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Innspill fra Driftsråd UNN Narvik – Nasjonal helse- og sykehusplan - stedlig ledelse  

 

Driftsråd ved UNN Narvik takker for invitasjonen fra arbeidsgruppen – oppfølging av 

nasjonal helse- og sykehusplan – stedlig ledelse, til innspillsrunden om stedlig ledelse.  

Driftsråd UNN Narvik behandlet saken i ekstraordinært driftsrådsmøte avholdt 09.11.2016.  

I vår tilbakemelding i forhold til de tre punktene det bes om innspill på har vi hatt fokus på 

UNN Narvik og om dagens organisasjonsmodell oppfyller kravene til stedlig- og enhetlig 

ledelse, hvordan dagens organisasjonsmodell fungere i praksis og forslag på tiltak som kan 

bedre stedlig ledelse.  

 

Tillitsvalgte fra NSF og DNLF, samt vernetjenesten ble invitert og hovedtillitsvalgt fra NSF 

og DNLF deltok. Dessverre uteble vernetjenesten, da det ikke ble opplyst fra driftsrådets side 

om IP.nr til videokonferanserom. Vernetjenesten er i etterkant kontaktet og det er blitt gitt 

beklagelser. Vernetjenesten vil også få tilsendt dette notatet. 

 

 

I hvilken grad vurderes den beskrevne organisasjonsmodellen ved UNN å ivareta stedlig 

ledelse slik det er omtalt i st.meld 11 (jf. dok. 8) og i protokollen fra foretaksmøte (jf. 

dok. 10)? 

 

Ad 1:        

Driftsråd UNN Narvik vurderer at organisasjonsmodellen ved UNN, ikke oppfyller kravet om 

stedlig ledelse, eller stedlig enhetlig ledelse på alle nivåer ved UNN Narvik.  

 

«I en tverrgående klinikkstruktur må klinikklederen påse at det finnes ledere på de ulike 

geografiske lokasjonene som er gitt fullmakter til å utøve stedlig ledelse.» Lokalt driftsråd har 

gjennomgått alle avdelinger/seksjoner/enheter og vi finner flere enheter og medarbeidere som 

ikke har ikke sin leder fysisk tilstede i Narvik. Se vedlegg (1).  

 

Når vi tar for oss spørsmålet om stedlig enhetlig ledelse, vises det til beskrivelsen i 

Spesialisthelsetjenesten § 3 – 9: Ledelse i sykehus: 

 

«Sykehus skal organiseres slik at det er en ansvarlig leder på alle nivåer.»  

 



Eksempler på organisering som bryter med prinsippet om enhetlig ledelse finner vi ved 

seksjonene Medisinsk-Kirurgisk sengepost og Kirurgisk-Medisinsk poliklinikk. Se vedlegg 

med beskrivelse og organisasjonskart (2). 

 

Driftsråd UNN Narvik har derfor konkludert med at organiseringen ved UNN Narvik verken 

oppfyller kravet til stedlig ledelse eller stedlig enhetlig ledelse.  

 

Verken loven eller rundskrivet sier noe om hvor mange nivå det skal være i et foretak eller i 

sykehus. Foretakene står i så måte fritt til å definere antall nivå ut fra hva som vurderes som 

hensiktsmessig. I UNN er det definert fire organisatoriske nivå under administrerende 

direktør. Klinikk, avdeling, seksjon og enhet. Driftsrådet konkluderer derfor med at stedlig 

ledelse på alle nivå ikke er ivaretatt ved UNN Narvik.   

 

Videre vil vi også påpeke at man ved UNN heller ikke følger vedtatt overordnet lederstruktur 

med direktør, klinikksjef, avdelingsleder, seksjonsleder og enhetsleder, da det er ledere ansatt 

i ulike titler som seksjonssykepleiere, oversykepleier og seksjonsoverlege, noe som er med på 

å gjøre lederstrukturen, organiseringen og ansvarsområder uoversiktlig.  

 

    

Innspillpunkt 2                                                                                                                                    

I hvilken grad og/eller på hvilken måte opplever man at dagens organisasjonsmodell 

fungerer i praksis? 

 

Ad 2:                                                                                                                                     

Driftsrådet opplever dagens organisasjonsmodell med klinikkstruktur som positiv da 

organiseringen samler fagmiljø, faglig kompetanse og felles standarder som resulterer i 

likeverdig pasienttilbud i hele regionen. Likevel ser vi også at organiseringen gir utfordringer 

med samarbeid på tvers av klinikkene, forskjellige kulturer, geografiske store avstander og 

lange administrative linjer da man ikke er representert med lokal stedlig leder på det øverste 

ledernivået i UNN.  

 

Dagens organisering gjør noe i forhold til lederansvaret for helheten til lokalsykehuset UNN 

Narvik, da vi ikke har lokal leder på nivået som har ansvar for å lede hele «UNN Narvik og 

alle avdelingene». Lokalt er lederansvaret oppstykket, og det er der vi ser utfordringen med 

organisasjonsmodellen og med et driftsråd. 

 

Det oppleves også at klinikkene med stedlig virksomhet ved UNN Narvik i varierende grad 

lykkes med å få dagens organisasjonsmodellen til å fungere godt. Dette kan handle om flere 

forhold, som tilgang til nødvendige personalresurser, organisering og måten avstandsledelsen 

utøves på. 

 

Vi ser også en del utfordringer med hensyn til hvorledes stedlig ledelse ivaretas. Det er flere 

ansatte som ikke har stedlig ledelse. Hvilke konsekvenser dette har for ivaretakelse av ledelse, 

vil variere i den enkeltes tilfelle. Utfordringer kan oppstå både for den som leder og for den 

som blir ledet – på avstand.  Alle ansatte ved UNN Narvik vet hvem som er deres nærmeste 

leder, men det er i varierende grad hvordan den enkelte føler seg ivaretatt. Personaloppgaver 

som tilhører leder, kan være vanskelig å gjennomføre – på avstand. Dette er oppgaver som er 

knyttet til det å se den ansatte, personaloppfølging, å kunne gi konstruktive tilbakemeldinger 

og å veilede. 

 



Vi har også valgt å komme med noen synspunkt i forhold driftsrådet, selv om driftsrådet ikke 

har en formell organisatorisk plassering i UNN sin organisasjonsmodell, men er et 

samarbeidsorgan som ble opprettet «for å skape en arena for å samhandle og koordinere 

aktiviteter internt lokalt». Hvis Driftsrådet skal fungere som klinikkovergripende stedlig 

ledelse, bør driftsrådets lederfunksjon styrkes og tydeliggjøres. 

 

Driftsrådet UNN Narvik opplever utfordringer i forhold til faktisk beslutningsmyndighet da 

denne er tilsvarende de respektive medlemmers myndighetsområde, jfr. mandatet. Dette 

medfører at klinikkleder-medlemmet alltid har større beslutningsmyndighet enn rådets øvrige 

medlemmer. 

 

Opplevelsen er også at engasjementet til klinikkleder-medlemmet i driftsrådet er 

personavhengig, og ikke oppdragsavhengig, da både avstandsledelse og den personlige 

faktoren hos hver klinikkleder nødvendigvis vil være forskjellig. Det er i tillegg klinikkleder-

medlemmet som deltar i direktørens ledermøte og bringer videre saker, ikke den stedlige 

lederen av driftsrådet. 

 

Driftsrådet er avhengig av at alle bidrar til viktige saker, er løsningsorientert og at alle 

medlemmer møter. Det bør gjøres enkelte justeringer i forhold til sammensetning av rådet. 

Driftsrådet opplever per nå å ikke fungere optimalt og vi har fortsatt store utfordringer knyttet 

til det å klare å løse klinikkovergripende saker. 

 

Avdelingsleder med lederfunksjon av driftsrådet har stor arbeidsmengde i sin ordinære stilling 

og skal i tillegg ivareta funksjonen som leder for driftsrådet. Utfordringen ligger i å ha 

kapasitet til å ivareta begge funksjoner optimalt. 

 

 

Innspillpunkt 3                                                                                                                               

Hva vil kunne være eventuelle tiltak for å ivareta stedlig ledelse bedre?  

 

Ad 3:                                                                                                                                             
For å kunne si at Driftsrådet utgjør stedlig ledelse lokalt i Narvik, bør det synliggjøres på 

UNN sitt organisasjonskart på lik linje med Longyearbyen sykehus. Rådet bør ha en 

tydeligere struktur og oppmøteplikt bør innføres, samt et mer tydelig mandat for utøvelse av 

ledelse. 

 

Vi mener at leder av Driftsrådet bør være en frikjøpt stilling (%) for god ivaretagelse av 

funksjonen. Leder av Driftsrådet bør også ha lengre virketid minst 3 år for å sikre nødvendig 

kontinuitet. Klinikksjef -medlemmet i driftsrådet bør ha like lang virketid. 

 

Leder av driftsrådet må, for å vareta stedlig ledelse opp imot foretaksnivå, delta i direktørens 

stabsmøte. Begrunnelsen for forslaget er at driftsrådsleder er den som har best innsikt i saker 

vedrørende aktuelle lokalisasjon – og vil mest sannsynlig ha et engasjement som kan være 

avgjørende i enkelte tilfeller for hvorledes saken blir belyst, og ikke minst, som vil være 

avgjørende for hvordan beslutninger implementeres lokalt. 

 

Driftsrådet må også selv være med å ta ansvar for å bedre samarbeid lokalt og på tvers av 

klinikker. Vi må i fellesskap evne å ta avgjørelser – og da med fokus på hva som er til det 

beste for pasienten og sykehuset. 

 



Videre er det flere nivå ved UNN Narvik som ikke har stedlig ledelse. Muligheter for å ivareta 

stedlig ledelse må utredes videre.  

 

Når det gjelder Medisinsk-kirurgisk sengepost og Kirurgisk- Medisinsk poliklinikk ved UNN 

Narvik, må man se på organiseringen. Dersom man skal følge det overordnede 

organisasjonsprinsippet i UNN, om organisering etter klinikkmodellen med gjennomgående 

faglig ledelse, er det naturlig at disse to seksjonene er organisert under hver sin klinikk med 

enhetlig ledelse, slik at den faglige tilhørigheten gjenspeiles. 

 

 

 

 

Til slutt vil vi komme med en anbefaling om at det bør utredes hvordan andre sykehus er 

organisert og hvordan man ivaretar stedlig ledelse der men er ett foretak med lokalisasjoner 

flere plasser. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen   

 

 

Driftsrådet UNN Narvik 

 

 



Vedlegg 1. 

 

Driftsråd UNN Narvik har gjennomgått alle avdelinger/seksjoner/enheter og følgende enheter 

og medarbeidere har ikke sin leder fysisk tilstede i Narvik: 

 

• Sentralbordet – leder i Tromsø 

• Sentrallageret – leder i Tromsø 

• Smittevernsykepleier – leder i Harstad 

• BHT – leder i Tromsø 

• HR – leder i Tromsø 

• Fag og forskningssykepleier – leder i Tromsø 

• Kulturmedarbeider – leder i Tromsø 

• Boligkontoret – leder i Tromsø 

• Audiografer – leder i Tromsø.  

• MTU seksjonen – leder i Tromsø 



Vedlegg 2. 

  

 

Organisasjonskart seksjon Medisinsk- kirurgisk sengepost: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisasjonskart Seksjon Kirurgisk og medisinsk Sengepost: 

 

 

 

 

 

  

 

Medisinsk avdeling 

UNN Narvik 

1 leder  

Seksjon Medisinsk- 

Kirurgisk Sengepost 

UNN Narvik 

2 ledere  

Medisinsk klinikk 

1 leder  Medisinsk-kirurgisk sengepost ved UNN Narvik er et 

eksempel på organiseringer som bryter med prinsippet om 

enhetlig ledelse da det er en stor seksjon som ledes av to 

seksjonssykepleiere (på samme ledernivå) som deler en 

personalgruppen likt mellom seg (en form for delt lederskap). 

Det samme gjelder for drift og fag i seksjonen. Medisinsk-

kirurgisk sengepost er faglig delt mellom medisin og kirurgi, 

men er organisatorisk ikke inndelt i tilsvarende to seksjoner. 

Altså det er etablert én enhet med to faggrupper der det er to 

ledere som leder samme enhet (form for todelt ledelse). 

Kirurgi, -Kreft og 

Kvinnehelseklinikken  

1 leder  

Kirurgisk avdeling 

UNN Narvik 

1 leder  

 

Seksjon Kirurgisk og medisinsk poliklinikk ved UNN Narvik 

er en seksjon som er ledet av 2 ledere, hvor man har 

matriseorganisering av kontor- og sykepleiertjenesten. 

Seksjon Kirurgisk og 

medisinsk poliklinikk 

UNN Narvik 

2 ledere  


