
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksnr Utvalg Møtedato 
84/2007 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 17.12.2007 

Ny organisasjonsmodell for UNN HF 

Innstilling til vedtak 

1. Styret i UNN HF vedtar ny overordnet organisasjonsmodell i henhold til prinsippene i 
saksfremlegget. 

2. Etablering av klinikkstrukturen med tilhørende stabsenheter og driftssentra forutsettes 
gjennomført innen 15.6.2008. 

3. Den foreslåtte organiseringen legges til grunn for gjennomføring av fase II i LUO-
prosjektet.  

4. Akutt- og prehospitalklinikken organiseres med en tverrfaglig avdeling for operasjons- 
og anestesiressurser og tverrfaglige seksjoner for operasjon/anestesi som er 
komplementære med de kirurgiske klinikkene. Utarbeiding av avdelingsstrukturen i de 
øvrige klinikkene utvikles under ledelse av klinikksjefene. Endelig avgjørelse tas av 
Direktøren. 

5. Styret legger til grunn at organisasjonsmodellen håndteres dynamisk slik at direktøren til 
enhver tid kan gjøre endringer i antall klinikker, driftssentra og stabsenheter, samt 
innholdet i disse, når det vurderes hensiktsmessig. 

6. Administrasjonen bes evaluere organiseringen to år etter implementeringen, og orientere 
styret om resultatet av evalueringen. 

 
 

Saksutredning 

Formål  
Styret vedtok i sak 55/2007 et langsiktig utviklings- og omstillingsprosjekt for UNN HF. Målet 
med prosjektet er å 
 

• Styrke UNN som universitets- og regionsykehus  
• Forbedre lokalsykehusfunksjonene  
• Oppnå økonomisk handlingsrom 
• Redusere de ansattes opplevelse av misforhold mellom oppgaver og ressurser  
• Bidra til en ny, felles organisasjonskultur i hele UNN 

 



Det ble vedtatt å gjennomføre prosjektet i to faser, der man i den første fasen skal etablere en ny 
organisasjons- og ledelsesstruktur som reduserer avstanden mellom kjernevirksomheten og 
toppledelsen, tydeliggjør den ledelsesmessige linjen i organisasjonen og styrker medvirkningen 
fra ansatte og brukere. Det ble gitt klare føringer om at den fremtidige organisasjonen skulle 
medføre samling av dagens selvstendige avdelinger i færre og større driftsenheter (klinikker).

Formålet med denne saken er å vedta ny overordnet organisasjonsstruktur for UNN HF.

Sammendrag
Prosjekt langsiktig utvikling og organisering av UNN (LUO) ble etablert med intern 
prosjektleder og ekstern prosesstøtte fra konsulentfirmaene Agenda og Muusmann umiddelbart 
etter vedtaket i sak 55/2007. Prosjektets fase I er nå gjennomført i henhold til styrets 
fremdriftsplan. I denne saken presenteres prosjektets forslag til ny organisasjonsmodell for UNN 
HF og direktørens vurderinger av den foreslåtte modellen. 

Overordnet organisering
Foretaket foreslås organisert i ti klinikker, to driftssentra og fire stabsenheter. Direktørens 
ledergruppe vil bestå av klinikksjefene, lederne for driftssentrene og lederne av stabsenhetene. 
Klinikkene gis et helhetlig resultatansvar for pasientbehandling, forskning, undervisning og 
økonomisk driftsresultat. Denne organiseringen forventes å redusere direktørens kontrollspenn 
og avstanden mellom kjernevirksomheten og foretaksledelsen. Det foreslås en moderat 
desentralisering av arbeidsoppgaver fra stabsenhetene til klinikkene og en tydeligere 
vektlegging av stabsenhetenes strategiske funksjon, blant annet gjennom etablering av et sett 
styringsparametre som er rettet inn mot klinikkenes resultatansvar. Dette skal gi en bedre 
helhetlig virksomhetsstyring.

Klinikkstruktur
Den foreslåtte klinikkstrukturen forventes å legge til rette for et systematisk arbeid med bedre 
pasientforløp i prosjektets fase II. Modellen gir en tydeligere profilering av
universitetssykehusfunksjonene gjennom etablering av blant annet en Hjerte- og lungeklinikk, 
en Klinikk for kirurgi og kreftbehandling og en Nevro-ortopediklinikk. Lokalsykehus-
funksjonene styrkes samtidig gjennom ivaretakelse av den gjennomgående faglige ledelsen og 
mulighet for organisering av de største virksomhetene i UNN Narvik og UNN Harstad i 
avdelinger som rapporterer direkte til en klinikksjef i foretaksledelsen. Klinikkstrukturen 
forventes å bli en hensiktsmessig arena for bedre medvirkning fra ansatte og brukere.

Avdelings- og ledelsesstruktur i klinikkene
I klinikkene etableres det et antall avdelinger som er lavere enn dagens, slik at en avdeling kan 
inneholde to eller flere medisinske spesialiteter. Dette åpner for samordningsgevinster gjennom 
sammenslåing av små sengeposter og poliklinikker og reduksjon i antall mellomlederstillinger. 
Modellen åpner også for utprøving av drift av sengeposter og poliklinikker organisert som egne 
avdelinger som betjener flere medisinske spesialiteter. 

Avdelingsstrukturen i den enkelte klinikk bestemmes i prosjektets fase II, etter at klinikksjefene 
er tilsatt. Det er gjort unntak for dette når det gjelder organisering av operasjons-, anestesi- og 
intensivressurser i Akutt- og prehospitalklinikken fordi fastlegging av denne strukturen er en 
forutsetning for etablering av flere av de andre klinikkene. Denne klinikken organiseres med en 
tverrfaglig avdeling for operasjons- og anestesiressurser og tverrfaglige seksjoner for 
operasjon/anestesi som er komplementære med de kirurgiske klinikkene.



UNNs modell for tverrfaglige lederteam videreføres med nødvendige tilpasninger på klinikk- og 
avdelingsnivå. Klinikkene planlegges ledet av et tverrfaglig team bestående av klinikksjefen, 
avdelingssjefene og nødvendig faglig støtte. Det må etableres administrativ støtte rundt 
klinikksjefen som er tilpasset omfordelingen av arbeidsoppgaver mellom stabene og klinikkene. 
På avdelingsnivå må det etableres tverrfaglige lederteam som inkluderer medisinskfaglig 
ansvarlige for de spesialitetene som inngår i avdelingen. Dette betyr at lederteamene blir færre, 
men noe større enn i den nåværende organiseringen. Lederstillingene krever helsefaglig 
kompetanse, men det stilles ellers ikke krav til spesifikk profesjonstilknytning. 

Forskning, undervisning og samhandling
Organiseringen skal styrke universitetssykehusfunksjonene gjennom en tydeligere formalisering 
av samarbeidsrelasjonen med Det medisinske fakultet, etablering av en strategisk stabsenhet for 
Forskning, fag og undervisning samt et helhetlig ansvar for disse funksjonene på 
klinikksjefnivå. Samhandlingen forslås styrket gjennom etablering av et strategisk driftssenter 
for Samhandling, telemedisin og kliniske IKT-systemer. Denne organiseringen forventes å gi en 
tydeligere strategisk styring av samhandlingsfeltet og samtidig åpne for mer innovativ bruk av 
telemedisinske løsninger og IKT-verktøy i både intern og ekstern samhandling.

Konsekvenser, evaluering og risikovurdering
Den foreslåtte organisasjonsmodellen er basert på bred involvering av hele organisasjonen og en 
omfattende høringsrunde. Hovedtrekkene i organiseringen er utprøvd ved flere store nordiske 
sykehus med godt resultat og risikoen for at modellen i seg selv har store negative virkninger 
vurderes derfor som liten. Det legges opp til evaluering etter to år ut fra forhåndsdefinerte 
resultatindikatorer.

Det er gjennomført en risikovurdering som avdekker at det foreligger risiko særlig for 
forringelse av svake fagmiljøer og for svikt i samspillet mellom stabsenhetene og klinikkene. 
Det synes å være størst risiko for at dette skjer knyttet til implementeringsprosessene i fase II, og 
ikke til organiseringen i seg selv. Det er beskrevet forebyggende tiltak som i stor grad dreier seg 
om å etablere gode ledelsesstrukturer i gjennomføringsfasen.

Vurdering og konklusjon
Direktøren vurderer den foreslåtte organisasjonsmodellen som hensiktsmessig i forhold til 
målene for den langsiktige utviklingen og omstilling av UNN HF, og anbefaler at denne 
organiseringen implementeres og legges til grunn for det videre arbeidet med bedring av 
pasientforløpene, dokumentasjon av kvalitet og styrking av samarbeidet med UiT i prosjektets 
fase II. 

Antallet klinikker er noe høyere enn forutsatt i styrets opprinnelige vedtak. Dette er vurdert som 
nødvendig for å oppnå ønsket funksjonalitet i den nye organisasjonen og håndterbare 
lederutfordringer for klinikksjefene. En følge av dette er at direktørens ledergruppe blir 
forholdsvis stor, men dette er funnet akseptabelt ut fra en helhetlig vurdering. Det er imidlertid 
bygd inn en fleksibilitet i modellen som gjør det mulig å redusere antall klinikker på et senere 
tidspunkt hvis det vurderes som hensiktsmessig.

Det er risiko knyttet til store organisasjonsendringer, men risikoen vurderes som lav og 
akseptabel i forhold til de gevinster som omorganiseringen forventes å gi. Arbeidet med å 



implementere den nye organiseringen kan starte umiddelbart med utlysing av 
klinikksjefstillingene.

Tromsø, den 17. desember 2007

Tor Ingebrigtsen
Adm. direktør

Trykte vedlegg:

Vedlegg 1: Mandat prosjektet ”Langsiktig utvikling og omstilling i UNN”  LUO– fase 1
Vedlegg 2: Kriterier 

Vedlegg 3: Høringssvar LUO 30.11.07
Vedlegg 4: Bemanning knyttet til operasjons- og anestesivirksomhet – Ulike alternative    
organiseringer
Vedlegg 5: Risikovurdering

Vedlegg 6: Risiko jfr høring
Vedlegg 7 Protokoll av 5. desember 2007 vedrørende drøftingsmøte UNN HF og tillitsvalgte

Vedlegg 8 Protokoll møte i AMU 6. desember 2007 



UTREDNING

1. Innledning 

I denne saken legger direktøren frem forslag til ny organisasjonsmodell for 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Utredningen har sin bakgrunn i styresakene 36/07 og 
55/2007 ”Langsiktig utvikling og omstilling i UNN”. Innledningsvis er det redegjort for 
bakgrunnen for arbeidet, prosessen rundt og grunnlaget for ny modell. Deretter er viktige 
premisser for den organisatoriske funksjonaliteten i modellen drøftet. Det følger så en mer 
detaljert beskrivelse av modellens elementer; klinikkene, de strategiske driftssentra og sentrale 
stabsenheter. Utredningen beskriver avslutningsvis konsekvensene av ny modell,
risikovurdering og evaluering, før implementeringen av modellen skisseres.

2. Bakgrunn

2.1 Mål og føringer for ny organisasjonsmodell
Ny organisasjonsmodell er utviklet med utgangspunkt i de mål som er fastlagt i prosjektets 
mandat (vedlegg 1):

1. Å styrke UNN som universitets- og regionsykehus for Nord-Norge, i samarbeid med
resten av Helse Nord

2. Å forbedre lokalsykehusfunksjonene i UNN, i samarbeid med primærhelsetjenesten
3. Å oppnå økonomisk handlingsrom, for å sikre nødvendige investeringer og handlefrihet
4. Å redusere de ansattes opplevelse av misforhold mellom oppgaver og ressurser, for å 

bedre arbeidsmiljøet
5. Å bidra til en ny, felles organisasjonskultur i UNN.

Oppdraget har vært å utvikle en organisasjonsmodell som setter UNN i stand til å løse sine 
oppgaver mest mulig effektivt med høy kvalitet og god service. I mandatet ble følgende føringer 
gitt for arbeidet: 

• En ny organisasjons- og ledelsesstruktur som 
a) reduserer avstanden mellom kjernevirksomheten og toppledelsen
b) tydeliggjør den ledelsesmessige linjen i organisasjonen
c) styrker medvirkningen fra ansatte og brukere

• En samling av dagens organisatoriske enheter i færre og større enheter (klinikker)
• Et styrket samarbeid mellom UNN og Universitetet i Tromsø (UiT)
• Systemer for å dokumentere at UNN på alle områder utfører virkningsfulle (vitenskapelig 

dokumenterte) helsetjenester med riktig kvalitet 
• Systemer for bedre samhandling og helhetlige pasientforløp, både internt i sykehuset og i 

samhandlingen med resten av Helse Nord samt primærhelsetjenesten
• En utforming som muliggjør en helhetlig virksomhetsstyring 
• Ivaretakelse av prinsippet om gjennomgående faglig ledelse, uavhengig av geografisk 

lokalisering
• Tydelige ledelsesmessige linjer, der forholdet mellom linjen og stabsavdelingene er 

avklart og plasseringen av stabs- og støttefunksjoner fremgår
• En organisering som er fleksibel og tilpasset foretakets økonomiske rammer til enhver tid. 

Behovet for antall mellomlederstillinger, mulighet for å slå sammen sengeposter eller 
andre driftsenheter samt vaktordninger skal vurderes.



Når det gjelder kravet om redusert avstand mellom kjernevirksomheten og toppledelsen, skulle 
det konkret vurderes hvordan enhetslederne (klinikklederne) kunne innlemmes i foretakets 
ledergruppe, og samtidig sikre korte beslutningsveier i de nye enhetene (klinikkene). 
Vurderingen skulle omfatte nødvendige endringer i dagens avdelings- og seksjonsstruktur, 
inkludert modellen for tverrfaglig, teambasert ledelse på avdelings- og seksjonsnivå.

For ytterligere å operasjonalisere grunnlaget for en ny organisasjonsmodell, er det med 
utgangspunkt i de nevnte mål og føringer utviklet et sett med kriterier, åtte i alt, som har vært 
retningsgivende for arbeidet. 

Kriteriene forutsetter at den nye organisasjonen legger til rette for:

1. Helhetlige og bedre koordinerte pasientforløp
2. Bedre og mer forpliktende samhandling med primærhelsetjenesten
3. Tydelig ledelse og styring
4. En struktur som sikrer helhetlig styring og ledelse
5. Dokumentert høy kvalitet på tjenestene
6. Effektiv og fleksibel utnyttelse av kapasitet og ressurser
7. Konkurransedyktige fagmiljøer som gir gode vilkår for videreutvikling og rekruttering 

av nøkkelpersonell
8. Et godt arbeidsmiljø

Kriteriene er nærmere beskrevet i vedlegg 2.

2.2 Prosessen som har ført fram til ny organisasjonsmodell 
Den organisasjonsmodellen som her foreslås, er resultat av et bredt engasjement i 
organisasjonen. Prosjektgruppen for LUO (Prosjekt langsiktig utvikling og omstilling i UNN) 
med intern prosjektleder, prosjektmedarbeidere og eksterne konsulenter fra Agenda/Muusmann 
har stått for utarbeidelsen av modellen. Det er tatt hensyn til forslag, ønsker og tilbakemeldinger 
gjennom ulike kanaler og fora: 

• Drøftinger i de ulike fora i prosjektorganisasjonen, dvs. Styringsgruppen (4 møter), 
Fokusgruppen (4 møter) og Prosjektforum (2 møter)

• Allmøter i Tromsø, Harstad og Narvik 
• Skriftlige innspill fra en rekke fagmiljøer 
• Muntlige tilbakemeldinger og dialog på allmøter, avdelingsmøter mv.
• Intervjuer og møter gjennomført med ulike fagmiljøer og funksjoner

• Styrebehandling i styreseminar 6. november 2007

• Avdelingsledermøter og møter med stabs- og linjeledere

• En bred høring blant de ansatte ved UNN og deres organisasjoner, samarbeidspartnere i 
primærhelsetjenesten og kommunene i Nord-Norge, fylkeskommunene i Nordland, Troms 
og Finnmark, Fylkesmannens helseavdeling, andre helseforetak i landsdelen, pasient-
organisasjoner og brukerutvalg.  Prosjektgruppen mottok 96 høringssvar (vedlegg 3).

Styringsgruppen drøftet forslaget 3. desember 2007, og ga generell tilslutning til hovedtrekkene 
i ny organisasjonsmodell for UNN med organisering i strategiske stabsenheter, klinikker og 
sentra. Saken er drøftet med de tillitsvalgte på foretaksnivå og behandlet i AMU.



I den organisasjonsmodellen som her legges frem har direktøren foretatt en samlet vurdering av 
de innspill som har framkommet sett opp mot behovet for omstilling. Føringer styret ga i 
styreseminaret 6. november 2007 vedrørende behovet for etablering av en fleksibel 
organisasjonsmodell og en hensiktsmessig detaljeringsgrad er også tatt hensyn til.

2.3 Eksternt erfaringsgrunnlag

Informasjonsinnhenting fra andre sykehus i Norden
LUO ved konsulent Peter E. Hansen fra Agenda/Muusmann har i forbindelse med prosjekt- og 
prosessforløp innhentet materiale fra 3S prosjektet i Stockholms län, som er et av de best 
dokumenterte omstillingsprosjektene i Norden det seneste tiår. Prosjektgruppen har i tillegg sett 
på erfaringer fra omstillingsprosjekter i hovedstadsområdet i København og i Region Midt i 
Danmark, gjennomført i 2006-2007. Trendanalyser og vurderinger fra disse 
omstillingsprosessene har vært brukt som bakgrunnsmateriale i arbeidet. I tillegg er erfaringer 
fra organisasjonsutviklingsprosjekter ved St. Olavs hospital, Haukeland universitetssykehus, 
Karolinska sjukhuset i Stockholm, Rigshospitalet, Universitetssjukhuset i Lund, Akademiska 
universitetssjukhuset i Uppsala samt Århus Universitetssygehus benyttet. Informasjon om 
arbeidsdeling og fremtidig behov for samhandling mellom primærhelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten fra disse omstillingsprosjektene inngår i vurderingene.

Generelle trekk og trender
Det er et generelt utviklingstrekk at store sykehus i Norden søker å løse økende utfordringer 
med intern samordning og virksomhetsstyring ved å slå sammen avdelinger i større enheter som 
klinikker eller divisjoner. Målet med slik omorganisering er vanligvis å oppnå bedre samordning 
og dermed høyere kvalitet, og samtidig kontroll med kostnadsveksten. Alle sykehus som har 
gjort dette fastholder en slik struktur og går ikke tilbake til en rendyrket avdelingsbasert struktur.
Det er imidlertid flere eksempler på at det har vært nødvendig å gjøre justeringer etter at 
klinikkdannelsen er gjennomført. Rigshospitalet i København har for eksempel flyttet en 
medisinsk avdeling fra en enhet til en annen, og Universitetssjukhuset i Lund har ytterligere 
redusert sitt samlede antall enheter etter omleggingen.

Kostnadsreduksjon
Det er også en generell erfaring at store sykehus som har vært igjennom denne typen prosesser, 
har lyktes i å begrense kostnadsveksten, og i noen tilfeller også redusere utgiftene, til et nivå 
man sannsynligvis ikke ville nådd om man hadde beholdt mange små enheter. Som eksempel 
har Hovedstadens Sygehusfællesskab og Rigshospitalet i København i tiårsperioden etter 1996 
redusert sykehusutgiftene per innbygger med 5 %, mens det i resten av Danmark har vært en 
kostnadsøkning på 25 %. 3S prosjektet i Stockholms län har gjennomført kostnadsreduksjon på 
en halv milliard svenske kroner. 

Trender ved andre universitetssykehus er at utviklingen generelt går i retning av at de 
organisatoriske grensene mellom de medisinske spesialitetene utviskes, selv om fagene 
videreføres med komplette tjenestetilbud. Dette supplert med et økt behov for samarbeid på 
tvers av spesialiteter, er i seg selv en god begrunnelse for å etablere organisatoriske strukturer 
hvor medisinsk spesialiteter samles i klinikker. Enkelte universitetssykehus har de senere år 
valgt å organisere eksempelvis medisinsk mikrobiologi og medisinsk genetikk som deler av et 
senter eller en divisjon med kliniske spesialiteter. Det finnes også eksempler på sykehus som har 
organisert radiologi og nukleærmedisin som deler av enheter med kliniske spesialiteter eller 
enheter som omfatter akuttmottak.



Nevrofagene og hjerte- og lungeområdet
Nevrofagene er et av feltene hvor det er blitt mer vanlig å ta organisatoriske konsekvenser av 
behovet for samarbeid på tvers av spesialiteter. Innen dette området kombineres erfaringer og 
kunnskaper fra spesialiteter som nevrologi, nevrokirurgi, nevrofysiologi og nevroradiologi i 
økende grad. Internasjonalt er det vanlig at akutt behandling av hjerneslag organiseres i 
tilknytning til nevrologi, og at det etableres klare organisatoriske linjer mellom akuttmottak og 
nevrologi. Det samme gjelder for hjerte- og lungeområdet, hvor hjertemedisin og hjertekirurgi 
ofte er samlet. Egen hjerteoppvåkning og i noen tilfeller hjerteintensiv inngår ofte i en slik 
enhet. 

Operasjon og anestesi
Det er et generelt trekk at samordning av operasjonsvirksomhet, anestesi og intensiv inngår i 
organisasjonsprosjektene. Det varierer imidlertid hva som oppfattes som hensiktsmessig eller 
optimal organisering. Hensynet til pasientforløp kan peke i retning av behov for desentralisering 
av disse ressursene til kirurgiske klinikker, mens hensynet til kapasitetsutnyttelse kan tale for 
samling i en sentral enhet.

3. Hovedelementene i ny organisasjonsmodell for UNN

Den nye organisasjonsmodellen for UNN er bygget på følgende hovedstrukturer: Ti klinikker 
hvor kjerneaktiviteten i sykehuset foregår i avdelinger og eventuelt seksjoner, fire stabsenheter 
for strategisk ledelse samt to strategiske driftssentra hvis innhold er i skjæringspunktet mellom 
stab/støtte og drift, og som det ikke betraktes som hensiktsmessig å splitte opp i stabs- eller 
klinikkenheter.

• Det opprettes 10 klinikker som har et helhetlig resultatansvar for sine fagområder. 
Klinikkene ledes av en klinikksjef, som har nødvendig administrativ og faglig lederstøtte. 
Modellen innebærer følgende klinikker (navnene må betraktes som foreløpige):

– Akutt og prehospital klinikk
– Hjerte- og lungeklinikk
– Barne- og ungdoms klinikk
– Rus og spesialpsykiatrisk klinikk
– Klinikk allmennpsykiatri og DPS
– Diagnostisk klinikk
– Klinikk kirurgi og kreftbehandling
– Nevro- og ortoklinikk
– Klinikk for rehabilitering
– Medisinsk klinikk



Figur 1 UNN HF med klinikkstruktur

• I hver klinikk opprettes det et antall avdelinger (færre enn i dag) som har et helhetlig 
resultatansvar for sine fagområder. Avdelingene ledes av en avdelingsleder, som har det 
samlede ansvar for avdelingens virksomhet. I avdelingene kan det være flere spesialiteter, 
med en medisinskfaglig ansvarlig for hver spesialitet. Avdelingslederne deltar i 
klinikksjefens ledergruppe.

• Virksomheten i de største enhetene i Harstad og Narvik kan organiseres som egne 
avdelinger som knyttes til klinikker etter faglig tilhørighet. 

• Longyearbyen sykehus etableres som egen enhet som rapporterer direkte til direktøren.
• Det opprettes to strategiske driftssentra; Senter for drift og eiendom og Senter for 

samhandling, telemedisin og kliniske informasjonssystemer, som organiseres på linje med 
klinikkene og som har et helhetlig resultatansvar for sitt område. 

• Det opprettes fire strategiske stabsenheter på foretaksnivå, som har ansvar for hvert sitt 
område:
– HR og organisasjonsutvikling 
– Forskning, fag, kvalitet og utdanning 
– Økonomi og analyse
– Informasjon og samfunnskontakt
– Det etableres i tillegg en mindre administrativ serviceenhet i tilknytning til 

administrerende direktør.

4. Nærmere om ny organisasjonsmodell – utvalgte områder

I arbeidet med ny organisasjonsmodell er det drøftet ulike sider ved organiseringen som ikke 
kan leses direkte av organisasjonskartet, men som er viktige premisser for den organisatoriske 
funksjonaliteten i modellen. Disse utgjør en viktig del av bakgrunnen og begrunnelsen for ny 
organisasjonsmodell.

4.1 Forskning og undervisning
For å legge til rette for styrket innsats innen forskning og undervisning, er det plassert en 
strategisk innrettet funksjon i stab. Linjen i organisasjonskartet mellom adm. direktør ved UNN 
og dekanus ved Det medisinske fakultet (DMF) ved UiT illustrerer forbindelsen mellom 
ledelsen i de to virksomhetene, som også er institusjonalisert i et avtalefestet samarbeidsmøte. 



DMF kan tilbys representasjon i UNNs ledergruppe med observatørstatus. Samarbeidsmøtet 
DMF – UNN må ta endelig stilling til utformingen av dette. Ansvaret for forskning og 
undervisning må tydeliggjøres i en målsatt ambisjon for klinikklederne, og klinikkene må måles 
på resultatoppnåelse også for disse funksjonene. Klinikksjefen eller minst en person i klinikkens 
ledergruppe skal ha formell universitetstilknyting.

Stabsenheten Forskning, fag, kvalitet og undervisning inkluderer Klinisk forskningssenter og 
Nordnorsk psykiatrisk forskningssenter, og får en plassering som vil styrke koordineringen av 
forskning på UNN og muliggjøre målrettede initiativ mot klinikker og avdelinger. Denne 
stabsenheten vil også ha ansvar for kontakt med høgskolene (helsefaglig grunn- og 
videreutdanning), og universitetet (medisin, psykologi og andre relevante utdanninger). Det er et 
mål å sikre gjennomgående representasjon i universitetssamarbeidet (USAM) og 
Høgskolesamarbeidet (HSAM). Lederen for denne enheten vil sammen med klinikklederne ha et 
sentralt ansvar for undervisningen UNN driver. Dette gir økt mulighet for å koordinering, 
kvalitetssikring og rapporteringen. Nærmere beskrivelse av denne enheten er gitt i pkt 5.3.

4.2 Samhandling internt i UNN og mellom UNN og primærhelsetjenesten
Det er viktig å få til bedre samhandling internt i UNN, mellom UNN og primærhelsetjenesten og 
mellom UNN og andre helseforetak i Nord-Norge, for å sikre best mulige pasientforløp og riktig 
ressursbruk mv. I ny organisasjon er dette synliggjort gjennom plassering av en overordnet 
samhandlingsfunksjon i et strategisk driftssenter (se pkt 5.2.2). Samtidig er det forutsatt at 
klinikkene må utvikle gode og hensiktsmessige samhandlingsløsninger på et operativt nivå, i 
samarbeid med senteret. Enkelte servicefunksjoner er lagt til en bestemt klinikk, men skal være 
serviceenheter for flere enheter på tvers av klinikkene. Likeledes løses ikke alle nødvendige 
faglige samarbeidsrelasjoner innen hver klinikk. Det må, som i dag, foregå et utstrakt samarbeid 
på tvers av fagmiljøer og klinikker.

4.3 Nasjonale kompetansesentra og landsfunksjoner
Nasjonalt senter for telemedisin organiseres i et strategisk driftssenter sammen med 
Samhandlingsenheten og Senter for kliniske informasjonssystemer (SKIS). For NST ønskes en 
tydeligere og sterkere tilknytning til resten av UNN. NST har en stor del av sin virksomhet rettet 
mot samhandling ut mot primærhelsetjenesten. Organisering sammen med SKIS og 
Samhandlingsenheten vil representere et tydelig strategisk fokus på implementering av 
telemedisinske løsninger og IKT-løsninger som fremtidsrettede verktøy i samhandlingsarbeidet. 

Fagmiljøene har i høringen vært opptatt av at øvrige kompetansesentra og landsfunksjoner må 
ha nær tilknytning til de fagområder de naturlig tilhører. Nevromuskulært kompetansesenter er i 
modellen organisert i Nevro-ortopedi klinikken (men med laboratoriefunksjonen i Diagnostisk 
klinikk). Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM), Nasjonalt 
kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) og Nasjonalt laboratorium for 
avansert blodplateimmunologi (landsfunksjon) har plassering i tilknytning til de samme 
avdelinger som i dag. Inkontinenssenteret skal videreutvikles i Klinikk for kirurgi og 
kreftbehandling.

4.4 Helseforetakets ledelse
I den nye modellen er det tre ledernivå under direktøren: Klinikk, avdeling og eventuelt seksjon. 
Hvorvidt det er hensiktsmessig med et seksjonsnivå, vil variere fra avdeling til avdeling, og er 
avhengig av avdelingens størrelse og sammensetning. Det vil i hovedsak bli klinikkleders ansvar 
å etablere det antall avdelinger og seksjoner som er nødvendig. Etableres det et seksjonsnivå, må 
det påses at ansvars- og myndighetsområder harmoniseres på en god måte. Det er en 
forutsetning at antallet mellomledere reduseres i den nye modellen. Avdelingsstrukturen må



utformes i en helhetlig sammenheng, med utgangspunkt i overordnede føringer for hele 
foretaket.

Helseforetaket ledes av administrerende direktør. I ny modell vil administrerende direktør 
sammen med de fire lederne for de sentrale stabsenhetene, klinikklederne og lederne for de 
strategiske driftssentra, utgjøre foretakets ledergruppe. Denne sammensetningen styrker 
kjernevirksomhetens representasjon i ledergruppen betraktelig, og bidrar til tettere bånd mellom 
kjernevirksomheten og strategisk ledelse. Strukturen legger til rette for helhetlig 
virksomhetsstyring.

4.5 Sentrale staber og støtte til utvikling og styring 
Det legges opp til en kompetansemessig styrking av de fire stabsområdene samtidig som det 
totale antall sentrale stabsansatte skal reduseres. Stabene skal ha et strategisk ansvar og etablere 
institusjonsgjennomgående styringssystemer og parametre som tar høyde for behovet for god 
ledelsesinformasjon, analyser og rapportering. Det skal etableres et utvidet sett med
styringsparametre. Prinsippet må være at policy, strategi, systemdrift og -utvikling samt 
spesialfunksjoner ivaretas av stabene, mens administrativ og økonomisk generaliststøtte legges 
til klinikkene. Samtidig er det viktig at de administrative ressursene utnyttes på tvers av grenser 
etter behov, f.eks. i utviklingsarbeid.

Ledere i sykehuset opplever daglig store utfordringer fordi kravet til økonomisk balanse, kvalitet 
og omstillingsevne er økende. Lederrollen er ofte forbundet med stort press både internt og 
eksternt fra pasienter, pårørende og andre. Sentrale stabsenheter må i ny struktur bistå lederne 
med lederstøtte på en annen måte enn i dag. Det må gis bistand til å takle konkrete operative og 
strategiske problemstillinger. Omfanget av administrativ støtte på klinikknivå må vurderes i 
hver enkelt klinikk ut fra størrelse og kompleksitet. Klinikksjefene trenger handlingsrom for å 
ivareta det totalansvaret de tillegges. De må kunne lede med klare fullmakter og ha nødvendig 
tilgang på administrative støttesystemer samt ressurser og kompetanse til å benytte disse 
systemene. 

IKT-verktøy gir ofte gode løsninger for ellers tidkrevende arbeidsoppgaver som har vært gjort 
manuelt. Det er viktig å ha kontinuerlig fokus på å få tatt ut gevinstrealisering etter investering i 
systemer. Her vil stabsenhetene ha en sentral rolle. For nærmere beskrivelse av de fire
stabsenhetene, se pkt. 5.3.

4.6 Klinikkledelse og ledelsesstøtte
Klinikksjefen skal ha helhetlig resultatansvar for klinikken, en virksomhet med flere hundre 
ansatte. Dette innebærer ansvar for styring og rapportering knyttet til områder som faglig 
utvikling, forskning, undervisning, kvalitet, pasientlogistikk, kapasitetsutnyttelse, økonomi og 
produktivitet, personal- og organisasjonsutvikling, rekruttering, HMS, bemanningsplanlegging, 
samt samhandling internt og med primærhelsetjenesten. Administrativ lederstøtte i klinikkene 
må ha nære faglige forbindelser til de sentrale stabsenhetene på sine respektive områder og bidra 
til at sentrale systemer, prosesser og føringer implementeres og etterleves. Det er en forutsetning 
at ressurser frigjøres når sentrale staber nedbemannes og dagens antall avdelingslederteam 
reduseres som følge av sammenslåinger av avdelinger. Den endelige arbeidsdelingen mellom de 
strategiske stabene og administrativ støtte i klinikkene må utformes i prosjektets fase II. 

Klinikksjefen vil, sammen med avdelingsledere og administrativ samt faglig lederstøtte, utgjøre 
klinikkledelsen. Størrelsen på klinikklederteamet vil variere fra klinikk til klinikk ut fra 
størrelse, kompleksitet og antall fagdisipliner. Prinsippet om tverrfaglig ledelse skal ivaretas.   
Tverrfaglighet vil her være bredere definert enn i dagens lederteam. Begrepet utvides til også å 



inkludere flere medisinske spesialiteter. I de tilfeller hvor klinikksjefen ikke er lege, må et av de 
andre medlemmene i klinikklederteamet være medisinskfaglig ansvarlig på klinikknivå. 

4.7 Gjennomgående faglig ledelse 
Prinsippet om gjennomgående faglig ledelse er lagt til grunn i modellen. For fagmiljøene i 
Harstad og Narvik medfører dette at de største enhetene innen kirurgi og indremedisin kan gis 
resultatansvar og rapportere direkte til klinikksjef. Disse enhetene vil være direkte representert i 
foretaksledelsen gjennom sin klinikksjef, og foretakets ledergruppe vil på denne måten 
inkludere ledere som har ansvar for sentrale funksjoner i Narvik og Harstad. For mindre 
fagmiljøer innebærer forslaget at man som i dag er tilknyttet avdelingsleder med ansvar for eget 
fagområde.

4.8 Inndeling i avdelinger og ledelse i avdelinger
Det er en forutsetning for etablering av klinikker at det utvikles en hensiktsmessig 
avdelingsstruktur. Det er ikke tatt stilling til hvor mange avdelinger den enkelte klinikk skal 
bestå av, men det samlede antall avdelinger skal være betydelig lavere enn i dag. Mange av 
dagens avdelinger vil bli endret, for eksempel gjennom sammenslåing. Også deling av dagens 
avdelinger og nyetableringer kan være aktuelt. 

I vurderingen av avdelingsinndelingen skal en søke å utnytte det faglige og ressursmessige 
potensialet som ligger i å etablere større enheter. Dette dreier seg både om å finne fram til en 
hensiktsmessig størrelse på avdelingene og om å etablere et antall enheter i hver klinikk som gir
klinikksjefen et hensiktsmessig kontrollspenn. Avdelingslederne inngår i klinikksjefens 
ledergruppe, og må derfor utgjøre en gruppe som kan fungere godt som team. Det anbefales ikke 
å sette kvantitative mål på antall avdelinger eller størrelse på avdelingene. Praksis viser at det er 
store variasjoner i hva som fungerer, og at det er mål og kjennetegn ved den enkelte klinikk som 
må være utgangspunkt for organiseringen. De kriterier som er lagt til grunn for omstillingen 
forutsettes brukt aktivt i utformingen av avdelingsstrukturen. Det er viktig å etablere tydelige
samhandlingsrutiner, felles fora og lignende som går på tvers av avdelingsinndelingen. 

Avdelingsinndelingen utvikles i samarbeid med de nye klinikksjefene i prosjektets fase II. I 
klinikker hvor det ikke etableres en overordnet ledelsesfunksjon med ansvar for senge- og 
poliklinikkressursene, kan det opprettes tilsvarende på avdelingsnivå. Avdelingene er forutsatt 
ledet av en avdelingsleder som har et samlet resultatansvar for avdelingen, både administrativt 
og faglig. En avdeling kan bestå av én eller flere medisinske spesialiteter. I de avdelinger hvor 
flere fagspesialiteter er samlet, må fagansvaret for den enkelte medisinske spesialitet ivaretas av 
en medisinskfaglig ansvarlig for avdelingsleder. Dette er en ordning som ansvarsmessig tilsvarer 
den man i dag har på avdelinger som ikke ledes av leger. Også i lederteamet på avdelingsnivå 
skal tverrfaglighet gjelde i henhold til den utvidede definisjonen av tverrfaglighet i avsnitt 4.6.

4.9 Senge- og poliklinikkapasitet 
Prosjektet har i sitt mandat og i føringer fått en klar bestilling på at forslaget til ny organisering 
skal legge til rette for god ressursutnyttelse. Dagens avdelingsstruktur med mange små enheter 
gir for liten mulighet for fleksibel bruk av senger og poliklinikker. Det er bred enighet i 
høringsuttalelsene om at det er behov for bedre koordinering av sengeressursene enn i dag, men 
mange ytrer bekymring for at felles senge- og poliklinikkressurser vil svekke spisskompetanse 
og spesialisert pleie. I ny organisasjonsmodell legges det opp til at det i noen av klinikkene 
prøves ut en modell hvor det på klinikk- eller avdelingsnivå etableres felles administrativ og 
faglig ledelse av senge- og poliklinikkressursene. En slik enhet kan ledes av en klinikk- eller 
avdelingssykepleier som vil ha ansvar for å betjene to eller flere avdelinger og/eller medisinske 



spesialiteter. Utprøving av denne typen løsninger anses mer aktuelle jo flere små enheter som 
inngår i en klinikk. Detaljene for gjennomføring av slike prosjekter må utarbeides i fase II. 

Avdeling

Avdeling

Senge &
polikl. res.Avdeling

Avdeling

Hjerte & lunge 
klinikk

Hjerte/lunge/karkirurgi
Hjertemedisin 
Lungemedisin

MIA/Hjerteoppvåkning
Arbeids- miljømed. avd

Figur 2 Eksempel på prinsipp for mulig senge- og poliklinikkorganisering

4.10 Vaktordninger
Det må vurderes nærmere hvilke vaktordninger som skal gjelde for sykehuset som helhet og 
innenfor hver klinikk. Forventningen om bedre ressursutnyttelse i ny organisasjonsmodell må 
gjøres gjeldende også på dette området. Når det gjelder legenes vaktordninger, er det allerede 
startet et arbeid med revurdering av disse i forbindelse med budsjettprosessen for 2008. En 
kritisk gjennomgang av alle vaktordninger må gjennomføres på klinikknivå i prosjektets fase II.

4.11 Spesialistutdanning 
I dagens organisering er ansvaret for spesialistutdanningen for leger tillagt avdelingsoverlegen i 
den enkelte medisinske spesialitet. Denne ordningen sikrer forankring i avdelingsledelsen, siden 
avdelingsoverlegen inngår i avdelingens lederteam. Utdanningen forutsetter samarbeid mellom 
avdelingene siden de fleste spesialiteter krever sideutdanning ved andre avdelinger. Dette 
samarbeidet er ikke formalisert i dag. I ny organisering vil ansvaret for spesialistutdanningen 
være tillagt en medisinsk faglig ansvarlig som inngår i avdelingsledelsen, hvis avdelingsleder 
ikke er spesialist i den aktuelle spesialiteten. Dette kan bli en utfordring. Modellen gir samtidig 
en mulighet for bedre samordning av utdanningsløp fordi spesialiteter som samarbeider om 
sideutdanning i stor grad er plassert i samme klinikk. Det er videre lagt opp til at stabsenheten 
for Forskning, fag, kvalitet og utdanning skal gis et strategisk og koordinerende ansvar på dette 
området. 

Modellen kan gi rom for styrking av spesialistutdanningene for andre typer helsepersonell, både 
fordi avdelinger som naturlig samarbeider om utdanningsløp (for eksempel avdelinger som 
driver kreftbehandling i forhold til spesialutdanning i kreftsykepleie) i stor grad er foreslått 
samlet i en klinikk, og fordi stabsenheten nevnt ovenfor er tillagt et tydeligere ansvar for 
koordinering av samarbeidet med universitetet og høyskolene.



4.12 Styrket medvirkning fra ansatte og brukere av UNN
Etableringen av klinikker skaper et nytt samarbeidsnivå for tillitsvalgte og ledere i UNN, som 
kan oppleves som mer tilgjengelig og nærmere kjerneaktiviteten enn dagens foretaksledelse. 
Enkelte formelle drøftings- og forhandlingsmøter vil også i fortsettelsen naturlig høre hjemme 
på foretaksnivå mellom foretaksledelse og foretakstillitsvalgte, mens saker begrenset til en 
klinikk eller deler av en klinikk kan drøftes mellom tillitsvalgte og klinikkledelsen. Dette legger 
til rette for at avgjørelsen kan tas på lavest mulig nivå, og i nærhet til den aktuelle sak. 
Direktøren ser behov for å vurdere tillitsvalgtordningen og etablere samhandlingsstrukturer og 
rutiner mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden tilpasset ny organisasjon, og vil innkalle til 
forhandlinger om dette etter at vedtak om ny organisasjonsstruktur er fattet. 

Brukerorganisasjonene vil også kunne oppleve økt tilgjengelighet og nærhet til helseforetaket i 
ny struktur, da klinikkene i stor grad vil samle fagfelt som samsvarer med de ulike 
brukerorganisasjonenes område. Eksempelvis vil Kreftforeningen i all hovedsak kunne forholde 
seg til Klinikk for kirurgi og kreftbehandling, mens Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 
kan forholde seg til Hjerte- og lungeklinikken. Likevel er det slik at ansvaret for nær dialog og 
involvering av brukere i utvikling av tjenestetilbudet på UNN er forankret i strategisk ledelse. Et 
sterkt fokus på brukerne også i ledelsen institusjonaliseres ved at stabsenheten Forskning, fag, 
kvalitet og utdanning får et eksplisitt ansvar for brukermedvirkning. 

4.13 Kvalitetsdokumentasjon
Det er et uttalt mål ved prosjekt LUO at UNN skal bli i stand til å dokumentere kvaliteten på de 
tjenester som leveres på en bedre måte enn i dag. Arbeidet med å etablere systemer og verktøy 
for dette vil i hovedsak foregå i fase II av prosjektet. En støtteenhet for etablering og drift av 
kliniske kvalitetsregistre er under etablering i samarbeid med Helse Nord RHF (SKDE) og UiT. 
Denne enheten vil være sentral i dette arbeidet. Det strategiske ansvaret er lagt til stabsenheten
for Forskning, fag, kvalitet og undervisning. Det planlegges et prosjekt for å inkorporere ulike 
aspekter ved kvalitet på tjenestene i foretakets rapporteringssystemer og styringsparametre. 
Direktøren vurderer i tillegg å etablere et system for ekstern publisering av kvalitetsresultater. 

5. Nærmere beskrivelse av innholdet i ny modell

Målet med sammensettingen av klinikkene har vært å lage en organisasjon som oppfyller 
målene med prosjektet og ivaretar de kravene til funksjonalitet som fremkommer i kriteriene for 
klinikkdannelsen nevnt innledningsvis. Universitetssykehusfunksjonen er gitt en tydelig profil 
blant annet gjennom etablering av Hjerte- og lungeklinikken, Klinikk for kirurgi og 
kreftbehandling og Nevro-ortopedi klinikken. Som et resultat av høringen og de innspill 
prosjektet har mottatt, er antallet klinikker utvidet fra de åtte som var skissert i høringsbrevet til 
ti i ny modell. I det følgende vil klinikkdannelsene begrunnes nærmere, med vekt på direktørens 
vurderinger på de områder hvor det har vært størst uenighet. De strategiske driftssentra og 
stabsenhetene beskrives også.

5.1 Nærmere om klinikkene

5.1.1 Akutt- og prehospital klinikk
Dette er en stor klinikk som inkluderer dagens akuttmedisinske avdeling med de prehospitale 
tjenestene, Operasjonsavdelingen og Anestesiavdelingen. Organisering av felles ressurser for 
operasjons- og anestesivirksomhet samt intensivbehandling har vært tema i mange 
høringsuttalelser. Styringsgruppen for LUO har vurdert en tidlig avklaring rundt disse
problemstillingene som avgjørende for å komme videre i arbeidet med å etablere de kirurgiske 
klinikkene og derfor anbefalt at direktøren allerede nå tar stilling til hvordan operasjons- og 
anestesiressursene skal organiseres. Direktøren gjør derfor unntak fra det generelle prinsippet 



om at klinikksjefene skal utarbeide avdelingsstrukturen i prosjektets fase II, og fremmer et 
konkret forslag til intern organisering i Akutt- og prehospitalklinikken.

Operasjons- og anestesiressurser
I høringsutkastet var operasjon og anestesi forslått organisert i Akutt og prehospital klinikk, og 
hjerteoppvåkningen samt medisinsk intensiv i Hjerte og lungeklinikken. I høringen ønsket flere 
av de kirurgiske avdelingene en oppsplitting av disse funksjonene med fordeling av anestesi- og 
operasjonsressurser til de kirurgiske klinikkene. Hovedargumentet er at felles ledelse av 
kirurgiske spesialiteter og operasjons-/anestesiressurser vil gi helhetlig styring av den samlede 
virksomhetskjeden. Motargumentene er blant annet hensynet til spesialistutdanningen i anestesi 
og behovet for felles vaktløsninger. Alternativt er det foreslått at disse ressursene organiseres 
under en av de kirurgiske klinikkene.

Beregninger av bemanningsbehov for de ulike modellene (vedlegg 4) viser at oppsplitting 
medfører redusert fleksibilitet, økt bemanning og høyere kostnader. Det er vanskelig å beregne 
de totale økonomiske effektene av de alternative modellene fordi konsekvensene for aktiviteten 
og dermed ISF-inntektene ikke lar seg fremskrive nøyaktig. Det foreligger positive erfaringer 
med ansettelse av egne operasjonssykepleiere i Avdeling for hjerte-, lunge- og karkirurgi, men 
det er etter direktørens vurdering lite sannsynlig at disse erfaringene er direkte overførbare til en 
organisering der hele operasjons- og anestesivirksomheten splittes opp. Risikoen for vesentlig 
økning av personalkostnadene vurderes som uakseptabel og direktøren kan derfor ikke gå inn 
for en slik modell selv om den kanskje kunne ha bedret produktiviteten i de kirurgiske 
klinikkene. Alternativet med å samle ressursene i en av de kirurgiske klinikkene vurderes som 
uheldig fordi de kirurgiske klinikkene bør ha lik tilgang til disse ressursene.

Det er direktørens vurdering at samling av operasjons- og anestesiressurser under felles ledelse i 
Akutt- og prehospitalklinikken langt på vei burde kunne løse samordningsbehovene som de 
kirurgiske fagmiljøene etterspør. Det anbefales derfor at det i denne klinikken etableres en 
Avdeling for operasjon, anestesi og dagkirurgi med felles ledelse for disse fagområdene. Denne 
avdelingen må organiseres i tverrfaglige (operasjon/anestesi) seksjoner som er komplementære 
med de kirurgiske klinikkene. Seksjonene må ha en leder som er ansvarlig for operasjons- og 
anestesiservice til en klinikk. Seksjonene må, i samarbeid med sine respektive kirurgiske 
klinikker, planlegge og synkronisere aktiviteten. På kveldstid, natt, i helger, høytider og 
lavdriftsperioder sees anestesi og operasjonspersonell som en fellesressurs og vaktsystemer 
planlegges samlet.

Dagkirurgisk avdeling forutsettes i ny organisering å være en integrert del av de totale operative 
ressursene i UNN. Det må i prosjektets fase II vurderes nærmere om det er hensiktsmessig å 
gjennomføre også inngrep som krever korte innleggelser i en slik skjermet enhet for dagkirurgi 
og eventuelt også annen enklere elektiv kirurgi.

Sterilsentralen forslås organisert i denne klinikken ut fra hensynet til en samordnet styring av 
operasjons- og anestesiressursene. 

Hvis det skulle vise seg at den foreslåtte organisering ikke fungerer som forutsatt, er 
seksjoneringen gjort på en slik måte at fordeling av anestesi- og operasjonsressursene til de 
kirurgiske klinikkene er mulig på sikt.  Organisering av intensiv og oppvåkning må fastsettes 
ved klinikketableringen.

Intensivkapasitet
Intensivvirksomheten (Intensiv og Oppvåkningen) var i høringsforslaget i hovedsak plassert i 
Akutt- og prehospital klinikk, men det ligger intermediærenheter også i Hjerte- og 



lungeklinikken (Hjerteoppvåkningen og Medisinsk intensiv). Flere høringsuttalelser peker på 
mulig synergi ved samling av disse ressursene under felles ledelse. Dette lar seg ikke gjøre når 
operasjon og anestesi organiseres som nevnt ovenfor. Direktøren vurderer imidlertid en 
hensiktsmessig organisering av operasjons- og anestesiressursene som viktigere enn felles 
organisering av intensivressursene og har derfor funnet å måtte akseptere denne løsningen. 

Samling av Hjerteoppvåkningen og Medisinsk intensiv i Hjerte- og lungeklinikken burde åpne 
for fleksibel bruk av bemanning og plasser mellom disse enhetene. 

Det er sannsynlig at Helse Nords pågående utredning av intensivkapasiteten vil konkludere med 
at en økning av antall respiratorplasser er nødvendig. Det tas på det nåværende tidspunkt ikke 
endelig stilling til eventuell innpassing av dette i den nye organiseringen, men det er direktørens 
foreløpige vurdering at det på kort sikt vil være mest naturlig å opprette flere respiratorplasser i 
tilknytning til dagens Intensiv og Oppvåkning. På lang sikt må dette behovet løses gjennom 
utbygging av A-fløya.

Særskilt om hjertekirurgisk virksomhet
Direktøren vurderer hjertekirurgien som særlig utfordrende når det gjelder organisering av 
operasjons-, anestesi- og intensivressurser. Hjertekirurgien er spesielt konkurranseutsatt og 
samtidig en viktig regionfunksjon i UNN. Dagens ordning med egne operasjonssykepleiere 
ansatt i Hjerte- og lungeklinikken videreføres derfor som et unntak fra den generelle 
organiseringen. 

I høringen er det gode argumenter for organisering av hjerteanestesi etter samme modell. Det er 
imidlertid direktørens vurdering at dette ville øke bemanningsbehovet og svekke den generell 
kompetansen på anestesi til hjertesyke pasienter som skal gjennomgå annen type kirurgi. 
Hjerteanestesi organiseres derfor som en seksjon i Avdeling for operasjon og anestesi, på linje 
med de tverrfaglige seksjonene som er komplementære med de andre kirurgiske klinikkene. 
Direktøren erkjenner at det på sikt kan bli faglig nødvendig å etablere en spesialisert 
bakvaktordning for hjerteanestesi. Dette vurderes ikke som økonomisk forsvarlig i dagens 
situasjon. Klinikksjefen i Akutt- og prehospitalklinikken må vurdere dette spørsmålet 
fortløpende i forhold til andre utfordringer i klinikken.

Figur 3 Avdeling for operasjon og anestesi med seksjonering



5.1.2 Hjerte og lungeklinikken
I høringsuttalelsene er det stor tilslutning til en samling av hjerte og lungefagene i en Hjerte- og 
lungeklinikk. Hjertefagene argumenterer for en samorganisering med lungemedisin og 
begrunner dette med ønske om et tettere faglig samarbeid rundt forløpene for pasienter med 
lungekreft, pustebesvær og brystsmerter. Felles drift av intermediærenhetene (MIA og 
Hjerteoppvåkningen) er også argumenter for en samling av hjerte- og lungemedisinske fag i en 
klinikk.

Motargumentene mot denne klinikken har i høringen kommet fra det lungemedisinske miljø, 
som ønsker er å være organisert sammen med de andre indremedisinske fagene. Deres behov for 
samarbeid med mange andre indremedisinske miljøer samt redsel for ytterligere fragmentering 
av det indremedisinske felt er hovedbegrunnelsen for dette.

Det er direktørens vurdering at de argumenter som taler for bedrede pasientforløp og et tettere 
samarbeid omkring driften av medisinsk intensivbehandling av hjerte og lungepasienter er mest 
tungtveiende. Det anbefales derfor at Hjerte- og lungeklinikken etableres som foreslått. I tillegg 
foreslås Arbeids- og miljømedisinsk avdeling organisert i denne klinikken fordi avdelingen i 
høringen har gitt gode argumenter for et slikt faglig samarbeid.

5.1.3 Barne- og ungdomsklinikken
I høringsutkastet var det fremmet et forslag om en Barne-, ungdoms- og kvinneklinikk. 
Tungtveiende argumenter i høringssvarene har gjort at gynekologi og obstetrikk nå anbefales 
organisert i Klinikk for kirurgi og kreftbehandling, se pkt. 5.1.6.

Barne- og ungdomsklinikken (BUK)har i dag ansvar for all somatisk behandling av barn, og i 
tillegg for sykehusavdelingen i barne- og ungdomspsykiatri og for barne- og 
ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Tromsø. BUK ønsker denne organiseringen videreført, og 
foreslår i tillegg at barne- og ungdomspsykiatrisk virksomhet i DPSene legges til BUK. DPSene 
på sin side ser det som en faglig fordel om all barne- og ungdomspsykiatri samles i en felles 
klinikk sammen med voksenpsykiatrien.

Det er direktørens vurdering at dagens organisering av BUK fungerer godt og at denne bør 
videreføres. Tettere samspill mellom somatikk og psykiatri legger til rette for bedre 
pasientforløp og veier tungt i denne sammenheng. Fagmiljøene ved DPSene er imidlertid mindre 
og mer sårbare, og det er derfor direktørens vurdering at det er viktig å videreføre et tett 
samarbeid og fleksibel bruke av ressurser mellom voksen- og barne- og ungdomspsykiatrien ved 
DPSene (distriktspsykiatriske sentra). Det foreslås derfor ingen endring i dagens organisering på 
dette området. Det er imidlertid viktig å påpeke at Barne- og ungdomsklinikken fortsatt må ha
en faglig støttefunksjon for barne- og ungdomspsykiatrien ved DPSene.

Medisinsk genetikk organiseres i BUK (se pkt. 5.1.5.), men denne klinikken foreslås ellers 
videreført uten endringer. Dette fører til at klinikken blir forholdsvis liten. Det vurderes 
imidlertid som en fordel at BUK kan videreføre sitt arbeid med å utvikle den etablerte 
klinikkmodellen uten avbrudd fordi det her gjøres erfaringer som de andre klinikkene kan trekke 
lærdom fra.



5.1.4 Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk og Klinikk allmennpsykiatri og DPS

I høringen ble rus og psykiatri, med unntak av barne- og ungdomspsykiatri i Tromsø foreslått 
organisert i en klinikk. Det har vært vurdert å organisere rusfeltet i en egen klinikk for å gi 
rusbehandling et løft og tilstrekkelig oppmerksomhet. Analyser av pasientforløpene viser 
imidlertid betydelig overlapping mellom psykiatri- og rusfeltet, og samordningsbehovet er 
derfor tillagt størst vekt. 

Flere høringssvar støtter forslaget om en samlet rus- og psykiatriklinikk, men noen uttrykker 
bekymring rundt størrelsen og kompleksiteten i en klinikk med stor geografisk spredning av 
virksomheten. Det er fremmet flere konkrete forslag til deling av klinikken.

Direktørens vurdering er at klinikken blir for stor slik den var foreslått i høringsutkastet, og at 
det er behov for å styrke rusfeltets og psykiatriens plass i foretakets ledergruppe. Forslagene om 
deling trekker frem felles pasientforløp mellom DPSene og Allmennpsykiatrisk avdeling og 
samarbeid rundt Rus- og psykiatriposten mellom rusfeltet og Spesialpsykiatrisk avdeling. Det er 
direktørens vurdering at en slik deling er hensiktsmessig både i forhold til faglig samarbeid, og 
størrelse, og dette foreslås derfor gjennomført. Klinikken deles derfor i to, med allmennpsykiatri 
og DPSene i en klinikk, og rus og spesialpsykiatri i den andre. Denne løsningen gjør det også 
mulig å etablere en gjennomgående faglig ledelse til DPSene slik at dette kravet kan ivaretas 
også i psykiatrien. Klinikk for rus- og spesialpsykiatri må ivareta funksjonen støtte- og 
ressurssenter for DPSene når det gjelder rusbehandling.

5.1.5 Diagnostisk klinikk
Det er i høringsuttalelsene stor tilslutning til etablering av en klinikk som inneholder 
laboratoriene og Radiologisk avdeling. De laboratoriefaglige miljøene argumenterer sterkt for at 
Avdeling for medisinsk genetikk og Mikrobiologisk avdeling bør inngå i en slik klinikk, mens 
disse avdelingene selv mener at kliniske samarbeidsrelasjoner taler for organisering under 
henholdsvis Barne- og ungdomsklinikken og Medisinsk klinikk. Videreutvikling av ordningen 
med felles kjernefasiliteter og etablering av et lab-råd er foreslått som mulige kompenserende 
systemer. Noen høringsuttalelser påpeker at genetiske metoder blir gradvis viktigere i andre 
sammenhenger enn i forbindelse med arvelige sykdommer.

Direktøren vurderer forslaget om organisering av Mikrobiologisk avdeling i Medisinsk klinikk 
som innovativt og godt begrunnet i behovet for samarbeid med det infeksjonsmedisinske 
miljøet, som UNN har behov for å styrke. Dette vurderes å veie tyngre enn argumentene for å 
samle alle laboratoriene i en klinikk. Når det gjelder medisinsk genetikk, er det direktørens 
vurdering at den kliniske virksomheten innenfor dette fagfeltet også i fremtiden i all hovedsak 
vil være rettet inn mot arvelige sykdommer og dermed nært knyttet opp mot obstetrikk og 
pediatri. Denne pasientnære virksomheten må veie tyngre enn argumentene for å samle alle 
laboratoriene i en klinikk. Avdeling for medisinsk genetikk organiseres derfor i Barne- og
ungdomsklinikken. Direktøren forutsetter at arbeidet med felles kjernefasiliteter videreføres og 
at det i denne sammenhengen etableres et samarbeidsforum for laboratorieavdelingene. 

5.1.6 Klinikk for kirurgi og kreftbehandling
Det er vurdert som hensiktsmessig å samle spesialitetene som har ansvar for den generelle 
kirurgien på lokalsykehusene og spesialiteter med ansvar for kreftbehandling, i en klinikk. Dette 
gir mulighet for gjennomgående faglig ledelse av kirurgi ved lokalsykehusene, og for tydelig 
profilering av kreftområdet og styrking av forskningen på dette feltet.

Det er gitt bred tilslutning til etablering av denne klinikken i høringsuttalelsene fra de berørte 
kirurgiske fagmiljøene, også i UNN Harstad og UNN Narvik. Det vektlegges som positivt å 



være samorganisert med Kreftavdelingen da svært mange av de gjeldende kirurgiske områdene 
har en stor andel kreftpasienter. Kreftavdelingen deler i sin høringsuttalelse det samme syn, og 
ser mulighet for bedre samordning av forløpene for pasienter med kreftsykdommer som skal ha 
både kirurgisk og onkologisk behandling.

Kvinneklinikken har i sine innspill og i høringsuttalelsen påpekt flere mulige områder for 
samhandlingsgevinster ved organisering i Kirurgi- og kreftklinikken, et potensial de ikke ser i en
Barne- ungdoms og kvinneklinikk. Det er allerede etablert samarbeid med Gastrokirurgisk 
avdeling om drift av senger, og det har i lavdriftsperioder vært samdrift med Avdeling for 
urologi- og endokrinkirurgi. Kreftavdelingen nevnes også som en nær samarbeidspartner i 
behandlingen av pasienter med gynekologisk kreft. Samarbeidet mellom Kvinneklinikken og 
Barne- og ungdomsklinikken rundt fødselshjelp og IVF fremheves som ukomplisert og som så 
godt at det ikke er grunn til å tro at disse virksomhetene vil lide selv om dette samarbeidet 
eventuelt må finne sted mellom to klinikker.

Direktøren vurderer argumentene i Kvinneklinikkens høringsuttalelser som vektige, og finner i 
tillegg at det er hensiktsmessig at gynekologi og fødevirksomheten og kirurgien ved UNN 
Narvik og UNN Harstad er organisert i samme klinikk. Gynekologi og obstetrikk organiseres 
derfor i Klinikk for kirurgi og kreftbehandling.

Hematologi var i høringsforslaget en del av Klinikk for kirurgi- og kreftbehandling. I høringen 
blir dette entydig frarådet, hovedsakelig begrunnet i behov for samarbeid mellom hematologi og 
de andre indremedisinske grenspesialitetene, og ut fra hensyn til spesialistutdanningen i 
indremedisin. Direktøren har vurdert disse behov som tungtveiende og imøtekommer ønsket om 
plassering i Medisinsk klinikk. 

5.1.7 Nevro-ortopedi klinikken 

I høringsforslaget inkluderer denne klinikken hele 14 av dagens avdelinger. Forslaget er basert 
på allerede etablert samarbeid rundt felles drift av senger (nevrokirurgi og øye samt 
plastikkirurgi, hud, ØNH og revmatologi), og mange felles pasientforløp mellom disse 
avdelingene. I høringsuttalelsene ønsker de fleste involverte avdelingene å tilhøre klinikken, 
men mange er bekymret for at den blir stor og kompleks.

Direktøren deler bekymringen rundt kompleksiteten i denne klinikken. Det vurderes som viktig 
å opprettholde et sterkt ledelsesmessig fokus på de allerede iverksatte prosessene med samdrift 
av flere små sengeposter. Klinikken inneholder fem kirurgiske spesialiteter, og for disse vil
driftslogistikk i forhold til den komplementære seksjonen for operasjon og anestesi kreve et 
betydelig ledelsesmessig fokus. Direktøren finner ut fra disse forholdene at det er fornuftig å 
dele denne klinikken, men det understrekes at det i forbindelse med evalueringsfasen kan bli 
aktuelt å samle den i tråd med det opprinnelige forslaget.

Syv avdelinger (nevrokirurgi, øye, revmatologi, hud, plastikkirurgi, ØNH og ortopedi) har 
fremmet et gjennomarbeidet forslag til videre samarbeid. Nevrologisk avdeling har etter 
direktørens vurdering et så nært samarbeid med Nevrokirurgisk avdeling at det er naturlig å 
inkludere denne avdelingen i samarbeidet. Det etableres derfor en Nevro-ortopedi klinikk
bestående av de nevnte åtte avdelingene.

Akutt behandling av hjerneslag er i dag fordelt på to fagmiljøer (nevrologi og geriatri). Dette er 
etter direktørens vurdering ikke hensiktsmessig i et relativt lite universitetssykehus. Behandling 
av hjerneslag blir i økende grad en akuttmedisinsk virksomhet, og en betydelig andel av 
pasientene har behov for overvåking og/eller nevrointensiv behandling i akuttfasen. Dette 



ivaretas etter direktørens vurdering best i en nevroklinikk. Det må derfor være en forutsetning at 
akutt slagbehandling samles i denne klinikken. Rehabilitering av slagpasienter må ivaretas i et 
samarbeid mellom Nevroklinikken og Rehabiliteringsklinikken for yngre pasienter og mellom 
Nevroklinikken og den geriatriske delen av Medisinsk klinikk for eldre pasienter.

Spesialistpoliklinikken ved UNN Harstad betjener flere spesialiteter som i hovedsak er 
organisert i Nevro-ortopedi klinikken. Denne enheten må derfor organiseres som en del av 
denne klinikken.

5.1.8 Klinikk for rehabilitering
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering er en stor avdeling som det er naturlig å trekke 
ut for å redusere størrelsen og kompleksiteten i Nevro-ortoklinikken. Avdelingen har selv 
skissert dette som nest beste løsning. Rehabilitering er dessuten et prioritert område som det i 
tiden som kommer kan være hensiktsmessig å gi et økt ledelsesmessig fokus gjennom 
synliggjøring i en egen klinikk. Fysioterapiavdelingen, Ergoterapiavdelingen og 
Sosionomavdelingen var foreslått plassert i Nevro-ortoklinikken hovedsakelig ut fra prinsippet 
om plassering i samme klinikk som de største brukerne. I høringsuttalelsene legger disse 
avdelingene sterk vekt på at man i hovedsak yter tjenester til avdelingene i denne klinikken, og 
at man derfor ikke ønsker å bli organisert som en del av en eventuell rehabiliteringsklinikk, selv 
om det er ansatt mange fysio- og ergoterapeuter i Avdeling for fysikalsk medisin og 
rehabilitering. 

Det er direktørens vurdering at det foreligger muligheter for samordningsgevinster gjennom 
organisering av alle terapeutgruppene i samme klinikk og under felles ledelse. Hensynet til 
gjennomgående faglig ledelse mot Narvik og Harstad går i samme retning. I den aktuelle 
økonomiske situasjonen må dette veie tyngre enn ønsket om videre subspesialisering mot 
foretrukne samarbeidspartnere. Disse avdelingene organiseres derfor som en del av Klinikk for 
rehabilitering, som dermed gis et helhetlig ansvar for å betjene resten av sykehuset med 
fysioterapi-, ergoterapi- og sosionomtjenester. I LUO -prosjektets fase II må det vurderes om 
også andre terapeuter, som i dag er ansatt i andre klinikker, også skal samles i Klinikk for 
rehabilitering.

5.1.9 Medisinsk klinikk
Etablering av en medisinsk klinikk får bred tilslutning i høringen, og de indremedisinske 
fagmiljøene i UNN Harstad og UNN Narvik gir sin tilslutning til organisering i denne klinikken. 
Kritiske bemerkninger i høringsuttalelsene handler i all hovedsak om fagmiljøer som ønskes 
organisert i denne klinikken i tillegg til de som var med i høringsutkastet. Dette er som nevnt tatt 
til følge for hematologi (pkt. 5.1.6), men ikke for lungemedisin (pkt. 5.1.2).

Gastromedisinsk avdeling har ønsket tilknytning til Klinikk for kirurgi- og kreftbehandling, 
hovedsakelig fordi avdelingen har felles pasientforløp med Gastrokirurgisk avdeling og fordi 
dette gir muligheter for nærmere samarbeid om endoskopivirksomheten. Det er direktørens 
vurdering at endoskopivirksomheten kan samordnes mellom de to klinikkene, og at de gode 
argumentene for samling av flest mulig av de medisinske avdelingene i en medisinsk klinikk må 
veie tungt også i forhold til gastromedisin. Det er også lagt stor vekt på at gastrokirurgisk 
sengepost allerede er så stor at det er vanskelig å tenke seg felles bruk av senger for disse to 
spesialitetene, mens det vurderes å være et stort potensial for slik fleksibel bruk av 
sengeressurser mellom de medisinske grenspesialitetene. Hensynet til felles bakvaktordninger 
for de medisinske fagene er også vektlagt i denne vurderingen.

Diagnosestasjonen i Harstad ønsker i sin høringsuttalelse tilknytning til det lungemedisinske 
fagmiljøet i UNN Tromsø, under forutsetning av at dette organiseres i Medisinsk klinikk. 



Lungemedisin blir nå organisert i Hjerte- og lungeklinikken, og direktøren finner det da naturlig 
å integrere diagnosestasjonen i den øvrige indremedisinske virksomheten i UNN Harstad 
gjennom plassering i Medisinsk klinikk.
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Figur 4 UNN HF klinikkstruktur med detaljer – årsverk i parentes



5.2 Strategiske driftssentra

5.2.1 Drift og eiendom
Drift og eiendom etableres som et strategisk driftssenter organisert i linjen på tilsvarende måte 
som klinikkene. Området har vært under omorganisering i 2007 uavhengig av prosjekt LUO, og 
direktøren ser behovet for å la den nye organiseringen få tid til å etablere seg, uten store 
endringer i denne fasen. Innen dette driftssenteret ligger bl.a. ansvaret for eiendom og utvikling, 
drift og vedlikehold og forsyning. Sterilsentralen forslås imidlertid organisert i Akutt- og 
prehospital klinikk ut fra hensynet til en samordnet styring av operasjons- og anestesiressursene, 
se pkt. 5.1.1.

5.2.2 Senter for samhandling, telemedisin og kliniske IKT-systemer
I høringsutkastet var den strategiske samhandlingsfunksjonen plassert i en stabsenhet for 
analyse, strategi og samhandling. I flere høringsuttalelser er dette vurdert som lite 
hensiktsmessig. Den viktigste innvendingen er at plasseringen ikke oppfattes som faglig godt 
begrunnet, og at det kan oppfattes som et negativt signal hvis satsing på samhandling fremstår 
som hovedsakelig økonomisk motivert. Det er foreslått en alternativ løsning med plassering i 
stabsenheten for forskning, fag, kvalitet og undervisning. 

I uttalelsen fra Nasjonalt senter for telemedisin (NST) foreslås en alternativ modell der det 
opprettes et senter for telemedisin, samhandling og Senter for kliniske informasjonssystemer 
(SKIS). Direktøren vurderer dette forslaget som innovativt og fremtidsrettet. Telemedisin og 
IKT-systemer bør utvikles til sentrale verktøy for samhandling både med primærhelsetjenesten 
og andre helseforetak og internt ved UNN. Det synes fornuftig å koble den strategiske styringen 
av samhandlingsfeltet til utviklingen av de praktiske verktøyene for virksomheten. Dette 
vurderes også som hensiktsmessig for å oppnå en bedre intern utnyttelse av kompetansen i NST, 
og det vurderes som sannsynlig at ytterligere synergi kan oppnås ved å samle NST og SKIS
under felles ledelse. Direktøren anbefaler derfor oppretting av et Senter for samhandling, 
telemedisin og kliniske IKT-systemer.

5.3 Stabsenhetene

5.3.1 HR og organisasjonsutvikling
For å kunne møte behovet i nye klinikker må den nye HR-enheten (human resources) justere 
fokus fra dagens vekt på tradisjonell personaladministrasjon til vekt på foretaksovergripende 
strategisk PO. Enheten må bli et kompetansesenter for personal- og organisasjonsspørsmål. De 
må kunne gi kompetent rådgivning til administrerende direktør og ledere i UNN.

5.3.2 Økonomi og analyse
På samme måte som HR, må Økonomi ha et overordnet, foretaksovergripende fokus i ny 
organisering. I dagens organisering har avdelingene dedikerte økonomikonsulenter som følger 
dem opp. Dette må videreføres. Det må imidlertid vurderes om det er mer hensiktsmessig å 
knytte økonomikonsulentene til klinikknivået, og det må etableres et direkte og forpliktende 
samarbeid mellom klinikksjefenes administrative støttefunksjon og denne stabsenheten. 
Analysefunksjonen vil bli sentral og må utvikles betydelig i forhold til dagens nivå. Dette må 
gjøres i nært samarbeid med enheten Forskning/kvalitet/fag og utdanning.



5.3.3 Forskning, fag, kvalitet og utdanning
Strategi, policy, og overordnet utvikling innen områdene forskning, fag, kvalitet og utdanning 
må ivaretas av denne sentrale stabsenheten. Enheten må ha et nært samarbeid med blant annet 
SKDE i utviklingen av kvalitetsregistre i tillegg til Økonomi og analyse omkring analysearbeid.
I tillegg vil enheten være sentral i foretaksovergripende prosjekter på sine områder. Mye av den 
operative oppfølgingen innen forskning, fag, kvalitet og utdanning vil måtte skje på klinikk og 
avdelingsnivå. Se for øvrig nærmere beskrivelse om forskning i punkt 4.1.

5.3.4 Informasjon og samfunnskontakt

Denne stabsenheten forslås videreført uten endringer.

Figur 5 Strategiske stabsenheter

6. Konsekvenser 

Det er gitt klare føringer fra UNNs styre om at det er ønskelig med en fleksibel 
organisasjonsmodell som kan endres i takt med teknologisk utvikling, endrede 
rammebetingelser o.a. For direktøren er det viktig å ha mulighet for å foreta en løpende 
vurdering av hvilke strukturer som er funksjonelle og kunne iverksette endringer som kan 
implementeres raskt i organisasjonen. En viktig forutsetning for fleksibilitet er å ha 
velfungerende systemer for kontinuerlig måling og evaluering av organisatorisk funksjonalitet 
til rådighet. 

6.1. Evaluering av ny organisasjon på UNN
Det er forutsatt at det gjennomføres en evaluering av den nye klinikkstrukturen for å avdekke 
om denne har medvirket til å sikre forbedret organisatorisk funksjonalitet. Evalueringen skal 
gjennomføres innen en tidshorisont på to år etter etableringen av klinikkene. Evalueringen bør 
være utviklingsorientert, dvs. at den ikke har til hensikt å finne feil og mangler for å reversere 
modellen som er innført, men snarere å avdekke grep som kan innebære en videre utvikling av 
organisasjonsmodellen.

Det er grunn til å påpeke at organisering kun er et av mange eksterne og interne forhold som 
påvirker UNNs funksjonalitet, og at det er vanskelig, om ikke umulig, å isolere effekten av 
omorganiseringen. At omstilling følges av økonomiske innsparingskrav gjør at foretaket skal 
måles og etterprøves på en rekke ulike mål og forventninger innen samme periode. Videre 
følges etableringen av klinikker av andre initiativ og tiltak, som ikke er av direkte organisatorisk 
karakter, eksempelvis bedre utnyttelse av sengekapasitet og utvikling og implementering av nye 
styringsparametre. Fase II vil medføre ytterligere organisasjonsendringer og påfølgende tiltak 
over tid, og det synes derfor lite realistisk å kunne isolere effekten av klinikkdannelsen på en 
fullgod måte.



Dette innebærer at evalueringen må fokusere bredt; både på effekter av organisasjonsendringen 
og på effekter av de initiativ og tiltak som følger i kjølvannet av LUO. Innenfor en slik bredere 
ramme kan det gjennomføres vurderinger av i hvilket omfang og på hvilke måter 
klinikkstrukturen har påvirket UNNs virkeområde og medvirket til realisering av prosjektets 
målsettinger.

Nedenfor gjengis et sett av forhåndsdefinerte indikatorer som skal benyttes i evalueringen. Disse 
vil utgjøre en ”baseline” som man måler endringer i forhold til. Det er ikke utviklet et eget sett 
av indikatorer eller analyseverktøy til dette formål, men analysen vil basere seg på data på 
foretaksnivå som i dag brukes til nasjonal og regional årlig eller kvartalsvis rapportering.

Indikatorene er:

• Økonomistyring og budsjettkontroll, antall ansatte, overtid/vikarbruk
• Aktivitet: Døgnopphold, poliklinisk- og dagkirurgisk aktivitet og DRG
• Kvalitet: Klagesaker, prevalens sykehusinfeksjoner, reinnleggelser
• Effektivitet: Korridorpasienter, epikrisetid, ventetid planlagt innleggelse (poliklinikk), 

liggetider, strykninger på operasjonsprogrammet
• Arbeidsmiljø: Arbeidsmiljøkartlegging, sykefravær, turnover av personell
• Pasientforløp og samhandling: DIPS, antall utskrivningsklare pasienter
• Forskning: Antall publikasjoner og Dr grader
• Brukermedvirkning: PasOpp

En omfattende evaluering styrkes dersom man allerede før etablering av klinikker utarbeider en 
ramme for evalueringen. Det er tre sett av premisser evalueringen må ta utgangspunkt i:

1. LUOs mandat og mandatets målsettinger; har omstillingen ført til de ønskede mål?
2. De kriterier som er satt for omorganiseringen; vurdere effekter av endringene.
3. Adressere en rekke problematiseringer og risikoer som høringsprosessen m.m. har 

avdekket

Den konkrete ramme for evalueringen må være utarbeidet, kjent og akseptert. Mandatets mål 
(vedlegg 1) og kriterier (vedlegg 2) er allerede utarbeidet og behandlet i UNNs ulike fora, som i 
allmøter, fokusgruppe, tillitsvalgtmøter, styringsgruppen og i styret. Konkretisering av 
problematiseringer og risikoer er utarbeidet i etterkant av høringen og siste styringsgruppemøte, 
og følger under i punkt 6.2.

Det er allerede igangsatt en såkalt følgeforskning til LUO, dvs. en prosessevaluering der en 
forsker følger prosjektet underveis og som har til formål å finne ut om prosessen gikk som 
forutsatt. Dette er organisert som et doktorgradprosjekt i samarbeid med Institutt for 
samfunnsvitenskap ved UiT.



6.2 Risikovurdering  
UNNs egne retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring slår fast at direktøren er 
ansvarlig for at følgene av omstilling og nedbemanningstiltak konsekvensvurderes. Videre sies 
det i retningslinjene at bl.a. følgende må tas hensyn til når arbeidsmiljøet skal risikovurderes i 
forhold til forberedelse og iverksetting av omstillingsprosesser; 

”…i forskrift til Arbeidsmiljøloven ”Systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i 
virksomheter” stiller myndighetene krav til virksomhetene ved planlegging og gjennomføring av 
omstilling. Spesielt gjelder § 5 som setter krav til informasjon om endringer, arbeidstakernes 
medvirkning, kartlegging av farer og problemer og dokumentasjon av rutiner og tiltak.”

Risikovurdering er en del av det systematiske HMS-arbeidet som arbeidsmiljøloven pålegger 
virksomhetene.  Det innebærer å risikovurdere de sider ved driften som kan ha negative og/eller 
skadelige konsekvenser for både arbeidsmiljøet og den enkelte ansatte.  Arbeidstilsynet 
definerer risiko som: 

”.. muligheten for at noe uønsket skal skje og hvilke følger dette kan få..”

Risikoen ved omstillinger kan grovt deles i to: Risiko knyttet til selve omstillingsprosessen og 
risiko knyttet til resultatet – dvs. den nye organisasjonsformen. En rekke evalueringer av 
organisasjonsendringer viser at resultatene av omstillinger ofte er knyttet til begge faktorene. 
Det vil si at når en evaluerer hvor vellykket en omstilling har vært, vil årsakene være å finne 
både i hvordan den nye organisasjonen er utformet, og i hvordan endringen er iverksatt. 

Det er sjeldent slik at en annen organisasjonsform alene vil innebære dramatiske endringer for 
en organisasjons muligheter for å nå sine mål. I prosjektet opereres det med begrepet 
organisatorisk funksjonalitet for å peke på at det er en rekke faktorer i organisasjonen som skal 
være på plass for å skape et godt resultat. Det dreier seg om kompetanse, mål, planlegging og 
styring, ledelsesatferd og organisasjonskultur og -struktur. Man kan si at organisasjonsstrukturen 
kan legge bedre til rette for at en organisasjon skal fungere godt, men at risikoen for at den ikke 
gjør det i minst like stor grad er knyttet til de andre faktorene som til strukturen i seg selv. 

Risiko er et vidt begrep. Derfor er det om å gjøre å søke å identifisere de faktorer i en 
omstillingsprosess som har størst (negative) konsekvenser dersom de inntreffer, og samtidig se 
på sannsynligheten for at de kan inntreffe. 

Det viktigste er å være oppmerksom på at de forutsetninger som ligger til grunn for ny 
organisasjonsmodell faktisk innfris. Hvis organisasjonsmodellen ikke iverksettes slik som 
forutsatt, vil den ikke kunne gi de ønskede resultater. 

Det andre poenget er å være oppmerksom på at den nye organisasjonsmodellen kan skape noen 
nye organisatoriske utfordringer. I regelen vil enhver gjennomtenkt organisatorisk endring 
medføre noen positive virkninger, og samtidig ha noen nye utfordringer i seg. Dette er ikke en 
risiko i egentlig forstand, fordi det er et faktum at en bestemt organisering vil føre til at et 
fagmiljø splittes eller samles f.eks., eller at enheter blir større eller mindre enn tidligere. Slike 
konsekvenser må en være oppmerksom på, slik at det kan etableres kompenserende tiltak i form 
av prosedyrer eller rutiner, systemer, faste fora for samhandling, fagfora osv. 
Denne type konsekvenser kan oppstå som følge av gjennomgående, prinsipielt baserte 
organisatoriske endringer, som f.eks. å samle all sengekapasitet, eller som følge av 
enkeltendringer, f.eks. sammenslåing av to avdelinger. I det første tilfelle lar det seg gjøre å 
forsøke å beskrive noen konsekvenser som er gjennomgående, og som kan knyttes til den 



overordnede strukturen. I det andre tilfelle må vurderingen gjøres konkret i det enkelte tilfelle, 
og altså på neste fase i omorganiseringen, dersom de skal ha verdi. 

En konsekvensanalyse er en analyse av sammenhengen mellom årsak og virkning, der tiltaket 
som skal analyseres er definert som årsak, og det gjøres en analyse / vurdering av mulige 
konsekvenser. Det finnes ulike typer av konsekvensanalyser, fra den rent beskrivende til mer 
instrumentelle. Risiko – og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) og risikovurderinger er to 
metoder for konsekvensanalyser, hvorav ROS-analyse er den mest detaljerte. Det å gjennomføre 
en ROS-analyse er tids- og arbeidskrevende, og bør gjøres i fase II av prosjektet for kritiske
områder. Imidlertid er det fremkommet bekymring for en rekke uønskede konsekvenser i 
høringsuttalelsene, og for å oppsummere og vurdere disse, har prosjektet valgt å bruke en 
enklere variant – risikovurdering.

I tabell 1 i vedlegg 5 har en søkt å identifisere noen av de viktigste risikofaktorene knyttet både 
til forutsetningene for å lykkes med omorganiseringen og enkelte, viktige elementer knyttet til 
den nye strukturen på overordnet nivå.

I tabell 2 i vedlegg 6 er det foretatt en tilsvarende vurdering med utgangspunkt i noen av de 
bekymringer og uttalte svakheter som framkom hyppigst i høringen; som hensyn til 
arbeidsmiljø, faglighet, effektivitet, organisasjon med mer. 

7. Implementering av ny organisasjonsstruktur, LUO Fase II

Styrevedtak 55/2007 Langsiktig utvikling og omstilling av Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF, stiller krav om at ny organisasjonsstruktur i UNN skal være implementert innen 15.06.08.

Når styrevedtak om fremtidig overordnet organisasjonsstruktur foreligger etter 17.12.07. vil 
utlysning og ansettelse av klinikksjefer iverksettes. Rekruttering til disse stillingene vil være 
avgjørende for å sikre nødvendig fremdrift i selve klinikketableringen. Direktøren vil oppnevne 
et ansettelsesutvalg som vil bistå i ansettelsesprosessen. Her inviteres
arbeidstakerorganisasjonene til å medvirke. Parallelt med rekrutterings- og ansettelsesarbeidet 
vil LUO planlegge og iverksette ulike delprosjekter som forberedelse til klinikkdannelsene. 
Enkelte prosjekter vil iverksettes på foretaksnivå, andre vil måtte foregå på et senere tidspunkt i 
de enkelte klinikker når disse er etablert. LUO vil ha en overordnet koordinerende rolle overfor 
de ulike delprosjektene i fase II. 

Aktuelle delprosjekter:

• Utvikling av nødvendige styringsparametre og styringssystemer tilpasset ny 
organisering. Arbeidet iverksettes umiddelbart og vil skje i nært samarbeid med interne 
representanter med IKT- og analyseansvar i tillegg til SKDE og Helse Nord IKT.
Utvikling av nye Kvalitetsregister må planlegges samtidig. 

• Tilpasse styringssystemer og rapporter til ny struktur
• Utvikle ”Startpakker” for klinikksjef som gir en kort innføring i hva som er lagt av 

føringer og krav til lederne i den nye klinikkstrukturen.
• Utvikle tilsvarende for de tre stabssjefene.
• Plan for reduksjon av antall mellomledere, 

– Reduksjon av antall mellomledere forventes som følge av endret 
avdelingsstruktur. Nedbemanning i denne sammenhengen kan ikke skje etter 
vanlig prosedyre, fordi denne forutsetter at nedbemanning håndteres av 
linjelederne. Ved endring av avdelingsstrukturen endres linjeledelsen, som i stor 
grad selv blir berørt. Det må derfor utarbeides en plan som beskriver hvordan den 



skal foregå, hvilke prinsipper som skal være gjeldende osv. Planen skal i først 
omgang brukes som informasjon ut i organisasjonen.

• Utvikle og gjennomføre et nytt lederutviklingsprogram som er tilpasset UNNs nye 
organisasjon.

• Senge- og poliklinikkdrift
• Observasjonspost
• LEAN-prosjekter (”Lean thinking” – verktøy for å forbedre produksjons– og 

logistikkprosesser) på utvalgte pasientforløp
• Møtestruktur tilpasset ny organisering
Ytterligere delprosjekter vil komme i tillegg.

Når klinikksjefer er på plass vil LUO måtte bistå disse i etableringen av de ulike klinikkene 
ut fra de behov de har, slik at LUO innfrir kravet om implementering av ny struktur innen 
15.06.08.

Tor Ingebrigtsen
Adm. direktør

Marit Lind
Prosjektleder
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Vedlegg 1
Mandat prosjektet ”Langsiktig utvikling og omstilling i UNN” LUO FASE 1 

Mål og oppgave
Spesialisthelsetjenesten gjennomgår fortløpende endring. Et tydelig utviklingstrekk er at 
fagutviklingen medfører økende spesialisering, samtidig som pasientene og primærhelsetjenesten 
har økende forventninger om helhetlig tilnærming og sammenhengende behandlingskjeder. Dette 
fører blant annet til behov for tydeligere vertikale pasientforløp: Sykehusene må bli bedre til å 
velge behandlingsnivå (døgnbehandling, dagbehandling, poliklinikk, telemedisin osv.) ut fra 
pasientens behov, og ikke ut fra egen nåværende organisering.  Prosjektets mål er derfor å 
utvikle en ny, helhetlig organisasjonsmodell for UNN. Arbeidet skal ta utgangspunkt i 
saksfremlegg og vedtaket i styresakene 36/07 og 55/2007 Langsiktig utvikling og omstilling av 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

Styringsgruppen har med bakgrunn i styrets føringer og egne diskusjoner satt følgende mål:

1. Å styrke UNN som universitets- og regionsykehus for Nord-Norge, i samarbeid med
resten av Helse Nord

2. Å forbedre lokalsykehusfunksjonene i UNN, i samarbeid med primærhelsetjenesten
3. Å oppnå økonomisk handlingsrom, for å sikre nødvendige investeringer og handlefrihet
4. Å redusere de ansattes opplevelse av misforhold mellom oppgaver og ressurser, for å 

bedre arbeidsmiljøet
5. Å bidra til en ny, felles organisasjonskultur i UNN

Føringer fra administrerende direktør og styringsgruppen
Prosjektet skal utvikle en organisasjonsmodell som setter UNN i stand til å løse sine oppgaver 
mest mulig effektivt med høy kvalitet og god service. Den nye organisasjonsmodellen skal 
kjennetegnes med følgende: 

• En ny organisasjons- og ledelsesstruktur som 
a) reduserer avstanden mellom kjernevirksomheten og toppledelsen
b) tydeliggjør den ledelsesmessige linjen i organisasjonen
c) styrker medvirkningen fra ansatte og brukere
d) muliggjør en helhetlig virksomhetsstyring
e) ivaretar prinsippet om gjennomgående faglig ledelse, uavhengig av geografisk 

lokalisering
f) har tydelige ledelsesmessige linjer, der forholdet mellom linjen og stabsavdelingene er 

avklart og plassering av stabs- og støttefunksjoner fremgår
g) er fleksibel og tilpasset foretakets økonomiske rammer til enhver tid

• Systemer for bedre samhandling og helhetlige pasientforløp, både internt i sykehuset og i 
samhandlingen med resten av Helse Nord samt primærhelsetjenesten

• En samling av dagens organisatoriske enheter i færre og større enheter (klinikker)
• Et styrket samarbeid mellom UNN og Universitetet i Tromsø (UiT)
• Systemer for å dokumentere at UNN på alle områder utfører virkningsfulle (vitenskapelig 

dokumenterte) helsetjenester med riktig kvalitet 
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Behovet for antall mellomlederstillinger og mulighet for å slå sammen sengeposter eller andre 
driftsenheter samt vaktordninger skal vurderes.

Når det gjelde kravet om redusert avstand mellom kjernevirksomheten og toppledelsen, skal det 
konkret vurderes hvordan enhetslederne (klinikklederne) kan innlemmes i foretakets 
ledergruppe, og samtidig sikre korte beslutningsveier i de nye enhetene (klinikkene). 
Vurderingen skal innebære nødvendige endringer i dagens avdelings- og seksjonsstruktur, 
inkludert modellen for tverrfaglig, teambasert ledelse på avdelings- og seksjonsnivå.

Ut over disse føringene skal prosjektet selv tydeliggjøre de kriterier som ligger til grunn for 
forslaget til organisering. 

Resultat
Arbeidet skal resultere i en overordnet organisasjonsplan for UNN, som beskriver enhetene i 
organisasjonen på de ulike nivåer. Både linjeenheter og staber skal beskrives. Det skal fremgå 
hvilke fagspesialiteter og hovedfunksjoner hver enhet skal ivareta, hvordan ledelsesfunksjonene 
skal organiseres og hvordan enhetene tenkes dimensjonert - så langt det er hensiktsmessig. Det 
skal også fremgå at organisasjonen legger til rette for gode pasientforløp. 

Forslaget til ny organisasjonsstruktur skal presenteres i en rapport som på en kortfattet, 
oversiktlig og konkret måte gjør rede for den foreslåtte løsningen, og viser til hvilke kriterier 
som er lagt til grunn for løsningen. Bl.a. skal det vises til hvordan de føringer som er lagt til 
grunn er ivaretatt (jf. over).

Fremdrift 
Prosjektet skal legge fram en skisse til ny organisasjonsstruktur til styreseminaret 
5-6.11.2007. Det skal med bakgrunn i denne skissen og styrets diskusjon utvikles et endelig 
forslag til organisasjonsstruktur som kan sluttbehandles i styret 13.12.2007. Dette skal legge 
grunnlag for å innfri styrets forutsetning om at den nye strukturen skal settes i verk innen 
15.06.2008.

Organisering
Prosjektet styres av en styringsgruppe, som tar stilling til alle spørsmål knyttet til prosjektets 
innhold, gjennomføring og resultat. Styringsgruppen ledes av adm. direktør. Styringsgruppen har 
ansvar for å fremlegge prosjektets endelige forslag for ledelsen i UNN, som så behandler 
forslaget administrativt. 

Det daglige arbeidet skal utføres av en prosjektgruppe, ledet av en intern prosjektleder, og for 
øvrig bestående av interne ressurser og ekstern konsulentbistand ved AGENDA/ MUUSMANN. 
Prosjektgruppen har ansvar for å initiere, koordinere og ferdigstille alt arbeid som er nødvendig 
for å løse oppdraget, herunder informere om prosjektet internt, uføre eller få utført utredninger, 
planlegge og gjennomføre arbeidsmøter eller -seminarer i andre prosjektfora og sammenfatte 
arbeidet i en samlet rapport. Prosjektgruppen rapporterer til styringsgruppen.

For å innhente synspunkter fra de ulike deler av organisasjonen utpekes det et antall deltakere i 
en fokusgruppe. Gruppens rolle er å gi innspill til hvordan den nye organisasjonen skal utformes, 
gjennom drøfting av grunnlaget for og utformingen av den nye organisasjonen. For å nå ennå 
bredere ut med disse drøftingene, kan prosjektet også utpeke medlemmer i et bredere 
sammensatt prosjektforum, så fremt det kan finnes tid til det innenfor tidsrammen.
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Kriterier for ny 
organisasjon

LUO fase 1

Arbeidsdokument 
Prosjektorganisasjon



Hvorfor kriterier?

• Kriteriene skal identifisere ønskede egenskaper ved 
den nye organisasjonen (organisatorisk 
funksjonalitet), med bakgrunn i de utfordringer og 
endringsbehov som er kartlagt.

• Kriteriene skal brukes til å:

• Vurdere organisatorisk funksjonalitet i de ulike modeller
• Prioritere mellom ulike organisatoriske løsninger



Organisatorisk
funksjonalitet

Organisatorisk
funksjonalitet

Visjoner, mål, 
perspektiver

Organisatoriske 
strukturer og 

ledelsesstrukturer

Logistikk, 
koordinasjon og 

samhandling

Atferd, kultur, 
ledelsesformer 

verdier

Utdanning 
og kompetense-

utvikling

Planlegging, styring 
og oppfølging

Kriteriene knyttes til 
organisatorisk funksjonalitet



Kriterier for LUO
Langsiktig Utvikling og Omstilling

Kriteriene er utarbeidet med bakgrunn i:
•de utfordringer UNN står overfor (jfr. mandatet) 
•de erfaringsbaserte endringsbehov som er kartlagt i Fokusgruppen,   
Styringsgruppen og Prosjektgruppen

Kriteriene er søkt utformet slik at de er:
•Relevante – adresserer viktige organisatoriske utfordringer for UNN
•Aktuelle –er aktuelle og fremtidsrettede
•Entydige og forståelige – gjenkjennes og forstås i organisasjonen
•Er viktige og ikke for mange – er håndterbare i utviklingsarbeidet



Kriterier - organisatorisk funksjonalitet 
1. Helhetlige og bedre koordinerte pasientforløp, gjennom

• insitamenter for samhandling på tvers
• kortere gjennomstrømmingstider
• behandling på riktig nivå (lokalsykehus/universitetssykehus)
• samhandling med pasienter og pårørende (for eksempel 

hjemme via telemedisin)

2. Bedre og mer forpliktende samhandling med 
primærhelsetjenesten gjennom

• en tydelig arbeidsdeling mellom primærhelsetjenesten og UNN, 
herunder prehospitale tjenester og akuttmottak 

• felles oppgaveløsning med primærhelsetjenesten, basert på
felles forståelse for betydningen av demografi og utvikling i 
sykelighet

3. Tydelig ledelse og styring gjennom 
• en styringsdyktig ledergruppe på foretaksnivå
• økt ledelsesmessig fokus på kjernevirksomheten
• klart definert ansvar og myndighet på alle nivåer, og mellom 

linje- og stabsenheter 



4. En struktur som sikrer helhetlig styring og ledelse, 
gjennom

• tydelig definert krav til styring av fag, ressurser og kapasitet
(resultatansvar) 

• enheter av hensiktsmessig størrelse 
• enheter som ivaretar de geografiske utfordringene i UNN
• et håndterlig kontrollspenn for lederne på alle nivå

5.  Dokumentert høy kvalitet på tjenestene, gjennom
• høyt faglig nivå på undervisning og opplæring 
• utvikling og bruk av indikatorer for utrednings- og 

behandlingsmessig kvalitet (kvalitetsregistre)
• systematisk bruk av UNNs kvalitetssystem 
• mer forskning og forpliktende samarbeid med UiT 
• videreutvikle formelle strukturer som styrker samhandlingen 

mellom UNN og UiT
• aktiv deltakelse i nasjonale og internasjonale 

forskningsnettverk

Kriterier – organisatorisk funksjonalitet



Kriterier – organisatorisk funksjonalitet
6. Effektiv og fleksibel utnyttelse av kapasitet og ressurser, 

gjennom 
• helhetlig styring av senge- og poliklinisk kapasitet
• økt tverrgående bruk av personalressurser 
• koordinert operativ kapasitet
• prioritert bruk av medisinske støttefunksjoner

7. Konkurransedyktige fagmiljøer, som gir gode vilkår for 
videreutvikling og rekruttering av nøkkelkompetanse, 
gjennom

• planmessig, langsiktig faglig kompetanseutvikling
• uttalte faglige resultatkrav på alle nivåer

8. Et godt arbeidsmiljø, kjennetegnet ved
• en aktiv personalpolitikk
• utvikling og vedlikehold av felles verdier og en tydelig 

organisasjonskultur
• samsvar mellom ressurser og oppgaver
• et aktivt HMS- arbeid



Generelle krav til organisasjonsstruktur
Disse kriteriene kan fungere som sjekkliste i tillegg til de spesifikke UNN-kriterier. 
Kriteriene skal:

- Harmonere med mål og strategi
- Angi en praktisk arbeidsdeling
- Muliggjøre ressurs- og resultatansvar

- Fremme beslutningsstyrke
- Angi entydige myndighetsforhold
- Sikre samsvar mellom ansvar og myndighet

- Fremme rasjonell informasjonsflyt
- Redusere behov for koordinering og støttefunksjoner
- Sikre balanse mellom "høyde" og "bredde"

10. - Styrke organisasjonens identitet utad og innad



Vedlegg 3

Høringssvar LUO 30.11.07 *fase II- tema ikke tatt med her

Avsender Innhold i høringssvaret; ønsket plassering i ny organisasjon Begrunnelse
1 Prestetjenesten ved Håkon 

Augdal
Medisinsk serviceklinikk er alternativ nr 1
Andre alternativer; HR/orgutvikling, akutt og prehospital, klinikk kirurgi/kreft; av disse 
foretrekkes Klinikk kirurgi og kreft. 

Pasientene innen denne klinikken er 
storforbrukere av prestetjenesten

2 Johanne Harang, overlege, 
med. seksjon Narvik

Bred enighet om plassering i medisinsk klinikk, spesielt fordi geriatrisk er her. 
Lokalsykehusfunksjon ivaretas av en generell indremed. avd. Dersom geriatrien flyttes 
ønsker ikke hun at de flytter med.

3 Odd Kalvik, fung. Leder UP 
Narvik

Tilslutning til hovedtrekk i modellen, betenkelig at BUP Tø har en annen organisering. Vil 
samarbeide tett med BUK, men vil ikke organiseres innen BUK.

4 Odd Bjarne Brun, prest 
Harstad

Prestene bør plasseres i stab; i enheten fag/forskning, heller enn i klinikk. Dersom en plasseres i stab kan prestene 
lettere betjene alle klinikker på like 
vilkår

5 Anestesiavdelingen ved avd 
leder Olav Hevrøy

Plassering i akuttklinikk er i samsvar med avd ønsker. 
Bra at Anestesi HA NA er inne her, de bør bli selvstendige avdelinger
Anestesi samlet i en avdeling og ikke fordelt mellom kir. klinikker, støtter dette. 
Utfordringer mht samhandling med kirurgien.
Vil forbedre samhandling med operasjonsavd, men uten å endre strukturene som er i dag 
(ikke spesialisere og seksjonere).
Tverrfaglige lederteam må videreføres også på klinikknivå.
Skeptisk til at intensiv foreslås delt; dette miljøet må samles i UNN.
Felles intensivenhet må omfatte medisinske, kirurgiske, nevrokir og pediatriske pasienter.
Planlegging av framtidig organisering av intensiv bør bygge på arbeid i regi av Helse 

Nord om intensivkapasitet i regionen som gjøres nå. 
Post operative enheter bør holdes atskilt fra øvrige intensivfunksjoner. Vil ikke tilrå egen 
intensivenhet innen hjerte lunge klinikken.
Intermediærenheter (2 x 5 senger) bør ligge i tilknutning til felles intensivenhet.

Fordeler fagutvikling og utdanning og 
grunnlag for fleksibilitet og 
ressursutnyttelse.
HA NA: størrelse aktivitet.
Betydelig anestesiservice til pasienter 
uten kir, økende og bør prioriteres 
høyere.
Ønsker en sterk generalistkompetanse.
Utbygging av intensivkapasitet er en 
stor utfordring for UNN framover.
De sykeste intensivpasienter som krever 
organunderstøttende behandling bør 
samles i en enhet under en ledelse. 
Fordeler: stabilt fagmiljø, personell- og 
ressursbesparende.

6 Berit Hindenes, seksjonsykepl, 
indremed seksjon, Narvik på 
vegne av seksjonsledelsen

Fornøyd med å være i med. klinikk. I tråd med seksjonens tidligere innspill. Har vært 
uenighet innad, men seksjonsledelsen holder fast på dette.

7 Senter for psykisk helse Nord-
Troms, på vegne av lederteam 
Odd Hardang

Positive til etableringen av en psyk. klinikk.
Felles psykiatrisk klinikk inkl barne- og ungdomspsykiatrien og rusfeltet. Forståelse for å 
prøve ut samorganisering av somatikk psykiatri, men savner evaluering/dokumentasjon av 

Gir de beste forutsetninger for å 
videreutvikle samarbeidet på tvers 
mellom sentrale og desentrale enheter, 



gevinst ut fra brukerperspektiv. samt fagfeltene. For DPSene vil 
somatisk barneavdeling ligge langt 
unna.
Brukere/primærhelsetj. er fornøyd med 
”en dør inn”, inkl rus. DPSene har lang 
erfaring i dette Å splitte opp ville være 
et steg tilbake.

8 RELIS ved avd. leder Lars 
Småbrekke

Dersom RELIS fortsatt skal ha beliggenhet på Inst. for farmasi, er klinikk underordnet. 
Fysisk nærhet til samarbeidspartnere er gunstig; klin. farmakologisk og relevante med. 
spesialiteter.

9 Søren Nissen, Longyearbyen, 
avd. leder

Vil holdes utenfor klinikkene, men at Longyearbyen rapporterer direkte til direktør eller 
annen sentral person

Har lite til felles(similaritet) med noen 
enkeltavdelinger på UNN; både mht 
personell (mange yrkesgrupper) og 
oppgaver, økonomi og refusjon.

10. RIO Nord ved Ragnar Moan Rusbehandling er et nytt felt i spesialisthelsetjenesten, som må tas spesielt hensyn til og 
utredes nøye. Overlapping Rus /psyk er klassisk og komplisert problem, med tradisjon for 
stor grad av ansvarsfraskrivelse fra begge sider med alvorlige konsekvenser for pasienter. 
Brukermedvirkning under beslutningsprosessen for organisering av rus/psykiatri vil være 
av stor betydning for et godt og legitimt resultat. Rio er naturlig å bruke her.

11. Nyremed. Avdeling, avd. leder 
Markus Rumpsfeld, 
nyreseksjon Tromsø

Modellen som er lagt fram imøtekommer de krav som er opp satt til organisatorisk 
funksjonalitet (pasientforløp, samhandling etc).
Vil ha tverrfaglige lederteam
Hematologi bør inn i klinikken
Egne indremed avdelinger i HA/NA støttes; bedre forløp og integrering i fagfeltet 
indremed.
Med. klinikk kan muliggjøre koordinering av pleieressurser samt ivareta høyspesialisert 
kompetanse.
Nyremed. Fag må bestå som en adm. enhet, og beholde høyspesialisert pleiepersonell.
Samhandling: etablere fyrtårn eller nøkkelprosjekter for å skape relasjoner, overføre 
kompetanse etc. Denne kompetansen må være tilgjengelig både på stabs- og 
avdelingsnivå. Støtter forslag til stab/støtte, klinikkledelse og lederstøtte.
Mht pleiepersonell på sengepost; bruke personalet på tvers av samlokaliserte avdelinger, 
ikke mellom avd som ligger langt fra hverandre fysisk, for å kvalitetssikre sykepleien til 
pasienten.
Lungemed. har mer til felles med medisinsk klinikk, og bør inngå her.

Hematologi og Lunge inn: felles 
pasientforløp, tilrettelegging av 
utdanningsforløp og vaktsystem

12. Arbeids- og miljømedisin, avd 
leder Jan H. Marton

AMA bør flyttes fra klinikk nevro orto til hjerte lunge evt direkte under adm. direktør.
Vil bestå som egen avdeling

Klinikkstørrelse
Bredde
Forskning

13. Revmatologisk avdeling, avd. Behov for omstilling, men grad av omstilling er foruroligende. Sykepleietjenesten er ikke Flere avd enn de 7 i en klinikk kan ikke 



leder Wenche Koldingsnes nevnt i høringen.
Tverrfaglige team må beholdes.
Viser til sammenslåingsforslag fra revma, hud, ØNH og plastikk. Disse avdelingene var 
for få til å utgjøre en egen klinikk, og har derfor foreslått en klinikk av 7 avdelinger (disse 
4 + Nevrokir, øye og ortopedisk). Dette er den maksimale klinikkstørrelse mht hva som er 
forsvarlig. 
Nytt navn på klinikken
Alternative klinikker; ta ut fys.med/rehab, ergo, fysio og sosionom og etablere en rehab. 
klinikk. Alternativ 2; dele klinikken i 2: nevrofagene, øye, fys. med og rehab. danner en 
klinikk. Dette vil splitte opp felles operativ virksomhet/felles pasienter.
Samdrift på sengepost med hudavdelingen synes gjennomførbart. Større samdrift på dag 
mulig med hud og plastikk.

gi en god drift, opprettholde 
selvstendige fag, sikre rekruttering og 
spesialistutdanning. Ulike kullturer og 
motstridende interesser. Større avstand 
til ledelsen.
Påfallende at 9 av 25 somatiske kliniske 
spesialiteter inn i en klinikk.
ØNH, ortopedi, revma, hud, plastikk har 
mange felles pasienter og oppgaver med 
spesielt nevrokirurgen, gunstig i samme 
klinikk. 
Opprette registre, forskningsinnsats og 
felles pasientbehandling er fordel med 
klinikk, dersom klinikken ikke består av 
for mange spesialiteter.

14 Fysioterapiavdelingen, avd. 
leder Anne Ringheim

Fornøyd med foreslått klinikk.
Vil ikke inn i rehab. klinikk med geriatri og fysmed/rehab.
Vil bestå som egen avdeling sammen med de andre med/kliniske servicefunksjoner, med 
egen fagsjefer.

Klinikken består av avd de jobber tett 
sammen med.
Jobber opp mot mange akutte 
problemstillinger

15. Alf Kristoffersen, 
kommunelege I, Skånland, 
tidligere oberstløytnant og  
sjefslege for hæren Nord-
Norge

Organiseringen passer rimelig bra ned oppbyggingen av en klassisk generalstab og det er 
bra. 
Dir. må ha synlig stabssjef.
Sekretariatet må ta seg av kommunikasjon og samfunn. Herunder 4 strategisk stabsenheter 
på HF nivå.
Fag, kvalitet etc. bør etableres som felles stab med MedFak. Heltrukket linje til UiT og 
felles bemanning.
Drift og eiendom bør være stabsenhet, heller enn klinikk
Klinikkene kunne ligge under stab (økonomi) for å redusere direktørens kontrollspenn, 
men likevel være i ledergruppen. 
Klinikksjefene bør ikke ha helhetlig resultatansvar.. Foreslår etablering av felles 
akuttmedisinske mottak (FAM) i tilnytning til interkommunale legevakter.
Egen klinikk ortopedi rehabilitering inkl fysikalsk medisin.
Nevrologi inkl nevrokirurgi og sanseorganer samlet i en klinikk.
Kreft bør ikke være et eget organisatorisk felt.
Operasjon, anestesi og akutt inn i kirurgisk Klinikk
Barne – og ungdomspsykiatri samlet med voksen psykiatri.
Hematologi i en med. klinikk.
(en rekke navneforslag er ikke tatt med her – se vedlegg)

Synliggjør at UNN er et 
universitetssykehus og sikre god 
samhandling.
Klinikksjefene bør konsentrere seg om 
kvalitet og utvikling, foU, 
kapasitetsutnyttelse og samhandling 
med andre 
sykehus/primærhelsetjenesten. Har ikke 
tid/kunnskap til også å arbeide med 
personell og drift.
Egen klinikk; videreutvikle samarbeid 
primærhelsetjenesten om såkalte 
ferdigbehandlede pasienter.

16 Patologisk anatomisk Nevromuskulært kompetansesenter (NMK). Ser ingen grunn til at sekretariatet skal ligge i 



avdeling, avdelingsledelsen patologisk avdeling (der den er i dag). Ulønnsomt å etablere lab-delen av NMK et annet 
sted. Deling av NMK må framkomme i kartet.
Klinikkorganisering kan øke avstand mellom direktør og avdeling, dette er uheldig.
Frykter at klinikkenes adm. stabene kan bli store, og kun implementere direktiver fra 
direktøren.
Kontorpersonell kan ikke samles pr klinikk.
Sammenslåing av avd må gjenspeile faglig fellesskap, og ivareta spisskompetanse.
Mener det er viktig at lab-ene er samlet av metodologiske og faglige årsaker.

17 Adv for gastroenterologisk 
kir., avd. leder Arthur 
Revhaug

Hovedutfordring for UNN; heve det faglige nivået. Krav til faglig kompetanse på alle nivå 
må være på nivå med de beste universitetssykehus i Skandinavia. Ny visjon?
Støtter mål og føringer for ny org.modell, men ber om at all org.endring har som klart mål 
å styrke kjernevirksomheten.
Etterlyser dokumenterte begrunnelser for ny modell.
Høyspesialiserte funksjoner, høyvolumsaktivitet bør skjermes.
Organiseringen må ta hensyn til den norske spesialitetsstrukturen, ikke utprøve modeller 
som kan true dette. 
Ledelsesstrukturen finnes formålstjenelig, men dekan ved DMF får plass i ledergruppen og 
vise versa. 
Negativ til opprettelse av en stor adm. støttefunksjon på klinikknivå.
Anbefales at det ansettes en sekretær for klinikkleder, og at øvrige stryings- og 
støtteverktøy hentes fra stabs- og avdelingsnivå og at avdelingene beholdere egne ressurser 
til støttefunksjoner.
Det må stilles krav til forskningsaktivitet; klinikk og avdelingsledere må ansvarliggjøres 
og rapporter på mål. Det endelige ansvar ligger på avdelingsnivå. 
Etablere et bedre forhold til høgskolene i Harstad/Narvik/Tromsø.
Etablere strategi for å få universitetsklinikknivå i hele UNN.
Etablere en felles nivåovergripende plan for samhandling mellom primær- og 
spesialisthelsetjenesten (Stockholm S3).
Inkontinenssenteret må tydeliggjøres på kartet.
NST bør inn i en klinikknær organisasjon.
Skissen sikrer ikke nødvendigvis tverrfaglighet i ledelsen.
Støtter endringene foreslått i stab/støtte.
Enig i at det må reduseres antall avdelinger, men avdelingsnivå er viktig.
Mindre enheter må samdriftes, også mht senge – og poliklinikk.
Er ikke for etablering av selvstendige sengepostenheter. Enkle samhandlingsgrep og klar 
ledelsesstruktur i den nye klinikkene kan bedre utnyttelse av sengekapasitet.
Vil beholde ansvarliggjort tverrfaglig teamledelse av avdelinger. 
Uenig i etablering av egne avdelinger i HA/NA. Seksjonering som i dag. Det er 
gastrokirurgi som i dag ivaretar den gamle generelle kirurgien.

Dekan inn i ledelsen vil styrke 
samarbeidet med UiT og UNN som 
universitetssykehus.

Etablering av egne avd HA/Na vil bryte 
med prinsippet om fellesgjennomgående 
faglig ledelse, vil gi disse mindre 
innflytelse, reduserer mulighet av 
fusjonering av fagmiljø.



Uheldig å ikke legge operasjon og anestesi i klinikken hvor hovedvekten av de operative 
fagene er, dvs kreft kirurgi. Største svakhet med modellen! Erkjenner at UNN ikke er stor 
nok til å fordele operasjonsressurser til alle enheter. Foreslår en todeling: Hjerte og lunge 
klinikken bør få egne operasjon/anestesiressurser, i tillegg til kreft/kir- klinikken. 
Sistnevnte har de største operative fag, der er kirurgisk aktivitet i HA/NA lokalisert. 
Dagkirurgisk aktivitet må innpasses i kir/kreft-klinikken
Postoperativ og intensiv i samme klinikk som anestesi/kirurgi.
Støtter forslaget om en hjerteintensiv på hjerteklinikken.
Utfordring mht felles utdannelse for legespesialister, men kan løses med god planlegging.
Støtter forslaget om lab-klinikk som det foreligger.

18 Senter for psykisk helse, Nord-
Troms, lederteam ved Ida 
Musum

Felles klinikk for psykisk helse, inkl. barn, ungdom og rus. (se innlegg fra Harang foran). 
En dør inn. 
Organisere rus og psykiatri med et felles regionalt ansvar. Se modell fra PSTO med 
integrert akuttpost.
Holde fast ved tverrfaglige lederteam DPS
Ledere for DPS bør være representert i sentrale lederteam
Barn- ungdom og rus må sikres likeverdig deltakelse i klinikkens lederteam

19 Ulf Aasebø, avdelingsleder, 
Med B

Frykter ytterligere fragmentering av det indremedisinske felt.
Gir begrensede muligheter for å styre fagfeltet.
Dette er i kontrast til det generelle indremedisinske miljøs ønsker.
Vil tilbake til en velfungerende indremed klinikk bestående av med B, nyremed, geriatri 
og indremed i HA/NA. Skal ha tilknytning til avd for mikrobiologi og smittevern. 
Vil ha tverrfaglig ledelse på alle nivå.
Vil ha oversykepleier i de enkelte fagfelt
Infeksjonsmedisin må skjermes
Svakt fundament for samboerskap til hjertemedisin og lungekirurgi.
Mener andre sykehus er på bort fra organmodellen.
Lungemedisin må ha daglig kontakt med de andre indremed. fagfelt.
Pasienter har sammensatte lidelser, som krever samarbeid mellom indremed. fag, ivaretas 
dårligere om lunge er i hjerte- lunge klinikk.
Har komplett pasientforløp mht lungepasienter, vil ikke flytte deler av dette til kreft. 
Klinisk lungekreftforskning er hovedforskningsfeltet til avdelingen. 
Infeksjonsmedisin tilstreber gruppe 1 status 2008. 
Hematologi må forbli i med. klinikk, kan ikke bryte opp en egen subspesialitet i to. 
Endokrinologi bør være i med klinikk som anbefalt.
Diagnosestasjonen i HA må inn i med. klinikk, slås sammen med indremed. i HA dersom 
lunge blir en del av hjerte-lunge.

Mikrobiologen er en naturlig 
samarbeidspartner innen forskning og 
infeksjonsmedisin.

Samordnet spesialisering innen 
infeksjon og mikrobiologi- stort 
potensial; spennende ny dimensjon

Vaktsystem, felles utdanning etc

Indremedisinsk miljø enig om dette 
(unntatt gastromed.)

19 Diagnosestasjon i Harstad ved Dersom lungemed. Avdeling plasseres i med. klinikk vil diagnosestasjonen fortsatt ha 



b Jens H Holmboe, 
seksjonsoverlege

tilhørighet her. Dersom lungeavd. Havner i hjerteklinikken ønskes en plassering som egen 
enhet i med. klinikk, ev med org. tilknytning til med.avd HA.

20 Fysikalsk medisin og 
rehabilitering ved avd. leder 
Audny Anke

Avd må være samlet inkl HA/NA som i dag. Bør være i samme klinikk som nevrofagene 
inkl ortopedi.
Rehabilitering må inn i klinikknavnet
Er en ny spesialitet som ikke er fullt etablert
Hvis ikke i nevro-orto; så bør avdelingen bli en egne klinikk.
Vil ikke være del av en stor med. klinikk
Ikke skille nevrofagene
Mange områder for framtidig utvikling som kan løses i denne klinikken
Nakke og ryggpoliklinikken må ivaretas (ikke skille avdelingene som inngår i 
samarbeidet)
Bør styrke/samordne logopedtilbud mellom nevrolog. og fysmed/rehab.
Samhandlingsstillinger som følger opp geriatri og rehab-plan bør inn i samme klinikk som 
fysmed rehab (i dag i stab).
Støttefunksjoner bør i stor grad ligge på avdelingsnivå.
Tverrfaglige lederteam videreføres.
Fagutvikling og forskningskoordinering bør ligge på avdelingsnivå. 
Kvalitetsregistre kan ligge på klinikknivå.
Det bør ikke være mer enn 4 avdelinger med tverrfaglige lederteam i hver klinikk.
Gjennomgående faglig ledelse støttes.

Pasientforløp, øke funksjon, samme 
behandlingsprinsipper, bedre 
undervisning, bedre rekrutt av leger, 
forskning, 

Har ingen felles forløp med medisinske
fag.

21, Kari Johannesen, seksj.ledelse 
sykepleier, kirpol, Tromsø

Breddetekning for sykepleie (A-hus) er ødeleggende for den spisskompetanse som er 
utviklet på UNN (eks Ca. recti utredningen)
Ødeleggende om pleieressursene skal styres avdelingsuavhengig.
Ønsker ikke at kirpol blir en del av en slik løsning med felles sengepostressurser.

22 Brukerutvalget, TØ Ingen merknader til den foreslåtte organisasjonsstrukturen mht samhandling, men vil ha 
videre fokus i prosjektet på at samhandling styrkes.
Store sengeposter kan forringe den subjektive følelse av kvalitet, krever rutiner med mer 
og må tas hensyn til videre. Støtter etableringen av nevro- orto mht pasientforløp. 
Felles slagenhet med nevrologitilbud i første fase og videre oppfølging av eldre ved 
geriatri og yngre ved fysmed/rehab støttes.
Brukermedvirkning som egen enhet innen boksen fag/forskning, for å ansvarliggjøre 
ledelsen. 
Ønsker økt ambulant virksomhet for å opprettholde funksjonene ved lokalsykehusene 
HA/NA.

23 Sigurd Lindal, leder NMK 
nevromuskulært 
kompetansesenter

Støtter modellen. Sekretariat i nevrologisk avdeling nevro-orto klinikken. Laben i 
patologisk avdeling som før, skjermet som egen faglig enhet. 

24 Post og dokumentsenteret, Ikke plassert i forslaget. Ønsker å være en del av kundesenteret i Drift og eiendom



Morten Isaksen
25 Senter for psykisk helse Sør 

Troms, avdelingsleder Bjørn 
Nygaard 

Positiv til samling rus – psykiatri. Men vil ikke at barne- og ungdomspsykiatri skal være i 
BUK.
Regionsdekkende tjenester bør ikke organiseres i BUK Tromsø. 
Et alternativ: barnehabilitering i Tromsø og barneavdelingen i psyk. klinikk. 

Ambulante team og UPA er 
regionsfunksjoner som organisering i 
BUK ikke er organisert sammen med de 
områder de skal betjene.
Redusert samhandling om barn unge 
skilles fra voksne.

26 Fylkesrådet, Nordland
fylkeskommune

Slutter seg til forslag til ny modell, men ber om at HF sikrer at tilbudet ved 
lokalsykehusene ikke reduseres.
Vurdere eget budsjett HA/HA
Sikre HA og NA bedre representasjon i ledelsen
Forutsetter at ny modell ivaretar Soria Moria mht føde- og akuttilbud. Forutsetter at dette 
ikke får konsekvenser for planlagte og påbegynte investeringsprosjekter. Anbefaler faste 
møtearenaer med kommuner og primærhelsetjeneste (tas med på råd). 
Ugunstig at rus/psykiatri blir svært stor; alternativ bør utredes.

27 Kontorfaglig rådgiver 
Margareth Pettersen

Klinikkstruktur synes vel gjennomarbeidet og avdelingstilhørighet i klinikker synes 
fornuftig. Forslag:
Opprette en egen serviceavdeling innen hver klinikk, som kan rullere på avdelinger og 
sørge for bistand mht støttefunksjoner.
Antall kontorledere vil i denne modellen reduserer fra 43 til 8 stk.
Opprette stilling som adm. Konsulent i klinikkledelsen (blant kontorledere) og faglige 
rådgivere som bistår klinikkledelsen (ansatt i fag/kvalitet, utdanning).
Stabsenhetene info og sekretariat må slås sammen; adm. Service og informasjonssenter.
Forskning bør være en egen enhet sammen med KFS og NNPF.
Foreslår i tillegg plassering av pasienthotell, kultur og prest til drift (kundesenter), FKU og 
SKIS til fag, kvalitet, utdanning.
Modellen klargjør ikke organisering av poliklinikkene.

28 Fagforbundet, Ann Iren 
Thomassen 
(foretakstillitsvalgt)

Positiv til endring. Mener at tiden med gårdagens organisering er forbi. Ønske om en klar 
og tydelig ledelsesstruktur.
Fornøyd med fokus på fag og ansatte, ikke bare økonomi.
Fordeler og ulemper ved gjennomgående faglig ledelse og egen klinikk HA/NA. 
HA etterlyser at skillet lokal- universitetssykehus klargjøres.
Tillitsvalgte i rusomsorgen ønsker en undersøkelse av erfaringer far tidligere 
sammenslåingsprosesser og at rus forblir egen klinikk til dette er gjort. Krever skolert 
ledelse som utøver ledelse på en positiv, miljøfremmede og samhandlingsskapende måte.

29 Niklas Stabel, TV for 
overlegene barneavdelingen

Avstand mellom kjerne og klinikkledelse bare blir større med dette forslaget. 
Gjennomgående faglig ledelsen blir vanskelig å gjennomføre. Avstand mellom barnemed 
og kvinnesykdommer (unntatt obstetrikk) er stor med lite samarbeidsbehov. Rekruttering 
av toppledere med med. bakgrunn blir vanskelig pga stor faglig bredde i klinikken. 

Enhetlig klinikk med fokus barn Unge
Felles pediatriske pasienter
Styrke samarbeid
Styrke utdanning



Vaktordning, utdanning av spesialister i barnemed. vil ikke påvirkes av klinikkdannelsen.
Vil at BUK og medisinsk genetisk avdeling slås sammen, i tillegg til at barne og 
ungdomspsykiatrisk Poliklinikker i distriktene inkluderes, samt barnehabiliteringen i HA. 

30 Avdeling for mikrobiologi og 
smitteverk, Avdelingsleder 
Gunnar Skov Simonsen

Positiv til hovedprinsippene. Faglig videreutvikling og samhandlingsgevinster.
Plassering av avd i lab-klinikken er en dårlig løsning. Vil være sammen med klinisk 
infeksjonsmedisin.

Tverrfaglig samarbeid om pasienter med 
alvorlige infeksjoner
Faglig prioritering og bedre økonomi
Helhetlig og robust fagmiljø innen 
infeksjon
Felles ansvar for veileding og 
retningslinjer
Delvis overlappende 
utdanningsprogrammer
Fagutvikling og translasjonsforskning
Nasjonale og regionale funksjoner 
synliggjøres best
Smittevernsenteret jobber på tvers 
mellom lab og klinikk
Styrke rekruttering
Ikke til hinder for lab-drift av høy 
kvalitet:
Har etablert samarbeidsprosjekter og 
kjernefasiliterer over tid i samarbeid 
med andre lab-avdelinger. Funnet 
kostnadseffektive og faglig gode 
løsninger. 
Foreslår å etablere et lab-råd med 
overgripende ansvar for å koordinere 
drift, løse felles IT-utfordringer, 
prioritere investeringsmidler og definere 
kjernefasiliteter. 

30 
b

Avdeling for mikrobiologi og 
virologi IMB, UiT

Mht videreutvikling og komplementering av fagmiljøet må avd være knyttet til 
infeksjonsmed. Fagmiljø. Gi bedre grunnlag for translasjonsforskning, integrert 
undervisning i profesjonsstudiene (med, Odontologi, farmasi), rekruttering av 
spesialistkandidater samt kvalitet og fagutvikling. Spennende organisatorisk nyvinning 
nasjonalt, heller enn tradisjonell blokktenkning.

31 Dagkirurgisk avdeling, avd. 
leder Torild Johnsen for 
lederteam

Ser behov for omorganisering og støtter prinsippet om klinikker. Egen plassering er logisk, 
men synes klinikken som sådan er for stor.
Dagkirurgen må bestå som egen avdeling, med skjermet elektiv virksomhet., og må bli et 



prioritert område i UNNs strategi for bedre ressursutnyttelse. 
Viktig med eget personell.
Ta høyde for økende behov for dagkirurgi. 
Økt behov for samarbeid med pasienthotellet, gjerne i samme klinikk

32 Nils Ritland, TV Overlegene, 
med B

Fagansvar i avdelingene. Liten pasientflyt mellom hematologi og kreft. Sterkt imot at 
hematologi skal ut av med. klinikk.
Uenighet innad i lungeseksjon om plassering. Overleger fra andre i med. B vil at lunge 
skal være i med. klinikk. 
Tett samarbeid lunge - infeksjon kan svekkes om de skilles.
Indremed. subspesialiteter må fortsatt samarbeide tett og organisering må ikke være til 
hinder for dette. Felles primærvakt ordning for de indremed seksjoner må fortsette. 

33. NRF fylkeslag Nordland, 
Troms og Finnmark 
(revmatisme)

Ser positivt på klinikkene, og ønsker ikke at nevro-orto skal utvides. Viser til 
handlingsplan revmatologi (2008-13). 

34. Avdeling for med. teknikk og 
behandlingshjelpemidler, Leiv 
Hellefossmo

Glad for å være med i klinikkstrukturen.
Vil være i diagnostisk og telemedisinsk klinikk

Ansatte er daglig i kontakt med klinisk 
virksomhet
Yter service til alle avdelinger, inkl lab-
er.
Er organisert sammen i dag, har godt 
samarbeid

35. Kulturavdelingen ved leder 
Råger Ellingsen

Vil være en del av senter for kommunikasjon og samfunnskontakt, sammen med prest og 
hustrykkeri

Kultur representerer UNN utad, 
profilerer UNN.

36. Geir Ketil Hansen, fylkesråd 
for kultur, Fylkesrådet 
Nordland fylkeskommune

Se uttalelse nr 26, likelydende

37 Hjertemed avd, ved kst 
avdelingsleder Pål Tande

Fornøyd med avdelingens plassering. 
Lunge hører naturlig inn her, pasientene på MIA (ikke kardial) er lungepasienter, 
kombinasjon av hjerte og lunge (kommer inn med pustebesvær –dyspnoe). Lungesykdom 
er den hyppigste bidiagnose til hjertesykdom.
En styrke at de indremed. spesialitetene samles i en med. klinikk. Å samle de med. avd i 2 
klinikker for et tett samarbeid er et meget klokt valg.

Faglig aktivitet til felles
Bedre evne til utvikling av kardiologi og 
konkurransedyktig mht pasienters 
preferanse for avansert hjertebehandling
Forskningssynergi
Hjertelungeintensiv kan etableres

38. Klinisk ernæring, leder Hugo 
Nilssen

Førsteprioritet å være i klinikk med fysio, ergo og sosionomer. 
Annen mulig plassering kreft – gastrokirurgi – gastromed.

39. Gastromed. Avd, 
avdelingsledelsen ved Sandra 
Abrahamsen

Plassering bort fra gastrokirurgisk avdeling er uheldig.
Vil være en del av klinikk kreft/kir. 
Forslag om organisasjonsmodell i uttalelsen (vedlegg) nært knyttet til gastrokirurgen med 
sambruk av gastrolab, dagenhet?

Pasientflyt, utd, forskning, samkjøring 
av funksjoner styrker det faglige tilbudet 
til lokalsykehus, 
helseforetaksfunksjoner og styrker 
potensielle landsfunksjoner
Primærhelsetjenesten.



40 Pasienthotellet ved leder Astri 
Ronesen

Ikke plassert i modellen. Vil være i klinikk sammen med operativ kapasitet. HA og NA 
bør følge samme modell.
Evt kan pasienthotellet i TØ drifte alle UNNs hotellsenger. Vil ikke være i senter for drift 
og eiendom eller som enhet under en bestemt avdeling.

Være sammen med andre avdelinger 
som ikke ”eier” egne pasienter for å 
sikre objektivitet

41 Jarle Aarbakke, rektor UiT UNNs nye organisasjon må støtte opp under
1) fusjonen Uit/høgskolen i Tromsø. Det helsefaglige miljøet i den nye organisasjonen 

skal dekke det samlede kompetansebehov for moderne behandlingsteam.
2) akkrediteringen i NOKUT
3) NFR evalueringen/behov for styrket translasjonsforskning
4) UiT og UNN må settes ytterligere i stand til å være drivere i utformingen av 
regjeringens nordområdepolitikk innen biomed og helse

42 Det medisinske fakultet, 
prodekan forskning 
Sunnsfjord og prodekan
undervisning Huseby

DMF er tilfreds med at ny modell vektlegger UNNs rolle innen høyspesialiserte tjenester, 
undervisning og forskning.
Store felles utfordringer; forskning og undervisning
Store muligheter for styrket formelt og praktisk samarbeid gjennom planlagt 
omorganisering og samarbeidsavtale.
Egen stabsenhet for forskning, fag.. støttes og vil imøtekomme behovet for sterkere 
samarbeid.
Det må etableres samarbeidsavtaler også på klinikknivå, ved at den mest berørte 
instituttleder oppnevner et medlem i klinikksjefens ledergruppe. 
Utøvede og daglig faglig samarbeid finner stad på avdelingsnivå. Dette samarbeidet må 
formaliseres ved kombinert stilling avdelingsleder eller egen universitetsansatt i 
avdelingsleders lederteam oppnevnt at instituttleder.
Positiv til samling av avdelinger i klinikker, har ikke gått inn på plassering av de ulike 
avdelinger. Forutsetter at spesialitetene opprettholdes som organisatoriske enheter med 
faglig autonomi.

43 Roy M Bremnes, inst.leder, 
IKM, UIT

Etableringen av 8 klinikker ser ikke ut til å skape større problemer for forskning og 
undervisning så fremst ikke avdelingene splittes. 
Det at rollen som universitetssykehus skal vektlegges forplikter UNN. UiT-ansatte må 
være i lederteam på avdelingsnivå, og i alle ledergrupper på klinikknivå. Kan få 
konsekvenser for strukturen på IKM. 
Poliklinikkdriften må tilrettelegges for undervisningsarena.
Ansvar for undervisning, utdanning og samarbeid med UiT og høgskole må plasseres på 
stabsnivå.
Omorganiseringen må evalueres mht forskning, undervisning og kvalitet.
Ser gode grunner til at hematologi plasseres i med. klinikk.

44 IMB, UiT, ved ?? IMB ønsker å inkluderes i de samarbeidsfora som etableres mellom UNN og UiT mht 
forskning og udanning.



Spennende ny modell, som samsvarer godt med den org. Oppbyggingen av legestudiet i 
Tromsø. 
Støtter forslaget om diagnostisk klinikk der alle labene er samlet, inkl mikrobiologisk 
avdeling og medisinsk genetikk. 

45 NST, miljøgruppen Støtter NST lederteam uttalelse, poengterer viktighet av ivaretakelse av de ansatte i 
omstilling; informasjon og medvirkning

46. NSF ved foretakstillitsvalgt 
May-Britt Martinsen

Registrerer usynliggjøring av sykepleiefaget/tjenesten i forslaget.
Et viktig prinsipp for NSF er sykepleierledere på alle nivå i UNN HF. 
Tid til medvirkning før vedtak er suksessfaktor nr 1
Direktøren må ansatte dyktige sykepleieledere på alle nivå
Ønsker mer tid til å fokusere på sykepleiefaglig forskning og utvikling av personalet
Viser til God Vakt mht mellomleders arbeidssituasjon
Enhetlig ledelse betyr: Leder må ha helsefaglig kompetanse samt være leder på full tid.
For å ikke ekskludere mange gode lederemner må e ikke kreve forskerkompetanse, men 
bygge opp gode tverrfaglige team rundt leder. 
Variasjon i størrelse på klinikk tilsier lokale/fleksible løsninger for klinikklederstøtte.
Direktørens ledergruppe må være bredt sammensatt mht fag, profesjon og kjønn. Dette 
gjelder også klinikk.
Ikke akseptabelt at klinikkledelsen skal ha stor overvekt av avdelingsledere som er leger.
Krever at det opprettes en overordnet sykepleiefaglig stilling i toppledelsen.
Opptatt av hvordan fagmiljø i HA NA skal utvikles til å bli mer synlig og tatt på alvor i ny 
struktur. Positivt med egen avdelinger i HA NA.

Sykepleiere utgjør en stor del av 
personellkostnadene og virker i stor 
grad inn på det tilbud pasientene får.
God sykepleie kan forebygge 
komplikasjoner, reduser liggetid og øke 
pasienttilfredshet

47 Bjørn Skogen, avd for 
immunolog og 
transfusjonsmedisin, Jan 
Brox, med. biokjemi, Vidar 
Isaksen, patologi

Klinikken er ufullstendig uten med. genetikk. Da kan man ikke ta ut maksimal gevinst 
mht lab-faglig utvikling og kostnadseffektiv drift. Labforum må i hvert fall inn i lab-
klinikken, mens den kliniske aktiviteten kan vurderes inn i en klinisk klinikk.

48 Oversykepleiergruppa ved 
Hilde Isaksen

Innledningsvise kommentarer til kriteriene (se vedlegg). 
Sykepleie har stor betydning for god pasientbehandling og det må gjenspeiles i org. kartet.
Trenger en synlig sykepleieledelse på alle nivå, direkte faglinjer til sykepleierleder i 
toppledelsen.
Er åpen for drøftinger om hvem som skal bidra til god logistikk og pasientforløp, men 
sykepleiefaglig kompetanse er sentral her. 
Sykepleiere må lede eget fag.
Enhetlig ledelse betyr: Leder må ha helsefaglig kompetanse samt være leder på full tid.
For å ikke ekskludere mange gode lederemner må e ikke kreve forskerkompetanse, men 
bygge opp gode tverrfaglige team rundt leder. 
Tverrfaglig ledelse må fortsette.



Kvalitet og stabilitet oppnås gjennom fagutvikling, forskning og et godt arbeidsmiljø. 
Slutter seg ikke uten videre til ordningen med felles senge- og poliklinikkressurser, men 
ser behovet for bedre koordinering enn i dag.

49 Hudavdelingen ved 
avdelingsleder Dagfinn 
Moseng

Forskning, undervisning og samhandling kan understøttes i denne modellen
Viktig med samarbeid med andre små avdelinger. Ar noe felles mht revma, plastikk, 
infeksjonsmed, men også framover med infusjonsbehandling, kreft etc. 
Spesialistutdanninga av leger må sikres (inkl sengepost).
Nevro- orto klinikken er for stor og mangefasettert; uoversiktlig og lite styrbar. 
Etablere en egen rehab-klinikk
Kontorleder bør ha adm/øk utdanning
Faglig og budsjettmessig ledelse for hver medisinske spesialitet er nok det eneste 
forenelige med spesialistutdannelse.
Sykepleieledelse på alle nivå
Faglig ledelse HA NA må implementeres oppover til klinikksjef. Faglig ledelse og budsjett 
må leges til en og samme stilling under klinikksjef.
Gruppe 1 status må sikres for hudavdelingen

50 Brukerutvalget Narvik Nærhet til spesialisthelsetjenestetilbudet i nærmiljøet; fullverdig lokalsykehus. 
Ikke bygge ned Narvik.
Ingen merknader til foreslått struktur mht samhandling. 
Samhandling må styrkes, og effektiviseringsgevinster vil oppnås av dette.
Hensiktsmessig å etablere halvannenlinjetjeneste ala St Olav?
Om sammenslåing av avdelinger; se uttalelse fra brukerutvalget Tromsø

51 Ergoterapiavdelingen, 
avdelingsleder Torill D Nilsen

Fornøyd med plassering i nevro orto klinikken
Synes ikke klinikken er for stor
Den beste måte å organisere på mht pasientforløp
Rehabiliteringsklinikk er uhensiktsmessig
Hører ikke sammen med fysmed rehab pga ulike oppgaver, dersom 
avdelingssammenslåing eller rehabklinikk
Vil være en egen avdeling, kan ev bli avdeling med fysio, sosionom og ev klinisk ernæring
Vil lede eget fag, ivareta universitetsklinikkfunksjon
Lederteam må omfavne de ulike fag i klinikker
Vil ikke spre personalavdelinga ut på klinikker

Klinikken består av de fleste 
samarbeidende avdelinger
Ulik klinikkstørrelse med fysmed rehab

52 Urologi og endokrin kirurgi, 
avdelingsleder Tore Knutsen

Erkjenner behov for organisasjonsendringer i UNN
Medvirkning av ansatte i fase II er utydelig; forventer en bred prosess
Forslag om sengepost på klinikknivå frykter at dette vil svekke det faglige fundament i 
pleiegruppen utover generell sykepleie.
Fast gjensidig representasjon i ledergrupper DMF-UNN støttes.
Mht samhandling må detaljert planlegging og implementering foregå på avdelingsnivå.
Ledergruppen som sådan sikrer ikke en mer styrbar organisasjon. Det må utvikles tydelige 

ØNH har mye kreftbehandling, og en 
viss endokrin kirurgi (thyroidea). 
Plastikk har sårbehandling og 
rekonstruksjon.



styringsmål og – verktøy.
Særlig i etableringsfasen må klinikkledelsen dra veksler på sentral stab/støtte.
Det er en usedvanlig ambisiøs plan at klinikkene skal være selvforsynt med klinikkstøtte. 
Utydelig hvordan dette skal etableres. Det bør vurderes kritisk pm lederstøtte skal 
etableres på klinikk eller avdelingsnivå. Satsing på dette området bør være høyt prioritert 
med forankring i toppledelsen og resultatansvar på klinikknivå. 
Opprettelse av egen ledelsesfunksjon mht senge og poliklinisk ressurser på avdelingsnivå. 
Vil skille ut mamma- og endokrin kirurgi som egen fagspesialitet med egen med.faglig 
rådgiver.
Felles sengeposter kan arrangeres i klinikker blant små avdelinger, ikke store. I store 
avdelinger er det naturlig med avdelingsintern faglig ledelse i team på med. faglig og 
sykepleiefaglig nivå.
Om HA NA er egne avdelinger må gjennomgående faglig ledelse sikres gjennom  
forpliktende samarbeid i faggrupper ledet av avdelingsoverlege.
Optimal organisering av operasjon/anestesi er at ressursene eies av avdelingene pasientene 
tilhører.
Skjerming av intensivkapasitet er nødvendig for enkelte deler av virksomheten. 
Vaktordningene må ta høyde for en høyere andel unge kvinner i arbeidsstokken; tilsier 
større fleksibilitet.
Spesialistutdanningen vil ikke lide i den nye org. modellen. Tvert om. 
Vanskelig å se fordeler med å fordele lab-ene til andre klinikker.
Plastikk og ØNH har en naturlig plass i klinikk kirurgi og kreft.

53 Sosionomavdelinga, 
avdelingsleder Solfrid Z 
Medby

Fornøyd med å være i nevro-orto klinikken.
Lite funksjonelt å plasseres i avdeling med fysmed rehab.
Kan etableres i avdeling med klinisk ernæring, prest og kultur.

53 Felles driftsledelse øye 
nevrokir, ved Roar Kloster

Bred enighet om at nevro orto er fro stor og uoversiktlig; den må splittes eller reduseres 
betydelig.
Anestesi/operasjon lokalisering bør avklares før endelig inndeling av klinikker
Viser til tidligere innsendte forslag om ”7-klinikk: ØHN, revma, plast, hud, orto, øye, 
nevrokir”

54 Nevrokirurgisk avdeling, ved 
avdelingsleder Roar Kloster

Klinikkledernivå bør inneholde få personer, og bør inkludere støtte av personal og 
økonomikonsulent som også server avdelingene + sekretærfunksjon.
Nevro- orto klinikk har for stort kontrollspenn
Svakhet at ikke lokalisering av anestesi/operasjon er endelig avklart
Samtlige kirurgiske klinikker får like styringsmuligheter og ansvar over operasjon og 
anestesiressurser. Det mås ta hensyn til at en rekke andre fag trenger anestesiressurser.
Viser til forslag om 7-klinikk; kan ta med nevrologisk avdeling i tillegg., og at akutt 
slagenhet samles med nevrologisk avdeling.



Redusere antall fag i nevro-orto klinikken.
Tabell om pasientflyt i vedlegg
Matrisemodell (som nevro-øye) er et eksempel til etterfølgelse. 
Alle operasjonsressurser må samles og anestesi inngå i en felles ressurs. Hvis de splittes, 
skal alle kir. Klinikker være del av denne fordelingen.  (se uttalelse 53)

55 Øyeavdelingen ved overlege 
TV Reidar Lager

Vil beholde avdelingen som den naturlige enhet med rådighet over sentrale ressurser. 
Behov for antall senger redusert pga utvikling innen fag, men ønsker nærhet mellom 
sengepost og øvrig virksomhet.
Ikke nødvendig med store org. endringer og et nytt nivå mellom avdeling og ledelse.

56 Nevrokirurgisk avdeling, 
tillitsvalgte og verneombud

Øye og nevrokirurgen har vært sammenslått siden sommeren 2007. Det har vært tøffe tak, 
men TV ser nå klare fordeler med ny org. modell og omstillingsprosessen.
Sykepleiefaglig kompetanse må ivaretas gjennom hele linjestrukturen.
Nødvendig med tverrfaglig samarbeid på tvers av alle avdelinger innen en klinikk
Forslag: Med.faglig sjef og Sykepleiefaglig sjef på nivå under direktør uten å tilhøre en av 
boksene i stab (selvstendig funksjon)

57 Øyeavdelingen, avdelingsleder 
Terje Christoffersen

Det er å gå for langt når en etablerer 8 klinikkledere, lederstøtte og begrense avdelinger 
samtidig. En må vokte seg for å flytte ansvaret vekk fra kjernevirksomheten. Avdelingene 
kan selv ta hånd om forskning, kvalitet etc.
Øyefaget vil være en egen avdeling

58 Forskerforbundet Stig Ove 
Hjelmevoll

Ser positivt på forslaget til ny organisasjonsmodell. 
Støtter forlag om stabsfunksjon for forskning
Plassering av mikrobiologi i en lab-klinikk er ikke hensiktsmessig for økt intern 
samhandling (samhandler med infeksjon). Teknologisk samhandling med labene ivaretas 
bl.a. gjennom CARE. 
Plassering av NORM og K-res bør ligge under mikrobiologi dersom denne plasseres i en 
med. klinikk.
Bekymring for at ledergruppen vil bestå av leger i hovedsak. Må sikres bredere 
representasjon, bl.a. forskning av ikke-leger og for virksomheten utenom UNN Tromsø

59 Direktørens sekretariat ved 
konst. Adm.sjef Anne Regine 
Lager

Navn Adm serviceenhet foreslås
Nevner hovedoppgaver i dag, som ikke kan legges ut i klinikk
Forslag til ny enhet i adm; pingvintorget som skal samle adm støtte for ansatte i UNN og 
helpdesk.
Post og dokumentsenter, journalarkiv og FKU legges under kundesenteret i senter for drift 
og eiendom. FKU kan alt legges under diagnostisk klinikk. 
Arkivar bør ligge under fag, forskning-enheten.

60 Psykiatrisk senter for Tromsø 
og omegn, avdelingsleder 

Klinikklederne kan representere et avstandsgjørende mellomledd.
Ulike klinikker mht størrelse gir ulikt behov for lederstøtte

Flere klinikker gir like muligheter/bedre 
forutsetninger for ledelse, drift og 



Magnus Hald Store klinikker: fare for ”direktører” i hver klinikk
Synes å svare til behov i somatikk heller enn den psykiatriske
Foreslår etablering av 15 klinikker; likestilte 
Tverrfaglig ledelse på alle nivå
Etablere en allmennpsykiatrisk klinikk (inkl DPSene) som en av 2-3 rus og 
psykiatriklinikker.
Ikke egen rusklinikk (for liten): lite utredet
Rus kan inngå i klinikk med spesialpsykiatri
Hele fagfeltet barn- ungdomspsykiatri bør samles, og i BUK, som vi har gode erfaringer 
med
Også barne- og ungdomspsykiatri fra DPSene kan inngå i BUK
Alternativt kan rus- psykiatri klinikken deles i 2. 
Opprettholde verdigrunnlaget i UNN; likeverd, åpenhet, respekt og medbestemmelse må 
opprettholdes og diskuteres i det videre arbeidet
Se vedlegg for detaljert skisse over de foreslåtte klinikker

utvikling samt rettferdig fordeling. 
Gi psykiatrien tilstrekkelig tyngde og 
representasjon i ledelsen.
Sikre kontinuitet i tilbudet til pasientene
Styring av sengeressursene er lettere
Gjennomgående faglig ledelse for 
DPSene
Redusere kontrollspennet
Lett å samarbeide med 
primærhelsetjenesten
Styrke klinisk nær forskning
Rus drukner i en stor klinikk

61 Tillitsvalgte, gyn HA, ved 
Anka Heid

Vil ha en egen gyn. avdeling i Harstad som rapporterer rett til klinikkleder. Alternativt 
lokal ledelse/stedfortreder innen en avdeling.
Tillitsvalgte og de ansatte må involveres fra første stud i fase II.

Organisering under KK det siste året har 
gitt en rekke ulemper som innleie, 
manglende deltakelse i ledelsen og 
andre eksempler på at organiseringen 
ikke har fungert. Se vedlegg

62 Legene på KK ved Ragnhild 
Glad og Martin Grønberg TV

Ledelsen må avklare funksjonsdelingen mellom TØ, HA, NA. 
TØ har allerede for lavt operasjonsvolum (mht spesialistutd).
KK er allerede en klinikk.
Glad for at hele KK inngår i en ny klinikk, og ikke splittes.
Ser ikke samdriftsfordeler med BUK, kan ikke redusere vaktordning. Klinikkleder må ha 
inngående kjennskap til KK som opererende avdeling. Hvis operasjonsresursene fordeles 
ut på klinikker, må også KK delta. Samarbeidet med HA NA må klargjøres. 

63 Foretakshovedverneombud, 
Line Lura

Positivt at det er dedikert personell på klinikknivå for HMS. 
Foreslår å etablere et HMS forum på klinikknivå.
Det må konkretiseres hvilke fora TV og verneombud skal være representert i. 
Hensiktsmessig å etablere AMU på klinikknivå, inkl klinikkleder.
Det er besluttet juni 2007 at det skal etableres egne AMU i HA NA. Dette er ikke etablert! 
Vernetjenesten mener det å etableres AMU på hver lokasjon med klare retningslinjer for 
rapportering.
Man må vurdere hvilke arbeidsmiljøkonsekvenser den enkelte avdeling står ovenfor i 
omstillingen.
Utfordringer som må være på plass før ny organisering: f eks: Er eksisterende 
verneområde hensiktsmessig, er antall verneombud hensiktsmessig? Er det valgt 
verneombud? Hvem har personalansvar? Hvem har fagansvar? Hvem er nærmeste leder?

HMS er et lederansvar



64 NST, ved fungerende leder 
Sture Pettersen

NST er finansiert 40 % via HOD og 60% gjennom konkurranseutsatte forsknings- og 
rådgivningsoppdrag. UNN har marginal finansiering av UNN via ett konkret prosjekt.
NST er opptatt av å kunne betjene sine oppdragsgivere.
Positiv til ny modell, og har ingen innvendinger til høyt tempo i prosjektet. 
Frykter at NST ikke blir synlig nok i diagnostisk klinikk.
Usikker på om hvordan nasjonal funksjon ivaretas i linje.
Ser mulighet for forskningssamarbeid med lab og røntgen, men trenger ikke å være 
organisert sammen
Samarbeidet mellom UNN og NST må styrkes, ved at NST forskningsledelse deltar i faste 
møter med forskning i stab.
UNN bruker for lite telemed. Tjenester for å styrke samhandlingen med 
primærhelsetjenesten. NST kan mer permanent understøtte og være rådgiver i 
utviklingsprosesser i UNN. Organisatorisk plassering må gjenspeile dette. 
Forslag: NST bør etableres som et eget senter/ en enhet direkte knyttet til direktøren, evt 
rådgivningsenhet som kan utføre oppdrag fra ledelsen.
Alternativ modell: Leder for NST i direktørens ledergruppe, og det opprettes et senter for 
telemed og samhandling. Denne kan bestå av NST, samhandling og SKIS. 

Må ha en fri rolle
Tettere kopling til det kliniske miljø i 
UNN
Tett opp mot ledelsen

65 DNLF ved Midtbu og Munch 
Ellingsen

Legeforeningen kan støtte innføringen av klinikkstruktur.
Støtter ledelsen i behovet for å øke den faglige kompetansen i ledelsen og opprette større 
enheter med fullmakter og budsjettansvar so m ligger nærmere pasientbehandlingen.
Legegruppen ikke tilstrekelig involvert i prosessen som har hatt for høyt tempo og 
manglende konsekvensanalyse. Etterlyser grundige tverrfaglige diskusjoner.
For mye fokus på kontrollspenn/innsparing og for lite på faglighet god pasientbehandling 
og arbeidsmiljø.
Etterlyser analyser, konsekvenser og begrunnelser for de valg som er tatt mht 
klinikkinndeling. 
Påpeker at en plan for gjennomføring av konsekvensanalyser vil bli utarbeidet parallelt 
med høringen, og dette er for sent.
Viser til at UNN HF fungerer godt som universitetssykehus i dag.
Det at antall avdelinger skal reduseres, savner begrunnelse. Et tilstrekkelig antall 
avdelinger er en forutsetning for universitetssykehus.
Høringen tar ikke hensyn til regelverket mht spesialistutdanningen.
Legeforeningen sentralt burde vært trukket med fra starten, og sykehusledelsen burde 
drøfte disse problemstillinger med legeforeningen sentralt.
Spesialistkomiteene må tilkalles for vurdering av gruppeføringen i relasjon til 
spesialitetsreglene i de enkelt fag.
Vil ha grundig konsekvensutredning om felles sengeposter før dette ev iverksettes.
Ikke dokumentert hvordan de foreslåtte endringer svarer til målene som er gitt for 
prosjektet



Stiller spørsmålstegn ved rekke uklarheter som skal klargjøres i fase II
Ønsker en ny runde med mulighet for innspill

66 BUK ved kost. Klinikksjef Elin 
Gullhav 

BUK er tilfreds med at klinikken videreføres i den nye klinikken. Erfaringer med felles 
organisering av psykiatri og somatikk er positive. En dør inn i spesialisthelsetjenesten er 
oppfylt. 
Alle barne og ungdomspsykiatriske enheter i UNN bør samles i en felles enhet (BUPA) 
der også prinsippet om gjennomgående faglig ledelse ivaretas.
Utstrakt samarbeid med med. genetisk avdeling over tid. Samorganisering vil gi fordeler.
KK samarbeides det med innen nyfødtmedisin og obstertrikk.
Vil ha både med. genetikk og KK inn i samme klinikk som BUK.
Tilbud til voksne allergologiske pasienter ønskes opphørt i regi av BUK.
Forslaget til ny organisasjon understøtter tettere samarbeid mellom UiT og UNN. 
Forskningskompetanse må sikres på ledelsesnivå (klinikk og avd) og fremgå av org. kartet. 
Bra at klinikkene skal måles på forskning. 
Det leggs opp til en stor stab sentralt. Sentrale staber tenderer til å leve egne liv, og 
tenderer til å være lite tilgjengelig ved behov for bistand. En flaskehals. Disse oppgaver 
bør utøves på klinikknivå. 
Oppgaver bør gjennomgås for å se om man har tatt synergien ved innføring av nye 
ITløsninger etc. 
Vurdere om klinikkene skal måles på samhandling.
14 medlemmer i ledergruppen er for mange, og det er overdrevet tro på at dette vil gi 
bedre ledelse.
Lederne må være selvforsynt med lederstøtte. Det må overføres ressurser fra stab til 
klinikk, pga kompetanse og pga krav om nedbemanning. Frykter nedbemanning nær 
pasienten.
Klinikken vil ikke redusere antall vaktordninger, og ansvaret for spesialistutdanningen er 
godt nok ivaretatt i den nye modellen.

67. Ernst Solvoll, personalsjef 
UNN

Ide til framtidig personal/organisasjonsfunksjon (se vedlegg). Et kompetansesenter for 
personal og organisasjonsspørsmål med vekt på foretaksovergripende PO og mer 
autonome klinikker.
Tar opp forutsetninger for ny modell, visjon etc i PP-presentasjon.

68. TV YLF Torkel Vikan, Med B, 
endokrinologisk seksjon

YLF er opptatt av at alle fagmiljøer og spesialistutdanninger ivaretas i ny organisasjon. 
Sammenslåinger bør drøftes med DNLF og forhåndsgodkjennes.
Støtter uttalelsene fra med B når det gjelder å innlemme hematologi og lungemedisin i en 
større med. klinikk.
OBS-post forslaget støttes
Etterlyser tettere samarbeid mellom akuttmottak og legevakt, gjerne felles 
ledelse/overbygning.

Frykter at utdanningen svekkes om de 
indremed. fag fragmenteres ytterligere.
Leger skal kunne fungere som 
fullverdige indremedisinere på andre 
sykehus fungere.
Mer enhetlig koordinering av vaktsjikt 
og utdanning i generell indremedisin

69 Operasjonsavdelingen ved avd Bekymring for størrelse og faglig bredde på akutt og prehospital klinikk. Krever at Bedre ressursbruk.



leder Liv Inger Ernstsen operativ virksomhet skjermes. 
Vil ha en klinikk operativ og anestesiologisk virksomhet, bestående av: operasjon, 
anestesi, dagkirurgen, sterilsentral, med. tekn. Avdeling og operasjonssykepleierne på 
hjerte, samt HA/NA på samme område. Ikke operasjonsstab på øye, pga fysisk 
beliggenhet.
Foreslår å etablere nye avdelinger som går på tvers av dagens. 

Etablere Ø-hjelpsteam, bemannet stue
Inndeling av øhjelp eter helsinkimetoden (fargekoder)
Fleksibel bruk av alle operasjonsstuer
Bedre vaktordninger

Ønsker/anbefaler ikke oppsplitting av operasjons og anestesiressurser; felles funksjoner i 
felles lokaler, felles lokaliteter, hva med avdelinger som har sporadisk behov for 
operasjonsressurser.
Anestesi uten kirurgi; hvordan fordele?

Teambasert ledelse er viktig og riktig å videreføre.

Fordeling av ressurser, bedre forløp
Kontroll av Økonomi lettere under elles 
ledelse
Bedre koordinering av drift og fleksibelt 
bruk av personal, tilpasses nødvendig 
driftsnivå
Mindre sårbar, bedre arbeidsmiljø
Mindre ”kamp om ressurser”
Faglig bredt miljø, bra for rekruttering
Fag og forskning på tvers
Tilrettelegging av arbeid (IA) lettere
Ø-hjelp vs elektiv drift lettere
Sterilsentralen bør inngå fordi; 
videreutvikling av faglig 
breddekompetanse for fagarbeidere med 
videreutdanning, lik organisering i TØ 
som i HA NA
Storforbruker av med. teknisk utstyr, må 
ha nærhet
Oppsplitting gjør at 
generalistkompetansen svekkes, krever 
flere ansatte. 

70 Spesialpsykiatrisk avdeling, 
avdelingsleder Grete Furu

Avdelingene må være godt organisert opp mot kjernevirksomheten.
Beslutningene vil i stører grad kunne behandles i linjeledelsen i ny modell.
God erfaring med dedikerte økonomikonsulenter. Ønsker det samme for 
personalkonsulenter.
Stilling som helsefaglig rådgiver bør plasseres i stab/støtte, i enhet for forskning/fag..
Klinikksjef må ha en god ledelsesstruktur i kjernevirksomheten slik at beslutninger tas på 
lavest mulig nivå. 
Om rus skal inngå i psykiatriklinikken bør denne ha en assisterende klinikksjef med ansvar 
for rusfeltet.
Ikke slå sammen psykiatriske og rusavdelinger til felles avdelinger.
Tverrfaglig teamledelse.
DPSene bør være selvstendige resultatenheter direkte underlagt klinikksjef.
Rus krever egne vaktordninger for leger.
Klinikken bør omfatte hele det psyk. Miljø i barn-, ungdom og voksenpsyk.
Har forståelse for å plassere rus inn i en større klinikk, formålstjenelig, men det er ikke 
mer pasientflyt her enn mellom rus og med. avdelinger. 

Rus har faglige utfordringer, og rus bør 
synliggjøres.
En stor klinikk gir bedre forståelse og 
gjennomslagskraft av endret 
ressursbruk, pasientflyt og samhandling.

70b Spesialpsykiatrisk avdeling, Pasientene er best tjent med at alderspsykiatri er sammen med psykiatri, ikke geriatri Et psykiatrisk felt, behov for samarbeid 



seksjon for alderspsykiatri, 
seksjonsoverlege Ole Grønli

Har tilsyn på geriatrisk avdeling ca 1 gang pr mnd, uavhengig av klinikkorganisering
Vil styrke kontakten med DPSene

med psyk. avdelinger
Lite felles pasienter
Har felles vaktordninger i psyk. 

71 Geriatrisk avdeling, 
avdelingsleder Sigurd Sparr

Støtter organiseringen i klinikker
En større med. klinikk er en god modell
Indremed HA NA må være i denne klinikken
Noen sykepleiere i avdelingen ønsker geriatri Sammen med andre avdelinger i 
kronikersatsing (fysmed rehab, revma, områdegeriatri)
Vil være egen avdeling i ny modell med egen bakvakt
Flertallet i NA og TØ ønsker at HA og NA skal bli selvstendige avdelinger
Eldre slagpasienter på ligge på geriatrisk avd, både akutt og rehab. Dypt uenig i at all 
saksbehandling skal til nevrologisk avdeling.
Fellesskap med alderspsykiatri; samme klinikk og muligens samme avdeling
Teamledelse videreføres
Trenger en professor knyttet til avdelingen
Klinikksjef bør ikke også være avdelingsleder
Stab og lederstøtte krever mer utredning
Med- serviceavdelinger må organiseres i egen klinikk
Hematologi bør inn i indremed. klinikk

Pasienter med diffus sykdomsbilde får 
en felles avdeling å komme til

Alderspsykiatri med geriatri reduserer 
størrelsen på rus/psykiatri klinikk

Slagpasienter i geriatrisk avdeling fordi:
Godt behandlingstilbud til gamle
Helhetlig pasientforløp
Rimelig behandling
Ytterligere begrunnelse i vedlegg

72 Sykepleiefaglig rådgiver Anne 
Båtnes,  
Kari Wold

Sykepleiefaglige områder kommer ikke fram i skissen. 
Sykepleien må være representert i ledelsen på HF nivå

Det må ses på om en skal etablere en felles adm og faglig ledelse av 
spesialsykepleieressurser slik at de kan benyttes mer fleksibelt og kostnadseffektivt.
Dekan for helse-sosialfag (høgskolen) må også i linje til direktøren.
Sykepleiestilling på overordet nivå som kvalitetssikrer at pasient blir ivaretatt fra 
innleggelse til utskrivelse. 
Rådgiver med sykepleiefaglig bakgrunn må være plassert i fag-enheten, med fokus på 
faglig utfordringer og utvikling.
Forslag til plassering av diverse:
Prestene inn i fagenheten

Dette vil ivareta felles overordnet faglig 
strategi, systematisk 
kompetanseutvikling, forskning, samt 
økt ressursutnyttelse av personell og 
senger.

73 Medisinsk genetisk avdeling; 
avdelingsleder Thyssen og 
avdelingsoverlege Østem

Avdelingen passer naturlig inn i BUK, enighet i avd. 
Ønsker ikke å inngå i lab-klinikk.
Forutsetter samarbeid med andre avdelinger på tvers av klinikkstruktur
Å splitte lab fra klinikk er den verst tenkelige løsning for avd, kan miste regionale 
funksjoner, Regionalt kompetansesenter for arvelig kreft, og gruppe 1 status.
DNA sekvensering bør følge med inn i klinikken, men skal betjene hele UNN
Bør etablere et lab-råd/teknologiråd på tvers av klinikker og i samarbeid med universitetet 

Andre sykehus har organisert seg på 
samme måte.
Rekruttering
Kliniske problemstillinger er 
utgangspunktet for all forskning i 
avdelingen



for felles innkjøp etc.
UiT og UNNs tettere samarbeid må klargjøres i fase II

74 Seksjon for 
kompetanseutvikling

Ny modell vil bidra til bedre pasientflyt og koordinering. Enheten støtter modellen, som 
gir bedre styringskraft, og skiller stab fra linje, og gir disse en større strategisk funksjon.
Antall ledernivå, kontrollspenn og krev til lederrollen må utdypes.
Informasjon og kultur sammen
Rasjonalisere informasjon og servicefunksjoner; etablere servicetorg

75 SKIS, leder jan Størnmer Med få klinikker er det viktig å få en slank sentral stab med ansvar for overordnet strategi 
med mer. Klinikkene bør ha klarere arbeidsdeling mellom kliniske og adm. Oppgaver. 
Klinikkene må være selvstendige resultatstyrte enheter med klare krav til leveranse og 
budsjettkontroll, inkl egne personal og økonomiressurser på univ/høgskolenivå
Klinikkledelse må være tilstrekkelig frikoplet fra faglig virksomhet til at evt 
ledelsesendringer ikke framstår som en trussel for faglig kvalitet og kontinuitet.
SKIS som bestiller, andre oppgaver se vedlegg
Vil være sentral stabsavdeling tilknyttet direktør og strategisk ledergruppe
Bør delta i alle organ som håndterer avvik i etablert drift og strategisk planlegging
Mulige enheter SKIS kan organiseres sammen med: Samhandling, NST, EFK; 
informasjon

Potensialet styrkes ved sentral 
plassering av SKIS

76 Kvinneklinikken, ledergruppe Positiv til ny modell, men for raskt tempo. 
KK er ikke hørt mht sine synspunkter som de har gitt uttrykk for i møte med LUO. Enig i 
føringene for prosjektet. Vanskelig å se hvordan de kan realiseres gitt trang økonomi med 
mer. Det må settes realistiske mål. Klinikker vil gi et hensiktsmessig kontrollspenn. 
Klinikklederne vil utgjøre en sterk ledergruppe som støtte for AD. Klinikker kan bidra til å 
øke avstanden, heller enn å redusere avstanden til ledelsen. Valg av klinikkledere bør 
gjøres seriøst og med betydelig omtanke, uavhengig av tidligere posisjoner.
Det er viktig at faget er samlet i en avdeling.
Avdelingen ser ikke potensialet for klinikkdannelse med BUK. 
Vil være i klinikk med kreft og kir. Fag.
Godt samarbeid med BUK uavhengig av klinikk
Samorganisering med BUK er lite framtidsrettet og lite egnet for samhandlingsgevinster
Med gen avd: gjerne i klinikk, men mindre effekt her enn i klinikk med kir og kreft
Gjennomgående faglig ledelse
Alternativ: etablere en ny klinikk med med. genetikk, hotellet og et par kir. Avdelinger, ev 
kreft
Alternativ: kvinne, kirurgi og kreftklinikk
Det tredje alternativ: BUK
Betydelig forbedringspotensial og behov for lederstøtte i avdelingen
Betydelig lederstøtte nødvendig i klinikk, både mht øk og personal

Fødselshjelp og gynekologi er 
kirurgiske spesialiteter
Gynekologiske kreftpasienter
Tidligere samarbeid med urologi og 
gastrokir.
HA og NA samarbeider tett med 
kirurgiske avdelinger lokalt
Rasjonaliseringseffekter og gevinster
Felles pasienter med kreft og kir. 



Fag, forskning enheten må bli en hjelpe og støtteenhet for klinikkene.
Rapporteringssystemer må samordnes og forenkles.

77 Den norske legeforeningen 
ved generalsekretær Terje
Vigen, Jorunn Fryjordet, 
avd.dir og Terje Sletnes, 
saksbehandler

Forutsetninger for et godt omstillingsarbeid er at det avsettes nok tid og rom for dialog og 
at arbeidstakersiden involveres tidlig og reelt.
Viser til hovedavtalen. 
Tillitsvalgte sår tvil om at prosessene gjennomføres på en god måte; kort høringsfrist (ikke 
forklart hvorfor dette haster), manglede konkret info om sammenslåing, gir usikkerhet og 
frustrasjon.
Utredninger for hvordan endringer påvirker arbeidsforhold og spesialistutdanning, 
konsekvensanalyse og planer for evaluering av endringene. 
Legeforeningen er i tvil om prosessen er i tråd med AML og hovedavtalens bestemmelser 
om samarbeid og medbestemmelse. Viser til at vanlig praksis i statsforvaltningen er 6 
ukers frist på høringer (opp til 3 mnd). 
Legeforeningen henstiller derfor til at høringsfristen utsettes til 3 mnd slik at det blir tid til 
å sikre forankringen i fagmiljøet.

78 Samhandlingsenheten ved 
leder Ann-Helen Hansen

Rette blikket utover til våre viktigste samhandlingspartnere; primærhelsetjenesten og 
lokalsykehusene.
Enheten er glad for at styret har gitt føringer for at samhandling skal synliggjøres i 
organisasjonskartet på strategisk nivå og vektlegges gjennom utvikling av gode systemer
på alle nivå i den kliniske virksomheten.
Samhandling og kvalitet er nært beslektet og bør ligge i samme stabsenhet. Vil være 
sentral i fase II.
Samhandling må forankres i ledergruppen, avdelingen etc.
Klinikker er et godt utgangspunkt for bedre samhandling i UNN.
Alle sentrale staber må ha en strategisk overordnet funksjon.
Stabene må være en tydelig støtte for klinikkene.
Stabene må settes sammen ut fra faglige forhold (størrelse er underordnet). Noen staber er 
for store, og ulike i størrelse.
Frykter en nedleggelse av samhandling som enhet i økonomienheten. Hører ikke hjemme 
her. Vanskelig å forklare utad at samhandling koples til økonomi. Synlighet har betydning 
for en aktiv samhandlingsenhet. 
Samhandling bør bestå som en egen adresse og med samhandling i navnet.
Analyse bør inngå i fag forskning. UNN har en utfordring ved å utvikle gode 
analyseparametre og gjennomføre bruke disse aktivt ved styringen av UNN. 
Informasjon og sekretariat kan vurderes slått sammen. Servicetorg er en god ide. Forslag 
til enheter i stab (se vedlegg).
Ledergruppen må settes bredt sammen. Forskerkompetanse i seg selv har ingen betydning 
for lederkvalitet. Lederstillinger bør vurderes som åremål. 
Det er ikke hensiktsmessig at klinikklederen også utfører klinisk arbeid. Tverrfaglige team 

Samhandling og kvalitet har mange 
felles områder som kan samkjøres og få 
en sentral rolle i fase II.



og gjennomgående faglig ledelse er bra.
79 Allmennpsykiatrisk avdeling 

ved avdelingsleder Geir 
Øyvind Stensland

Positiv til klinikkdannelse. Bra for tettere samarbeid med DPSene. 
Bekymret for størrelsen på rus- psyk. klinikken. 
Vil ikke slå sammen psykiatri og rus.
Rus kan bli egen klinikk eller legges inn i med. klinikk
Alderspsykiatri. bør ikke sammen med geriatri
Deling av rus/psyk muliggjør en organisering sammen med DPS
Ser ikke logikk i å samle spes.psykiatri og rus, da mange med rusproblemer har 
allmennpsykiatriske bidiagnoser.
DPSene må ikke skilles fra allmennpsyk. Viktig at disse er i samme klinikk

Tverrfaglige team, leder for team er åremål

Vanskelig å styre stor klinikk
Rus blir en liten usynlig enhet
Rus er presset mht fagfolk
Felles pasientforløp med DPS

80 Økonomi og analysesenteret 
ved økonomisjef Jorunn 
Lægland

Økonomi må gjenspeiles i navnet på enheten
Ser fram til ny organisering og færre enheter
Ikke realistisk å gjøre klinikkene selvforsynt med støtte, tilsvarer 25-50 årsverk. Kan kun 
delvis hentes fra stab.
Anbefaler etablering av klinikkrådgiver eller lignende med helsefaglig bakgrunn, 
kunnskap i økonomi og personal, og med bistand fra økonomi og personal.
Styringsparametre må utvikles i samarbeid med brukerne. 
Ansvar for all undervisning bør samles i fag-enheten (fra personal)
Samhandling kan plasseres flere plasser; i ØAS, fag, info..
Stort potensial i opplæring i bruk av IT-systemer

81 Hematologisk seksjon, Med B, 
Inger Marie S Dahl m fl

Om hematologi I klinikk kirurgi og kreft: Uheldig plassering.
Hematologi bør inn i en større samlet indremed. enhet. Kreftavdelingen bør også inn i 
denne klinikken. 
Etablere en felle palliativ enhet planlegges, og kreftavdelingen ønsker tettere samarbeid 
med en samlet indremed ekspertise. 
Felles obs- post vil rasjonalisere driften.
For ytterligere argumentasjon og dokumentasjon se vedlegg
Det bør bli færre indremed avdelinger i fase II (Nefrologisk, geriatrisk, gastromed, ed B i 
en avdeling)
Etterlyser konsekvensanalyser.

Pasientene risikerer å bli spredt på ulike 
klinikker
Fullverdig utdannelse blir vanskelig
Bedre pasientflyt
Bedre lokalsykehusfunksjon

82 Infeksjonsmedisinsk Seksjon, 
med B, overlege Bruun og 
Ruhani, fungerende
seksjonsoverlege

Svakheter ved nåværende oppbygging av infeksjonsenheten. Viktig å igjen få godkjenning 
som gruppe 1, dette krever iverksetting av tiltak ikke dir. relatert til LUO (se vedlegg)
Seksjonen bør være i indremed klinikk. Må samarbeide nært med mikrobiologisk avdeling, 
gjerne i samme klinikk. Forskning, utdanning, utredning av pasienter, smittevern og en 
rekke andre samarbeidsfelter. Kan gi grunnlag for delte stillinger og bakvaktordning.

82 Akuttmedisinsk avdeling, Tempo i prosessen er for høyt, modellene mangler robust evidens, risiko og 



Inghild K Nerland sårbarhetsanalyser etterlyses. Tviler derfor på om LUO kan oppfylle målene for prosjektet.
Vil sette av tid i fase II til kartlegging av utfordringer tidligere erfaringer og konstruktive
løsninger.
Positiv til en egen forskning og undervisningsenhet i stab.
HA NA: inkludering av ansatte? Lokalsykehusfunksjonen bør styrkes.
Operasjon, dagkir og steril bør flyttes til klinikk kir og kreft
Portørsentralen TØ inkluderes i Akutt og prehosp. Klinikk.
Stab rundt klinikksjef krever 20-30 nye stillinger; selvmotsigende ifht innsparing
Viser til riksrevisjonens rapport og statens helsetilsynes revisjon på akuttmottak (se 
vedlegg); disse må vektlegges i fase II.
Slutter seg til samhandling i stab
Akuttmottaket i TØ er lite egnet for FAM
Akutt og prehosp. Klinikk er stor og geo. spredt; for stor.
Modellen for adm. Støtte er hensiktsmessig men må dimensjoneres etter klinikkstørrelse 
og kompleksitet.
Vil ha felles klinikk akutt og anestesi. Nytt navn
Tverrfaglige team
Obs-posten må beskrives nærmere.
Pasientfordeleren; høyere kompetanse på legesiden i akuttmottaket
Felles adm og faglig ledelse av sengepostressursene vil være gunstig på klinikknivå., men 
funksjonen m på også ivareta ø-hjelp hele døgnet.

83 Ortopedisk avdeling, ved 
avdelingsleder Bente 
Christensen

Korte frister, vanskelig å involvere alle ansatte. 
Nevro-orto favner mange avdelinger. De har skjæringspunkter. Ortopedisk avdeling 
ønsker 7-klinikken, ev med de mindre fagområdene i tillegg. Nevrokir og plastikk er de 
nærmeste samarbeidspartnere, samt revma. Betydelig volum på inngrep, kir. 
Dagbehandling. Gi det store volumet mer strømlinjeformete forløp. Bedre utnyttelse av 
stuene forutsetter at anestesi/operasjon seksjoneres på klinikkene eller fordeles innen de 
opererende klinikkene.
Tror mer av aktiviteten kan tas ut som dagkirurgisk behandling, forutsatt større 
hotellkapasitet.
Ikke enig i at stabslederne defineres som sykehusets ledelse. Forholdet mellom disse og 
linjen har vært uklart. Stab støtte er ikke en del av ledelsen, særlig når de skal gi lederstøtte 
både nedover og oppover. HR og fag har mange felles trekk. Strategisk samhandling som 
støtte til klinikklederne.
Fusjonering av nært beslektede fagområder i samme avdeling (se forslag i vedlegg).
Klinikkene må få frihet til å organisere avdelingsnivået, inkl sengeressurser.
Gjennomgående ledelse er en selvfølge, også mht HA NA.
Samordning av vaktordninger mulig.
Spesialistutdanningen i orto kan styrkes i klinikken.



84. Kreftavdelingen ved 
avdelingsleder Tone Norøy

Klinikk kir-kreft; bedre samordning av pasientforløp. Gastro, uro og endokrinkirurgene er 
hovedleverandører til kreft mht pasienter. 
Kreft vil være alene som med. avd i en kir. Klinikk.
Alt: kreft som en del av med. klinikk; samlokalisering av poliklinikk og cytostatika 
behandling. Kan også samarbeide med ØNH og gyn onk. Stordriftsfordeler med felles 
bruk av fagpersonell. Felles enhet for lindrende behandling. Tettere samarbeid med 
geriatrisk avd.
Positiv til at forskning skal måles, dersom dette også gir økonomisk uttelling.
Samhandling i stab må være aktiv ute i kjernevirksomheten.
God erfaring med SKA.
Ønsker fleksibilitet om noen avdelingsinndelinger ikke fungerer.
Tverrfaglige team.
Egen stabskonsulent i avdelinger er en kjemperessurs. 
Utfordring om kreft skal slås sammen med kir. Sengeposter.

Mye vi kan få enda bedre til mht forløp: 
Utredning, rask behandling etc.

85. Svein Are Osbakk, 
seksjonsoverlege akuttmottak

Ulemper ved å skille anestesi og akutt i ulike klinikker: 
Splitting i 2001 ble evaluert (2006); mange påpekte ulemper ved å slitte, deler 
personellgrupper, har felles fagområder, utdanning og undervisning. Mange bekymrer seg 
for ytterligere splittelse.
Bidra miljøene i HA NA som jobber på tvers i dag.
Trengs mer intensiv og oppvåkningskapasitet.
Skulle intensivmiljøet samles på UNN? En stor intermediærenhet er kostnadseffektiv.
Sykepleiere kan ha delstilling ved flere enheter i denne klinikken.
Korte frister.

86. Avdeling for hjerte lunge 
karkirurgi ved avdelingsleder 
Rolf Busund

Ønsker velkommen omorganiseringen, er nødvendig. Støtter målene. Men kan klinikkene 
lagge til rette for dette? Ikke i seg selv.
Overordnede prioriteringer av hvilke av målsettingene som var viktigst å løse ville gjort 
det lettere å tilpasse klinikkene etter dette.
Godt fornøyd med hjerte lunge klinikken.
Om samhandling og pasientflyt er målet; er det ikke rett å organisere anestesi og 
operasjonsressursene i en ikke kirurgisk avdeling. 
Operasjonssykepleiere (egne) er en ubetinget suksess. Faglig bedre kvalitet, god økonomi, 
fornøyde pleiere, teamfølelse, lavt fravær.
Anestesiressurser; dedikerte døgnkontinuerlig anestesiberedskap ønskes. Stort volum. 
Thorax anestesi og kirurgi i samme klinikk er kostnadseffektivt
Egen hjerte lunge intensiv forutsetter thoraxanestesi kompetanse
Viser til erfaring med mikroteam, som forutsetter felles klinikktilhørighet
Felles faglig utdanningsarenaer

Har et forbedringspotensiale på 
lungepasientene.



Pasientlekkasje til Feiringklinikken gir Helse Nord en årlig merutgift på 7-8 mill kr. 
Konkurranse hensyn tilsier at UNN må være god på kvalitet og ventetidà e n 
strømlinjeformet pasientbehandling.
Intervensjonsradiologene: viktig samarbeidspartner, ønsker samorganisering.
Forslag mht Forskning: Samlokalisering, og IKM og KFS blir en felles adm enhet, felles 
lokalisering med felles forskningsmiljø, SKDE inngår her, registerrelatert forskning. Alt: 
etablere en forskningsklinikk, og ikke forskningsenhet i stab.
Tverrfaglige team.
Ny modell: Sikrer at kjernevirksomheten er representert i ledelsen.
Dekanus må være i ledergruppen (UiT)
En del stab støtte kan legges til klinikk, antall personell begrenses.
Klinikklederstillingene anbefales på åremål. 
Sykepleie og ledelse er ikke nevnt i høringen.
Engstelig for å miste spisskompetanse i pleie om det etableres felles sengeressurser. 
Ledelse av sykepleietjenesten må være gjennomgående på alle nivå i klinikk, og egen 
sykepleiefaglig stilling i toppledelsen på UNN.
En viktig debatt blir hvor mange ansatte på hvert nivå skal forholde seg til.
Operasjonskapasitet underdimensjonert og dårlig utnyttet. Vil at kirurgiske, 
anestesiologiske og stueressursene samles. Helhetlig produksjonsrekke og gode forløp. 
Bekymringsfullt at dette ikke er ivaretatt i skissen. Vil ha konsekvensutredning om dette 
forslag. 
Støtter alternativt oppsplitting av operasjon og anestesi i 2. (forslag fra gastro). Bør da 
legges til kir og kreft. 
Intensivkapasitet: egen hjerte lunge intensiv. 
Spesialistutdanningen kirurgi er i dag ivaretatt, det samme kan man gjøre innen 
klinikkene.
Akutt og anestesi/operasjon i en klinikk er ulogisk
Kir og kreft; gastromedisin må inn her (synergier endoskopi)
Nevro orto: redusere kompleksiteten; flytte fysmed rehab til med klinikk
Diagnostisk klinikk; med genetikk bør inn her

87 Anne Husebekk, leder enhet 
forskning og kvalitet

Enhet: strategisk enhet for forskning, fag, analyse og brukermedvirkning. Og inkl kvalitet 
og undervisning.
Enhet ledes av forskningskompetent person på professornivå med analyse statistikk 
kompetanse.
Stabsoppgaver kan ivaretas av prosjektgrupper rettet ut mot klinikker hvis ansvar legges til 
denne enheten.
Detaljert om innhold i denne enheten (se vedlegg)
Forskning skjer på avdelings og klinikknivå og i samarbeid med Uit.
Klinikkene må legge forskningsplaner og rapportere på resultat. Forskningskompetanse i 

Styrke samarbeidet med UiT
Økt brukermedvirkning
Klinikk og ledelse tettere sammen



hver klinikkledelse (over dr. gradsnivå). Forskningsansvarlig i hver klinikkledelse utgjør et 
nettverk på UNN nivå. I UNN ledelsen en forskningsleder, som også skal forske, og delta i 
alle samarbeidsmøter mellom UiT og UNN. 
Forskningsstrategi i samarbeid med DMF
Forskningsinfrastruktur skal forankres i forskningsledelsen (KFS) (NNPF) og 
kjernefasilitetene. Kvalitetsregistre overføres til KFS på sikt. 
Innhold i kvalitet etc. (se vedlegg)
Strategi og analyse henger sammen, og analyse bør flyttes far økonomi og hit, og 
muliggjør analyse fra mange kilder og på ulike fagfelt.

88 Klinisk forskningssenter ved 
Sameline Grimsgaard og Elin 
Evensen

Bred enighet om ny organisering. KFS må være samlet som et senter for forskningssenter. 
Må være samlokalisert. Forskningsleder som linjeledere, dvs inn i enhet fag, forskning.  

89 Forsyning, avdelingsleder 
Gina Johansen

Støtter sterilsentralens uttalelse. 
Sterilsentralen må tilhøre her. 
Støtter skissen der portørene skal være en del av UNN forsyning
Vil ha kundesenter etablert. FKU og pasienthotellet og medisinsk teknisk tjeneste 
plasseres i drift og eiendomssenteret

Logistikk- felles for disse avdelinger

90 TV Trine Haugland, Anne 
Tove R Pedersen 
Sterilsentralen

Vil ikke være i akutt og prehospital klinikk, som er an av mange brukere. Jobber med 
varelevering og logistikk; i Drift og eiendomssenteret er det naturlig plassering

91 Sterilsentralen, avdelingsleder 
Jan Wiggen

Ikke logisk plassering i akutt og prehospital. 
Vil være i Drift og eiendom sammen med forsyning.

Operasjon er største bruker, men bør 
være fristilt slik at en kan betjene de 40
% de leverer til andre avdelinger.

92 Tillitsvalgte i Narvik Spennende, utfordrende prosjekt.
LUO har i utgangspunktet utelukket egen kliniker i HA NA: Det er naturlig at sykehusene 
i HA NA også til tilknytning til nye UNN fases inn på samme måte. 
Begrenset medvirkning fra lokale ledere og tillitsvalgte – en alvorlig svakhet ved dagens 
organisasjon som ikke kan videreføres.
Ønsker at Nordlandsklinikken skal benevnes i skissen. 
Revma og hematologi må integreres i med. klinikk. Diagnosestasjonen HA må inn her. 
Grenspesialitetene innen med må knyttes opp mot sine respektive avdelinger i HA NA
Sykepleietjenesten anonym i skissen. 
Krav om kompetansekombinasjoner for klinikksjef utelukker mange gode ledere. Bør være 
drøftingssak. Reddekompetanse i ledergruppe er et mål.

93 Habiliteringstjenesten 
Harstad, Arve Kristiansen, 
konst leder barne og voksen 
habiliteringsteamet

Færrest mulig ledernivå, mest mulig delegering.
I skissen: 5 nivå (uklare ansvarsforhold)
Barnehabilitering nevnt ett sted i BUK, voksenhab ikke nevnt, men plassert i nevro orto 
under fysmed/rehab.



Alternativer for habiliteringsfeltet: 
Psyk/rus- klinikk
BUK
Fys med og rehab
Konklusjon; Habiliteringstjeneste: egen enhet i nevro orto direkte under klinikksjef, inkl 
barnehab TØ

94 TV Anestesi avdelingen, OF 
og YLF Nachtmann, Gamst og 
Flor-Madsen

Anestesi med intensiv må holdes sammen og ikke splittesopp for å opprettholde og utvikle 
bred faglig kompetanse innen faget. Gir mulighet for å bruke knappe ressurser på en 
kostnadseffektiv måte.

95 NITO ved Lene Pedersen 
(bortkommet i posten ved 
høringsfristens utløp)

Klinikkledelsen bør bestå av tverrfaglig kompetanse.
Klinikkledelsen bør ha en egen person med kvalitetssikrings og forskningsansvar.
Å ansvarliggjøre ledernivået under direktør vil lette gjennomføringen av toppledelsens 
strategier.
Konsulenter i stab/støtte må ha ansvar for enkeltklinikker, inkl vara ved fravær.
Også lab og røntgen i HA NA bør vurderes å være egne avdelinger.
Vaktordninger må ikke reduseres dersom det ikke er rom for innskrenkninger.
De store lab-ene må inn i samme klinikk. De små 8NMK og med.gen) kan godt være i 
kliniske klinikker.

Bekymret for faget og synlighet av 
bioingeniørenes fagkompetanse oppover 
i ledelsesnivåene.

96 Kreftforeningen seksjon nord, 
ved Kari Holthe

Hensiktsmessig med større grad av samling av kreftbehandling. Hematologi bør ligge i 
denne klinikken. Lungekreft bør behandles i denne klinikken. Ser behov for et 
kompetansesenter for lindrende behandling. Det samme gjelder gynekologisk 
kreftbehandling og geriatrisk onkologi. Vil styrke behandlingen og spesialisering. Tror 
resultatmål på forskning vil styrke den pasientnære forskningen.

Det er nær sammenheng mellom 
kirurgisk og medisinsk kreftbehandling.

Mottatt etter fristen: ikke innarbeidet her 

Senter for psykisk helse Midt-Troms: Dag Bjørnstad
Plastikk- og håndkirurgisk avdeling: Erling Bjordal



































Vedlegg 5

Tabell 1: Risikovurdering
Hva kan skje? (hendelse/avvik) Sannsynlighet for at det skjer: Hvilke konsekvenser vil det ha? Forebyggende tiltak:

Klinikksjefer som rekrutteres har ikke 
tilstrekkelig kompetanse i fht krevende 
omstilling

Kan skje hvis ikke uttrykt konkrete
krav til kompetanse

Reduserte muligheter for å nå målene 
med omorganiseringen generelt

Aktiv rekruttering umiddelbart etter 
styrevedtak
Klare krav til kompetanse

Mangel på fornyelse i ledersjiktet
- ingen ekstern rekruttering av klinikk-, 
senter- og stabsledere

Kan skje hvis ikke uttrykt som et 
konkret mål

Redusert måloppnåelse: 
Ekstern kompetanse kan øke 
mulighetsrommet for handling og gi ny 
vitalitet i ledelsessjiktet

Legge til rette for ekstern rekruttering i 
tillegg til intern.

Dårlig styrbarhet og beslutningsevne pga. 
stort kontrollspenn for adm. direktør (10 
klinikker, 2 senter og 3 stabsenheter)

Kan skje hvis en undervurderer 
behovet for systemer,
prosedyrer, prosesser og arenaer for 
styring

Redusert måloppnåelse: Manglende 
styring gir bl.a. dårligere muligheter for 
å realisere gevinster og oppnå 
økonomisk handlingsrom

Etablere tydelige systemer, rutiner, 
fullmakter, ansvarsdeling og arenaer for 
styring og beslutningsprosesser.
Lederskolering.

En uhensiktsmessig avdelingsstruktur i 
klinikkene (for mange avdelinger)

Etablering av avdelinger blir en 
krevende prosess, hvor klinikk-
inndelingen i verste fall kan bli 
problematisert igjen

Redusert måloppnåelse: Manglende 
utnyttelse av de muligheter klinikkene 
gir for en hensiktsmessig organisering 
og gevinstrealisering

Et veldefinert mål og plan for avd. 
inndelingen

Manglende fokus på behov for kvalifisert 
kompetanse til bistand i omstillings- og 
utviklingsarbeidet til styring og støtte i 
- etablering av klinikker 
- oppstart av systematisk arbeid med 
gevinstrealiseringer
- Operasjonalisering av resultatansvar og 
styringsparametre for klinikkene
- utvikling av data- og systemmessig struktur

Kan skje hvis behovet for 
kompetanse undervurderes eller 
eksisterende kompetanse ikke 
utnyttes

Redusert måloppnåelse –
Reduserte muligheter for å realisere 
gevinster  

Planlegging, prosjektorganisering, 
kompetansetilførsel ved behov

Utydelig og ineffektiv arbeidsdeling mellom 
sentralt nivå, klinikknivå og avdelingsnivå 
(herunder arbeidsdeling i støttefunksjonene)

Kan skje hvis ikke velorganisert, 
planlagt utviklingsprosess

Redusert måloppnåelse
- ineffektiv ressursbruk

Tydelige prinsipper og konkrete 
beskrivelser av ansvars- og arbeidsdeling, 
tydelige funksjonsbeskrivelser og 
fullmakter for enheter og ledere, 
oppfølging i praksis



Vedlegg 6

Tabell 2: Risiko jf. høring
Hva kan skje? (hendelse/avvik) Sannsynlighet for at det skjer Hvilke konsekvenser vil det ha? Forebyggende tiltak

Svekkede kår for spesialistutdanningen Generelt sett vil neppe selve 
klinikkdannelsen få noen 
konsekvenser for 
spesialistutdannelsen

Ikke fylle vilkårene for 
spesialistutdanningen.
Tap av gruppe 1 status
Negative konsekvenser for framtidig 
rekruttering

Involvere de ulike fagansvarlige og be om
konkrete innspill på hvordan 
sammenslåing av avdelinger, 
avdelingsplassering og vaktordninger kan 
organiseres for ikke å komme i konflikt 
med regelverket.
Se nøye på de fagområder som i dag har 
mistet, eller står i fare for å miste gruppe I 
status.
Sikre gode rotasjonsordninger der hvor 
deler av en hovedspesialitet er lokalisert til 
ulike klinikker.
Overlappende utdanningsprogram. 
Drøftinger og samarbeid med OF/Ylf
Stabsenhet skal ha ansvar for utdanning

Forringelse av fagmiljøer, svekket faglighet 
ved avdelingssammenslåing

Liten:
Begrunnelse: Samorganisering av 
sårbare fagmiljøer med større robuste 
miljøer innebærer en mulighet for 
styrking av disse sårbare fagmiljøene

Enkelte mindre fagmiljø utrykker 
bekymring for marginalisering når de 
blir samlokalisert i klinikker med 
store og tunge fagmiljøer.

Klinikksjefene må i samarbeid med de 
aktuelle fagansvarlige ha et særskilt ansvar 
for å påse at mindre og sårbare fagmiljøer 
ivaretaes i den nye klinikkdannelsen.
Medisinsk faglig ansvarlig.

Svekket spisskompetanse ved felles senge- og 
polikliniske ressurser

Kan skje dersom felles senge- og 
polikliniske ressurser gjennomføres i 
for stor skala (på foretaksnivå), og at 
tilhørighet innen fagspesialiteter ikke 
sikres

Brukerutvalg frykter at store 
sengeposter med flere spesialiteter 
reduserer pasientens opplevelse av 
kvalitet.
Undergraving av fagkompetansen til 
sykepleierne. Dette vil kunne 
fragmentere ansvarsforholdene i 
klinikkene og vanskeliggjøre 
etablering av teambasert 
pasientbehandling. Det pekes på at 
denne konstruksjonen kan true den 
godt innarbeidede og godt fungerende 
teamlederstrukturen som mange
ønsker å beholde.

Involvere fagansvarlige ved planlegging 
og gjennomføring av felles senge- og 
polikliniske ressurser som prosjekt.
Bruke erfaringer fra andre foretak 
(studietur?).
Et alternativt tiltak vil være å legge 
koordineringsansvaret som en egen 
funksjon i klinikkledelsen.



Underdimensjonert og splittet 
intensivkapasitet

Omhandlet i pkt 5.

Rusfeltet usynlig i psykiatrien Mindre ved at psykiatri er delt i to 
klinikker, rus får dermed en 
forholdmessig større plass i en 
mindre klinikk

Rusfeltet er relativt nytt i 
spesialisthelsetjenesten. Kan tape i 
kampen om ressurser innad i en 
psykiatridominert klinikk. For lite 
synlig i HF-strukturen

Rus må gis en sentral plassering i den nye 
klinikken, synliggjøres i 
klinikkbenevnelsen med mer. Rusfeltet må 
være representert i klinikkledelse.

Ulike kulturer kan/vil ikke samarbeide Ikke større ved ny organisering enn i 
gammel struktur

Muligheten for faglige synergi, 
økonomisk effektivisering og 
helhetlig virksomhetsstyring kan 
svekkes dersom ulike kulturer gir seg 
utslag i manglende samarbeid.

Økt samarbeid mht pasientforløp etc. på 
tvers av avdelings- og klinikknivå.
Felles lederskolering på alle nivå

Klinikknivået skaper større avstand mellom 
kjerne og ledelse

Ikke større i ny organisering enn i 
dag

Frykt for at klinikksjef mister den 
faglige tilknytningen til 
kjernevirksomheten

Sammensetningen av klinikkledelsen må 
være veloverveid og sikre bred og 
tverrfaglig representasjon fra 
kjernevirksomheten.

Ineffektiv utnyttelse/dårlig samordning 
operasjon/anestesi. 
Flere kirurgiske fagområder er i dag så 
spesialisert at de forutsetter anestesiologisk 
spesialkompetanse for å drive faglig 
forsvarlig

Kan skje dersom disse ressursene 
ikke koples tett til de klinikker som 
har kirurgisk aktivitet i et 
forpliktende samarbeid om 
ressursutnyttelse og koordinering

Det kirurgiske miljøet hevder at en 
samling av operasjons- og 
anestesiressursene i en ikke kirurgisk 
klinikk vil være til hinder for en 
felles faglig utvikling og en effektiv 
utnyttelse og koordinering av den 
operative kapasiteten i et stadig mer 
konkurranseutsatt helsevesen.
Operasjons/anestesiressurser atskilt 
fra det kirurgiske miljøet kan
innebære store utfordringer med å 
optimalisere virksomheten.
Seksjonering anses som uheldig av
hensyn til fleksibiliteten.
Anestesi/operasjonsressurser fordelt 
på to eller tre av de kirurgiske 
klinikkene kan innebære behov for 
flere vaktteam.

Koordinere vakt og tjenesteplaner for de 
yrkesgrupper som samhandler rundt den 
operative virksomheten.
En seksjonering av anestesi og 
operasjonsressursene i Akutt og 
prehospital klinikk, tilsvarende de 
kirurgiske klinikkene, vil i noen grad 
kunne motvirke de negative effektene.
En bedret effektivitet og pasientflyt, økt 
ansvarlighet med redusert sykefravær vil i 
noen grad kunne motvirke de negative 
økonomiske konsekvensene.
Omtalt nærmere i pkt 5.

Dårlig samordning/utnyttelse av laboratorie-
ressursene, faglig svekkelse ved splitting

Kan skje dersom det ikke etableres 
forpliktende samarbeid mellom lab-
avdelingene uavhengig av 
klinikktilhørighet. 

Ineffektiv og lite kostnadseffektiv 
bruk av dyrt utstyr
Mindre kompetanseoverføring blant 
fagfolk. Kan medføre behov for 
oppbygging av parallellkompetanse 

Laboratoriene skal også i fortsettelsen ha 
tett forpliktende samarbeid, uavhengig av 
klinikktilknytning. Kjernefasilitetene skal 
utnyttes effektivt internt i UNN og i 
samarbeid mellom UNN og UiT som felles 



for å ivareta servicefunksjonen 
overfor et bredt spekter av 
rekvirerende avdelinger.
Kan miste synergieffekter rundt felles 
teknologi og kompetanse.

ressurser.

At klinikkene ikke skal få tilstrekkelig støtte 
fra stab

Omtalt i pkt 4.6

Antall avdelinger reduseres uten at det er 
nødvendig; større omstilling enn nødvendig

Foretaket utsettes for utmattende 
endringsprosesser som ikke gir 
tilsvarende gevinst i form av bedre 
pasientbehandling, økonomisk 
styring etc.
Omstillingen vil føre til 
nedbemanning i kjernevirksomheten 
nær pasienten

Antall klinikker utvidet fra de opprinnelige 
åtte til ti.
Må vurderes i fase II, i samarbeid mellom 
direktøren, klinikksjefene og de ulike 
fagmiljøene.
Etablere en fleksibel organisasjon som kan 
endres i takt med endrede rammevilkår etc.
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