig 
diagnostisk 
kompetanse/ 
hjelpemiddel. Det er 
behov for generalist-
kompetanse 

• Klar forståelse av 
hvilke behandlinger 
som kan utføres uten 
at det går utover 
pasientsikkerhet 

• Nisjebasert poliklinisk 
virksomhet med 
ambulante klinikere 

• Nettverk innen fag – 
kanskje med mulighet 
for å bidra med forslag 
til avgjørelser for 
øverste ledergruppe 

Andre avgjørende 
faktorer: 

• Størrelse på foretaket, 
geografiske avstander, 
tilbudet ved 
lokalsykehuset og 
utfordringsbilde i 

foretaket kan avgjøre 
behovet for stedlig 
ledelse 

 

Oppsummert kan man si at de fleste foretak havner på en hybridløsning og trenger suksessfaktorer både 

fra tverrgående klinikkorganisering og organisasjonsstruktur med stedlig ledelse. Det vil alltid være 

behov for kompenserende tiltak, eksempelvis: 

• Tverrgående ledere og sentral ledelse bør reise rundt på de ulike geografiske lokasjonene og være 

tilstede og synlige for alle medarbeiderne 

• Det bør være faste møtedager som sikrer at alle får delta 

• Ved stedlig ledelse må det være system for en god dialog og felles arbeid med prosedyrer på tvers 

for å sikre likhet og helhet i foretaket 

• Det trengs gode ledere uansett organisasjonsform, og ledere som ikke fungerer vil ikke fungere 

uansett organisasjonsform 

3.5 Suksesskriterier ved omorganisering  

Større organisasjonsendringer er krevende å håndtere for organisasjoner, og de lykkes sjelden fullt ut i 

betydningen at alle mål og ambisjoner innfris eller at alle blir fornøyde. Det er forsket mye på hva som 
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skal til for å få til gode endrings- og omstillingsprosesser2. Stikkord som går igjen er kommunikasjon, 

involvering, visjon, planlegging, oppfølging og ledelse. Ut fra Deloittes erfaring og beste praksis for 

vellykkede omstillingsprosesser, enten det er omorganisering, konsolidering eller integrasjoner er det tre 

pilarer som må være plass: 

1. Tydelige målsettinger. Dette innebærer at formålet med fusjonen er tydelig og forstått, det er en 

tydelig visjon for dag 1 i ny organisasjon, synergier er identifisert og kommunisert og nye ledere 

og samarbeid mellom disse er på plass tidlig. 

2. Kontroll. Dette innebærer å balansere fokus på daglig drift opp mot organisasjonsendring, gode 

planleggings- og gjennomføringsverktøy, håndtering av risiko og utfordringer så raskt som mulig 

og ta de tøffe beslutningene tidlig og jobbe kontinuerlig med synergirealisering og 

effektivisering. 

3. Endringsledelse. Dette innebærer å erkjenne at omorganisering skaper usikkerhet i 

organisasjonen, sørge for rask implementering av hele organisasjonsstrukturen, identifisere og 

erkjenne kulturelle forskjeller på et tidlig tidspunkt og sikre videreføring der det har fungert bra, 

planlegge for endring på alle nivåer og kontinuerlig kommunikasjon om prosess og beslutninger. 

Timing og tempo er viktige faktorer å ta hensyn til. Det må være kapasitet i organisasjonen til å kunne 

fokusere på og håndtere endringsprosessen. Prosessen må også gis tilstrekkelig lang tid til at 

endringsansvarlige rekker å formulere og kommunisere tydelige mål, vurdere risiko og sårbarhet og ta 

konsekvensene av det som kommer frem her, involvere og forankre organisasjonen i endringsprosessen 

og bygge endringskapasitet og ny kompetanse hos berørte nøkkelaktører.  

3.5.1 Omorganiseringsprosessen i SSHF 

Det er flere som har tatt opp og problematisert hastigheten i prosessen for organisasjonsendringen i 

2016.   

Arbeidsgruppen ble satt ned i september 2015, og ny struktur ble innført fra 1. januar 2016. Fra å ha 

oppfattet seg selv som et foretak med kultur for «lange prosesser og prosesser for alt», ble denne relativt 

store omorganiseringen gjennomført med begrenset forarbeid. Innføringsprosessen gikk fort og 

endringen ble opplevd som plutselig. Fagpersoner på alle lokasjonene oppfatter at det etter årevis med 

arbeid for å samle og samkjøre fagmiljø, prosedyrer, behandling og utredninger på tvers, tok brått slutt 

ved omorganiseringen. Det er mange som sier at de tok opp risikoen for å tape det påbegynte 

samarbeidet på tvers med både ledelse, styret og HSØ i perioden. Selv om det i deler av SSHF var et 

stort ønske om stedlig ledelse, var det også mange typer av motstand i foretaket mot å endre 

organisasjonsstrukturen. 

Et eksempel på et innspill om risikoen ved den nye strukturen er dokumentert i brev fra ledere innen 

kirurgisk avdeling SSA og SSK til styret av 12. oktober 2015 med tittelen «Vedrørende opprettelsen av ny 

organisasjonsstruktur ved SSHF, konsekvenser for kirurgisk avdeling SSA og SSK». Her tar de opp sin 

bekymring for at innføring av ny organisasjonsstruktur som ikke ivaretar felles faglige interesser og 

kvalitative utfordringer vil rasere det kirurgiske tilbudet til pasientene i Agder. Brevet tar opp at 

samarbeidet hadde økt de siste årene, og at dette sikrer robuste fagmiljø som eksempelvis evner å 

rekruttere og beholde kompetanse gjennom rotasjonsordningen innen gastrokirurgi og urologi. Felles 

fagråd, felles prosedyrer osv. blir også trukket frem som styrker ved å være tverrgående organisert. 

Samarbeid på tvers gjør det også lettere å utnytte kapasiteten bedre, eksempelvis utfordringen med 

hovedtyngde av populasjon rundt SSK men med overkapasitet på operasjonsstuer ved SSA. De skriver at 

det er behov for økonomiske tiltak på tvers av foretaket, men at ny organisasjonsstruktur vil utsette 

nødvendige beslutninger. Brevet avslutter med å stille spørsmålstegn ved at hastigheten på prosessen 

medførte risiko for at uheldige konsekvenser ikke skulle bli tilstrekkelig belyst, at det manglet økonomisk 

konsekvensutredning og at det ikke fantes evidens for at effekten av omorganiseringen ville medføre et 

bedret resultat.  

                                                

2 Se for eksempel Kotter (1998), Jick (2003) og Grønhaug (2001). 
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3.6 ROS-analyse og konsernrevisjonsrapport  

I oktober 2015 ble forslaget til ny organisasjonsmodell ROS-analysert på en samling for FTV/HTV/HVO og 

ledere på alle nivåer, totalt ca. 190 personer. Sårbarhetsområdene som ble identifisert var: 

• Samarbeid mellom SSA, SSK og SSF 

• Ivaretakelse av satsingsområder i strategiplan 2015-17 

• Sårbare fagområder 

• Endring av avdelingsstruktur og omstillingskostnader 

• Forholdet mellom stab og klinikkene 

• Forventninger til stedlige klinikkdirektører 

• Andre forhold 

Det ble uttrykt bekymring for at arbeidet med kvalitet, faglig utvikling og kultur for helhet ville svekkes.  

I styresak 79-2015 ba styret om en beskrivelse om hvordan Sørlandet sykehus kunne redusere spesifikke 

sårbarhetsområder. Et av oppfølgingspunktene var at det ble nedsatt en prosjektgruppe med mål om å 

etablere et enhetlig kvalitets - og pasientsikkerhetsarbeid i SSHF (kliniske fagprosedyrer på foretaksnivå, 

kontinuerlig kvalitetsforbedring, styring etter kvalitetsmål og læring på tvers av klinikker samt 

gjennomgripende pasientsikkerhetskultur). Ordningene tredde i kraft 1. mars 2016. 

I mars og april 2016 ble de gjennomført en konsernrevisjon av endret organisasjonsmodell. Formålet 

med denne typen revisjon er å bekrefte helseforetakenes interne styring og kontroll innen risikostyring 

og virksomhetsstyring. Revisjonen kartla hvordan SSHF hadde lagt til rette for at endret 

organisasjonsmodell kunne implementeres i linjen, og vurderte om beslutninger knyttet til endret 

organisasjonsmodell var forankret i ordinær drift. Hovedkonklusjonen i rapporten var at SSHFs arbeid 

med virksomhetsstyring ville understøtte målene med endret organisasjonsmodell dersom det etablerte 

styringssystemet ble implementert i alle enheter. Revisjonen fant at målene for omorganiseringen var 

satt, men at det ikke fremgikk hvordan effekten av hver aktivitet knyttet til omorganiseringen skulle 

måles, slik at helseforetaket kunne vite at de fikk den ønskede effekten av omorganiseringen. Det var 

heller ikke vurdert om enkelte aktiviteter kunne medføre økte kostnader i forbindelse med 

omorganiseringen. Maler for forpliktende driftsavtaler var heller ikke ferdigstilte for alle ledernivåer, og 

det var derfor ikke tydelig og formalisert hvilke mål den enkelte leder hadde ansvar for å realisere. 

Strukturen for oppfølging av mål og krav mellom ledernivåene var heller ikke på plass.  

Rapporten ble presentert på styremøte 15. juni 2016 og administrerende direktør fikk i oppgave å følge 

opp konsernrevisjonens anbefalinger og presentere tiltaksplaner for styret. På styremøte i november 

2016 ble det rapportert samlet for denne konsernrevisjonsrapporten, 6/2016, og rapport 5/2016 om 

tiltaksarbeid etter revisjoner. Status på tiltakene var 33 % gjennomført, 56 % som pågikk og 11 % ikke 

startet. I januar 2017 er status 52 % ferdig, 44 % pågår og 4 % ikke startet. Det står at arbeidet med å 

inngå driftsavtaler for 2017 pågår og skal være på plass i løpet av mars.    

På bakgrunn av ROS-analysen og konsernrevisjonens rapport kommer det tydelig frem at det var en hel 

del bekymring før og rett etter sammenslåingstidspunktet. Dette gikk spesielt på samarbeidet mellom 

klinikkene, kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid og implementering av mål og virksomhetsstyring helt ut 

i organisasjonen. Dette er tema som har vært berørt i evalueringen. I neste kapittel om funn vil Deloitte 

beskrive hva som er status for disse bekymringene i 2019. 
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4.  Evalueringens hovedfunn 

4.1 Omorganiseringens effekter på måloppnåelse 

4.1.1 Den økonomiske utviklingen i tidsperioden 

Som nevnt over var det økonomiske utfordringer ved SSHF i perioden før omorganisering. Det var et håp 

om at omorganiseringen skulle føre til en mer bærekraftig økonomisk utvikling, siden modellen baserte 

seg på Vestre Viken HF, som kunne vise til gode økonomiske resultater i samme periode.  

Figuren viser at det har vært en positiv økonomisk utvikling i perioden for SSHF i betydningen at 

kostnaden per DRG-poeng (et aktivitetsmål) har gått ned. Sett opp mot sammenlignbare helseforetak i 

Helse Sør-Øst er ikke utviklingen like positiv. De andre helseforetakene har i større grad enn Sørlandet 

sykehus klart å øke aktiviteten uten å øke kostnadene tilsvarende.  

Vestre Viken eksempelvis skriver i årsrapporter fra perioden etter omorganiseringen at det har vært 

gjennomført en betydelig effektivisering av driften i de ulike klinikkene i foretaket, gjennom økt 

pasientbehandling (og økt finansiering gjennom DRG-poeng) uten tilsvarende vekst i bemanningen. I 

tillegg har det vært reduksjon av antall senger og tilhørende årsverk samt en dreining fra døgnbehandling 

til dagbehandling og polikliniske avtaler. Vestre Viken skriver at tilsvarende dreining også forekommer i 

andre helseforetak.   

Gjennom intervjuene kommer det frem at det har vært mye fokus på økonomi og økonomiske 

målsettinger i tidsperioden både før og etter omorganiseringen. Noen opplever at det i perioden «bare 

har handlet om de økonomiske målene». Fokus på økt aktivitet, reduksjon av ventelister, null fristbrudd, 

bedre styringsinformasjon, redusert personellbruk og riktig koding er i mindre grad kjent eller lagt vekt 

på. Samtidig har alle informantene klart for seg at det økonomiske bildet likevel ikke har blitt bedre siden 

Figur 2: Kilde: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 
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omorganiseringen. Helseforetaket oppfattes som å ha mange av de samme utfordringene knyttet til 

økonomisk styring og kontroll.  

Når det i samtalene blir gått mer detaljert inn på ledernes forståelse av den økonomiske utviklingen og 

sammenhenger mellom drift, kvalitet og økonomi, er det ulike oppfatninger og forklaringer av 

situasjonen. Noen stiller spørsmål om den overordnede inntektsmodellen er riktig, de er kritiske til 

hvordan budsjetter og budsjettmål settes (eks. at man bruker historisk kostnad og ikke aktivitetsnøkler), 

eller at det er ulik forventning til kutt ved de tre somatiske klinikkene. Andre problematiserer de 

økonomiske relasjonene mellom sykehus og klinikker, f.eks. at man driver internfakturering mellom 

klinikker, og at det oppstår forsinkelser i finansiering og flytting av midler grunnet at pasientene kommer 

fra andre områder eller flyttes mellom sykehus. Noen knytter økonomiske utfordringer til manglende 

bevissthet om sammenheng mellom ulike stillingskategorier, for eksempel at man ansetter en lege og det 

følger med kostnader til sykepleier og merkantile oppgaver, men samtidig kuttes det i merkantile 

ressurser. Resultatet kan bli flere administrative oppgaver på legen som tar tid bort fra møtet med 

pasienten.  

Det er mange som er opptatt av at SSHF har kjent til de økonomiske utfordringene lenge, men at 

foretaket har vært for dårlig til å sette inn fungerende tiltak, for eksempel å gjøre tydelige prioriteringer 

som følges opp.  Det har ikke vært gjennomføringsevne nok i organisasjonen, fra topp og helt ut, til å 

virkelig ta tak i de økonomiske utfordringene. Det blir sagt av flere at de ønsker en mye tydeligere 

beslutning om økonomi og prioriteringer, og en organisasjon som over tid klarer å stå ved det som er 

besluttet. Nå kan det istedenfor tydelig opp- og nedprioriteringer oppleves som at faglig ansvarlige ikke 

får tilstrekkelige rammer til å levere god kvalitet, og dette er en lite ønsket situasjon.  

Medarbeidere og ledere på lavere nivå nevner det som en pedagogisk utfordring at foretaket samlet sett 

kommer ut med positive økonomiske resultater hvert år, men at det ikke blir tydeliggjort hva disse 

resultatene skyldes eller hvorfor foretaket på tross av dette likevel må gjøre store kutt årlig. Det 

etterlyses mer og bedre informasjon om pasientgrunnlag, behandlingsvolum og resultater per klinikk som 

kan bli forstått ute i egen organisasjon.  

Det løftes også frem av noen at motivasjonen til å prøve å holde budsjetter minsker, når «de andre» ikke 

ser ut til å gjøre det. Eksempelvis har KPH levert gode økonomiske resultater over flere år og de har 

derfor en forventning om at dette er midler som skal investeres tilbake i KPH og ikke gå til inndekking av 

merforbruk i somatikken.  

På spørsmål om grepet med å flytte controllernes tilhørighet fra klinikk til stab for å sikre likere praksis 

og tettere oppfølging får Deloitte blandede tilbakemeldinger. Noen klinikkdirektører og ledere i klinikkene 

oppfatter at endringen har ført til at controllerne har mindre lojalitet til klinikkens oppgaver og 

utfordringer og er mindre til hjelp for klinikkdirektørene. Andre klinikkdirektører og ledere, i både klinikk 

og stab, trekker frem at flyttingen ikke har hatt noen merkbar effekt, og at controllerne i hovedsak 

arbeider på samme måte som tidligere.  

Når Deloitte spør de økonomiansvarlige gis det et bilde av at det ikke er entydig hvorvidt ny 

organisatorisk tilhørighet har ført til mer gruppefølelse og et styrket fagmiljø blant controllerne. Likevel 

sies det at samorganiseringen har bidratt til standardisering av prosessene og økt deling av data og 

informasjon. Dette ses på som en kvalitetsforbedring og en mulighet til å styrke økonomistyringen på 

sikt.    

Det er lite som tyder på at den nye klinikkstrukturen med stedlig ledelse i somatikken har hatt 

en merkbar effekt på den økonomiske måloppnåelsen. Internt i SSHF oppfattes også de 

økonomiske utfordringene som å henge sammen med andre forhold og faktorer enn 

overordnet organisasjonsstruktur, for eksempel utvikling i pasientgrunnlag, 

rekrutteringsutfordringer og vaktordninger. Tilbakemeldingene fra intervjuene peker på noen 

organisatoriske forhold som vanskeliggjør økonomisk styring og kontroll i SSHF: 

- Opplevelse av for lite eller for dårlig informasjon, kunnskap og forståelse om 

sykehusets økonomi i organisasjonen  

- Uklare prioriteringer, for få eller svake tiltak og manglende gjennomføringsevne 

- Opplevelser av urettferdighet, ulike kulturer og sviktende lojalitet til beslutninger 
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4.1.2 Utviklingen forandre målsettinger i perioden   

Mange av informantene trekker frem pasientgrunnlaget til SSHF og størrelsen på sykehusene som både 

en faglig, organisatorisk og økonomisk utfordring. For eksempel vises det til SSA som i utgangspunktet er 

bygget for et større befolkningsgrunnlag enn det i dag betjener, og derfor har ledige operasjonsstuer som 

står ubrukt. Sykehuset må også bygge ned sengeposter. SSF har lite omfang innen en del fagområder og 

erfarer at de derfor har vedvarende utfordringer med rekruttering og spesialisering. SSK, derimot, 

beskriver en situasjon med periodevis sprengt kapasitet og stor økning i ventetider.  

Det var innledningsvis løftet frem som en ambisjon at en inndeling i tre somatiske klinikker skulle føre til 

en positiv og økonomisk fordelaktig konkurranse om å drive virksomheten mest mulig effektivt. Alle 

informantene sier at dette ikke har virket etter intensjonen, blant annet på grunn av endringer i 

pasientgrunnlaget. Mange stiller også spørsmålstegn ved om tanken om konkurranse i seg selv er 

rasjonell eller riktig. De tre somatiske klinikkene er av veldig ulik størrelse med ulike forutsetninger og 

kan ikke konkurrere om å drive virksomheten effektivt på like vilkår. Den reelle konkurransen står om 

pasienter og funksjoner.   

En av målsettingene med omorganiseringen var å få kontroll på antall ansatte. Om man ser på 

utviklingen for antall årsverk og antall ansatte i perioden etter omorganiseringen har begge deler hatt en 

økning, fra 5 557 til 5 697 brutto årsverk og fra 7 270 til 7 374 antall ansatte. Det har vært en noe 

høyere økning i antall årsverk enn i antall personer, noe som kan indikere at flere har fått økt 

stillingsprosenten sin i perioden 2015-2018.  

På spørsmål om målsettinger knyttet produktivitet og effektivitet er det noen som trekker frem at telling 

av aktivitet gjøres ulikt i de tre somatiske klinikkene, og at derfor er vanskelig å sammenlikne eller si noe 

om den samlede utviklingen for SSHF. Et eksempel som nevnes på ulik praksis er telling av 

pasientbehandling; Noen regner antall hoder som er «innom operasjonsstua» men legger ikke til 

«knivtid», eller det er ulik registrering av start og slutt på knivtid. Uten samarbeid og felles standarder og 

prosedyrer er det vanskelig å enes om hvordan dette skal registreres. Nedenfor vises tall for utvikling av 

fristbrudd, ventetid og årsverk før og etter ny organisasjonsmodell. Tallene er hentet fra årsberetningene 

til SSHF.  

 

Andel fristbrudd 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Somatikk 5,8 % 4,5 % 5,6 % 4,1 % 2,6 % 2,8 % 2,5 % 

Psykisk helsevern voksne 9,3 % 6,7 % 4,5 % 1,5 % 0,8 % 0,0 % 0,6 % 

Psykisk helsevern barn og unge - - 3,4 % 0,5 % 0,1 % 0,0 % 0,3 % 

TSB 4,5 % 4,1 % 1,3 % 0,5 % 1,6 % 1,6 % 0,6 % 

 

 

Gjennomsnittlig ventetid 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Somatikk 74 71 69 62 58 58 63 

Psykisk helsevern voksne 39 51 45 45 44 41 48 

Psykisk helsevern barn og unge  34 32 33 33 30 35 

TSB 37 52 41 33 31 33 29 

Gjennomsnitt  70 68 61,1 57 57 61,5 

Mål  65 65 65 65 60 57 

 

 2015 2016 2017 2018 

Brutto årsverk 5 557 5 612 5 676 5 697 

Antall ansatte 7 270 7 278 7 338 7 374 

 

Basert på denne statistikken ser man at andelen fristbrudd har hatt en positiv utvikling siden 2012, selv 

om det ikke er helt lineært, men med noe variasjon fra år til år. Gjennomsnittlig ventetid følger en positiv 

trend for de fleste områdene, men antallet dager gikk noe opp igjen i 2018, på alle områder utenom TSB. 

Relativt sett er det somatikken som drar opp andel fristbrudd og gjennomsnittlig ventetid gjennom hele 

tidsperioden. 
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Deloitte har vært opptatt av hvordan SSHF har jobbet for å utnytte den samlede kapasiteten. Ved alle tre 

lokasjoner er det en oppfatning om at samarbeidet på tvers av de somatiske klinikkene og mellom 

somatikken og MSK, om personell, pasienter og operasjonskapasitet, ikke fungerer godt nok, og at SSHF 

derfor ikke klarer å utnytte den samlede kapasiteten optimalt.  

Deloitte hører eksempler på at manglende samarbeid mellom de somatiske klinikkene kan gi økte 

kostnader knyttet til for eksempel det å opprettholde vaktordninger ved alle tre lokasjoner, med alt av 

leger, sykepleiere og servicefunksjoner som er nødvendig for pasientbehandlingen. Når det er få ansatte 

ved det enkelte sykehus som skal dekke alle vakter for å få en turnus til å gå opp, kan det også oppstå 

personalmessige utfordringer i form av høy belastning på enkelte. Et annet eksempel er manglende 

samarbeid knyttet til rekruttering og utvikling av spesialistfunksjoner, som resulterer i økte kostnader i 

form av flere tilpassede og lokale ordninger for å sikre at spesialistene får tid til forskning, opphold ved 

andre sykehus mm.   

Flere erfarer at manglende kapasitetsutnyttelse på tvers i somatikken fører til økte ventetider totalt sett 

ved SSHF. Det blir for mye fokus på den enkelte klinikkens ressurser og utfordringer og muligheter ved 

den enkelte egen lokasjon, istedenfor at klinikkene ses under ett og avlaster hverandre ved behov. 

Informantene opplever jevnt over at det har blitt vanskeligere å ta kontakt med hverandre om 

kapasitetsspørsmål etter omorganiseringen.  

I KPH, som er tverrgående, får Deloitte et bilde av at det er et godt samarbeid internt om å løse 

eventuelle kapasitetsutfordringer. For eksempel fortelles det historier om hvordan de ulike DPS-ene 

enkelt tar kontakt med hverandre om fordeling og omfordeling av pasienter ut fra lokale forhold og 

behov. De kjenner hverandres fagområder og spesialiteter, og oppfatter at de har en kultur for å tenke 

helhet. 

Deloitte kan ikke ut fra denne evalueringen si hva som forårsaker eller forklarer forskjellen mellom KPH 

og de somatiske klinikkene når det gjelder måten å løse kapasitetsutfordringer på, men det ser ut som 

om kombinasjonen av en tverrgående klinikk, god forståelse av hverandres faglighet og god kontakt 

mellom miljøene gjør det lettere å løse kapasitetsutfordringene.  

 

Deloitte finner ingen entydig utviklingsretning for de andre målsettingene som var knyttet til 

den nye klinikkstrukturen (aktivitet, ventelister, fristbrudd, personellbruk, koding). 

Utviklingen har gått både litt oppover til det bedre og litt nedover igjen i perioden. Ambisjonen 

om å lykkes gjennom konkurranse mellom de somatiske klinikkene oppfattes som både 

urealistisk og feilaktig, og det pekes i stedet på behovet for å finne løsninger som bidrar til 

bedre kapasitetsutnyttelse på tvers. 

 

4.1.3 Kvalitet, pasientsikkerhet og faglig samarbeid på tvers 

4.1.3.1 Faglig samarbeid om pasientene 

Å gå fra å være to tverrgående klinikker innenfor medisin og kirurgi med tre lokasjoner til tre stedlige 

somatiske klinikker i hvert sitt hus beskrives av mange som en stor og brå endring. Noen fremstiller 

endringen i negative termer som et tap – fremfor alt faglig. Det var en opplevelse av at et spennende og 

gradvis økende faglig samarbeid innad i klinikken plutselig kunne «forsvinne over natten». For andre 

beskrives organisasjonsendringen som en lettelse, fordi den bekreftet og tok som konsekvens at 

samarbeidet internt i eget fagmiljø mellom de tre sykehusene egentlig aldri hadde fungert særlig bra.   

De fleste er enige om at det faglige samarbeidet i somatikken i et lengre historisk lys alltid har vært 

skjørt, konfliktfylt og/eller personavhengig. De er også enige om at dette er grunnleggende problematisk 

for SSHF. Faglig kvalitet og pasientsikkerhet er det viktigste for et sykehus, og dette krever faglig 

samarbeid og utvikling av ekspertisen.  

Deloitte hører om flere ulike faggrupper som i årene før omorganiseringen hadde jobbet hardt for å øke 

og forbedre det faglige samarbeidet. Samtidig vedkjenner seg flere at dette arbeidet har blitt svekket og 

forhindret av en konstant kamp om funksjoner og pasienter. Etter omorganiseringen har det faglige 

samarbeidet i alle fall ikke blitt bedre, og for mange fagområder oppleves det som å ha blitt verre. 
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Samtidig er det store variasjoner mellom de ulike somatiske fagområdene. Deloitte får et bilde av at 

samarbeidet på tvers stort sett fungerer bedre innen medisin enn innen kirurgi. Det blir også gitt flere 

forklaringer på hvorfor det er slik. I medisin kjenner fagfolkene hverandre bedre og det er lettere å ta 

kontakt. Kirurgi stiller enda større krav til spesialiserte ferdigheter og utstyr i behandlingen. Dette 

utfordrer de små sykehusene og fagmiljøene på både rekruttering og bruk av spesialisert kompetanse. 

Det er også langt flere pasientbehandlinger i medisin enn i kirurgi og dermed blir det mindre kamp om 

pasientene mellom lokasjonene. 

I utviklingsplanen for SSHF står det tydelig at helhetlige pasientforløp og gode overganger mellom 

spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten blir enda viktigere i fremtiden. Samhandling er viktig 

for å få til god pasientflyt, både internt ved SSHF og ut mot kommuner og andre samarbeidspartnere. 

Med tre ulike somatiske stedlige klinikker, og MSK og KPH på tvers, kan helseforetaket risikere å skape 

uønsket variasjon i pasientflyt og samhandling på tvers i Agder, dersom ikke bevisstheten om dette er 

skjerpet. Informantene er opptatt av dette. De påpeker hvor uheldig det er dersom fastleger får ulik 

informasjon om behandlingsforløp og oppfølging av tilstand for sine pasienter alt ettersom de snakker 

med en sykehuslege i Flekkefjord, Arendal eller Kristiansand. Mange i foretaket ser risikoen for at 

foretaket som helhet på denne måten mister kontroll over at kvaliteten som tilbys er den samme. 

Deloitte får også beskrevet eksempler på vellykket samarbeid på tvers av lokasjoner, eksempelvis på 

kreftområdet der et eget senter for kreftbehandling, en tydelig samarbeidsstruktur og eksempelvis god 

bruk av video i behandling bidrar til vellykket samarbeid, eller innen føde, der SSF beskrives som å ha 

god kompetanse på å sortere hvilke fødsler de kan ta selv og hvilke som bør sendes videre til SSK.  

4.1.3.2 Bruk av spesialister på tvers 

Det er ingen nyhet for eller hemmelighet blant informantene at det er kamp om funksjoner og 

spesialiteter mellom sykehus, og slik er det også i SSHF. Det erkjennes at spesialistfunksjoner må legges 

til steder der spesialister får nok trening til å bli gode og der det er mulig å sikre rekruttering til 

spesialiststillinger i fagmiljø. Samtidig er det en del behandling som informantene er opptatt av at må 

karakteriseres som «vanlig», «normal» eller «generell», der behovet for spesialistkompetanse er lavere 

og behandlingen dermed kan gjennomføres av flere.  

Flere av informantene har opplevd enkelte holdninger til det minste sykehuset i helseforetaket (SSF) på 

ledelsesnivå som har skapt frykt for at i SSHF var på vei til å «legge ned» SSF, og særlig den kirurgiske 

og ortopediske virksomheten. I forlengelsen av dette synspunktet oppfatter mange at det er direkte 

politiske føringer fra helseministeren som har hindret dette. Det fortelles om stor uenighet om vedtaket 

om tre sykehus med akuttfunksjoner, og også om konkrete erfaringer med at vedtaket i ettertid i praksis 

ikke respekteres i form av at det legges til rette for gjensidig samarbeid og støtte. Både deler av stab og 

viktige fagpersoner ved SSK oppleves som om de fremdeles har et ønske om at SSF skal legge ned, helt 

eller delvis. 

Et fagområde som eksemplifiserer utfordringene knyttet til samarbeid på tvers i somatikken er ortopedi. 

Det ble i 2017 gjennomført en utredning om ortopedi og gastrokirurgi ved SSF som kartla behovet for og 

anbefalte en rotasjonsordning mellom kirurger fra SSK og SSF. Forslaget ble ikke akseptert av 

foretaksledelsen på daværende tidspunkt, og behovet for kirurger skulle heller løses gjennom vikarbruk 

og rekruttering. Våren 2019 kom det opp en mediesak om utfordringer ved SSHF og spesielt SSF, der 

ortopedi var et av de berørte områdene.  Internt i SSHF sies det på den ene siden at saken hadde vært 

varslet og var forventet, og at ledelsen og styret ikke har satt inn nødvendige tiltak. På den annen side er 

det flere som mener at dette er et eksempel på hvordan manglende samarbeid på tvers skader SSHF 

som helhet, og at problemet er at avvik ikke hadde blitt tatt opp ordentlig for å kunne diskuteres på tvers 

for å lære og unngå lignende hendelser i fremtiden. Våren 2019 setter SSHF i gang en rotasjonsordning 

av spesialister. Dette er med å sikre faglig kvalitet og pasientsikkerhet, men gir forklarlig nok høyere 

kostnader, siden leger som egentlig hører til SSK får ekstra kompensasjon for å operere ved SSF. Ved 

rotering brukes også tid som kunne blitt brukt på pasientbehandling til reising mellom lokasjonene. I 

intervjuene kommer det også frem at det er kultur for omkamp og lov å si nei og at faglig ledelse ved 

SSHF ikke klarer å styre dette ordentlig.  

I tillegg tilbehovet for ambulering av kompetanse for å dekke kapasitetsbehovet ved de ulike sykehusene 

fortelles det om behov for og ønske om å kunne foreta operasjoner hos hverandre for å lære, og da 
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spesielt fra SSF om å komme til SSK. Spesielt innen enkeltområder i kirurgi er det en opplevelse av en 

begrenset entusiasme i SSK for denne ordningen, og SSF har derfor så langt heller samarbeidet med 

Stavanger Universitetssykehus (SUS). Både informanter fra SSF og i foretaksledelsen understreker at det 

er problematisk at denne typen samarbeid ikke fungerer godt nok innad i SSHF.  

En utfordring for de små sykehusene som trekkes frem i intervjuene er rekruttering av spesialister. Dette 

blir svært dyrt, fordi aktuelle kandidater må overtales til å komme ved hjelp av høy lønn eller gode 

ordninger der permisjon for hospitering ved andre sykehus eller til forskning inngår i kontrakten, eller 

fordi man i mangel av kandidater må fylle opp stillinger med vikarer istedenfor faste ansatte.  

I sum skaper manglende bruk av spesialister på tvers både faglige og økonomiske utfordringer for de 

somatiske klinikkene og SSHF i helhet.   

4.1.3.3 Fagråd for felles faglig utvikling og kvalitetssikring 

En påpekt risiko ved å gå fra tverrgående, disiplinbaserte klinikker til tre stedlige klinikker i somatikken 

var at sykehusene ville miste mye av styrings- og ledelsesmessige grunnlaget for faglig samarbeid. For å 

kompensere for dette skulle det etablerers fagråd på tvers. Fagrådene skulle sikre at sentrale 

fagpersoner kunne fortsette å møtes for å diskutere og avklare prosedyrer, behandling og avvik, dele 

erfaringer og lære på tvers – og ikke minst bli kjent og legge grunnlag for et godt samarbeid om 

pasienter. 

Tilbakemeldingene viser at det tok lang tid å etablere ordningen med fagråd på tvers i ny struktur. En ny 

modell for organisering av kvalitetsarbeid ble vedtatt av ledergruppen 22. februar 2016. 

Implementeringsplan, kvalitet, herunder fagråd, ble vedtatt av ledergruppen 4. april 2016. Det ble 

utarbeidet et mandat for fagrådene, inkludert oppgaver og organisering, som ble vedtatt 28. november 

2016. Mandatet sier at fagrådene skal arbeide for å støtte fagutviklingen, fremme det faglige 

samarbeidet mellom fagmiljøene i ulike klinikker og avdelinger i SSHF samt sikre et likeverdig 

tjenestetilbud. Det ble gjort en prioritering innen hvilke fagområder det skulle etableres fagråd. Forslaget 

ble lagt frem 8. mai 2017 og klinikkdirektørene ble bedt om å utpeke representanter til de anbefalte 

fagrådene. Fagdirektøren skulle deretter kalle inn til konstitueringsmøte for de ulike fagrådene.  

I de fleste intervjuene kommer det frem en opplevelse av mangel på drivkraft og konkrete planer for 

faglig samarbeid på tvers etter omorganiseringen, utover at klinikkdirektørene har det som en oppgave i 

sine mandater. Erfaringene har vært at det i realiteten er opp til hvert enkelt fagområde å organisere seg 

i fagråd og enten fortsette eksisterende samarbeid eller starte opp en ny type samarbeid, selv om det i 

sakspapirer viser at det var lagt opp til og gjennomført en sentral prosess for dette. 

Opprettelse av fagråd har også skjedd i ulik grad, der de på noen fagområder oppleves å fungere godt og 

på andre fagområder, spesielt innen kirurgi, oppleves som ikke-eksisterende eller dårlig fungerende 

fagråd. Flere fagmiljøer etterlyser mer faglig ledelse, klarere føringer og prioriteringer og at det er 

tydelighet rundt hvor det overordnede ansvaret for faglig samarbeid på vers ligger.  

Det er en vanlig oppfatning av at dersom avdelingssjefene ved de tre klinikkene ikke klarer å sørge for 

dette faglige samarbeidet, må enten fagdirektør eller de tre klinikkdirektørene sørge for at ordningen 

med fagråd kommer på plass. Noen understreker at det faglige samarbeidet ikke kan være tuftet på 

frivillighet, men på obligatorisk oppmøte og forpliktelse. Det etterlyses også en eventuelt større men i 

alle fall sterkere faglig stab som kan støtte fagdirektør i dennes rolle og bidra til å få det faglige 

samarbeidet til å fungere på tvers.  

I november 2018 ble det tatt initiativ til en evaluering av fagrådene. Der kom det frem blant annet at 

fagrådene i liten grad blir brukt strategisk, og at fagdirektør og klinikkdirektører bør bruke fagrådene mer 

aktivt., Fagråd som ikke fungerer optimalt bør få hjelp til å bli mer funksjonelle og med spisset agenda 

og det bør ryddes i de største fagrådene. Mandatene for fagrådene har nylig blitt oppdatert som et 

resultat av denne evalueringen.   

Selv om mange er opptatt av kvalitet, fortelles det lite om kvalitetsutvalgenes organisering.  Noen ledere 

stiller spørsmål ved sammensetning av og funksjonen til overordnet kvalitetsutvalg. Videre hevder en del 

at arbeidet med kvalitet ikke gjøres systematisk nok og blir spist opp av ad hoc-oppgaver. Mange er også 
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bekymret for at de tre somatiske husene kanskje lager egne prosedyrer og dermed gir uønsket variasjon 

i kvalitet. Bekymringen gjelder også grensesnittet til MSK.  

Evalueringen kartlegger flere store utfordringer med det faglige samarbeidet på tvers i SSHF, 

og situasjonen har ikke blitt bedre eller enklere etter opprettelsen av stedlige klinikker i 

somatikken. Det har blitt flere sterke krefter som trekker fokus i arbeidet mot eget sykehus og 

egne fagfolk, og tilbakemeldingene tyder på både faglig samarbeid i pasientbehandlingen, 

utveksling og deling av fagspesialister, bruk av fagråd og andre tverrgående råd og utvalg i 

SSHF har forbedringspotensialer.      

4.2 Organisering 

4.2.1 Hybrid og kompleks intern organisering  

Alle informantene er kjent med at Vestre Vikens organisasjonsmodell ble brukt som inspirasjon for ny 

organisering ved SSHF, og at valget falt på Vestre Viken siden dette helseforetaket på denne tiden kunne 

vise til gode økonomiske resultater.  

Den valgte organisasjonsmodellen er eksempel på en hybrid organisasjonsmodell i sykehus. Med dette 

menes at klinikkene er organisert etter ulike prinsipper, geografi eller fag/funksjon, og at helseforetaket 

har både stedlig og tverrgående klinikkledelse.  

I utgangspunktet var modellen lagt opp med en enhetlig struktur på avdelingsnivå i somatisk klinikk i 

Arendal og Kristiansand, men med lokale tilpasninger i Flekkefjord. Begge klinikkene skulle blant annet 

ha en avdeling for kirurgiske fag hver. Gjennom flere justeringer i tiden før og rett etter 

omorganiseringen ble det gjort endringer i de tre somatiske klinikkene, slik at SSK og SSA i dag har ulik 

organisering. SSK gjennomførte aldri den forutsatte sammenslåingen av kirurgisk avdeling, noe som førte 

til at det innen samme fagområde ble avdelingssjefer ved SSK og seksjonsledere ved SSA som skulle 

kommunisere og møtes som ledere for de ulike kirurgiske fagene. Dette opplevdes som utfordrende i 

perioden det varte, og førte til en oppsplitting av avdeling for kirurgi ved SSA for å få ledere som kunne 

stille på et likere nivå. Ved SSA ble det også etablert en egen avdeling for pleie- og poliklinikk. Det er 

uenighet om dette var et godt grep eller ikke, der noen trekker frem bedre organisering og får sett 

ressurser på tvers, mens andre mener det er en ulempe å ikke ha spesialisert pleietjeneste.  

Det er fremdeles ulik organisering innenfor de tre somatiske klinikkene. Mange av informantene opplever 

at dette gjør det krevende både å samhandle, sammenligne aktivitet og resultater på tvers av 

sykehusene og å forstå hverandres utfordringer og muligheter.  

På den annen side er det mange som er opptatt av at forutsetningene for å ha en mer lik 

avdelingsstruktur klinikkene imellom ikke er tilstede, da det er for store ulikheter i størrelse og 

pasientgrunnlag. Selv om mange ser at det er utfordringer knyttet til ulik organisering på avdelings- og 

enhetsnivå ønsker ikke flertallet av informantene, hverken ved SSK eller SSA, å selv å endre egen 

organisering, og det er ikke heller slik at man ønsker å være en drivkraft for at den andre skal tilpasse 

seg for å skape likere struktur. 

Deloitte har fått et inntrykk av at den interne organiseringen i de tre somatiske klinikkene ikke 

fulgte felles prinsipper etter omorganiseringen men fikk lov til å utvikle seg organisk i starten. 

Det er gjort noen tilpasninger etter hvert for å få organisasjonsstrukturen mer lik. 

Informantene gir samtidig et inntrykk av at faglig samarbeid og standardisering av prosedyrer 

på tvers er viktigere og mer kritisk for å lykkes enn likeretting av den interne organiseringen.   

4.2.2 Sykehus i nettverk 

I Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP) er organisering av sykehus i nettverk beskrevet nærmere. Her 

står det at organisering i helseforetak med flere sykehusenheter innen samme HF er det som gjør det 

mulig å fordele funksjoner mellom sykehusene, slik at sykehusene i samme foretak samlet dekker 

behovene til befolkningen i opptaksområdet. Det sies at denne type organisering krever et utstrakt 

samarbeid mellom sykehusenhetene, men det sies også at samarbeid mellom sykehusenheter i dag til en 

viss grad heller er preget av konkurranse og rivalisering. Regjeringen stilte i NHSP krav om at den faglige 

og organisatoriske nettverksfunksjonen mellom sykehus skal styrkes og bli mer forpliktende. Dette må til 

for å sikre hensiktsmessig oppgavefordeling samt økt samarbeid om pasientforløp, bemanning, utdanning 

og hospitering/ambulering i de ulike helseforetakene.  
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SSHF beskriver seg i sin utviklingsplan som sykehus i nettverk. I strategiplanperioden 2015-2017 hadde 

SSHF seks satsningsområder, der to av dem var kultur for helhet og samhandling for høyere kvalitet, 

effektivitet og pasientsikkerhet. De skriver i utviklingsplanen 2035 med strategi 2018-2020 at 

organisasjonsbegrepet «kultur for helhet» erstattes av «sykehus i nettverk». Målsetningene for kultur for 

helhet videreføres inn i målene for sykehus i nettverk. Disse målene er: 

• Likeverdige tilbud til alle pasienter i Agder 

• Robuste fagmiljøer på tvers i SSHF 

• God virksomhetsstyring hvor Agder-perspektivet legges til grunn 

• Trygge medarbeidere, godt arbeidsmiljø og respekt for hverandre 

• Godt omdømme hvor befolkningen og omgivelsene forholder seg til SSHF som en enhet  

I utviklingsplanen for 2035 står det også at de somatiske sykehusene jobber i nettverk med klar 

oppgavedeling, der enkelte områder som krever høy kompetanse og robuste miljø for å sikre kvalitet er 

samlet ett sted, herunder kreftkirurgi, PCI-behandling og ICD. SSHF beskriver at helseforetaket forsøker 

å være et sykehus i nettverk, men ikke helt lykkes i praksis.  

Gjennom våre intervjuer kommer det frem at det er ulikt engasjement og ulike oppfatninger av om det er 

aktuelt, kritisk og/eller relevant for SSHF å fungere som sykehus i nettverk. Mange har synspunkter som 

er preget av at de oppfatter en «lillebrors frykt» i SSA og SSF og en «storebrors arroganse» i SSK, og at 

begge deler er ødeleggende for godt samarbeid. De påpeker at partene i et nettverk må oppleves som 

likeverdige, med visse geografiske og størrelsesmessige forutsetninger, for å få det til å fungere. I dag 

omtales SSHFs sykehusenheter som et hierarki og ikke som et nettverk. I intervjuene kommer det også 

frem en oppfatning om at «kultur for helhet» bare har forsvunnet uten å erstattes av noe annet.  

Noen etterlyser også en helhetlig og overordnet strategi for å bygge opp under SSHF som sykehus i 

nettverk og et helhetlig helseforetak. Det oppleves at svært mye av fokuset også i foretaksledelsen rettes 

mot hvordan somatikken drives i de ulike husene, mens andre felles problemstillinger og 

utfordringsområder blir oversett.  

Tilbakemeldingene fra evalueringen viser at SSHF per i dag ikke fungerer som sykehus i 

nettverk. Det kommer frem ulike erfaringer, holdninger og meninger rundt ambisjonen, men 

en essens av bildet som tegnes er at organisasjonen per i dag ikke er tilstrekkelig moden for å 

kunne realisere sykehus i nettverk.     

 

4.3 Ledelse og styring 

4.3.1 Styrings- og ledelsesutfordringer knyttet til endringstretthet og «ukultur» 

Mange av informantene gir et bilde av en organisasjon som har gått lei av organisasjonsprosjekter og 

endringer som ikke gjennomføres fullt ut, følges opp eller får konsekvenser. I den forbindelse pekes det 

både på foretaksledelse, på ledere på lavere nivåer og på organisasjonen i stort - som kunne utvist bedre 

evne til prioritering, gjennomføring, oppfølging og etterlevelse av det som har blitt bestemt. Samlet sett 

er det ingen grupper eller aktører i SSHF som går helt fri fra oppfatninger om skyld eller 

ansvarsfraskrivelse, men hovedforklaringen på manglende endrings- og gjennomføringskraft er kultur. 

Både foretaksledelsen og ledere og ansatte ellers beskriver en «ukultur» i helseforetaket, som er preget 

av manglende oppslutning og lojalitet til vedtak og planer og med tradisjon for omkamper. Flere av 

lederne, spesielt på de øverste nivåene, etterspør mer ansvar for økonomi og budsjett, større 

budsjettforståelse og budsjettlojalitet i organisasjonen. Andre ledere, på alle nivåer, etterspør evnen til å 

tenke helhetlig, langsiktig og felles om økonomiske og driftsmessige utfordringer og resultater i SSHF. 

Det finnes åpenbart mange ulike styringslogikker og lederne har en tendens til å resonnere og agere ut 

fra sin egen og ikke nødvendigvis omforente logikk og forståelse. 

På spørsmål om hvordan ledelse og styring av SSHF bør foregå fremover er det en opplevelse av 

eksempler på både resignasjon og opposisjon. Mange av lederne oppfatter at politiske faktorer og 

forhold, styringssystemet i stort og ulike drivkrefter i samfunnet, eller press, målkonflikter og dilemmaer 

som ligger iboende i virksomheten gjør lederoppgaven til en nærmest umulig utfordring, og 

helseforetakets mål og til et uoppnåelig ideal. 
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Evalueringen har møtt flere ledere i SSHF, på alle nivåer, som uttrykker liten tiltro til egen 

påvirkningskraft og betydning for videre utvikling av helseforetaket.  

4.3.2 Stedlig ledelse og ulike sykehuskulturer   

I saksframlegget til styresak 089-2015 står det: «Arbeidsoppgavene til stedlig klinikkdirektør er både å 

ha totalansvar innenfor aktivitet, økonomi, fag, kvalitet samt personalansvar for medisinske og kirurgiske 

aktiviteten. Videre skal de ivareta og styrke det faglige samarbeidet på tvers og samtidig bidra til 

utvikling av foretaket som helhet og ikke bare den enkeltes resultatenhet.» I stillingsbeskrivelse for 

klinikkdirektør SSHF står det videre at klinikkdirektør «har det totale, overordnede og strategiske ansvar 

for all aktivitet i klinikken», og har «delansvar for helheten i SSHF på tvers av lokasjoner og klinikker».  

I 2017 ble det gjennomført et lederutviklingsprogram med fokus på individuell utvikling, 

ledergruppeutvikling og sikring av samarbeid på tvers av lokasjonene for avdelingssjefer i de tre 

somatiske klinikkene samt for ledere for laboratoriene og de radiologiske avdelingene. Dette tilbudet har 

blitt verdsatt som nyttig og givende for de som har deltatt, men flere av informantene hevder at stedlig 

struktur og organisering på tross av skolering om behovet for samarbeid på tvers likevel virker sterkere. 

Ifølge foretakets årlige melding 2018 har ny klinikkstruktur ført til økt tilstedeværelse av ledere, bedre 

oppfølging av avdelingene og bedre dialog med tillitsvalgte og kommunene. Samarbeidet mellom 

lokasjonene derimot, sis å ha blitt mer krevende.   

Intervjuene bekrefter delvis denne beskrivelsen. Deloitte har fått eksempler på at enkle avklaringer om 

daglig drift har blitt lettere i de somatiske klinikkene. Det oppfattes også som enklere å komme i kontakt 

med klinikkdirektør for ledere på nivåene under, og for noen flere yrkesgrupper oppfattes stedlig 

klinikkdirektør som mer synlig og tilgjengelig enn tidligere tverrgående klinikkdirektør. Samarbeid og 

avklaringer lederne imellom oppleves nå av mange som å fungere bedre dersom det skjer «i eget hus», 

mens samarbeidet på tvers av sykehusene oppfattes som vanskeligere, selv om noen også gir eksempler 

på enkelte somatiske avdelinger som har fått til et velfungerende samarbeid på tvers.  

På spørsmål om forventninger til eller verdien av stedlig ledelse kommer det frem ulike forståelser, 

erfaringer og meninger hos informantene. For vanlige ansatte gis det et inntrykk av at lite i 

arbeidshverdagen har endret seg med stedlig klinikkdirektør. Deloitte får lite respons på spørsmålet om 

organisasjonsendringen med stedlig klinikkledelse har hatt betydning for ansattes nærhet til egen leder 

eller en opplevelse av tettere oppfølging og motivering av medarbeidere. De fleste henviser her heller til 

betydningen av hvordan avdeling og enhet er organisert. Forventningene om stedlig klinikkdirektørs 

synlighet kan derimot sies å ha økt, og flere av informantene påpeker at de ansatte etterlyser å se 

klinikkdirektøren ute i avdelingene, eksempelvis på morgenmøter o.l.  

Noen av informantene, spesielt i Arendal, oppfatter at den stedlige klinikkdirektørens ansvar er blitt noe 

«pulverisert» i forhold til hva de oppfattet som å ligge i modellen. De spør retorisk om klinikkdirektør har 

ansvar uten myndighet. Og om fullmaktene er tilstrekkelige. De samme informantene har en tendens til å 

peke på staben eller noen av stabsdirektørene som innflytelsesrike beslutningstakere, og uttrykker 

skepsis til behovet for dagens antall stabsdirektører i foretaksledelsen.  

Et eksempel på et tilsynelatende skjevt maktforhold som trekkes frem er prosessen rundt ansettelser, 

der det oppfattes fra ledernivåene under som om klinikkdirektør ikke kan beslutte å gjennomføre 

ansettelser uten å først få godkjennelse fra stabsdirektør(er). Ifølge fullmaktstyringen i SSHF kan både 

avdelingssjef og seksjonsleder beslutte å lyse ut og ansette dersom det er innenfor budsjett. Et annet 

eksempel som ble nevnt er spørsmålet om hvorvidt klinikkdirektørene har myndighet til å gjennomføre 

nødvendige investeringer eller innkjøp. Det formelle svaret på dette fremgår av fullmaktsbeskrivelsene, 

men det er manglende kunnskap og forståelse og ulike oppfatninger om hvordan fullmaktene ser ut og 

følges. Noen av klinikkdirektørene beskriver hvordan de forstår dette, og sier at de blant annet grunnet 

den økonomiske situasjonen ofte velger å rådspørre stab, men også at de løfter flere diskusjoner til 

direktørens bord og ønsker involvering av stabsdirektører fordi det kreves helhetlige løsninger.  

Det fremkommer et bilde av ulike og uklare rolleforståelser. Det kan skyldes ulike forventninger, men 

også manglende kunnskap og forståelse av lederrollen. Noen av lederne oppfatter at de har fått en mer 

uklar rolle i en situasjon med en svært presset økonomi, som har gitt begrenset handlingsrom. Men flere 

av lederne på lavere nivåer beskriver også en reell opplevelse av at de har fått mindre makt og 
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myndighet, og mer byråkrati og flere ledd over dem som beslutninger skal gjennom, enn de hadde 

forventet seg i en modell med stedlig ledelse. 

De tre somatiske klinikkdirektørene har et uttalt felles ansvar for helheten i SSHF på tvers. Det oppleves i 

liten grad som at de tar dette helhetlige ansvaret. Samtidig er det fremdeles en viss usikkerhet og uklare 

forventninger til hvilken stedlig makt og myndighet som ligger til denne rollen ved den enkelte lokasjon. 

Flere ledere gir for eksempel beskrivelser av manglende koordinering mellom somatikken og MSK, og 

problematiserer hvor ansvaret ligger. MSK inviteres ikke nødvendigvis inn i de koordinerende foraene 

som er laget innad på huset, eller de involveres for sent når det gjennomføres endringer i de somatiske 

klinikkene, selv om endringene vil ha påvirkning på MSKs ansvarsområder. 

Innføring av stedlige klinikkdirektører i somatikken ser ut til å ha hatt en beskjeden 

innvirkning totalt sett på ansattes opplevelse av stedlig ledelse forstått som økt nærhet til 

klinikk, økt tilstedeværelse, økt motivasjon og bedre oppfølging av ledere. Det som erfares å 

ha blitt bedre er kontakten mellom stedlig klinikkdirektør og ledernivåene under i somatikken, 

og at mange av avklaringene i driften ved den enkelte lokasjon har blitt enklere. 

Forventningene om å ha en synlig og tydelig stedlig direktør med lokal beslutningsmakt har 

også økt, men det er ulike oppfatninger av om dette er innfridd.  

4.3.3 Stabsdirektører i organisasjonsmodellen 

Stabsdirektørrollene er i stor grad de samme som før omorganiseringen. Ny administrerende direktør har 

valgt å beholde økonomidirektør, organisasjonsdirektør og fagdirektør som direktører i stab, og har løftet 

inn teknologidirektør i stab. Flere av informantene i klinikkene har stilt spørsmålstegn ved om denne 

videreføringen har vært riktig, eller tatt opp hvorvidt det burde vært gjort en gjennomgang av stabens 

rolle og organisering i forbindelse med omorganiseringen av klinikkene.  Staben har hatt en helt sentral 

rolle i å effektuere den nye organisasjonsmodellen, utvikle eventuelle kompenserende organisatoriske 

tiltak og legge til rette for og støtte de nye lederne i utøvelsen av sin rolle. Da er det ikke urimelig å 

tenke at noen endringer vil kreves også i egen organisasjon. Mange, spesielt i SSA og SSF, ønsker også 

at de ulike stabsdirektørene kunne vært mer tilstede og synlig ute i klinikkene i tiden før, under og etter 

omorganiseringen.  

Noen av informantene oppfatter at innholdet i rollene til de ulike stabsdirektørene fremstår som uklare. 

Noen har også en sterk opplevelse, rett eller feil, av at stabsdirektørene er nærmere administrerende 

direktør, er over og har mer makt og myndighet til å ta beslutninger enn klinikkdirektørene. En vanlig 

erfaring som problematiseres er at mange av sakene fra klinikkene skal innom en eller flere 

stabsdirektører på vei til administrerende direktør. Det oppfattes som et forsinkende ledd, og det er 

uklart hvilken verdi dette gir til saken. Samtidig trekkes det frem at staben er for liten til å være en reell 

støtte til de ulike klinikkdirektørene. Dette gjelder spesielt innen fag og kvalitet, der det etterspørres en 

tydeligere koordinerende, pådrivende og støttende rolle ute i organisasjonen. Samtidig er det mange som 

innser at for eksempel fagdirektør selv ikke kan være med på alt.  

SSHF har i løpet av det siste året nylig fått inn to nye direktører i foretaksledelsen, nemlig 

programdirektør og kommunikasjonsdirektør. Dette har ikke informantene snakket om eller kommentert, 

utover at det nevnes at det kanskje har blitt mange stabsdirektører kontra klinikkdirektører. Vestre 

Viken, som er et sammenlignbart foretak, har en lignende direktørstruktur, med direktører for fag, 

økonomi, kompetanse, teknologi, administrasjon og samfunnskontakt og prosjektdirektør for nytt 

sykehus i Drammen i tillegg til administrerende direktør. Sykehuset Innlandet har direktør medisin og 

helsefag, HR-direktør, økonomidirektør, kommunikasjonsdirektør og prosjektdirektør for framtidig 

sykehusstruktur samt åtte divisjonsdirektører.   

Informantene har vært opptatt av stabsdirektørenes rolle i organisasjonsendringen og den 

nye organisasjonsmodellen. Det finnes både overdrevne forestillinger om stabens makt og 

myndighet i SSHF og konkrete og uttrykte behov for mer rådgivning og støtte til klinikkene og 

samhandlingen mellom klinikkene.         

4.3.4 Saker på direktørens bord 

Deloitte har gjennom intervjuene fått litt ulike erfaringer og beskrivelser knyttet til foretaksledelsens rolle 

og fokus. 
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Direktørene melder at det i og med tre ulike stedlige somatiske klinikkene blir mange saker som angår 

somatikken som løftes opp til direktørens bord. Noen etterspør derfor en koordineringsarena eller et 

samarbeidsforum for avklaringer utenom og i forkant av ledermøtet. Så lenge ikke dette finnes, blir 

sakene fra somatikken dominerende for diskusjonen ved direktørens bord, og på et relativt detaljert nivå. 

Dette mener både noen av direktørene og ledere på lavere nivåer at øker risikoen for lavere engasjement 

og mindre fokus i foretaksledelsen knyttet til for eksempelvis KPH og PTSS sine saker. Det er også noen 

som opplever at saker som angår forholdet mellom de somatiske klinikkene og MSK ikke håndteres bra 

nok i ledelsen, og at dette skaper frustrasjon. 

Ute i organisasjonen, på den annen side, er det flere som fremhever som positivt at de tre klinikkene i 

somatikken nå har hver sin en direkte «linje inn i ledelsen», som de kan bruke for å få ting raskt avklart i 

foretaksledelsen, og med en klinikkdirektør som blir en kanal og budbringer direkte tilbake til klinikken. 

Det ses også som viktig, og helt naturlig, at det er mange saker fra somatikken som hører hjemme på 

direktørens bord.  

Noen av de informantene fremfører synspunktet at den egentlige foretaksledelsen burde bestå av 

klinikkdirektører og administrerende direktør, og at stabens rolle burde være å fungere som støtte til 

foretaksledelsen. Det finnes noen, på relativt høyt nivå i SSHF, som har forestillinger om at 

stabsdirektørene fungerer som bremser for beslutninger og/eller at det er de som har den egentlige 

beslutningsmakten. Noen ledere henviser også til fagpersoner som har erfart at deler av staben mangler 

nødvendig kompetanse innenfor fag og kvalitet. Det er likevel langt flere som peker på at det egentlige 

problemet er at stabsdirektører og administrerende direktør er forlite synlige ute i klinikker og avdelinger. 

Dette skaper usikkerhet om roller og ansvar og skaper grobunn for uklarheter og myter om hva som 

egentlig foregår i foretaksledelsen. 

De fleste av informantene understreker at foretaksledelsen oppleves å ha hatt all sitt fokus på økonomi 

og spesielt på kostnadskontroll de siste årene. Flere mener at dette kan ha har gått på bekostning av 

nødvendig fokus på pasientsikkerhet og kvalitet. Oppfatningen bekreftes av beskrivelsen i årlig melding 

2018, der administrerende direktørs oppfatning er at store økonomiske utfordringer og et betydelig 

arbeid med modernisering av arbeidsprosesser vil beslaglegge mye av ledernes tid fremover. 

Utfordringen for sykehuset er at mange fremdeles tenker det er en motsetning mellom økonomi og 

kvalitet og at kunnskap om hvordan dette henger sammen ikke er godt nok kommunisert.  

Gjennom evalueringen formidles mye engasjement og stor intern interesse knyttet til hvilke 

saker som er på direktørens bord. Med tre stedlige somatiske klinikker oppfatter mange at 

somatikken har fått en mer dominerende plass i foretaksledelsen på bekostning av saker fra 

andre klinikker. Samtidig er det både spekulasjoner om og direkte kritikk av stabens plass og 

innflytelse i foretaksledelsen.   

4.3.5 Ledelse på lavere nivå 

Kunnskap og erfaring viser at en organisasjon, for å lykkes med omorganisering og målsettinger om å 

snu den økonomiske utviklingen, må ha oppslutning, lojalitet og støtte til prosessen fra alle ledernivå.  

Deloitte har snakket med mange ledere på nivå 3, 4 og 5 i evalueringen. Flere er naturlig nok mest 

opptatt av dag-til-dag-situasjonen i egen enhet, og det pasientnære eller driftsrelaterte arbeidet. 

Forståelse og motivasjon for overordnede organisasjonsspørsmål, økonomiske mål og strategisk styring 

er sterkt varierende. Det samme inntrykket gjelder kunnskap og interesse knyttet til egen rolle i og 

ansvar for utviklingen. Dette inntrykket speiles også i hvordan øvrig ledelse opplever og beskriver disse 

ledernivåene.  

Mange av lederne på de lavere nivåene gir eksempler på og beskriver erfaringer med hvordan den 

stedlige organiseringen har lagt opp til og forsterket et mer rendyrket fokus på forhold innenfor egen 

klinikk. For noen oppfattes dette som å stå i motsetning til ønsket i modellen om å styrke 

helhetstenkning og samarbeid på tvers.  

På direkte spørsmål kan de også fortelle at motivasjon og lojalitet knyttet til å holde sentralt vedtatte 

budsjetter minsker utover i organisasjonen og at få har tro på, eller selvtillit nok til å mene, at de kan 

påvirke den økonomiske utviklingen for helseforetaket som helhet. Flere opplever det også som teknisk 

vanskelig å se og forstå sammenhengene mellom egen økonomi og det totale økonomiske bildet.   
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Evalueringen gir et inntrykk av at avdelings-, seksjons- og enhetsledere i SSHF har et noe 

distansert forhold til overordnede spørsmål som organisering, økonomisk utvikling og den 

samlede styringen og ledelsen av helseforetaket. Samtidig har de viktige erfaringer og 

markerte synspunkter på styrings- og ledelsesmessige konsekvenser av innføring av stedlige 

klinikker i somatikken.    

4.3.6 Samarbeid mellom tillitsvalgte og verneombud og ledelsen 

I samtaler med de tillitsvalgte får et inntrykk av at samarbeidet mellom tidligere administrerende direktør 

og tillitsvalgte ikke fungerte spesielt bra. I et ekstraordinært styremøte 15. august 2017 behandlet styret 

mistillit til administrerende direktør som var fremsatt av tillitsvalgte i Arendal og Flekkefjord i et brev 

datert 29. juni 2017. Der står det av samarbeidet hadde vært vanskelig over mange år, med henvisning 

tilbake til 2004, om gjentatte brudd på hovedavtalens § 33, på drøftingsplikten med tillitsvalgte og på 

Helse Sør Østs 12 prinsipper for medvirkning i omstillingsprosesser. Styret vedtok at administrerende 

direktør skulle sette i gang nødvendige tiltak og bli gjenstand for en evaluering i styrets planlagte 

evalueringsmøte høsten 2017.   

I oktober 2018 ble det presentert ny møtestruktur mellom ledelsen og de tillitsvalgte, blant annet 

beskrevet i årlig melding. Dette var et tiltak etter at en evaluering av Lokal samarbeidsavtale med 

tillitsvalgte ble gjennomført høsten 2017. Den nye møtestrukturen følger SSHFs organisatoriske 

oppbygning.. Det er lagt opp til 4-5 temamøter og én samarbeidskonferanse i året. Den nye 

møtestrukturen skal evalueres etter ett år. Lokal samarbeidsavtale skal reforhandles høsten 2019. 

Tilbakemeldingen fra de tillitsvalgte er at de i hovedsak opplever samarbeidet som bedre nå med ny 

administrerende direktør og ny møtestruktur.  

I intervjuene dannes det et bilde av at det også er noe mer ro og fred internt i tillitsvalgtapparatet 

grunnet ny organisasjonsmodell. Før opplevde både ansatte og tillitsvalgte at det ble satt opp imot 

hverandre i møter, eksempelvis mellom lokasjonene. De tillitsvalgte per hus er mer enige i dag enn de 

var før i tverrgående klinikkstruktur, og det interne samarbeidet har blitt bedre.  

En utfordring som meldes fra de tillitsvalgte er at det er ulik stedlig praksis hva gjelder størrelse på 

frikjøp for arbeidet som tillitsvalgt. Dette gir ulike muligheter til å følge opp saker på foretaksnivå og opp 

mot styret. 

4.3.7 Medarbeidernes motivasjon 

Det var en ambisjon i omorganiseringen at innføring av stedlig ledelse, som var lettere tilgjengelig for 

medarbeiderne, skulle gi økt motivasjon. Særlig de tillitsvalgte i SSA og SSF ønsket seg stedlig ledelse av 

denne grunn. Gjennom intervjuene kommer det frem at modellen med stedlige klinikkdirektører i 

somatikken i liten grad har hatt mye å si for medarbeiderne «på golvet». Klinikkdirektørene oppleves ikke 

som mer tilgjengelige enn tidligere for andre enn lederne på neste nivå. Likevel sies det å flyte bedre på 

huset, noe som trekkes frem som positivt i hverdagen.  

Samtidig uttrykker medarbeiderne at det tærer på motivasjonen med stadige interne konflikter, 

diskusjoner, debatter og det som oppleves som uthenging av SSHF i media. Det skaper ikke stolthet for 

SSHF når konflikter spilles ut i avisen. I årlig melding 2017 står det at fagmiljøene i hele SSHF uttrykker 

at de er utslitte av å være i prosesser der fagpersoner som er avhengig av samarbeid til daglig, blir satt 

opp mot hverandre i langvarige prosesser mellom lokasjonene. Det oppleves som en mangel på tydelig 

retning og tydelige beslutninger og mange prosesser som dras ut unødvendig og bare fører til høyere 

konfliktnivå mellom de ansatte.  

Det er også en tilbakemelding av mange uttrykker et savn knyttet til den felles faglige utviklingen og 

opplæringen på tvers som har stoppet opp på mange av fagområdene. Det er en opplevelse av at man er 

prisgitt at noen andre ser deg og ser et konkret behov for samarbeid, siden det ikke er tydelige nok 

føringer ovenfra om denne type samarbeid på tvers.  

Det er vanskelig i vår evaluering å si på hvilken måte medarbeidernes motivasjon samlet sett 

har blitt påvirket av ny organisering. Den stedlige ledelsen av medarbeidere – i betydningen 

tett og nær oppfølging – ser ikke ut til å ha økt som en konsekvens av ny klinikkstruktur. Flere 

hevder at innføring av tre somatiske klinikker har forsterket konfliktnivået mellom SSA, SSK 

og SSF, og at dette har bidratt til svekket medarbeidermotivasjon i SSHF.   
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4.3.8 Innføringsprosessen 

Omorganiseringen ble opplevd som hastig gjennomført, og flere har inntrykk av at ikke alle elementer i 

modellen var utarbeidet ferdig, diskutert og besluttet ved omorganiseringstidspunktet. Dette gjelder 

særlig forslag til risikoreduserende tiltak, og spesielt tiltak for å sikre fortsatt faglig samarbeid på tvers. 

På dette området ble det opplevd en endring over natten, med brått dalende interesse, mindre 

ledelsesmessig fokus og få eller ingen konkrete ordninger eller ansvarlige roller som kunne forhindre 

utviklingen.  

Et annet eksempel som tas opp er grenseflatene og samarbeidet mellom de somatiske klinikkene og MSK 

i ny struktur. Hvordan dette skulle fungere var ikke tydeliggjort på omorganiseringstidspunktet, og at 

dette har skapt frustrasjon i samhandlingen både lokalt innad i sykehuset og mellom klinikkene på tvers. 

Mange av våre informanter etterlater inntrykket at den nye organisasjonsmodellen i 2016 var 

utilstrekkelig forberedt, og at prosessen av en eller annen grunn fikk et fremskyndet tempo.    

4.3.9 Kvalitet og modernisering (KOM) – for et bærekraftig sykehus 

Underveis i perioden for vår evaluering har SSHF etablert et virksomhetsprogram kalt t «Kvalitet og 

modernisering – for et bærekraftig sykehus». Ambisjonen er å finne løsninger på utfordringer knyttet til 

foretakets budsjettsituasjon og behovet for en samlet utvikling av foretaket på tvers i en 

organisasjonsmodell med stedlig ledelse på flere lokasjoner. Det ble først gjennomført et forprosjekt fra 

1. desember 2018, og selve programmet startet 1. mars 2019. Det er rekruttert en programdirektør som 

over en fireårsperiode skal inngå i foretaksledelsen. Programmet er en kombinasjon av 

prosjektgjennomføring og organisasjonsutvikling og skal bistå klinikkene med standardisert utvikling, 

eksempelvis innføring av teknologi, forbedret logistikk og nye måter å jobbe på. Arbeidet baserer seg på 

Utviklingsplan 2035 og det skal prioritere de endringene som gir størst gevinst for pasienter, 

medarbeidere og foretakets økonomi. Hovedmålsettingen er et bærekraftig sykehus, og sammen skal 

foretaket oppnå forbedring av økonomien på 200 mill. kroner, bedre investeringsevne, større 

handlingsrom og bærekraft.    

I tillegg til konkrete prosjekter bidrar KOM til ni merverdier for organisasjonen utover aktiviteten i 

programmet: 

1. Bedre involvering og forutsigbarhet og økt tillit mellom partene 

2. Kultur for kontinuerlig forbedringsarbeid, for å dele erfaringer og lære av hverandre 

3. Evne til å styre ressurser og økonomi i prosjekter og se sammenheng mellom dem 

4. Tydelighet på hvilken gevinst prosjekter har gitt – og evne til å avbryte prosjekter 

5. Sykehus i nettverk – kultur for helhet  

6. Bedret samhandling  

7. Bedre utnyttelse av helseteknologi 

8. Bedret rekruttering 

9. Økt endringsevne 

 

Evalueringen gir tilbakemeldinger på at organisasjonen har positive forventninger til KOM-programmet. 

Eneste varsku som høres er den tidligere nevnte endringstrettheten, som skaper en viss skepsis til om 

nok et initiativ risikerer å ende opp i en skuff eller ikke bli implementert på en måte som gir effekt.  

SSHF beskriver at de med KOM-programmet har satt i gang et stort, nytt endrings- og 

forbedringsinitiativ. Informantene deler en hel del positive forventninger til programmet, men 

også en del av den samme skepsisen som har vært knyttet til tidligere, liknende tiltak, som er 

knyttet til gjennomføringsprosess og effekter.   
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5. Deloittes vurderinger og anbefalinger 

I dette kapitlet redegjøres det kort for hvilke kriterier Deloitte har brukt for å vurdere status, fungering 

og forbedringsmuligheter innenfor dagens klinikkstruktur i SSHF. Deretter gir vi en generell vurdering av 

hvordan det har gått for SSHF sett opp mot det som var målsettingene med innføring av ny 

klinikkstruktur i 2016, og mulige faktorer og forhold som har bidratt til utviklingen    

Siste del av kapitlet inneholder Deloittes anbefalinger til videreutvikling og forbedring av SSHF sin 

organisasjon, innenfor dagens overordnede klinikkstruktur. Grunnlaget for anbefalingene er basert på 

innspill og forslag som ble diskutert av SSHF i felles workshop i juni. Basert på dette har Deloitte 

oppsummert og videreutviklet de viktigste anbefalingene til videreutvikling av helseforetaket, inkludert 

en skisse til mulig prosess.  

5.1 Kriterier for vurdering 

Deloittes mandat har vært å evaluere status for målsettingene med ny klinikkstruktur, organisering av og 

i klinikkene, samarbeid og samordning på tvers av lokasjoner, samt ledelse og styring.  

Deloitte har tatt utgangspunkt i en teoretisk tilnærming som sier at organisasjonsstruktur og organisering 

har stor betydning for hvordan organisasjonen fungerer, men at det er vanskelig å finne åpenbare og 

direkte årsakssammenhenger mellom valg av modell og utfall på sentrale organisatoriske målsettinger 

(jf. punkt 2.2 i rapporten).  

Deloitte bygger på erfaringer fra andre norske helseforetak (jf. punkt 3.4 i rapporten) som viser at ulike 

modeller for klinikkorganisering har typiske styrker og svakheter, og stiller krav til ulike kompenserende 

mekanismer for å fungere optimalt. Samtidig er det store variasjoner i hvordan helseforetak med samme 

modell både opplever utviklingen og scorer på sentrale resultatparametere. Enkelte helseforetak har over 

tid også vekslet mellom ulike organisasjonsmodeller uten helt å finne en god løsning på de sentrale 

utfordringene.  

Basert på dette vil Deloittes viktigste vurderingskriterium være det bildet som fremtrer av hvordan 

interne aktører i SSHF faktisk oppfatter nåsituasjon, utfordringer og muligheter. Deloitte mener at 

organisatoriske forbedringstiltak fremover i SSHF må ta utgangspunkt i realitetene i dette bildet. 

Et annet vurderingskriterium er basert på vår generelle kunnskap og erfaring knyttet til hva som er 

suksesskriterier i endring og god endringsledelse. Evalueringen har lett etter informasjon og 

tilbakemeldinger på hvor godt organisasjonen har forstått endringsbehov, på grad av eierskap til 

organisasjonsendring og målbilde, samt hvordan ledelse, støtte, tilrettelegging og oppfølging av 

endringsprosessen har fungert 

5.2 Hvordan har det gått? 

SSHF har en organisasjonsmodell som hverken kan karakteriseres som fullt ut stedlig eller fullt ut 

tverrgående. Samlet betraktet vurderer Deloitte at modellens iboende spenninger mellom det 

tverrgående og det stedlige prinsippet har fått negative konsekvenser for SSHF i form av opplevelser av 

manglende helhetstenkning, svakt utviklet faglig samarbeid og en forsterkning av geografiske konflikter 

og maktkamper, spesielt innenfor somatikken.  

Med tydeligere styring og ledelse av endringsprosessen, tydeligere roller og gjennomføring og 

etterlevelse av tiltak for å kompensere for modellens svakheter, kunne utviklingen sett annerledes ut.  

Deloitte vurderer at den hastige prosessen og manglende tid til oppfølging av risikomomentene kan ha 

bidratt til at organisasjonsmodellen ikke fungerer optimalt for SSHF sine behov. De nye organisatoriske 

«boksene», styringslinjene og lederrollene i klinikkene ble fort etablert og satt i funksjon, men prosesser 

og spilleregler for hvordan de ulike organisasjonsenhetene skal fungere og samhandle seg imellom og 

tydeliggjøring av styrings- og ledelsesmessige forutsetninger for å lykkes med helheten, har ennå ikke 

kommet på plass.  
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5.3 Hvilket bilde av situasjonen gir SSHF? 

Gitt evalueringens formål og metodiske tilnærming har vi først og fremst først og fremst satt lys på og 

fått beskrevet utfordringer og forbedringsområder. Samlet sett får vi et bilde av følgende tre 

forbedringsområder som kritiske for videre utvikling i SSHF:    

• Akselerering og intensivering av det faglig samarbeidet og utvikling av kvalitet på tvers mellom 

klinikkene, fremfor alt i somatikken 

• Videreutvikling og konkretisering av hvilke organisatoriske forpliktelser som ligger i 

helhetstenkning og sykehus i nettverk 

• Samling og koordinering av større og mindre tiltak som kan bidra til å utvikle en mer moden 

organisasjon, fremfor alt i styrings- og ledelsesprosessene.  

Vi har likevel fått også eksempler på områder som fungerer bra, og på enkelttiltak og lokale 

organisatoriske praksiser som SSHF som helhet kan lære av. Vi gjengir her kort det som særlig har blitt 

trukket frem som positivt og velfungerende sett i lys av de organisatoriske målene og ambisjonene som 

lå til grunn for omorganiseringen. 

Det faglige og praktiske samarbeidet innad i det enkelte hus sies å gå bedre for de tre somatiske 

klinikkene. Medisin og kirurgi møtes oftere enn de gjorde før og stedlig klinikkdirektør er lettere 

tilgjengelig for de øverste ledernivåene for daglige avklaringer. Små fagområder har lettere for å bli sett 

av stedlig klinikkdirektør. Avdelinger og enheter som trenger å samarbeide i hverdagen opplever det som 

lettere når de er innenfor samme klinikk. Det positive samarbeidet på huset er aller mest fremhevet ved 

SSA. 

Noen fagområder, særlig innenfor medisin, oppfatter at de klarer å samarbeide godt på tvers av de 

stedlige klinikkene. Et eksempel er AIO, som på eget initiativ fikk opprettet et fagråd fordi de savnet å ha 

et slikt på tvers av egen klinikk. Et annet område er kreftbehandling, hvor det samarbeides godt, med 

mange avdelinger på tvers involvert, og hvor for eksempel god bruk av videomøter bidrar til å gjøre det 

mulig. For kirurgi oppfattes det av mange som et positivt eksempel og en mulig løsning å bygge videre 

på at det nå er etablert en rotasjonsordning innen ortopedi ved SSF i samarbeid med SSK.  

For KPH hører vi mye om et velutviklet og godt samarbeid på tvers, til tross for at denne klinikken har 

flere små og store lokasjoner. Ledere og fagfolk erfarer at de avlaster hverandre og bistår ved behov, og 

avdelingssjefene har god dialog seg imellom. KPH oppfatter også at de har god kontroll på egen økonomi, 

og klinikken kommer ut med gode tall. Vår vurdering er at dette kan ha noe å gjøre med beskrivelsen av 

smidige og sømløse arbeidsprosesser i klinikken.   

Til tross for at PTSS er spredt over 21 lokasjoner, med store lederspenn, får vi et bilde av en klinikk som 

er svært fornøyd med den organisatoriske løsningen fra 2016. For dette miljøet har den positive 

endringen først og fremst vært å få en egen klinikkdirektør og kort linje til administrerende direktør. 

Dette oppfattes som å ha løftet områdets ledelsesmessige fokus.  

Av andre positive erfaringer knyttet til organisering vil vi trekke frem følgende forhold som vi mener er 

viktige for SSHF å jobbe for å ivareta og forsterke effekten av i det videre: 

• Det har skjedd en standardisering av controllermetodikken og videreutvikling og forbedring av 

styringsinformasjonen på økonomiområdet  

• Det har blitt et bedre samarbeidsklima mellom de tillitsvalgte, og mellom tillitsvalgte og 

foretaksledelsen, enn tidligere  

• Det har i mange situasjoner blitt lettere å koordinere og samordne driften og avklare spørsmål 

mellom ledere på ulike nivåer ved det enkelte sykehus 

Oppsummeringsvis er det sterkeste positive signalet som vi hører fra organisasjonen at SSHF å bør 

arbeide for økt gjennomføringskraften i allerede besluttede tiltak og ordninger knyttet til 

organisasjonsmodellen, inkludert å følge opp konsekvenser og gjøre eventuelle justeringer og 

tilpasninger for å få modellen til å fungere etter intensjonene.   

5.4 SSHFs innspill og vurdering av forslag til forbedringstiltak  

Avslutningsvis i våre kartleggingsintervjuer ba vi om informantenes innspill til organisatoriske justeringer 

og forbedringer innenfor dagens klinikkstruktur. Disse ble oppsummert og bearbeidet, og tatt med tilbake 
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til SSHF i en felles workshop med alle informanter. På workshopen innledet vi med en presentasjon av 

evalueringens hovedfunn og mulige tiltak og deretter fikk deltakerne i fellesskap analysere og vurdere 

tiltakene som hadde kommet frem langs to dimensjoner; antatt forbedringseffekt og antatte utfordringer 

med å iverksette.  

Dette gjorde det mulig å plassere tiltakene i en vurderingsmatrise, som kan gi grunnlag for diskusjon om 

prioritering og videre prosess. Deltakerne fikk i tillegg til å vurdere listen over forbedringstiltak også 

komme med innspill til nye.  

Arbeidsprosessen og resultatene fra workshopen er beskrevet i sin helhet i vedlegg 1. Her oppsummeres 

hovedpunktene, og vi gjør noen analyser og vurderinger av resultatet. 

Følgende forbedringstiltak scoret best, i betydningen at de ble vurdert som å ha store forbedringseffekter 

og/eller små iverksettingsutfordringer.  

• Investering i videoutstyr til felles undervisning og møter (Tiltak A3) vurderes som et enkelt tiltak 

å gjennomføre og lykkes med, og mange tror også at dette vil ha en god effekt på samhandling 

på tvers av geografier og avstand i en travel hverdag. Spesielt i Arendal og Flekkefjord er dette 

tiltaket vurdert høyt.   

• Kartlegging av grensesnittene og utvikling av samhandling mellom de somatiske klinikkene og 

MSK (Tiltak C3) vurderes av alle deltakerne som å ha en stor forbedringseffekt. Her kreves 

sannsynligvis noe mer arbeid for gjennomføring.  

• Deling av informasjon og kunnskap/større åpenhet om forbedringsprosjekter som pågår, utvikles, 

avsluttes eller avvikles (Tiltak D2), vurderes som å ha høy positiv effekt på kultur og holdninger i 

SSHF. Dette tenker flertallet også er relativt enkelt å gjennomføre. Unntaket her er deltakerne fra 

de somatiske miljøene i Kristiansand, som tror mindre på effekten av dette.   

Et mønster fra workshopen som er verdt å merke seg, er at ett og samme forslag til forbedringstiltak kan 

vurderes helt ulikt både på antatt forbedringseffekt og utfordringer knyttet til gjennomføring basert på 

deltakernes geografi og klinikktilhørighet. 

Basert på sammenlagte scorer for de ulike tiltakene kan vi oppsummere følgende endrings- og 

forbedringsbehov slik ledere og ansatte ser det: 

Det er behov for å «implementere den valgte organisasjonsmodellen fullt ut», forstått som å gjennomføre 

de risikoreduserende tiltakene som er knyttet til stedlig klinikkstruktur som ble tatt opp i styresaken om 

omorganiseringen. I dette ligger det også å få til samspillet mellom stedlige og tverrgående klinikker, og 

videreutvikle ambisjonen om å fungere som sykehus i nettverk.  

Det er behov for å blåse liv i og øke disiplineringen av arbeidet i fagrådene. Det bør sikres en etablering 

av fagråd på alle de store fagområdene, og prosessen med evaluering av fagrådene og oppdatering av 

mandatet må følges opp. Faglig fokus og støtte til arbeidet i klinikkene må styrkes.  

Det er behov for å se på hvordan SSHF sine økonomiske modeller, beregninger, resonnement og 

mekanismer for å skape lønnsomhet fungerer på tvers og i forhold til en kultur for helhet. Økonomisk 

informasjon og beslutninger knyttet til ressurser og ressursfordeling bør presenteres på en måte som gjør 

det mulig å forstå logikk og sammenhenger helt ut i organisasjonen, slik at det skapes et eierskap og 

legges et grunnlag for lojalitet til beslutningene.   

Siste tydelige endrings- og forbedringsbehovet som kom frem i workshop er knyttet til KOM-programmet. 

De fleste deltakerne støtter oppfatningen at det er viktig å ta ordentlig tak i tiltakene som kommer ut av 

KOM-programmet og ved beslutning om gjennomføring sørge for å få implementert endringer og nye 

løsninger fullt ut i hele organisasjonen.  

Deloitte anbefaler at SSHF ved foretaksledelsen tar med seg de vurderte tiltakene inn i et arbeid med en 

helhetlig organisasjonsutviklingsplan for helseforetaket. Planen må gi retning for det videre arbeidet med 

å hente ut gevinstene ved dagens organisering, kommunisere god med organisasjonen og bidra til å 

bygge en sterk felles kultur som samarbeider effektivt om et best mulig helsetilbud for befolkningen.  

 



 

32  

5.5 Deloittes hovedbudskap og anbefalte strategi for videre utvikling av SSHF 

 

Det er på tide at SSHF «låser inn faklene for godt» og heller jobber sammen som ETT sykehus for å 

levere best mulig pasientbehandling innenfor rammene sykehuset har. Nedenfor følger Deloittes 

anbefaling til veien videre for å komme dit. 

Norske helseforetak har med ulike begrunnelser valgt ulike organisasjonsmodeller; alt fra rene 

geografiske modeller med stedlig ledelse, via hybride modeller til modeller med tverrgående 

klinikkledelse. I noen tilfeller har et og samme helseforetak også forsøkt ulike modeller siden 

helseforetaksmodellen ble innført i 2002. Av spesiell interesse for Sørlandet sykehus HF kan nevnes at 

både Sykehuset Innlandet HF og Vestre Viken HF nå har geografiske modeller med stedlig ledelse innen 

de fleste kliniske fagene, mye likt dagens modell i Sørlandet sykehus HF. Helse Møre og Romsdal HF 

valgte for to år siden å gå over til en modell med tverrgående klinikkledelse med den hovedbegrunnelse 

at det var nødvendige for å samordne den faglige utviklingen og kvaliteten på tvers av de geografiske 

lokalisasjonene. Ingen av foretakene har funnet en enkel løsning som gir svar på alle utfordringer. 

Utfordringene ved Sørlandet sykehus er således ikke unike.   

 

Det diskuteres fortsatt hva som er den beste modellen for norske helseforetak og det er gjennomført 

flere utredninger om og evalueringer av ulike organisasjonsmodeller i ulike helseforetak. Deloitte har 

bistått i flere prosesser helseforetak i alle de regionale helseforetakene, herunder det statlig finansierte 

prosjektet «Framtidas lokalsjukehus – utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus». Norske sykehus ble 

kartlagt, intervjuer gjennomført og litteraturen gjennomgått, før alt materialet ble gjennomgått i et 

dagsseminar med deltagelse fra helseforetak og akademia. Resultatene er oppsummert i en delrapport og 

resultatene er i tillegg oppdatert med senere erfaringer av Deloitte. 

 

All erfaring tilsier at det ikke finnes en formel som gir svaret på hva som er den beste organisatoriske 

løsningen; alle organisasjonsformer løser noen utfordringer, men skaper andre. Betydningen av å ha et 

bevisst forhold til hvilke konsekvenser valgt organisasjonsmodell medfører og hvordan det kan 

kompenseres for svakheter og utfordringer, understrekes.  

 

For at en modell med stedlig ledelse skal fungere godt, pekes det på flere forhold som må være på plass, 

eksempelvis: 

1. Ledere sine personlige egenskaper. Alle sykehus trenger en leder som holder mål i forhold til de 

nasjonale krav til ledelse i helsesektoren; helhetstenkende, ansvarlig, endringsvillig, 

handlekraftig, kommuniserende, inspirerende 

2. Klar forståelse av roller, fullmakter, myndighet og budsjettansvar 

3. Nettverk innenfor fagområder for god dialog og felles arbeid med prosedyrer på tvers for å sikre 

likhet i foretaket 

 

Sørlandet sykehus HF har valgt en organisasjonsstruktur med hovedvekt på geografisk stedlig ledelse; en 

modell som er utfordrende med tanke på samarbeid mellom sykehusene, spesielt på klinisk nivå. 

Funnene ved denne organisasjonsevalueringen er etter Deloittes vurdering forenlig med at de svakheter 

og utfordringer en slik modell gir og disse har ikke hatt tilstrekkelig fokus og kompenserende tiltak har 

ikke blitt iverksatt i tilstrekkelig grad. Det kan synes å være:  

• Manglende forståelse av roller og ansvar i hele foretaket 

• Manglende harmonisering og samhandling på tvers for å sikre lik praksis og prosedyrer 

• Mindre horisontal faglig styring på tvers og for fagrådene er det manglende engasjement, 

manglende status, uklare oppgaver, manglende støtte og oppfølging og kravene som stilles er 

uklare3  

• Uklart hvilket ansvar SSK har som det største sykehuset i nettverket Sørlandet sykehus HF 

• Tilfeller av ukultur og dårlige holdninger 

• Små fagmiljøer og rekrutteringsutfordringer 

• Lokalpolitisk fokus fremfor pasientbehandling og effektivitet 

 

                                                

3 Deloitte er klar over at dette er noe Sørlandet sykehus HF har jobbet med delvis parallelt med denne evalueringen, 
men vil understreke at dette er svært viktig å få på plass for å lykkes med det faglige samarbeidet ved SSHF 
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De tre sykehusene må fungere som sykehus i nettverk, selv med stedlig ledelse i de somatiske 

klinikkene. Beskrivelser av forutsetninger for å fungere godt som sykehus i nettverk, kombinert med 

erfaringer fra tidligere om faktorer som gjør det enklere å få en struktur både med stedlig ledelse og 

tverrgående struktur til å fungere, ligger til grunn for Deloittes anbefalte tiltak til SSHF.   

• For fagmiljøene er det viktig at de som jobber med det samme har faglige nettverk som de kan 

inngå i. SSHF må derfor fortsette arbeidet med fagrådene for å sikre at disse fungerer. 

• Håndtering av avvik og uønskede hendelser bør gjennomgås for å sikre at prosessen blir brukt til 

å sikre læring på tvers og ikke som skyts mot hverandre.  

• Fleksibel bruk av de ansatte og mobilitet av helsepersonell er en grunnforutsetning for å få 

modellen til å fungere; SSHF må sikre gode ordninger for ambulering og læring mellom de tre 

sykehusene. 

• Det trengs ro og stabilitet rundt behandlingstilbud ved de enkelte sykehusene med klar fordeling 

av spesialistfunksjoner og klare pasientstrømmer. SSHF må gjøre noen tydelige valg om hvilke 

funksjoner som skal ligge hvor, og de ansatte og lokalsamfunnet må akseptere beslutninger som 

blir tatt. Dette innebærer at samarbeid med kommuner og lokalsamfunn blir viktig.  

• SSHF bør fokusere på å bedre tilliten mellom sentral og lokal ledelse, og mellom sentral ledelse 

og lokalt ansatte og mellom ansatte på hver lokasjon. Toppledelsen bør også bli mer synlig og 

tilgjengelig ved hver lokasjon. 

• Det bør gjøres en samlet vurdering av kriterier for den interne organiseringen av klinikkene i 

seksjoner, avdelinger, enhetsstørrelse, kriterier, fullmakter og rollebeskrivelser for å sikre økt 

grad av harmonisering og helhet. Videre bør rolle- og ansvarsfordeling mellom klinikkdirektør, 

avdelingssjefer og seksjonsledere tydeliggjøres for å sikre at alle trekker i samme retning.  

• Det bør arbeides fokusert med pasientflyt og samarbeid mellom MSK og de tre somatiske 

klinikkene for å sikre like prosedyrer og praksis ved alle tre lokasjoner. 

• Ledergruppen bør jobbe frem et forslag til hvilke saker som skal løses lokalt, hvilke saker som 

skal løses på tvers av de tre somatiske klinikkene, hvilke saker de andre klinikkdirektørene eller 

stabsdirektørene skal involveres i og hvilke saker som skal løftes til administrerende direktørs 

bord. Dette må kommuniseres ut slik at hele organisasjonen får større forståelse for og innsikt i 

roller, beslutningsprosesser og fullmakter. 

Deloitte oppfatter at mange av våre forslag er i tråd med målene og merverdien for KOM-programmet og 

foreslår derfor å se på tiltakene i sammenheng med KOM-programmet og koble de mot eksisterende 

initiativ der. I tillegg foreslår vi at organisasjonsutvikling defineres som en konkret arbeidsstrøm i videre 

utviklingsarbeidet, med fokus er på den organisatoriske helheten, og særlig tiltak som går på utvikling av 

roller og samarbeid på tvers.  
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Vedlegg 1 
Det ble som nevnt over gjennomført en workshop om forslag til justeringer og forbedringer innenfor 

dagens organisering og klinikkstruktur. I dette vedlegget forklares arbeidet på workshopen. På 

workshopen innledet vi med en presentasjon av evalueringens hovedfunn, og mulige tiltak, og ba 

deretter deltakerne om å analysere og vurdere tiltakene som hadde kommet frem langs to dimensjoner; 

antatt forbedringseffekt og antatte utfordringer med å iverksette. Dette gjorde det mulig å plassere 

tiltakene i en matrise med fire felter 

Figuren nedenfor viser oppgaven og beskriver de fire feltene som tiltakene ble sortert inn i. 

  

De fire feltene i matrisen kategoriseres på følgende måte: 

1) Tiltak som vi tror vil gi stor effekt i form av forbedring ved SSHF, og der utfordringene ved 

implementering er små 

2) Tiltak som vi tror vil gi stor effekt i form av forbedring ved SSHF, men der utfordringene ved 

implementering er store 

3) Tiltak som vi tror vil gi liten effekt i form av forbedring ved SSHF, men der utfordringene ved 

implementering er små 

4) Tiltak som vi tror vil gi liten effekt i form av forbedring ved SSHF, og der utfordringene ved 

implementering er store 

Deltakerne fikk jobbe med å vurdere og plassere følgende liste av tiltak:  

A. Implementering av modellen  

A1. Organisasjonsmodellen ved SSHF må implementeres fullt ut med «kompenserende tiltak» alle veier  

A2. Det må legges til rette for bedre kommunikasjon, møter, effektiv reising og andre tiltak som kan redusere 

avstandsfølelsen  

A3. Det bør investeres i bedre videoutstyr for møter, undervisning osv. på tvers  

B. Fag og kvalitet 

B1. Fagrådene må settes i stand til å fungere etter intensjonen. Det kreves tydeligere føringer, mandat, etablering, 

oppfølging og rapportering 
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B2. Fagrådsdeltakelse bør være obligatorisk 

B3. Alle som deltar i fagråd bør ha ansvar for at fagrådet jobber aktivt med utvikling av prosedyrer, pasientbehandling 

og læring innen de ulike fagområdene  

B4. Det bør etableres kvalitetscontrollere i klinikkene, som skal sikre og koordinere kvalitetsarbeidet i klinikken, på 

tvers og ut mot samarbeidspartnere 

C. Styring, ledelse og felles økonomi 

C1. Foretaksledelsen bør veksle mellom å ha sine møter i Flekkefjord, Arendal og Kristiansand. Lederne bør vise seg 

ute når de er på plassen 

C2. De somatiske klinikkene bør ha en egen møtearena for å avklare saker før de kommer til administrerende 

direktørs bord   

C3. Det er behov for å klarlegge grensesnittet mellom de tre stedlige klinikkene og MSK. Det bør arrangeres husmøter 

mellom de somatiske klinikkene og MSK 

C4. Ledelses- og endringskommunikasjon må forbedres, for å bli bedre kjent, utvikle vi-følelse og helhetstenkning 

samt forbedre måten de ulike lokasjonene kommuniserer om og med hverandre på 

C5. Foretaket bør utvikle økonomiske modeller, beregninger, resonnement og mekanismer for lønnsomhet på tvers  

D. KOM-programmet 

D1. Det er viktig at prosjektene som resulterer herfra gjennomføres fullt ut 

D2. Dersom KOM-prosjekter stoppes, må det opplyses åpent om hvorfor 

Under oppsummeres resultatet av workshopen. Vi hadde totalt seks grupper som deltok i workshopen via 

video fra fire ulike rom, og spredt på tre geografiske lokasjoner. I Kristiansand hadde vi to grupper 

bestående av en blanding av representanter fra stab og tverrgående klinikker, en annen gruppe 

bestående av personer fra tverrgående klinikker og en gruppe bestående av representanter fra 

somatikken. Vi hadde en stor og bredt sammensatt gruppe i Arendal og en blandet gruppe i Flekkefjord.   

1. Geografi og klinikktilhørighet ser ut til å ha betydning for tro på forbedringseffekt 

I figuren under har vi sett på plassering av tiltak for hver gruppe. For den somatiske gruppen i 

Kristiansand har vi gitt to ulike plasseringer av hvert tiltak, fordi gruppen var svært delt i oppfatning. 

Samlet ser vi at gruppen i Kristiansand som kun bestod av medarbeidere i tverrgående klinikk, gruppen i 

Arendal og gruppen i Flekkefjord er jevnt over mer positiv til at de foreslåtte tiltakene skal gi positiv 

effekt. De har plassert de fleste av tiltakene i enten kategori 1 eller kategori 2. Det er nokså stort 

sammenfall i om de har vurdert de ulike tiltakene til å være i liten eller stor grad utfordrende å 

implementere. 
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Figur 3: I denne figuren viser fargen til de ulike gruppene og hvordan gruppene for å illustrere tendenser i om 

ulike grupper var enige eller uenige i innplassering 

2. Vurdering av de enkelte forbedringstiltakene  

Det er noen tiltak som peker seg ut som å generelt vurderes som å ha stor forbedringseffekt.  

I Kategori 1 (høy forbedringseffekt, enkle å gjennomføre) er det følgende tre tiltak som skiller seg ut.  

• Tiltak A3, investering i videoutstyr til undervisning og møter, scorer over middels på effekt av alle 

gruppene, unntatt somatikk i Kristiansand der de var delt mellom liten og stor effekt, og for alle 

gruppene fra små til middels på utfordringer.  

• Tiltak C3, behov for å klarlegge grensesnitt mellom de somatiske klinikkene og MSK og deltakelse 

i møter, er også scoret til over middels effekt fra alle gruppene, men utfordringene beveger seg 

fra små til over middels utfordrende å implementere.  

• Tiltak D2, åpenhet om hvorfor KOM-prosjekter avsluttes, vurderes som høy effekt og små 

utfordringer for alle unntatt en gruppe, somatikk i Kristiansand, der flertallet mener effekten er 

lav. 

I Kategori 2 (høy forbedringseffekt, utfordringer ved implementering) er det mange tiltak som er plassert 

inn.  

• Tiltak A1, implementere kompenserende tiltak fullt ut, er plassert relativt høyt oppe på effekt, 

men også relativt høyt på utfordringer, der den ene blandingsgruppen i Kristiansand skiller seg ut 

med lav effekt. 

• Tiltak B1, at fagrådene må settes i stand til å fungere etter intensjonen, er vurdert i øvre kvartil 

på effekt. Her har somatikkgruppen i Kristiansand delt mellom små og store utfordringer, mens 

resten også her er i øvre kvartil med store utfordringer ved implementering.   

• Tiltak C4, om forbedring av ledelses- og endringskommunikasjon, er vurdert til middels til stor 

effekt for alle grupper utenom den ene blandingsgruppen i Kristiansand og alle fra middel pluss til 

stor utfordring ved implementering.   
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• Tiltak C5, økonomiske modeller, beregninger, resonnement og mekanismer for lønnsomhet på 

tvers, er alle plassert på grensen til eller inne i kategori 2, stor effekt og store utfordringer.  

• Tiltak D1, at KOM-prosjekter må gjennomføres helt ut er alle plassert fra middels pluss til stor 

effekt, med full spredning fra lav til store utfordringer ved implementering.  

Det er færre tiltak som er plassert i kategori 3 (lav forbedringseffekt, enkelt å gjennomføre) og kategori 4 

(lav effekt og utfordringer med å gjennomføre).  

• Tiltak B4, kvalitetscontrollere i klinikkene, vurderes jevnt over til å ha lav effekt og et flertall 

mener også at dette vil være utfordrende å implementere.  

• Tiltak C1, at foretaksledelsen veksler på hvor de møtes, er det stor spredning i oppfatning om. 

Tiltaket vurderes til å ha lav effekt av de i KRS, mens tverrgående og Flekkefjord er scorer 

effekten som middels pluss til stor. En av Kristiansandsgruppene mener i tillegg at det er stor 

utfordring, mens de andre vurderer det fra lavt til middels minus. 

Noen tiltak er det ekstra stor spredning og variasjon knyttet til. 

• Tiltak A2, tiltak som kan redusere avstandsfølelsen bruker hele skalaen på effekt og fra små til 

over middels i utfordringer ved implementering. Flertallet på somatikkgruppen i Kristiansand 

samt en blandingsgruppe i Kristiansand er de som vurderer det til å ha lavest effekt.  

• Tiltak B2, at fagrådsdeltakelse bør være obligatorisk, vurderes som middels pluss til stor effekt 

for alle grupper utenom en, mens spredningen i hvor vanskelig det er å implementere går fra 

små utfordringer til nesten maksimalt på store.  

• Tiltak B3, at alle som deltar i fagråd har ansvar for at fagrådet jobber aktivt med utvikling og 

læring, vurderes fra middels til godt inn i øverste kvartil i effekt, men her bruker deltakerne hele 

skalaen for utfordringer (fra ingen til store utfordringer å implementere dette).  

• Tiltak C2, egen møtearena for de somatiske klinikkdirektørene har en helt spesiell spredning, der 

gruppene enten har sagt relativt stor effekt og små utfordringer eller relativt liten effekt men 

store utfordringer.  
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Figur 4: I denne figuren illustrerer fargen samme tiltak. Dvs. alle tiltak A1 er gule, alle A2 oransje osv. Dette er 

gjort for å enklere kunne lese ut spredning i vurdering av ulike tiltak. 

 

Andre tiltak som ble spilt inn gikk særskilt på: 

• SSHF bør beskrive hva som trenger å være likt og ulikt ved de tre somatiske klinikkene på ulike 

nivåer og sørge for at det arbeides likt i henhold til prosedyrer, registrering og rapportering på 

viktige områder, uavhengig av organisatoriske ulikheter 

• En bør se nærmere på organisering av kvalitetsarbeidet inkludert avvikshåndtering og gjøre 

nødvendige grep for å sikre standardisering, at det arbeides likt og at man lærer fra hverandre 

• Foretaksledelsen må være mer synlig og aktiv ute i klinikkene 

• Det bør skapes økt bevissthet om nye roller og endret rollefordeling i foretaks- og klinikkstab og 

foretaksledelse etter organisasjonsendring 

• Det bør jobbes med å utvikle kulturen ved hele SSHF, inkludert kommunikasjon, involvering, 

lojalitet, helhetstenkning, endringsarbeid delingskultur og lære på tvers 
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SSFs funksjoner i SSHF – Bærekraftig driftsform for framtiden – Sluttrapport, Deloitte AS (2015) 

Helse Møre og Romsdal HF, Evaluering / analyse av organisasjonsmodell, Deloitte AS (2015) 

Styresak 079-2015, Sørlandet sykehus HF (2015) 

Styreprotokoll 15. oktober 2015, Sørlandet sykehus HF (2015) 

Styresak 089-2015, Sørlandet sykehus HF (2015) 

Styreprotokoll 11. november 2015, Sørlandet sykehus HF (2015) 

Styresak 104-2015, Sørlandet sykehus HF (2015) 

Styreprotokoll 17. desember 2015, Sørlandet sykehus HF (2015) 

Omorganisering av et helseforetak – en analyse av beslutnings- og implementeringsprosess, Vegard Ø. 

Haaland (2016) 

Årlig melding 2016 til Helse Sør-Øst RHF, Sørlandet sykehus HF (2016) 

Revisjonsrapport Sørlandet sykehus HF 6/2016 Endret organisasjonsmodell, Helse Sør-Øst (2016) 

Arbeidsgrupper for ortopedi og gastrokirurgi ved Flekkefjord sykehus – Sluttrapport, Deloitte AS (2017) 

Årlig melding 2017 til Helse Sør-Øst RHF, Sørlandet sykehus HF (2017) 

Årsrapport 2016, Sørlandet sykehus HF (2017) 

Årlig melding 2018 til Helse Sør-Øst RHF, Sørlandet sykehus HF (2018) 
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Årsrapport 2017, Sørlandet sykehus HF (2018) 

 

I tillegg er det gjennomgått en rekke styresaker og styreprotokoller fra perioden før omorganisering og 

frem til i dag.  
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