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Forord 
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Kapittel 1.    Sammendrag 

Oxford Research, Bedriftskompetanse og VINN har 
gjennomført en evaluering av prosjektet Langsiktig 
utvikling og omstilling (LUO-prosjektet) ved Universi-
tetssykehuset i Nord-Norge HF. 

Evalueringen har hatt som mål å avdekke om den 
nye klinikkstrukturen som ble vedtatt i 2007 har 
bidratt til å sikre forbedret organisatorisk funksjona-
litet. Prosjektets mål var 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 

Prosjektets måloppnåelse er evaluert ved hjelp av et 
bredt metodetilfang, med involvering av ledere og 
medarbeidere på alle nivåer, fordelt på fag og geo-
grafi. 

Vi oppfatter at målene for LUO er langsiktige mål. Vi 
kan ikke si at målene er nådd. Vår evaluering viser at 
mange av de ansatte mener at UNN ikke har nådd 
målene. Slik vi ser det, er UNN i en prosess som må 
videreføres og flere tiltak må til for at målene skal 
kunne innfris.  

I vårt materiale finner vi ikke indikasjon på at UNN er 
vesentlig endret som universitets- og regionsykehus. 
Vårt innrykk er at LUO ikke har påvirket dette i ve-
sentlig grad.  

Nesten halvparten av respondentene blant ansatte 
ved UNN mener at LUO ikke har påvirket lokalsyke-
husfunksjonene, mens en av fire mener det har vært 
negative konsekvenser. Fagfolk på det operative 
nivået vurderer de negative konsekvensene som 
betydelig større enn ledere og administrativt perso-
nell. Til tross for kritiske vurderinger fra mange, ser 
vi ingen motsetning mellom klinikkstrukturen og 
målet om å forbedre lokalsykehusfunksjonene. Kli-
nikkstrukturen med faglig gjennomgående ledelse gir 
grunnlag for å knytte fagmiljøene sammen for der-
med å redusere sårbarhet. Strukturen gir også mu-
lighet til samarbeid innad i klinikkene og mellom 
klinikkene ved at pasientene får behandling der 
kapasiteten er størst uavhengig av lokasjon.  

Et av hovedmålene i LUO var å bedre UNNs økono-
miske handlingsrom. Sykehuset har fått kontroll på 
økonomien. Ledelsen og administrativt personell 
mener det økonomiske handlingsrommet er positivt 
påvirket av LUO, mens helsefaglig personell er langt 
mer tvilende til dette.  Ledelsen og administrativt 
personell ser også mest positivt på LUO-prosjektets 
virkning på forholdet mellom tildelte oppgaver og 
tilgjengelige ressurser, mens det helsefaglige perso-
nellet har et langt mer kritisk syn på dette.  Ut fra 
det kvalitative materialet får vi inntrykk av at mange 
opplever å ha strammere økonomiske rammer enn 
før og at man ikke helt aksepterer at det skal være 
slik. Her har UNN antakelig et behov for å kommuni-
sere tydelig rundt behovet for økonomisk styring og 
de prioriteringer som foretas. 

Vi har sett at UNN har flere delkulturer. Strukturen 
som ble etablert i LUO kan være et godt grunnlag for 
utvikling av en mer felles kultur. Organisasjonsstruk-
tur er organisasjonskulturens skjelett. Derfor blir det 
viktig at strukturen forankres i hele organisasjonen. I 
dag er det i deler av organisasjonen (produksjons-
leddet) en opplevelse av manglende sammenfall 
mellom formell og uformell struktur. En utvikling i 
retning av en mer felles kultur stiller krav til ledelse, 
ikke minst på nivåene under klinikksjef. Lederne er 
sentrale rollemodeller og kulturbærere, og det blir 
derfor viktig at forventinger til lederutøvelse i UNN-
systemet tematiseres og konkretiseres. 

Vår anbefaling er derfor å legge et ekstra påtrykk 
ved å få organisasjonsstrukturen forankret der verdi-
skapningen skjer, i pasientgrensesnittet, ved å klar-
gjøre forventinger og handlingsrom til seksjonslede-
re og «det fjerde nivå», samt dyktiggjøre de i sine 
funksjoner. 

Den etablerte strukturen synes å ha «satt seg» på de 
øverste nivåene i organisasjonen. Organisasjons-
struktur (styring/ledelse/ beslutning) er organisa-
sjonskulturens skjelett. Det er derfor viktig at struk-
turen forankres i hele organisasjonen. Fokuset frem-
over må være å gi strukturen best mulig innhold med 
fokus på tiltak som kan styrke samhandlingen mel-
lom klinikkene. 

Det er ulike meninger om egnetheten av dagens 
klinikkstruktur. Evalueringen tyder på at det vil være 
uheldig å endre denne nå, selv om det kan være rett 
noe lengre fram i tid. Det bør likevel iverksettes tiltak 
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i UNN Harstad og UNN Narvik for å tilpasse struktu-
ren til deres behandlingshverdag. Det bør gjøres en 
strukturell harmonisering slik at man får samme 
ledernivå på de største enhetene 

For stab- sog støtte funksjonene har vi funnet at 
særlig HR kan forbedre sin interaksjon med linjen. Vi 
foreslår at hver klinikk får sin HR-rådgiver, som fort-
satt er ansatt i HR-senteret. Økonomi-og analysesen-
teret, kommunikasjonssenteret, HR-senteret og 
administrasjonssenteret bør vurderes slått sammen 
til ett senter, som kan ledes av for eksempel visead-
ministrerende direktør. 

Lederne er sentrale rollemodeller og kulturbærere. 
For at LUO-målene skal nås, blir det viktig at forven-
tinger til lederutøvelse i UNN konkretiseres. Vi finner 
at styrings- og ledelsesnivå er i mindre grad forank-
ret fra avdelingsledernivå til medarbeidernivå. Det er 
vesentlig å få kommunisert styrings- og ledelses-
strukturen ut i hele organisasjonen. I dag er det en 
opplevelse at mange beslutningsarenaer ligger uten-
for den formelle strukturen. Seksjonsledernivået og 
det 4. ledernivået trekkes frem som særlig utford-
rende for lederne på disse nivåene, og vi anser det er 
hensiktsmessig å styrke og dyktiggjøre disse leddene. 

 «Gammel organisasjon» lever fortsatt på brevark, i 
beskrivelser og i dagligtalen. Dette vedlikeholder 
gammel struktur, og en «vårrengjøring» vil bidra 
positivt på identitetsutviklingen. 
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Kapittel 2.    Innledning 

2.1  UNN 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er lo-
kalsykehus for 185 000 personer i Troms fylke og 
Ofoten i Nordre Nordland (31 kommuner), og for 
465 500 personer i fylkene Nordland, Troms og 
Finnmark, samt Svalbard. UNN er nasjonalt ledende 
innen enkelte fagområder og er landsdelens helse-
faglige spydspiss med sin medisinske spisskompetan-
se. 

Utfra oppdragsdokumentet for 2012 fra Helse Nord 
HF skal universitetssykehuset Nord-Norge HF ivareta 
regionfunksjonene i Helse Nord, og utvikles som et 
universitetssykehus på et godt internasjonalt nivå. 
Utviklingen skal skje i nært samarbeid med de øvrige 
helseforetakene. Et godt lokalsykehustilbud og en 
desentralisert spesialisthelsetjeneste skal også vide-
reutvikles i eget opptaksområde i samarbeid med 
kommunene. UNN HF skal ha et særskilt ansvar for 
forskning, fagutvikling og utdanning, for å styrke 
internasjonalt helsesamarbeid generelt og med spe-
sielt fokus på nordområdet.  

Føringer for den behandlingsfaglige virksomheten: 

 Fortsatt vri aktiviteten fra døgnopphold til dag- 
og poliklinisk behandling, både innen somatisk 
virksomhet og psykisk helsevern. 

 Redusere andel kontroller og øke andel nyhen-
visninger. 

Styrke det totale tilbudet til pasienter med kro-
niske lidelser og rehabiliteringsbehov gjennom 
egne tilbud i helseforetakene, og samarbeidstil-
tak med kommunene i samhandlingsreformen. 

 Fortsette arbeidet med å effektivisere driften av 
psykisk helsevern og TSB (tverrfaglig spesialisert 
behandling av rusmiddelproblemer). 

 

Oppdragsdokumentet uttrykker Helse Nord RHF’s 
prioriteringer innen rammen av nasjonal politikk. Det 
er utformet slik at ledere skal kunne bruke det til å 
sette egen virksomhet inn i en helhetlig sammen-
heng og gjøre prioriteringer ut fra dette. 

 

2.2  LUO-prosjektet 

Våren 2007 startet styret ved Universitetssykehuset i 
Nord-Norge arbeidet med å legge til rette for et 
langsiktig utviklings- og omstillingsprosjekt. 
Premissene

1
 for dette var blant annet en erkjennelse 

av at UNN hadde en driftsituasjon med et større 
misforhold mellom oppgaver og tilgjengelige 
ressurser. Behovet for å prioritere oppgaver, 
tydeliggjøre arbeidsprosesser og skape klarere 
ledelseslinjer ble vurdert som påtrengende.  

Et gjennomgående tema i i styrets behandling av 
saken var behovet for å å styre etter kvalitet. «Riktig 
kvalitet gir god økonomi», het det i styresaken. 
Måling og dokumentasjon av effekt av 
helsetjenestene, ble fremhevet som grunnleggende 
for riktig prioritering av innsats/ressurser. 
Bakgrunnen var altså ressursøkonomisk tenkning 
koblet med nyere erfaringer fra kvalitetsarbeid i 
helsesektoren.   

Saksunderlaget pekte på fire strategier: 
universitetsfunksjonen, kvalitet og kvalitesregistre, 
samhandling og pasientforløp og ledelses- og 
organisasjonsstruktur. Saken fremhevet som sentralt 
virkemiddel først og framst utvikling av en 
organisasjons- og ledelsesstruktur som sikrer et 
dynamisk forhold mellom strategisk ledelse, styring 
og oppgaveløsning. 

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
vedtok iverksetting av langsiktig utviklings- og om-
stillingsprosjekt (LUO) 15.5.2007. Arbeidet ble pro-
sjektorganisert med intern prosjektleder. LUO-
prosjektet hadde følgende mål: 

 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 

 

                                                                 
1 jfr. saksframlegg til sak 36/2007 
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2.2.1  Fase 1 

LUO-prosjektet ble gjennomført i to faser. I den 
første fasen ble det etablert en ny organisasjons- og 
ledelsesstruktur. Den overordnede organisasjons-
strukturen ble vedtatt 17.12.07 og besluttet gjen-
nomført innen 15.06.08. Formålet med den nye 
strukturen var å redusere avstanden mellom kjerne-
virksomheten og toppledelsen, tydeliggjøre den 
ledelsesmessige linjen i organisasjonen, samt å styr-
ke medvirkningen fra ansatte og brukere. Et mål for 
den nye organisasjonen var å samle mange av de 
selvstendige avdelingene i færre og større driftsen-
heter (klinikker).  

Styret vedtok i 2007 (sak 84/2007) ny organisa-
sjonsmodell. Sykehuset ble vedtatt organisert i 10 
klinikker, to driftssentra og fire stabsenheter innen 
15.6.2008. Styret ga direktøren fullmakt til å fastset-
te avdelingsstruktur i de nye enhetene.  

 

2.2.2  Fase 2 

Etter at den nye organisasjonsmodellen ble vedtatt, 
innledet prosjektet andre fase. Det ble arbeidet med 
rekruttering av nye ledere samtidig som man planla 
og igangsatte ulike delprosjekter som forberedelse 
til klinikkdannelsene. Deltiltakene som ble gjennom-
ført i fase to er:  

 Utvikling av styringsparametre/ styringsverktøy/ 
kvalitetsregistre 

 Tilpassing av styringssystemer/ rapporter til ny 
struktur 

 Utvikling av startpakker for klinikksjefer/ stabs-
sjefer 

 Plan for reduksjon i antall mellomledere 

 Utvikling og gjennomføring av nytt lederutvik-
lingsprogram 

 Senge- og poliklinikkdrift 

 Observasjonspost 

 Leanprosjekter for pasientforløp 

 Tilpasset møtestruktur 

I tillegg ble følgende enkelttiltak fra etableringen 
utsatt til andre fase: 

 Den endelige arbeidsdelingen mellom de strate-
giske stabene og administrativ støtte i klinikke-
ne. 

 Utvikling av avdelingsinndelingen i samarbeid 
med de nye klinikksjefene. Unntaket her var 
Akutt- og prehospitalklinikken der direktøren 
fremmet et konkret forslag om intern organise-
ring allerede i styresaken 17.12.07. Det ble sam-
tidig åpnet for omorganisering av denne dersom 
den foreslåtte organisering ikke fungerte som 
forutsatt. 

 Utprøving av en modell hvor det på klinikk- eller 
avdelingsnivå ble etablert felles administrativ og 
faglig ledelse av senge- og poliklinikkressursene. 

 En kritisk gjennomgang av alle vaktordninger 
skulle gjennomføres på klinikknivå. 

 Det skulle vurderes om alle terapeuter i UNN 
burde samles i Rehabiliteringsklinikken. 

 En ROS-analyse ble anbefalt gjort for kritiske 
områder. 

I forkant av etableringen av de enkelte klinikker, 
senter og stabsenheter ble alle ledere gitt innføring i 
hvilke føringer administrerende direktør og styrings-
gruppen hadde gitt for LUO. Dette skulle vektlegges 
ved etableringen av intern struktur i egne enheter.  

 

2.3  Formål med evalueringen 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF har vedtatt å 
igangsette en evaluering av omstillingsprosjektet 
Langsiktig Utvikling og Omstilling (LUO).  

Evalueringen har som mål å avdekke om den nye 
klinikkstrukturen som ble vedtatt i 2007 har bidratt 
til å sikre forbedret organisatorisk funksjonalitet.  

Sykehuset har i et styrevedtak besluttet at evalue-
ringen skal ta utgangspunkt i 3 sett av premisser: 

1. LUOs mandat og mandatets målsetting 

Prosjektets mål var 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 
 

2. Kriterier for omorganiseringen 

Kriteriene forutsatte at den nye organisasjonen la til 
rette for: 
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 Helhetlige og bedre koordinerte pasientforløp 

 Bedre og mer forpliktende samhandling med 
primærhelsetjenesten 

 Tydelig ledelse og styring 

 En struktur som sikrer helhetlig ledelse og sty-
ring 

 Dokumentert høy kvalitet på tjenestene 

 Effektiv og fleksibel utnyttelse av kapasitet og 
ressurser 

 Konkurransedyktige fagmiljøer som gir gode 
vilkår for videreutvikling og rekruttering av nøk-
kelpersonell 

 Et godt arbeidsmiljø 
 

3. De problematiseringer og risikoer som hørings-
prosessen mv avdekket. 

Det tredje premisset for evalueringen tar utgangs-
punkt i de problematiseringer og risikoer som hø-
ringsprosessen mv avdekket. Dette inkluderer blant 
annet: 

 Avdelingsstruktur i klinikkene 

 Styrbarhet og kontrollspenn 

 Ineffektiv arbeidsdeling mellom nivåene 
 

Evalueringen har som mål å avdekke om den nye 
klinikkstrukturen har bidratt til å sikre forbedret 
organisatorisk funksjonalitet. Vår forståelse er at 
dette handler om å kartlegge beslutningene og im-
plementeringen av tiltak, men viktigere å evaluere 
hvilke resultater dette har medført. Videre vil vi 
vurdere hvordan LUO-prosjektet har påvirket den 
mer langsiktige måloppnåelsen, hvilke effekter pro-
sjektet har hatt. Effekter er ofte ikke målbare på kort 
sikt, men vi vil nærme oss en evaluering av effektene 
basert på vurdering fra aktører og interessenter. 
Hovedfokus for evalueringen blir slik lagt på imple-
menteringen og resultatene av denne så lå langt som 
vi har kunnet følge prosessen. 

Figuren under oppsummerer vår forståelse av skillet 
mellom beslutning, implementering, resultater og 
effekter tilknyttet LUO-prosjektet. 

 

 

Figur 1: Implementering for resultater og langsiktige effekter 

 

Også når det gjelder effekter, erfarer vi at det kan 
være tidlig å forvente synlig effekt av LUO.  Men selv 
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om det ikke kan påvises noen effekt av LUO på syke-
husets effektivitet og kvalitet, så må endringene ses 
som et grunnlag for mer langsiktige effekter.  

Vi skal derfor konsentrere oppmerksomheten om 
organisasjonsendringen, det strukturelle grepet med 
klinikkdannelsen, og de påfølgende utviklingsgrep 
som er gjort for å få den nye organisasjonen til å 
virke.  Kunnskap om endringene foreligger ikke minst 
i form av kvalitative data, innhentet i intervjuer og 
fokusgruppeintervjuer og selvevalueringer. Det pri-
mære fokuset legges på resultatene, hva som er 
oppnådd så langt i prosessen. 

 

2.4  Avgrensning 

LUO omfatter i utgangspunktet alle sider ved syke-
husdrift. For at vi skal ha mulighet til å adressere de 
sentrale spørsmålene i evalueringen på en god måte, 
se vi det som nødvendig å konkretisere oppdraget.  

Det foreligger et meget stort datamateriale, både på 
UNN og nasjonalt, om produksjon av helsetjenester 
og kostnader til slik produksjon. Vi har innenfor 
rammene av denne evalueringen vært nødt til å 
begrense oss til et utvalg av slike data, utvalg som gir 
en tilstrekkelig indikasjon om utviklingen på noen 
parametere de siste årene. Vi har primært fokusert 
på hvordan utviklingsarbeidet oppleves og vurderes 
av sykehusets egen ansatte. Dette bildet er supplert 
med erfaringer fra brukerrepresentanter og et mind-
re antall primærleger. Omgivelsene for øvrig, er i 
mindre grad trukket inn i evalueringen.  

 

2.5  Organisasjonsutvikling 

Endringsprosesser kan deles i en rasjonaliseringsfase 
med krav om økonomisk balanse, så en konsolide-
ringsfase der organisasjonen får en ny utforming og 
en fornyingsfase der kjerneoppgavene igjen kommer 
i fokus. Hvis det for lang tid før man kommer i forny-
ingsfasen, øker risikoen for problemer. 

Endringsprosesser kan i en overgangsfase redusere 
kapasiteten og kvaliteten i pasientbehandlingen. Den 
viktigste årsaken er forskyvning av oppmerksomhet 
fra fagutvikling til organisasjonsutvikling

2
.  

                                                                 
2 Artikkel i tidskrift for norsk legeforening nr. 7/12 
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Kapittel 3.    Evalueringsdesign og metode 

3.1  Evalueringsdesign 

I planleggingen av evalueringsprosjektet utviklet 
evaluator et evalueringsdesign for gjennomføringen. 
Designet er gjengitt i figuren under, slik det var satt 
opp i tilbudet.  

Det er et skarpere konseptuelt skille mellom de ulike 
fasene enn et reelt skille i tid. For eksempel er do-

kumentstudier en metode som ble sterkt fokusert 
tidlig i prosjektet, men som samtidig har strukket seg 
gjennom hele evalueringen.  

Like fullt har evalueringsdesignet fungert som et mål 
på fremdrift gjennom prosjektet.  

 

Figur 2: Evalueringsdesign 

 

3.1.1  Prosjektgjennomføring 

Oppstartsmøtet kom senere i tid enn planlagt, og det 
ble avtalt at evalueringen skulle forskyves med en 
måned, og at det skulle være ferdig innen utgangen 
av november. Gjennom prosjektet så evaluator at 
det var behov for flere intervjuer, og for å gå nær-
mere inn i enkelte temaer enn hva som var først 
antatt. Det ble derfor avtalt en ny sluttdato i midten 
av desember.  

Utover forskyvningen i tid har evalueringsprosjektet 
blitt gjennomført med det innholdet, og i den for-
men tilbudet skisserte.  

I det videre vil vi gå nærmere inn i de ulike metode-
ne som har blitt benyttet gjennom evalueringen.  
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3.2  Metoder 

Det har vært behov for flere ulike metoder for å 
evaluere LUO-prosjektet (prosjektet for Langsiktig 
Utvikling og Omstilling) ved UNN på en hensiktsmes-
sig måte.  

For å redusere faren for skjevheter i datamaterialet 
har evaluator gjennom denne evalueringen gått 
bredt ut. Følgende metoder har vært benyttet for 
datainnsamling gjennom evalueringen: 

 Dokumentstudier og registerdatastudier  

 Intervjuer 

 Eksplorative intervjuer 

 Individuelle dybdeintervjuer 

 Fokusgruppeintervjuer 

 Selvevaluering 

 Spørreundersøkelse blant de ansatte  

 Læringsseminar 

Det er styrker og svakheter ved alle metodene, noe 
som vil diskuteres gjennom slutten av kapittelet.  

3.2.1  Oppstartsmøte 

Ved prosjektets oppstart ble det gjennomført et 
oppstartsmøte mellom evalueringsteamet og opp-
dragsgiver, tillitsvalgte og øvrige personer fra UNN.  

Møtet var viktig for å avklare forventninger til evalu-
eringen, og for å sikre en felles forståelse av evalue-
ringens problemstillinger.  

Flere tillitsvalgte var til stede på møtet, og i dialog 
med denne gruppen ble det i konsensus utpekt en 
tillitsvalgt som ville være evalueringsteamets kon-
taktperson mot de tillitsvalgte underveis. Dette ble 
Mai-Britt Martinsen, sykepleier og foretakstillitsvalgt 
ved Norsk Sykepleierforbund. 

 

3.3  Dokumentstudie 

Evalueringsteamet kartla og samlet inn mye doku-
mentasjon på et tidlig stadium. Dette inkluderte 
blant annet: 

 Budsjetter og årsregnskaper 

 Dokumenter og statistikk tilknyttet pasientfor-
løp (for eksempel informasjon om døgnopphold, 
poliklinisk og dagkirurgisk aktivitet og data fra 
DRG-systemet, oversikt over klagesaker, preva-
lens av sykehusinfeksjoner og reinnleggelser. 
Registerdata tilknyttet epikrisetid, ventetid for 

planlagte polikliniske innleggelser, liggetider, 
strykninger av på operasjonsprogrammet, in-
formasjon fra DIPS-databasen) 

 Styrings- og møtereferater fra LUO-perioden 

 Tidligere rapporter og artikler tilknyttet LUO-
prosjektet 

Det er et stort omfang av dokumenter som kan være 
relevant å se nærmere på for å forstå utviklingen av 
sykehussektoren generelt og utviklingen av LUO-
prosjektet spesielt. Dokumentstudien bidro med 
nyttig bakgrunnsinformasjon for prosjektet. Samtidig 
som denne evalueringen i stor grad ønsker å bygge 
på data innsamlet for denne evalueringens formål, 
har foreliggende dokumenter vært av stor verdi for å 
finne frem til interessante problemstillinger og te-
maer.  

Registerdatastudie 

Det er mye tilgjengelig statistikk knyttet til sykehu-
sets aktivitet og utvikling. I nær dialog med ansatte 
ved UNN har vi fått tilgang til et stort omfang regis-
terdata. Deler av denne informasjonen har bidratt til 
å “sjekke ut temaer“. Med dette menes at enkelte 
områder har blitt gitt mindre plass, fordi vi ikke har 
funnet noen endringer eller parametere som gjør det 
interessant å se nærmere på i denne evalueringen.  

Medieoppslag 

Gjennom evalueringsperioden har det vært flere 
medieoppslag tilknyttet UNN. Evalueringsteamet har 
aktivt fulgt med på saker som har kommet frem, og 
forsøkt å fange opp enkelte av problemstillingene 
gjennom denne evalueringen.  

 

3.4  Intervjuer 

3.4.1  Utvelgelse av informanter 

Det har vært en viktig jobb å velge ut informanter til 
intervjuene. Hvilke grupper informanter vi ønsket å 
intervjue gjorde vi klart på et tidlig tidspunkt. Viktige 
prinsipper var bredde i type informanter, informan-
ter med ulik tilhørighet ved sykehuset, informanter 
fra ulike lokasjoner, brukerrepresentanter, tillitsvalg-
te, ledelsen og ansatte fra ulike yrkesgrupper.  

Den konkrete utvelgelsen av navn ble gjort i samar-
beid med et utvalgspanel bestående av en tillitsvalgt, 
Mai-Britt Andersen (valgt fellesrepresentant for de 
tillitsvalgte, og en fra administrasjonen; Hege Ander-
sen. 
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Det er viktig også å understreke at rammene for 
evalueringen har lagt begrensninger for hvor mange 
det har vært mulig å gjennomføre intervjuer med. 
Det har blitt etterstrebet å gjennomføre et høyt 
antall intervjuer, samt å sikre best mulig representa-
tivitet. I tilbudet ble det skissert at vi ville gjennom-
føre: 

 5-7 eksplorative intervjuer (med representanter 
for ledelsen, enkelte av klinikksjefene, tillitsvalg-
te og øvrige aktører som fremkommer gjennom 
prosjektets første fase) 

 10-15 dybdeintervjuer (med aktører fra følgen-
de grupper: adm. dir., utvalgte klinikksjefer og 
foretaks- og plasstillitsvalgte) 

 8-10 fokusgrupper (med styringsgruppen for 
LUO-prosjektet, klinikksjefer, mellomledere, an-
satte, foretaks- og plasstillitsvalgte, og bruker-
representanter) 

Over 120 informanter har blitt invitert til intervju. 

 

3.4.2  Eksplorative intervjuer 

I evalueringens innledende fase, forstudien, gjen-
nomførte vi eksplorative intervjuer med nøkkelin-
formanter som kunne gi oss en effektiv innføring i 
evalueringens innhold, fra ulike ståsteder. Det ble 
gjennomført 10 slike intervjuer.  

Intervjuene ble gjennomført i månedsskiftet august-
september 2012. Oversikten nedenfor viser hvem 
som ble intervjuet gjennom de eksplorative intervju-
ene:  

Ass. Direktør, tre klinikksjefer, Tillitsvalgt, rådgiver 
fag og forskning, representant for fylkeslegen, repre-
sentant for HR og fra brukerutvalget. 

 

3.4.3  Utvikling av intervjuguider 

Intervjuguidene ble utviklet med utgangspunkt i 
evalueringens konkurransegrunnlag og justert med 
bakgrunn i dokumentstudier og eksplorative interv-
juer.  

Videre har guidene blitt tilpasset det enkelte interv-
ju. Alle intervjuene har fokusert på de samme over-
ordnede temaene (organisering, struktur, kultur, 
ledelse, effektivitet, måloppnåelse) mens antall 
spørsmål, og spørsmålenes vinkling har blitt tilpas-
set. I gruppeintervjuene har det vært større fokus på 
temaer enn konkrete spørsmål, dette for å legge opp 

til diskusjoner og slik få frem nyansene i synspunkte-
ne fra de ulike informantene. 

 

3.4.4  Individuelle intervjuer 

Det har blitt gjennomført 30 individuelle intervjuer. 
Intervjuene har i snitt hatt en varighet på 1-2 timer, 
og har blitt gjennomført i perioden oktober-
november. Alle intervjuene har blitt gjennomført 
etter en forhåndsutviklet intervjuguide.  

Tabellen nedenfor viser hvem som ble intervjuet 
individuelt. 

Rolle 
Adm.dir 

Seksjonsleder  

Avdelingsleder  

Foretakstillitsvalgt 

Hovedverneombud  

Seksjonsoverlege  

Overlege og tillitsvalgt for overlegene og de yngre leger 

Seksjonsleder  

Overlege  

HVO 

Senterleder  

Klinikksjef Diagnostisk klinikk 

Praksiskoordinator  

Klinikksjef, Kirurgi-, kreft og kvinnehelseklinikken 

Seksjonsleder, Senter for psykisk helse Nord-Troms  

Overlege 

Ass. dir. 

Foretakstillitsvalgt 

Foretakstillitsvalgt 

Klinikksjef 

HR sjef 

Overlege 

Rep. brukerutvalget 

Rep. Brukerutvalget 

Rep. Brukerutvalget 

Overleger 

 

3.4.5  Gruppeintervjuer 

Det har blitt gjennomført 8 gruppeintervjuer. Inter-
vjuene har hatt en tidsramme på 2,5 timer og alle 
har blitt gjennomført 2.-5. oktober 2012.  

Det har vært utfordrende å samle ønskede infor-
manter til aktuelle intervjutidspunkter, og det har 
vært frafall i samtlige grupper (i forhold til hvem som 
opprinnelig var planlagt i de aktuelle gruppene). 
Dette var forventet da invitasjonene til gruppeinter-
vjuene gikk ut, og det ble derfor invitert et noe høye-
re antall informanter enn hva som er ideelt i et 
gruppeintervju. Frafallet har imidlertid variert mel-
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lom gruppene, noe som har medført at antallet i de 
ulike gruppene har variert. I snitt er det invitert 8-12 
informanter til hvert intervju.  

Ole-Marius Johnsen, serviceassistent ved Direktø-
rens forkontor, har vært til stor hjelp gjennom å 
være den som har kontaktet respondentene, og 
samtidig sørget for booking av rom og utstyr.  

Ved flere av gruppeintervjuene har det vært med 
deltakere på videokonferanse, hovedsakelig fra Har-
stad og Narvik.  

Det har vært 2 representanter fra evalueringsteamet 
til stede på alle gruppeintervjuene, for å sikre at alle 
innspill og synspunkter ble notert i etterkant av in-
tervjuet. 

En av de viktige verdiene ved et gruppeintervju er 
diskusjonene som oppstår mellom informantene. 
Nikkes det enig i det som sies? Eller er det stor 
uenighet om utspillene? Denne formen for informa-
sjon er sentral for evaluators forståelse av de ulike 
problemstillingene, og for hvor aktuelle de ulike 
temaene tolkes å være.  

Gruppesammensetning Rolle 

Representanter for styrings-
gruppen til LUO 

klinikkrådgiver UNN 

Leder av brukerutvalget 

 

    

Mellomledere somatikk 
 
 
 
 
 

Seksjonsleder OPIN HA 

Kir overlege OPIN 

Seksjonsleder medfag, rådgiver hånd og plast NO 

Avdspl HØR, NO-klinikken 

Avdspl gastrokir K3K 

Klinikkrådgiver K3K 

Nasjonalt senter for telemedisin og samhandling 

Avdleder KK K3K 

    

Mellomledere somatikk 
 
 
 

Avdelingsleder medisinsk klinikk, sykepleierstilling ved 
sengeavdelingen.  

Avd leder akuttmottak/obspost, vernesykepleier, akuttmedi-
sinsk klinikk. 

Avdelingsleder med. labavd. 

Klinikkrådgiver Akuttmed klinikk, nylig gått over i stilling som 
pasientforeløprskoordinator. 

    

Foretaks- og plasstillitsvalgte 
 
 
 

KVO K3K 

NSF HTV Tromsø 

PTV Infeksjonsmedisin. 

PTV operasjon Tromsø. Anestesisykepleier.  

PTV  operasjon. 

NSF HTV 

  

Foretaks- og plasstillitsvalgte 
 
 

TV DPS Silsand 

Leder i seksjon kontor og adm. 

HTV (tidligere patologen) 

HTV Harstad 

HTV Narvik 

  

Klinikksjefer 
 
 
 

Barne- og ungdomsklinikken.  

Rehabiliteringsklinikken. 

Nevro- og ortopedklinikken. Var foretakstillitsvalgt da LUO 
begynte.  

Rus- og spesialpsykiatriskklinikk.  

Medisinsk klinikk. 

    

Mellomledere psykiatri 
 
 
 
 
 

Avdelingsleder avdeling Sør (overlege)i psykiatrien.  

Seksjonsleder Senter for Psykisk helse Midt-Troms og 
rådgiver BUP i klinikkledelsen (psykologspesialist). 

Enhetsleder Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Senter for Psykisk 
helse Lofoten (psyk. sykepleier).  

Avdelingsleder BUPA. 
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Avdelingsleder Barneavdelinga. Tidligere overlege på inten-
siv.  

Overlege LARiNor. 

Klinikkrådgiver RUS og spesialpsykiatrisk. 

Fra teknisk, seksjonsleder elektro, ass. avdelingsleder, 
avdelingsleder sitter i Harstad. Jobbet her i 10 år. Vært 
fortroppen i å bygge om.  

Avdelingsleder Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk.  

    

Stab/Støtte 
 
 
 

Økonomi/analyse ØAS 

Leder kommunikasjon 

direktørens stab 

avdelingsleder HR 

fag og forskning FFS 

fag og forskning FFS 

 

3.4.6  Oppsummert intervju 

Totalt er det gjennomført: 

 10 eksplorative intervjuer 

 30 individuelle intervjuer 

 8 gruppeintervjuer med 3-9 deltakere per in-
tervju, totalt 46 informanter 

Informasjonen og synspunktene som har fremkom-
met gjennom intervjuene er en viktig datakilde i 
evalueringen. Alle intervjuer har blitt referatført.  

 

3.5  Selvevaluering 

Det ble sendt ut en selvevaluering til alle klinikksjefer 
og sjefer/ledere for de øvrige staber og avdelinger, 
totalt 20 stykker. Det kom inn 14 svar. 

Selvevalueringen ble sendt ut som et word-ark (digi-
talt) bestående av 27 spørsmål der respondentene 
ble bedt om å svare (kvalitativt) på de ulike spørsmå-
lene. 4 av spørsmålene omhandlet planleggingen og 
gjennomføringen av LUO-prosjektet, mens 20 av 
spørsmålene omhandlet resultatet av LUO. Disse 20 
spørsmålene var fordelt under kategoriene; ar-
beidsmiljø, organisering, ledelse/styring økonomi og 
ressurser og kvalitet. Videre var det to spørsmål om 
fremtidig utvikling og behov.  

Selvevalueringen ble gjennomført i forkant av inter-
vjuene, og informasjonen herfra ble derfor benyttet 
som en del av kunnskapsgrunnlaget i utformingen av 
intervjuguidene. Informasjonen var også nyttig for 
utformingen av spørreundersøkelsen.  

 

3.6  Spørreundersøkelsen 

For å underbygge data fra dokumentstudier, regis-
terdata og intervjuer, ble det utviklet en spørre-
undersøkelse. I utviklingen av spørreundersøkelsen 
ble det spesielt vektlagt at undersøkelsen skulle 
være kort nok til at flest mulig ville besvare den, men 
samtidig omfattende nok til å kunne si noe om gene-
relle holdninger blant ansatte innen evalueringens 
viktigste områder.  

Skjemaet som benyttet som grunnlag for spørre-
undersøkelsen ligger som vedlegg til denne rappor-
ten.  Skjemaet ble sendt ut som en åpen undersøkel-
se gjennom kommunikasjonsavdelingen ved UNN via 
deres “UNN-alle“ e-postadresse. Dette fordi dette 
viste seg å være den eneste måten å nå alle ansatte. 
Svakheten ved å gjennomføre spørreundersøkelsen 
på denne måten er at det har vært mulig for den 
enkelte å gå inn og besvare undersøkelsen flere 
ganger. Det er imidlertid lite som tyder på at dette 
har skjedd på en måte som påvirker resultatene, om 
en ser på spredningen i resultatene som foreligger. 
For ytterligere å sikre at dette ikke har påvirket re-
sultatene, har vi ikke benyttet noen av de 250 
ukomplette svarene som har kommet inn.  

Det ble i utgangspunktet satt opp en tidsramme på 
nesten to uker (uke 42 og 43) der det var mulig å 
besvare spørreundersøkelsen, en purring ble utsendt 
etter at undersøkelsen hadde vært ute i en uke. Det 
kom inn 554 komplette svar.  

Med ønske om å øke svarprosenten ble tidsfristen 
for undersøkelsen utsatt, og UNN igangsatte tiltak 
der direktøren oppfordret ansatte til å svare. Under-
søkelsen ble lukket 7. november (uke 45). Det var da 
kommet inn 1015 komplette svar. Med komplette 
svar menes her at 1015 respondenter har gått gjen-
nom hele undersøkelsen og trykket “send inn og 
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avslutt“ på siste side.  Det er disse svarene resulta-
tene fra spørreundersøkelsen bygger på. 

Fordi respondentene har ulike forutsetninger for å 
svare på spørsmålene som ble stilt, har det vært 
mulig å hoppe over/svare blankt. Antall svar per 
spørsmål varierer derfor noe. I presentasjonen av 
svarene fra undersøkelsen vises det derfor gjennom-
gående til “N“ per spørsmål som gjengir hvor mange 
som har svart på det enkelte spørsmålet. 

 

3.6.1  Feilmarginer og representativitet 

Pr. tall fra SBB (gitt fra UNN til evaluator) arbeider 
det i dag 6325 mennesker ved UNN totalt. Med 1015 
respondenter i spørreundersøkelsen gir dette en 
statistisk feilmargin på 2,82 prosent

3
. Det vil si at det 

er forventet at svarene som er gitt varierer med 3 
prosent fra de svarene en kan vente å finne i den 
totale populasjonen. Det vil her si at svarene statis-
tisk vil variere med 3 prosent sammenlignet med om 
alle ansatte ved UNN hadde besvart spørreundersø-
kelsen. I de spørsmål der ikke alle respondentene 
har besvart spørsmålene, vil naturlig feilmarginene 
være noe høyere.  

For å kontrollere for hvem som har svart, og med det 
eventuelle skjevheter i svarfordelingen har vi under 
sammenlignet den faktiske fordelingen av ansatte, 
med svarfordelingen i undersøkelsen. Faktisk pro-
sentfordeling ved UNN representerer tall mottatt av 
UNN. Prosentfordeling av respondenter i spørre-
undersøkelsen representerer de svarene responden-
tene selv har oppgitt. 

Tabell 1: Arbeidssted, reelt og i spørreundersøkelse 

Arbeidssted Faktisk 
fordeling 
ved UNN (i 
prosent og 
antall) 

Fordeling av responden-
ter i spørreundersøkel-
sen (i prosent og antall) 

Tromsø 
79 % 
4839 

79 % 
781 

Harstad  
12 % 

724 
12 % 

119 

Narvik 
9 % 
557 

8 % 
76 

Annet (Long-
yearbyen) 

1 % 
29 

1 % 
11 

Total i prosent 
og antall 

100 % 
6325 

100 % 
987 

Kilde: Oxford Research AS. Faktisk prosentfordeling baseres på antall måneds-
lønner ved UNN fordelt på ulike lokasjoner 

                                                                 
3 Utregnet ved hjelp av analyseverktøyet Decision Analyst STATS 2.0 

Slik tabellen over viser er det en representativ forde-
ling av respondentene i spørreundersøkelsen sam-
menlignet med arbeidssted. Det er en tilnærmet 
identisk prosentandel som har besvart spørreunder-
søkelsen fra hver av arbeidsstedene.  

Om vi gjør den samme undersøkelsen med kli-
nikk/stabs tilhørighet får vi fordelinger som illustrert 
i figuren under. Fordi vi spørreundersøkelsen ikke 
opererte med like mange kategorier som universi-
tetssykehuset internt, er følgende kategorier her 
slått sammen til “Stab/Annet“: Kommunikasjonssen-
teret, Longyearbyen sykehus, Direktør og Admini-
strasjonssenteret, Fag- og forskningssenter, Felles-
inntekter/-kostnader, HR-senter, Økonomi- og analy-
sesenteret. 

Tabell 2: Klinikk-/senter-/stabstilhørighet, reelt og i 
spørreundersøkelse 

Klinikk-/ senter-/ 
stabstilhørighet 

Faktisk 
fordeling 
ved UNN 
(i prosent 
og antall) 

Fordeling av respon-
denter i spørre-
undersøkelsen (i 
prosent og antall) 

Akuttmedisinsk klinikk 6,5 % 
415 

2,6 % 
26 

Allmennpsykiatrisk 
klinikk 

9,7 % 
611 

6,6 % 
67 

Barne- og ungdomskli-
nikken 

5,2 % 
332 

5,7 % 
58 

Diagnostisk klinikk 9,3 % 
587 

12,3 % 
125 

Hjerte- og lungeklinik-
ken 

6,1 % 
387 

5,7 % 
58 

Kirurgi-, kreft- og 
kvinnehelseklinikken 

10,6 % 
670 

9,4 % 
95 

Medisinsk klinikk 9,1 % 
576 

9,9 % 
100 

Nevro- og ortopedikli-
nikken 

7,3 % 
463 

7,9 % 
80 

Operasjons- og inten-
sivklinikken 

9,5 % 
617 

9,3 % 
94 

Rehabiliteringsklinikken 4,5 % 
284 

9,5 % 
96 

Rus og spesialpsykia-
trisk klinikk 

7,1 % 
449 

4,9 % 
50 

Drifts- og eiendoms-
senteret 

5,6 % 
349 

3,6 % 
37 

Nasjonalt kompetanse-
senter for telemedisin 

3,3 % 
206 

3,7 % 
38 

Stab og annet 6 % 
379 

8,2 % 
84 

Total i prosent og antall 100 % 
6325 

100 % 
1008 

Kilde: Oxford Research AS 

Tabellen over viser fordelingen av respondenter er 
relativt representativ med tanke på klinikk-, senter- 
og stabstilhørighet. Akuttmedisinsk klinikk, Allmenn-



 

© Oxford Research AS 21 

psykiatrisk klinikk, Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk, 
Drifts- og eiendomssenteret er noe svakere repre-
sentert i spørreundersøkelsen enn hva som er faktisk 
fordeling. Mens Diagnostisk klinikk, Rehabiliterings-
klinikken og Stab og annet er noe sterkere represen-
tert enn hva som tilsvarer den faktiske fordelingen 
av ansatte. Variasjonene er imidlertid ikke av en slik 
art at de anses som å påvirke resultatene i spørre-
undersøkelsen i noen sterk grad.  

Noe mer utfordrende er det om en ønsker å sam-
menligne representativiteten ved de ulike stillingska-
tegoriene. I spørreundersøkelsen har respondentene 
kunnet plassere seg selv i følgende kategorier etter 
hvor de mener de best kan plasseres: 

 Lege 

 Sykepleier 

 Annen helsefaglig stilling 

 Teknisk personell 

 Administrativt personell 

 Ledelse 

 Annet 

Stillingskategoriene UNN operer med (SSB sine kate-
gorier) er mer detaljerte, og inneholder ikke en egen 
kategori for ledelse. Kategoriene her er: 

 Leger 

 Sykepleiere 

 Jordmødre  

 Hjelpepleier/Barnepleiere  

 Vernepleiere  

 Annet pers. i pasientrettet arbeid 

 Fysioterapeuter 

 Fysiokjemikere/Bioingeniører 

 Radiografer 

 Ergoterapeuter 

 Sosionomer 

 Psykologer 

 Ambulansesjåfører 

 Personer i pasientrettet arbeid 

 Service og teknisk drift 

 Administrasjon og kontorpersonell 

 Andre 

I tabellen under er alle overnevnte kategorier skre-
vet i kursiv samlet under “Annen Helsefaglig stilling“. 
Service og teknisk drift er satt under “Teknisk perso-
nell“, Administrasjon og kontorpersonell under 
“Administrativt personell“, og andre under “Annet“.  

Tabell 3: Stillingskategori, reelt og i spørreundersøkel-
se 

Stillingskategori Faktisk fordeling ved 
UNN (i prosent og 
antall) 

Fordeling av re-
spondenter i spørre-
undersøkelsen (i 
prosent og antall) 

Lege 13 % 
818 

18 % 
181 

Sykepleier 30 % 
1924 

23 % 
233 

Annen helse-
faglig stilling 

31 % 
1952 

 

26 % 

260 

Teknisk perso-
nell 

8 % 
478 

 

2 % 
23 

Administrativt 
personell 

18 % 
1118 

12 % 
119 

Ledelse 
- 

9 % 
95 

Annet 0,5 % 
35 

9 % 
91 

Total i prosent 
og antall 

100 % 
6325 

100 % 
1002 

Kilde: Oxford Research AS. Faktisk prosentfordeling baseres på antall måneds-
lønner ved UNN fordelt på ulike lokasjoner 

Fordi stillingskategoriene respondentene i spørre-
undersøkelsen har kunnet plassere seg selv i, er ulike 
fra dem sykehuset operer med, er det ikke mulig å 
sammenligne tallene i figuren over direkte. 

For alle stillingskategoriene, utenom ledelse og an-
net, er det 4-7 prosent færre respondenter om en 
sammenligner stillingskategoriene i spørreundersø-
kelsen med stillingskategoriene ved UNN. Til gjeng-
jeld ser vi at 9 prosent av respondentene i spørre-
undersøkelsen har plassert seg som ledelse, mens 
ytterligere 9 prosent har plassert seg som annet.  

Med bakgrunn i at svarandelen er 4-7 prosent lavere 
for alle stillingskategoriene (Lege, Sykepleier, Annen 
helsefaglig stilling, Teknisk personell og Administra-
tivt personell) med unntak av ledelse og annet, anser 
vi at det ikke er store systematiske skjevheter i sva-
rene med bakgrunn i at enkelte stillingskategorier er 
over- eller underrepresentert i spørreundersøkelsen.   

 

3.6.2  Skala 

På flere av spørsmålene i undersøkelsen har respon-
dentene blitt bedt opp å oppgi svar langs en fem-
punkts skala. Disse har variert med spørsmålene 
men tre skalaer som har blitt benyttet ved flere 
anledninger er: 
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 Helt uenig. Delvis uenig. Verken eller. Enig. Helt 
enig.  

 Svært dårlig. Dårlig. Verken eller. Godt. Svært 
godt.  

 Svært negativt. Negativt. Ikke påvirket. Positivt. 
Svært positivt.  

I tillegg har det vært mulig å svare Vet ikke/Ikke 
relevant på alle spørsmål. De som har svart Vet ik-
ke/Ikke relevant inngår i analysen som en del av dem 
som ikke har besvart det spørsmålet det gjelder. Det 
vil si at de ikke telles med i antall svar (N).  

I fremstillingen av resultatene har vi flere steder 
valgt å slå sammen de to høyeste og de to laveste 
verdiene. Det vil for eksempel si at vi har slått sam-
men de som har svart “Helt uenig“ og “Delvis uenig“ 
og kalt disse for uenig, mens vi tilsvarende har slått 
sammen de som har svart “Enig“ og “Helt enig“ og 
kalt disse enig. Dette for å gi en mer oversiktlig frem-
stilling av resultatene.    

 

3.6.3  Om respondentene i spørreundersøkelsen 

Fordi spørreundersøkelsen måtte sendes fra kom-
munikasjonsavdelingen ved UNN (tekniske begrens-
ninger) har det ikke vært mulig å legge inn tilgjenge-
lig bakgrunnsinformasjon om respondentene. Hele 
undersøkelsen baserer seg derfor på svarene res-
pondentene har oppgitt, også i forhold til informa-
sjon om seg selv.  

Vi vil nå gi en kort presentasjon av svarene på de 
mest sentrale bakgrunnsvariablene vi etterspurte i 
spørreundersøkelsen. Nedenfor følger en oppsum-
mering av kjennetegn ved respondentene. 

Arbeidssted 

Slik vi så under forrige delkapittel er det en repre-
sentativ fordeling av svar basert på de ulike lokasjo-
nene. 79 prosent av respondentene oppgir å jobbe i 
Tromsø, mens 12 prosent oppgir å arbeide i Harstad, 
8 prosent i Narvik og 1 % annet sted. 

Av hensyn til analysemuligheter har vi enkelte steder 
slått sammen de respondentene som jobber utenfor 
Tromsø, for å kunne se variasjon mellom de som 
jobber i Tromsø og de som ikke gjør det. Ved å slå 
sammen de som jobber i Harstad, Narvik og andre 
steder finner vi at 21 prosent arbeider andre steder. 

Figur 3: Arbeidssted 

 

Stillingskategori 

Respondentene ble bedt om å oppgi hvilken stillings-
kategori de mente passet dem best. Kategoriene er 
utviklet i samarbeid med UNN (men er slik vi har vist 
ikke sammenfallende med UNNs egne stillingskate-
gorier). Det var i denne undersøkelsen viktig å benyt-
te kategorier respondentene ville kjenne seg igjen i, 
samtidig som det var viktig ikke å ha for mange kate-
gorier slik at det ikke ville være mulig å skille mellom 
dem i ettertid. Det var også et poeng å kunne skille 
ut de som selv mener de hovedsakelig arbeider med 
ledelse. Figuren under viser fordelingen av de ansat-
te etter stillingskategori. 

Figur 4: Stillingskategori 

 

Tilhørighet 

 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

 

Kilde: Spørreundersøkelsen 
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Respondentene ble også bedt om å oppgi hvilken 
klinikk, hvilket senter eller hvilken stab de tilhørte. 
Slik vi har sett er fordelingen mellom de ulike, ikke 
vesentlig forskjellig fra den faktiske fordelingen ved 
UNN.  

Svarene er illustrert i figuren under. 

 

 

Figur 5: Klinikk-, senter-, stabstilhørighet 

 

 

Ledelse 

Figuren under viser 66 prosent oppgir at de ikke har 
ledelsessvar mens 13 prosent oppgir å ha ledelses-
ansvar i form av personalansvar og 21 prosent opp-
gir å ha ledelsesansvar i form av faglig ansvar. Enkel-
te steder har vi med hensyn til analysemuligheter, 
valgt å slå sammen de to gruppene som svarer at de 
har ledelsesansvar. Man får da en fordeling der 34 
prosent oppgir å ha ledelsesansvar mens 66 prosent 
oppgir å ikke ha det.   

 

Kilde: Spørreundersøkelsen 
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Figur 6: Ledelsesansvar 

 

 

Kjennskap 

Denne evalueringen omhandler LUO-prosjektet, og 
det er derfor viktig å kunne si noe om respondente-
nes forventede og faktiske kjennskap til prosjektet. 
Vi spurte derfor respondentene om de har vært 
ansatte ved UNN siden før 2008 (før oppstarten av 
LUO-prosjektet). 

 

Figur 7: Arbeidet ved UNN siden før LUO 

 

Slik figuren viser, oppgir 83 prosent av respondente-
ne at de har vært ansatt ved UNN siden før oppstar-
ten av LUO-prosjektet.  

 

Figur 8: Kjennskap til innholdet i LUO-prosjektet 

 

Figuren over viser at 65 prosent av respondentene 
oppgir at de kjenner, eller kjenner litt til innholdet i 
LUO-prosjektet, mens 34 prosent svarer at de ikke 
kjenner innholdet.  

Om vi ser dette i sammenheng figuren over der 83 
prosent svarer at de har vært ansatte ved UNN siden 
før 2008, er det rimelig å anta at fler av de som sva-
rer at de ikke har kjennskap til innholdet i LUO, like 
fullt i det minste har fått med seg den strukturelle 
endringen som ble gjennomført ved å gå fra den 
tidligere avdelingsstrukturen, til dagens klinikkstruk-
tur. Det er derfor rimelig å anta at enkelte av de som 
har svart at de ikke kjenner innholdet i LUO, like fullt 
har opplevd de endringene som LUO har medført.  

Endring 

Endring i en organisasjon vil både oppleves ulikt og 
påvirke den enkelte ulikt. At strukturen for sykehu-
set er endret behøver ikke bety at arbeidssituasjo-
nen til den enkelte er endret.  

 

 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

 

Kilde: Spørreundersøkelsen 
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Figur 9: Endrede arbeidsoppgaver som følge av LUO 

 

Tabellen over viser at 57 prosent av respondentene 
har svart “Nei, mine arbeidsoppgaver er de samme“ 
på spørsmål om den enkeltes arbeidsoppgaver ble 
endret som følge av LUO.  

Også her har vi i enkelte deler av analysen gjort om 
spørsmålet til en dikotom variabel hvor vi har slått 
sammen de som har svart “Ja, i stor grad“ og “Ja, i 
noen grad“. Det er da 42 prosent som oppgir at de-
res arbeidsoppgaver ble endret som følge av LOU-
prosjektet.  

 

3.7  Læringsseminar 

30. november ble det gjennomført et læringsseminar 
ved UNN. Evalueringsteamet hadde her en presenta-
sjon av prosjektet, og gikk tematisk gjennom hoved-
funnene fra evalueringen.  

Det ble lagt opp til diskusjon om de ulike temaene. 
Dette bidro både til å nyansere enkelte av funnene, 
og til å begynne prosessen med en forankring av 
funnene, noe som er viktig for det videre arbeidet 
med oppfølgingen av rapporten.  

 

3.8  Metodetriangulering 

Analysen er bygget opp med bakgrunn i et stort 
omfang data. Fordi ulike datakilder har ulike styrker 

og svakheter, har datatriangulering vært viktig i 
analysen. Funn fra spørreundersøkelsen nyanseres 
for eksempel med data fra intervjuene, mens data 
fra dokumentstudiene vurderes opp mot funn fra 
spørreundersøkelsen og intervjuene.  

Denne måten å arbeide på har vært viktig for best 
mulig å sikre gyldigheten i evalueringens funn og 
vurderinger.  

 

3.9  Metodiske utfordringer 

3.9.1  Reliabilitet 

Reliabilitet, pålitelighet, i hvilken grad man får sam-
me resultater når en måling eller undersøkelse gjen-
tas under identiske forhold.

4
 

Svarprosenten, og kontrollen av respondentenes 
representativitet, tilsier at funnene fra spørreunder-
søkelsen har en høy grad av reliabilitet.  

I forhold til intervjuene er dette noe mer utfordren-
de. Det arbeider 6325 mennesker ved UNN, og hvem 
av disse en intervjuer vil naturlig kunne påvirke in-
tervjudataen en sitter igjen med i etterkant.  

Evalueringsteamet har derfor brukt mye tid på å 
forsøke å få tak i en bredde av informanter med 
ulike ståsteder og synspunkter. Ulike geografisk 
tilhørighet er også noe som har blitt vektlagt sterkt.  

Det er like fullt mulig å tenke seg at resultatene av 
undersøkelsen kunne blitt noe annerledes om en 
hadde valgt andre informanter til intervjuene.  

 

3.9.2  Validitet 

Validitet, gyldighet; i hvilken grad man ut fra resulta-
tene av et forsøk eller en studie kan trekke gyldige 
slutninger om det man har satt seg som formål å 
undersøke

5
. 

I analysen benytter vi oss gjennomgående av flere 
ulike datakilder, noe som bidrar til å styrkes funnes 
validitet.  

Evalueringsteamet har vært svært bevisst at det som 
sies fra ett hold, ikke nødvendigvis er opplevd sann-
het for andre. Enkelte av parameterne i denne eva-
lueringen er rent faktiske forhold som økonom,  etc. 

                                                                 
4 http://snl.no/.sml_artikkel/reliabilitet 
5 http://snl.no/.sml_artikkel/validitet 

 

Kilde: Spørreundersøkelsen 
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Utover dette bygger evalueringen i stor grad på en 
sammenstilling av ulike meninger, oppfattelser og 
opplevelser. Gjennom datainnsamlingen har vi aktivt 
forsøkt å få frem ulike meninger og fortolkninger, 
slik at analysen reflekterer mange av de nyansene 
som eksisterer innen ulike temaer. Gjennom å sam-
menstille ulike synspunkter og data fra ulike kilder, 
mener vi å ha et godt grunnlag for å trekke de kon-
klusjoner som her trekkes.  

Enkelte vil imidlertid kunne være uenige med 
evaluators vurderinger, nettopp fordi de selv repre-
sentere et ytterpunkt, eller gjennom at de er av en 
annen oppfatning i konkrete saker. Evalueringens 
funn vil like fullt kunne sies å være gyldige fordi de 
baseres på en sammenstilling av ulik data, tilknyttet 
det evalueringen har til formål å vurdere. Divergen-
sen i synspunkter tilknyttet de ulike temaene er 
følgelig både et funn, og en utfordring i denne eva-
lueringen.  

En annen utfordring for evalueringens validitet er 
det faktum at det sammenfallende i tid med LUO-
prosjektet, har vært gjennomført en rekke andre 
prosjekter både ved UNN og gjennom det offentlige. 
Dette kan ha påvirket den data som er samlet inn. 
Evaluator har vært klar på dette gjennom hele eva-
lueringen, og har derfor fulgt opp bl.a. med kontroll-
spørsmål gjennom intervjuene, samtidig som vi har 
hatt dette i minnet gjennom analysen.  
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Kapittel 4.    Pasienten i sentrum 

Vi skal i dette kapitlet se på hvordan utviklingen har 
vært med hensyn til kvalitet, pasientforløp og bru-
kererfaringer, samt hvordan dette vurderes av de 
ansatte i lys av LUO-prosessen. 

 

4.1  Kvalitet 

Et av kriteriene for LUO er at ny organisasjon skal 
legge til rette for at sykehuset har dokumentert høy 
kvalitet på tjenestene.

6
 

Dette måles for eksempel med prevalens av sykehus-
infeksjoner. I evalueringsperioden har denne hatt en 
viss forbedring, men med ulike utvikling for Harstad, 
Narvik og Tromsø.   

Mange peker på at kvalitetsarbeid er fokusert fra 
ledelsen og i en positiv utvikling. Det vises til nasjo-
nale føringer og bruk av veiledere som positive trekk. 
Men det er også mange røster som peker strukturel-
le svakheter i kvalitetsutviklingen.  

Kvaliteten på toppledelsens arbeid vurderes som blitt 
bedre gjennom mer struktur, særlig i samspillet med styret. 
Kilde :Intervju 

I det psykiske helsevernet har vi hatt fokus på kvalitet de 
siste årene, vi jobber veldig mye med kvalitet. LUO hadde 
kvalitetsfokus –ting henger sammen, men jeg tenker at det 
kvalitetsfokuset er noe som har vokst fram i klinikken 
gjennom lang tid. Kilde: Intervju 

Mener vi har god kvalitet på tjenestene vi gir, men hører 
med en gang om det negative. Vi får mye positive tilbake-
meldinger fra våre pasienter, viktig at vi selv har på de 
positive brillene, viktig å sladre om det positive, litt for lett 
bare å sladre om det negative. Kilde :Intervju 

 

4.1.1  Kvalitet og fag henger sammen 

Noen mener at kvalitet ikke prioriteres høyt nok og 
uttrykker bekymring for den faglige kvaliteten i be-
handlingen.  

«Jeg mener bygg og andre investeringer prioriteres fremfor 
behandling av pasienter», Kilde: Intervju 
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I de sammenslåtte avdelingene, der mindre fag ikke sitter 
med fagleder, er det fare for at faget forvitrer. Kilde: In-
tervju 

Den gode fagligheten gir god kvalitet. Koblingen 
mellom faglig utvikling og det å vite om de tingene 
som sier noe om kvalitet er viktig.  Samtidig som det 
uttrykkes bekymring for fagets posisjon, er det 
mange som mener at det er en positiv kvalitetsutvik-
ling, både i klinikkene og samlet.  

 

4.1.2  Systematikk i kvalitetsarbeidet 

Noen peker på at det mangler systematikk i kvali-
tetsarbeidet. Man skulle utvikle felles prosedyrer 
innen sykehuset som skulle sikre pasientene likebe-
handling uavhengig av hvor man ble innlagt, sier en, 
som mener at felles prosedyrer/forståelse ikke eksis-
terer.  

Det skulle være fullt mulig å bli enig om det mest effektive 
og best dokumenterte prosedyren. Kilde: Intervju 

Det er fortsatt et godt stykke igjen før man har fått 
på plass et internkontrollsystem og en kultur for 
læring og forbedring i hele sykehuset, mener noen. 

Noen trekker også fram at kvalitetsstyringen har 
svakheter. Kvalitetsindikatorene fanger ikke opp 
kvaliteten på pasientbehandlingen, mener en av 
kildene. Vi har problemer med å finne kvalitetsindi-
katorer. Vi har etablert et kvalitetstavleprosjekt som 
skal stimulere ansatte til å tenke kvalitet. Vi deltar i 
pasientsikkerhetstenkning, men vi kan ikke påvise 
resultater verken positive eller negative. 

Andre mener at systematikken finnes, men at det 
blir byråkratisering ut av det: 

Krav til kvalitet fører til prosedyrer, som fører til styring 
som fører til rapportering – men ja, vi har blitt bedre – men 
bruker mer tid på byråkratiske øvelser. Kilde: Intervju 

Dessuten er det for lite systematisk oppfølging av 
pasientene og pårørendes erfaringer og synspunkter, 
sier en. 

I det kvalitative materialet finner vi ulike synspunk-
ter på systematikken. En trekker fram sykehusledel-
sen, hvor han sier det er sørget for større skriftlighet 
og ryddighet.  Det har vært nødvendig, men har også 
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bedret kvaliteten på det administrative. Det blir også 
pekt på at etterspørsel og kravstilling til kvalitet er 
tydeliggjort. 

 

4.1.3  Kvalitet knyttet til struktur  

Organisasjons - og lederstrukturen legger ikke godt 
nok til rette for den horisontale samhandlingen og 
samordningen, sier noen. Pasientene blir likevel 
ivaretatt gjennom de ansattes kompetanse, hold-
ninger og verdier samt de uformelle møtepunktene 
mellom de lokale lederne, mener denne informan-
ten.  Det blir også pekt på at silo-tenkning er en 
trusel for kvaliteten. «Min-pasient og din-pasient»-
tenking er ødeleggende for kvaliteten, fordi det blir 
oppdelt i «celler».   

 

4.1.4  Avvik 

Det burde vært enklere å melde avvik, sier flere: 

Kvalitet står sentralt. Likevel, å melde inn avvik slurves det 
med. Av den enkle grunn at det ikke får konsekvens, og 
ofte stopper hos nærmeste leder. Kilde: Intervju 

Når jeg går hjem skal jeg føle at vi har gjort en god jobb. Vi 
har god kvalitet. Enkelthendelser skjer, da er det viktig at vi 
har systemer som fanger det opp og gjør noe med det. 
Kilde: Intervju  

 

4.1.5  Drøfting 

Flere av informantene har gjennom datainnsamling-
en uttrykt at de mener hovedfokuset hos ledelsen 
har vært økonomi, innsparing, budsjettkontroll og 
økonomirapportering, gjennom LUO-perioden, mens 
de mener fokus på kvalitet har vært for fraværende.  

“Nå må faget i sentrum.“ Kilde: Intervju 

Evalueringen finner et mer nyansert bilde. Tar vi 
utgangspunkt i de nasjonale kvalitetskriteriene, er 
det utfra vår vurdering ikke mulig å påvise en sam-
menheng mellom innføring av den nye ledelses- og 
organisasjonsstrukturen og kvaliteten på de innrap-
porterte områdene. Det har vært noen svingninger 
på noen av parameterne innenfor tidsperioden, som 
fristbrudd og epikrisetid, men det kan ha mange 
forklaringsårsaker. 

Styret i Helse Nord RHF var blant annet utfra virk-
somhetsrapport nr. 8-2012 fra UNN ikke fornøyd 
med utviklingen på ventetider og fristbrudd. 

Til styremøte i UNN 5. des. 2012, oppsummerer 
direktøren siste utviklingen på noen sentrale kvali-
tetsparametere: 
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Våre funn viser at det ikke er belegg for å si at kvali-
teten på arbeidet i UNN (med utgangspunkt i de 
nasjonale kvalitetsparameterne) er redusert i LUO-
perioden. Man kan tvert i mot vise til en positiv ut-
vikling på noen av parameterne. Vi tolker dette som 
et uttrykk for at ledelsen ikke bare har hatt og har et 
sterkt økonomifokus, men i tillegg legger mye arbeid 
i å sikre pasientene beste mulig kvalitet på behand-
lingen. Vi vet at direktørens ledergruppe fra 2008 og 
frem til i dag har flyttet hovedfokus på ledermøtene 
fra økonomi til fag og kvalitet.  

UNN har innenfor LUO-perioden etablert strukturer 
for å sikre kvalitet i ytelsen. Dette er strukturer som 
kreves for å ha et tilfredsstillende internkontrollsys-
tem. I ledelsens gjennomgang til styret i 2011 frem-
går det at erfaringene fra avvik, interne og eksterne 
revisjoner ikke benyttes i stor nok grad til læring og 
forbedring. Dette forholdet er lite belyst av respon-
dentene i evalueringen. 

Kvalitets- og arbeidsmiljøutvalgene (KVAM-
utvalgene) er etablert som en gjennomgående struk-
tur i UNN med fortrinnsvis likt antall medlemmer fra 
arbeidstaker og arbeidsgiversiden. Bakgrunnen er at 
UNN mener det er en sammenheng mellom kvalite-
ten i tjenestetilbudet til pasientene og et godt ar-
beidsmiljø. Utvalgene skal bidra til kontinuerlig for-
bedring av UNN's tjenester og arbeidsmiljø. 

UNN har med andre ord i større grad formalisert 
medvirkningen i kvalitets- og arbeidsmiljøutvalg på 
klinikk- og avdelingsnivå. Dette er nye arenaer for de 
som ønsker innflytelse. I evalueringen får vi tilbake-
melding på at denne faglig formelle arenaen for 
påvirkning og videre utvikling ikke benyttes etter 
intensjonene. I den tidligere organiseringen, før LUO, 
var den flere uformelle arenaer for innflytelse. Vi har 
det inntrykket at særlig legene opplevde gjennom 
den tidligere strukturen å ha større makt og innfly-
telse direkte på beslutninger som angikk kvaliteten 
på pasientbehandlingen. Nå kanaliseres innflytelse 
og påvirkning inn i formelle kanaler, som igjen i alle 
fall i en overgangsperiode, kan gi en oppleves at 
fagutvikling ikke har samme prioritet som tidligere. 
Det bør arbeides videre for å styrke KVAM-utvalgene 
som virkemiddel for kvalitetsforbedring 

Basert på opplysninger fra fag- og forskningssente-
ret, er det ikke registrert spesifikke endringer i antall 
avvik og type avvik i LUO-perioden. 

Det er heller ikke registrert endringer i antall klages-
aker, type klagesaker til Helsetilsynet eller i UNN. 
Pasientombudet for Troms har opplyst at ombudet i 

Ventetidene ved Universitetet i Nord-Norge HF 
(UNN) er relativt stabile, mens antall langtids-
ventende er redusert siste måned. Målet om å 
fjerne alle fristbrudd er ikke oppnådd ved ut-
gangen av oktober, hvor antallet var 220. Nev-
ro- og ortopediklinikken har flest fristbrudd 
(130) og en andelfristbrudd av alle rettighetspa-
sienter på 5 %. Kirurgi-, kreft- og kvinnehelsekli-
nikken har nestflest fristbrudd (50), som gir en 
andel på 7 %. De andre nasjonale kvalitetsindi-
katorene viserpositiv utvikling, slik som antall 
korridorpasienter og strykninger fra opera-
sjonsprogrammet. 

Ved utgangen av oktober var det 961 pasienter 
som hadde stått over ett år på venteliste. Gjen-
nomsnittlig ventetid for pasienter som ble tatt 
til behandling fra venteliste i perioden januartil 
og med oktober var 87 dager (median ventetid 
57 dager). Dette er en dag mer enn på samme-
tid i fjor. Rettighetspasientene ventet i gjen-
nomsnitt 61 dager (median ventetid 46 dager), 
menspasienter uten rett til nødvendig helsehjelp 
ventet i gjennomsnitt 110 dager (median vente-
tid 71dager). 

Andelen epikriser sendt innen syv dager innen 
somatisk virksomhet ligger stabilt over 70 
%,mens det er større variasjon innen psykisk 
helsevern. I oktober er andelen tilbake på nes-
ten 70 %etter at den var kun 55 % i september. 
Variasjonen må først og fremst tilskrives at det 
er relativtfå utskrivninger per avdeling, slik at 
en liten endring i antall epikriser vil påvirke 
prosentandelenrelativt mye. 

For andre nasjonale kvalitetsindikatorer viser 
målinger gode utviklingstrekk. Antallkorridorpa-
sienter per dag er redusert sammenlignet med 
perioden før sommerferien og har de tresiste 
månedene stabilisert seg rundt et gjennomsnitt 
på under ti pasienter. Andel strykninger påope-
rasjonsprogrammet har vært en indikator hvor 
UNN i stor grad har oppfylt nasjonalt krav 
påunder 5 %. De siste månedene har andelen 
stabilisert seg rundt 3-4 %. (aktivitetsrapport pr. 
okt 2012)UNN har ennå et stykke igjen før må-
let om null fristbrudd er oppfylt, Det er en posi-
tiv utvikling i antall langtidsventende.DRG akti-
viteten for oktober er på nivå med plan. 

Kilde: Styresak 5. des. 2012 
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tidsperioden 2008 – 2011 har mottatt ca. 250 hen-
vendelser fra UNN der ca. 200 henvendelser angår 
pasienter ved UNN Tromsø. Antall henvendelser 
eller henvendelsesårsak har ikke endret seg gjennom 
tidsperioden med 2 unntak. I 2010 fikk pasientom-
budet en økning i antall henvendelser knyttet til 2 
spesifikke avdelinger ved UNN, der systemsvikten 
kan tilskrives uklare styringslinjer. Feilene ble rettet 
opp UNN høsten 2010. Pasientombudet opplever et 
godt og imøtekommende samarbeid med sykehuset. 

Det er viktig å påpeke at respondentene i evalue-
ringen viser at holdningene til kvalitet i eget arbeid 
er høy i UNN. Kvalitet i henhold til egen standard hos 
den enkelte medarbeider gir likevel ikke automatisk 
god kvalitet på helheten. 

 På det operative nivå har arbeidet med å forbedre 
pasientforløpene gjennom hele LUO-perioden vært 
et sentralt virkemiddel i kvalitetsarbeidet. I ledelsens 
gjennomgang for styret i 2011 understrekes det at 
UNN må ta høyde for at vedlikeholdet av den nye 
standarden som er satt gjennom prosjektarbeidet 
med pasientforløp må gjøres gjennom de etablerte 
styringssystemene for kvalitet.  

 

4.2  Pasientforløp 

Ny organisasjon skulle legge til rette for helhetlige og 
bedre koordinerte pasientforløp.

 7
 

Kompetanseoverføring og tett dialog mellom alle 
nivå skal bedre evnen til å gjennomføre oppgavene 
på en koordinert og rasjonell måte. Tjenesteutvik-
lingen skal baseres på forløpstenkning og forplikten-
de samarbeid mellom og innen nivåene. (Oppdrags-
dokumentet 2012) 
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Figur 10: LUOs påvirkning på kvalitet i pasientforløpe-
ne 

 

Det er her kun mindre variasjoner med hensyn til 
arbeidssted.  

Om en her velger å fordele svarene på stillingskate-
gori får en følgende fordeling: 

Tabell 4: LUOs påvirkning på kvalitet i pasientforløpe-
ne – stillingskategori 

 Negativt Ikke 
påvirket  

Positivt Totalt 

Lege  35 43 22 100 % 
N 127 

Sykepleier  40 38 22 100 % 
N 131 

Annen 
helsefaglig 
stilling 

35 43 22 100 % 
N 126 

Administrativt 
personell 

10 21 69 100 % 
N 62 

Ledelse 7 28 65 100 % 
N 69 

Annet 22 31 47 100 % 
N 63 

Kilde: Spørreundersøkelse. N 555. Tall i prosent. Få svar fra teknisk personell, 
derfor er gruppen fjernet.   

Tabellen viser tydelig at de helsefaglige responden-
tene er kritiske til hvordan LUO-prosjektet har påvir-
ket kvaliteten pasientforløpet. Mens 22 prosent i 
disse gruppene svarer at LUO-prosjektet har påvirket 
kvaliteten i pasientforløpet positivt, svarer 67 pro-
sent (i snitt) av ledelsen og det administrative perso-

 

Kilde: Oxford Research AS 
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nellet at kvaliteten i pasientforløpet har blitt positivt 
påvirket av LUO-prosjektet.  

4.2.1  Prosjekter med pasientforløp 

UNN gjennomførte våren 2012 en evaluering av 
arbeidet med pasientforløp i UNN i perioden 2008-

2012. I denne tidsperioden er det gjennomført 36 
vedtatte prosjekter. I undersøkelsen har vi hentet ut 
4 tabeller som belyser ulike sider av arbeidet med 
pasientforløpene: 

 

 

 
 

Figur 11: UNNs undersøkelse av prosjektets resultater 

 

 

Av alle planlagte, gjennomførte, og pågående pro-
sjekter involverer 21 av 36 vedtatte prosjekter, mer 
enn 2 klinikker. På den måten er de fleste prosjekte-
ne klinikkovergripende. 

De fleste prosjektene har hatt UNN Breivika som 
hovedfokus. Åsgård har hatt 7 prosjekter. Narvik har 
1 prosjekt og Harstad har 4 prosjekter, og 2 prosjek-
ter som skal i gang. I flere av prosjektene i Tromsø 
har det vært representanter med fra Harstad og 
Narvik.  Medisinsk klinikk og diagnostisk klinikk har 
hatt de fleste prosjektene 

 

4.2.2  Lean 

UNN har lagt mye arbeid i Lean som verktøy for 
optimalisering av pasientforløpene.  Selv om Lean 
ikke er innført som ledelsesmodell, har mange av 
Lean-prosjektene blitt en suksess. Det er utdannet 
mange Lean-veiledere og man har etablert nye ruti-
ner.  Likevel er tenkningen og metoden ikke imple-
mentert i stor nok grad på det drifts-operative le-
dernivået, mener intervjuobjekter,  ei heller er det 
godt nok implementert i klinikkene. Prosessene må 
kjøres lenger nede i klinikkene. 

Det er også kommet kritikk mot brukernes involve-
ring i Lean-prosjektene. Det ser ut til at Lean-
prosjektene har hatt for liten fokus på brukernes 
erfaringer og synspunkter.  

En ting er hva du kan måle av endring, en annen ting er 
opplevelsen av endringen. Det er den pasientene bærer 
med seg. Det er de målbare dataene som blir de styrende. 
Kilde: Intervju 

Men mange av de som uttaler seg om Lean, uttryk-
ker forventning om at konseptet gir effekt på pasi-
entforløpet.  

Sannsynligvis har prosjektet bidratt til mer helhetlige og 
bedre koordinerte pasientforløp, men her pågår det følge-
forskning som har avdekket en stor grad av kompleksitet. 
Kilde:Intervju 

Lean-prosjektet har betydd mye for oss, også påvirket 
måten å tenke på. Men vi er ikke i mål, og kravene til oss 
blir stadig tøffere. Kilde:Intervju 

 

 

Kilde: UNNs evaluering av arbeid med pasientforløp 
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4.2.3  Pasientforløp og barrierer 

Barrierer mellom fagdisipliner trekkes fram som 
hinder for pasientflyt.  Noen av de som har erfaring-
er med Lean peker på at skillene, f. eks. mellom 
psykiatri og somatiske klinikker, er bedret som følge 
av fokuset på pasientforløpet.  

Nå fokuserer vi pasientflyt, og Lean har betydd mye her. 
Kilde: Intervju 

Innen de områdene vi har jobbet aktivt med så langt er det 
en målbar forbedring. Vi har mange pasientforløp som skal 
jobbes med og vi må sørge for bedre involvering av pri-
mærhelsetjenesten og brukerorganisasjonen i arbeidet. 
Kilde: Intervju 

Pasientforløp-prosjektene har vært sentrale for innføringen 
av nye rutiner/prosedyrer. Et utømmelig behov. Kilde: 
Intervju 

Noen mener også at de nye større organisasjonene 
og integreringen/utnyttelsen av Harstad, Narvik og 
Tromsø nå gjør det lettere å etablere gode forløp. 
Pasientenes behov forutsetter samhandling mellom 
klinikkene. Pasientforløp-prosjektene har vært sent-
rale for innføringen av nye rutiner/prosedyrer, blir 
det sagt.  

 

4.2.4  Drøfting 

Gjennom hele LUO-perioden har UNN har et sterkt 
fokus på å styrke pasientforløpene. Evaluering av 
arbeidet med pasientforløp i UNN i perioden 2008-
2012 viser at medarbeidere som har deltatt i arbei-
det er positivt stemt til organisering av prosjektene, 
ledelsesforankring, fokusområder, prosessendringer 
og prosessresultater. I mange av prosjektene kan 
man påvise en kvalitetsmessig forbedring av pasient-
forløpene. Nye rutiner og prosedyrer er innført ba-
sert på prosjektresultatene. 

Spørreundersøkelsen i forbindelse med evaluering 
viser at ansatte i lederposisjoner og administrativt 
personell i større grad vurderer at LUO har påvirket 
positivt kvaliteten i arbeidet med pasientforløpene 
enn pasientbehandlere. Vi forutsetter at responden-
tene i dette svaret henspeiler til Lean i dette arbei-
det. Det fremkommer ikke om respondentene som 
har svart på spørreundersøkelsen selv har deltatt i 
noen av forløpsprosjektene.  

Evalueringen av pasientforløpene viser at 71 % av 
respondentene anbefaler en videre satsning på pasi-
entforløp og at Lean er et godt prosessforbedrings-
verktøy.  

Prosjektene skal bedre pasientens opplevelse av 
forløpet.  Representanter fra brukerutvalget etterly-
ser et større pasientfokus i prosjektene. Så vidt vi har 
fått kjennskap til er det ikke gjennomført pasienttil-
fredshetsmålinger som kunne fange opp pasientenes 
opplevelse av nye pasientforløp. Det hadde uten tvil 
vært av stor verdi å fått undersøkt pasientenes opp-
levelser gjennom en egen undersøkelse. 

Andre bedrifter/organisasjoner som har innført Lean 
som forbedringsverktøy, ser at prosessene i forbed-
ringsarbeidet påvirker positivt medarbeidertilfreds-
heten. I så måte er også dette et virkemiddel som 
påvirker arbeidsmiljøet. I hvilken grad dette skjer på 
UNN, har ikke vært mulig for oss å fange opp, men 
det er rimelig å tro at det er en sammenheng. 

Basert på 3 års erfaring har sykehuset et godt grunn-
lag til å gjøre en metodisk oppsummering i bruken av 
Lean. Det er uten tvil et egnet forbedringsverktøy, 
men erfaringer fra andre bedrifter i Norge viser at 
Lean som verktøy brukes noe forskjellig. Dette får 
utslag i hvor mye ressurser som må aktiveres for å få 
resultater, prosjekt kontra drift og gjennomførings-
tid. Man går nok i retning av en større grad av fleksi-
bilitet i gjennomføringen av metoden. All den stund 
sykehuset har et så uttalt fokus på å forbedre pasi-
entforløpene, er det rimelig å tro at dette arbeidet 
også får en sentral plass fremover.  

I vår evaluering trekker mange frem at samhandling-
en mellom klinikkene må bli bedre all den stund 
pasientene og særlig de pasientene som har lokalsy-
kehusbehov, har behov for at klinikkene samarbei-
der om behandlingsopplegget som tilbys pasientene. 
Arbeidet med pasientforløpene styrker samhand-
lingen. Sykehuset kan vise til flere gode og vellykke-
de prosjekter på dette området, og bør bruke dette 
som et grunnlag for å fortsette arbeidet. Ikke minst 
vil det fremover være viktig å prioritere prosjekter i 
UNN Narvik og UNN Harstad. 

 

4.3  Pasientenes opplevelser 

Et sterkt fokus på brukerne også i ledelsen institu-
sjonaliseres ved at stabsenheten Forskning fag og 
kvalitet og utdanning (fag og forskningssenteret) får 
eksplisitt ansvar for brukermedvirkning.

8
 

Tjenestene skal være tilgjengelige og innrettet etter 
brukernes behov. Brukermedvirkning er av stor be-
tydning for utvikling av tjenestetilbudet og helse-

                                                                 
8 styresak 84/2007 
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foretakene bes å involvere brukerne aktivt blant 
annet i arbeid med pasientforløpsprosjekter.

9
  

 

4.3.1  Fornøyde pasienter, mer brukermedvirkning 

De fleste pasientene er fornøyde. De kritiske kom-
mentarene er knyttet til at noen mener de har fått 
for liten informasjon, fått for liten tid på sykehuset, 
beskjed om prøvesvar har kommet for seint til pasi-
enten.  

Epikrisetid er en gjenganger på møtene i brukerut-
valget. Det er ikke mulig å se noen forbedring på 
dette området i LUO-perioden. Dette skaper stor 
bekymring for brukerutvalget. 

Nå er brukerperspektivet tydelige forankret på sy-
stemnivå. UNN danner modell for Helse Nord på 
dette området. Brukerutvalget får komme med sine 
synspunkter på alle styresaker før de ferdigstilles for 
styret. UNN-direktøren er svært bevisst på å få frem 
brukerne og de pårørendes synspunkter. 

Det har vært en radikal endring. Brukernes represen-
tasjon er nå satt i system, de har fast plass i styret og 
får dermed sakspapirer til gjennomsyn før utsendel-
se. Brukernes representanter opplever stor grad av 
påvirkning og at de trekkes inn/inviteres inn i en 
rekke prosjekter/møter. 

Brukerrepresentantene har ikke mottatt spesifikke 
klager på behandlingen av pasienter etter innføring-
en av LUO. Brukerne er stort sett fornøyd med be-
handlingen. Pasienttilfredshetsundersøkelsene viser 
ingen negativ utvikling av brukernes opplevelser 
med behandlingen i løpet av LUO-perioden. Vi må 
skille mellom resultat av behandlingen og opplevelse 
av resultatet. 

Brukerrepresentantene. er ikke opptatt av hvordan 
sykehuset er organisert, men har fokus på tilbudet til 
pasientene og om det forringes. I diskusjonen om 
tilbudet er det to viktige aspekter: 

 Er all behandling strengt tatt nødvendig 

 Hvem skal prioriteres 

 

4.3.2  Drøfting 

Brukernes erfaringer med helsetjenester er en viktig 
del av kvaliteten på tjenestene. Fra 2011 inngår også 
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brukererfaringer som styringsindikatorer i oppdrags-
dokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til 
de regionale helseforetakene. Videre er brukerper-
spektivet godt etablert i det norske lovverket, med 
egen Lov om pasientrettigheter med vekt blant an-
net på informasjon og medbestemmelse, og i andre 
lover som Lov om helseforetak og Lov om kommuna-
le helse- og omsorgstjenester. 

 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har 
systematisert pasienterfaringer gjennom spørre-
skjemaunderskelser om brukererfaringer med den 
norske helsetjenesten. I undersøkelsen pasienterfa-
ringer med norske sykehus: Nasjonale resultater i 
2011 og utvikling fra 2006) er det et tydelig mønster 
at pasienterfaringer med informasjon og sykehusets 
håndtering av pårørende har bedre resultat i 2011 
enn i 2006, og også flere spørsmål om sykehusorga-
nisering går i riktig retning. 

Undersøkelsen viser at mange pasienter har positive 
erfaringer med sykehusene, men også at flere områ-
der har et tydelig forbedringspotensial. Sistnevnte 
gjelder spesielt forberedelse av pasientene til tiden 
etter utskrivning, samhandling mellom helsetjenes-
ter og ventetid før sykehusoppholdet. Oppsummert 
viser undersøkelsen at mange pasienter har positive 
erfaringer med de somatiske sykehusene. Samtidig 
viser den også flere forbedringsområder, spesielt 
utskrivning, samhandling, ventetid og organisering. 
Undersøkelsen i 2011 viste at forberedelse av pasi-
enter til tiden etter utskrivning er det området hvor 
sykehusene har størst forbedringspotensial. 

Det er vår oppfatning at denne beskrivelsen i hoved-
sak er dekkende for pasientenes opplevelser av be-
handling på UNN.  

Det har ikke kommet frem synspunkter på at den 
innførte organisasjons-og ledelsesstrukturen har 
påvirket pasientopplevelsene i en eller annen ret-
ning. For pasientene er resultatet av behandlingen 
og opplevelsen av resultatet antagelig det viktigste. 
Da er legen og sykepleieren ved pasientsenga eller i 
poliklinikken og transportkvaliteten mellom UNN 
Narvik, Harstad og Tromsø, viktigere enn den interne 
strukturen i sykehuset. 

Det er hevet over enhver tvil at sykehuset har et 
tydelig fokus på å få fram brukernes opplevel-
ser/erfaringer gjennom et systematisk og målrettet 
samarbeid med brukerutvalget. Brukerutvalgets 
representanter opplever å ha en reell påvirkning på 
styresaker og sentrale utviklingsprosjekter ved syke-
huset. Sykehuset er en komplisert organisasjon som 
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stiller store krav til brukerrepresentantenes kompe-
tanse dersom man skal ha en reell påvirkning. Det er 
stilt spørsmål om man går i retning av ”profesjonel-
le” brukerrepresentanter. 

Etter vår vurdering er PING pasientinformasjon 
som vil bli innført i 2013, en bekreftelse på at UNN 
vil ha pasientopplevelser/erfaringer som en sen-
tral kvalitetsindikator. Ingen andre sykehus har 
innført dette systemet, som på mange måter er 
banebrytende i norsk helsevesen.  

PING pasientinformasjon skal bygge et system for 
effektiv informasjonsinnhenting av brukererfa-
ringer. Det skal  

  Strukturere og kvalitetssikre informasjon fra 
pårørende og pasienter som har mottatt helse-
tjenester. 

 Effektivisere datainnsamlingen og redusere 
variasjon i mengden av spørreskjema. 

 Tilby en rapport til det kliniske miljø som oppda-
teres 1 gang i måneden. 

 Gi alle pasienter og pårørende en mulighet til å 
gi tilbakemelding på tjenesten som er mottatt.  

 Etablere en kvalitetsindikator på brukertilfreds-
het. 

 Benytte resultater fra tilbakemeldingene til 
kvalitetsforbedring.  

 Holde oversikt over mengden undersøkelser 
pasienter og pårørende eksponeres for. 

 

Etter vår vurdering er PING ett av flere eksempler på 
at UNN gir brukermedvirkning som er en lovfestet 
rettighet, et faktisk innhold. Den bygger på en er-
kjennelse av at brukermedvirkning bidrar til økt 
treffsikkerhet i forhold til utformingen og gjennom-
føringen av behandlingsopplegg for den enkelte 
pasient eller grupper av pasienter. 
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Kapittel 5.    Utnyttelse av kapasitet og ressurser  

5.1  Kriterium 

LUO-prosjektet skal innen effektiv kapasitetsutnyt-
telse, bidra til: 

10
 

 Effektiv og fleksibel utnyttelse av kapasitet og 
ressurser 

 Redusere de ansattes opplevelse av misfor-
hold mellom oppgaver og ressurser 

 

Vi kan alltid bli bedre, men jeg opplever oss som effektive 
innenfor de rammene vi har. Utfordringen er å ta ting 
helt ut i produksjonen. Kilde: Intervju 

 

5.1.1  Arbeide effektivt 

Figur 12: Hvordan har LUO-prosjektet påvirket mu-
ligheten for å arbeide effektivt 

 

23 prosent av respondentene har svart at LUO-
prosjektet har påvirket muligheten for å arbeide 
effektivt i positivt, mens 32 prosent av responden-
tene svarer negativt. Generelt må vi ta med i be-
traktningen at respondentene ikke kan forutsettes 

                                                                 
10 Evalueringens oppdragsbeskrivelse, UNN 

å vite om en utvikling er LUO-relatert eller knyttet 
til andre utviklingstiltak eller faktorer. 

 

Tabell 5: Stillingskategori – LUOs påvirkning på 
effektivitet i arbeidet 

 Negativt Ikke 
påvirket  

Positivt Totalt 

Lege  47 39 14 100 % 
N 133 

Sykepleier  38 48 14 100 % 
N 133 

Annen 
helsefaglig 
stilling 

33 49 18 100 % 
N 152 

Administrativt 
personell 

19 33 48 100 % 
N 79 

Ledelse 19 40 41 100 % 
N 78 

Annet 22 59 20 100 % 
N 51 

Kilde: Spørreundersøkelse. N 555. Tall i prosent. Få svar fra teknisk personell, 
derfor er gruppen fjernet.   

Om en krysser spørsmålet med stillingskategori 
finner en at det er ledelsen og administrasjonen 
som er mest positive til hvordan LUO har påvirket 
muligheten for å arbeide effektivt, mens leger og 
sykepleiere vurderer det nærmest motsatt. 

Fordeler vi svarene etter arbeidssted finner vi føl-
gende fordeling: 

Tabell 6: Arbeidssted – LUOs påvirkning på effektivi-
tet i arbeidet 

 Negativt Ikke 
påvirket  

Positivt Totalt 

Tromsø 33 44 23 100 % 
N 523 

Harstad 24 52 25 100 % 
N 68 

Narvik 36 48  17 100 % 
N 42 

Kilde: Spørreundersøkelse. N 633. Tall i prosent 

Tabellen viser at det ikke er store variasjoner mel-
lom arbeidsstedene. Respondentene fra Harstad er 
de som er mest positive til LUOs påvirkning på 
effektiviteten i arbeidet, mens respondentene fra 
Narvik er de mest negative.  

 

Kilde: Oxford Research AS 
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5.1.2  Oppgaver og ressurser 

 

Figur 13: LUOs påvirkning på forholdet mellom tildel-
te oppgaver og tilgjengelige ressurser 

 

49 prosent av respondentene i spørreundersøkel-
sen mener LUO-prosjektet har påvirket deres opp-
levelse av forholdet mellom tildelte oppgaver og 
tilgjengelige ressurser negativt, mens 12 svarer 
positivt.  

Ser en svarene opp mot arbeidssted finner en at 
dette ikke varierer spesielt.  

Tabell 7: Arbeidssted – LUOs påvirkning på forholdet 
mellom tildelte oppgaver og tilgjengelige ressurser 

 Negativt Ikke 
påvirket  

Positivt Totalt 

Tromsø 51 36 13 100 % 
N 526 

Harstad 47 45 8 100 % 
N 76 

Narvik 44 44  12 100 % 
N 41 

Kilde: Spørreundersøkelse. N 643. Tall i prosent 

Skiller en mellom ulike stillingskategoriene finner 
en også her at det er ledelsen og administrativt 
personell som ser mest positivt på hvordan LUO-
prosjektet har påvirket forholdet mellom tildelte 
oppgaver og tilgjengelige ressurser, mens det er 
det helsefaglige personellet som er de mest nega-
tive.   

Tabell 8:Stillingskategori - LUOs påvirkning på 
forholdet mellom tildelte oppgaver og tilgjengelige 
ressurser 

 Negativt Ikke 
endret 

Positivt Totalt 

Lege  62 30 8 100 % 
N 131 

Sykepleier  58 35 8 100 % 
N 142 

Annen 
helsefaglig 
stilling 

56 39 6 100 % 
N 160 

Teknisk 
personell 

33 60 7 100 % 
N 15 

Administrativt 
personell 

31 46 23 100 % 
N 76 

Ledelse 40 33 27 100 % 
N 78 

Annet 28 50 22 100 % 
N 50 

Kilde: Spørreundersøkelse. N 536. Tall i prosent.  

   

 

5.2  Arbeidskraft og produksjon 

I 2006 ble det i gjennomsnitt utført 5976 måneds-
verk pr. måned, i 2011 hadde dette økt til 6128, en 
økning i bemanningen på 2,5 %. I prinsippet skulle 
dette medføre minst en tilsvarende økning i pro-
duksjon. Dessuten ville vi forvente at LUO skulle 
generere en egen effekt som kunne leses ut i økt 
produksjon.  

Som neste figur viser har utviklingen i antall døgn-
opphold i somatikken vært en liten nedgang. Gjen-
nomsnitt (snitt tolv måneder) for volumet av 
døgnopphold i 2006 var 3248 innleggelser i 2006. I 
2011 var dette redusert til 2923 innleggelser. 

Figur 14: Døgnopphold somatikk 

 

Ser vi på dagkirurgi, finner vi et snitt på 763 inng-
rep i 2006, økt til 925 i 2011.  
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Figur 15: Somatikk dagkirurgi 

 

 

Tilsvarende finner vi for poliklinikk, somatikk en 
økning fra 18 758 konsultasjoner i 2006 til 20 093 i 
2011. 

Figur 16: Somatikk poliklinikk 

 

Omfanget av strykninger ser ut til å ha vært inne i 
en meget positiv utvikling de siste fem årene. 

 

Figur 17: Strykninger 

 

 

5.2.1  DRG 

Statistikken viser at UNN i 2006 hadde et gjennom-
snitt på 4442 poeng, (regnet som snitt av måneds-
verdier) og at dette i 2011 var steget til et gjen-
nomsnitt på 4910 poeng, en økning på 10,5 %. 
Dette er en positiv utvikling i LUO-perioden, og 
altså langt større forbedring enn den kapasitetsøk-
ningen som kan leses ut av ansatt-utviklingen 
(vekst på 2,5 %). 

 

Figur 18: DRG-poeng 

 

Det er imidlertid påfallende at UNN bruker mer 
ressurser pr. produsert DRG enn andre helsefore-
tak. Bergen har en langt mindre kostnadsbruk. 
Informanter mener dette har sammenheng med 
antall pasienter sett opp mot antall vaktsystemer. 
UNN`s vaktsystemer har kapasitet til flere pasien-
ter, men må ha systemene operative for å håndte-
re dagens pasienttall.  

 

Figur 19: DRG pr. månedsverk, økonomisk resultat 

 

 

Innenfor den somatiske spesialisthelsetjenesten 
TSB og psykisk helsevern er det ikke mulig å avlese 
endringer med henhold til kostnader, aktivitet og 
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personell som kan føres tilbake til LUO. Vi vil likevel 
påpeke følgende: Utviklingen med kortere liggetid 
og mindre omfang av langtidsliggere fortsetter 
også i 2010-2011. Driftskostnader pr. DRG-poeng 
innenfor den somatiske spesialisthelsetjenesten er 
større i UNN enn sammenlignbare helseforetak 
som Helse Bergen HF og  St. Olavs Hospital HF.

11
 

 

5.2.2  Tid til pasientbehandling 

Ansatte forteller at arbeidssituasjonen blir stadig 
vanskeligere for medarbeidere som arbeider direk-
te med pasientene. Omorganisering og stadig fokus 
på nedskjæringer gir ikke de ansatte en følelse av 
at LUO har bedret på rammebetingelsene. 

Mange opplever å ha mindre tid til pasientbehand-
ling. Det har blitt flere legeoppgaver og mindre 
støtte til skriving. Sentralisering av skrivetjenesten 
fungerer ikke , denne bør desentraliseres til den 
enkelte klinikk event. avdeling, mener kilder. 

I LUO-perioden har det blitt en større mismatch 
mellom ressurser og oppgaver, sier en av dem vi 
snakket med. Særlig har det siste års innsparinger 
vært krevende.  

Videre er det synspunkter om ineffektive beslut-
ningsprosesser som skaper stor misnøye. Mange 
ledd må inn i en sak, ofte små saker, før en beslut-
ning kan tas.  I saker kan det være 10 til 12 ledere 
som involveres i en beslutningsprosess. Setter en 
av dem foten ned, stopper saken, sier en ansatt, 
som mener at her må systemet endres. Det må 
knyttes ansvar, tillit og delegasjon til fastsatte 
budsjettrammer. 

En informant mener UNN gjorde en tabbe ved å 
«love» bedre samsvar mellom ressurser og behov. 
Det er muligens innfridd på organisasjonsnivå, men 
det betyr mindre dersom den enkelte ikke kjenner 
det igjen i egen hverdag, sier hun. I produksjonen 
har det blitt tøffere, etter hvert som nye oppgaver 
har kommet til. 

Andre peker på forholdet mellom ressurser og 
faktisk behov i befolkningen. Ressursfordelingen 
mellom klinikkene på UNN avspeiler ikke befolk-
ningens faktiske behov for helsetjenester. Klinikke-
ne som jobber med kronikere tilgodeses med 
mindre ressurser enn de klinikkene som jobber 
med prestisjefagene som hjerte og lunge. 

                                                                 
11 Samdata for spesialisthelsetjenesten 2011 

5.2.3  Oppsummering 

Spørreundersøkelsen og intervjuene gir et bilde av 
at pasientbehandlerne ikke opplever at det gjen-
nom LUO-perioden har blitt et bedre samsvar mel-
lom oppgaver og ressurser. Det vises til fortsatt 
høyt arbeidspress, stadige krav om innsparinger og 
arealfortetting. I spørreundersøkelsen er det like-
vel en påfallende forskjell i opplevelsen mellom 
ledere og adm. personell og pasientbehandlere. En 
fortolkning kan være at endringen av organisa-
sjons- og lederstrukturen skulle medvirke til at 
lederne på alle nivå skulle få et klart definert an-
svars- og myndighetsområde, og innenfor sitt om-
råde forvalte ressursene mest mulig effektivt. Sva-
rene fra lederne kan avspeile at LUO har en struk-
tur som legger til rette for en mer effektiv drift. 
Gjennom intervjuene av lederne får vi likevel et 
bilde av at jo nærmere lederne sitter det operative 
nivået, jo vanskeligere oppleves ansvaret med å få 
driften til å gå rundt innenfor vedtatte budsjetter. 
På avdelings- og seksjonsledernivå beskrives en 
hverdag preget av stort arbeidspress som ikke har 
endret seg til det positive gjennom LUO-perioden. 

Arbeidstilsynet har gitt UNN råd om å bruke KVAM-
utvalgene videre for å sikre balanse mellom opp-
gaver og ressurser. I tillegg er opplæring i systema-
tisk HMS-arbeid et viktig virkemiddel for at UNN 
skal nå de mål som er satt i forhold til reduksjon i 
fravær, redusert misforhold mellom oppgaver og 
ressurser. Etter vår vurdering vil KVAM-utvalgene 
være en sentral møteplass for å søke løsninger på 
de ressursmessige utfordringene. 

Det er nok vel ambisiøst å knytte et mål til LUO om 
at de ansatte skal få en opplevelse av at det er en 
bedre sammenheng mellom ressurser og oppga-
ver. Det vil alltid være et gap mellom behov og 
tilgjengelige ressurser innenfor spesialisthelsetje-
nesten. Gapet påvirkes av en rekke faktorer som 
myndighetskrav, nye behandlingsformer og tekno-
logi. Sykehusenes oppgave er å forvalte de tildelte 
ressursene på best mulig måte til pasientenes 
beste.  

Flytter vi fokuset fra opplevelsen av effektivitet og 
ressurser til de faktiske aktivitetsindikatorene, 
viser de et sykehus med stor produksjon gjennom 
hele tidsperioden. Det har ikke vært mulig for oss å 
identifisere endringer på indikatorene som følge av 
LUO. Endringene fra døgnbehandling til dag- og 
poliklinisk behandling gjennomføres på alle syke-
hus som en følge av den medisinskfaglige utvik-
lingen.  Det som likevel er påfallende at innenfor 
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LUO-perioden har sykehuset hatt følgende regn-
skapsmessige utvikling: 

470 millioner i underskudd 2007 ble snudd til 67 
millioner i overskudd 2010. I 2012 er det opparbei-
det 33 millioner i negativt avvik pr. september. 
Sykehuset har tatt ut gevinstene i endringen gjen-
nom økt produktivitet – det vil si at UNN behandler 
like mange pasienter som før med færre ansatte. 
Det er også viktig å merke seg at andre store pro-
sjekter (nye IT-systemer og byggeprosjekter) har 
krevd stor ekstraordinær innsats fra mange ansatte 
i denne perioden. Det har gjort det vanskeligere å 
nå målet om bedre balanse mellom oppgaver og 
ressurser. 

Det synes som om sykehuset har maktet å utnytte 
de tildelte ressursene mer effektivt enn tidligere. 

Slik sett er det et større samsvar mellom oppgaver 
og ressurser.  Om dette kan ha sammenheng med 
endringen av organisasjonsstrukturen, kan vi ikke 
konkludere med. Det kan like gjerne være effekt av 
en økonomistyring som kunne vært realisert også 
uten de organisatoriske grepene i LUO. 

Ser vi fremover må UNN på alle nivå i sykehuset 
søke nye effektive løsninger i pasientbehandlingen. 
De økonomiske ressursene vil bli presset ikke minst 
på bakgrunn av store planlagte bygningsmessige 
investeringer. Etter vår vurdering vil nåværende 
klinikkstruktur med en faglig gjennomgående le-
delses bli utfordret fremover for å finne nye sam-
handlingsgevinster både innenfor klinikkene og 
mellom klinikkene.  
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Kapittel 6.    Struktur 

6.1  Kriterium 

En av målsettingene med LUO var å legge til rette for 
en struktur som sikrer helhetlig ledelse og styring. 

Styret forventet at den vedtatte klinikkstrukturen 
skulle legge til rette for et systematisk arbeid med 
bedre pasientforløp i prosjektets fase II. Modellen 
skulle gi en tydeligere profilering av universitetssy-
kehusfunksjonene gjennom etablering av blant an-
net en Hjerte- og lungeklinikk, en Klinikk for kirurgi 
og kreftbehandling og en Nevro-ortopediklinikk. 
Lokalsykehusfunksjonene skulle styrkes samtidig 
gjennom ivaretakelse av den gjennomgående faglige 
ledelsen og mulighet for organisering av de største 
virksomhetene i UNN Narvik og UNN Harstad i avde-
linger som rapporterer direkte til en klinikksjef i 
foretaksledelsen. Man forventet at klinikkstrukturen 
skulle gi en hensiktsmessig arena for bedre medvirk-
ning fra ansatte og brukere. 

Målet med den nye organisasjons- og ledelsesstruk-
tur var å: 

a)  redusere avstanden mellom kjernevirksomhe-
ten og toppledelsen 

b)  tydeliggjøre den ledelsesmessige linjen i organi-
sasjonen 

c)  styrke medvirkningen fra ansatte og brukere 

6.2  Klinikkstruktur 

I sak 84/2007 vedtok styret ved UNN en ny organisa-
sjonsmodell med etablering av klinikkstrukturen med 
tilhørende stabsenheter og driftssentra. Klinikkene 
fikk et helhetlig resultatansvar for pasientbehand-
lingen, forskning, undervisning og økonomisk drifts-
resultat. Organiseringen skulle redusere direktørens 
kontrollspenn og avstanden mellom kjernevirksom-
heten og foretaksledelsen. 

Figuren nedenfor viser dagens organisasjonskart ved 
Universitetssykehuset i Nord-Norge.    

  

 

Figur 20: Organisasjonsstruktur UNN 

 

 

 

Kilde: UNN.no 
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6.3  Erfaringer med strukturen 

I spørreundersøkelsen ble respondentene bedt om å 
oppgi hvor enige de var i følgende påstand: “Dagens 
klinikkstruktur er mer hensiktsmessig enn avdelings-
strukturen som var før LUO-prosjektet“. Resultatet 
er illustrert i figuren nedenfor.   

Figur 21: Syn på klinikkstruktur 

 

Slik figuren viser er de ansatte mer uenige, enn enige 
i at dagens klinikkstruktur er mer hensiktsmessig enn 
avdelingsstrukturen som var før LUO.  

Om en fordeler svarene etter arbeidssted finner en 
følgende fordeling (de to høyeste, og de to laveste 
verdier på skala slått sammen, kun 4 respondenter 
som har oppgitt annet sted har besvart spørsmålet, 
de er derfor ikke med): 

Tabell 9: Hensiktsmessig klinikkstruktur – arbeidssted 

 Uenig Verken 
eller  

Enig Totalt 

Tromsø 46 21 33 100 % 
N 608 

Harstad 42 35  23 100 % 
N 96 

Narvik 52 21 27 100 % 
N 52 

Kilde: Spørreundersøkelse. N 756. Tall i prosent 

Tabeller viser kun mindre variasjoner mellom ar-
beidsstedene, det fremkom ingen signifikant korrela-
sjon mellom de to variablene. Tabellen viser imidler-

tid at de som arbeider i Tromsø kan se ut til å være 
noe mer enige i at den nye klinikkstrukturen er mer 
hensiktsmessig enn den tidligere avdelingsstruktu-
ren, enn hva som er tilfellet for de som arbeider i 
Harstad og Narvik.  

Vi finner imidlertid en signifikant (sig. 0.01) sam-
menheng mellom det å ha ledelsesansvar og syn på 
om den nye strukturen er hensiktsmessig. r er her på 
-0.1, noe som tilsier at de med ledelsesansvar er noe 
mer enige i at den nye klinikkstrukturen er hensikts-
messig enn de som ikke har ledelsesansvar. Variasjo-
nen er imidlertid liten.   

Det er ingen signifikant korrelasjon mellom de som 
har fått sine arbeidsoppgaver endret gjennom LUO-
prosjektet og hvordan man har besvart spørsmålet.  

Tabell 10: Hensiktsmessig klinikkstruktur – endrede 
arbeidsoppgaver  

 Uenig Verken 
eller  

Enig Totalt 

Mine arbeids-
oppgaver ble 
endret 

50 12 37 100 
N 308 

Mine arbeids-
oppgaver ble 
ikke endret 

43 29  28 100 
N 358 

Kilde: Spørreundersøkelse. N 666. Tall i prosent. 

Tabellen viser imidlertid at en større andel av de som 
ikke har fått sine arbeidsoppgaver endret har for-
holdt seg nøytrale til om den nye klinikkstrukturen er 
bedre enn tidligere avdelingsstruktur, enn de som 
har fått sine arbeidsoppgaver endret. De som har 
fått endret sine arbeidsoppgaver har sterkere me-
ninger til om den nye klinikkstrukturen er bedre enn 
tidligere struktur, og ender slik med både å være 
mer positive og mer negative enn de som ikke har 
fått endret sine arbeidsoppgaver.  

Om man mener dagens klinikkstruktur er mer hen-
siktsmessig enn den tidligere avdelingsstrukturen har 
også en klar sammenheng med hvilken stillingskate-
gori en befinner seg i. 

 

 

 

 

 

Kilde: Spørreundersøkelsen 
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Tabell 11: Hensiktsmessig klinikkstruktur – stillingska-
tegori 

 Uenig Verken 
eller  

Enig Totalt 

Lege  63 20 17 100 % 
N 158 

Sykepleier  60 25  15 100 % 
N 181 

Annen 
helsefaglig 
stilling 

56 29 15 100 % 
N 202 

Teknisk 
personell 

70 12 18 100 % 
N 17 

Administrativt 
personell 

25 17 58 100 % 
N 91 

Ledelse 38 19 43 100 % 
N 90 

Annet 39 27 34 100 % 
N 67 

Kilde: Spørreundersøkelse. N 806. Tall i prosent.  

Samlet sett er det det helsefaglige og det tekniske 
personellet som er mest uenige i at dagens klinikk-
struktur er mer hensiktsmessige enn den tidligere 
avdelingsstrukturen, mens det er det administrative 
personellet sammen med ledelsen som er de mest 
positive til dagens struktur.  

 

6.3.1  Funksjonell struktur - fokuser på innhold 

UNN har fått en bedre struktur. Det er gjort en stor rydde-
jobb. Kilde: Intervju 

Jeg mener at strukturen gir tydeligere ledelseslinjer gjen-
nomgående. Kilde: Intervju 

UNN har i dag en hensiktsmessig organisasjonsstruk-
tur, sier mange informanter, først og fremst fordi 
ansvarslinjene nå er tydeligere, organisasjonen er 
mer transparent, spillereglene tydeligere og ressurs-
disponeringen klarere.   

Klinikkstrukturen er et effektivt verktøy for å sikre lik 
gjennomføring av faglige kvalitetskrav, personalpoli-
tikk og økonomistyring i hele foretaket, sier en in-
formant. Den byr på utfordringer når det gjelder de 
ansattes opplevelse av nærhet mellom toppledelsen 
og grunnplanet. Men samarbeidet er stort sett godt, 
og det har blitt gradvis bedre i årene etter klinikk-
dannelsen. Den nye klinikkstrukturen fungerer som 
et virkemiddel for gjennomgående styring fra toppen 
og ned, og i noen grad som en mulighet for å få til 
tettere samarbeid mellom enheter og avdelinger 
som skal samarbeide om pasienter.  

Jeg tror ikke potensialet i samarbeidsrelasjonene er fullt ut 
utnyttet, men i forhold til noen fagområder er det bedre 
enn det var. 

Strukturen i dag er langt mere funksjonell, sier flere 
og mener det er en grei størrelse på klinikkene, selv 
om det er variasjon i oppfatninger om oppbygning.  

Ikke alle er like logisk oppbygd. Men vi har strukturene, det 
er innholdet vi må utvikle.  

Blant informantene er det mange som mener at LUO 
har hatt mest fokus på struktur og ikke på innhold. 
Det er viktig fremover å fokusere i større grad på 
innholdskomponentene. Tiden er inne for det, me-
ner de og sier at strukturene har satt seg, de er etab-
lert og man kan nå ha mer fokus på kvalitet.   

 

6.3.2  Strukturendring ned til avdelingsledelse 

Men det blir også pekt på at det er vanskelig å finne 
frem i organisasjonen. Det oppfattede organisa-
sjonskartet går bare ned til avdelingsledelse, forteller 
en informant. Derfra blir det vanskelig å finne frem 
fordi klinikkene er skrudd sammen ulikt. Dette synet 
deles av mange, som sier at endringen ikke er for-
ankret nedover i systemet.   

Min opplevelse er at topplederstrukturen har funnet plas-
sen sin, og derifra og ned er det noe vakum. Kilde: Intervju 

Utydeligheten nedover kommer også til uttrykk i 
form av at det er ansatte som ikke vet hvem som er 
dere ledere, og de vet ikke hvilke klinikker de hører 
til. Dette kan på den annen side sikkert ha forekom-
met i forrige organisasjonsmodell også, men det er 
altså en tilbakemelding som er kommet fram i evalu-
eringen. 

 

6.3.3  Strukturen er i prosess 

Flere trekker fram at modellen ikke har funnet sin 
endelige form, og at det heller ikke er mulig.  

Tror ikke en klinikkstruktur kan være 100 % optimal til 
enhver tid. Kilde: Intervju 

Hvilke endringer og hvordan og når det skal gjøres er 
en løpende prosess, sier en informant, som mener at 
slike endringsbehov ikke kan være en fallitt for en 
hovedstruktur. Det vil alltid være sånn at man ikke er 
helt fornøyd. Men noen avdelinger bør revurderes, 
og om de ligger i rett klinikk, sier noen. Det faglige 
må i så fall være styrende, mener samme kilde, uten 
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at man trenger velge en helt annen organisasjons-
modell, det er nok å vurdere justeringer. 

Selv om det er behov for å justere klinikkmodellen er 
det et poeng å ikke starte de prosessene nå, ikke 
minst utfra all ”støyen” og frustrasjonene som dette 
vil skape i hele sykehuset. Det klokeste vil være å 
sette i verk tiltak som styrker dagens valgte modell, 
sier en av legene. 

 

6.3.4  Samhandling og stedlig ledelse 

Den nye klinikkstrukturen gir rom for et bedre samarbeid 
mellom de ulike avdelingene innad i hver klinikk, men også 
mellom klinikkene. 

Mange har pekt på lokalsykehusene som utfordren-
de i den nye modellen.  En informant i Narvik sier at 
det innenfor dagens modell vil representere en kraf-
tig forbedring dersom UNN Narvik fikk en stedlig 
leder med et koordinerende ansvar, og som må være 
med i direktørens ledergruppe. 

Samhandlingen på tvers blir skadelidende, sies det. 
Sykehuset har ikke etablert strukturer som ivaretar 
behovet for å jobbe på tvers. Man trenger å få etab-
lert et koordinerende organ i UNN Narvik og UNN 
Harstad for å sikre samhandling på tvers. Hver klinikk 
er seg selv nærmest, noe som innebærer at man ikke 
klarer å hente ut smådriftsfordelene.  

Det er frustrasjon knyttet til at den nye klinikkstruk-
turen har medført ”silotenkning”. 

Alt må opp i linja, noe som resulterer i lange og tidkreven-
de prosesser. Disse prosessene resulterer i at gode ideer og 
forslag dør ut. Man blir matt og engasjementet for å gjøre 
det lille ekstra blir fraværende. Kilde: Intervju 

Dette fører til at initiativ dør ut, sies det, da man 
erfarer at ting tar for lang tid. 

Klinikkstrukturen fungerer, men man er avhengig av 
at linjelederne på alle nivåer følger opp det de skal 
og har fokus på god involvering i egen enhet. Dette 
er utfordrende med så mange klinikker. Det blir også 
pekt på at selv om strukturen er hensiktsmessig og i 
tråd de føringer som ble lagt i LUO, så må det være 
fokus på samarbeid for å unngå ”tette skott” mellom 
klinikkene. 

Andre framhever at klinikkstrukturen er hensikts-
messig nettopp for å få til tettere samarbeid på tvers 
av spesialiteter, få til stordriftsfordeler der det er 
hensiktsmessig, og styrke forskningssvake miljøer.  

6.3.5  Vertikal avstand 

Noen trekker fram som et positivt trekk ved organi-
seringen at man opplever at det har blitt kort vei til 
direktøren. Andre har helt motsatt erfaring: 

Toppledelsen opplever sikkert organisasjonsstrukturen som 
god. Nedover i sykehuset oppleves det at det er tette skott 
mellom toppledelsen og fagmiljøene. Man blir ikke sett, og 
man blir ikke hørt. Umulig å komme i dialog med topple-
delsen. Kilde: Intervju 

Strukturen har ikke satt seg enda, sier en som videre 
mener at de ansatte på det operative nivået ikke har 
identifisert seg med klinikkstrukturen. De har fokus 
på pasientbehandlingen innenfor en svært travel 
hverdag og knappe økonomiske rammer.   

UNN har ikke en funksjonell organisasjonsstruktur. Vi har 
et organisatorisk skjelett som lever for seg selv, og ikke for 
å understøtte pasientarbeidet. Systemet er fullt av byrå-
krater og administratorer som sitter langt unna hverdagen 
og oss på gulvet. Kilde: Intervju 

 

6.3.6  Antall klinikker  

Antallet klinikker kom ofte opp i intervjuene. Mange 
mener at det er for mange. 

”Ideelt sett ville jeg gjerne hatt færre klinikksjefer, og tror 
det er potensial for å slå sammen flere klinikker for bla å få 
bedre fleksibilitet knyttet til sengeposter” Kilde: Intervju 

”Det er sannsynligvis for mange klinikker. Det er vanskelig 
for direktøren å følge opp alle klinikksjefer når det er neste 
20 stk som rapporterer til direktøren” Kilde: Intervju 

Dagens modell innenfor psykiatrien er egentlig ingen for-
nøyd med, men det er vanskelig å samle seg om en alter-
nativ modell” Kilde: Intervju 

Vi har gjort en opptelling av synspunkter på klinikke-
ne slik de framkom i det kvalitative materialet. Listen 
nedenfor viser hvor mange som har kommet med 
forslaget sett opp mot alle 70 respondentene: 

Synspunkter på antall klinikker med forslag: 

 Rehabiliteringsklinikken og nevro-og ortopedi-
klinikken sammenslås (2/70*) 

 Rus og spesialpsykiatrisk klinikk og allmenpsy-
kiatrisk klinikk sammenslås (3/70*) 

 Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, allmenpsykia-
trisk klinikk og BUPA Tromsø sammenslås til en 
psykiatrisk klinikk (4/70*) 
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 BUPA Tromsø bør overføres til allmenpsykiatrisk 
klinikk (3/70*) 

 BUPène overføres til Barne- og ungdomsklinik-
ken (1/70*) 

 UNN Narvik omgjøres til en klinikk (10/70*) 

 UNN Harstad omgjøres til en klinikk (10/70*) 

* antall respondenter som har dette forslaget sett 
opp mot alle 70 respondentene 

 

6.4  Endring av klinikkstruktur: 

6.4.1  Barne- og ungdomsklinikken 

Det fremstår 3 alternativer: 

 Som i dag 

 BUPA til allmenspykiatrisk klinikk 

 BUP`ene til BUK 

 
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. I vår 
evaluering fremkommer det forslag om at barne- og 
ungdomspsykiatrisk virksomhet i DPSene legges til 
BUK. Mange av fagfolkene fra DPSene ser det der-
imot som en faglig fordel om all barne- og ungdoms-
psykiatri er samlet i en fellesklinikk sammen med 
voksenpsykiatrien. Fagmiljøene ved DPSene er mind-
re og mer sårbare, og det vurderes derfor viktig å 
videreføre et tett samarbeid og et fleksibelt bruk av 
ressurser mellom voksen- og barne- og ungdomspsy-
kiatrien ved DPSene (distriktspsykiatriske sentra).   

Det kommer frem synspunkter på at det er viktig å 
legge vekt på gjennomgående faglige linjer for be-
handlingen av barn og ungdom. Barn og ungdom må 
ha et særskilt fokus. Det er en nasjonal trend at be-
handlingstilbudene til barn og ungdom samles i egne 
avdelinger.  

Etter vår vurdering bør dagens organisering av bar-
ne- og ungdomsklinikken opprettholdes. Trekkes 
BUPA ut av BUK vil i realiteten klinikken oppløses 
ved at de gjenstående fagområdene integreres i 
medisinsk klinikk og k3k – klinikken. Det er viktig å 

påpeke at Barne- og ungdomsklinikken fortsatt må 
ha en faglig støttefunksjon for barne- og ungdoms-
psykiatrien ved DPSene.  

 

6.4.2  Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk og Klinikk 
allmennpsykiatri og DPS 

I etableringen av den nye klinikkstrukturen ble det 
vurdert å organisere rusfeltet i en egen klinikk for å 
gi rusbehandling et løft og tilstrekkelig oppmerk-
somhet. Analyser av pasientforløpene viste imidler-
tid betydelig overlapping mellom psykiatri- og rusfel-
tet som ble lagt til grunn for den valgte modellen. 
Rus og spesialpsykiatrisk klinikk har funnet sin form. 
Det er ikke i evalueringen kommet frem spenninger 
eller ønske om endringer fra klinikkens ansatte eller 
ledelse. Det er gode interne samarbeidslinjer mellom 
rus og psykiatrifeltet. Klinikk for rus- og spesialpsy-
kiatri ivaretar funksjonen støtte- og ressurssenter for 
DPSene når det gjelder rusbehandling. 

Det er et alternativ å samle rusbehandlingen og 
psykiatrifeltet i egne klinikker, eventuelt i en felles 
klinikk. Begge alternativene ble grundig vurdert i 
2008.  Man la avgjørende vekt på at en rus- og psy-
kiatriklinikk ville bli for stor og kompleks. Innen rus-
feltet var man bekymret for at rusfeltet ville bli 
”spist” opp av psykiatrien. Videre var man bekymret 
for klinikksjefens kontrollspenn. 

Endelig argument for valgt modell var felles pasient-
forløp mellom DPSene og Allmennpsykiatrisk avde-
ling og samarbeid rundt Rus- og psykiatriposten 
mellom rusfeltet og Spesialpsykiatrisk avdeling. 

Vi støtter argumentasjon for dagens løsning og vil 
ikke anbefale endring av klinikkstrukturen innen rus- 
og psykiatriområdet. 

Vi ser at det er utfordringer til å få god samhandling 
og forståelse for utløsning av ressurser mellom kli-
nikkene når det er nødvendig i det kliniske arbeidet. 
Etter vår vurdering er det et betydelig potensiale for 
en styrking av samarbeidet. Det er videre et poeng 
av dagens organisering har løftet rusfeltets og psy-
kiatrien inn i sykehusets ledergruppe på nivå 1som 
gir disse områdene samme organisasjons- og fag-
messig status som de somatiske fagområdene. 

Utfra oppdragsdokumentet skulle det i evalueringen 
vurderes om UNN skal opprettholde delingen mel-
lom nevro-ortoklinikken og rehabklinikken, eller slå 
disse klinikkene sammen. Kun 2 av informantene 
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mener det vil være hensiktsmessig å slå klinikkene 
sammen utfra en faglig vurdering.  

 

6.4.3  Klinikk for rehabilitering 

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ble 
etablert som egen klinikk for å redusere størrelsen 
og kompleksiteten i Nevro-ortoklinikken. Fysiotera-
piavdelingen, ergoterapiavdelingen og sosionomav-
delingen var foreslått plassert i Nevro-ortoklinikken 
hovedsakelig ut fra prinsippet om plassering i samme 
klinikk som de største brukerne. Disse avdelingene la 
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 me-
disin og rehabilitering. 

Disse avdelingene ble imidlertid organisert som en 
del av klinikk for rehabilitering, ble gitt et helhetlig 
ansvar for å betjene resten av sykehuset med fysio-
terapi-, ergoterapi- og sosionomtjenester. I evalue-
ringen fremkommer det klare faglige synspunkter på 
muligheter for samordningsgevinster gjennom orga-
nisering av alle terapeutgruppene i samme klinikk og 
under felles ledelse. Videre er rehabilitering et prio-
ritert område som kan være hensiktsmessig å gi et 
økt ledelsesmessig fokus gjennom synliggjøring i en 
egen klinikk.  

I avslutningsrapporten om organisasjons- og ledel-
sesstruktur ved UNN HF (juni 2012) beskrives en 
utfordring til ledelse av terapeutene som er plassert i 
Fysioterapiseksjonen og Seksjonen for øvrige tera-
peuttjenester i Terapiavdelingen. Selv om målet har 
vært å etablere en felles terapeutavdeling, ledes i 
praksis de to seksjonene adskilt fra hverandre. Det 
fremgår også av rapporten at i praksis har operativ 
drift av terapeuteneblitt plassert lenge unna strate-
gisk ledelse enn i tidligere struktur. Denne problems-
tillingen er ikke kommet frem i evalueringen, men vi 
vil likevel anbefale en gjennomgang av lederstruktu-
ren i klinikken for å sikre at de ulike fagene og tje-
nestene får sin naturlige plass i klinikklederteamet. 

 

6.5  Stab / støtte 

6.5.1  Forhåndsdefinerte mål/føringer 

Stabene har et strategisk ansvar og etablere institu-
sjonsgjennomgående styringssystemer og paramete-

re som tar høyde for behovet for god ledelsesinfor-
masjon, analyser og rapportering. Prinsippet må 
være at policy, strategi, systemdrift og utvikling samt 
spesialfunksjoner ivaretas av stabene, mens admini-
strativ og økonomisk generaliststøtte legges til kli-
nikkene. 

 

6.5.2  Erfaringer med stab/støtte 

Informanter forteller at det har vært et godt samvir-
ke mellom øk./analyse og klinikkene, men at man 
har strevd mer med HR. Nå har ting skjedd der også, 
sier flere og viser til at Personalportalen vil løse 
mange av de daglige utfordringene som gulvplanet 
har strevd med. Behovet for god støtte er stort, da 
mellomlederne har fått mange oppgaver, som de 
opplever som svært krevende. Ledere har ofte 
mange ansatte, og til dels høyt fravær. For lederne 
er det viktig med lett tilgang til støttefunksjonene. 

Det har blitt en større bevissthet om hvilken funk-
sjon et senter skal ha i forhold til klinikken. Det hand-
ler om at sentrene i stor grad skal bistå og støtte opp 
om klinisk virksomhet i klinikkene. Det har blitt stør-
re bevissthet i stabene om at stab er støttefunksjon 
for klinisk virksomhet og fungerer som rådgivende 
enhet.  Klinikkene ønsker at stabene i større grad 
skal være rådgivende og levere forventet service til 
riktig tid og kvalitet. Klinikkene som bestillere er blitt 
mer tydeliggjort, og samtidig ser man at stabene har 
fått mindre beslutningsmyndighet, noe som opple-
ves som riktig. 

Det er avgjørende å ha en tilstedeværende HR-
funksjon lokalt, sier flere. Det er en frykt ute i enhe-
tene for at funksjonene fjernes fra lokalsykehuset og 
sentraliseres. Flere trekker fram at noe av det som 
gjør at HR- senteret ikke fungerer optimalt, er at de 
er sentralisert. Det bør dedikeres en spesifikk HR-
ressurs til hver klinikk, mener de. Dette kan nok 
være noe av bakgrunnen når ledere melder at det er 
dårlig oppfølging fra HR-senteret, for eksempel i 
forhold til å få gode og konkrete svar når de sliter 
med vanskelige personalsaker. 

Personalarbeidet for lederne øker både i omfang og 
kompleksitet. De har problemer med å få tida til å 
strekke til. HR sentraliseres mens oppgavene desen-
traliseres. HR-senteret fungerer ikke overfor de loka-
le lederne. Derfor må HR styrkes lokalt i Narvik med 
egne personalressurser. 

Det er en positiv utvikling i samhandlingen mellom 
sentrene og klinikkene. De ansatte i sentrene er nå 
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mye mer bevisst på sin funksjon som støtteressurser 
for klinikkledelsen. Økonomi- og analysesenteret har 
dedikert en økonomirådgiver til hver klinikk, noe 
som vurderes som vellykket av informanter. 

Fra stabshold kan man savne en tydeligere bestilling 
fra klinikksjefene på hva de faktisk ønsker bistand til.  
Dialogavtalen er et godt verktøy der klinikkene skal 
sette seg handlingsmål for det neste året, og gjen-
nom avtalen tydeliggjøre sine behov fra sentrene. 

Sentrene har fått en tydeligere rådgivende rolle og 
en svakere rolle som beslutningstakere. ØAS løsning 
med klinikkdedikerte økonomirådgivere oppleves 
som velfungerende 

Det var en bevisst strategi som en del av LUO at vi 
skulle bort fra stabsstyringen. Dette mener jeg vi har 
fått godt til i ØAS og FFS. HR er ikke kommet like 
langt og der henger det fortsatt igjen for mye av 
gammel kultur som ikke har i seg nok fokus på at 
stabssentrene er til for klinikken som serviceenhet. 

Kvaliteten på sentrenes arbeid er blitt mye bedre 
gjennom LUO-perioden. Man har utviklet et profe-
sjonelt byråkrati. Saksframleggene er langt bedre. Er 
antagelig et uttrykk for at de ansatte er mer bevisst 
at deres funksjon skal bidra til å styrke klinikkene. 

Samarbeidet mellom sentrene er for dårlig. Vi treng-
er møteplasser. Kanskje kunne en møteplass mellom 
avdelingslederne i sentrene være en god ide. 

 

6.5.3  Endringsbehov i stab/støtte 

Føringene ved innføring av LUO var klar på at en av 
stabenes fremste oppgaver skulle være støtte- og 
rådgivningsfunksjon i tillegg til å utarbeide god ledel-
sesinformasjon, analyser og rapportering. 

Tilbakemeldingene i evalueringen har hatt fokus på 
økonomi- og analysesenteret og HR-senteret. Som et 
hovedtrekk er respondentene fornøyd med utvik-
lingen av økonomi-og analysesenteret. Senteret har 
valgt å knytte en økonomirådgiver til hver klinikk, 
som blir klinikkens ressurs i spørsmål knyttet til øko-
nomi- og analyse. Økonomirådgiveren er tilsatt i 
senteret men har et rådgivningsansvar tilknyttet en 
klinikk.  

HR-senteret har valgt en annen modell. Det er HR-
ressurser i UNN Narvik og UNN Harstad, men hoved-
vekten av ressursene er lokalisert til HR-senteret i 
UNN Tromsø. Det er en påfallende mange som 

kommer med negative tilbakemeldinger om sente-
rets tilgjengelighet. Både avdelingsledere, men kan-
skje i særlig grad seksjonsledere gir en beskrivelse av 
en hverdag med store utfordringer med kravet til 
økonomisk balanse, kvalitet og omstillingsevne. 
Lederrollen er forbundet med stort press både in-
ternt og eksternt fra pasienter, pårørende og andre. 
Det oppleves å være for lang avstand til HR-senteret 
når man har behov for bistand til å takle konkrete 
operative og strategiske problemstillinger. Reaksjo-
nene er særlige store i UNN Narvik og UNN Harstad. 
Fra å ha velfungerende HR-ressurser, oppleves det 
nå en gradvis sentralisering og manglende tilgjenge-
lighet når lederne står oppe i f.eks vanskelige perso-
nalsaker. Som en seksjonsleder sa det: ” i denne 
saken brukte jeg sikkert 2 dager på å få svar fra HR-
senteret”.  

Etter vår vurdering vil det være klokt å knytte en HR-
ressurs til hver klinikk. I tillegg bør det vurderes opp-
rettholdelse av HR-ressurser i UNN Narvik og UNN 
Harstad. Det vises til av flere at HR-portalen vil være 
et helt sentralt verktøy, og som vil løse mange av de 
problemene lederne på det operative nivået sliter 
med. Portalen vil sikkert være til stor hjelp, men vi er 
i tvil om den i seg selv er tilstrekkelig til å dekke be-
hovet for råd/støtte.  

Sykehuset har i dag 5 stabssentere, som hver stiller 
med sin leder i direktørens ledergruppe. Vi stiller 
spørsmål om dette er den mest hensiktsmessige 
organiseringen. Etter vår vurdering bør fag- og 
forskningssenteret være eget senter utfra det foku-
set sykehuset skal ha på fag og forskning som region- 
og universitetssykehus. Derimot bør det vurderes 
om de øvrige sentrene kan organisatorisk slås sam-
men til ett senter, der dagens sentra inngår som 
egne avdelinger. Denne organisatoriske endringen 
har ingen betydning for sentrenes krav om å ha støt-
te/rådgivningsfunksjoner for lederne på de ulike 
nivåene i klinikkene. Det er rimelig å tro at denne 
endringen vil kunne styrke samarbei-
det/samhandlingen mellom de ulike stabsområdene. 
Det nye senteret kunne organisatorisk ledes av vise-
adm. direktør som møter på vegne av senteret i 
direktørens ledergruppe. 

For å kunne møte behovet i nye klinikker må den nye 
HR-enheten justere fokus fra dagens vekt på tradi-
sjonell personaladministrasjon til vekt på foretaks-
overgripende strategisk HR. Enheten må bli et kom-
petansesenter for personal- og organisasjonsspørs-
mål. De må kunne gi kompetent rådgivning til admi-
nistrerende direktør og ledere i UNN. 
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Omfanget av administrativ støtte på klinikknivå må 
vurderes i den enkelte klinikk ut fra størrelse og 
kompleksitet. Klinikksjefene må kunne lede med 
klare fullmakter og ha nødvendig tilgang på adm. 
støttesystemer samt ressurser og kompetanse til å 
benytte seg av systemene. 

 

6.6  Lokalsykehusfunksjonen 

 

Figur 22: LUOs påvirkning på lokalsykehusfunksjonen 

 

Slik figuren over viser svarer 35 prosent av respon-
dentene at de mener LUO-prosjektet har påvirket 
lokalsykehusfunksjonen negativt, mens 20 mener 
prosjektet har påvirket lokalsykehusfunksjonen posi-
tivet.  

Fordeler vi svarene herfra på respondenter fra de 
ulike lokasjonene finner vi klart ulike oppfatninger 
avhengig av arbeidssted. Slik tabellen under viser har 
71 prosent av respondentene fra Harstad og 60 pro-
sent av respondentene fra Narvik oppgitt at de me-
ner LUO-prosjektet har påvirket lokalsykehusfunk-
sjonen negativt, mens det er 23 prosent av respon-
dentene fra Tromsø som svarer det samme.  

 

Tabell 12: Arbeidssted – LUOs påvirkning på lokalsy-
kehusfunksjonen  

 Negativt Ikke 
påvirket  

Positivt Totalt 

Tromsø 23 53 24 100 % 
N 277 

Harstad 71 21 9 100 % 
N 68 

Narvik 60 32  8 100 % 
N 37 

Kilde: Spørreundersøkelse. N 633. Tall i prosent 

Velger vi videre å krysse spørsmålet med stillingska-
tegori finner vi at det er gruppene administrativt 
personell, ledelsen og “annet“ som er de som har de 
høyeste andelene positiv. Det er imidlertid en rela-
tivt lik andel fra de ulike stillingskategoriene som har 
svart at de mener LUO-prosjektet har påvirket lokal-
sykehusfunksjonen negativt.   

Tabell 13: Stillingskategori – LUOs påvirkning på 
lokalsykehusfunksjonen 

 Negativt Ikke 
påvirket  

Positivt Totalt 

Lege  39 51 11 100 % 
N 90 

Sykepleier  34 56 10 100 % 
N 79 

Annen helse-
faglig stilling 

40 47 14 100 % 
N 86 

Administrativt 
personell 

30 34 36 100 % 
N 47 

Ledelse 37 32 32 100 % 
N 60 

Annet 9 48 44 100 % 
N 23 

Kilde: Spørreundersøkelse. N 555. Tall i prosent. Få svar fra teknisk personell, 
derfor er gruppen fjernet.   

 

6.6.1  Forhåndsdefinerte mål/føringer 

Lokalsykehusfunksjonen skal styrkes gjennom ivare-
takelse av gjennomgående faglig ledelse og mulighet 
for organisering av de største virksomhetene i UNN 
Narvik og UNN Harstad i avdelinger som rapporterer 
direkte til en klinikksjef i foretaksledelsen (styresak 
36 og 55/2007) 

God samhandling i hele behandlingskjeden skal prio-
riteres høyt for å oppnå bedre kvalitet og optimal 
ressursutnyttelse. Dette er svært viktig for å gi pasi-
enter med behov for koordinerte tjenester et helhet-
lig og godt tilbud.(Oppdragsdokumentet 2012) 

 

Kilde: Oxford Research AS 
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6.6.2  Erfaringer med lokalsykehusfunksjonen 

Lokalsykehusfunksjonen har blitt endret. Rene re-
gionfunksjoner er flyttet til Harstad og Narvik med 
en ressurs og -tjenestemessig begrunnelse.  Som 
konsekvens av at de har mindre å gjøre der, har man 
flyttet oppgaver til Harstad og Narvik. Mye av 
akuttmedisin, blålys, ble flyttet til Tromsø, og så 
tilbake til Harstad og Narvik. De tar hånd om de 
mindre dramatiske tingene, men som krever spesial-
kompetanse, som kronikere mm. På den måten 
mener man å utnytte lokalsykehus på tvers.  

 Andre mener at lokalsykehusfunksjonene ikke er 
styrket, heller tvert i mot. Manglende samordning og 
samhandling i tillegg til en redusert ressurstilførsel 
medfører et dårligere pasienttilbud til lokalsykehus-
pasientene, blir det sagt. 

Organisasjons- og lederstrukturen legger heller ikke 
godt nok til rette for den horisontale samhandlingen 
og samordningen. Pasientene blir likevel ivaretatt 
grunnet de ansattes kompetanse, holdninger og 
verdier samt de uformelle møtepunktene mellom de 
lokale lederne. 

Det er en frykt blant mange ledere ved UNN Narvik 
om at sykehuset vil bli bygget ned til et Distriktsme-
disinsk senter, DMS. ”Jeg har en følelse av å bli lurt”, 
sier en leder i Narvik. «UNN-ledelsen snakker med to 
tunger», sier han. På sikt vil lokalsykehusfunksjoner 
blir overført til Harstad mens DMS-funksjonene blir 
værende igjen i Narvik, frykter han. 

UNN må derfor bestemme seg om man vil satse på 
UNN Narvik som lokalsykehus. Stadig krav om inn-
sparinger reduserer troen på at det er mulig. 

Lokalsykehusfunksjonen har hatt et høyt fokus gjen-
nom LUO og særlig UNN Narvik og UNN Harstad har 
det vært jobbet mye med (rekruttering, tjenestetil-
bud, investeringsbehov, ledelse osv). 

Lokalsykehusene har gjennom klinikkstrukturen fått 
de samme komplekse logistikkutfordringene som 
man har i Tromsø hele tiden. Det er krevende å for-
holde seg til linjene i en stor organisasjon, og dette 
oppleves som tap av innflytelse lokalt. 

Lokalsykehusfunksjonene har endret seg gjennom at 
det er implementert gjennomgående prosedyrer og 
stilles identiske kvalitetskrav til alle enheter uav-
hengig av hvilken geografisk enhet som utfører tje-
nesten.  Dette har muligens økt kvaliteten på en 
rekke lokalsykehusfunksjoner. 

På noen områder (kirurgi) gjennomført en annen 
funksjonsfordeling internt i UNN enn før LUO, men 
ikke noen stor endring i lokalsykehusfunksjonene 
totalt sett. Her er samhandlingsreformen viktigere – 
den har gitt insentiver til sterkere fokus på samhand-
ling også før den ble endelig vedtatt. 

 

6.6.3  Endringsbehov i lokalsykehusfunksjonen 

Vi kan ikke påvise at endringer av klinikkstrukturen 
har påvirket aktivitetstallene for UNN Harstad og 
UNN Narvik i LUO-perioden. UNN Harstad fremstår 
som et kostnadseffektivt sykehus med i hovedsak 
samme fordeling på behandlingsform gjennom hele 
perioden. UNN Narvik har hatt en negativ utvikling 
m.h.t indeks DRG pr. årsverk. I tillegg er det en bety-
delig reduksjon i pol.kliniske konsultasjoner gjennom 
perioden. Man skal ikke tillegge indeks DRG for stor 
vekt da flere forhold, f.eks ubesatte stillingen som 
besettes av dyre vikarer vil påvirke tallene. I tillegg 
har sykehuset i denne perioden hat betydelige om-
bygginger, som etter all sannsynlighet har påvirket 
pasientbehandlingen 

Uansett kostnads- eller aktivitetsutvikling har det 
ikke vært mulig å se en sammenheng mellom innfø-
ring av LUO og tallenes tale. Derimot har det frem-
kommet synspunkter på LUO gjennom innføringen 
av faglig gjennomgående ledelse innenfor dagens 
klinikkstruktur, i større grad har gjort det mulig å 
fordele pasienter mellom UNN Tromsø. UNN Harstad 
og UNN Narvik utfra kapasi-
tet/kompetansevurderinger. Om dette er utnyttet 
fullt ut, er ikke fremkommet gjennom evalueringen.  

I spørreundersøkelsen mener nesten 50 % av res-
pondentene at LUO ikke har påvirket lokalsykehus-
funksjonene, mens 27 % mener å oppleve negative 
konsekvenser. Igjen ser vi at fagfolk på det operative 
nivået vurderer de negative konsekvensene som 
betydelig større enn ledere og adm. personell. Det er 
påfallende at så mange av respondentene fra UNN 
Harstad og UNN Narvik mener LUO har påvirket 
lokalsykehusfunksjonene negativt. Gjennom inter-
vjuene forsterkes dette bildet. Den henvises i hoved-
sak til 3 forhold: 

 Det er vanskelig å forstå at de største avdelinge-
ne ikke ledes av ledere på samme nivå i leder-
strukturen. Lederne har formelt ulik delegert 
myndighet, ansvars- og myndighetsområde. 

 Samhandlingen på tvers mellom klinikkene pre-
ges av relasjoner og ikke formelle strukturer. 
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Det oppleves behov for et koordinerende organ 
med formell beslutningsmyndighet. Smådrifts-
fordelene hentes ikke ut.  

 Lange beslutningsveier gjør hverdagen tungvint 

Det er gjort store investeringer i UNN Narvik for å 
imøtekomme ulike tilsynskrav. Gjennom LUO perio-
den har sykehuset fått betydelig bedre fysiske ram-
mebetingelser. Det har gjort investeringer i byg-
ningsmassen på ca 240 millioner. kroner. I tillegg er 
f.eks røntgenavdelingen kraftig opprustet med ny 
teknologi, som har stor betydning for pasientbe-
handlingen. Alle planer går i retning av oppstart på 
bygging av nytt moderne lokalsykehussykehus i 
2018. Det er da overraskende å registrere i intervju-
ene at så mange er usikker på om det er vilje i UNN 
til å opprettholde og utvikle videre sykehuset som et 
moderne og funksjonelt lokalsykehus. Mange frykter 
fortsatt at sykehuset gradvis nedbygges til et DMS. 
Det antydes også at byggingen av Hålogalandsbrua 
med kortere reisetid til Harstad vil fremskynde den-
ne utviklingen. 

Til tross for mange av respondentenes kritiske vur-
deringer, ser vi ingen motsetning mellom klinikk-
strukturen og målet om å forbedre lokalsykehus-
funksjonene. Klinikkstrukturen med faglig gjennom-
gående ledelse gir grunnlag for å knytte fagmiljøene 
sammen for dermed å redusere sårbarhet. Struktu-
ren gir også mulighet til samarbeid innad i klinikkene 
og mellom klinikkene ved at pasientene får behand-
ling der kapasiteten er størst uavhengig av lokasjon. 
Som det likevel fremgår på flere områder i evalue-
ringen må det iverksettes tiltak for å styrke sam-
handlingen innad og mellom klinikkene. 

 

6.7  Oppsummering og anbefaling 

I enhver bedrift, i ethvert sykehus, står man i en 
kontinuerlig prosess for å utvikle og tilpasse struktu-
ren slik at den harmoniserer best mulig med de opp-
gavene som skal løses. Dette innebærer at dagens 
struktur blir kontinuerlig utfordret av økonomiske 
rammebetingelser, eventuelt andre føringer fra 
overordnet myndighet som kommer i tiden frem-
over. 

2007 viste et budsjettmessig underskudd på 470 
millioner. I oppdragsdokumentet for 2008 fra Helse 
Nord ble satt krav om at befolkningen innenfor sy-
kehusets nedslagsfelt skulle få et likeverdig tilbud 
med god tilgjengelighet og høy kvalitet innenfor 
vedtatte budsjettrammer. Kravet om økonomisk 

balanse understreket det selskapsmessige prinsippet 
for styring av selskaper; sykehuset skulle holde seg 
innenfor vedtatt budsjett. Utgifter skulle ikke over-
stige inntektene. Ett av målene med innføring av 
LUO var å oppnå et økonomisk handlingsrom ikke 
minst for å sikre grunnlaget for nødvendige investe-
ringer i bygg og utstyr.  

Styring og kontroll med ressursbruken er avgjørende 
for å sikre riktige faglige prioriteringer. Endringen av 
ledelses- og organisasjonsstrukturen fra 64 avdeling-
er til klinikkmodellen ble at styret og ledelsen ansett 
som et avgjørende grep for å imøtekomme kravet 
om økonomisk balanse. Vårt inntrykk er at ledelsen 
hadde stor legitimitet blant de ansatte for å gjøre 
endringen i organisasjonsstrukturen. 

Flertallet av de ansatte har ingen mening om den 
innførte klinikkstrukturen, og opplever at den ikke 
berører dem i det daglige arbeidet. På det operative 
nivået er fokuset på pasientene, og som mange har 
beskrevet, en hektisk hverdag.  

Blant de som har synspunkter på klinikkstrukturen er 
det tre hovedinntrykk som fester seg. 

Alle som ble intervjuet med arbeidssted UNN 
Tromsø mener det var riktig å innføre en klinikk-
struktur på sykehuset. Flertallet mener at dagens 
inndeling i klinikker er funksjonell. Fokuset fremover 
bør være å utvikle videre organiseringen internt i de 
enkelte klinikkene og ikke minst styrke samhandling-
en mellom klinikkene som er en forutsetning for å 
sikre gode og effektive pasientforløp. 

Spørreundersøkelsen gir et noe annet bilde. Den 
viser at over 60 % av legene og sykepleierne i UNN 
mener den tidligere avdelingsstrukturen var mer 
hensiktsmessig enn dagens klinikkstruktur. Det er 
kun mindre variasjoner i svarene fra UNN Tromsø, 
Harstad og Narvik. Videre viser spørreundersøkelsen 
av ansatte i UNN Tromsø og UNN Harstad har sam-
menfallende synspunkter på samhandlingen mellom 
klinikkene og fagmiljøene innenfor dagens struktur. 
UNN Narvik skiller seg ut ved at en langt høyere 
prosentandel har en negativ oppfattelse av sam-
handlingen mellom klinikkene og fagmiljøene. 

Ansatte med lederposisjoner og i stab er mest positi-
ve til den nye klinikkstrukturen. Det kan være en 
forklaringsvariabel når vi skal forstå svarene fra de 
intervjuede. Flertallet av de intervjuede dem har en 
eller annen form for lederposisjon eller stabsfunk-
sjoner.  
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Det er et påfallende trekk at samtlige intervjuede fra 
UNN Narvik og UNN Harstad er kritiske til dagens 
klinikkstruktur. For å kunne utnytte smådriftsforde-
lene, sikre gode pasientforløp gjennom samhandling 
mellom de ulike fagområdene, mener disse at UNN 
Narvik og UNN Harstad bør omgjøres til egne klinik-
ker med en klinikksjef som inngår i direktørens le-
dergruppe. Flere påpeker at dette ville bryte med 
det grunnleggende prinsippet om faglig gjennomgå-
ende ledelse og er dermed ikke mulig å realisere i 
alle fall på kort sikt. Synspunktet grunnes i et faglig 
ønske om å tilby pasientene best mulig ”lokalsyke-
husbehandling”. Vi omtaler dette punktet under 
kapittelet lokalsykehus. 

Misnøyen forsterkes ved at klinikkene har innført 
ulike ledernivåer, som slår ut i at OPIN, k3 k og rønt-
gen har seksjonsledere som øverste ledernivå, mens 
medisin har avdelingsledere med direkte linje til 
klinikksjef. Etter vår vurdering bør de største avde-
lingene ha avdelingsledere både i UNN Narvik og 
UNN Harstad for å harmonisere ansvars- og myndig-
hetsområdet, og dermed styrke grunnlaget for sam-
handling. 

I strukturen bør det også innføres et formalisert 
organ, gjerne et driftsråd, som blir den faste møte-
arenaen for de lokale lederne. 

Klinikksjefene har frihet til å organisere sine klinikker 
for å ivareta et helhetlig resultatansvar for pasient-
behandlingen, forskning, undervisning og økonomisk 
driftsresultat. Dette medfører at det er likheter men 
også store ulikheter mellom klinikkene. Medisinsk 
klinikk skiller seg særlig ut med sin organisering av 
lege- og sykepleierresurser i to avdelinger som skal 
betjene klinikkens samlede fagfelt. Etter vår vurde-
ring kan denne klinikken gå gjennom en mer syste-
matisk evaluering. Vi mener det vil komme frem 
forhold som kan ha en vesentlig betydning for den 
videre utviklingen av klinikkstrukturen ved UNN.  

I dag er det i for store deler av organisasjonen, spe-
sielt gjelder dette medarbeiderne som opererer i 
pasientgrensesnittet, en opplevelse av manglende 
sammenfall mellom formell og uformell struktur. 
Dette påvirker bla opplevelsen av hvordan og hvor 
beslutninger fattes, noe som og bidrar til usikkerhet 
og opplevelse av å være distansert fra øvrige deler 
av UNN. Lederne er sentrale rollemodeller og kultur-
bærere. Derfor vesentlig at forventingene til leder-

utøvelse på alle nivå i UNN-systemet tematiseres og 
konkretiseres. Vår anbefaling er derfor å legge et 
ekstra påtrykk ved å få organisasjonsstrukturen for-
ankret der verdiskapningen skjer, i pasientgrense-
snittet ved å klargjøre forventinger og handlingsrom 
til seksjonsledere og «det fjerde nivå», samt dyktig-
gjøre de i sine funksjoner. 

 

6.7.1  Forslag til utvikling av strukturen 

Fokuset fremover må være å gi strukturen best mulig 
innhold med fokus på tiltak som kan styrke sam-
handlingen mellom klinikkene 

Det bør ikke gjøres endringer i dagens klinikkstruktur 
nå, men det iverksettes tiltak i UNN Harstad og UNN 
Narvik for å tilpasse strukturen deres behandlings-
hverdag: 

1. Organisasjonsstruktur (styring/ledelse/ be-
slutning) er organisasjonskulturens skjelett. 
Det er derfor viktig at strukturen forankres i 
hele organisasjonen 

2. Det gjøres en strukturell harmonisering slik 
at man får samme ledernivå på de største 
enhetene 

3. Det etableres et formelt samarbeidsorgan 
for Harstad og Narvik 

4. Det bør vurderes en  separat evaluering av 
organiseringen av medisinsk klinikk, som 
har valgt en annen struktur enn de øvrige 
klinikkene.   

For stab/støtte har vi følgende forslag 

5. Hver klinikk får sin HR-rådgiver, som fortsatt 
er ansatt i HR-senteret 

6. Det må vurderes å styrke HR-ressursene i 
UNN Narvik og UNN Harstad 

7. Økonomi-og analysesenteret, kommunika-
sjonssenteret, HR-senteret og administra-
sjonssenteret vurderes slått sammen til ett 
senter, for eksempel ledet av viseadm. di-
rektør 
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Kapittel 7.    Styring og ledelse 

7.1  Kriterium 

LUO-prosjektet skulle legge til rette for tydelig ledel-
se og styring 

 

7.2  Styring 

Respondentene ble bedt om å ta stilling til påstan-
den “Virksomhetsstyringen (styringen og ledelse av 
sykehusets klinikker og avdelinger) fungerer hen-
siktsmessig“. Resultatene er illustrert nedenfor.  

Figur 23: Virksomhetsstyring 

 

Velger en å fordele svarene etter arbeidssted finner 
en et mer positivt syn på virksomhetsstyringen i 
Tromsø enn i Harstad og Narvik.  

Tabell 14: Hensiktsmessig virksomhetsstyring – 
arbeidssted 

 Uenig Verken 
eller  

Enig Totalt 

Tromsø 50 24 27 100 % 
N 626 

Harstad 58 25  17 100 % 
N 101 

Narvik 60 24  16 100 % 
N 62 

Kilde: Spørreundersøkelse. N 794. Tall i prosent 

Fordeler svarene på de ulike stillingskategoriene 
finner en at de som arbeider innen administrasjon og 
ledelse er mer enige i at virksomhetsstyringen fung-
erer hensiktsmessig, enn de med helsefaglige stil-
linger.  

Tabell 15: Hensiktsmessig virksomhetsstyring - Stil-
lingskategori 

 Uenig Verken 
eller  

Enig Totalt 

Lege  63 20 17 100 % 
N 158 

Sykepleier  60 25  15 100 % 
N 181 

Annen 
helsefaglig 
stilling 

56 29 15 100 % 
N 202 

Teknisk 
personell 

71 12 18 100 % 
N 17 

Administrativt 
personell 

25 17 58 100 % 
N 91 

Ledelse 38 19 43 100 % 
N 90 

Annet 39 27 34 100 % 
N 67 

Kilde: Spørreundersøkelse. N 806. Tall i prosent.  

 

7.3  Ledelses- og ansvarslinjer 

Den operative ledelsesstrukturen ved UNN har føl-
gende nivåer: 

1. Klinikksjef 
2. Avdelingsleder 
3. Seksjonsleder 
4. «det fjerde nivå» 

I avslutningsrapporten om organisasjons- og ledel-
sesstruktur ved UNN HF juni 2012 blir nivåene be-
skrevet som følgende: 

Avdelingsledere har personalansvar for sek-
sjonsledere og leger i avdelingen. Seksjons-
lederne leder ansatte og i enkelte tilfeller le-
dere på nivå 4. Lederne på nivå 4 leder an-
satte. Også mang assistent- og nestledere 
har personaloppfølging. De fleste av lederne 
har ansvar for personalbehandling og 

 

Kilde: Oxford Research AS 
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trenger i hovedsak de samme lederkursene 
og beherske de samme ledelsessystemene. 

En forklaring på bruken av en fire nivå ledel-
sesmodell for de flere av klinikkene kan 
skyldes deres store antall ansatte krever fle-
re ledere. At operativ ledelse i form av drift 
og personalbehandling i stor grad utføres av 
ledere på ledelsesnivå fire, er ikke i samsvar 
med LUO omstillingens mål om tre ledelses-
nivåer i klinikkene. 

Ledelsesstruktur og lederutøvelse har vært et sen-
tralt tema i evalueringen av LUO. På spørsmålet om 
LUO-prosjektet har bidratt til klarere ledelses- og 
ansvarslinjer svarte respondentene følgende:  

 

Figur 24: Ledelses- og ansvarslinjer 

 

 

Svarene skiller seg ikke mellom respondentene med 
arbeidssted Tromsø eller ved andre lokasjoner. 

Tabell 16: Klare ledelseslinjer – arbeidssted 

 Uenig Verken 
eller  

Enig Totalt 

Tromsø 42 30 28 100 % 
N 608 

Annet sted 38 36  26 100 % 
N 96 

Kilde: Spørreundersøkelse. N 746. Tall i prosent 

Analyserer vi svarene fordelt på stillingskategorier 
ser vi imidlertid et klart trekk av at ansatte innen 
administrasjon og ledelse opplever at LUO har bi-
dratt positivt for å klargjøre ansvars- og ledelseslin-
jene i UNN, mens de helsefaglig ansatte i sterkere 
grad opplever en forringelse av tydeligheten knyttet 
til ansvars- og ledelseslinjer som følge av LUO.  

Tabell 17: Klare ledelseslinjer – Stillingskategori 

 Uenig Verken 
eller  

Enig Totalt 

Lege  56 26 17 100 % 
N 144 

Sykepleier  50 35  15 100 % 
N 173 

Annen 
helsefaglig 
stilling 

48 36 16 100 % 
N 188 

Teknisk 
personell 

40 27 33 100 % 
N 15 

Administrativt 
personell 

18 31 51 100 % 
N 88 

Ledelse 23 17 59 100 % 
N 86 

Annet 24 35 41 100 % 
N 63 

Kilde: Spørreundersøkelse. N 806. Tall i prosent.  

 

7.3.1  UNNs øverste ledelse 

I spørreundersøkelsen ble respondentene utfordret 
på sitt syn på UNNs øverste ledelse. Her kom det 
frem at lokasjon i liten grad påvirker vurderingene: 

Tabell 18: Arbeidssted – syn på øverste ledelse 

 Dårlig Verken 
eller  

Godt Totalt 

Tromsø 22 36 42 100 % 
N 701 

Harstad 13 46  41 100 % 
N 105 

Narvik 14 36  51 100 % 
N 73 

Kilde: Spørreundersøkelse. N 887. Tall i prosent 

Gjennom det kvalitative materialet får ledelsen i 
hovedsak positive tilbakemeldinger, også fra de 
tillitsvalgte. Dette gjelder spesielt på tydelighet, 
handlekraft og involvering:  

UNN har en tydelig og velfungerende toppledelse. UNN 
styres i utgangspunktet kollektivt av klinikksjefene og 
senterlederne sammen med direktøren. Kilde: Intervju 

Nå er det en mer gjennomgående profesjonell ledelse. Nå 
er langt flere involvert i beslutninger som må tas, det 
gjelder alle nivåer i sykehuset. Det er en stor endring, og 
som konsekvens av LUO. Kilde: Intervju 

 

Kilde: Oxford Research AS 
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Avvikende oppfatninger finnes også i vårt materiale, 
selv om det utgjør et klart mindretall. Spesielt gjel-
der dette leger som opplever at deres egen innflytel-
se er redusert som følge av LUO, ved at organisasjo-
nen er mer byråkratisert, beslutningsveiene er leng-
er og tregere, og sykehusdirektøren fjernere fra 
behandlerne i pasientgrensesnittet. Disse informan-
tene tilbakemelder en opplevelse av at pasientenes 
beste mister fokus, og at egen, faglig kompetanse 
underkjennes.  Som en informant formulerte det: 

Nå handler det mer om hvordan enn hvorfor. Faget har 
forsvunnet fra UNN, nå drives vi av administrasjonen, med 
det mål å tilfredsstille administrasjonen. Kilde: Intervju 

 

7.3.2  Et «tåkelag» i organisasjonen 

Evalueringen avdekker at ledelses- og ansvarsstruk-
turen er godt implementert frem til klinikksjefnivå, 
mens det på avdelings-, seksjons- og «nivå 4» i er 
større variasjoner mellom hvorvidt en implemente-
ring har funnet sted. Dette gir et handlingsrom for 
lokale variasjoner basert på faktorer som tidligere 
struktur, sedvane, lokal hensiktsmessighet, sterke 
uformelle ledere og uformelle beslutningsarenaer.  
Ulike lokale ansvars- og ledelseslinjer utgjør en po-
tensiell utfordring for sømløst og effektivt horison-
talt samarbeid. 

Figur 25: Implementeringsgrad av ledelses- og an-
svarslinjer 

 

Det er en gjennomgående opplevelse i organisasjo-
nen at det operative leddet har blitt viet for lite 
oppmerksomhet. Det fremstår derfor som både 
hensiktsmessig og nødvendig å forsterke implemen-
teringskraften av ledelses- og ansvarslinjene på av-

delings-, seksjon- og «fjerde nivå», slik at strukturen 
gjennomgående etterleves i hele organisasjonen.  

 

7.3.3  Funksjonell ledelses- og ansvarsstruktur? 

Som beskrevet i avsnittet over påvirkes opplevelsen 
av hvorvidt UNN har en funksjonell lederstruktur i 
stor grad av hvilket perspektiv respondenten selv har 
i og på organisasjonen. Noe spissformulert kan vi si 
at det strategiske blikket finner strukturen hensikts-
messig, mens de operative øynene ser utfordringer 
gjennom dagens praksis. Evalueringen viser at også 
andre aspekter påvirker forståelsen: 

 Ansatte på klinikker sammensatt av beslek-
tede fagområder vurderer ledelses- og sty-
ringsstrukturen som mer hensiktsmessig, 
enn der klinikkene består av fagområder 
som ikke naturlig hører sammen.  

 Gjennom evalueringen har det fremkommet 
flere kritiske spørsmål til hvordan fagdisipli-
nene blir ivaretatt i de sammenslåtte avde-
lingene der faget ikke er representert i le-
derteamet. Dette gjelder i særlig klinikkene 
som består av ikke-beslektede fagområder.  

 Vurderingen av nærmeste leder som mer el-
ler like faglig kompetent som en selv påvir-
ker vurderingen av ledelsesstrukturens hen-
siktsmessighet 

 Opplevelsen av egen leders lederutøvelse 
(tydelig/svak) påvirker vurderingen av hvor-
vidt ledelses- og ansvarsstrukturen er hen-
siktsmessig 

 Avdelingslederfunksjonen beskrives gjen-
nomgående som det svakeste leddet i le-
derstrukturen. Dette gjelder ansvar og 
myndighet, men også klargjøring av forven-
tinger til lederutøvelse. En klinikksjef formu-
lerte det slik: 

Jeg opplever at det mye opp til oss klinikksjefer å tilrette-
legge for god lederutøvelse hos våre avdelingslede-
re/seksjonssjefer. Slik sett utgjør vi det kritiske leddet. Det 
gjør nok at det finnes for mange lokale variasjoner. Kilde: 
Intervju 

 

7.3.4  Lederutøvelse  

Ved å krysse hvordan respondentene opplever at 
egen klinikkledelse/stabsledelse/senterledelse fung-
erer med hvilken klinikk/stab/senter en oppgir å 
arbeid ved, kan vi se om enkelte av klinikke-

 

Kilde:  
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ne/sentrene/stabene kommer vesentlig annerledes 
ut de øvrige.  

I tabellen nedenfor har vi rangert klinikke-
ne/sentrene/stabene med bakgrunn i hvem som har 
den største andelen respondenter som svarer at de 
opplever at sin klinikkledelse/ stabsledelse/ senter-
ledelse fungerer godt.  

Tabell 19: Klinikktilhørighet – syn på egen klinikkledel-
se 

 Dårlig Verken 
eller 

Godt  

Stab 7 16 77 100 % 
n 43 

Rus og spesialpsy-
kiatrisk klinikk 

11 17 72 100 % 
n 47 

Annet 19 14 68 100 % 
n 37 

Nasjonalt kompe-
tansesenter for 
telemedisin 

20 14 66 100 % 
n 35 

Barne- og ung-
domsklinikken 

20 21 59 100 % 
n 56 

Drifts- og eien-
domssenteret 

27 16 57 100 % 
n 37 

Medisinsk klinikk 14 30 56 100 % 
n 94 

Kirurgi-, kreft- og 
kvinnehelseklinik-
ken 

23 28 49 100 % 
n 88 

Hjerte- og lungekli-
nikken 

20 32 48 100 % 
n 56 

Allmennpsykiatrisk 23 33 44 100 % 

klinikk n 64 

Diagnostisk klinikk 28 29 44 100 % 
n 119 

Akuttmedisinsk 
klinikk 

26 30 43 100 % 
n 23 

Nevro- og ortopedi-
klinikken 

24 39 37 100 % 
n 75 

Operasjons- og 
intensivklinikken 

31 37 32 100 % 
n 90 

Rehabiliteringskli-
nikken 

27 42 31 100 % 
n 91 

Kilde: Spørreundersøkelse. N 955. Tall i prosent. 

Tabellen under viser variasjonene mellom lokasjon 
og syn på egen ledelse. Vi ser at geografisk avstand 
til klinikkledelsen i seg selv ikke utgjør en forskjell.  

Tabell 20: Arbeidssted – syn på egen klinikkledelse 

 Dårlig Verken 
eller  

Godt Totalt 

Tromsø 22 30 49 100 % 
N 740 

Harstad 15 35 50 100 % 
N 112 

Narvik 36 20  44 100 % 
N 75 

Kilde: Spørreundersøkelse. N 936. Tall i prosent 

 

7.3.5  Jo nærmere, jo bedre 

Figuren under viser en klar tendens til at nærhet og 
førstehåndsopplevelser virker inn på vurdering av 
leders funksjonsnivå:  

 

Figur 26: Syn på ledelse 

 

 

Kilde: Oxford Research AS 



 

© Oxford Research AS 55 

Det er store individuelle forskjeller blant lederne 
(klinikksjefnivå/avdelingsledernivå/ seksjonslederni-
vå/fjerde nivå) på vurdering og opplevelse av eget 
handlingsrom. Følgende sitater kan tjene som illus-
trasjon: 

Handlingsrommet til de lokale lederne er for liten. Klinikk-
sjefene har for sterk styring. UNN har en lydighetskultur. 

Seksjonslederne har en særdeles vanskelig lederfunksjon. 
Skal balansere mellom faglig forsvarlig behandling innen 
stadig trangere økonomiske rammer, samt håndtere et 
stort personalansvar. Det er viktig at dette ledernivået får 
oppmerksomhet fremover.  

Fordelen for meg som seksjonsleder er at jeg har tilgang til 
både klinikksjef og avdelingsleder når jeg har behov for 
det. Både klinikksjef og avdelingsleder kjenner driften vi 
har her. Jeg er veldig fornøyd med klinikkledelsen. 

 

7.4  Oppsummering og anbefalinger 

Styrings- og ledelsesstrukturen er godt forankret fra 
øverste nivå til klinikksjefnivå og som fundament 
oppleves den i stor grad som hensiktsmessig fra 
øverste nivå til klinikksjefnivå. 

Funksjonsperspektivet på organisasjonen påvirker i 
sterk grad synet på hvorvidt ledelsesstrukturen er 
hensiktsmessig (strategisk vs operativ ledelse). Opp-
levelsen av om klinikken består av beslektede fag-
områder påvirker vurderingen av hvorvidt ledelses- 
og styringsstrukturen vurderes som hensiktsmessig. 

Ikke-representerte fagdisipliner i klinikkenes leder-
team opplever at faglige problemstillinger ikke i 
tilstrekkelig grad blir ivaretatt/representert. 

Avdelingslederfunksjonen beskrives som det svakes-
te leddet i ledelsesstrukturen. 

Opplevelsen av nærmeste leder som mer eller like 
faglig kompetent som en selv påvirker vurderingen 
av ledelsesstrukturens hensiktsmessighet. Opplevel-
sen av egen leders lederutøvelse (dyktig/svak) påvir-
ker vurderingen av hvorvidt ledelses- og styrings-
strukturen er hensiktsmessig. 

Det er store individuelle forskjeller blant lederne 
(klinikksjef/avdelingsleder/seksjonsleder) på vurde-

ring og opplevelse av eget handlingsrom (an-
svar/myndighet). 

Seksjonsledernes lederutøvelse oppleves som mest 
kritisk for videre utvikling.  

Det 4. ledernivå må tydelig- og dyktiggjøres 

 

7.4.1  Anbefalinger om styring og ledelse 

Ledelse må vies betydelig oppmerksomhet.  

8. Lederne er sentrale rollemodeller og kultur-
bærere. Viktig at forventinger til lederut-
øvelse i UNN-systemet tematiseres og kon-
kretiseres 

9. Det bør vurderes om avdelingsoverleger i 
sammenslåtte avdelinger med flere fagspe-
sialiteter bør ha mulighet til å delta på kli-
nikkledermøtene for å sikre et best mulig 
beslutningsgrunnlag for klinikksjefen. Etter 
vår vurdering bør disse kunne ha observa-
tørstatus i klinikklederteamet 

10. Styrings- og ledelsesnivå er i mindre grad 
forankret fra avdelingsledernivå til medar-
beidernivå (det er flere medarbeidere som 
ikke vet hvilken klinikk de tilhører). Det er 
vesentlig å få kommunisert styrings- og le-
delsesstrukturen ut i hele organisasjonen. 
Dette vil tydeliggjøre ansvarslinjer, av-
stemme forventninger, styrke kommunika-
sjonen og opplevelsen av tilhørighet. I dag 
er det en opplevelse at mange beslutnings-
arenaer ligger utenfor den formelle struktu-
ren  

11. Styrke fokus på lederutøvelse og operative 
lederferdigheter. Seksjonsledernivået og 
det 4. ledernivået trekkes frem som særlig 
utfordrende for lederne på disse nivåene, 
og vi anser det er hensiktsmessig å styrke 
og dyktiggjøre disse leddene. 
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Kapittel 8.    Arbeidsmiljø, kultur og kommunikasjon 

8.1  Arbeidsmiljø 

Ett av hovedmålene for LUO var å «Bidra til en ny, 
felles organisasjonskultur i hele UNN». Hensikten var 
å skape og utvikle en felles identitet med et trygt 
arbeidsmiljø på tvers av lokasjoner og fagmiljø. 

Opplevelsen av eget arbeidsmiljø er av stor betyd-
ning for attraktivitet, ytelse og trivsel (Knardahl 2010 
mfl). Spørsmål knyttet til arbeidsmiljø og organisa-
sjonskultur har derfor blitt gitt stor plass i datainn-
samlingen til evalueringen av LUO-prosjektet. 

De kvalitative funnene viser klart at informantene 
trekker et skille mellom sitt daglige og nære ar-
beidsmiljø, og det generelle arbeidsmiljøet ved UNN. 
Eget, lokalt arbeidsmiljø beskrives i hovedsak som 
både godt og bedre enn det arbeidsmiljøet andre 
oppleves å være en del av. Følgende sitat er beskri-
vende: 

Hos oss har vi et godt miljø, der alle tar i et tak for å 
hjelpe hverandre. Det er stor takhøyde, og vi er tryg-
ge på hverandre. På andre avdelinger har jeg hørt at 
det ikke er sånn, så det er nok stor variasjon mellom 
de ulike plassene. Her hos oss er vi heldige. Kilde: 
Intervju 

Dette er et viktig bakteppe å ha med seg også når vi 
analyserer svarene fra den kvantitative undersøkel-
sen. På spørsmålet «Har arbeidsmiljøet ved UNN 
endret seg som følge av LUO-prosjektet, i så tilfelle 
hvordan» svarer 46 prosent av respondentene at de 
mener arbeidsmiljøet ikke har blitt påvirket som 
følge av LUO, 45 prosent oppgir at de opplever en 
negativ utvikling, mens 9 prosent mener arbeidsmil-
jøet har utviklet seg i positiv retning.   

 

Figur 27: LUOs påvirkning på arbeidsmiljø 

 

Skiller en mellom de ulike arbeidsstedene finner en 
følgende fordeling.  

Tabell 21: Arbeidssted – LUOs påvirkning på arbeids-
miljøet 

 Negativt Ikke 
påvirket  

Positivt Totalt 

Tromsø 49 43 9 100 % 
N 582 

Harstad 24 69 7 100 % 
N 83 

Narvik 39 47  14 100 % 
N 49 

Kilde: Spørreundersøkelse. N 714. Tall i prosent 

Ser vi på responsen på spørsmålet: «Hvordan vurde-
rer du det lokale arbeidsmiljøet du er en del av» blir 
bildet igjen mer nyansert.  Her oppgir 17 prosent å 
oppleve eget arbeidsmiljø som negativt, mens 64 
prosent vurderer eget arbeidsmiljø som positivt.  

 

Kilde: Oxford Research AS 
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Figur 28: Vurdering av eget arbeidsmiljø 

 

Ser vi på fordelingen mellom lokasjonene fremstår 
respondentene fra Harstad som mest tilfreds med 
eget arbeidsmiljø. 80 prosent oppgir arbeidsmiljøet 
som positivt, 5 prosent som negativt. 

I Narvik er det en større andel av respondentene 
som vurderer sitt lokale arbeidsmiljø negativt, 28 
prosent, mens 61 prosent vurderer arbeidsmiljøet 
positivt.  

Tabell 22: Arbeidssted– Vurdering av eget arbeidsmiljø 

 Negativt Verken 
eller  

Positivt Totalt 

Tromsø 18 19 62 100 % 
N 756 

Harstad 5 15 80 100 % 
N 114 

Narvik 28 11 61 100 % 
N 75 

Kilde: Spørreundersøkelse. N 945. Tall i prosent 

Dette samsvarer med de kvalitative funnene. I Narvik 
oppleves usikkerheten knyttet til lokalsykehusfunk-
sjonen som større enn i Harstad, og vi har en hypo-
tese om at dette har innvirkning også på vurdering 
av eget arbeidsmiljø. I tillegg har det vært store om-
bygninger ved UNN Narvik i LUO-perioden som kan 
ha påvirket arbeidsmiljøet. 

Dersom vi krysser vurderingen av eget arbeidsmiljø 
med stillingskategori ser vi at legene er den gruppe-

ringen som i størst grad vurderer eget arbeidsmiljø 
som negativt, mens respondentene som identifiserer 
seg med kategorien «ledelse» i størst grad vurderer 
eget arbeidsmiljø som positivt  

Tabell 23:Stillingskategori – Vurdering av eget ar-
beidsmiljø 

 Negativt Ikke 
endret 

Positivt Totalt 

Lege  24 21 55 100 % 
N 174 

Sykepleier  17 20  63 100 % 
N 227 

Annen helse-
faglig stilling 

21 17 62 100 % 
N 251 

Teknisk 
personell 

13 13 74 100 % 
N 23 

Administrativt 
personell 

7 20 73 100 % 
N 116 

Ledelse 10 9 82 100 % 
N 92 

Annet 19 19 61 100 % 
N 88 

Kilde: Spørreundersøkelse. N 971. Tall i prosent.  

Legene er også den grupperingen som i sterkest grad 
opplever en negativ utvikling i arbeidsmiljøet som 
følge av LUO. 

Tabell 24:Stillingskategori – LUOs påvirkning på 
arbeidsmiljøet 

 Negativt Ikke 
endret 

Positivt Totalt 

Lege  60 38 2 100 % 
N 137 

Sykepleier  50 44  6 100 % 
N 174 

Annen helse-
faglig stilling 

53 41 7 100 % 
N 183 

Teknisk 
personell 

39 54 8 100 % 
N 13 

Administrativt 
personell 

21 66 14 100 % 
N 88 

Ledelse 26 47 26 100 % 
N 76 

Annet 34 54 12 100 % 
N 59 

Kilde: Spørreundersøkelse. N 730. Tall i prosent.  

De kvalitative funnene viser at mange leger opplever 
å ha forringet egen faglig innflytelse og maktbase 
under LUO-perioden, noe som påvirker trivsel og 
opplevelse av anerkjennelse. Dette underbygges av 
funnet om at de som opplever at LUO har ført til 
endringer i egne arbeidsoppgaver mener at ar-
beidsmiljøet har blitt påvirket negativt, mens de som 

 

Kilde: Oxford Research AS 
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ikke mener at arbeidsoppgavene har blitt endret 
mener LUO i mindre grad har påvirket på arbeidsmil-
jøet. 

Tabell 25: Endring i arbeidsmiljø og oppgaver 

 Negativt Ikke 
påvirket  

Positivt Totalt 

Endrede 
arb.oppg. 
som følge 
av LUO 

 
53 

 
35 

 
12 

 
100 % 
N 296 

Ikke 
endrede 
arb.oppg. 
som følge 
av LUO 

 
40 

 
54 

 
7 

 
100 % 
N 342 

Kilde: Spørreundersøkelse. N 638. Tall i prosent 

 

8.2  Organisasjonskultur 

Det finnes mange definisjoner på organisasjonskul-
tur. I denne evalueringen har vi valgt å vektlegge 
informantenes egen forståelse av organisasjonskul-
tur, illustrert med: 

 «Slik gjør vi det hos oss» 

 «Det som gir anerkjennelse og innflytelse» 

 «Måten vi omgås og omtaler hverandre» 

På lik linje med beskrivelsen av arbeidsmiljø opple-
ves UNN å ha en hovedkultur med noen særtrekk, 
samtidig som det finnes et mylder av underkulturer 
– der enkelte oppleves å være på siden av eller i 
motsats av hovedkulturen  

«Vi har mikrokulturer og vi har felleskulturer» Det er 
forskjellige kulturer jo lenger ned du kommer» Kilde: 
Intervju 

 

8.2.1  Strukturell brobygging 

Evalueringen forteller er at UNNs styrings- og ledel-
sesstruktur oppleves å ha tydeliggjort UNNs beslut-
ningslinjer, spesielt på nivåene fra administrerende 
direktør til klinikksjefnivå. Funnene viser at organisa-
sjonen her i større grad blir beskrevet som transpa-
rent med klare forventings- og kommandolinjer, og 
med større sammenfall av formell og uformell ledel-
se enn opplevelsen er nærmere produksjonsleddet. 
Strukturen beskrives av flere som en brobygger mel-
lom de ulike fagdisiplinene og lokasjonene UNN 

består av. Pasientforløpsarbeidet tillegges også stor 
vekt i utviklingen av en felles plattform. 

Jeg mener vi har fått en økt forståelse av å være ett 
sykehus på tvers av lokasjonene. Gjennom pasient-
forløpsarbeidet har flere medarbeidere som tidligere 
ikke var involver ti felles prosjekt bidratt, og det gir 
økt forståelse og fellesskap. Kilde: Intervju 

Organisasjonskultur er måten vi gjør tingene på her 
hos oss. Med utgangspunkt i denne populærdefini-
sjonen av hva organisasjonskultur er, har LUO etter 
mitt syn begynt å påvirke organisasjonen. Gjennom 
flere små fagmiljø sammenslått må man samarbeide 
tverrfaglig på tvers av avdelinger i større grad enn 
tidligere. Dette gjøres mer og bedre som resultat av 
LUO-prosjektet. Det er også etablert felles faglig 
ledelse i klinikkene. Sistnevnte strukturendring gir en 
følelse av felles organisasjonskultur på tvers av geo-
grafiske grenser og avdelinger/enheter. Dette har så 
vidt begynt å virke, men det er ennå en ang vei å gå 
før vi kan si at det er en felles organisasjonskultur 
hele UNN. Kilde: Intervju 

Et aspekt som kommer klart frem i evalueringene er 
opplevelsen av at UNNs hovedkultur under LUO har 
beveget seg på en akse fra uformell til mer formell. 
Opplevelsen av hvorvidt dette er en positiv eller 
negativ utvikling er todelt: At UNN har en mer trans-
parent og forutsigbar organisasjon med klarere 
kommandolinjer og større sammenfall mellom for-
mell og uformell organisasjon oppleves positivt, 
mens byråkratisering, flytting av beslutninger og - 
myndighet oppover i hierarkiet beskrives som nega-
tivt. Spesielt beskriver leger som tidligere hadde 
kortere beslutningsveier og mer direkte tilgang til 
administrerende direktør utviklingen som negativ. 
Det trekkes også frem at de gode historiene som 
fortelles for å beskrive den positive UNN-kulturen i 
hovedsak er fra før LUO ble iverksatt. Kulturen og 
organisasjonsspråket beskrives nå som kaldere, der 
økonomi og struktur oppleves å overskygge fokus på 
kulturutvikling og identitetsbygging. 
 
Mange beskriver at økonomikontrollen har fått for 
stort fokus og at det svekker det som blir beskrevet 
som UNN kulturen: Fri, vi bryr oss, sammen tar vi 
ansvar. Noe av det er riktig men samtidig må vi er-
kjenne at vi er en helt ny organisasjon som er blitt 
radikalt mye større og hver av sykehusene og enhe-
tene i UNN har sin organisasjonskultur med seg inn i 
det fusjonerte sykehuset. Kilde: Intervju 
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8.2.2  Fryktkultur? 

Denne høsten, parallelt med datainnhentingen, 
foregikk det en debatt i media om hvorvidt UNN var 
preget av en fryktkultur. Dette har naturlig vært 
tema i intervjuene. Undersøkelsen inneholdt også et 
spørsmål om hvordan de ansatte opplever å bli møtt 
når de kommer med egne meninger.  

Figur 29: Egne meninger 

 

12 prosent oppgir at de opplever at det blir dårlig 
mottatt å komme med egne meninger, mens  62 
prosent svarer at de opplever å bli godt møtt om de 
kommer med egne meninger.  

Tabell 26: Arbeidssted– Egne meninger 

 Dårlig  Verken 
eller  

Godt Totalt 

Tromsø 12 29 59 100 % 
N 760 

Harstad 6 21 74 100 % 
N 117 

Narvik 19 24 57 100 % 
N 74 

Kilde: Spørreundersøkelse. N 951. Tall i prosent 

Respondentene fra Harstad er de som i størst grad 
opplever at det blir godt mottatt å komme med egne 
meninger, mens respondentene fra Narvik er de som 
i størst grad opplever at det blir dårlig mottatt å 
komme med egne meninger.  

Tabell 27:Stillingskategori – Egne meninger 

 Dårlig  Verken 
eller  

Godt Totalt 

Lege  21 27 52 100 % 
N 175 

Sykepleier  9 34 57 100 % 
N 227 

Annen helse-
faglig stilling 

11 31 58 100 % 
N 256 

Teknisk 
personell 

17 26 56 100 % 
N 23 

Administrativt 
personell 

8 17 75 100 % 
N 115 

Ledelse 11 15 74 100 % 
N 93 

Annet 12 29 65 100 % 
N 91 

Kilde: Spørreundersøkelse. N 977. Tall i prosent.  

 

8.3  Oppsummering og anbefalinger 

Oppsummert kan vi si at evalueringen gir et bilde av 
at UNN gjennom LUO har fått en organisasjonsstruk-
tur som oppleves hensiktsmessig, og som der den er 
forankret ved sammenfall av formell og uformelle 
kommandolinjer danner et godt fundament for en 
felles, overordnet organisasjonskultur. I dag er struk-
turen best forankret fra klinikknivå og opp til øverste 
ledelse. Videre til avdelings-, seksjon- og «det fjer-
de» beslutningsnivå er strukturen i varierende grad 
forankret. Dette gir et stort spillerom for utvikling og 
segmentering av lokale kulturer. Delkulturer med 
«vi» og «dem» perspektiver er en hemmer for sam-
handling og kulturutvikling horisontalt og vertikalt. 
Og uklare kommando- og kommunikasjonslinjer ved 
at formell struktur ikke er implementert i hele orga-
nisasjonen bidrar til å forsterkeopplevelsen og fortel-
lingene om «vi» og dem» 

Under LUO har UNNs hovedkultur utviklet seg på en 
akse fra uformell til formell. Ansatte ved UNN Har-
stad/Narvik opplever ikke å være en del av UNNs 
hovedkultur, men har sin kulturelle tilhørighet til 
avdeling/lokalsykehus. 

Økonomi og struktur oppleves å ha overskygget 
viktigheten av kulturutvikling og identitetsbygging. 
HR trekkes ofte frem som agenter for en byråkratise-
rende kultur der det er viktigere hvordan ting gjøres 
enn hvorfor ting gjøres  

UNN beskrives som hovedregel som en arbeidsplass 
med gode lokale arbeidsmiljø. Delkulturene med 
«vi» og «dem» blir beskrevet som en mulig hemmer 

 

Kilde: Oxford Research AS 
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for samhandling horisontalt og vertikalt. Uklare 
kommando- og kommunikasjonslinjer oppleves å 
virke forsterkende på «vi» og «dem» 

Vi har ikke identifisert en fryktkultr, men informan-
ter som opplever å være i konflikt med ledelsen/ikke 
få anerkjennelse fra ledelsen/mindre handlefrihet i 
ny struktur mener arbeidsmiljøet er forringet som 
følge av LUO 

Flere av informantene tilbakemelder en opplevelse 
av at det ikke er legitimt i alle miljøer å uttrykke 
positivitet i forhold til resultatene av 
LUO/arbeidsforholdene på UNN 

 

8.3.1  Forslag til utvikling av arbeidsmiljøet 

I dag er det i deler av organisasjonen (produksjons-
leddet) en opplevelse av manglende sammenfall 
mellom formell og uformell struktur. Dette utfordrer 
bla informasjons- og kommunikasjonslinjene 

12. Kommunikasjon i linjestrukturen vies spesi-
ell oppmerksomhet. Ledere må bevisstgjø-
res sitt ansvar som formidlere begge veier. 

13. «Gammel organisasjon» lever fortsatt på 
brevark, i beskrivelser og i dagligtalen. Det-
te vedlikeholder gammel struktur, og en 
«vårrengjøring» vil bidra positivt på identi-
tetsutviklingen. 

 

 



 

© Oxford Research AS 61 

Kapittel 9.    Konkurransedyktige fagmiljøer

Et av kriteriene for LUO var at organisasjonen skulle 
legge til rette for konkurransedyktige fagmiljøer som 
gir gode vilkår for videreutvikling og rekruttering av 
nøkkelpersonell. 

 

9.1  Konkurransedyktige fagmiljøer 

UNN rekrutterer generelt godt. Problemområdene 
har vært spesialsykepleiere og legespesialister, sær-
lig til lokalsykehus. Disse er de samme ved UNN som 
i andre helseforetak.  

Informanter mener at LUO-prosjektet ikke har påvir-
ket rekrutteringen direkte. Men prosjektet har ført 
til bedre økonomi og dermed til bedre vilkår for 
utvikling av konkurransedyktige miljøer, sier noen. 
De viser blant annet til at evne til å finansiere utstyr 
er viktig for attraktiviteten. Det hevdes at LUO i liten 
grad har påvirket rekrutteringen negativt, noen ste-
der har det tvert i mot vært positivt, som i Harstad 
og Narvik.  

UNN har meget gode fagmiljøer hvor det legges vekt på 
videreutvikling og rekruttering. Kilde: Intervju 

UNN har i all hovedsak fagmiljøer som er konkurran-
sedyktige med rimelig gode vilkår for rekruttering og 
videreutvikling, med noen mindre unntak. Generelt 
har rekrutteringen av nøkkelpersonell blitt bedre de 
siste årene, men nok helt uavhengig av LUO – særlig 

gjelder dette legespesialister. LUO kan ha bidratt til 
noe bedret rekruttering til Narvik og Harstad. Dog 
består en del rekrutteringsproblemer, i særlig Narvik, 
men disse tror kilden ville vært enda større uten nær 
tilknytning til Tromsø.  

Vi har fått bedre kontroll på økonomien, noe som gjør at vi 
kan investere, sette i gang nye pasient tilbud, jobbe med 
rekruttering og samlet bidrar det positivt til mht å skaffe 
nøkkelpersonell. Kilde: Intervju 

Innen noen områder har UNN konkurransedyktige 
fagmiljøer, mens andre miljøer er fortsatt små og det 
tar tid å bygge opp gruppene. Tettere samarbeid 
med Helsefakultetet bidrar positivt. UNN Narvik er et 
eksempel som viser at LUO og organisasjonsendring-
ene har bidratt sterkt til å løfte lokalsykehuset og 
bedre rekrutteringen, mener en informant. 

Det blir ellers pekt på at HR har vært for lite aktive i 
rekrutteringssammenheng, men at de kommer mer 
med nå. 

 

9.2  Forskning 

Som figuren under viser, har det vært en sterk øk-
ning i produksjon av vitenskapelige artikler ved UNN 
de siste årene. 
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Figur 30: Forskningsproduksjon i UNN 2006-2011 

 

 

Antallet fullførte doktorgrader har steget fra nivået i 
2006, men har ikke fortsatt utviklingen de siste tre-
fire årene. Antall publikasjoner har svakheter som 
uttrykk for forskningsaktivitet, men gir likevel en 
indikasjon på aktiviteten. 

Tabell 28: Ressursbruk til forskning 2009 - 2011 

Ressurser i UNN 2009 2010 2011 

Midler til FoU (mill. kr.) 182 198 200 

Herav til forskning (mill. kr.) 138 150 154 

UNNs totalbudsjett (mill. kr.) 5223 4918 5783 

Andel av totalbudsjett til FoU (%) 3,48 4,03 3,46 

Andel til forskning (%) 2,64 3,05 2,66 

Kilde: UNN Økonomi og Analyse 

Midler til forskning har steget fra 138 millioner kro-
ner i 2009 til 154 millioner i 2011. Forskningsmidle-

nes andel av totalbudsjettet har ligget relativt stabilt 
i løpet av de siste tre årene.  

Forskningsaktiviteten og forskningsproduksjonen i 
UNN har økt gradvis gjennom hele LUO-perioden. 
Ledelsen er langt tydeligere på UNNs lovpålagte krav 
til forskning.  Forskning danner grunnlaget for kvali-
tetssikring av pasientbehandlingen. Det er stor varia-
sjon mellom klinikkene. 

I LUO-perioden har det vært en betydelig økning i 
ressursbruken til forskning. Dette er et bevisst valg 
av direktøren som har prioritert forskning på en helt 
annen måte enn tidligere. Det har egentlig vært et 
paradigmeskifte, sier en informant.  

 

 

 

 

Kilde: UNN 
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Figur 31: Pågående forskningsprosjekter i UNN, mai 2012 

 

Antallet forskningsprosjekter varierer rimeligvis 
mellom enhetene. Informanter mener at noen kli-
nikker har for liten forskningsaktivitet. Det gjelder 
blant annet i de psykiatriske enhetene. 

Universitetssykehuset Nord-Norge har i samarbeid 
med Helse Nord, bygget opp et apparat for forsk-

ningsstøtte, som er tilgjengelig for hele regionen. 
Disse sidene er ment å samle nyttige ressurser for 
nye så vel som erfarne forskere. Senteret skal også, i 
samarbeid med klinikkene og ledelsen for øvrig, 
bidra til at UNN oppfyller sine overordnede målset-
tinger ved å sette fokus på kvalitetssikring og forbed-
ring. 

 

Kilde: FAS – forskningsadministrativt system i UNN 
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Kapittel 10.    Samarbeid med primærhelsetjenesten 

Den nye organisasjonen skulle legge til rette for 
bedre og mer forpliktende samhandling med pri-
mærhelsetjenesten.  

10.1  Erfaringer og forbedringer 

UNN er opptatt av å styrke samhandlingen med 
primærhelsetjenesten. Blant annet er det en all-
mennlege med i alle leanprosjektene.  Tidligere måt-
te man spørre om å være med, sier en primærlege. 
Fastlegenes synspunkter er viktig for utviklingen av 
behandlingstiltakene. 

Det er nok Samhandlingsreformen som betyr mest 
for samarbeidet, sier informanter, men klinikkstruk-
turen gjør dette arbeidet lettere. Det er en langt 
større interesse fra UNN sin side i å trekke inn fastle-
gene i utviklingsprosjekter som har betydning for 
samhandlingen. 

Lokalsykehusfunksjonene er blitt styrket gjennom 
luo-perioden gjennom enklere prosedyrer for inn-
leggelser, observasjonspost og vilje til samarbeid og 
samhandling.  

Samarbeidet preges i stor grad av relasjonene man 
har opparbeidet med legene på UNN. UNN har blitt 
mer effektivt. Epikrisene kommer raskere. Det er 
bedre prosedyrer for innskriving og utskriving. Ven-
tetida for innleggelse er kortere. Stort sett er epikri-
sene ok. Det var vært gjennomført et arbeid for å 
styrke den innholdsmessige kvaliteten på disse. 

UNN har etablert formelle strukturer for å styrke 
samhandlingen med primærhelsetjenesten. Nasjo-
nalt senter for samhandling og telemedisin (NST) er 
ansvarlig for koordineringen av samhandling mellom 
UNN og kommunene i Troms og de nordlige delene 
av Nordland som tilhører sykehusets ansvarsområde. 
Overordnet samarbeidsorgan (OSO) representerer 
UNN og kommunene i lokalsykehusområdet på råd-
manns- og direktørnivå. Etter vedtektenes § 1 skal 
OSO «…legge til rette for gode og sammenhengende 
pasientprosesser ved å utvikle et velfungerende 
samarbeid mellom kommunene og UNN.» OSO er 
først og fremst en møteplass for kommunene og 
UNN. 

De kliniske samarbeidsutvalgene utvikler og evalue-
rer retningslinjer for faglig samarbeid som skal sikre 

gode pasientforløp. 10 kliniske samarbeidsutvalg er i 
funksjon. 

Det er inngått 11 tjenesteavtaler mellom de 31 
kommunene i UNN`s nedslagsfelt og sykehuset. 
Formålet med samarbeidsavtaler er å fremme sam-
handlingen mellom kommuner og helseforetak ved å 
konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mel-
lom kommune og helseforetak, og å etablere gode 
samarbeidsrutiner på sentrale samhandlingsområ-
der. Den overordnede hensikten med avtaler er å 
bidra til at pasienter og brukere opplever at tjenes-
tene er samordnet og av god kvalitet, og at det alltid 
er klart hvem som skal yte de aktuelle tjenestene. 

Praksiskonsulent-ordningen - PKO - er et nettverk av 
allmennpraktiserende leger som skal sikre og styrke 
samarbeidet mellom sykehusets avdelinger, all-
mennpraktiserende leger og den kommunale pleie- 
og omsorgstjenesten til beste for enkeltpasienten. I 
dag er 10 praksiskonsulenter tilknyttet klinikker ved 
sykehuset.  

Samhandlingsreformen setter 3 hovedmål for dette 
arbeidet: 

1. Mer helhetlige og koordinerte helse- og omsorgs-
tjenester  

2. En større del av helse- og omsorgstjenestene skal 
utføres i kommunene  

3. Styrke forebyggingen og bedre folkehelsen  

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester gjen-
nomførte i 2011 en nasjonal undersøkelse blant 
personer som hadde opphold ved sengeposter på 
somatiske sykehus. 

Undersøkelsen viser at samhandling er den indikato-
ren som får nest lavest skår nasjonalt. Indikatoren er 
en kombinasjon av to spørsmål som gjelder samar-
beidet mellom sykehuset og fastlegen om det en har 
vært innlagt for og sykehusets samarbeid med 
hjemmetjenesten eller andre kommunale tjenester.  

For UNN kommer følgende bilde frem: 

Tabell 29:  

Spørsmål UNN 
Tromsø* 

UNN 
Harstad* 

UNN 
Narvik* 

Opplever du at sykehu-
set har samarbeidet bra 

 
65 

 
65 

 
52 
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med fastlegen din om 
det du har vært innlagt 
for? 

Opplever du at sykehu-
set har samarbeidet bra 
med hjemmetjenes-
ten/andre kommunale 
tjenester om det var 
innlagt for 

 
49 

 
62 

 
61 

*prosentandeler av positive svar 

 

Ved UNN Narvik og UNN Tromsø gav ca 30 % av 
respondentene negativt svar på samarbeidet mellom 
sykehuset og de kommunale tjenestene. Ved UNN 
Harstad var 15 % av svarene negative. 

I samtalene med fastlegene som er med i utvalget, 
trekkes det frem at epikrisene er blitt innholdsmes-
sig bedre, de kommer stort sett kort tid etter utskri-
velse, innleggelsesrutinene er styrket. De fleste pasi-
entene som legges inn, er eldre med et sammensatt 
sykdomsbilde, som trenger et tverrfaglig behand-
lingsopplegg i nært samarbeid med fastlegen. Ingen 
av legene har trukket frem klinikkstrukturen som et 
hinder for samhandlingen, men trekker i stedet frem 
viktigheten av å ha lett tilgang til spesialisert fag-
kompetanse i sykehuset når det oppstår behov for å 
drøfte en pasientsak i forbindelse med innleggelse. 

Fastlegene er opptatt av at sykehuset, og særlig 
lokalsykehusene, har stabile gode fagmiljøer. I sam-
talene kommer det frem særlig bekymring for de 
ledige overlegestillingene ved UNN Harstad. Psykia-
trien oppleves å være i en særlig vanskelig situasjon. 

Fastlegenytt er ett av virkemidlene for å imøtekom-
me dette behovet. Alle de intervjuede sier at fastle-
genytt gir god og nyttig informasjon. I tillegg etter-
spørres formaliserte møteplasser mellom sykehuset 
og fastlegene. De formelle samarbeidsorganene 
oppleves ikke å dekke dette behovet da de i liten 
grad involverer fastlegene. Her tenkes det på årlige 
dialogmøter, regionsvis organisert, som blir en arena 
for informasjonsutveksling og faglig drøfting. 

De er kommet forslag om at overlegene bør kunne 
være nærmeste kontaktpunkt med fastlegene når 

det er behov for det. Mange av overlegene fjerner 
seg fra lokalsykehusoppgavene. Det er lett for at 
dette skjer på et spesialisert universitetssykehus. 

Henvisninger går greit. Problemene oppstår når man 
pr. telefon skal drøfte en øyeblikkelig hjelpinnleggel-
se eller et behandlingsopplegg med en lege på UNN 
Tromsø. Da er sentralbordet ofte proppen i syste-
met, det er vanskelig å komme gjennom. Tidligere 
kunne man ringe direkte til avdelingene, sier en 
kilde. 

I lokalsykehusene savnes en stedlig ledelse som har 
myndighet til å ta beslutninger som har betydning 
for samarbeidet med primærhelsetjenesten. 

Det er fortsatt mange eksempler på pasienter som 
ikke får koordinert undersøkelsene som skal gjen-
nomføres på flere klinikker, og dermed utsettes for 
betydelig tids- og reisemessige belastninger. 

Noen mener at det er behov for et møteforum med 
UNN Tromsø for gjensidig informasjon/diskusjon om 
samhandling og kvalitetssikring. Det er i dag for stor 
avstand mellom fastlegene og UNN, sier en infor-
mant. 

I forhold til LUO, sa en av fastlegene følgende:” Det 
får være opp til sykehuset å finne frem til den beste 
organisasjons- og ledelsesstrukturen. Jeg er opptatt 
av at mine pasienter som legges inn får den beste 
behandlingen. I så måte er samhandling og kvalitet 
nøkkelord”. 

 

10.2  Oppsummering 

Evalueringen tyder på at samarbeidet med primær-
helsetjenesten er under utvikling. LUO har ikke med-
ført større utfordringer i dette.  UNN har på plass 
formelle strukturer, og informasjon i form av Fastle-
genytt. Likevel etterspør fastleger mer dialog, ek-
sempelvis i form av et dialogforum, som kunne være 
mer på fastlegenes premisser.  
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Kapittel 11.    Måloppnåelse 

LUO hadde følgende mål: 

 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 

Som vi påpekte i kapittel to, er dette langsiktige mål. 
Selv om det nå er fem år siden oppstart av prosjektet 
LUO, så vil vi mene at effektene bare delvis kan for-
ventes å være realisert nå. 

 

11.1  Vurdering av måloppnåelse 

LUO-prosjektets måloppnåelse kan måles ut fra 
mange ulike parametere. I spørreundersøkelsen har 
vi helt overordnet bedt de ansatte vurdere i hvilken 
grad LUO-prosjektet har nådd sine overordnede 
målsettinger. Svarene er illustrert i figuren nedenfor.  

 

Figur 32: LUO-prosjektets måloppnåelse  

 

 

Slik figuren illustrerer, er det stor spredning i svare-
ne. Mens 30 prosent svarer at LUO-prosjektet i stor 
grad har nådd sine målsettinger, har 37 prosent svart 
i liten grad.  

Tabell 30: Arbeidssted – LUO-prosjektets måloppnåel-
se 

 I liten 
grad  

Verken 
eller  

I stor 
grad 

Totalt 

Tromsø 38 31 31 100 % 
N 465 

Harstad 28 42 30 100 % 
N 60 

Narvik 39 30 30 100 % 
N 33 

Kilde: Spørreundersøkelse. N 633. Tall i prosent 

Tabellen over viser at det kun er små variasjoner 
over svarene fra de ulike arbeidsstedene. 

 

11.2  UNN som universitets- og regionssy-
kehus 

I vårt materiale finner vi ikke indikasjon på at UNN er 
vesentlig endret som universitets- og regionsykehus. 
Vårt innrykk er at LUO ikke har påvirket dette i ve-
sentlig grad. Vi har riktignok ikke data fra eksterne 
samarbeidspartnere som universitetet f. eksempel. 
Denne evalueringen har hatt et «indremedisinsk» 
hovedperspektiv.  

 

11.3  Lokalsykehusfunksjonene 

I spørreundersøkelsen mener nesten halvparten av 
respondentene at LUO ikke har påvirket lokalsyke-
husfunksjonene, mens 27 % mener å oppleve nega-
tive konsekvenser. Fagfolk på det operative nivået 
vurderer de negative konsekvensene som betydelig 
større enn ledere og adm. personell. Det er påfallen-
de at så mange av respondentene fra UNN Harstad 
og UNN Narvik mener LUO har påvirket lokalsyke-
husfunksjonene negativt.  

Til tross for mange av respondentenes kritiske vur-
deringer, ser vi ingen motsetning mellom klinikk-
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strukturen og målet om å forbedre lokalsykehus-
funksjonene. Klinikkstrukturen med faglig gjennom-
gående ledelse gir grunnlag for å knytte fagmiljøene 
sammen for dermed å redusere sårbarhet. Struktu-
ren gir også mulighet til samarbeid innad i klinikkene 
og mellom klinikkene ved at pasientene får behand-
ling der kapasiteten er størst uavhengig av lokasjon.  

Som det likevel fremgår på flere områder i evalue-
ringen må det iverksettes tiltak for å styrke sam-
handlingen innad og mellom klinikkene. 

 

11.4  Økonomisk handlingsrom 

Sykehuset har fått kontroll på økonomien. Det kan i 
seg selv gi et handlingsrom, men mange ansatte kan 
oppleve det motsatt, da sykehuset husholderer 
stramt med disponible midler. 

I spørreundersøkelsen spurte vi respondentene etter 
deres inntrykk og vurderinger. Et av hovedmålene i 
LUO var å bedre UNNs økonomiske handlingsrom og 
vi spurte derfor respondentene på hvilken måte de 
mener LUO-prosjektet har endret det økonomiske 
handlingsrommet ved UNN. 

Figur 33: LUOs påvirkning på økonomisk handlings-
rom ved UNN 

 

Slik figuren viser er det en relativt lik andel av res-
pondentene som mener LUO-prosjektet har påvirket 
UNNs økonomiske handlingsrom positivt (39 pro-
sent) og negativt (38 prosent). I tillegg svarer 23 

prosent at de ikke mener det økonomiske handlings-
rommet har blitt påvirket/endret med LUO.  

Krysses svarene med arbeidssted finner en at hold-
ningene er relativt likt fordelt blant arbeidsstedene, 
med noe mer positiv vurdering i Tromsø enn i Nar-
vik. 

Tabell 31: Arbeidssted – LUOs påvirkning på økono-
misk handlingsrom  

 Negativt Ikke 
påvirket  

Positivt Totalt 

Tromsø 39 21 40 100 % 
N 425 

Harstad 36 27 36 100 % 
N 66 

Narvik 35 38  27 100 % 
N 34 

Kilde: Spørreundersøkelse. N 530. Tall i prosent 

Skiller en mellom ulike stillingskategoriene finner en 
at det er ledelsen og administrativt personell som i 
størst grad mener det økonomiske handlingsrommet 
er positivt påvirket av LUO, mens det er sykepleierne 
og annet helsefaglig personell som er mest negative.  

 

11.5  Forholdet mellom oppgaver og res-
surser 

Når vi spør de ansatte om deres egen opplevelse av 
forholdet mellom tildelte oppgaver og tilgjengelige 
ressurser, kommer vi nærmere deres egen hverdag, 
og svarene blir ikke gitt på sykehusnivå, men på 
eget, lokalt nivå.  Her er resultatene mer negative. 

Figur 34: LUOs påvirkning på forholdet mellom tildelte 
oppgaver og tilgjengelige ressurser 

 

Som vi så i kapittel 5.1, svarte 49 prosent av respon-
dentene i spørreundersøkelsen at LUO-prosjektet 
har påvirket deres opplevelse av forholdet mellom 
tildelte oppgaver og tilgjengelige ressurser negativt, 
mens 12 prosent svarte positivt.  

Ser en svarene opp mot arbeidssted finner en at 
dette ikke varierer spesielt mye. Skiller en mellom 
ulike stillingskategoriene finner en også her at det er 
ledelsen og administrativt personell som ser mest 
positivt på hvordan LUO-prosjektet har påvirket 
forholdet mellom tildelte oppgaver og tilgjengelige 
ressurser, mens det er det helsefaglige personellet 
som er de mest negative.   
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De ansattes opplevelse av forholdet mellom oppga-
ver og tildelte ressurser må ses i lys av at UNN i løpet 
av LUO-prosjektet har redusert et underskudd på 
470 millioner kroner til overskudd i 2011. De til-
gjengelige ressursene påvirker naturligvis denne 
opplevelsen. Ut fra intervjuene får vi et inntrykk av 
at mange opplever å ha strammere økonomiske 
rammer enn før og at man ikke helt aksepterer at 
det skal være slik. Her har UNN antakelig et behov 
for å kommunisere tydelig rundt behovet for øko-
nomisk styring og de prioriteringer som foretas. 

 

11.6  Organisasjonskultur 

Vi har sett at UNN har flere delkulturer. Strukturen 
som etablert i LUO kan være et godt grunnlag for 
utvikling av en mer felles kultur. Organisasjonsstruk-
tur er organisasjonskulturens skjelett. Derfor blir det 
viktig at strukturen forankres i hele organisasjonen. I 
dag er det i deler av organisasjonen (produksjons-

leddet) en opplevelse av manglende sammenfall 
mellom formell og uformell struktur.  

En utvikling i retning av en mer felles delt kultur 
stiller krav til ledelse, ikke minst på nivåene under 
klinikksjef. Lederne er sentrale rollemodeller og 
kulturbærere, og det blir derfor viktig at forventinger 
til lederutøvelse i UNN-systemet tematiseres og 
konkretiseres 

 

11.7  På vei mot måloppnåelse? 

Vi oppfatter at målene for LUO er langsiktige mål. Vi 
kan ikke si at målene er nådd. Vår evaluering viser 
tvert i mot at mange av de ansatte mener at UNN 
ikke har nådd målene. Dette er imidlertid et funn 
som må fortolkes. Slik vi ser det, er UNN i en prosess 
som må videreføres og flere tiltak må til for at måle-
ne skal kunne innfris.  
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Kapittel 12.    Anbefalinger for videreutvikling 

12.1  Ansattes forslag 

I spørreundersøkelsen som gikk ut til alle ansatte ble 
følgende fritekstspørsmål stilt: “Hva er det viktigste å 
fokusere på videre, for å oppnå målsetningene for 
LUO-prosjektet?“ 

288 av respondentene valgte å skrive inn et svar 
(maks 250 tegn). Nedenfor er en ordsky som illustrer 
hva det ble fokusert på i svarene som kom inn. Alle 
svarene er i sin helhet lagt inn i ordskyen som funge-
rer på den måten at dess oftere et ord forekommer, 
dess større blir det fremstilt.  

 

Figur 35: Ordsky – Hva er det viktigste å fokusere på videre? 

 

 

Vi foretok videre en grovsortering av innspillene der 
svarene ble plassert i 1-3 kategorier hver. Vi vil vide-
re gå noe nærmere inn i innholdet i de ulike katego-
riene. På spørsmål om hva som er det viktigste å 
fokusere på videre for å oppnå målsetningene i LUO 
er dette områdene ansatte fokuserte på:  

 Fokusere på fag, konkurransedyktige fagmiljøer, 
rekruttering og faglig kvalitet – 61 svar 

 Behov for å styrke arbeidsmiljø og kultur – 52 
svar 

 Intern kommunikasjon og lytte mer til de ansat-
te på alle nivåer – 50 svar 

 Klinikkstruktur og bedre samhandling mellom 
klinikker og avdelinger – 46 svar 

 Bedre forholdet mellom oppgaver og ressurser, 
styre det økonomiske handlingsrommet, bedre 
ressursutnyttelsen – 43 svar 

 Mer myndighet til ansatte på lavere nivåer, 
behov for å styrke ledelsesfunksjonene 45 svar 

 Pasientforløp/Pasientbehandling - 44 svar 

 For stor avstand mellom de ulike ledelsesnivåe-
ne, styring og ledelse – 35 svar 

 "Avbyråkratisering", oppleves som at det er for 
stort fokus på administrasjon og rapportering, 
tar fokus fra fag – 35 svar  

 Antall ledelsesnivåer – 25 svar 

 Stryke lokalsykehusfunksjonen (styrke Harstad 
Narvik) – 29 svar  

 Større åpenhet, mer rom for å komme med 
egne meninger – 13 svar  
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 Tydelighet i mål for arbeidet og prosesser – 10 
svar  

Dette utgjør 485 svar av de 288 respondentene som 
avga fritekstsvar.  

Vi fant altså at det kom mange synspunkter og for-
slag som peker på et behov for bedre samhandling 
og kommunikasjon. Dette synes å være knyttet til et 
ønske om bedre arbeidsmiljø og en bedre bruk av 
ressurser til pasientens beste. Fagmiljø nevnes av 
mange. Det synes klart at ledelse, faglighet, sam-
handling er tema som de ansatte er mer opptatt av  
fag fremfor struktur og rapportering.  

Under er et utvalg utsagn fra respondentene: 

  

12.1.1  Fagmiljø 

 legge til rette for å bygge gode fagmiljøer med 
fokus på samarbeid, trygghet og tydelige mål-
settinger som der personalet opplever seg sett 
og verdsatt. 

 Prosjektet har rasert godt etablerte fagmiljøer. 
Fagpersoner har sluttet, blitt presset ut av sine 
miljøer. Fagkompetanse er erstattet av uproduk-
tive konsulenter/rådgivere. 

 

12.1.2  Samhandling og kommunikasjon 

 Kommunikasjon i alle ledd i organisasjonen. Føle 
at man er deltaker og ikke tilskuer til det som 
skjer! 

 Samhandling, ansattmedvirkning, åpenhet i alle 
prosesser, dialog mellom alle nivåer i sykehuset, 
faglig kvalitet og fokus på pasienten. 

 Skal personale kunne komme med tilbakemel-
dinger på forhold som bør påklages, eller av-
viksmeldes, bør det være enkelt å kunne gjøre 
dette. Å skrive avvik på dette sykehuset med 
tanke på avviksmeldinger via intranett bør gjø-
res noe med. Gjør det enkelt. 

 Tverrfaglig samarbeid på lokalsykehusnivå er 
ikke formalisert. Beslutningsveien kan være lang 
og tidskrevende. 
 

 

12.1.3  Struktur, ledelse og styring 

 Vurdere hvorvidt det er økonomisk og faglig 
hensiktsmessig å ha avdelingsledere som det 
ekstra ledd mellom seksjonsledere og klinikksjef 

 Det er nok effektivt å ha få organisasjonslinjer 
fra grunnplanet i org. og oppover i ledelsen, 

men det gir en fremmedgjøring av min rolle her. 
Savner Schrøder-tida, selv om jeg ser at vi når en 
del eff.-mål. Økonomi i sentrum nå, ikke pasien-
ten. 

 Stabilisering av strukturer. Endringene i seg selv 
gir de negative ringvirkningene, klinikkene må få 
tid til å lage system/finne seg til rette i det nye. 
Noen justeringer nødvendig, der ledelses spenn 
er for stort. 

 Min klinikkstruktur i K3K er ikke tilfredsstillende. 
Gynekologifaget er "smuldret opp", uklare ledel-
seslinjer. Dette må endres på slik at vi kan opp-
når LUOs målsetting. 

 Enhetvise budsjett, slik at virksomhetens hand-
lingsrom blir tydeligere definert. Det vil bli enk-
lere å ha forståelse for prioriteringer hvis det 
faglige ansvaret og budsjettansvar sees mer i 
sammenheng.  

 Hvordan ivaretar UNN samarbeid internt i lokal-
sykehusene? Ivaretakelse av ledere? LUO bør 
omgjøre alle seksjoner til avdelinger i lokalsyke-
husene, slik at de blir representert i klinikkleder-
teamene. 

 Det skulle ha vært forbudt å ansette folk i ledel-
sesstilliing, som ikke har ledelsesutdanning, og 
som er tidligere kollega på avdelingen. 
 

12.1.4  Kultur 

 Har opplevd mye kameraderi og ikke egnede 
ledere, det trengs en gjennomgang av ledere og 
lederstil ved UNN. Arbeidstakere bør bli tatt på 
alvor, ikke straffet for å si ifra om ting som er 
galt. 

 LUO bør høre hva ansatte sier, de som ser pasi-
entene hver dag og gjør den jobben et sykehus 
skal gjøre.  Fjern konsulenter, ledere, leger, altså 
de som sluker lønnsmidler, men ikke bidra til 
bedre pasientbehandling! 

 

12.1.5  Andre tema 

 LUO-prosjektet er noe som jeg ikke har hørt\lest 
om, og det gjelder mine kolleger også 

 Mer hensyn til pasient og ansatt, ikke kun øko-
nomi.  Arbeidsklima er blitt mye tøffere. mange 
ønsker seg bort fra UNN 

 Mitt positive utgangspunkt har endret seg til 
negativt. Tror ikke sammensetting av klinikkene 
er helt bra for enkelte avdelinger. 

 Ny omorganisering, både for pasienter og per-
sonal trivsel! Nå er det blitt ett drittsykehus, 
hvor man gruer seg til å gå på jobb. 
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 Presentere ideen, målsettingene (på nytt?)på 
den enkelte arbeidsplass 

 Redusere byråkrati, stanse oppvekst (som 
ugress)av administrativ unødvendig roller, bud-
sjettere med fokus på pasientenes behov og ikke 
stab sine behov. 

 Unngå bruk av one-size-fits-all, som oftest ikke 
passer noen. 

 Uroen som er i media ifht kultur kommer nok til 
å ta sin tid. Uttalt misnøye kommer ofte ifm at 
uformelle ledere er "fratatt posisjon/privilegier" 
- og vil nok markere misnøye med dette fortsatt. 
Likefullt viktig omorganisering. 

 

 

12.2  Våre anbefalinger 

I dag er det i for store deler av organisasjonen, spe-
sielt gjelder dette medarbeiderne som opererer i 
pasientgrensesnittet, en opplevelse av manglende 
sammenfall mellom formell og uformell struktur. 
Dette påvirker bla opplevelsen av hvordan og hvor 
beslutninger fattes, noe som og bidrar til usikkerhet 
og opplevelse av å være distansert fra øvrige deler 
av UNN. Lederne er sentrale rollemodeller og kultur-
bærere. Derfor vesentlig at forventingene til leder-
utøvelse på alle nivå i UNN-systemet tematiseres og 
konkretiseres. Vår anbefaling er derfor å legge et 
ekstra påtrykk ved å få organisasjonsstrukturen for-
ankret der verdiskapningen skjer, i pasientgrense-
snittet ved å klargjøre forventinger og handlingsrom 
til seksjonsledere og «det fjerde nivå», samt dyktig-
gjøre de i sine funksjoner. 

 

12.2.1  Forslag til utvikling av strukturen 

Fokuset fremover må være å gi strukturen best mulig 
innhold med fokus på tiltak som kan styrke sam-
handlingen mellom klinikkene 

Det bør ikke gjøres endringer i dagens klinikkstruktur 
nå, men det iverksettes tiltak i UNN Harstad og UNN 
Narvik for å tilpasse strukturen deres behandlings-
hverdag: 

14. Organisasjonsstruktur (styring/ledelse/ be-
slutning) er organisasjonskulturens skjelett. 
Det er derfor viktig at strukturen forankres i 
hele organisasjonen 

15. Det gjøres en strukturell harmonisering slik 
at man får samme ledernivå på de største 
enhetene 

16. Det etableres et formelt samarbeidsorgan 
for Harstad og Narvik 

17. Det bør vurderes en  separat evaluering av 
organiseringen av medisinsk klinikk, som 
har valgt en annen struktur enn de øvrige 
klinikkene.   

For stab/støtte har vi følgende forslag 

18. Hver klinikk får sin HR-rådgiver, som fortsatt 
er ansatt i HR-senteret 

19. Det må vurderes å styrke HR-ressursene i 
UNN Narvik og UNN Harstad 

20. Økonomi-og analysesenteret, kommunika-
sjonssenteret, HR-senteret og administra-
sjonssenteret vurderes slått sammen til ett 
senter, for eksempel ledet av viseadm. di-
rektør 

 

12.2.2  Forslag til utvikling av styring og ledelse 

Ledelse må vies betydelig oppmerksomhet.  

21. Lederne er sentrale rollemodeller og kultur-
bærere. Viktig at forventinger til lederut-
øvelse i UNN-systemet tematiseres og kon-
kretiseres 

22. Det bør vurderes om avdelingsoverleger i 
sammenslåtte avdelinger med flere fagspe-
sialiteter bør ha mulighet til å delta på kli-
nikkledermøtene for å sikre et best mulig 
beslutningsgrunnlag for klinikksjefen. Etter 
vår vurdering bør disse kunne ha observa-
tørstatus i klinikklederteamet 

23. Styrings- og ledelsesnivå er i mindre grad 
forankret fra avdelingsledernivå til medar-
beidernivå (det er flere medarbeidere som 
ikke vet hvilken klinikk de tilhører). Det er 
vesentlig å få kommunisert styrings- og le-
delsesstrukturen ut i hele organisasjonen. 
Dette vil tydeliggjøre ansvarslinjer, av-
stemme forventninger, styrke kommunika-
sjonen og opplevelsen av tilhørighet. I dag 
er det en opplevelse at mange beslutnings-
arenaer ligger utenfor den formelle struktu-
ren  

24. Styrke fokus på lederutøvelse og operative 
lederferdigheter. Seksjonsledernivået og 
det 4. ledernivået trekkes frem som særlig 
utfordrende for lederne på disse nivåene, 
og vi anser det er hensiktsmessig å styrke 
og dyktiggjøre disse leddene. 
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12.2.3  Forslag til utvikling av arbeidsmiljøet 

I dag er det i deler av organisasjonen (produksjons-
leddet) en opplevelse av manglende sammenfall 
mellom formell og uformell struktur. Dette utfordrer 
bla informasjons- og kommunikasjonslinjene 

25. Kommunikasjon i linjestrukturen vies spesi-
ell oppmerksomhet. Ledere må bevisstgjø-
res sitt ansvar som formidlere begge veier. 

26. «Gammel organisasjon» lever fortsatt på 
brevark, i beskrivelser og i dagligtalen. Det-
te vedlikeholder gammel struktur, og en 
«vårrengjøring» vil bidra positivt på identi-
tetsutviklingen. 
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Vedlegg 

Spørreskjema 

Mailtekst: 

 

EVALUERINGEN AV LUO-PROSJEKTET VED UNN 

Langsiktig utvikling og omstilling ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

Du inviteres herved til å besvare en spørreundersøkelse i forbindelse med evalueringen av prosjektet Langsiktig utvikling og 

omstilling (LUO) i UNN. Undersøkelsen sendes til alle ansatte ved UNN og vi håper du har anledning til å delta. Det tar 4-5 

minutter å svare på undersøkelsen. Det er svært viktig at du går gjennom hele undersøkelsen når du først begynner, og 

trykker på knappen merket “Send inn og avslutt“ på siste side. Vi ber deg vennligst svare senest 24. oktober 2012. Undersø-

kelsen finner du her: 

https://www.or.e-server.dk/surveys/X77PZT/ 

Om evalueringen 

LUO står for Langsiktig utvikling og omstilling og refererer til navnet på omstillingsprosjektet som ble igangsatt på UNN i 

2008. Evalueringen har som mål å avdekke om den nye klinikkstrukturen som ble vedtatt i 2007 har bidratt til å sikre for-

bedret organisatorisk funksjonalitet blant annet gjennom etablering av klinikkstrukturen. Direktørens ledergruppe ved UNN 

har vedtatt å gjennomføre en evaluering av LUO-prosjektet, og evalueringen gjennomføres av Oxford Research AS i samar-

beid med Bedriftskompetanse AS og VINN AS. Evalueringen baseres i tillegg til denne spørreundersøkelsen på blant annet 

dokumentstudier og intervjuer. Det er kun det eksterne evalueringsteamet som vil ha tilgang på svarene fra denne under-

søkelsen.   

Vi takker på forhånd for dine svar.  

Med vennlig hilsen evalueringsteamet  

v/ prosjektleder Tore Neset 

Oxford Research AS – Bedriftskompetanse AS – VINN AS 

 
For eventuelle spørsmål ta kontakt med Erle Holstad Wright ved Oxford Research på ehw@oxford.no 

 

___________________________________________________ 

 

Side 1. 

 

Velkommen til spørreundersøkelsen om LUO-prosjektet ved UNN.  

Benytt "neste" og "tilbake" knappene (øverst og nederst på nettsiden) for å navigere i spørreskjemaet - ikke pilene i din 

nettleser. 

 

På forhånd takk for din besvarelse! 

 

Side 2 

Del 1 - Bakgrunn 

  

Spørsmål 1: 

Hvilken klinikk/senter/stab hører du til? 

Svaralternativer: Akuttmedisinsk klinikk. Allmennpsykiatrisk klinikk. Barne- og ungdomsklinikken. Diagnostisk klinikk. Hjerte- 

og lungeklinikken. Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken. Medisinsk klinikk. Nevro- og ortopediklinikken. Operasjons- og 

intensivklinikken. Rehabiliteringsklinikken. Rus og spesialpsykiatrisk klinikk. Drifts- og eiendomssenteret. Nasjonalt kompe-

tansesenter for telemedisin. Stab. Annet. Vet ikke/Ikke relevant 

https://www.or.e-server.dk/surveys/X77PZT/
mailto:ehw@oxford.no
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Spørsmål 2: 

Hvilken stillingskategori passer deg best? 

Svaralternativer: Lege. Sykepleier. Annen helsefaglig stilling. Teknisk personell. Administrativt personell. Ledelse. Annet. Vet 

ikke/Ikke relevant.  

 

Spørsmål 3: 

Hvor arbeider du? 

Svaralternativer: Tromsø. Harstad. Narvik. Annet sted. 

 

Side 3 

Spørsmål 4: 

Har du ledelsesansvar? 

Svaralternativer: Ja, personalansvar. Ja, faglig ansvar. Nei. Vet ikke/Ikke relevant. 

  

Spørsmål 5:  

Har du arbeidet ved UNN siden før 2008 (før oppstarten av LUO-prosjektet)? 

Svaralternativer: Ja. Nei. Vet ikke/Ikke relevant. 

  

Spørsmål 6: 

Hvor godt kjenner du innholdet i LUO-prosjektet? 

Svaralternativer: Kjenner innholdet i LUO. Kjenner litt til LUO. Kjenner ikke innholdet i LUO. Vet ikke/Ikke relevant. 

  

Side 4 

Spørsmål 7: 

Ble dine arbeidsoppgaver endret som følge av LUO-prosjektet? 

Svaralternativer: Ja, i stor grad. Ja, i noen grad. Nei, mine arbeidsoppgaver er de samme. Vet ikke/Ikke relevant. 

  

Del 2 - Struktur og organisering 

  

Spørsmål 8: (GRID) 

Hvor enig er du i følgende påstander: 

 Dagens klinikkstruktur er mer hensiktsmessig enn avdelingsstrukturen som var før LUO-prosjektet. 

 Virksomhetsstyringen(styring og ledelse av sykehusets klinikker og avdelinger) fungerer hensiktsmessig. 

Svaralternativer: Helt uenig. Delvis uenig. Verken eller. Enig. Helt enig. Vet ikke/Ikke relevant. 

 

Side 5 

Del 3 - Ledelse 

  

Spørsmål 9: (GRID)  

 Hvordan opplever du at dagens øverste ledelse ved UNN fungerer? 

 Hvordan opplever du at din klinikkledelse/stabsledelse/senterledelse fungerer? 

Svaralternativer: Svært dårlig. Dårlig. Verken eller. Godt. Svært godt. Vet ikke/Ikke relevant. 

 

Spørsmål 10: (GRID) 

Hvor enig er du i følgende påstander: 

 Det er tydelig for meg hvem som er min nærmeste leder. 

 Min nærmeste leder fungerer godt i lederrollen. 

 LUO-prosjektet har bidratt til klarere ledelses- og ansvarslinjer. 

Svaralternativer: Helt uenig. Delvis uenig. Verken eller. Enig. Helt enig. Vet ikke/Ikke relevant. 

 

Side 6 

Del 4 - Kultur og arbeidsmiljø 
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Spørsmål 11: (GRID) 

 Har arbeidsmiljøet ved UNN endret seg som følge av LUO-prosjektet, i så tilfellet hvordan? 

 Hvordan vurderer du det lokale arbeidsmiljøet du er en del av? 

Svaralternativer: Svært negativt. Negativt. Verken eller/Ikke endret. Positivt. Svært positivt. Vet ikke/Ikke relevant. 

  

Spørsmål 12:  

Hvordan blir du i dag møtt, om du kommer med egne meninger? 

Svaralternativer: Svært dårlig. Dårlig. Verken eller. Godt. Svært godt. Vet ikke/Ikke relevant. 
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Del 5 - Effektivitet og kvalitet 

  

Spørsmål 13: (GRID) 

Vennligst angi det svaralternativet du mener passer best for de enkelte spørsmålene. 

 På hvilken måte har LUO-prosjektet påvirket og/eller endret det økonomiske handlingsrommet ved UNN? 

 Hvordan har LUO prosjektet påvirket din opplevelse av forholdet mellom tildelte oppgaver og tilgjengelige ressurser? 

 Hvordan har LUO-prosjektet påvirket kvaliteten på pasientforløpene? 

 Hvordan har LUO-prosjektet påvirket muligheten for å arbeide effektivt? 

 Hvordan har LUO-prosjektet påvirket samhandling på tvers av fagmiljøer? 

 Hvordan har LUO-prosjektet bidratt til samhandling på tvers av geografiske lokasjoner? 

 Hvordan har LUO-prosjektet bidratt til samhandling på tvers av klinikker? 

 Hvordan har LUO-prosjektet påvirket lokalsykehus-funksjonen? 

Svaralternativer: Svært negativt. Negativt. Ikke påvirket. Positivt. Svært positivt. Vet ikke/Ikke relevant. 
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Til slutt 

  

Spørsmål 14: 

Etter din vurdering, i hvilken grad har LUO-prosjektet nådd sine overordnede målsetninger? 

Svaralternativer: I svært liten grad. l liten grad. Verken eller. I stor grad. I svært stor grad. Vet ikke/Ikke relevant. 

  

Spørsmål 15: 

Hva er det viktigste å fokusere på videre, for å oppnå målsetningene for LUO-prosjektet? 

Svar: fritekst, maks 256 tegn.  
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TAKK FOR DIN BESVARELSE! 

Med vennlig hilsen  
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