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Every crisis can be an opportunity in disguise (…) Crises can provide a perspective that you 

didn’t previously have and the motivation you need to make changes to improve your 

processes. Good management includes optimizing the current situation: What can you do 

now that you couldn’t before? What doors does this open? How could you be better 

prepared if this happened again? 

https://automation-insights.blog/2020/04/15/continuous-improvement-shouldnt-stop-for-a-crisis/ 
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Forord 

 

Direktørens ledergruppe ved UNN har bestilt en kartlegging av endringer som er gjennomført 

ved UNN i forbindelse med Covid-19 pandemien. Det grunnleggende målet for kartleggingen 

er å kunne dokumentere og lære av de erfaringer vi har gjort oss, slik at endringer som er 

forbedringer kan styrkes og bidra til et robust UNN.  

 

I forlengelsen av å beskrive hva disse endringene består i, kan vi, på litt lengre sikt også 

studere hvor disse endringene er initiert/hvordan de ble gjort, og analysere hva som fester 

seg og hva som «går over», sett i relasjon til effektive/vellykkede endringer. I første omgang 

har vi vektlagt at dette er «ferskvare»- og prøvd å fange opp temperaturen i organisasjonen 

mens det sto på og UNN var i gul beredskap. 

 

Dette er ikke en evaluering.  Det er ikke en effektstudie, og heller ikke fokusert på økonomi, 

helseeffekt eller effekt på våre kvalitetsindikatorer. Arbeidet kan imidlertid danne grunnlag for 

evaluering, forskning og tiltak. Kontinuerlig forbedring har 3 mastergradsstudenter fra 

Statsvitenskap i praksis denne våren, noe som muliggjør innsamling og bearbeiding av data 

som kan beskrive de endringer UNN har gjennomført i denne perioden. Arbeidet tar 

utgangspunkt i samfunnsfaglig teori og metode. Professor Kjell Arne Røvik og 

førsteamanuensis Hilde M Pettersen fra Institutt for samfunnsvitenskap, UiT, har bidratt 

faglig til dette arbeidet, og kan også inngå i det videre arbeidet sammen med undertegnede 

og studentene.  

 

Oversikt over endringsområder, tiltak, datakilder og innsamlingsmetode for kartleggingen 

framgår av innholdsfortegnelsen. De viktigste områdene gjengis her:  

 Spørreundersøkelse blant UNNs ansatte om deres erfaringer med endringer – er 

noen av disse forbedringer? Og vil de vare?  

 Erfaringer fra brukere, pasienter og pårørende. 

 En tidslinje som beskriver beslutningslinjer/prosesser og tiltak fra grønn til gul 

beredskap, og deretter mot «den nye normalen» igjen. 

 Beskrivelse av nye organisasjonsenheter, arbeidsformer og jobbglidning som har 

fulgt i kjølvannet av dette 

Driftsdata gjengis i liten grad. En egen Covid 19 driftsdatasamling finner du på HN-LIS  
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Ifølge en rapport av FN vil Covid-19 koste samfunnet 86 000 milliarder kroner, og 

verdensøkonomien vil trolig synke med 3.2 % (United Nations, 2020). I Regjeringens forslag 

til revidert budsjett for 2020 innebærer det en bruk av oljeinntekter på nesten 420 milliarder 

kroner (Finansdepartementet, 2020). Siden store internasjonale kriser har spesiell karakter 

må de ofte møtes på en annen måte enn mindre kriser (Boin, 2018). Covid-19 spredte seg 

raskt til hele verden, og per 24. mai rapporterer WHO om mer enn 5,2 millioner smittede og 

337 000 døde (World Health Organization, 2020).  

Sykehus er i frontlinjen under kriser som pandemier, naturkatastrofer og terrorangrep (Liu, 

Fowler, Roberts, & Herovic, 2018).  I Norge har vi stengt ned store deler av samfunnet i flere 

måneder for å forebygge smittespredning, slik at helsevesenet ikke skal bli overbelastet. Fta 

17. mars til 14. mai 2020 var UNN og resten av Helse Nord i gul beredskap. Gul beredskap 

vil si at det har skjedd en uønsket hendelse som må håndteres med ekstraordinære tiltak og 

begrenset mobilisering av ekstra ressurser (Helse Nord, 2020). Selv om samfunnet delvis 

har stengt ned, må sykehus ivareta sitt samfunnsoppdrag og verne om pasientene sine. 

Sykehusene har vært nødt til å prioritere annerledes og innføre nye rutiner og arbeidsmåter.  

 

For å løse en krise blir samfunnet tvunget til å tenke nytt. Teknologiske løsninger, som før 

har vært vanskelig å få implementert, får gjerne et nytt avspark. Pingvinavisa (UNN) skriver 

for eksempel at pandemien har ført til redusert ventetid for enkelte avdelinger takket være 

telefonkonsultasjoner. Lignende eksempler finnes fra sykehus verden over (Brethauer mfl., 

2020; Greenhalgh m.fl., 2020; Rammya, 2020).  

 

1.1.1 Forventninger til varige endringer – hva skjer under kriser? 

Det er en allmenn forventning til at endringer gir muligheter organisasjonen ellers ikke ville 

hatt. Beck og Dahl viser i artikkelen «Hvad kan vi lære av C19-krisen?» i Ugeskriftet 

13.05.2020 til dette: 
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• Krise skaper et «mulighetsvindu» av nye og originale ideer 

• Det blir lettere å få gjennomført endringer: Når målet er meget klart, rykker vi 

sammen (Visjonsledelse) 

• Det går raskere: Vi asfalterer mens vi kjører: større hastighet i beslutninger, korte 

beslutningsveier, kreativitet og innovasjon (Distribuert ledelse) 

• Dette kan vi: helsepersonell er trent i «Traumealarm» og er erfaren på kriser 

• Vi tar sjanser: ansatte opplever psykologisk trygghet, der det er lov å feile. 

 

Også i egne rekker finner vi eksempler på denne optimismen. Lege Steinar Pedersen fra 

Samvalgsenteret sier følgende til DN 03.06.2020:  

 

«Selv har jeg møtt samtlige statsministre og helseministre mellom 1993 og 2009 og fortalt 

om behovet for (…) bruk av videokonferanse i helsevesenet. Og ministrene, alle som én, har 

sagt at dette skal de ta med seg til departementene i Oslo og få satt i gang et 

endringsarbeid. Dette arbeidet har vært helt uten resultater – helt til 12. mars 2020. Og så, 

på grunn av en truende pandemi, så ordnes alt som jeg har drømt om ila noen få 

arbeidsuker. Fantastisk». 

 

Å tenke på krise som mulighet har stor støtte i litteraturen; eksempelvis hos Polsby (1984), 

Hall (1993), Keeler (1993), Cortell og Peterson (1999). Men det mangler systematisk 

forskning på suksessfull reform på basis av en krise. Om vi ser på hva forskningen sier om 

varighet av endringer er bildet noe mørkere. Reformer, som gjennomføres under kriser, viser 

seg sjeldent bærekraftige når krisen er over. Systemene har en tendens til å vende tilbake til 

gammel praksis; det er igjen rom for ulike aktørers interesser og perspektiver, krav om mere 

tid, informasjon og dialog (Boin og Hart, 2003). Det er forskjell på å reformere og å reparere.  

 

 

1.1.2 Og hva skjedde på UNN? 

Driftsdata fra UNN i covid-19 perioden, her ved bruk av telekommunikasjon (telefon/Skype) i 

konsultasjoner, kan illustrere dette. Som vi ser under, er aktiviteten tilbake på gammelt nivå, 

etter en markant økning i «gul fase» under pandemien. 
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Som nevnt vil ikke denne rapporten bruke mye plass på driftsdata, da de er forbilledlig 

gjengitt i Helse Nord Ledelsesinformasjonssystemet LIS – covid 19 rapport. Et par bilder vil 

likevel gjengis, for å illustrere utviklingen alle landet sykehus delte under covid-19 bølgen 

mars-mai 2020. Fravær (koronarelatert) og overtid gikk opp, mens produksjonen gikk ned.  
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Data pr 11.mai 2020 viser at UNN hadde 840 utsatte operasjoner grunnet pandemien, 

20 313 utsatte planlagte kontakter, og 18 126 utsatte polikliniske konsultasjoner. For 33 pst 

av de utsatte kontaktene var det opprettet ny kontakt etter utsettelsestidspunktet. Ved UNN 

har det vært 3 koronaassosierte dødsfall, 20 utskrevne pasienter og 30 smittede ansatte pr 

20.07.2020. 

 

Mange av UNNs pasienter var altså berørt av pandemien, og de tiltak som ble gjennomført i 

kriseledelsen. Vi har viet et eget kapittel til erfaringer fra pasienter og pårørende (kap. 3), og 

et til de covid-19 relaterte organisatoriske endringer som ble gjennomført (kap. 6). Kapittel 5 

tar for seg krisekommunikasjon og kapittel 7 nye beslutningslinjer og kriseledelse.  

 

Data fra spørreundersøkelsen blant ansatte viser at 80 pst har fått endrede oppgaver i en 

eller annen grad, og en av fire i stor grad. Samtidig ser vi at kun 40 pst har blitt fristilt fra 

tidligere oppgaver.  De fleste ansatte har altså vært berørt av pandemien, både i form av nye 

oppgaver og tilleggsoppgaver. Kapittel 2 viser hva disse endringene består i, og deretter 

ansattes egen vurdering av om hvorvidt disse endringene er forbedringer, og om de tror de 

vil vare, også etter pandemien. Vi vier også plass til å se på hvordan forbedringsagentene, 

de som til vanlig har ansvar for forbedringsarbeid ved UNN, opplevde perioden (kap. 4). 

Bruker vi forbedringskompetansen til å løse krisen, eller blir dette satt til side i det «alle mann 

må til pumpene»? Og avslutningsvis, i kapittel 8, gjengir vi noe av det vi leser «mellom 

linjene» i fritekstdelen av den store spørreundersøkelsen. Hva karakteriserer de erfaringene 

ansatte ved UNN gjorde våren 2020? 
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1.2 Hovedfunn i denne rapporten 

Mange av UNNs pasienter var berørt av pandemien, og gul beredskap ved sykehuset i 

perioden mars-mai 2020. Data pr 11.mai 2020 viser at UNN hadde 840 utsatte operasjoner 

grunnet pandemien, 20 313 utsatte planlagte kontakter, og 18 126 utsatte polikliniske 

konsultasjoner. UNN hadde 3 korona-assosierte dødsfall og 20 innlagte i perioden. Vi har 

bedt brukere, pasienter og pårørende om å dele sine erfaringer gjennom en questback på 

UNNs nettsider. Kort sagt kan en si at de som har vært innenfor UNNs vegger har følt seg 

trygge og vel ivaretatte, mens de som har stått utenfor har opplevd det mindre trygt.  

 

4 av 5 ansatte ved UNN har vært berørt av endringer gjennomført i forbindelse med 

pandemien. I en spørreundersøkelse gjennomført i mai (n=1657) angir ansatte hva 

endringene består i, hvilke endringer de anser som forbedringer, og hvorvidt disse vil vare 

også etter pandemien. Blant endringene, i tillegg til økt smittevern, som betraktes som 

forbedringer finner vi bl a:  

• Bruk av ny teknologi og fornyet maskinpark 

• Effektive møter, kjappe prøvesvar og økt gjennomføringskraft 

• Hjemmekontor, fysisk arbeidsmiljø og bedre plass (null korridorpasienter) 

• Prioritering av pasienter og listevasking 

• Teamarbeid, samarbeid på tvers, høflighet og omsorg 

• Effektiv opplæring og simulering 

Sju av ti mener at noen av endringene som er gjennomført kan karakteriseres som 

forbedringer. Men undersøkelsen viser også at mange ansatte har stått i et krevende 

krysspress som er krevende å stå i over tid:  

 Stor arbeidsbelastning og store endringer for mange, men ikke for alle 

 Krevende og annerledes ledelse 

 Bekymring for tilsidesatte pasienter og pårørende 

 Utrygghet ifht egen kompetanse ved endrede oppgaver 

 Situasjonsbetinget følelse av å være i samme båt. 

 
En av tre mener arbeidsmiljøet er blitt forverret i perioden. Om lag 16 pst mener også at 

pasientsikkerheten er dårligere, mens vel 30 pst mener den har forbedret seg. 
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En undersøkelse blant UNNs «forbedringsagenter» viser at to av tre mener det er 

vanskeligere å arbeide med forbedringsarbeid nå kontra tidligere, samt at halvparten av 

respondentene rapporterer at de ikke har tilstrekkelig tid til forbedringsarbeid grunnet Covid-

19. Likevel jobber 2 av 3 med forbedringsarbeid også under gul beredskap. Det er imidlertid 

et annet forbedringsarbeid enn det de vanligvis sysler med, der forbedringsprosjekter blir lagt 

til side og forbedringstavler «lagt død», til fordel for ; system-, rutine-, kommunikasjon- og 

tilbudsforbedring. 

 

Det har vært store endringer innen kommunikasjonsflyt, ved innføring av 

krisekommunikasjon, både internt og eksternt. Om vi teller, finner vi 3 pressekonferanser, 10 

pressemeldinger, 189 presseoppslag, 31 filmer, 15 twitter-meldinger og 130 000 unike 

brukere av unn.no/korona i perioder mars-mai 2020. 9 av 10 ansatte oppgir at denne 

dreiningen har vært vellykket.  

 

80 pst av de ansatte synes sykehusledelsen har håndtert situasjonen tilfredsstillende, ved at 

de rette avgjørelsene har blitt tatt til rett tid. Det ble opprettet 8 nye, covid-relaterte 

organisasjonsenheter i perioden, i tillegg til nye møteformer, kriseledelse, og 17 

arbeidsutvalg med utstrakt møtevirksomhet i perioden mars-mai.  

 

2 Spørreundersøkelse blant UNNs ansatte 

 

2.1 Hensikt og gjennomføring 

Direktøren har bedt om en kartlegging av endringer som har skjedd i perioden etter at 

koronapandemien nådde oss. Hva består endringer i, og hvilke konsekvenser har de fått? 

Jobber vi på nye måter? Hvordan påvirker dette arbeidsmiljøet, og ikke minst; 

pasientsikkerheten ved UNN? Det grunnleggende målet med kartleggingen er å kunne 

dokumentere og lære av de erfaringer vi har gjort oss.  Endringer og nye arbeidsformer som 

fungere godt kan holdes fast ved og styrkes, og bidra til balansekunsten i «den nye 

normalen». Data herfra kan brukes i oppfølgingsstudier om hvorvidt disse endringene skaper 

varige endrede arbeidsmåter ved sykehuset. 
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Spørreundersøkelsen ble utarbeidet i Questback og sendt alle UNNs ansatte i begynnelsen 

av mai. Vi oppnådde 1657 respondenter innen fristen 27.mai.  

 

2.2 Hovedfunn 

Som nevnt over, en 4 av 5 UNN-ansatte berørt av gul beredskap. Hvordan har så dette 

påvirket arbeidsmiljø og samarbeid mellom enhetene innad i sykehuset?  

 

En av tre mener at arbeidsmiljøet har forverret seg i perioden, mens to av tre mener det ikke 

har endret seg eller forbedret seg noe.   
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På spørsmål om det har vært tettere samarbeid mellom egen og andre enheter svarte 

nesten halvparten avkreftende eller i liten grad, mens om lag 40 pst rapporterer økt 

samarbeid.   

 

2.2.1 Hva består endringene i? 

Hva besto så disse endringene i? Hovedkategoriene kan gjengis som følger:  

• Smittevern – nye rutiner 

• Renhold- nye rutiner 

• Diagnostisering – nye oppgaver 

• Telefon/Skype konsultasjoner erstatter fysisk oppmøte 

• Endret vurdering av pasienter for inntak 

• Nytt personell, ny type oppfølging for lederne 

• Opplæring og omplassering på helt nye poster 

• Bemanningsplanlegging på nye måter 

• Planverk (beredskap/pandemi); lage nytt, oppdatere 
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• Overtakelse av andres oppgaver; særlig administrasjon 

• Etablering og drift av nye enheter 

• Nytt arbeidssted/hjemmekontor  

• Reduksjon i arbeid og pasientkontakt 

• Nye støttefunksjoner 

• Nye vaktordninger, rutiner og kolleger 

• Ny møtestruktur og gjennomføring av tiltak 

• Passe barn/være i karantene 

• Fra kontor, forskning og poliklinikk til klinikk 

• Nye tjenester: pasientvert, vekter 

• Utviklingsoppgaver (som å lage e-læring, online pasienttilbud, og forskning) 

• Innkjøp, skaffe utstyr og lage utstyr 

• Areal-beslutninger, ombygging, teknisk 

 

 

2.2.2 Har endringene vært forbedringer? 

 

Nesten 7 av 10 mener noen av de endringene som er gjennomført er forbedringer som kan 

vare. Her er de som har følt endringen på kroppen mer positiv enn de som ikke har fått nye 

oppgaver. På spørsmål om hva disse forbedringene består i, finner vi følgende:  

• Bruk av ny teknologi 

• Smittevern, renhold 

• Effektive møter, gjennomføringskraft 
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• Hjemmekontor 

• Prioritering av pasienter og listevasking 

• Fysisk arbeidsmiljø, bedre plass 

• Team og tydelige roller 

• Stille rapport 

• Internkommunikasjon styrket 

• Samarbeid på tvers og i regionen 

• Kollega- og lederstøtte styrket 

• Beredskapsplaner og lagerkontroll 

• Desentralisert ledelse 

• Maskinpark fornying 

• Oppgaveglidning 

• Færre pårørende i avdelingen 

• Null korridorpasienter 

• Effektiv opplæring og simulering 

• Økt samarbeid, mer omsorg og høflighet 

• Mindre reising og bedre miljø 

• Kjappe prøvesvar og kort tid i mottak 

• Egen staseslange 

 

2.2.3 Men vil det vare? 

De ansatte var kritiske til at de endringer de karakteriserer som forbedringer, ville vare. Av 

de tingene de fryktet ville forsvinne med grønn beredskap nevnes særlig følgende:  

• De raske beslutningene og korte -linjene 

• Utvidet åpningstid 

• Det svært begrensede fokuset på økonomi 

• Effektiviteten mange rapporterer på f eks operasjon og røntgen 

• Hygiene og renhold på topp nivå 

• Gratis parkering 

• Hjemmekontor og reisestopp 

• Dugnadsånd, lagfølelse og entusiasme 

• Vilje til å prøve nye ting 
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• De økte personal- og andre ressurser som ble utløst 

• Samhold og mindre silotenking 

• Arbeidsro til utvikling/forskning 

• Flat struktur 

• Ingen håndhilsning 

 

3 Erfaringer fra brukere, pasienter og pårørende 

 

3.1 Hensikt og gjennomføring 

I spørreundersøkelsen blant de ansatte, ble det spurt om to særlig pasient og pårørende-

relevante spørsmål; Hvordan har arbeidet med smittevern vært? Og hva med 

pasientsikkerheten? Resultatene viser, kanskje ikke overraskende, at smittevernarbeidet er 

styrket. 9 av 10 er enige i dette. 

0,011070111 0,030750308
0,080565806

0,303813038

0,519680197

0,054120541

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Forverret seg
mye

Forverret seg
litt

Ingen
endring

Forbedret
seg litt

Forbedret
seg mye

Vet ikke/vil
ikke svare

Pr
os

en
t

 



 

 

 

 

 

           23 

 

 

 

 

Hva så med pasientsikkerheten? Her er det knapt 30 pst som mener denne har forbedret 

seg i perioden.  

 

Men hva mener brukerne, pasienten og de pårørende? På internettsiden til UNN har 

brukerne blitt invitert til å dele sine erfaringer under Covid-19 med sykehuset, i tillegg til å 

komme med egne forbedringsforslag til oss. Respondentene gir sine tilbakemeldinger via 

Questback og anonymiseres. Pr 01.01.2020 har 38 pasienter og pårørende gitt innspill via 

denne kanalen.  

 

3.2 Hovedfunn 

De fleste tilbakemeldingene har vært positive. De kan oppsummeres på denne måten:  

• Veldig bra og ryddig organisert, - trygghetsfølelse for inneliggende 

• Veldig bra med vektere ved alle innganger 

• Klare og tydelige svar om når behandling skulle skje etter fristen 

• Fornøyd med tilbud om konsultasjon på telefon og Skype 
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«Jeg fikk raskt time på revmatologisk poliklinikk etter henvisning fra fastlege. Det var en del 

nye rutiner på sykehuset i hht smittevernforskrifter, men det var greit informert om det både i 

innkallingsbrevet fra UNN og ved oppslag på sykehuset, samt personale som ga veiledning 

ved behov.» 

 

Noen tilbakemeldinger har også vært negative. Disse omhandler følgende fire områder:  

• Lite eller ingen informasjon til pårørende 

• Lite tilrettelegging for at pårørende kan være tilstede ved alvorlig sykdom 

• Manglende oppfølging ved psykisk lidelse 

• Manglende informasjon til pasienter ved utsettelse og avlysning 

 

«Får ikke besøke alvorlig syk mor. Har ringt for å få info, få som vet noe, lover at «den som 

vet» skal ringe tilbake. Tre ganger på rad skjer dette uten at det ringes tilbake. To siste 

dagene har dette bedret seg, men min mor har dessverre da mottatt tøffe beskjeder og 

opplevd tøffe dager uten info til meg og min familie.» 

 

Kort sagt kan en si at de som har vært innenfor UNNs vegger har følt seg trygge og vel 

ivaretatte, mens de som har stått utenfor har opplevd det mindre trygt.  

 

  

4 Erfaringer blant forbedringsagenter 

 

 

4.1 Hensikt og gjennomføring 

I en artikkel skrevet av Staines mfl. (2020) understreker de konsekvensene pandemien har 

fått for helsevesenet, også for kontinuerlig forbedring. Helsevesenet har vært nødt til å 

omorganisere seg raskt, med liten tid til å reflektere over rollen til kontinuerlig forbedring og 

forbedringsagenter. Mange ansatte har blitt fått nytt arbeidssted og -oppgaver, og andre har 

hatt hjemmekontor. Er dette også tilfelle ved UNN? Hvordan har ansatte som jobber med 

forbedringsarbeid på UNN opplevd dette perioden?  
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Vi har utført en spørreundersøkelse hvor 35 respondenter som arbeider med kontinuerlig 

forbedring ved UNN har deltatt.  

4.2 Hovedfunn 

To av tre rapporterer at det er vanskeligere å arbeide med forbedringsarbeid nå kontra 

tidligere, samt at halvparten av respondentene rapporterer at de ikke har tilstrekkelig med tid 

til arbeidet og det har blitt enda mindre tid grunnet Covid-19. 

 

Likevel jobber 2 av 3 med forbedringsarbeid også under gul beredskap. Det er imidlertid et 

annet forbedringsarbeid enn det de vanligvis sysler med. Forbedringsprosjekter blitt lagt til 

side og forbedringstavler «lagt død», til fordel for ; system-, rutine-, kommunikasjon- og 

tilbudsforbedring. Systemforbedring innebærer utvikling av eksempelvis nye register, 

behandlingsplaner og verktøy. Arbeid rundt rutiner er eksempelvis smittevernrutiner og 

kvalitetskontroll. Kommunikasjonsforbedring inneholder utvikling rundt undervisning, 

opplæring, veiledning. Under tilbudsforbedring finner vi oppretting og endring av 

pasienttilbud. 
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Funnene fra UNN understøttes av bl a  Staines m.fl (2020) som lanserer en strategi for 

hvordan forbedringsagenter kan bidra under koronakrisen. Strategien består av fem 

hovedpunkter: 1) Styrke system og omgivelser, 2) fremme tilbakemeldinger fra brukere, 

pårørende og samfunn, 3) forbedre klinisk behandling, 4) redusere skader og feil og 5) 

utvikle og utvide læringsarenaer. 

 

 

5 Krisekommunikasjon 

 

5.1 Hensikt og gjennomføring 

Johannessen (2020) har skrevet rapporten “Hva har norske kommunikasjonsdirektører lært 

av koronakrisen” på bakgrunn 30 dybdeintervjuer med norske kommunikasjonsdirektører i 

ulike sektorer. I rapporten kommer det frem at Covid-19 krisen har skapt et uventet og 

enormt kommunikasjonsbehov både eksternt og internt. Det blir trukket frem at det er viktig å 

ha en plan i en krise, at kommunikasjon har fått en viktigere posisjon og da spesielt 

internkommunikasjon, samt at denne krisen har blitt en test på utholdenheten en har i 

kommunikasjonsarbeidet.  

 

Internship-studentene intervjuet kommunikasjonssjefen ved UNN 29.05.2020 om hvilke 

endringer som har skjedd på området i perioden. I tillegg har vi samlet inn og bearbeidet en 

rekke andre data om kommunikasjonsaktiviteten ved UNN. 

 

5.2 Hovedfunn 

Om vi teller, finner vi 3 pressekonferanser, 10 pressemeldinger, 189 presseoppslag, 31 

filmer, 15 twitter-meldinger og 130 000 unike brukere unn.no/korona i perioder mars-mai 

2020. Tabellen under viser noen av de viktigste endringene som ble gjort på 

kommunikasjonssiden, både internt og eksternt.  
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Svar fra spørreundersøkelsen viser at krisekommunikasjonen ved UNN i høy grad oppleves 

som vellykket.  
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6 Organisatoriske endringer 

 

6.1 Hensikt og gjennomføring 

Med utgangspunkt Jacobsen (2018) sin modell der planlagte endringer består av 4 

elementer, vil vi i dette og det neste kapitlet se nærmere på de endringene UNN har 

gjennomført under covid-19; hva består de i, hvor er de gjennomført, hvordan og hvorfor?  
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6.2 Hovedfunn 

Det er etablert åtte nye organisatoriske enheter i perioden. 

 

Nærmere beskrivelse av funksjoner og oppbygging finner du i vedlegg 1. Tall i parentes viser 

konsultasjoner/innleggelser pr enhet pr 12.06.2020. 

 

Drivkrefter og endringsprosessen kan best illustreres gjennom en tidslinje. Nærmere om 

beslutningsprosesser i neste kapittel.  
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I spørreundersøkelsen ba vi de ansatte svare på om de synes sykehusledelsen har håndtert 

situasjonen tilfredsstillende, ved at de rette avgjørelsene har blitt tatt til rett tid. 

Respondentene svarer i stor grad bekreftende på dette:  

 

 

7 Møtestruktur og beslutningslinjer 

 

7.1 Hensikt og gjennomføring 

Vi har gjennomgått alle møtereferater fra arbeidsutvalg, pandemiutvalg, kriseledelse, 

driftsmøter, stabsmøter, ledermøter, ekstraordinære ledermøter, styremøter og 

samordnende arbeidsutvalg i perioden fra 29.01.2020 til 25.05.2020. UNN etablerte et 

arbeidsutvalg, senere pandemiutvalg, allerede 30.01.2020, og kriseledelsen ble satt ved gul 

beredskap 17.03.20.14.05.2020 gikk sykehuset tilbake til grønn beredskap. Se tidslinje i kap. 

6.  

7.2 Hovedfunn 

Figuren under illustrerer organiseringen av kriseledelsen ved sykehuset 
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8 Det som står mellom linjene- fritekst tilbakemeldinger 

8.1 Hensikt og gjennomføring 

Spørreundersøkelsen blant de ansatte hadde to fritekstspørsmål, der en kunne gi 

tilbakemeldinger på endringer en mener er forbedringer, og om en tror disse er hhv varige 

eller midlertidige. Hovedfunn er gjengitt i kapittel 2 over. Det viser seg imidlertid at 

fritekstfeltene også ble brukt til å gi tilbakemeldinger om erfaringer under pandemien som 

ikke dekkes av de andre spørsmålene, noe som bidrar til å gi ny innsikt i hvordan 

opplevelsene var for den enkelte. Vi har gjennomgått alle friteksttilbakemeldingene, og 

gjengir disse i hovedkategorier og noen som sitat. Disse gir viktig innsikt i de ansattes ulike 

opplevelser og meninger om håndteringen, et viktig bidrag til læring og videre tiltak. 

  

8.2 Hovedfunn 

1. Økt arbeidsbelastning for mange, men ikke alle 

 «Mye vaktbelastning. pga Covid bakvakt kveld/natt.» 

«Fratatt 50% permisjon i forbindelse med master oppgave. Arbeid annen hver helg. 

Høyere vaktbelastning. Kortere ferie.»  

«Få pasienter. Mye lediggang (tid brukt på beredskap i forhold til noe som ikke 

skjer)» 

 

2. Ledelse oppleves krevende og annerledes  

«Tilført lederansvar for nn personell da deres pasienter har hatt opphold på vår 

sengepost igjennom hele perioden. Dette har vært en svært krevende situasjon for 

alle involverte parter» 

«Brukt mye tid på helseråd til de ansatte. Og brukt veldig mye tid og krefter på å 

trygge de ansatte på at det er trygt å gå på jobb. Har føltes som mere psykolog enn 

leder. Mindre faglig fokus og strategisk jobbing enn vanlig. mer fra dag til dag og det 

å klare med produksjonen med færre ansatte på jobb. Håper at det er midlertidig og 

at vi kan gå over til mere faglig fokus etterhvert.» 

 
3. Bekymring for pasientene som må vente og manglende kontakt 

«…særlig for Rehab-pasientene som ikke har mottatt den behandlingen de trenger.» 
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4. Opplevd utrygghet ifht nye oppgaver og egen kompetanse 

«Pasientrelatert arbeid på Kohort avdeling, ikke greit, utrygt og uforutsigbart, uklare 

forventninger og rollefordelinger. Opplevde at fast intensiv personal ikke kjente rollen 

til operasjonssykepleier på kohort avdelingen» 

«Føler meg ikke hørt i forhold til å gi beskjed om manglende kompetanse, jobbet 

med "friske" pasienter på dagtid i x år. Ikke jobbet med overvåkning og 

medikamenter på over x år. Føler meg "misbrukt" i forhold til at en sier seg villig til å 

hjelpe når det "brenner" med å jobbe turnus og gjøre det en kan for å hjelpe osv. og 

så blir ny turnus tredd over hodet på en med nattevakter og jobb hver annen helg. 

Veldig ugunstig læresituasjon, sliten av å ikke sove skikkelig og å jobbe med 

åndedrettsvern med nedsatt gassutveksling og hodeverk. Denne perioden føles som 

en stor påkjenning (og som "en evighet") og om det blir aktuelt igjen kan dette være 

årsak til at jeg forlater sykepleieryrket.» 

 
5. Mange har fått store endringer i egen arbeidshverdag 

«Alle "vanlige" arbeidsoppgaver har i stor grad blitt tilsidesatt! en hektisk, tøff, 

slitsom men veldig spennende periode» 

 

6. Ytre forhold som karanteneregler og utstyrsmangel har hatt stor betydning 

«Grunnet fokus på utstyrsmangel i landet, har dette ført til at man jobber på en litt 

annen måte rundt isolat. Pasientansvarlig sykepleier tilbringer lengre tid inne på 

isolat, for å minske bruk av utstyr. Man blir da i større grad avhengig av 

"handtlanger" på ren side. Man merker godt at det blir en økt arbeidsbelastning i 

avdelingen ved isolat, samt også økt statisk belastning for den enkelte sykepleier 

som er ansvarlig inne på isolatet.» 

 

7. Opplevelsen av å stå sammen i dette 

«Større endringsvilje og samarbeidsvilje i organisasjonen. Vi strekker oss lenger for 

å finne nye måter å løse felles utfordringer på. Større følelse av samhold når alle i 

organisasjonen står i det samme. Vi har blitt bedre kjent. Når situasjonen 

normaliseres vil det nok bli mer silotenking igjen» 
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«Vi har blitt mer bevisst på alle de små tingene som faktisk må gjøres av oss alle for 

å få hverdagen til å gå rundt. Hvor avhengig vi er av at hver ansatt faktisk gjør sin 

jobb, og at det er noen andre som kan disse tingene dersom den aktuelle ansatte 

blir borte over tid.» 

«Folk er mer hyggelig mot hverandre, på tvers av klinikker. Opplever å møte mer 

omsorg og høflighet fra fremmede omkring på huset.» 

«Har ikke hørt noen svare "nei" på flere måneder.» 

 

8. Mange vil tilbake til normalen, men noen frykter gammel praksis 

«Dugnadsånd, lagfølelse og entusiasme var kortvarige bivirkninger av pandemien» 

«Forhåpentligvis vil pasientene kunne få sine pårørende på besøk når de er innlagt» 

«Dersom man ikke opprettholder/holder fast i endringer som er av det gode hva 

gjelder samarbeid på tvers av klinikker, vil dette bortfalle».  

 

9 Oppsummering og veien videre 

«UNN må være forberedt på å oppskalere Covid-19 funksjonene på kort varsel. Vi må ha 

planer, vi må sikre opplæring og vi må lære oss å leve med usikkerheten». Dette var 

budskapet fra UNN-direktøren i hennes halvårige møte i juni. Denne balansekunsten, 

mellom beredskap, ø-hjelp og elektiv aktivitet, omtales som den nye normalen og anslås en 

varighet på minst ett år til. For å kunne stå i denne spagaten må organisasjonen ta vare på, 

og forsterke, forbedringer som har blitt gjort, og redusere belastninger ved mindre gode 

endringer, slik at UNN blir robust og endringene bærekraftige i møtet ved ev nye 

pandemibølger eller andre kriser.  

 

I undersøkelsen fant vi at krisekommunikasjon og kriseledelse har fungert svært godt. Her er 

det etablert strukturer, planer og arbeidsformer som kan «reinstalleres» over natten. 

Undersøkelsen blant pasienter og pårørende viser også at pasientene har opplevd seg 

trygge i perioden. Det er imidlertid et stort forbedringspotensial i å ivareta de som får utsatt 

behandling og ikke minst, pårørende som ikke får følge sine inn i sykehuset. 

 

4 av 5 ansatte ved UNN har vært berørt av endringer gjennomført i forbindelse med 

pandemien. Økt arbeidspress, nye oppgaver og utrygghet er belastende over tid, og ikke 
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forenlig med et godt arbeidsmiljø.  Samtidig melder sju av ti at endringer gjennomført kan 

karakteriseres som forbedringer, f eks  

• Bruk av ny teknologi og fornyet maskinpark 

• Effektive møter, kjappe prøvesvar og økt gjennomføringskraft 

• Hjemmekontor, fysisk arbeidsmiljø og bedre plass (null korridorpasienter) 

• Prioritering av pasienter og listevasking 

• Teamarbeid, samarbeid på tvers, høflighet og omsorg 

• Effektiv opplæring og simulering.  

 

Gjennom kommende evalueringer, forskning, nye undersøkelser og utprøving av nye tiltak, 

vil erfaringene fra våren 2020, og denne rapporten, bidra til innsikt i hvordan UNN kan 

håndtere pandemien i det videre.  



 

 

 

 

 

36            

 

 

 

 

Referanser  

Coombs, T. (2007). Protecting Organization Reputations During a Crisis: The Development and Application of 
Situational Crisis Communication Theory. Corporate Reputation Review, 10-3. Side 163-176. 
 

Coombs, T., & Holladay, S. J. (2015). Strategic intent and crisis communication. The Routledge Handbook of 

Strategic Communication, 497. 

 

Johanessen, S. (2020, mai) Hva har norske kommunikasjonsdirektører lært av koronakrisen? Gambit H+K. 

 

Brethauer, S. A., Poulose, B. K., Needleman, B. J., Sims, C., Arnold, M., Washburn, K., ... & Pawlik, T. M. (2020). 

Redesigning a Department of Surgery during the COVID-19 Pandemic. Journal of Gastrointestinal Surgery, 1. 

 

Finansdepartementet, 2020. Revidert nasjonalbudsjett 2020. (Meld. St. 2. (2019-2020)). Hentet fra 

https://www.statsbudsjettet.no/upload/Revidert_2020/dokumenter/stm2.pdf 

 

Greenhalgh, Wherton, Shaw & Morrison (2020).  Video consultations for Covid-19. BMJ. Hentet fra: 

https://www.bmj.com/content/368/bmj.m998 

 

Helse Nord, (2020, 8.april). Beredskapsplaner og beredskapsnivåer i Helse Nord. Hentet fra https://helse-

nord.no/beredskap-koronavirus/beredskapsplaner-og-beredskapsnivaer-i-helse-nord 

 

Johansen, P.C. (2020, 20.mai) Kutter ventetiden med telefonkonsultasjoner. Hentet fra 

https://www.pingvinavisa.no/kutter-ventetiden-med-telefonkonsultasjoner/ 

 

Liu, B. F., Fowler, B. M., Roberts, H. A., & Herovic, E. (2018). Keeping hospitals operating during disasters through 

crisis communication preparedness. Public Relations Review, 44(4), 585-597.  

Mathew, R. (2020). Rammya Mathew: Innovation during the pandemic. Bmj, 369. 

Morris, Z. S., Wooding, S., & Grant, J. (2011). The answer is 17 years, what is the question: understanding time 

lags in translational research. Journal of the Royal Society of Medicine, 104(12), 510-520. 

Myklebost, T. (2015) Foradring til det bedre. Hentet fra https://www.ledernytt.no/forandring-til-det-bedre.5168843-

112537.html 

Narotzky, S., & Besnier, N. (2014). Crisis, Value, and Hope: Rethinking the Economy: An Introduction to 

Supplement 9. Current Anthropology, 55(S9), S4-S16. doi:10.1086/676327 

Shah, A. (2020, 7.mai). QI Essentials: Shaping our future. Hentet fra https://qi.elft.nhs.uk/qi-essentials-shaping-our-

future/  

Staines, A., Amalberti, R., Berwick, D. M., Braithwaite, J., Lachman, P., & Vincent, C. A (2020). COVID-19: Patient 

Safety and Quality Improvement Skills to Deploy during the Surge. International Journal for Quality in Health Care. 

doi:10.1093/intqhc/mzaa050 

United Nations, 2020. World Economic Situation and Prospects as of mid-2020. Hentet fra: 

https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/WESP2020_MYU_Forecast-

sheet.pdf 



 

 

 

 

 

           37 

 

 

 

 

Varkey, P., Reller, M. K., & Resar, R. K. (2007, June). Basics of quality improvement in health care. In Mayo Clinic 

Proceedings (Vol. 82, No. 6, pp. 735-739). Elsevier. 

World Health Organization. (2020). Coronavirus Disease (COVID-19). (Situasjonsrapport 125). Hentet fra: 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200524-covid-19-sitrep-

125.pdf?sfvrsn=80e7d7f0_2 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

38            

 

 

 

 

Vedlegg 1 

NYE ENHETER/FUNKSJONER I FORBINDELSE MED COVID-19-PANDEMI 
Status pr 12.06.2020.  
Data innhentet og organisert av Arne Magnus Elvegård 
 
 BEMANNINGSKOORDINATOR TEAMET (BK) OG EKSTERN 

REKRUTTERING 
Formål Nyopprettet funksjon som i spesielle krisesituasjoner, slik som i pandemier, som 

skal hjelpe til å koordinere og omdisponere ansatte dit hvor det er størst behov, 
og i tillegg rekruttere eksternt. Klinikkene rapporterer fortløpende inn behov og 
endring i personalgruppen. 

Hvordan Koordinert fra direktørens ledergruppe ved personal v/ personalsjef Gøril 
Bertheussen og Elin Gullhav. 

Hvor Teamet sitter sentralt plassert i nærhet av kriseledelsen og direktører i D1 711.  
Egne bemanningskoordinatorer i Harstad og Narvik. 

Når Startet sitt arbeid i uke 10 (helga før nedstenging). 
Hvem Teamets leder er Beate Nøkland-Larssen i PO. Teamet består av 6 ressurser i 

tillegg til 15-20 bemanningskoordinatorer ute i sentrene. Opp til 5 ressurser 
jobber med ekstern rekruttering.  

Aktivitet 200-300 omdisponeringer har vært behandlet i teamet, men det har i tillegg vært 
gjennomført mange omdisponeringer direkte i klinikkene. Det var 138 søknader 
ved ekstern rekruttering, hvorpå 103 ble aktivert i stillinger. 

Status Har tatt ned aktiviteten noe men fortsatt aktive ressurser i klinikk, personal, 
økonomi, og innkjøp. 

 
 
 
 TESTENHET/PRØVETAKINGSENHET FOR ANSATTE 
Formål Få en rask avklaring på om helsepersonell kan komme tilbake i jobb. 
Hvordan Medisinsk klinikk hadde ansvar for opprettelsen av prøvetakingsenheten. 

Enheten ble organisert i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten (BHT) og i 
dialog med smittevern. BHT har det medisinsk faglige ansvaret for prøvene som 
tas og står som rekvirenter. BHT registrerer resultatene i deres journalsystem. 

Hvor I Tromsø: D-fløya i Breivika, lignende enheter ble også etablert i Harstad og 
Narvik. 

Når Opprettet 13. mars i Tromsø. 
Hvem Leder Tove Skjelbakken, Medisinsk klinikk, BHT, Smittevern. 
Aktivitet Per 13.05 var det tatt 3354 prøver, og det stipuleres at det pr. 08.06 er tatt rundt 

3500 prøver. Antallet positive prøver er 30, men vi har pr. 08.06 ingen positive 
ansatte. Totalt har 32 ansatte testet positivt, noen av disse ble testet i 
kommunal regi tidlig i mars. 

Status Aktiv. 
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 AKUTTMOTTAK COVID 
Formål Tar imot Covid-verifiserte eller -mistenkte pasienter, samt pasienter med akutte 

luftveis- og/eller influensalignende symptomer. I tillegg alle traumemottak og 
medisinske mottaksteam (da pasientene ofte ikke kan gjøre rede for seg). 

Hvordan Ble etablert i egne lokaler med tilgang via ambulansegarasjen i A5. Alle andre 
pasienter ble mottatt via midlertidig ambulanseinngang i B4, og ført videre 
til akuttmottak ordinær på B5 og derfra til aktuell sengepost. 

Hvor A5 
Når Startet opp 13.03.20. 
Hvem Seksjonsleder Wenche Arctander. 
Aktivitet 501 pasienter var gjennom akuttmottak covid i perioden f.o.m. 23.03. – t.o.m. 

09.06. 
Status Fra fredag 29.05. ble branndøren mellom A5 og B5 åpnet, og personalet i 

akuttmottaket og observasjonsposten brukes på tvers mellom akuttmottak og 
covidmottak. Disse vil kunne stenges igjen, og lokalene i A5 vil raskt kunne 
isoleres fra B5 hvis pasientstrømmen til covidmottaket øker. De omdisponerte 
fra andre klinikker er tilbakeført, men er opplært og kan bidra i covidmottak hvis 
behovet for dette skulle oppstå. 

 
 
 
 AVKLARINGSPOST COVID 
Formål Avklare pasienter for Covid-19 smitte for så å videresende dem til moderpost 

eventuelt infeksjonsmedisin. 
Hvordan Det var fra før avklart at pasienter skulle utskrives og flyttes til andre enheter i 

klinikken. Ble oppbemannet til å håndtere 30 senger i uke 15 og inntil 50 senger 
i uke 16. 

Hvor I lokalene til rehabilitering og slagenhet i A8. 
Når 13.03.20. 
Hvem Ledere for posten er Disa Håkstad og Johanne Glomseth. Ledere og ansatte ble 

igjen på A8, og var i hovedsak bemannet av personale fra FRMT (Rehab) med 
Infeksjon som støtte. 

Aktivitet Pasientene som har lagt på Avklaringsposten har stort sett hatt liggetid under 24 
timer, der alle er lagt inne for Avklaring om Covid-smitte. Gjennomsnittlig har det 
vært innom mellom 10-20 pasienter i løpet av døgnet. Total har 529 pasienter 
vært innom avklaringsposten pr 09.06.20. De fleste pasienten har tilhørt 
lungemedisin, infeksjon og hjertemedisin. Det har totalt vært oppdaget 3 Covid-
positive pasienter på Avklaringsposten.    

Status Nedregulert til 15 senger. 
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 INTENSIV COVID 
Formål Håndtere kun pasienter med påvist covid-19 og som trenger intensivbehandling 
Hvordan Kohort-avdelingen ble i løpet av et knapt døgn rigget med 12 intensivplasser 

med respiratorer klare til bruk.  
Hvor A7 
Når Åpnet torsdag 26.03.20 
Hvem Avdelingsleder Birgith Nerskogen ved Intensivmedisinsk avdeling. Driftsledere: 

Sunniva Austlid og Hilde-Iren Liland. Nye bemanningsplaner og turnuser 
utarbeidet. Sammensatte team med yrkesgrupper tilknyttet Operasjons- og 
intensivklinikken (OpIn). 

Aktivitet Pr. 01.06.20 er det registrert 13 pasienter og 14 pasientopphold da en pasient 
ble re-innlagt. 

Status Ikke aktiv pr. 01.06.20. 
 
 
 
 POLIKLINIKK COVID A8 
Formål Tilbud til pasienter som har andre sykdommer eller skader og trenger poliklinisk 

behandling, og også har påvist eller mistenkt covid-19. 
Hvordan Turid Røkenes Kristiansen, til daglig avdelingsleder ved poliklinikkene i Kirurgi-, 

kreft- og kvinnehelseklinikken og June Lenvik, enhetsleder ved ortopedisk 
poliklinikk, har hatt hovedansvaret for etableringa av den nye poliklinikken.  

Hvor Plan 8 i A-fløya, vegg i vegg med avklaringsposten for covid-19-pasienter. 
Når Operativ fra 04.05.20 
Hvem Leder er Anne Stina Nordmo 
Aktivitet I tidsrommet 04.05.20 – 12.06.20. har det vært 9 pasienter innom.  
Status Aktiv 
 
 
 PSYKOSOSIALT TEAM 
Formål Psykososialt team består av psykologer, spesialrådgivere og sykepleiere ved 

UNN, som tilbyr støtte og rådgivning som kan hjelpe ansatte å stå i arbeid og 
forebygge stressbelastninger. Alle UNN-ansatte kan ta kontakt, uavhengig av 
avdeling, funksjon og arbeidssted. 

Hvordan Psykologspesialist Eva Therese Ness (tilknyttet UNN Smerteklinikken og UiT) 
etablerte teamet på oppdrag fra Personal- og Organisasjonssjef Gøril 
Bertheussen. 

Hvor Tilgjengelig på egne mobiltelefoner med telefonvakt 09.00-14.00 på hverdager. 
Teamet har også egen e-postadresse.  

Når Uke 15 
Hvem Eva Therese Ness leder for teamet, tilknyttet UNN Smerteklinikken og UiT,  

Interne ansatte med kompetanse fra BHT, Prestetjenesten, AMA, Kontinuerlig 
forbedring  

Aktivitet Pr. 01.06.20 har teamet mottatt 5 henvendelser. 
Status Aktiv, men vurderer å legge ned aktiviteten i sommer og gjøre ny vurdering til 

høsten.  
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 TEAM FOR LEDERSTØTTE 
Formål Etablert av Personal- og organisasjonsavdelingen for å gi råd og veiledning til 

ledere, lederteam og KVAM-grupper, både når det gjelder lederrollen og egen 
ivaretakelse. 

Hvordan Personal- og organisasjonsavdelingen har etablert et team for lederstøtte som 
skal gi råd og veiledning til ledere i forhold til lederrollen og egen ivaretakelse. 

Hvor Telefon, Skype, fysisk oppmøte. 
Når Da teamet er et utvidet team av de som til daglig arbeider med lederutvikling, 

har teamet vært tilgjengelig for lederstøtte og lederveiledning hele tiden.  
Hvem Mai-Liss Larsen er leder for teamet. Totalt sammen 6 ressurser tilknyttet PO i 

Tromsø, Harstad og Narvik. 
Aktivitet Pr. 01.06.20 har teamet mottatt 10 henvendelser, derav 3 saker som omhandlet 

teamrelaterte utfordringer.  
Status Aktiv 
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Vedlegg 2 
 
 

 

Kriseledelse 
Få felles oversikt over status på de områder 
som vi vet er kritiske på det stadiet vi er nå 
og over evt nye ting som har oppstått: 
Status innlagte pasienter med bekreftet 
Covid-19, antall smittede ansatte, 
smittevernutstyr, bemanning  
 
 

Ledergruppen, smittevernoverlege, 
medisinsk fagsjef, avdelingsleder infeksjon, 
mikrobio avd, beredskapsrådgiver, 
pasientflytkoord, BHT, bemanningskoord, 
loggførerer (3), komm.overlege Tø, 
Fylkeslegen, sykehusapoteket, Liason Tø 
kommune 
Daglig (1 time), deretter 30 min, deretter 2 x 
uke, 1 x uke (170320-140520) 

Pandemiutvalg (innledningsvis 
arbeidsutvalg) 
Etablert 30. Januar 2020 med fokus på å 
håndtere ev smitte og gjøre tiltak med basis 
i pandemiplan. Siste møte 11. Mars. 
 

Viseadmin direktør, leder, Klinikksjef 
Akuttmed. klinikk Smittevernoverlege 
Seksjonsleder Infeksjonsmedisin 
Avdelingsleder Mikrobiologi og smittevern 
Med. fagsjef ,Drift og eiendomssjef 
Kommunikasjonssjef, Beredskapsrådgiver 
Personal og organisasjonssjef 
Smittevernsykepleier, Administrasjonen, 
referent Rådgiver DES  

Driftsmøte 
Raskt og effektivt kunne iverksette 
nødvendige tiltak for best mulig håndtering 
av pandemisk fase, samtidig som ordinær 
drift i sykehusene ivaretas. Ansvarlig 
klinikksjef gis oppdraget med å etablere 
arbeidsutvalg. Beslutter prosedyrer/rutiner 
etter forslag fra arbeidsutvalg. Avvikle 
arbeidsutvalg når oppdraget er løst 
 

Direktørens ledergruppe. Daglig (1 time), 
deretter 3 x uke, 1 x uke 
 

Ekstraordinære ledermøter  
Fungerte i perioden 090320-170320 
 

Ledergruppen, 3 fra pandemiutv. 

(Smittevernoverlege, Seksjonsleder 

Infeksjon Avd.leder Mikrobiologi), 2 fra 

kriseledelsen (beredskapsrådgiver og 

loggfører) 

Samordnende arbeidsutvalg 
Skal sikre god koordinering mellom de ulike 
arbeidsutvalgene 

Deltakere: viseadm. Direktør og leder for AU 

1-6 (senere 1-9 (17)) 

17 arbeidsutvalg (se figur i kap. 7.2)  

 


