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Sak:   Utredning av 14 mulige organisasjonsendringer etter LUO  
– Mandat, prosess og beslutning II  

Til:  Direktørens ledergruppe, ansatte og tillitsvalgte UNN HF  
Fra:  Administrerende direktør Tor Ingebrigtsen/rådgiver Hege Andersen 
Dato:   01.04.2014 
Som følge av den eksterne evalueringen av UNNs organisering etter prosjektet Langsiktig 
utvikling og omstilling (LUO) og direktørens vurderinger av organisasjonens 
gjennomføringsevne, ble det igangsatt utredning av 14 mulige organisasjonsendringer 
(beslutningsnotat 22.11.2013). Direktøren inviterte i et notat datert 23.10.2013 til diskusjon om 
eventuelle organisatoriske endringer som en oppfølging av LUO-evalueringen. Direktøren 
ønsker å gjennomføre organisatoriske endringer som kan bidra til å styrke sykehusets 
gjennomføringsevne i arbeidet med pasientsikkerhet, kvalitet og økonomistyring. Det er en 
forutsetning at eventuelle endringer bygger på de organisatoriske prinsippene som styret vedtok i 
sak 84/2007 Ny organisasjonsstruktur for UNN. De organisatoriske løsningene skal legge til rette 
for tydelig og helhetlig styring og ledelse samt helhetlige og koordinerte pasientforløp. 
Prinsippet om gjennomgående faglig ledelse og enhetlig teambasert ledelse skal ivaretas. Det er 
en vurdering fra direktørens side at eventuelle organisatoriske endringer som fører til at 
direktørens ledergruppe blir mindre kan understøtte disse målene. 
 
Tabell 1: Oversikt og status for de 14 mulige organisasjonsendringene 
Beslutningsprosess  
 

Kategori 1 
Direktøren fatter 
beslutning (jfr. 
drøftinger 19.11.13) 

Kategori 2 
Relativt begrenset prosess 
med lokal involvering og 
drøftinger før beslutning 
hos direktøren 

Kategori 3 
Omfattende 
beslutningsprosess med bred 
involvering og drøftinger før 
beslutning hos direktøren 

Felles rutine for 
håndtering av saker som 
angår medisinskfaglige 
rådgivere utarbeides (3) 

Kirurgi-, kreft- og 
kvinnehelseklinikkens og 
Operasjons- og 
intensivklinikkens seksjoner i 
Harstad og Narvik vurderes 
omgjort til avdelinger (1) 

Utrede samling av Barne- og 
ungdomspsykiatri i en klinikk 
(5) 

Laboratoriedrift i 
Diagnostisk, - Medisinsk 
og Barne – og 
ungdomsklinikken 
utredes (6) 

Arbeid med å etablere lokale 
driftsråd i Harstad og Narvik 
effektueres (2) 

Utrede flytting av obstetrikk, 
IVF og fostermedisin til Barne- 
og ungdomsklinikken (7) 

Organisering av 
Operasjons- og 
intensivklinikken 
evalueres ila 2016 (10) 

Akuttmottak i Harstad og 
Narvik vurderes flyttet til 
Akuttmedisinsk klinikk (4) 

Plassering av helhetlig ansvar 
for indremedisinske pasienter 
(8) 

 Smittevern vurderes flyttet til 
Fag- og forskningssenteret 
(9) 

Utrede sammenslåing av 
Rehabiliterings- og Nevro-
Ortopediklinikken (11) 

  Utrede sammenslåing av 
Allmennpsykiatriske og Rus- 
og spesialpsykiatrisk klinikk 
(12) 

  Utrede sammenslåing av fag- 
og forskningssenteret og NST 
(13) 

Utredning  
Under arbeid, 
Til behandling,  
Videre tiltak 
besluttet 

  Utrede sammenslåing av 
Økonomi og analyse-, HR-, 
administrasjons- og 
Kommunikasjonssenteret (14) 
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Tabell 1 viser at utredningene er delt i tre kategorier med hensyn til medvirknings- og 
beslutningsprosess, mandater og tidsfrister. Tabellen viser også hvor langt de ulike arbeidene er 
kommet med hensyn til utredning og beslutning. Tabellen vil fortløpende bli oppdatert og gir en 
oversikt over utredningenes status etter drøftinger med de foretakstillitsvalgte og møter i 
direktørens ledergruppe i ukene 7, 11 og 15, 2014.   
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Beslutningsnotater for henholdsvis  
 

1. Arbeid med å etablere lokale driftsråd i Harstad og Narvik effektueres (pkt 2) 
2. Utrede sammenslåing av Økonomi- og analysesenteret, HR-, administrasjons- og Kommunikasjonssenteret 

(pkt 14) 
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1. Direktørens beslutning vedrørende 
 

Arbeid med å etablere lokale driftsråd ved UNN Harstad og UNN Narvik effektueres (pkt 2) 
 

 
Mandat 

Utredningene ble besluttet gjennomført i beslutningsnotat fra direktøren 22.11.2013.  
 
Prosess 

HR-sjefen og klinikksjefene i hhv Medisinsk klinikk, Operasjons- og intensivklinikken og 
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken fikk i oppdrag å utarbeide mandat for etablering av 
lokale driftsråd. Tiltaket må ses i sammenheng med tidligere ledermøtebeslutning om samme 
sak. Arbeidet resulterte i et utkast til mandat oversendt direktøren etter at lokale tillitsvalgte, 
ledere og ansatte hadde uttalt seg gjennom to høringsrunder i henholdsvis desember 2013 og 
mars 2014. Utkast til mandat ble drøftet med de foretakstillitsvalgte 10.3. og med direktørens 
ledergruppe 11.3.2014. I drøftingene var det enighet om at mandatet måtte klargjøre 
beslutningsmyndighet og sekretariatsfunksjon, samt at driftsrådet må etablere en hensiktsmessig 
samarbeidsstruktur med lokale tillitsvalgte. I ledermøtet ble det gitt innspill på at mandatet må 
presisere at driftsrådet skal ivareta driftsmessige forhold. Videre ble det foreslått at rus- og 
psykiatrienheter ved UNN Harstad og UNN Narvik kan delta på sak i rådet. Drifts- og 
eiendomssjefen mente Drifts- og eiendomssenteret kunne stille med sekretariatsressurser til 
driftsrådet.  

 
 
Klinikk- og sentersjefenes anbefaling 

HR-sjefen og klinikksjefene i Medisinsk klinikk, Operasjons- og intensivklinikken og Kirurgi-, 
kreft- og kvinnehelseklinikken har lagt fram utkast til mandat for etablering av lokale driftsråd i 
forbindelse med drøftinger 10.-11.3.2014.  

 
Direktørens vurdering 

Direktøren deler de synspunkter som kom fram i drøftinger med de foretakstillitsvalgte og i 
direktørens ledermøte, og gjør endringer i utkast til mandat på følgende punkter:  

 Leder-, deltaker- og sekretariatsfunksjonen klargjøres ytterligere 
 Beslutningsmyndighet og saks-/ansvarsområde presiseres 
 Driftsrådets funksjon som lokalt ledermøte poengteres 
 Det utarbeides ett likelydende mandat for UNN Harstad og UNN Narvik 

  
 

Direktørens beslutning 
Vedlagte mandat for lokale driftsråd gjøres gjeldende. Etablering av driftsrådet skal skje innen 
16.5.2014 i både Harstad og Narvik. Ansvaret for å etablere driftsrådene og delta i møtene det 
første året tillegges klinikksjefen i Operasjons- og intensivklinikken. Deltagende klinikksjef skal 
orientere direktørens ledermøte om relevante saker, og fordele saker til relevante klinikker eller 
sentra ved behov. Klinikksjefen samarbeider med Drifts- og eiendomssjefen som får ansvar for å 
etablere sekretariat for driftsrådet.  
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Mandat lokale driftsråd ved UNN Harstad og UNN Narvik 

Formål 
Driftsrådets formål er tredelt: 

 Avklare og veilede saksgang i driftsmessige forhold hvor flere enheter og fagfolk er 
involvert, samt i saker hvor det kan være behov for avklaringer rundt gjeldende rutiner og 
bakenforliggende beslutninger.  

 Være en arena for samhandling, samarbeid og informasjonsutveksling mellom ulike 
enheter/klinikker som har virksomhet ved UNN Harstad og UNN Narvik. 

 Være en arena hvor man samlet kan løfte klinikkovergripende driftssaker ved UNN 
Harstad og UNN Narvik. 

Deltakere  
Deltakere i driftsrådet er  

 Klinikksjef i Operasjons- og intensivklinikken, Medisinsk klinikk eller Kirurgi-, kreft- og 
kvinnehelseklinikken (rullerer for ett år om gangen, en fast representant i rådet og en 
vara). Samme klinikksjef deltar i begge driftsråd (UNN Harstad og UNN Narvik) for å 
sikre best mulig koordinering også på tvers av lokalsykehusene. 

 Alle avdelings- og seksjonsledere fra klinikker som har avdelinger eller seksjoner ved 
UNN Harstad og UNN Narvik.  

 
Rus- og psykiatrienheter lokalt deltar på det konstituerende møtet, og deretter når de selv 
vurderer det som hensiktsmessig etter saksfeltets relevans.  
 
Driftsrådet kan innkalle andre lokale ledere eller medarbeidere på sak når det er relevant. 

Møtestruktur 
Møtet i driftsrådet har en varighet på om lag 2 timer og gjennomføres minst månedlig. 
Dagsorden består av: 

 Saker til informasjon 

 Saker til drøfting   

 Saker til beslutning  
 
Alle innmeldte saker skal ha en navngitt avdelings- eller seksjonsleder som saksansvarlig. 

Ledelse og sekretærfunksjon 
Deltagende klinikksjef besørger konstituering av driftsrådet med oppnevning av leder for ett år 
av gangen. Leder skal være avdelingsleder og ikke komme fra samme klinikk som klinikksjef 
som deltar i rådet. I første driftsår ledes driftsrådet ved UNN Narvik av avdelingslederen for 
Medisinsk avdeling og driftsrådet ved UNN Harstad av avdelingslederen for Kirurgisk avdeling. 
 
Leder har ansvar for å: 

 Innkalle til møter og utarbeide saksliste 

 Lede møtene 

 Bringe saker videre til klinikkledernivå ved behov 
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Drifts- og eiendomssenteret har ansvaret for sekretariatsfunksjonen. Driftsrådets sekretær skal 
bistå lederen med å innkalle til møter, sette opp saksliste, skrive referat og arkivere disse i 
ePhorte. Saker skal meldes til sekretariatet i forkant av møtet av saksansvarlig seksjons- eller 
avdelingsleder.  
 
Klinikksjefen som deltar i driftsrådet skal orientere direktørens ledermøte om aktuelle saker ved 
behov og er ansvarlig for å fordele eventuelle oppfølgingssaker til aktuelle klinikk- og 
senterledere.  

Beslutningsmyndighet og saker  
Driftsrådet har beslutningsmyndighet tilsvarende de respektive medlemmenes 
myndighetsområde. 
 
Saker som fremmes i rådet skal hovedsakelig omhandle driftsmessige forhold der det er behov 
for koordinering mellom lokale avdelinger og seksjoner. Saker som bare omhandler enheter i en 
klinikk må være relevant for enheter tilhørende andre klinikker for at den skal tas opp i 
driftsrådet.  
 

Evaluering 
Driftsrådene skal gjennomføre en enkel evaluering av sin egen virksomhet etter ett år, det vil si 
innen sommeren 2015. Det skal oversendes en kort evalueringsrapport med eventuelle forslag til 
endringer i rådets mandat til direktøren. 
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2.   Direktørens beslutning vedrørende 
 
Utrede sammenslåing av Økonomi- og analysesenteret, HR-senteret, Administrasjonssenteret 
og Kommunikasjonssenteret (pkt 14) 

 
Mandat 

Utredningen ble gjennomført som følge av beslutningsnotat fra direktøren 22.11.2013.  
 
Prosess 

Det ble etablert en arbeidsgruppe bestående av HR-sjef, kommunikasjonssjef, økonomisjef, 
administrasjonssjef, tillitsvalgt og verneombud for å utrede eventuell sammenslåing av de fire 
stabssentrene under en felles leder. De ulike sentra gjennomførte lokale informasjons- 
medbestemmelsesprosesser og det ble gjennomført risikovurderinger samt en åpen høring i 
februar 2014, i tråd med mandatet. Utredningen hadde frist 28.2.14. Brukerutvalget og AMU er 
løpende orientert og invitert til å gi innspill. Drøftinger med de foretakstillitsvalgte ble 
gjennomført 10.3. og i direktørens ledermøte 11.3.14. De foretakstillitsvalgte støttet 
arbeidsgruppens anbefaling, men påpekte samlokalisering som en sannsynlig forutsetning for et 
godt resultat. De forutsatte at oppretting av en eventuell ny stilling som stabsleder ikke medfører 
økt total ressursbruk. Direktørens ledergruppe etterlyste en synliggjøring av de forventede 
effekter ved en sammenslåing. De ønsket også en avklaring av hvilket nivå en stabssjef skal 
ansettes på.  

 
Sentersjefenes anbefaling 

Arbeidsgruppen har ut fra en helhetsvurdering funnet at en sammenslåing av de fire sentrene 
under en felles leder er det som best kan løse utfordringene som er skissert i mandatet. De mener 
sammenslåing best kan tilrettelegge for at stabene tar helhetlig strategisk ansvar samt at ressurser 
og kompetanse kan utnyttes på tvers av organisatoriske grenser. De vurderer også dette som det 
beste alternativet for at stabene skal kunne yte effektiv lederstøtte og bistand til klinikkene og 
direktøren. Samtidig reduseres direktørens kontrollspenn. Resultatet av risikovurderingen bygger 
opp under denne vurderingen. Arbeidsgruppen vurderer det ikke som tilstrekkelig i seg selv å slå 
sammen de fire sentrene under en felles leder for å oppnå de endringer som er skissert over. 
Dette er et overordnet grep som tilrettelegger for en videre prosess. De foreslår at stillingen som 
stabssjef utlyses så snart som mulig etter beslutningen, og at den videre prosess med 
sammenslåing av de fire sentrene gjennomføres suksessivt som en intern 
organisasjonsutviklingsprosess etter at stabssjefen er på plass. 
 

Direktørens vurdering 
Direktøren mener det er hensiktsmessig å slå sammen de fire stabssentrene under en felles leder 
og at det etter ansettelse må arbeides videre med å planlegge hvordan og når sammenslåingen 
skal skje, blant annet basert på de kartlegginger som er lagt ved utredningen. Kravene til 
organisatorisk funksjonalitet vil ligge til grunn også i det videre arbeidet. Herunder skal ressurser 
og kompetanse kunne benyttes på tvers av enheter, og ny organisering skal bidra til at klinikkene 
i større grad settes i stand til å takle operative som strategiske utfordringer. Det forutsettes at 
sammenslåingen ikke medfører økt ressursbruk, og direktøren forventer at den frigjør operativ 
ledertid som kan styrke stabenes støttefunksjoner overfor kjernevirksomheten.  
 
Direktøren ønsker ikke å etablere en struktur med flere direktører eller en divisjonsmodell, og 
stabssjefen innplasseres derfor på nivå 2 i organisasjonen, det vil si på samme nivå som 
klinikksjefene.  
 



            Side 7 av 7 
 
 

 
UNN HF Besøksadresse: Kontonr: Org nr: Telefon: 77 62 60 00* Internett: 
9038 Tromsø Sykehusveien 38 4700.04.02008 MVA 983 974 899 NO  Telefaks: 77 62 60 42 www.unn.no 
 9038 Tromsø 

Den nye stabssjefen gis i oppdrag å lede en organisasjonsutviklingsprosess som resulterer i en ny 
organisering av stabssentrene som understøtter målene i mandatet. Det må blant annet avklares 
hvordan man i den nye løsningen skal sikre tilstrekkelig direktekommunikasjon mellom 
fagansvarlige ledere for HR, økonomi, kommunikasjon og styret, direktøren samt direktørens 
ledergruppe. Direktøren vil beslutte nødvendige endringer i møtestrukturen i foretaksledelsen på 
et hensiktsmessig tidspunkt. 
 

Direktørens beslutning 
Det utlyses (internt og eksternt) en nyopprettet stilling som stabssjef på nivå med klinikksjefene. 
Ny stabssjef vil ha som oppgave å fortsette planlegging og gjennomføring av sammenslåing av 
stabene.  


