
 

Sak:   Evaluering av lokalt driftsråd UNN Narvik og UNN Harstad 

Til:   Direktørens ledergruppe ved Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) 

Fra:   Eva-Hanne Hansen, klinikksjef OpIn 

Møtedato:  25.8.2015          

Sammendrag med anbefaling 

Lokale driftsråd for UNN Narvik og UNN Harstad som ble etablert høsten 2014, har i 

henhold til sitt mandat evaluert sin virksomhet. I saken presenteres erfaringer og vurderinger 

med anbefalinger for driftsrådsmøter, ledelse, deltakelse og innhold. Evalueringen 

konkluderer med at driftsrådene har tjent sitt formål, og at de i hovedsak bør videreføres i sin 

nåværende form. 

Anbefaling 

1. Direktørens ledergruppe slutter seg til at driftrådene UNN Narvik og UNN Harstad 

videreføres i sin nåværende form.  

2. Mandatet for de lokale driftsråd revideres med følgende endring og presisering;  

- Psykisk helse- og rusklinikken skal ha fast representasjon i rådene 

- Klinikksjef skal være fysiske i tilstede i møtene 

- Avtroppende klinikksjef oppnevnes som stedfortreder for klinikksjef i driftsråd 

- Aktuelle klinikksjefer har et overordnet ansvar for at klinikkens oppnevnte 

representanter er kjent med rådets mandat og deltar i møtene. 

3. Direktørens ledergruppe slutter seg til driftrådenes anbefaling til oppnevning av leder 

av -og klinikksjef i rådene for perioden september 2015 til september 2016. 

Avdelingsleder AnOp Harstad leder driftsrådet UNN Harstad, avdelingsleder K3K 

leder driftsrådet UNN Narvik og klinikksjef Medisinsk klinikk deltar i begge 

driftrådene.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Bakgrunn og saksfremstilling 

Som følge av den eksterne evalueringen av UNNs organisering etter Langsiktig utvikling og 

omstilling (LUO) og direktørens vurderinger av organisasjonens gjennomføringsevne, ble det 

igangsatt utredning av 14 mulige organisasjonsendringer i 2013 (direktørens beslutningsnotat 

22.11.2013).  

En av organisasjonsendringene som ble besluttet etter utredning, høring og drøftinger med 

foretakstillitsvalgte var at det innen 16.5.2014 skulle etableres lokalt driftsråd ved henholdsvis 

UNN Narvik og UNN Harstad. Ansvaret for å etablere driftrådene og delta i møtene det første 

året ble tillagt klinikksjef Operasjons- og intensivklinikken. Det ble vedtatt mandat for de 

lokale driftsrådene, og av dette fremgår rådets formål, deltakere, møtestruktur, 

beslutningsstruktur og hvilke saker som skal behandles. Videre presiseres det i mandatet at 

driftrådene skal gjennomføre en enkel evaluering av sin virksomhet etter ett år, dvs innen 

sommeren 2015 jf. Mandat lokale driftsråd ved UN Harstad og UNN Narvik 23.3.2014. 

I henhold til mandatet diskuterte og evaluerte driftsrådet i Harstad sin egen virksomhet i møtet 

1.6.2015 og Narvik i møtet 2. s.m.  



 

Formål 

Formålet med denne saken er å presentere driftrådenes evaluering av egen virksomhet med 

anbefalinger for direktørens ledergruppe.   

 

Vurdering  

Evaluering av møtene 

Lokalt driftsråd for henholdsvis UNN Narvik og UNN Harstad ble begge konstituert oktober 

2014. Det har for hvert råd vært avholdt månedlige møter- 8 ordinære møter samt 2 møter i 

forbindelse med Direktørens halvårsmøter.  Det har vært en fastmøtekalender med møte i 

Harstad første mandag i måneden og møte i Narvik første tirsdag i måneden. Avsatt tid til 

møtene har vært 1,5 -2 timer. Møtehyppighet og møtelengde anses som tilstrekkelig. Leder 

for driftrådet, klinikksjef og sekretær har fungert som AU for rådet. AU for driftrådet i 

Harstad har hatt et fast kort møte ca 1 uke før driftrådsmøtet, og det anbefales at dette også 

etableres ved UNN Narvik. 

Ledelse, klinikksjef representasjon og sekretærfunksjon 

Driftsrådet UNN Narvik har vært ledet av avdelingsleder for Medisinsk avdeling Ove  

Laupstad, mens driftrådet  UNN Harstad har vært ledet av avdelingsleder K3K, Anders 

Nordgård. Begge driftsrådene mener at både leder og klinikksjef fortsatt bør oppnevnes for ett 

år og at øvrige medlemmer i driftrådene vil bidra til å sikre kontinuitet. Det foreslås at 

utskiftning av leder og klinikksjef bør skje på høsten. Sekretærfunksjonen er en svært viktig 

funksjon for driftsrådene, og bør ivaretas av samme person over flere perioder/år. Det foreslås 

også å utarbeide en funksjonsbeskrivelse for lederfunksjonen. 

Deltakere /deltakelse 

I henhold til Mandat for Lokalt driftsråd er Psykisk helse- og rusklinikken ikke fast 

representert i rådet, men møter på sak. Begge driftsrådene anbefaler at dette skal endres og 

Psykisk helse- og rusklinikken skal være fast medlem i rådet fra høsten 2015. Begrunnelsen 

for anbefalingen er at det i driftsrådene foregår informasjonsutveksling, og det tas opp felles 

problemstillinger på tvers av klinikker og fagområder.  

Når det gjelder deltakelse på møtene har det vært godt oppmøte, med noen få unntak. 

Seksjonslederne for Ortopedi har ikke møtt i noen av driftsrådene, og avdelingsleder K3K 

Narvik har liten grad deltatt på møtene. Dette oppleves som uheldig, gitt mandatets 

intensjoner. 

Klinikksjefs fysiske tilstedeværelse på møtene fremholdes av begge driftsrådene som viktig 

ifht møtenes struktur og beslutningsdyktighet. Det har imidlertid ikke vært etablert en 

stedfortrederfunksjon for klinikksjef, og dette bør etableres fra høsten 2015. Et alternativ er at 

avtroppende klinikksjef innehar funksjonen som stedfortreder, og at man dermed også 

beholder en form for kontinuitet for den funksjonen. 

Innhold i møtene 

Det har vært et bredt spekter av saker til informasjon, drøfting, oppfølging og beslutning. I 

begge driftsrådene har det vært tilstrebet tydelig behandling av sakene, og med vedtak der 

ansvar og tidsfrister har vært definert.  

 



Konklusjon 

Driftsrådene ved UNN Narvik og UNN Harstad har tjent sin hensikt og oppfylt intensjon og 

målsetting i gitt mandat. Evalueringen konkluderer imidlertid med noen enkle justeringer som 

er begrunnet i forbedring av arbeidet. 

Evalueringen foreslår at mandatet justeres med hensyn til representasjon fra psykiatrisk 

virksomhet samt tilstedeværelse og ansvarsforhold for deltakere i driftsrådene. Videre foreslås 

det også hvem som bør oppnevnes til rådene nå i høst.  

 

 

 

 

Vedlegg:  

1. Mandat Lokalt driftsråd 2014, 

2. Evalueringsnotat Driftsråd UNN Narvik 3.6.2015 

3. Referat fra møtet i lokalt driftsråd UNN Harstad 1.6.2015 - med forslag til 

funksjonsbeskrivelse for leder 

 


