
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 

 
 

STYRESAK 
 

Saksnr Utvalg Møtedato 
6/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 8.2.2017 

Saksansvarlig: Tor Ingebrigtsen                                  Saksbehandler: Marit Lind  

Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan - stedlig ledelse 

Innstilling til vedtak 
 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er fornøyd med at det er 
gjennomført en grundig og inkluderende prosess som omhandler dagens organisering av 
UNN og ivaretagelsen av stedlig ledelse i arbeidet med oppfølgingen av Nasjonal helse- 
og sykehusplan.  
 

2. Styret ved UNN viser til den interne utredningen som er gjort og rapporten Dagens 
organisering av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og ivaretagelse av stedlig ledelse 
og støtter vurderingen av at det er mulig å ivareta stedlig ledelse på en god måte innenfor 
dagens klinikkmodell. 
 

3. Styret erkjenner at behovet for lokal koordinering av driften på lokalsykehusene UNN 
Harstad og UNN Narvik ikke har vært håndtert godt nok. 
 

4. Styret viser til arbeidsgruppens forslag til forbedringer for å ivareta stedlig ledelse på en 
bedre måte enn i dag og anbefaler at direktøren iverksetter nødvendige tiltak med 
utgangspunkt i anbefalingene. Enkelte forslag, som omgjøring av tre seksjoner ved UNN 
Harstad og én seksjon ved UNN Narvik til avdelinger, bes utredet nærmere før eventuell 
iverksetting.  
 

5. Styret ber om at de tiltak som iverksettes evalueres etter ett års drift, samtidig som det 
legges til grunn at organisasjonsmodellen håndteres dynamisk ved at direktøren 
fortløpende gjennomfører forbedringstiltak ved behov.  
 

6. Styret ber om at arbeidsgruppens rapport oversendes Helse Nord RHF sammen med 
vedtakspunktene i denne saken.  

Bakgrunn 

Helse Nord RHF har i forbindelse med oppfølgingen av Nasjonal helse- og sykehusplan i eget 
mandat (vedlegg 2) bedt Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) om to utredninger, én 
som omhandler kirurgisk akuttberedskap og elektiv kirurgi og én som utreder organiseringen av 
helseforetaket og hvordan stedlig ledelse ivaretas. Denne saken gjelder siste del av oppdraget. 
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Ved Stortingets behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan i 2016 ble det vedtatt at stedlig 
ledelse skal være hovedregelen ved norske sykehus. Det presiseres i mandatet fra Helse Nord 
RHF at organiseringen må være innenfor lovens krav om enhetlig ledelse, jf. protokoll fra 
foretaksmøtet i Helse Nord RHF 4.5.2016, hvor rammer og kravet om én leder på alle nivå, jf. 
spesialisthelsetjenestelovens § 3.9. fremgår. Foretaksmøtet presiserte at kravet om stedlig 
ledelse ikke er til hinder for bruk av tverrgående klinikker. 
 
Helseforetaket fikk selv ansvar for å organisere utredningsarbeidet, men det ble presisert at 
prosessene skulle baseres på åpenhet, kommunikasjon, medvirkning og involvering av brukere/ 
pårørende, tillitsvalgte og samarbeidsaktører. Det ble videre forutsatt at medarbeidere fra 
lokalsykehusene skulle få medvirke i utredningsarbeidet, og at det skulle gjennomføres 
høringsprosesser hvor berørte interessenter skulle få delta, før helseforetaket gjorde sine 
anbefalinger. Kommunene skulle informeres om arbeidet og medvirke gjennom etablerte 
samarbeidsorgan. Det ble stilt krav om at rapporten som utreder og beskriver organiseringen av 
helseforetaket, og hvordan stedlig ledelse ivaretas, skal behandles i helseforetakets styre før den 
oversendes Helse Nord RHF. Frist for oversendelse til Helse Nord RHF ble først satt til 
25.11.2016, men senere utvidet til 10.2.2017. 

Formål 
Formålet med saken er å styrebehandle beskrivelsen av dagens organisering og ivaretagelse av 
stedlig ledelse, samt forslag til forbedringer i måten stedlig ledelse ivaretas på, før oversending 
til Helse Nord RHF slik det er stilt krav om i oppfølgingen av Nasjonal helse- og sykehusplan. 
 

Saksutredning 

Organisering av utredningsarbeidet og gjennomføringsprosess 
Utredningsarbeidet har vært ledet av viseadministrerende direktør. Det ble nedsatt en tverrfaglig 
arbeidsgruppe med ledere fra alle nivåer i organisasjonen, representanter for de tillitsvalgte, 
vernetjenesten og Brukerutvalget. Lokalisasjonene UNN Harstad og UNN Narvik har vært godt 
representert.  
 
Arbeidsgruppen fikk i oppdrag å gjennomføre utredningen og legge frem sine vurderinger i en 
sluttrapport til direktøren. Rapporten ligger i sin helhet ved denne saken (vedlegg 1). 
Oppdraget ble gjennomført i en tredelt prosess. I første del ble dagens overordnede 
organisasjonsmodell i UNN, og hvordan denne ivaretar stedlig ledelse, beskrevet. Del to var en 
innspillsrunde der eksterne og interne interessenter ble invitert til å komme med sine 
synspunkter på om stedlig ledelse er ivaretatt på en god måte i dagens struktur. I siste del av 
arbeidet gikk arbeidsgruppen systematisk gjennom alle innspill, vurderte disse og jobbet frem 
anbefalinger til hvordan dagens organisering og ivaretagelsen av stedlig ledelse kan bedres. 
 
Utredningen er gjennomført som en åpen prosess med bred involvering. Det ble etablert egen 
kommunikasjonsplan med interessentanalyse. Beskrivelsen av hvordan UNN er organisert, 
hvordan stedlig ledelse ivaretas samt invitasjon til å komme med innspill, lå åpent på UNNs 
inter- og intranettsider. I tillegg ble det sendt ut invitasjon til utvalgte eksterne og interne 
interessenter.  

Dagens organisering av UNN 

Overordnet organisasjonsmodell  
Beskrivelsen av foretakets organisering, og hvordan denne ivaretar stedlig ledelse, fremkommer 
i vedlagte rapports kapittel 2. Her beskrives grunnprinsipper og hovedstrukturer i overordnet 
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organisasjonsmodell med klinikkstruktur på tvers av geografiske lokalisasjoner. Det beskrives 
også på hvilken måte modellen ivaretar stedlig ledelse.  
 
UNN er i dag organisert i en klinikkmodell med gjennomgående faglig ledelse. Den formelle 
organiseringen teller i alt fem nivåer under styret: Direktør, klinikk, avdeling, seksjon og enhet.  
 
Antall nivåer avhenger av klinikkenes og sentrenes størrelse og kompleksitet.     
Ledelsesstrukturen følger organisasjonsstrukturen med fem ledernivåer i linjen: Direktør, 
klinikksjef/sentersjef, avdelingsleder, seksjonsleder og eventuelt enhetsleder. Administrerende 
direktør er daglig leder og ansvarlig overfor styret. Klinikksjefene/sentersjefene leder 
klinikkene/sentrene og har totalansvar for sin enhet. 
 
I tråd med prinsippet om enhetlig, teambasert ledelse, er det etablert et klinikklederteam som 
består av klinikksjefen og avdelingslederne. Det samme gjelder i sentrene. Klinikksjefen/ 
sentersjefen leder lederteamet, og har den endelige beslutningsmyndigheten i teamet. Prinsippet 
om enhetlig teambasert ledelse er et gjennomgående prinsipp, og gjelder for alle ledernivåer. 
Det er utpekt medisinskfaglige rådgivere der forsvarlighetskravet krever det. 

Stedlig ledelse med fokus på lokalsykehusene i Harstad og Narvik 
Alle klinikksjefer har hovedarbeidssted i Tromsø, og det er stedlige avdelingsledere eller 
seksjonsledere i Harstad og Narvik som rapporterer til klinikksjef eller avdelingsleder i Tromsø.  
 
Drift- og eiendomssenteret er ledet av drift- og eiendomssjefen, som har hovedarbeidssted i 
Harstad, med to avdelingsledere der og én i Tromsø. I Narvik er seksjonsleder stedlig leder.  
 
Stabssentrene ledes av senterledere i Tromsø. Alle enheter på laveste nivå har, med noen få 
unntak, lokal (stedlig) linjeleder.  
 
Prinsippet om enhetlig, teambasert ledelse skal sikre deltakelse i lederteam i direkte hierarkisk 
ledelseslinje til sykehusledelsen. Det ble etter LUO-evalueringen i 2012 gjort strukturell 
harmonisering av de største kliniske enhetene ved virksomhetene i Harstad og Narvik, for å 
gjøre organisasjons- og lederstruktur konsistent og oversiktlig, og for å lette samarbeid på tvers 
av klinikkstrukturen lokalt.  
 
For å understøtte og tilrettelegge for utøvelse av stedlig ledelse, er det etablert lokale driftsråd 
både i Harstad og i Narvik. Driftsrådene skal være en arena for samhandling, samarbeid og 
informasjonsutveksling mellom ulike enheter og klinikker som har virksomhet ved disse 
lokalisasjonene, slik at man samlet kan beslutte i klinikkovergripende driftssaker. 
 
Deltakere i driftsrådet er avdelings- og seksjonsledere fra klinikker/sentra som har avdelinger 
eller seksjoner i Harstad og i Narvik. I tillegg deltar klinikksjef fra Operasjons- og 
intensivklinikken, Medisinsk klinikk eller Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken. Disse 
rullerer for ett år om gangen, én som fast representant i rådet og én som vara. Driftsrådet kan 
innkalle andre ledere eller medisinskfaglige rådgivere på sak. 
 
UNNs fullmaktstruktur beskriver hvilke fullmakter som er gitt hvem, og skal understøtte 
modellen slik at lokale ledere kan ha mulighet til å utøve stedlig ledelse.  
 

Utredning av stedlig ledelse i UNN 
I del to av arbeidet kom det i alt 25 innspill fra eksterne og interne interessenter. Disse kom fra 
kommuner og regionråd (6), ledere og medarbeidere i UNN (16), fra Harstad eldreråd, fra 
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allmennleger i Harstad (1) og Brukerutvalget. Antall innspill og innholdet i disse, viser at temaet 
stedlig ledelse engasjerer, både i og utenfor organisasjonen. 
 
Innspillene viste ulike oppfatninger av hvordan stedlig ledelse ivaretas i dagens modell. Noen 
pekte på at UNN ikke ivaretar stedlig ledelse på en god måte. Andre igjen mente at dagens 
modell sikrer stedlig ledelse samtidig som den ivaretar god og lik pasientbehandling på tvers av 
geografiske lokalisasjoner. Organiseringen av Psykisk helse- og rusklinikken med sine mange 
mindre lokalisasjoner, har en struktur som det synes å være enighet om at fungerer godt med 
hensyn til ivaretagelse av stedlig ledelse.  
 
Svært mange av innspillene pekte på en rekke større og mindre forbedringsforslag som kan være 
med på å bedre dagens organisering og ivaretakelse av stedlig ledelse. 
 
Grovt sett kan man dele innspill og vurderingen av tiltak i tre hovedkategorier: 
 

1. Forslag om å opprette lokale klinikksjefer med totalansvar for geografisk baserte 
klinikker i Narvik og Harstad  

2. Forslag om mindre justeringer innenfor dagens struktur uten at det etableres en 
overordnet stedlig leder 

3. Forslag om en modell med stedlig lokal driftsleder for Narvik og Harstad innenfor 
dagens klinikkstruktur  

 
I tillegg kom det en del generelle innspill som kan vurderes uavhengig av organisasjonsmodell. 
 

Arbeidsgruppens vurdering og anbefaling 

Forslag 1 Lokale klinikksjefer ved UNN Narvik og UNN Harstad 
Arbeidsgruppens vurdering av en slik løsning er at den klart vil styrke stedlig ledelse ved UNN 
Narvik og UNN Harstad, ved at den gir en tydelig og tilstedeværende overordnet leder for 
lokalisasjonene. Løsningen vil imidlertid utfordre den gjennomgående klinikkstrukturen, og 
kanskje rokke ved, eller bryte med den. Konsekvensene vil kunne bli store for de øvrige 
klinikkene med hensyn til størrelse og faglig innhold. 
 
Arbeidsgruppen vurderer dette tiltaket som en betydelig og omfattende endring, som vil kreve et 
stort, gjennomgående organisasjonsutviklingsarbeid i hele UNN. En slik OU-prosess vil legge 
beslag på store ressurser, i en tid hvor UNN allerede er hardt presset som følge av mange 
pågående IKT- og byggeprosjekter. Tiltaket vurderes derfor av arbeidsgruppen som ikke 
tilrådelig.    

Forslag 2 Mindre justeringer innenfor dagens struktur 
Arbeidsgruppen mener at mange av tiltakene som kom opp i denne kategorien er viktige og 
gode, men vurderer at det må gjøres enda tydeligere grep for å ivareta stedlig ledelse ved UNN 
Harstad og UNN Narvik på en tilfredsstillende måte. 

Forslag 3 Stedlig lokal driftsleder for UNN Narvik og UNN Harstad innenfor dagens 
klinikkstruktur 
Flere av innspillene peker på behovet for en tydelig, overordnet stedlig lederrolle, uten å 
konkretisere om dette er en lokal klinikksjef som i forslag 1. Det fremkom imidlertid som 
vesentlig at UNN etablerer roller og strukturer på en slik måte at disse oppleves å gi reell stedlig 
ledelse. 
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Det er arbeidsgruppens vurdering at det både er ønskelig og mulig å etablere en modell med en 
tydelig, stedlige lederrolle, og et styrket lokalt driftsråd som ivaretar stedlig ledelse, uten at 
modellen kommer i konflikt med UNNs overordnede organisasjonsmodell og kravet om 
enhetlig ledelse. 
 
 
Anbefaling 
En samlet arbeidsgruppe foreslår at det opprettes stillinger som teamledere ved UNN Harstad og 
UNN Narvik, innenfor dagens klinikkstruktur. Dette skal ikke være lederstillinger i tradisjonell 
forstand, med totalansvar for driften på lokalisasjonen, men stillingene gis en overordnet, 
koordinerende rolle samt ansvar for representasjon utad på saker som gjelder hele 
lokalisasjonen. Det foreslås videre at det etableres et styrket, stedlige beslutningsorgan, med 
benevnelse Lederteam UNN Harstad og Lederteam UNN Narvik, og at teamleder gis ansvar for 
å lede lokalt lederteamsmøte. Videre mener arbeidsgruppen at de lokale lederteamene bør møtes 
oftere enn i dag, og at møtene bør samordnes med UNNs øvrige møtestruktur og årshjul. For å 
sikre oppfølging og kontinuitet i saker som må behandles sentralt, foreslås det at teamlederne 
blir faste medlemmer i direktørens stabsmøte samt møter i direktørens ledergruppe på sak. 
 
Arbeidsgruppen foreslår i tillegg at det gjøres en ytterligere harmonisering av 
organisasjonsnivåene ved UNN Harstad og UNN Narvik, der alle organisatoriske, somatiske 
enheter som har inneliggende pasienter, blir avdelinger med avdelingsleder lokalt. Dette vil i 
Harstad gjelde Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk seksjon, Ortopedisk dag/døgn/poliklinikk 
seksjon i Nevro-, ortopedi og rehabiliteringsklinikken og Føde/gyn-seksjonen i Kirurgi-, kreft- 
og kvinnehelseklinikken (K3K). I Narvik vil det omfatte Føde/gyn-seksjonen i K3K. For å 
forsterke forbedringsarbeidet lokalt, knyttet til både pasient- og ansattesaker, foreslås det å 
etableres lokale KVAM-utvalg ved UNN Harstad og UNN Narvik, som kan behandle saker som 
berører flere klinikker og avdelinger lokalt. De lokale utvalgene foreslås i tillegg til den 
eksisterende KVAM-strukturen i linjen. 
 

Medvirkning 

Det har som beskrevet i saksutredningen vært bred medvirkning i denne utredningen, både 
internt og eksternt. Saken er i tillegg forelagt brukerutvalgets arbeidsutvalg, 
arbeidsmiljøutvalget samt ansattes organisasjoner og vernetjenesten i egne innspills- og 
drøftingsmøter i forkant av denne styresaken. Referat/ protokoller fra disse møtene blir 
behandlet som egne referatsaker i styremøtet 8.2.2017. 

Brukerutvalgets arbeidsutvalg støttet hovedretningen i forslaget, og var spesielt opptatt av 
behovet for likeverdige tilbud og lokal koordinering, og vektla at likeverdige tilbud må sikres i 
den foreslåtte modellen. 
 
Ansattes organisasjoner og vernetjenesten ba om at det må sikres et nødvendig handlingsrom til 
organisatoriske tilpasninger lokalt. Videre mente de at det må åpnes for en risikovurdering av de 
organisatoriske tilpasningene som er foreslått i saken, med aktiv deltakelse fra miljøene i 
Harstad og Narvik. 
 
Arbeidsmiljøutvalget sluttet seg til saken slik den ble presentert, men vektla viktigheten av at de 
lokale aktørene fortsatt inviteres til god medvirkning i oppfølgingen av saken. 
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Vurdering 

Direktøren erkjenner at behovet for lokal koordinering av driften ved lokalsykehusene ved UNN 
Harstad og UNN Narvik ikke har vært god nok. Direktøren støtter vurderingen av at det er 
behov for og mulig å bedre ivaretagelsen av stedlig ledelse innenfor dagens klinikkstruktur med 
forbedringstiltak av den typen arbeidsgruppen foreslår. De anbefalinger som foreslås, vurderes i 
hovedsak å være fornuftige og mulige å iverksette, uten at disse rokker ved, eller bryter med 
dagens klinikkstruktur, som er basert på gjennomgående faglig ledelse. Forslagene vurderes å 
være godt innenfor rammene som er gitt i foretaksmøtets vedtak. 
 
Direktøren vurderer etablering av koordinatorstillinger ved UNN Harstad og UNN Narvik som 
et nødvendig tiltak. Det understrekes at disse stillingene vil ha tverrgående koordinering mellom 
klinikkenes aktiviteter, inklusive drift og ledelse av et koordinerende møte, som sitt 
hovedansvar. Det blir viktig at stillingens endelige tittel gjenspeiler dette. Slike stillinger 
representerer innføring av et matriseelement i organisasjonen. Det er en forutsetning for at dette 
skal bli vellykket at det utarbeides tydelige mandater og stillingsbeskrivelser for både 
koordinatoren og de lokale linjelederne slik at det ikke er tvil om ansvar og 
beslutningsmyndighet. Direktøren mener at opprettelse av koordinatorfunksjonen vil frigi 
verdifull lederkapasitet hos lokale avdelingsledere og hos klinikksjefene. Arbeidsgruppen har 
ikke utarbeidet forslag til organisatorisk innplassering av koordinatorstillingen. Dette må 
besluttes senere. 
 
Det er videre direktøren vurdering at tiltaket som anbefaler omgjøring av tre seksjoner ved UNN 
Harstad og én seksjon ved UNN Narvik til avdelinger, som en relativt stor endring som bør 
risikovurderes før endelig beslutning.  
 
I tillegg til hovedretningene i de forbedringstiltak som arbeidsgruppen foreslår, vil direktøren 
vurdere å i invitere de nye koordineringsfunksjonene ved UNN Harstad og UNN Narvik inn i de 
ukentlige tavlemøtene som direktøren har i ledergruppen. Dette vil etter direktørens mening gi 
en ytterligere mulighet for å fange opp lokale forbedringsbehov i Harstad og Narvik på en rask 
og effektiv måte, og for å sikre implementering av satsingen på kontinuerlig forbedring ved 
samtlige lokalisasjoner. 
 
 
 
 
Tromsø, 27.1.2017 
 
Tor Ingebrigtsen  
administrerende direktør 

 
 
 
 

 
 
 
 
Vedlegg 
 

1. Sluttrapporten Dagens organisering av Universitetssykehuset Nord-Norge og 
ivaretakelse av stedlig ledelse. 
 

2. Mandat fra Helse Nord RHF for oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan, datert 
5.7.2016. 
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