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Dagens organisering av UNN HF og hvordan stedlig ledelse ivaretas 

 

Oppdrag: 
I mandat fra Helse Nord heter det: 

Alle helseforetak skal utrede/beskrive organiseringen av helseforetaket og hvordan 

stedlig ledelse ivaretas, jf. krav om en leder på alle nivå, jf. 

Spesialisthelsetjenesteloven § 3-9 

 

Helseforetakene har selv ansvaret for å organisere utredningsarbeidet innenfor de rammer som 

her er trukket opp (Helse Nord – Mandat 2016:4). 

  

Formål med notatet 
Notatet søker å beskrive overordnet organiseringen av UNN HF og hvordan denne 

organisasjonsmodellen ivaretar stedlig ledelse. Det er satt fokus på stedlig ledelse ved 

lokalsykehusene. 

 

Notatet er i tillegg ment å danne et utgangspunkt for det videre arbeidet i arbeidsgruppen.   

   

Oppbygging av Notat – Organisering av UNN HF – stedlig ledelse 
Notatet er tredelt der de ulike delene tar for seg: 

1. Begrepsavklaring av sentral begrep 

2. Overordnet beskrivelse av hvordan UNN er organisert 

3. Hvordan stedlig ledelse er ivaretatt, med fokus på lokalsykehusene 

 

1. Begrepsavklaring 

Enhetlig ledelse 

Prinsippet om enhetlig ledelse er forankret i Spesialisthelsetjenestelovens § 3-9 Ledelse i 

sykehus: 

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

kan i forskrift kreve at lederen skal ha bestemte kvalifikasjoner. 

Dersom kravet til forsvarlighet gjør det nødvendig, skal det pekes ut medisinskfaglige 

rådgivere. 

Hva som ligger i enhetlig ledelse og hva det innebærer er tydeliggjort av Helse og 

omsorgsdepartementet i rundskrivet Lederansvar i sykehuset. Her heter det: 

 

Formålet med bestemmelsen er å sørge for at sykehusene etablerer klare ansvarslinjer og 

ansvarsforhold for ledere på alle nivå i sykehusorganisasjonen (Rundskriv HOD 2013:2). 

 

Én leder skal ha det overordnede og helhetlige ansvaret for virksomheten i enheten, både 

administrativt og faglig. Typiske enheter vil være klinikk, avdeling og seksjon. Som 

avdelingsleder har en et helhetlig ansvar for virksomheten i avdelingen, både administrativt og 

faglig. Det samme har seksjonsleder for egen seksjon. Alle ansatte skal vite hvem som er deres 

nærmeste leder. Ledere på alle nivå kan delegerer oppgaver og beslutningsmyndighet til andre, 
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men leder beholder ansvaret for oppgavene som delegeres (Rundskriv HOD 2013:3). I praksis 

betyr dette at man ikke kan dele opp lederansvaret innenfor én avgrenset enhet. Med avgrenset 

enhet menes en formell organisasjonsenhet. Eksempel på organiseringer som bryter med 

prinsippet om enhetlig ledelse vil være når en stor seksjon ledes av to seksjonsledere (på samme 

ledernivå) som deler en personalgruppen likt mellom seg (en form for delt lederskap), eller at 

man etablerer én enhet med to yrkesgrupper der det er to ledere i en organisasjonsintern 

hierarkisk struktur, som leder samme enhet (form for todelt 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 kan man etablere inntil fire organisatoriske nivå under administrerende 

direktør. Klinikk, avdeling, seksjon og enhet. Antall nivå vil imidlertid variere fra klinikk til 

klinikk ut fra størrelse og virksomhetens karakter (jf Organisasjonskart i UNN). 

        

Enhetlig teambasert ledelsen 

Alle klinikker, avdelinger, seksjoner og enheter har en ansvarlig linjeleder slik 

spesialisthelsetjenesteloven krever. Vi praktiserer i tillegg enhetlig teambasert ledelse. 

Lederteamet består av den ansvarlige linjelederen (for eksempel avdelingsleder), linjelederne på 

neste nivå (seksjonsledere) og eventuelle rådgivere. Medlemmene i lederteamet er gjensidig 

ansvarlige overfor hverandre, samtidig som den øverste linjelederen har det endelige helhetlige 

ansvaret. Dette innebærer totalansvar for hele virksomheten (UNN-boka 2015:34). 

 

I klinikker, avdelinger og seksjoner med ansvar for pasientbehandling, skal linjeledere uten 

legebakgrunn utpeke medisinskfaglig rådgiver. Denne skal gi råd som sikrer at linjelederen er i 

stand til å ivareta sitt ansvar. Det er likevel linjelederen som sitter med ansvaret for 

medisinskfaglige forhold (UNN-boka 2015:34). 

 

Gjennomgående faglig ledelse 

Gjennomgående faglig ledelse innebærer linjeansvar til flere geografiske lokalisasjoner. Dette 

betyr at mange linjeledere vil ha virksomhet på flere steder, og totalansvar for 

virksomhetsstyringen på flere geografiske lokalisasjoner. Alle enheter på laveste nivå skal ha en 

lokal linjeleder (UNN-boka 2015:35). 

  

UNN har valgt gjennomgående faglig ledelse for å sikre god kvalitet på tjenestene og at 

pasienten møter likeverdige, faglige tilbud uavhengig av geografisk behandlingssted i UNN.  

 

Noen lokale linjeledere sitter med ansvar for faglig virksomhet på flere områder. I slike 

situasjoner plikter linjelederne å implementere de faglige prosedyrer og retningslinjer som 

gjelder i den enheten som har hovedansvaret for det aktuelle fagområdet i UNN. Gjennomgående 

faglig ledelse kan dermed også medføre et rådgivningsansvar til enheter utenfor egen linje. Som 

eksempel kan nevnes at ansvaret for hjertemedisin på lokalsykehusene ligger hos linjelederne for 

avdelingene i Medisinsk klinikk, mens Hjertemedisinsk avdeling i Hjerte- og lungeklinikken har 

hovedansvaret for fagområdet. Dette betyr at linjelederne i Medisinsk klinikk har ansvar for å 

implementere de prosedyrer og retningslinjer som gjelder i Hjerte- og lungeklinikken, og at 

linjelederne i sistnevnte klinikk har ansvar for å bistå i dette arbeidet (UNN-boka 2015:35). 

 

 Stedlig ledelse 

Stortinget har besluttet at stedlig ledelse skal være hovedregelen ved alle norske sykehus. 
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Stortinget ber regjeringen gjennom foretaksmøtet og/eller styringsdokumenter sørge for at stedlig ledelse 

blir hovedregelen ved norske sykehus (Innst. 2006 S 2015-2016: 72). 

 

Det gis rom for en viss fleksibilitet når man skal utforme konkrete ledelsesmodeller og lokale 

løsninger. 
Vedtaket gir helseforetakene en viss fleksibilitet til å utforme ledelsesmodeller tilpasset lokale behov, men 

foretaksmøtet presiserte at stedlig ledelse skal være hovedregelen jf. Stortingets vedtak (Protokoll fra 

Foretaksmøte 2016:6). 

 

Tverrgående klinikker er ikke til hinder for å tilfredsstille kravet om stedlig ledelse. 
Foretaksmøtet presiserte at kravet om stedlig ledelse ikke er til hinder for bruk av tverrgående klinikker. 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 (Protokoll fra Foretaksmøte 2016:6). 

 

Stedlige ledere for alle medarbeidere. 
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. 

 

Foretaksmøte fremhever samtidig at krav om enhetlig ledelse skal være oppfylt.  

 

Definisjon av stedlig ledelse tar ikke stilling til organisatorisk nivå.  

 

2. Overordnet organisasjonsmodell i UNN HF 
Frem til 2008 hadde UNN en flat organisasjonsstruktur med 56 selvstendige avdelinger.1 

Organisasjonsmodellen syntes imidlertid uhensiktsmessig i møte med de krav som ble stilt til en 

spesialisthelsetjeneste i fortløpende endring (Styresak 84/2007). 

 

Det ble derfor satt i gang et langsiktig utviklings- og omstillings prosjekt (LUO) som i to faser 

skulle utvikle og implementere en ny organisasjonsmodell for UNN.17.12 vedtok Styret ved 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) å etablere en ny overordnet organisasjonsmodell 

for UNN med klinikkstruktur, tilhørende stabsenheter og driftssentra. Den nye 

organisasjonsmodellen organiserte UNN i ti klinikker, to driftssentra og fire stabsenheter. 

(Styresak 84/2007). 

 

Styret la til grunn at organisasjonsmodellen skulle være dynamisk slik at direktøren til enhver tid 

skulle kunne gjøre endringer i antall organisatoriske enheter, samt innholdet i disse, når dette ble 

vurdert hensiktsmessig. Frem til d.d. har en rekke større og mindre organisasjonsutviklings-

prosjekt medført endringer i strukturen slik at vi dag har en organisasjon som består av ni 

klinikker og tre senter (jf. fig 1). 2 Den siste større endringen er at Barne- og ungdomsklinikken 

har overtatt ansvaret for tilbudet til barn og unge ved de distriktpsykiatriske sentrene. 

                                                 
1 Per 14.9.2007 
2 Longyearbyen sykehus og Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) er opprettet som egne enheter som 

rapporterer til direktøren uten å være medlem av direktørsensledergruppe.  
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Universitetssykehuset i Nord Norge HF (UNN) 

UNN har i dag 6300 medarbeidere og har sin virksomhet spredt på flere steder i Nord-Norge. I 

tillegg til sykehuset i Breivika i Tromsø, har vi virksomhet på følgende steder: 

 Psykisk helse- og rusklinikken: Åsgård i Tromsø, Silsand, Sjøvegan, Storslett, Storsteinnes, 

Håkvik og Harstad 

 UNN Harstad, Harstad 

 UNN Narvik, Narvik 

 Longyearbyen sykehus, Svalbard  

 To distriktsmedisinske senter: Finnsnes og Storslett 

Overordnet organisasjonsprinsipp i UNN 

UNN er organisert i en klinikkmodell med gjennomgående faglig ledelse. Det innebærer at 

medisinske disipliner, funksjoner og fagmiljø, i hovedregelen, organiseres og samles i egne 

enheter med tydelig og avklart ansvar for sine/sitt fagområde. Enhetene organiseres inn i en 

klinikk (senter) som skal sikre tydelige ansvarsområder i en klar og uavbrutt linje fra den enkelte 

enhet og opp til sykehusledelsen. 

 

Alle enheter på laveste nivå skal ha lokal (stedlig) linjeleder. Alle medarbeidere skal vite hvem 

som er sin nærmeste leder. 

 

Hierarkiske nivå i organisasjonen 

Kjerneaktiviteten i sykehuset foregår i klinikkens avdelinger, seksjoner og i enheter.  

 

I hver klinikk opprettes et antall avdelinger som har et helhetlig resultatansvar for sine 

fagområder. I avdelingene kan det være flere spesialiteter. Det skal utpekes medisinskfaglig(e) 
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rådgiver(e) dersom forsvarlighetskravet krever. På avdelingsnivå i organisasjonen skal en søke å 

utnytte det faglige og ressursmessige potensialet som ligger i å etablere større enheter.  

 

Hvorvidt det er hensiktsmessig med et enhetsnivå, vil variere fra seksjon til seksjon, og er 

avhengig av seksjonens størrelse og sammensetning. Enhetene inngår i modellen hierarkisk 

linjestruktur. Den formelle organiseringen av UNN teller i alt 5 nivå under styret. 

 
Overordnet lederstruktur 

Ledelsesstrukturen følger av oppbyggingen til organisasjonsstrukturen. Modellen teller fem 

ledernivå i linjen: Direktøren, klinikksjef, avdelingsleder, seksjonsleder og eventuelt enhetsleder.  

 

Sykehusledelsen 

Administrerende direktør er daglig leder og ansvarlig overfor styret. Viseadministrerende 

direktør har noen direktørfunksjoner og er stedfortreder for administrerende direktør.  

Sykehusledelsen består av direktørene, klinikksjefene og senterlederne (UNN-boka 2015:42). 

 

Ledergruppens sammensetning, med klinikksjefer samt ledere for sentrene, skal styrke 

kjernevirksomhetens representasjon i ledergruppen, og bidrar til tettere bånd mellom 

kjernevirksomheten og strategisk ledelse. Strukturen skal legge til rette for strategisk og helhetlig 

virksomhetsstyring. 

 

Ledelse i klinikkene - avdelingene – seksjonene – enhetene  

Klinikkene ledes av klinikksjefen som har det overordnede ansvaret for sin enhet. I tråd med 

prinsippet om enhetlig teambasert ledelse etableres det et klinikklederteam som består av 

klinikksjefen og avdelingslederne. Klinikksjefen leder lederteamet og har den endelige 

beslutningsmyndigheten. Møte- og beslutningsarena for klinikkledertemaet er klinikkledermøte. 

Klinikkledertemaet skal knytte til seg medisinskfaglige rådgivere der forsvarlighetskravet krever 

det. Klinikklederteamet kan knytte til seg eventuelle andre rådgivere utover dette etter behov. 

Alle medlemmene av klinikklederteamet har et gjensidig ansvar overfor hverandre i teamet. 

  

Prinsippet om enhetlig teambasert ledelse er et gjennomgående prinsipp i UNN og gjelder derfor 

for alle ledernivå. Det skal således etableres avdelingslederteam, eventuelt seksjonslederteam om 
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hensiktsmessig etter samme modell som for klinikklederteamet. Det skal utpekes 

medisinskfaglig(e) rådgiver(e) dersom forsvarlighetskravet krever det.  

 

Linjeledelsen har forrang ved uenighet. 

 

3. Stedlig ledelse og faglig tilbud i UNN med fokus på lokalsykehusene 

Historikk-Bakgrunn 

Ved nedleggelsen av Hålogalandsykehuset HF i 2007 ble lokalsykehusene i Harstad og Narvik 

en del av UNN. UNN blir med dette en betydelig større organisasjon spredt over et stort 

geografisk område. Sammen med Longyearbyen sykehus, lokalisasjoner knyttet til sentre for 

psykisk helse- og rusbehandling og ambulansestasjonene, setter det svært store krav til å 

håndtere organisasjons- og ledelses utfordringer som følger geografisk spredning. 

Lokalsykehusene 

Tilbudene som gis på ved UNN Harstad og UNN Narvik er i hovedsak lokalsykehusfunksjoner, 

men flere tilbud kan også være regionsfunksjoner. Tilsvarende ivaretar sykehuset i Breivika 

lokalsykehusfunksjoner. 

 

LUO-evalueringen og lokalsykehusfunksjonen 

I 2012 ble UNNs organisasjonsstruktur evaluert. Rapporten konkluderer med at: 
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 (LUO-rapporten 2012:50). 

 

Tilbakemeldingene fra medarbeiderne, da særlig fra medarbeidere lokalisert ved UNN Harstad 

og UNN Narvik, pekte i LUO-evalueringen særlig på tre forhold som opplevdes utfordrende:  
 Det er vanskelig å forstå at de største avdelingene ikke ledes av ledere på samme nivå i leder-strukturen. 

Lederne har formelt ulik delegert myndighet, ansvars- og myndighetsområde.  

 Samhandlingen på tvers mellom klinikkene preges av relasjoner og ikke formelle strukturer. Det oppleves 

behov for et koordinerende organ med formell beslutningsmyndighet. Smådriftsfordelene hentes ikke ut.  

 Lange beslutningsveier gjør hverdagen tungvint (LUO-rapporten 2012:48-49) 

 

Det ble besluttet at det skulle gjøres en strukturell harmonisering slik at man fikk samme 

ledernivå på de største enhetene (Beslutningsnotat v/direktøren 4.3.2016). 

 

Videre ble det besluttet å etablere lokale driftsråd ved UNN Harstad og UNN Narvik 

(Beslutningsnotat v/direktøren 1.4.2016). 

 

Strukturell harmonisering av organisasjons- og ledernivåene ved UNN Narvik og UNN 

Harstad 

Strukturforskjellen mellom klinikkene (lokalt avdelingsnivå i Medisinsk klinikk og seksjonsnivå 

i de andre klinikkene) ble beskrevet som vanskelig å forstå og som et hinder for effektiv 

koordinering mellom faggruppene ved lokalsykehusene. En strukturell harmonisering ble gjort 

slik at de største virksomhetene ved lokalsykehusene ble organisert på avdelingsnivå ledet av 

avdelingsleder som rapporterer til klinikksjef og inngår i klinikklederteamene. Dette gjaldt 

Medisinsk avdeling, Kirurgisk avdeling og Anestesi- og operasjonsavdelingen (se fig 2-4). 

 

 

 

 

  

http://snl.no/Harstad
http://snl.no/Narvik
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Stedlig ledelse på seksjonsnivå 

Figuren under viser eksempler på seksjoner organisert med stedlig ledelse i UNN Harstad og 

UNN Narvik (jf. fig. 5). 

 

 

Etablering av lokale driftsråd for UNN Narvik og UNN Harstad 

I LUO- evalueringen i 2012 kom det frem at klinikkmodellen, slik den fungerte, kunne oppleves 

som utfordrende med hensyn til å få til en tydelig og avklart kommunikasjon helt ut langs 

linjestrukturen. Argumentet ble også trukket fram av Harstad- og Narvikmiljøene. Avstanden til 

Tromsø og sykehusledelsen syntes lang, og lokale ledere savnet en arena for å samhandle og 

koordinere aktiviteter internt lokalt, og mellom lokalisasjoner.  

  

Høsten 2014 ble det derfor etablert lokale driftsråd for Harstad og Narvik med likelydende 

mandat. Mandatet beskriver rådenes formål, deltakere, møtestruktur, beslutningsstruktur og 

hvilke saker som skal behandles. Det presiseres i mandatet at driftsrådene skal gjennomføre en 

enkel evaluering av sin virksomhet etter ett år, dvs innen sommeren 2015 (jf. Mandat lokale 

driftsråd ved UNN Harstad og UNN Narvik 23.3.2014.) 

 

Evaluering av lokalrådene i 2015 
Driftsrådene i UNN Harstad og UNN Narvik evaluerte sin egen virksomhet i juni 2015. Her kom 

det frem at de månedlige møtene, på 1,5 til 2 timers varighet, har blitt gjennomført i henhold til 

faste møtekalendere. I alt 8 ordinære møter samt 2 i forbindelse med Direktørens halvårlige 

møter i 2015. Møtefrekvens og lengde vurdere å være tilstrekkelig. Ved UNN Harstad har de 
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opprettet et arbeidsutvalg for driftsrådet bestående av klinikksjef, leder for driftsrådet og 

sekretær. Disse møtes en uke før driftsrådsmøtet. Ordningen anbefales etablert i Narvik.  

   

Begge driftsrådene har vært satt opp med en leder og en sekretær i henhold til opprinnelig 

mandat. Evaluering anbefaler at lederrollen fortsatt bør opprettes for ett år av gangen og at 

sekretærfunksjonen ivaretas av samme person over flere perioder/år. Det foreslås at det 

utarbeides en funksjonsbeskrivelse for lederfunksjonen. 

 

Deltakelsen på møtene har vært god med noen få unntak. At den gode deltakelsen ikke har vært 

gjennomgående oppleves imidlertid som uheldig i lys av driftsrådets mandat. Evaluering 

konkluderer også med at Psykisk helse- og rusklinikken bør være fast representert i rådet. 

 

Klinikksjefens fysiske tilstedeværelse oppleves som svært viktig og det anbefales at det etableres 

en stedfortreder funksjon.    

 

Driftsrådene i UNN Harstad og UNN Narvik har behandlet et bredt spekter av saker til 

informasjon, drøfting, oppfølging og beslutning. I begge driftsrådene har det vært tilstrebet 

tydelig behandling av sakene, og med vedtak der ansvar og tidsfrister har vært definert. 

 

Evaluering konkluderte med at: 

 

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

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

begrunnet i forbedring av arbeidet. 
 

Evalueringen foreslår at mandatet justeres med hensyn til representasjon fra psykiatrisk 

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

det også hvem som bør oppnevnes til rådene nå i høst (ledermøtesak 115.5 Evaluering av lokalt 

driftsråd UNN Harstad og UNN Narvik) 

 

Revidert mandat for lokale driftsrådene i UNN Harstad og UNN Narvik 

Revidert mandat for lokale driftsråd ved UNN Harstad og UNN Narvik i henhold til vedtak i 

direktørens ledermøte i ledermøtesak 115.5 Evaluering av lokalt driftsråd 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 beslutte klinikkovergripende driftssaker ved UNN 

Harstad og UNN Narvik.  

 

Deltakere  

 Deltakere i driftsrådet er følgende ledere:  

 Klinikksjef ved Operasjons- og intensivklinikken, Medisinsk klinikk eller Kirurgi-, kreft- 

og kvinnehelseklinikken (rullerer for ett år om gangen, en fast representant i rådet og en 

vara). Klinikksjef skal være fysisk tilstede i driftrådsmøtene ved UNN Harstad og UNN 
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Narvik. Det sikres samordning mellom saksbehandlingen på foretaksnivå og i 

driftsrådene ved at deltagende klinikksjef også deltar i direktørens stabsmøte.  

 Avdelings- og seksjonsledere fra klinikker som har avdelinger eller seksjoner ved UNN 

Harstad og UNN Narvik.  

 Aktuelle klinikksjef har et overordnet ansvar for at klinikken oppnevner representanter til 

driftsrådet, at disse er kjent med rådets mandat og deltar i møtene.  

 

Driftsrådets medlemmer er ansvarlige for å forankre egne standpunkter gjennom tilstrekkelige 

medvirkningsprosesser i egen avdeling/seksjon før møtene. Driftsrådet kan gjennomføre 

drøftinger med tillitsvalgte/vernetjeneste i avdelings-/seksjonsovergripende saker, men 

tillitsvalgte og verneombud deltar ikke i rådets sluttbehandling av sakene. 

 

Driftsrådet kan innkalle andre lokale ledere, medisinsk faglige rådgivere eller medarbeidere på 

sak når det er relevant, men disse skal ikke møte fast og er ikke medlemmer i rådet. 

 

Møtestruktur  
Møtet i driftsrådet har en varighet på om lag to timer og gjennomføres minst månedlig. 

  

Dagsorden består av:  

- Saker til informasjon  

- Saker til diskusjon  

- Saker til beslutning  

 

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

  

Beslutningsmyndighet  
Driftsrådet har beslutningsmyndighet tilsvarende de respektive medlemmenes 

myndighetsområde.  

Beslutninger som medfører endret funksjonsfordeling mellom sykehusene i UNN skal behandles 

i direktørens ledergruppe.  

 

Ledelse og sekretærfunksjon  
Deltagende klinikksjef besørger konstituering av driftsrådet med oppnevning av leder for ett år 

av gangen. Avtroppende klinikksjef oppnevnes som stedfortreder for klinikksjef i driftsrådet. 

Leder skal være avdelingsleder og ikke komme fra samme klinikk som klinikksjef som er 

deltaker i rådet.  

 

Leder har ansvar for å:  

- Innkalle til møter og utarbeide saksliste  

- Lede møtene  

- Bringe saker videre til klinikkledernivå ved behov  

 

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 sekretariat i forkant av møtet av saksansvarlig seksjons- eller 

avdelingsleder.  

Klinikksjef som deltar i driftsrådet skal orientere direktørens ledermøte om aktuelle saker ved 

behov og være ansvarlig for å fordele eventuelle oppfølgingssaker til aktuelle klinikk- og 

senterledere. 
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Saker  
Driftsrådet skal senest i juni hvert år utarbeide og vedta årshjul (møtetidspunkter og kjente saker 

som skal behandles) påfølgende år.  

 

Saker som fremmes i rådet skal hovedsakelig omhandle driftsmessige områder der det er behov 

for koordinering mellom lokale avdelinger og seksjoner.  

 

Eksempler på andre aktuelle saker kan være høringer i saker som senere skal besluttes i 

direktørens ledergruppe eller styret.  

 

Saker som bare omhandler enheter i en klinikk må være relevant for enheter tilhørende andre 

klinikker for at den skal tas opp i driftsrådet.   (Mandat for driftsrådene) 

 

Fullmaksstruktur 

UNNs fullmaktsstruktur beskriver hvilke fullmakter som er gitt hvem. Fullmaktstrukturen 

revideres i disse dager.  

  

Budsjettmidler til driftsrådene 

I forbindelse med evaluering av de lokale driftsrådene kom det frem at det savnes et budsjett for 

fellestiltak. Det ble derfor besluttet at hvert driftsråd skulle tilføres eget budsjett for særskilte 

formål til driftsrådets disposisjon. 

 

Kvalitets- og utviklingssenteret (KVALUT) og Stabssenteret 

Organiseringen av Drifts- og eiendomssenteret og de sentrale stabene følger de samme 

prinsippene som for klinikkstrukturen. Små miljøer, kombinert med et uttrykt ønske om stedlige 

ressurser ved lokalsykehusene, gjør de imidlertid sårbare for at enkeltmedarbeidere kan 

organiseres uten stedlig lokal leder.  
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Bakgrunnsdokumenter: 
Bakgrunnsdokumentene og alle organisasjonskart er tilgengelig på vår internettside (intranett): 

Nasjonal-helse-og-sykehusplan 

  

Lov om spesialisthelsetjenesten §3-9 (Leken til LOVDATA) 

 

1. Universitetssykehuset i Nord-Norge. Styresak 84/2007. Ny organisasjonsmodell for UNN 

HF. 17.12.2007 

2. Universitetssykehuset i Nord Norge. Styresak 84/2007. Protokoll styremøte. 17.12.2007 

3. Helse og omsorgsdepartementet. Rundskriv I-2/2013. Lederansvar i sykehus. Oslo 

28.5.2013  

4. Oxford Research AS. Evaluering av LUO-prosjektet ved Universitetssykehuset i Nord-

Norge HF. 14.12.12 

5. Universitetssykehuset i Nord Norge. Beslutningsnotat v/direktøren. Kirurgi-, kreft- og 

kvinnehelseklinikkens og Operasjons- og intensivklinikkens seksjoner i Harstad og 

Narvik vurderes omgjort til avdelinger (pkt 1). 4.3.2014 

6. Universitetssykehuset i Nord Norge. Beslutningsnotat v/direktøren. Arbeid med å 

etablere lokale driftsråd ved UNN Harstad og UNN Narvik effektueres (pkt 2). 1.4.2014 

7. Universitetssykehuset i Nord Norge. UNN-boka. Juni 2015 

8. Helse og omsorgsdepartementet. Stortingsmelding nr. 11. Nasjonal helse- og sykehusplan 

(2016-2019). Oslo 2015 

9. Helse- og omsorgskomiteen, Stortinget, Innst. 206 S 2015-2016. Oslo 10.3.2016 

10. Helse Nord RHF. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF. Bodø 4.5.2016 

11. Helse Nord RHF. Styresak 60-2016. Nasjonal helse- og sykehusplan – mandat for det 

videre arbeidet. Helse Nord RHF. Bodø. 5.7.2016 

12. Universitetssykehuset i Nord Norge. Ledermøtesak 115.15. Evaluering av lokalt driftsråd 

UNN Narvik og UNN Harstad. 25.8.2015 

13. Universitetssykehuset i Nord Norge. Mandat for lokale driftsråd ved UNN Harstad og 

UNN Narvik. Revidert i henhold til vedtak i direktørens ledermøte 25.8.2015 sak 115.15 

14. Universitetssykehuset i Nord Norge. Beslutningsnotat fra direktøren. Budsjettmidler til 

driftsrådene m.m. 20.9.2016 

 

Alle organisasjonskart i UNN HF: Vedlagt i dokumentet. 

  

https://unn.no/om-oss/nasjonal-helse-og-sykehusplan
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3
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