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Styresak 68/2013:  Forslag til ny og fullstendig or ganisasjons- 
    modell for Helgelandssykehuset HF  
 
Møtedato: 18.09.13 
Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell 
 
 
Bakgrunn 
 
Styret i Helgelandssykehuset HF, har et overordnet ansvar for organiseringen av foretaket. Det vises til 
styresak 59/2013 – Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF, der 
administrerende direktør la frem hovedpunktene i rapporten fra prosjektgruppen, som har arbeidet med å 
effektivisere organisasjon og ledelsesstrukturen i Helgelandssykehuset HF. Styret gjorde følgende vedtak i 
saken: 
 

1. Styret i Helgelandssykehuset HF slutter seg til administrerende direktørs forslag til valg av 
overordnet organisasjonsmodell og gjennomgående organisering av Helgelandssykehuset HF. 

2. Styret i Helgelandssykehuset HF slutter seg til administrerende direktørs forslag til videre arbeid med 
prosjektet organisasjon og ledelse i Helgelandssykehuset. 

3. Styret er fornøyd med arbeidet med prosjektet, og at den brede høringsrunden og at dertil innkomne 
uttalelser, blir vektlagt av ledelsen i fase to av prosjektene. 

4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre den avdelingsvise organiseringen under 
hvert administrative område, og ber om at styret forelegges forslag til fullstendig 
organisasjonsmodell.  

 
Formålet med organisasjonsprosjektet er å bidra til bedre og mer effektiv pasientbehandling. Gjennom en 
harmonisering, forenkling og tydeliggjøring av organisering og struktur innen og mellom de tre 
sykehusenhetene i Helgelandssykehuset. Dette skal i større grad legge til rette for utvidet samarbeid, 
robuste fagmiljøer og bedre ressursutnyttelse, enn det dagens organisering og ledelsesstruktur gjør. 
 
Prosjektet foreslår en modell for organisasjon og ledelse i Helgelandssykehuset som setter pasienten først, 
og er i overensstemmelse med lovkrav til enhetlig ledelse. Det er et overordnet mål at Helgelandssykehuset 
skal fremstå, som ett sykehus, og at de som bor og lever i opptaksområdet skal være sikre på at de får en 
faglig god, samordnet og likeverdig helsetjeneste uavhengig av hvor tjenesten leveres. 
 
Prosjektgruppas arbeid skisserer en organisasjonsstruktur som kombinerer stedlig ledelse, med en lokal 
leder på hver sykehusenhet, område og avdelingsstruktur som er tilnærmet lik på hver av sykehusenhetene. 
Dette for å legge til rette for faglig koordinering og samarbeid på tvers av enhetene. 
Prosjektgruppens rapport var på høring i helseforetakets organisasjon i mai/juni, og rapporten og 
høringsuttalelsene ble drøftet med foretakstillitsvalgte 25.06.13 
 
Med bakgrunn i styresak 59/2013 og beslutning om overordnet organisering og ledelse har det vært arbeidet 
videre med organiseringen på enhetene, men da på nivåene under områdesjef, altså på avdelingsnivå. 
Administrerende direktør legger i denne saken frem forslag til en endelig og fullstendig organisasjonsmodell i 
Helgelandssykehuset HF.  
 
Ledelsesstrukturen deles i HF ledelse, enhetsledelse, områdeledelse og avdelingsledelse. 
 
Det er viktig presisere at følgende elementer har vært viktige å ivareta i forslaget til endelig organisering og 
ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF. 
 

• En organisasjon som er i tråd med lovkravet i Spesialisthelsetjenesteloven om enhetlig ledelse  
• En organisasjon som er ensartet med samme betegnelser på samme nivå i organisasjonen.  
• En organisasjon som er mest mulig likt inndelt i områder og avdelinger.  
• En organisasjon med et overkommelig kontrollspenn.  
• En organisasjon som er tilpasset dagens og framtidige krav til organisatoriske, administrative og 

teknologiske løsninger.  
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• Organisasjonsendringen skal skje innefor de gitte økonomiske rammer og i tillegg bidra i omstilling 
og effektiv drift  

 
Med bakgrunn i prosjektrapporten, innspill fra høringsprosessen og styret, har ledergruppen i foretaket 
jobbet videre med fase to i arbeidet med ny ledelses og organisasjonsmodell, i tråd med vedtakspunkt 4, i 
styresak 60/2013. Endelig forslaget ble lagt fram for organisasjonene og vernetjenesten 9. september, og 
deretter drøftet. Man er nå kommet så langt at man kan vedta følgende:  
 

1. Organisering av avdelinger innenfor områdene  
2. Ledelsesnivå og stillingsbenevnelser 
3. Organisering av lokal og sentral støtte 
4. Medisinsk faglig rådgivende leger/rådgivende psykologspesialist 
5. Mekanismer for faglig samordning og koordinering 

 
 
Forslag.  
 
1. Organisering av avdelinger innenfor områdene  

Område for kirurgi og akutt foreslås organisert sli k ved de tre sykehusenhetene:  
 
Område for kirurgi og akutt Mo i Rana 

• Kirurgisk sengepost 
• Kirurgisk poliklinikk (inkludert ortopedi, generell kirurgi og gynekologi) 
• Kirurgiske leger (inklusive anestesi leger) 
• Intensiv (inkludert dagkirurgi)   
• Akuttmottak 
• Avdeling for operasjon og anestesi 
• Fødeavdeling (inkludert fødestue i Mosjøen) 

Område for kirurgi og akutt Sandnessjøen 
• Kirurgisk sengepost  
• Kirurgisk poliklinikk (inkludert ØNH*, generell kirurgi og gynekologi) 
• Kirurgiske leger (inklusive anestesi leger) 
• Intensiv og akuttmottak (inkludert dagkirurgi, implementeringstid påregnes) 
• Fødeavdeling(inkludert fødestue i Brønnøysund) 
• Operasjon og anestesi 

*Samtlige audiografer i foretaket organiseres under avdelingsleder for kirurgisk poliklinikk i 
Sandnessjøen. 

 
Område for kirurgi og akutt Mosjøen 

• Kirurgisk poliklinikk med dagkirurgi (innbefatter også operasjon- og anestesipersonell, samt hudleger 
og øyeleger) 

• Kirurgiske leger (inklusive anestesi leger) 
 
Område for medisin foreslås organisert slik ved de tre sykehusenhetene:  
 
Område for medisin Mo i Rana 

• Medisinsk sengepost. 
• Medisinsk poliklinikk og dagbehandling (inkludert pediater og revmatologer) 
• Medisinske leger. 
• Røntgen (inkludert radiologer)  
• Lab / blodbank. 
• Kontortjeneste 

Område for medisin Sandnessjøen 
• Medisinsk sengepost. 
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• Medisinsk poliklinikk og dagbehandling (inkludert pediatere) 
• Medisinske leger. 
• Fysikalsk medisin og rehabilitering, inkludert leger.  
• Røntgen (inkludert radiologer)  
• Lab/blodbank  

 
Område for medisin Mosjøen 

• Medisinsk sengepost. 
• Medisinsk poliklinikk og dagbehandling (inkludert nevrologer) 
• Medisinske leger. 
• Intensiv og akuttmottak  
• Lab/blodbank 
• Røntgen, inkludert radiologer og radiografer.   

De tre DPSene foreslås organisert slik:  
 
DPS Mo i Rana 

• VOP 
• BUP 
• Døgnavdeling for voksne og ambulant akutt team 
• Døgnavdeling for rus 
• Habilitering (inntil videre). 

DPS Mosjøen 
• VOP 
• BUP og habilitering (inntil videre) 
• Døgnavdeling for voksne 
• Døgnavdeling for barn og unge, familieavdeling og nevropsykologi 

DPS Brønnøysund og Sandnessjøen 
• VOP Brønnøysund 
• BUP Brønnøysund 
• VOP Sandnessjøen 
• BUP Sandnessjøen 
• Habilitering (inntil videre) 

Område for internservice foreslås organisert slik v ed de tre sykehusenhetene  
 

Område for intern servise i Mo i Rana 

• Avdeling for tøy/renhold/bolig 

• Avdeling for kantine og kjøkken 

• Teknisk avdeling 
o Byggteknisk (elektriker, rørlegger, snekker og ordinær vaktmesterservice) 
o Medisinteknisk 
o Sentrallager  

Område for intern servise i Sandnessjøen 

• Avdeling for tøy/renhold/bolig 

• Avdeling for kantine og kjøkken 

• Teknisk avdeling 
o Byggteknisk (elektriker, rørlegger, snekker og ordinær vaktmesterservice) 
o Medisinteknisk 
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o Sentrallager  

• Funksjon for behandlingshjelpemidler ivaretas av intern service Ssj. 

Område for intern servise i Mosjøen 

• Avdeling for tøy/renhold/bolig/kantine og kjøkken. 
• Avdeling for teknisk (bygg, MTU og sentrallager). 

Merkantile tjenester er ikke behandlet av prosjektgruppen. Organisering av merkantile tjenester må utredes 
nærmere.  
 
2. Ledelsesnivå og stillingsbetegnelser 

Helgelandssykehuset HF vil ha 4 ledernivå. For disse tas følgende lederbenevnelser i bruk konsekvent; 
administrerende direktør, enhetsdirektør, områdesjef, og avdelingsleder.  
 

 
3. Organisering av lokal og sentral støtte 

De respektive fagmiljøer og medarbeidere innen henholdsvis PO og Økonomi sentraliseres og rapporterer til 
personal- og organisasjonssjef og økonomisjef. 

 
4. Medisinsk faglig rådgivende leger / rådgivende p sykologspesialist 

Dersom områdesjefen ikke er lege må det defineres hvem som har det medisinsk faglige rådgivingsansvaret, 
jfr. spesialisthelsetjenesteloven § 3-9: 

”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.” 

Forståelsen av dette er at dersom lederen for virksomhetsområdet ikke er lege og spesialist i aktuell 
spesialitet, er det behov for medisinsk faglig rådgiver(e). Lederen har imidlertid ikke en plikt til å utpeke en 
medisinskfaglig rådgiver. Det er bare dersom forsvarlighetskravet gjør det nødvendig at en slik plikt  

 Medisinsk faglige rådgivere / rådgivende psykologsp esialist ved enhetene: 

Mo i Rana - medisinsk faglig rådgiver / rådgivende psykologspesialist  
• Medisin (avdelingsleder leger) 
• Anestesi (seksjonsoverlege) 
• Ortopedi (seksjonsoverlege) 
• Gynekologi (seksjonsoverlege) 
• Generell kirurgi (avdelingsleder leger) 
• Røntgen (avdelingsleder røntgen eller seksjonsoverlege) 
• Barn og ungdomspsykiatri (rådgivende overlege) 
• Voksenpsykiatri (seksjonsoverlege) 
• Rådgivende psykologspesialist 
 

Mosjøen – medisinsk faglig rådgiver / rådgivende psykologspesialist 
• Generell kirurgi (avdelingsleder leger) 
• Medisin (avdelingsleder leger) 
• Røntgen (rådgivende overlege) 
• Voksenpsykiatri (seksjonsoverlege) 
• Rådgivende psykologspesialist 
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Sandnessjøen - medisinsk faglig rådgiver / rådgivende psykologspesialist  
• Medisin (avdelingsleder leger) 
• Anestesi (seksjonsoverlege) 
• ØNH (seksjonsoverlege) 
• Gynekologi (seksjonsoverlege) 
• Generell kirurgi (avdelingsleder leger) 
• Røntgen (avdelingsleder røntgen eller seksjonsoverlege) 
• FRM (seksjonsoverlege) 
• Voksenpsykiatri (seksjonsoverlege) 
• Rådgivende psykologspesialist 

HF 
• Prehospitalt område (seksjonsoverlege) 

 

5. Mekanismer for faglig samarbeid og koordinering 

Faglig samordning vil være en av de viktigste suksessfaktorene for Helgelandssykehuset, og det er 
nødvendig med velfungerende mekanismer for å kompensere ulempene stedlig ledelse har i så måte i 
forhold til gjennomgående klinisk ledelse.   
Høsten 2013 etableres et prosjekt der medisinsk direktør, de nåværende ledere for faggruppene innenfor 
kirurgi /akutt, medisin og psykiatri sammen med avdelingsdirektørene får i oppdrag å lage en handlingsplan 
for faglig samordning i foretaket. Handlingsplanen må definere mål, arbeidsform, rollefordeling og 
satsningsområder innenfor faglig samordning. Arbeidet ledes av medisinsk direktør og skal være ferdigstilt 
desember 2013.  
 
I tillegg innføres faste møter med ad, medisinsk direktør, enhetsdirektør og områdesjefer der tema er faglig 
utvikling og samhandling.  
 
Resultat 
Målsettingen med organisasjon og ledelsesprosjektet var å endre dagens organisering og ledelses-struktur i 
Helgelandssykehuset HF, til en struktur som i enda større grad skal sørge for at: 
 

• Organisasjonen skal være ensartet med samme betegnelser på samme nivå i 
organisasjonen. Benevnelsene skal være i henhold til nasjonale og regionale 
standarder, for inndeling og benevnelse. 

• En organisasjon som er mest mulig likt inndelt. Lik inndeling vil være en viktig 
forutsetning for å etablere faglig samarbeid, på tvers. 

• Organisasjonen skal være tilpasset dagens og framtidige krav til organisatoriske og administrative 
løsninger. 

• Organisasjonen skal søke å utnytte mulighetene for å løfte frem og styrke 
Innsatsområder, som best kan løses ved gjennomgående organisering. 

• Det beskrives hvordan stabs- og støttefunksjoner best kan organiseres for å gi ønsket støtte til 
ledere og lederteam på ulike nivåer. 

 
Det framlagte forslaget ivaretar denne målsetningen på en meget god måte. Prinsippet om gjennomgående 
faglig ledelse (eks. at de tre kirurgiske områdene ledes på tvers av klinikkene av en leder) har ikke blitt fulgt 
med unntak av innenfor den nye enheten prehospitale tjenester og pasientreiser. Dette har heller ikke vært 
målsettingen i mandatet til prosjektet. Dette basert på erfaringer fra UNN, størrelsen på enhetene, og det 
faktum at FIKS/HOS ligger noen år frem i tid. Stedlig ledelse vurderes som en viktig suksessfaktor for den 
daglige drift og samhandling på den enkelte enhet.  
 
Dette betyr også at det i videreføringen og implementeringen av ny struktur i vesentlig grad vil bli fokusert på 
faglig tilhørighet på tvers i foretaket, innenfor de somatiske tjenestene og på tvers av psykisk helse og rus. 
Det vil også bli svært viktig å avklare de støttefunksjoner lederne i Helgelandssykehuset HF har behov for 
fremover, og arbeidet med foretakets støttefunksjoner vil påbegynnes umiddelbart etter at nye modell er 
besluttet. 
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Det totale antallet ledere i Helgelandssykehuset HF med ny modell reduseres med 16. Henholdsvis 4 
avdelingssjefer, og 13 avdelingsledere, samt 1 ny enhetsdirektør. Kontrollspennet for den enkelte 
områdesjef vil være fra 2 – 8, mens avdelingsleder vil ha kontrollspenn som varierer fra 4 til 42. Dette betyr 
også at det må jobbes videre med hvordan det legges til rette for å redusere kontrollspennet til ledere med 
over 20 ansatte i avdelingen. Det settes ned egen arbeidsgruppe for dette. 
 
Ny organisasjon forutsettes å være på plass 1.1 2014. Dette forutsetter at vedlagte prosessplan følges. Med 
hensyn til berørte ledere og ansatte under disse er det viktig med gode prosesser, og at disse gjennomførers 
i et tempo som ivaretar alle parter på en god måte. 
 

Milepæler 

For å sikre gode prosesser med ansatte ble det valgt å dele inn prosessen i to faser, hvor fase en besluttet 
overordnet organisering av enhetene og gjennomgående organiseringer, mens fase to nå er gjennomført 
gjennom det forslag som er lagt frem i denne saken. 
 
Arbeidet med organisasjonsprosjektet har fremdrift med milepæler skal gå som følger:  
 

Milepæler Tidspunkt 

Høringsfrist 20. juni 2013 

Drøfting overordnet organisering 25. juni 2013 

ROS – analyse overordnet organisering 19. august 2013 

Styret beslutter overordnet organisering på 
enhetsnivå, og hva som organiseres 
gjennomgående. Fase 1 

27. august 2013 

Ny organisasjon på plass med lokale 
ledergrupper 

september 2013 

Forslag til organisering av avdelinger 2. september 2013 

Drøfting avdelingsvis organisering Fase 2 9. september 2013 

ROS – analyse overordnet organisering 11 - 12. september 
2013 

Utlysning og tilsettinger av nye ledere  sept - november 
2013 

Omstillingsprosesser gjennomført november 2013 

Endelig organisering og ledelsesstruktur 
klar 

desember 2013 

Ny organisering og ledelsesstruktur 
iverksettes  

januar 2014 

Kritiske suksessfaktorer 

Følgende forhold anses som de mest kritiske suksessfaktorer: 
• Gode prosesser i forkant av beslutninger i fase 1. og fase 2. 
• Stor grad av medvirkning. 
• Sikre løpende diskusjon i foretaksledelsen og nødvendige strategiske avklaringer. 
• Tenkte løsninger er robuste og ses i sammenheng med utviklingsplan for Helgelandssykehuset HF. 
• Gode implementerings- og omstillingsprosesser når beslutninger er tatt. Disse må være klar og 

kommuniserbare umiddelbart. 
• God samhandling mellom ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten. 
• Sørge for at nytt HR – system, DIPS og andre it systemer understøtter ny organisering. 
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• Organisasjonene får lagt til rette for aktivt kunne delta og gjennom dette sikre god medvirkning i 
prosessene 

• Engasjement og delaktighet fra fagmiljøene slik at faglighet settes høyt 
• God informasjon internt og eksternt, preget av stor grad av åpenhet 
 
 
 
 
VEDTAKSFORSLAG: 
 
1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar ny overordnet organisasjonsplan for foretaket. 
 
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til fortløpende å foreta nødvendige tilpasninger i organisering 

og ledelsesstruktur, der hvor det synes hensiktsmessig.  
 
3. Styret ber administrerende direktør iverksette arbeidet med å etablere den nye organisasjonen for enhet 

prehospitale tjenester og pasientreiser når enhetsdirektør for området er tilsatt.  
 
 
 
Per Martin Knutsen 
Administrerende direktør 
 
Saksbehandlere: 
Avdelingsdirektør Thomas Skonseng 
Personalsjef Tore Enga 
 
Vedlegg: 

 
1. Rapport forslag til organisasjon og ledelse fase 2 (TS) 
2. Fullstendige høringsuttalelser (Eget vedlegg) 
3. Organisering av fødestuene  
4. Organisasjonskart før og etter endring  
5. Framdrift og gjennomføringsplan  
6. Departementets siste rundskriv ledelse av norske sykehus (FM) 
7. Notat vurderinger ivaretakelse av enhetlig ledelse i ny organisasjonsmodell (FM) 
8. Utlysningstekster enhetsdirektør prehospitale tjenester, eiendomssjef, og samhandlingssjef  
9. Møtestruktur som understøtter samhandling på tvers 
10. Drøftingsprotokoll 
11. Risikoanalyse 
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Saksfremlegg organisasjon og ledelse  

Innhold: 

Utkast til beslutning organisasjon og ledelse 
1. Organisering av avdelinger innenfor områdene 
2. Ledelsesnivå og stillingsbenevnelser 
3. Organisering av lokal og sentral støtte 
4. Medisinsk faglig rådgivende leger / rådgivende psykologspesialist 
5. Mekanismer for faglig samordning og koordinering 

 
 

  
 

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VEDLEGG 1 
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Utkast til beslutning organisasjon og ledelse 
 
1. Organisering av avdelinger innenfor områdene  

Prinsipper for organisering av legene i foretaket: 
• Legeavdeling for leger i vakt. Legene i de større fagområdene går i vakt, og forholder seg til 

flere behandlingsenheter som sengeposter, intensiv, akuttmottak, poliklinikker, operasjon og 
anestesi. Da er det funksjonelt å organisere disse i egne legeavdelinger ledet av lege.  

o Eksempler gynekolog som forholder seg til fødeavdeling, kirurgisk sengepost, operasjon 
/ anestesi og dagkirurgi. 

o Eksempel gastroenterolog som forholder seg til medisinsk poliklinikk, operasjon / 
anestesi og medisinsk sengepost. 

 
For disse legene er det en fordel at nærmeste leder er samme profesjon og har innsikt i 
yrkesspesifikke problemstillinger. Det er også en fordel at det blir samme linjeforhold til alle 
behandlingsenhetene de forholder seg til. En mulig ulempe med vaktgående leger i en egen 
avdeling er at det kan bli oppfattet som todelt ledelse.    

• Poliklinisk avdeling, inkludert leger som ikke går i vakt, for eksempel reumatologer, radiologer 
og hudleger. En lege som ikke går i vakt har sitt i arbeidssted i poliklinisk avdeling og bør 
derfor være organisert der. En slik organisering er i tråd med tilbakemeldinger fra leger som 
tilhører fagspesifikke poliklinikker, og deres ledere, som uttaler at legene i disse fagene bør 
organiseres under avdelingsleder ved den enkelte poliklinikk.  
 
Det vil gi kort kommunikasjon mellom legene og de som faktisk har ansvaret for at driften er 
optimal.  Da kan det for eksempel være lettere for avdelingsleder for poliklinikk å koordinere 
for eksempel overlegepermisjon med øvrig bemanning. En mulig ulempe er at det blir noe 
lengre kommunikasjonsvei til andre leger innenfor samme område, men dette anses ikke som et 
stort problem.  
 

Prinsipper for organisering av område for kirurgi og akutt: 
• En avdeling for operasjon og anestesi 
• Som hovedregel organiseres akutt og intensiv i en avdeling. Denne avdelingen skal også ha 

ansvar for mottak og oppvåkning av dagkirurgiske pasienter.  
o I Mo i Rana beholdes akuttmottaket som egen avdeling pga bygningsmessige 

forhold, samt at en fellesavdeling sannsynligvis vil få for mange ansatte. I Mo i Rana 
skal akuttmottakket vurderes sammenslått med intensiv og dagkirurgi på lik linje 
med Mosjøen og Sandnessjøen når vi har gjennomført en grundigere vurdering av de 
bygningsmessige forhold, samt kontrollspenn for leder av avdelingen. Dette henger 
blant annet sammen med hvilken modell for avlastning av avdelingsleder man skal 
ha i større avdelinger, jfr. rapporten ”Organisasjon og ledelse”, punkt 6.3, samt 
innspillene som er fremkommet under høringen. Det gjelder spesielt assisterende 
avdelingsleder.  

o Mosjøen har ikke kirurgisk døgnavdeling. I Mosjøen organiseres derfor intensiv og 
akuttmottak under medisinsk område. 

• Kirurgisk sengepost i Mo i Rana og Sandnessjøen. 
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• Fødselsomsorgen organiseres med fødeavdelinger i Mo i Rana og Sandnessjøen. Fødestuene 
slås sammen med fødeavdelingene med en felles leder. Fødselsomsorgen blir da organisert 
slik: 

o Fødeavdeling i Mo i Rana, inkludert fødestua i Mosjøen. 
o Fødeavdeling i Sandnessjøen, inkludert fødestua i Brønnøysund. 

 
Det er utarbeidet et eget notat som beskriver fødselsomsorgen (Fødetilbudet i 
Helgelandssykehuset. Intern organisering av fødestuer).  
 

Område for kirurgi og akutt blir da slik ved de tre  sykehusenhetene: 
 
Område for kirurgi og akutt Mo i Rana 

• Kirurgisk sengepost   
• Avdeling for operasjon og anestesi 
• Kirurgisk poliklinikk, inkludert ortopedi, generell kirurgi og gynekologi 
• Avdeling for intensiv (inkludert dagkirurgi)   
• Avdeling for akuttmottak * 
• Fødeavdeling inkludert fødestue i Mosjøen 
• Avdeling for anestesi- og kirurgiske leger, inkludert generell kirurgi, ortopedi og gynekologi 

/fødselshjelp. 
 

*Vurderes sammenslått med intensiv og akuttmottak på lik linje med Ssj og Msj.  

Område for kirurgi og akutt Sandnessjøen 
• Kirurgisk sengepost   
• Avdeling for operasjon og anestesi 
• Kirurgisk poliklinikk, inkludert ØNH*, generell kirurgi og gynekologi. 
• Akutt- og intensivavdeling (inkludert dagkirurgi, implementeringstid påregnes) 
• Fødeavdeling inkludert fødestue i Brønnøysund 
• Avdeling for anestesi- og kirurgiske leger, inkludert ØNH og gynekologi /fødselshjelp. 

*Samtlige audiografer i foretaket organiseres under avdelingsleder for kirurgisk poliklinikk i 
Sandnessjøen. 

Område for kirurgi og akutt Mosjøen 
• Avdeling for operasjon og anestesi 
• Kirurgisk poliklinikk, inkludert hudleger og øyeleger. 
• Avdeling for anestesi- og kirurgiske leger, inkludert urolog og plastikkirurg. 

Prinsipper for organisering av område for medisin, laboratorium og røntgen: 
 

• Medisinsk dagbehandling og poliklinikk, inkludert nevrologer (Msj), pediatere (Ssj og MiR) 
og revmatologi (Mir). Avdelingen organiseres med felles poliklinikk for revmatologi, 
dialyse, kreftbehandling, pediatri, nevrologi, generell indremedisin og gastroentrologi. 

• Medisinsk sengepost 
• Laboratorium 
• Røntgen, inkludert radiologer og radiografer.  

o I rapporten er røntgen foreslått lagt til område for kirurgi og akutt. For diagnostisk 
arbeid er det en fordel at lab/blodbank og røntgen er organisert innenfor samme 
område.  
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o I rapporten er radiologene foreslått organisert i en felles legeavdeling. Fra 
røntgenavdelingene i Mosjøen (side 37) og Sandnessjøen (side 67), er kommet 
innspill på at det er en stor fordel at radiologer og radiografer har felles leder. 
Logikken i dette sammenfaller med at leger som ikke går i vakt organiseres sammen 
med poliklinikkene. Basert på dette vil radiologer og radiografer organiseres med en 
felles leder.    

o Hvis røntgen organiseres i kirurgisk område blir disse områdene vesentlige mer 
komplekse enn medisinsk område i MiR og Ssj. 

o Røntgen-avdelingene er like stor betydning for medisinsk område som for kirurgisk 
område. At samarbeidet er volummessig større med kirurgisk område i Mo Rana, 
skyldes ortopedien.  

o Det ansees ikke for ulemper for røntgen-avdelingene å være organisert i medisinsk 
område fremfor kirurgisk område 

 
Område for medisin, laboratorium og røntgen blir da slik ved de tre sykehusenhetene: 
 
Område for medisin, laboratorium og røntgen Mo i Rana 

• Medisinsk sengepost. 
• Medisinsk dagbehandling og poliklinikk, inkludert pediater og revmatologer. 
• Avdeling for medisinske leger. 
• Lab / blodbank. 
• Røntgen, inkludert radiologer og radiografer.  
• Kontortjenesten. 

 
Område for medisin, laboratorium og røntgen Sandnessjøen 

• Medisinsk sengepost. 
• Medisinsk dagbehandling og poliklinikk, inkludert pediatere. 
• Avdeling for medisinske leger. 
• Laboratorium. 
• Røntgen, inkludert radiologer og radiografer.  
• Fysikalsk medisin og rehabilitering, inkludert leger.   

 
Område for medisin, laboratorium og røntgen Mosjøen 

• Medisinsk sengepost. 
• Medisinsk dagbehandling og poliklinikk, inkludert nevrologer. 
• Avdeling for medisinske leger. 
• Akutt- og intensivavdeling (inkludert dagkirurgi). 
• Laboratorium. 
• Røntgen, inkludert radiologer og radiografer.  

Prinsipper for organisering av område for psykisk helse og rus (Organisert i tre DPS) 
• Polikliniske avdelinger ved hver geografiske enhet 

o VOP (avdeling for VOP og dagbehandling i Sandnessjøen og Brønnøysund slås sammen 
til en avdeling kalt VOP). 

o BUP  
• Døgnavdeling for voksne MiR og Msj 
• Døgnavdeling for Rus MiR  
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• Døgnavdeling for barn og unge, familieavdeling, samt nevropsykologi Msj 
(Det jobbes lokalt med å finne en passende avdelingsbenevnelse) 

Organisering av habilitering utredes nærmere. Ambulant akutteam og døgnavdeling MiR får felles 
leder. 
   
De tre DPSene blir da organisert slik: 
 
DPS Mo i Rana 

• VOP 

• BUP 
• Døgnavdeling for voksne og ambulant akutt team 
• Døgnavdeling for rus 

• Habilitering (inntil videre). 

DPS Mosjøen 
• VOP 
• BUP og habilitering (inntil videre) 
• Døgnavdeling for voksne 

• Døgnavdeling for barn og unge, familieavdeling og nevropsykologi 

DPS Brønnøysund og Sandnessjøen 
• VOP Brønnøysund 
• BUP Brønnøysund 
• VOP Sandnessjøen 

• BUP Sandnessjøen 
• Habilitering (inntil videre) 

Område for internservice   
 

Område for intern servise i Mo i Rana 

• Avdeling for tøy/renhold/bolig 

• Avdeling for kantine og kjøkken 

• Teknisk avdeling 
o Byggteknisk (elektriker, rørlegger, snekker og ordinær vaktmesterservice) 
o Medisinteknisk 
o Sentrallager  

Område for intern servise i Sandnessjøen 

• Avdeling for tøy/renhold/bolig 

• Avdeling for kantine og kjøkken 

• Teknisk avdeling 
o Byggteknisk (elektriker, rørlegger, snekker og ordinær vaktmesterservice) 
o Medisinteknisk 
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o Sentrallager  

• Funksjon for behandlingshjelpemidler ivaretas av intern service Ssj. 

Område for intern servise i Mosjøen 

• Avdeling for tøy/renhold/bolig/kantine og kjøkken. 

• Avdeling for teknisk (bygg, MTU og sentrallager). 

Merkantile tjenester er ikke behandlet av prosjektgruppen. Organisering av merkantile tjenester må 
utredes nærmere.  
 
2. Ledelsesnivå og stillingsbetegnelser 

Følgende lederbenevnelser tas i bruk konsekvent; enhetsdirektør, områdesjef, avdelingsleder.  
Rapportens beskrivelse av assisterende avdelingsleder har fått bred oppmerksomhet. Denne 
funksjonen fjernes derfor ikke på det nåværende tidspunkt. Det er nødvendig å gå gjennom 
støttefunksjoner for ledere på ulike nivåer. En avdelingsvis oversikt over antall ansatte, døgn- eller 
poliklinikk, antall fagområder osv må ligge til grunn for arbeidet.  
Det settes ned en arbeidsgruppe med mandat å utrede en standard for støttefunksjoner for ledere i 
Helgelandssykehuset. Mandatet bør beskrives. Sentrale stikkord: 

• Det å være avdelingsleder er en utfordrende lederfunksjon. De har et stort personalansvar og 
har sitt virke tett på de som de er satt til å lede. Avdelingsledernes rolleforståelse er 
avgjørende for lederutøvelsen i Helgelandssykehuset. En må ikke innføre støttefunksjoner 
som svekker forståelsen av hvem som er ansvarlig leder i en avdeling.  

• Avklare hvilke benevnelser som skal benyttes (assisterende avdelingsleder, stedfortreder, 
fagutvikler, superbruker osv). 

• Avdelingens størrelse, dvs. leders kontrollspenn (=det antall medarbeidere en leder har 
personalansvar for).  

• Faglig kompleksitet og arbeidets egenart. For eksempel om avdelingen driver med døgn 
eller poliklinikk, om leder har ansvar for fagområder som er mer eller mindre beslektede slik 
som legeavdelingen for vaktgående leger innenfor kirurgisk område. Der er det en flere 
ulike fagfelt, med høy grad av kompleksitet. Dette søkes løst gjennom ordningen med 
seksjonsoverleger. For andre avdelinger med tilsvarende utfordringer må dette beskrives.    

• Støttefunksjoner for ledere som utøver klinisk virksomhet. 
 

3. Organisering av lokal og sentral støtte 

For ledelsen er det avgjørende å ha tilgang på god støtte fra rådgivere innenfor PO og økonomi. Ledere på alle nivå 
ønsker god støtte da de har mange oppgaver og ofte mange ansatte. I rapporten er det beskrevet to alternativer for 
organisering av lokal støtte: 
 

1. De respektive fagmiljøer og medarbeidere innen henholdsvis PO og Økonomi sentraliseres 
og rapporterer til personal- og organisasjonssjef og økonomisjef. 

2. Organisatorisk tilhørighet opprettholdes som i dag med rapportering til 
avdelingsdirektørene.  
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Uavhengig av hvilken modell som velges er det en forutsetning at lederne opplever å ha lett tilgang 
på en rådgiverfunksjon. Faglig utvikling innenfor PO og økonomi som gjør det krevende å være 
oppdatert på alle felt. Det kan derfor være naturlig å se på en arbeidsdeling også innenfor lokal 
rådgivning. I praksis betyr at en rådgiver ved en sykehusenhet kan bidra ovenfor ledere på andre 
enheter innenfor spesielle områder. Samlet sett kan en slik utvikling føre til at lederne kan få gode 
og konkrete svar innenfor et bredere fagfelt. For foretaket vil det også være en fordel dersom 
lederne får rådgivertjenester som mer lik enn i dag. Det gjelder saksfremlegg og øvrig bistand. For å 
få dette til i praksis er det sannsynligvis nødvendig med en annen organisering.  
Ut i fra en helhetlig vurdering sentraliseres derfor de lokale medarbeiderne innen henholdsvis PO 
og Økonomi til personal- og organisasjonssjef og økonomisjef. Fysisk arbeidssted vil fortsatt være 
lokalt, mens organisatorisk tilknytning og ledelse sentraliseres. Arbeidsområde vil i hovedsak 
fortsatt være rådgiving innenfor personal og økonomi ved dagens sykehusenhet. Det er en 
forutsetning for at den nye organiseringen skal bli vellykket. Et bredere arbeidsfelt med rådgiving 
på enkeltsaker ved de andre enhetene vil imidlertid være naturlig da de aktuelle stabene samlet sett 
får mer spesialisert kompetanse. Dette følges opp av PO-sjef og økonomisjef. 
Regnskap ivaretas i dag både på enhetene og i sentral økonomiavdeling. De ansatte som jobber med 
regnskap på enhetene og arbeidsoppgavene knyttet til regnskap sentraliseres til økonomiavdelingen.   
Lokale og sentrale staber må ses i sammenheng. Det skal være en gjennomgang av fagstab, PO og 
økonomiavdeling til høsten. Endelig beslutning mht arbeidsoppgaver for lokale rådgivere blir en del 
av stabsprosjektet.  
 
4. Medisinsk faglig rådgivende leger / rådgivende psykologspesialist 

Dersom områdesjefen ikke er lege må det defineres hvem som har det medisinsk faglige 
rådgivingsansvaret, jfr. spesialisthelsetjenesteloven § 3-9: 

”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.” 

Forståelsen av dette er at dersom lederen for virksomhetsområdet ikke er lege og spesialist i aktuell 
spesialitet, er det behov for medisinsk faglig rådgiver(e). Lederen har imidlertid ikke en plikt til å 
utpeke en medisinskfaglig rådgiver. Det er bare dersom forsvarlighetskravet gjør det nødvendig at 
en slik plikt foreligger.   

I Helgelandssykehuset legges dette rådgivingsansvaret i så fall til avdelingsleder leger, seksjons-overleger eller 
rådgivende overleger. Seksjonsoverleger opprettes for bestemte fagområder der det er et fagmiljø  
av en viss størrelse (tre eller flere) og har kun et delegert ansvar for faglig ledelse, ikke personell og  
økonomi. Seksjonsoverlegene skal også ha et delegert ansvar for spesialistutdanning innen den aktuelle 
spesialiteten der avdelingen er utdanningsavdeling. Det delegerte ansvaret er også et virkemiddel  
for å gjøre det mulig for områdesjef og avdelingsleder leger å være leder å ha samtidig delta i  
vaktordning og klinikk.  

For mindre fagområder innføres funksjon som rådgivende overlege. Funksjonen etableres der det er 
behov for særskilt rådgivning.    
Psykologspesialistene er ikke nevnt spesifikt i rapporten. Dette er en svakhet, noe som flere har 
påpekt i høringsrunden. Områdesjefen for psykisk helsevern og rus har også behov for 
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psykologfaglig rådgiving i ledergruppen. Denne gis benevnelsen rådgivende psykologspesialist og 
kan besittes av psykolog som er ferdig spesialist.  
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Medisinsk faglige rådgivere / rådgivende psykologspesialist ved enhetene: 
 
Mo i Rana - medisinsk faglig rådgiver / rådgivende psykologspesialist  

• Medisin (avdelingsleder leger) 

• Anestesi (seksjonsoverlege) 
• Ortopedi (seksjonsoverlege) 
• Gyn (seksjonsoverlege) 

• Generell kirurgi (avdelingsleder leger) 
• Røntgen (avdelingsleder røntgen eller seksjonsoverlege) 

• Barn og ungdomspsykiatri (rådgivende overlege) 
• Voksenpsykiatri (seksjonsoverlege) 

• Rådgivende psykologspesialist 
 
Msj – medisinsk faglig rådgiver / rådgivende psykologspesialist 

• Generell kirurgi (avdelingsleder leger) 

• Medisin (avdelingsleder leger) 
• Voksenpsykiatri (seksjonsoverlege) 

• Rådgivende psykologspesialist 
 
Ssj - medisinsk faglig rådgiver / rådgivende psykologspesialist  

• Medisin (avdelingsleder leger) 
• Anestesi (seksjonsoverlege) 
• ØNH (seksjonsoverlege) 

• Gyn (seksjonsoverlege) 
• Generell kirurgi (avdelingsleder leger) 

• Røntgen (avdelingsleder røntgen eller seksjonsoverlege) 
• FRM (seksjonsoverlege) 

• Voksenpsykiatri (seksjonsoverlege) 
• Rådgivende psykologspesialist 

 
HF 

• Prehospitalt område (seksjonsoverlege) 
 

Det skal utarbeides en felles funksjonsbeskrivelse for seksjonsoverleger i Helgelandssykehuset. 
Dersom områdesjefen ikke er lege kan vedkommende ta med avdelingsleder leger eller annen 
medisinsk faglig rådgiver som rådgiver i ledermøter på enheten på aktuelle saker. Det må imidlertid 
aldri være tvil om at det er områdesjefen som alene har ansvaret for virksomheten.  
I høringsprosessen er det fra flere hold utrykt bekymring vedrørende pleiefagets plass i den nye 
organisasjonen, siden evt. rådgivingsfunksjonen ift Spesialisthelsetjenestelovens § 3-9 ikke 
eksplisitt omfatter pleiefaglige funksjoner på samme måte som spesialistfunksjoner. 
Ansvaret for at tjenestetilbudet, inkludert det sykepleiefaglige innholdet, er forsvarlig og holder god 
kvalitet, ligger i linjefunksjonen. Det opprettholdes ikke egne sykepleiefaglige rådgivere ved 
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sykehusenhetene, men fagstaben er tilført sykepleiefaglig kompetanse. I tillegg vil støttefunksjoners 
innhold være en del av utredningen vedr. støttefunksjoner i for ledere (jfr avsnitt 2 Ledelsesnivå og 
stillingsbetegnelser).   
 
5. Mekanismer for faglig samarbeid og koordinering 

Faglig samordning vil være en av de viktigste suksessfaktorene for Helgelandssykehuset, og det er 
nødvendig med velfungerende mekanismer for å kompensere ulempene stedlig ledelse har i så måte 
i forhold til gjennomgående klinisk ledelse.   
Høsten 2013 etableres et prosjekt der medisinsk direktør, de nåværende ledere for faggruppene 
innenfor kirurgi /akutt, medisin og psykiatri sammen med avdelingsdirektørene får i oppdrag å lage 
en handlingsplan for faglig samordning i foretaket. Handlingsplanen må definere mål, arbeidsform, 
rollefordeling og satsningsområder innenfor faglig samordning. Arbeidet ledes av medisinsk 
direktør og skal være ferdigstilt desember 2013.  
I tillegg innføres faste møter med ad, medisinsk direktør, enhetsdirektør og områdesjefer der tema 
er faglig utvikling og samhandling.  
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Intern organisering av fødestuer i Helgelandssykehuset HF 
 

Kap 1 Innledning 

 

Som en del av ” Organisasjons- og ledelses prosjekt” i helseforetaket 2013, vil det være fornuftig å vurdere 

organisering av fødestuene i Mosjøen og Brønnøysund.  

Dette som en del av øvrig omorganisering av ledelseslinjer og sammensetning av ledergrupper i 

helseforetaket. 

  

Kap 2.0 Organisasjonsprosjekt i Helgelandssykehuset HF 

2.1 Historikk 
Innad i helseforetaket har sykehusenhetene siden 2002 vært organisert nokså likt. I foretaksperioden har 

enhetene utviklet seg forskjellig, av ulike årsaker. Denne utviklingen bidrar til å skape uklare organisatoriske 

linjer og er spesielt sårbar i mindre avdelinger der stabile og tilgjengelige faglige ressurser er et viktig 

kriterium for pasienttilbudet.  

Prosjekt organisasjon og ledelse i Helgelandssykehuset, ble formelt startet opp, høsten 2012.  

 

2.2 Overordnet formål 
Formålet med organisasjonsprosjektet er å bidra til en bedre, likere og mer effektiv pasientbehandling. 

Gjennom en harmonisering, forenkling og tydeliggjøring av organisering og struktur innen og mellom de tre 

enhetene skal forholdene legges til rette for utvidet samarbeid, robuste fagmiljøer og bedre 

ressursutnyttelse, på ulikenivåer.  

 

2.3 Mandat for organisasjonsprosjektet 

Prosjektet skal foreslå en modell for organisasjon og ledelse i Helgelandssykehuset som setter pasienten 

først og er i overensstemmelse med lovkrav til enhetlig ledelse. Det er et overordnet siktemål at 

Helgelandssykehuset skal drives og oppfattes som om det var ett sykehus, og at de som bor og lever i 

opptaksområdet for dette sykehuset skal være sikre på at de får en faglig god, samordnet og likeverdig 

helsetjeneste uavhengig av hvor tjenesten leveres. Innenfor disse overordnete rammene er oppdraget å 

foreslå en organisering ut fra følgende kriterier: 

 

• Organisasjonen skal være ensartet med samme betegnelser på samme nivå i organisasjonen. 

Benevnelsene skal være i henhold til nasjonale og regionale standarder for inndeling og 

benevnelse. 

• En organisasjon som er mest mulig likt inndelt. Lik inndeling vil være en viktig forutsetning for å 

etablere faglig samarbeid på tvers.  

• Organisasjonen skal være tilpasset dagens og framtidige krav til organisatoriske og administrative 

løsninger.  

• Organisasjonen skal søke å utnytte mulighetene for å løfte frem og styrke innsatsområder som best 

kan løses ved gjennomgående organisering.  
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2.1 Fødestuer 
Spørsmål om organisering av fødestuene har vært et aktuelt tema i helseforetaket siden faglige krav ”Et 

trygt fødetilbud” – kvalitetskrav til fødselsomsorgen, ble vedtatt i helsedirektoratet i desember 2010. 

Endring i ledelse av fødestuene i HF, har ligget ”på vent” for å kunne sees i sammenheng med dette 

organisasjonsprosjektet og tilsluttes i øvrig omorganisering av lederstruktur i helseforetaket.  

 

Kap 3.0 Et trygt fødetilbud - organisering av fødestuer 

 
3.1 Faglige krav 
Jamfør faglige krav til fødselsomsorg ”Et trygt fødetilbud” Kvalitetskrav til fødselsomsorgen (2010), har 

helseforetaket ref OD 2013, pkt 6.3 følgende oppdrag fra Helse Nord: 

 

Svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg  

Nasjonale krav til tjenesten skal ivaretas gjennom regional og nasjonal handlingsplan for fødselsomsorgen. 

Denne gir et bilde av dagens status i regionene for innføringen av de nasjonale kvalitetskravene for 

fødselsomsorgen, en beskrivelse av arbeidet som hittil er gjort og forslag til fremtidige tiltak for å sikre en 

tjeneste i tråd med nasjonale føringer.  

 

Helseforetakene skal:  

• Hvert tertial gi en oppdatert status for situasjonen på fødeinstitusjonene vedrørende 

implementering av kvalitetskrav, herunder en kort oversikt over særskilte utfordringer samt 

planlagte/gjennomførte tiltak. Rapporteringsskjema som er benyttet i handlingsplanen skal brukes.  

• I påvente av utviklet løsning, iverksette tiltak for å begrense risikoen ved bruk av to journalsystemer 

for fødende (Partus og DIPS).  

• Inngå dialog med kommunene med mål om å få på plass organisering av kommunale fødestuer i 

tråd med krav i veileder.  

• Levere data til regionalt perinatalregister.  

 

3.2 Krav til organisering av fødestuer 
Jordmødre bør være ansatt primært hos en arbeidsgiver og fortrinnsvis den som har det formelle ansvar for 

driften av fødestuen. Fødestuen organiseres som en enhet i linje til en fødeavdeling eller kvinneklinikk i et 

helseforetak med avklart ledelse og ansvar. Jordmødre kan være ansatt i helseforetaket og kommunen kan 

kjøpe jordmortjenester av helseforetaket. Denne anbefaling gis for å unngå tilsløring av ansvarsforholdene. 

(Nasjonal veileder ”Et trygt fødetilbud”, Kap7 - pkt 7.1) 

 

Overordnede krav til fødestuer  

• Regelmessig internundervisning, minst en gang hver andre måned. Undervisningen med tema og 

deltagere loggføres. Ferdighetstrening i akutte prosedyrer mist to ganger årlig. Det må etableres et 

samarbeid med kommunen slik at legevaktslege også omfattes av regelmessig trening knyttet til akutte 

hendelser. Det skal foreligge en plan for vedlikehold av kompetanse, herunder også tilbud om 

videre/etterutdanningsplan for fødestuens ansatte, samt hospitering.  

• Klare rutiner for tilkalling av personell ved ”akutte situasjoner”. Det må etableres gode rutiner for 

tilkalling av legevaktslege ved akutte tilstander. Legevaktsleger har akuttmedisinsk kompetanse, men ikke 

forløsningskompetanse. Ansvar og kompetanse for det forløsningsmessige ligger hos jordmor på fødestuen 

og i linjen til fødeavdelingen eller kvinneklinikken fødestuen er tilknyttet.  

• Ha tilsyn fra helseforetak ved gynekolog/fødselshjelper minst to ganger per år og av barnelege fra 

helseforetak minst en gang per år. Resultater evalueres og uklarheter vedrørende 

seleksjonskriterier/rutiner/drift skal tas opp.  
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• Både seleksjonskriterier og prosedyrer godkjennes av ansvarlig jordmor ved fødestuen og faglig 

leder i helseforetaket, og revideres minst hvert tredje år eller når det er påkrevd.  

• Registrering av aktiviteten ved fødestuen skal dokumenteres fortløpende. Spesielt er det viktig med 

god dokumentasjon av alle fødsler og alle overflyttinger under og etter fødsel i fødestuen. Fødestuen skal 

ha samme system for elektronisk registrering av fødsler som finnes ved helseforetaket.  

 

Ansvarlig jordmor på fødestuen må melde til leder ved fødeavdelingen i helseforetaket dersom det oppstår 

uforutsette driftsproblemer. Skade/uhell/avvik skal meldes etter lovpålagte retningslinjer.  

 

• Det må være en plan for sjekking av alt teknisk utstyr ved fødestuen i tråd med forskrift for 

internkontroll.  

 

Kap 4.0 Intern organisatorisk plassering 

 
4.1 Ledelsens ansvar  
Det er ledelsens ansvar å påse at behandlingstilbudene til befolkningen til enhver tid ivaretar det ”sørge for 

ansvaret” helseforetaket har fått, for å tilrettelegge tilbud om spesialisthelsetjenester i tråd med 

oppdragsdokument, faglige retningslinjer og krav til kvalitet, samt å ha en økonomistyring som sikrer de 

overordnede føringer, gitt i Oppdragsdokument fra eier. 

 

4.2 Faglig tilbud 
De faglige tilbud som gis skal følge gjeldende retningslinjer og krav. I dette også de interne føringer som blir 

besluttet, på bakgrunn av vurderinger som må ligge til grunn for å kunne innfri kvalitet og forutsigbar drift i 

tilbud. Endring i faglige krav og retningslinjer som er gitt fra våre overordnede, kan påvirke både 

organisering av drift – og innhold i tilbud. Det er også ledelsens ansvar å påse at dette blir ivaretatt. 

 

4.3 Økonomisk kontroll 
Økonomisk kontroll skal bidra til forutsigbar drift og stabilitet for tilbud pasienter og ansattes vilkår. Krav til 

økonomisk styring vil samtidig være et område som av vikarierende grunner kan føre til endringer i 

prioriteringer og som også vil kunne påvirke vår drift og organisering.  

Økonomistyring i små enheter med liten aktivitet og samtidig døgnberedskap, har vist at dette kan være 

utfordrende. Bemanningsplaner styrer omfanget av bemanning og med knappe ressurser vil overtid og 

variabel lønn ofte utgjør store summer. Et økende sykefravær og ferieavviklinger viser også at økonomisk 

kontroll er vanskelig å ivareta.  

 

4.4 Faglige konsekvenser 
Med utgangspunkt i de foreliggende krav til organisering av fødestuene i helseforetaket, ser vi med den 

driften som foreligger i dag, at begge f-stuene driver sin virksomhet på variabelt grunnlag med tanke på 

både ivaretakelse av krav, med den bemanning - og stabilitet i bemanningen som fødestuene har pr. i dag. 

Vår bekymring er at vi ikke er i stand til å innfri disse i tilstrekkelig grad. Vi retter også en bekymring til om 

jordmødre har tilstrekkelig fødselstrening – fordelt på de fødsler som er pr år. Også den beredskap som vi 

skal ha for følgetjeneste for fødende til fødeavdeling. 

 

4.6 Oppsummert 
Det bør vurderes å legge fødestuene i linje til fødeavdelingene, også i den hensikt å integrere og bidra til et 

større fagmiljø mellom f-avdelinger og f-stuer.  

 

• Vil gi en mer transparent modell 

• Vil lettere legge til rette for å utveksles ressurser mellom enheter og poliklinikker 

• Bidra til å ivareta personell, med større likhet mellom enheter 
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Faglige fordeler: 

• For pasienter vil dette medføre større likhet i tilbud og behandling 

• Prosedyrer – større likhet innleggelse og barselopphold 

• Større forutsigbarhet for pasienter og ansatte 

 

Tiltaket bør ROS – analyseres opp i mot ønsket effekt både av organisasjonsprosjektet, men også i forhold 

til ønsket økonomisk og faglig effekt 

 

Momenter i ROS-analyse: 

• Ivaretakelse og praksis jamfør faglige krav 

• Personellressurser  

• Turnover  

• Rekruttering 

• Økonomi 

 

4.7 Foreslått modell 
For å imøtekomme noen av de utfordringer som fødestuer og fødeavdelinger har i dag – både på drift og 

kvalitet, vil ledergruppen i helseforetaket fremme forslag til følgende endring: 

 

Fødestuen i Mosjøen organiseres i linje til fødeavdelingen i Mo i Rana, med felles leder 

Fødestuen i Brønnøysund organiseres i linjen til fødeavdelingen i Sandnessjøen, med felles leder 

 

• Leder for fødeavdelingene overtar ansvar for drift og økonomi samt personalansvar for 

bemanningen på fødestuene. 

• Delegert myndighet for daglig drift i fødestuene kan delegeres til stedlig jordmor, som vil da få 

teamlederfunksjon. 

• Medisinsk rådgivningsansvar til fødestuer vil med dette utgå. Det medisinske ansvaret vil etter ny 

organisering kunne bli en del av arbeidsområdet til avdelingssjef kirurgisk avdeling – Mo i Rana og 

Sandnessjøen, videre delegert til seksjonsoverlege for gynekologi – og fødselshjelp.  

• Fagområdet vil i dette bli ivaretatt av gynekolog. 

 

Driftskonsept for fødestuene bør også vurderes nærmere, men blir ikke berørt i dette dokumentet. Følgende 

momenter vil ligge til grunn for å gjøre en dypere analyse: 

 

• Krav om årsverksreduksjon  

• Effektivisering av ledernivå og lederstillinger i HF  

• Omorganisering av små og resursskrevende avdelinger – i dette også fødestuer / avdelinger 

• Medisinsk faglig rådgiver- funksjon 

• Klarere ansvarslinjer 

• Bemanningsutfordringer 

• Større og mer robuste fagmiljø  

• Stabilisere drift - forutsigbarhet for pasienter  
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Figur 1 Overordnet struktur  

– organisasjonskart etter  

organisasjonsendring  

VEDLEGG 4 
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Overordnet struktur 

• Endringen består i ny stilling som enhetsdirektør for prehospitale tjenester og pasientreiser 
• Organisasjonen består etter org. endringen av 1 linjeleder på nivå 1 (AD.) og 4 linjeledere på 

nivå 2 (enhetsdirektører) disse 5 utgjør i ny organisasjon ledelsen i foretaket. 
• Endringen utgjør en 1 mer enn før org. endringen. 
• Samhandlingssjef og Eiendomssjef legges direkte under AD 
• Dette betyr at AD får større kontrollspenn enn før organisasjonsendringen. 

 
 

Figur 2 Mo i Rana   

– organisasjonskart før organisasjonsendring 

 
 
 
 
Organisasjonen består av 29 ledere  
Avdelingene har et kontrollspenn varierende mellom 3 og 42 årsverk 
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Figur 2 Mo i Rana   

– organisasjonskart etter  organisasjonsendring  

 
 

 
 
Mo i Rana 

• Organisasjonen består etter organisasjonsendringen av 27 ledere, 2 færre enn før. 
• Dette betyr at noen avdelinger blir større med et større kontrollspenn. 
• Ingen avdelinger får større kontrollspenn enn den største avdelingen før 

organisasjonsendringen. 
• Kontrollspennet vil variere mellom 4 og 42 årsverk 
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Figur 3 Mosjøen  

– organisasjonskart før organisasjonsendring  

 

 
 
 
Organisasjonen består av 21 ledere  
Avdelingene har et kontrollspenn varierende mellom 8 og 25 årsverk 
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Figur 4 Mosjøen  

– organisasjonskart etter  organisasjonsendring  

 

 
 
Mosjøen 

• Organisasjonen består etter organisasjonsendringen av 19 ledere, 2 færre enn før. 
• Dette betyr at noen avdelinger blir større med et større kontrollspenn. 
• De nye avdelingene får et kontrollspenn varierende mellom 8 og 36 årsverk 
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Figur 5 Sandnessjøen – 
organisasjonskart før 
organisasjonsendring 
 
Organisasjonen består av 46 ledere 
inklusiv ambulanseområdet med 7 
ledere. 
Avdelingene har et kontrollspenn 
varierende mellom 3 og 40 årsverk 
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Figur 6 Sandnessjøen  

– organisasjonskart etter  organisasjonsendring  

 

 
 
 
 
Sandnessjøen 

• Organisasjonen består etter organisasjonsendringen av 26 ledere, 20 færre enn før, hvorav 
7 av de 20 overføres til nytt område for prehospitale tjenester og pasientreiser. 

• Dette betyr at noen avdelinger blir større med et større kontrollspenn. 
• Ingen avdelinger får større kontrollspenn enn den største avdelingen før 

organisasjonsendringen. 
• De nye avdelingene får et kontrollspenn varierende mellom 4 og 28 årsverk 
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HELGELANDSSYKEHUSET HF 

 
 

Prosjekt organisasjon og ledelse  
 
 
 
 

Prosessplan for implementering av foretaksprosjektet 
organisasjon og ledelse  

 
 
Fase 1 – overordnet organisasjonsstruktur 
Fase 2 – avdelingsstruktur + lokale PO- og Ø- rådgivere  

 
 

 
 
 
Noen ”råd” fra dokumentet Veileder for omstilling og nedbemanning 

• Når omstillingsvedtaket foreligger er det viktig at vedtaket blir gjennomført så raskt som mulig (s.10) 
• I gjennomføringen av et omstillingsvedtak er det avgjørende å unngå at flere ansatte enn nødvendig blir involvert i 

omstillingen (s.10) 

 
 

 
 

VEDLEGG 5 
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Fase 1 - overordnet organisasjonsstruktur  
 
Hver av de tre geografiske enhetene skal bestå av følgende fire områder: 

• Område for kirurgi og akutt 

• Område for medisin 

• Område for psykisk helse og rus 

• Område for intern service 

Det innebærer at områdene røntgen, fysikalsk medisin og rehabilitering og pediatri i Sandnessjøen 
opphører som egne områder i ny organisasjon og innlemmes i område for medisin. 
Prehospitale tjenester og pasientreiser organiseres under en enhetsdirektør som rapporterer direkte til 
administrerende direktør.  
Stillingen til tidligere bygg- prosjektleder omgjøres til stilling som eiendomssjef som rapporterer direkte til 
administrerende direktør.  
 
5 avdelingssjefer vil bli direkte berørt av omstillingsprosjektet. 
 
Fase 2 – avdelingsstruktur og organisering av lokal e økonomi- og personalrådgivere. 
 
19 avdelingsledere vil bli direkte berørt av omstil lingsprosjektet gjennom sammenslåing av 
avdelinger. Ledelsen av de lokale medarbeiderne innenfor personal og økonomi sentraliseres og 
rapporterer til personal- og organisasjonssjef og økonomisjef. 
 
Arbeidsoppgavefordeling i omstillingsprosessen høst en 2013 
Ettersom omstillingen gjelder hele foretaket opprettes et utvalg (RON= ressursgruppe for omstilling og 
nedbemanning). RON har som oppgave å være en faglig støtte til ledere i omstillingsprosser og bistå 
med veiledning i juridiske, organisatoriske og personellmessige spørsmål. Fordeling av arbeidsoppgaver i 
løpet av omstillingsprosessen gjennomføres i RON- møter 
Gruppen sammensettes av: 

• Personal- og organisasjonssjef Tore Enga (leder) 
• Personalrådgiver HF Lisbet Tjønna 
• Personalrådgiver MIR Heidi Lysfjord 
• Personalrådgiver SSJ Raymond Karlsen 
• Personalrådgiver MSJ Anita Kjønnås 
• Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen.  

 
Begreper som benyttes i prosessplanen 
 
Direkte berørt : Når stillingens grunnpreg endres vesentlig og/eller når endringene er så store at de faller 
utenfor rammen av det som inngår i arbeidsforholdet.  I denne prosessen kan det her være snakk om 
sammenslåing av stillinger og bortfall av stilling.  
 
Indirekte berørt : Når ny organisasjonsmodell er innført, vil dette medføre endringer som kan være at 
ansatte får nye medarbeidere å forholde seg til og ny leder. Endringene er ikke omfattende ifht 
arbeidsoppgavene, men kan føre til noen endringer i arbeidsforholdet. 
 
Omstilling og betydning for eksisterende arbeidsavt ale - eventuell endringsoppsigelse 
I fasen fra beslutning om endret organisasjonsstruktur og til ny organisasjon er på plass vil naturligvis de 
lederne som er direkte berørt være inne i en omstillingssituasjon. I denne fasen vil ikke fremtidig 
arbeidsforhold være avklart før nye stillinger er besatt og omplasseringer gjennomført. Eksisterende 
arbeidsavtale mellom foretaket og arbeidstaker gjelder fortsatt helt til den blir avløst av ny arbeidsavtale 
eventuelt blir oppsagt.  
Ved omstillinger hvor arbeidstakeren beholder sitt ansettelsesforhold i virksomheten, men får endrede 
ansvars- og arbeidsoppgaver slik at nåværende stillings grunnpreg endres vesentlig og endringen går ut 
over rammen av arbeidsforholdet som er inngått, kan man i enkelte tilfeller stå overfor en 
oppsigelsessituasjon. Dette kalles endringsoppsigelse. En endringsoppsigelse krever, på lik linje med en 
"ordinær" oppsigelse, at den formelle fremgangsmåten for oppsigelse følges og at arbeidsmiljølovens 
krav om saklig begrunnelse er oppfylt, jf aml § 15-7.          
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Ved en endringsoppsigelse kan arbeidstaker ha følgende muligheter: 
1. Arbeidstaker godtar endringen, og trer umiddelbart inn i endret eller annen tilbudt stilling etter 

avtale med arbeidsgiver 
2. arbeidstaker godtar endringen, men velger å gå ut oppsigelsestiden i sin gamle stilling. 
3. arbeidstaker godtar ikke endringen, og kan velge å gå til sak mot arbeidsgiver eller avslutte 

arbeidsforholdet.  
 
Hvis arbeidstakeren ikke godtar endringsoppsigelsen kan det kreves forhandlinger med arbeidsgiver. 
Dette er regulert i aml § 17-3. Et slikt krav må framsettes skriftlig innen 2 uker. Når man ikke fram til 
enighet ved forhandlinger, kan arbeidstakeren reise søksmål, søksmålsfristene er regulert i aml. § 17-4. 
Søksmål må reises innen 8 uker etter at forhandlingen ble avsluttet.  

 
Prosess og aktivitetsplan 
Hovedoppgavene i prosessplanen er følgende: 

• Utlysning og tilsetting av  

o Enhetsdirektør for prehospitale tjenester og og pasientreiser 

o Eiendomssjef 

o Områdesjefer 

o Avdelingsledere 

• Intern organisering av prehospitale tjenester og og pasientreiser i henhold til vedtak av styret og 
AD 

• Intern organisering av område- og avdelingsstruktur i henhold til vedtak av styret og AD 

• Vurderinger av personalmessige konsekvenser – kartlegginger, tilbud om nye stillinger, 
omplassering evt oppsigelser 

Aktivitet Ansvar Frist  Kommentarer/konsekvenser/status Sign 
når 
utført 

Drøfte prosjektet med FTV 
og HVO 

AD Per 
Martin 
Knutsen 

25.06.13 Egen drøftingsprotokoll foreligger X 

Sammensetning av 
arbeidsgruppe som skal 
gjennomføre ROS- analyse 

Avd. dir 
Thomas 
Skonseng 

01.07.13 PO- sjef sørger for at FTV blir oppnevnt og meddeler det til 
Thomas 

X 

Innkalling til arbeid med 
ROS- analyse 

PO 
v/rådgiver
Jonas 
Vatshaug 
Ottermo 

04.07.13  X 

Skissere prosessløp ifht 
valgt modell og utarbeid 
utkast til prosessplan og 
oversend til ledergruppen 

PO- sjef 
Tore Enga 

09.08.13 Utkast behandles i ledergruppen den 13.8 
 
 

X 

Behandle og beslutte utkast 
til prosessplan.  

  

Leder-
gruppe 
foretak 

13.8.13  X 

Revidere utkast til 
prosessplan etter 
ledermøtevedtak og 
oversende justert utkast til 
ledergruppen 

PO- sjef 
Tore Enga 

16.08.13 Oversendes ledergruppen innen kl. 12.00 X 

Utarbeide utkast til styresak 
om overordnet 
organisasjonsstruktur 

Avd. dir 
Thomas 
Skonseng 

16.08.13 Oversendes ledergruppen innen kl. 12.00 X 

Utarbeid rollebeskrivelser AD Per 19.08.13  X 
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på stillingene 
• Enhetsdirektør 

prehospitale tjenester 
og pasientreiser 

• Eiendomssjef  
• Områdesjefer 

Martin 
Knutsen + 
avdelings-
direktør-
ene 

Utarbeid forslag til 
kunngjørings-/form og 
annonsetekst på nye 
lederstillinger på bakgrunn 
av rollebeskrivelser 

PO 
v/rådgiver
Marte 
Præsteng 

19.08.13  X 

ROS- analyse av: 
• Organisering av 

områdene kir/akutt, 
medisin, psyk/rus og 
intern service 

• Organisering av 
prehospitalt og 
pasientreiser 

Avd. dir 
Thomas 
Skonseng 

19.08.13 Arbeidsgruppe sammensatt av: 
• Thomas Skonseng, leder 
• Jonas Vatshaug Ottermo, personalrådgiver 
• Bjørn Haug, overlege AMK 
• Tor Robert Barth Heyerdahl, avd. sjef intern service SSJ 
• May Edel Lund, NSF 
• Anja Sjåvik, Delta 
• Silje Haugan, Fysioterapeutforbundet  

X 

Behandling av styresak om 
overordnet 
organisasjonsstruktur 

Leder-
gruppe 
foretak 

20.08.13  X 

Utarbeide innstilling på 
endret avdelingsstruktur og 
organisering av lokale Ø- 
og PO- rådgivere 

Leder-
gruppe 
foretak 

20.08.13   

Innstille på endret 
avdelingsstruktur og 
organisering av lokale Ø- 
og PO- rådgivere 

Leder-
gruppe 
foretak 

26.08.13  X 

Valg av overordnet modell Styret 27.08.13 Styremøte i foretaket den 27.8 X 
Møter med direkte 
berørte avdelingssjefer 

Medarbei
-ders 
egen 
leder 

28.08.13 Kalles inn av lokal PO som også deltar i møtet 
Informasjonstema: Beslutning og prosessplanen 

X 

Ny stillinger kunngjøres: 

• Områdesjefer  
PO 
v/rådgiver 
Marte 
Præsteng 

29.8.13 Søknadsfrist 15.9.13 
• Kunngjøringstekst besluttes i ledergruppa den 20.8 
• Kunngjøres i tråd med ledergruppas vedtak og 

rekrutteringsprosedyre 
• Tas med i kunngjøringen på områdesjefstillingene: De 

avdelingssjefer som mener at de bør innplasseres direkte 
i ny områdesjefstilling bes framsette krav  med 
begrunnelse om dette i søknaden 

X 

Enhetsvise informasjons-
møter om innstilling til 
endret avdelingsstruktur og 
organisering av lokale Ø og 
PO- rådgivere. 

Avd.  
direktør-
ene 

02.09.13 
kl. 15.00 

Prosessplan frigis 
 

X 

Kalle FTV inn til drøfting 
av endret avdelingsstruktur 
og organisering av lokale Ø 
og PO- rådgivere. 

PO- sjef 
Tore Enga 

02.09.13 
kl. 15.00 

Prosessplan frigis 
AD leder møtet den 9.9/video 
 

X 

Drøfting av organisering av 
avdelingsstruktur og lokale 
Ø og PO- rådgivere på 
bakgrunn av rapport, 
innspill og innstilling. 

AD  Per 
Martin 
Knutsen 

09.09.13 Møtet gjennomføres på Mo, møterom v/kantina kl. 11.00 – 
14.00 

X 

Kall inn HTV, PVO 
til informasjonsmøte om 

Lokal PO 11.09.13 • Gjennomføres den 20.9.13 Møtet ledes av avdelings- 
direktørene 
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omstillingsprosessen.  • Innkall skriftlig til informasjonsmøte ihht aml. §§  8-1 og 
8-2 & HA §§ 30 og 31  

ROS- analyse organisering 
av avdelingsstruktur og 
organisering av lokale Ø og 
PO- rådgivere 

Avd. dir 
Venche 
Abel 

11.09.13 
12.09.13 

Arbeidsgruppe sammensatt av  
• Venche Abel, leder 
• May Brit Larsen, avdelingsleder 
• Raymond Karlsen, personalrådgiver 
• Ole Johnny Pettersen, avdelingssjef 
• Jonas Vatshaug Ottermo, personalrådgiver 
• Elsa Enge, Fagforbundet 
• Klaus Becker, Dnlf 
• May Edel Lund, NSF 
• Tor Magnus Molund, hovedverneombud 

 

Ny stilling kunngjøres: 
• Enhetsdirektør for 

prehospitale 
tjenester og 
pasientreiser 

PO 
v/rådgiver 
Marte 
Præsteng 

12.09.13 • Søknadsfrist 15.10.2013 
• Kunngjøringstekst besluttes av AD 
• Kunngjøres i tråd med ledergruppas vedtak og 

rekrutteringsprosedyre 
 

 

Endelig beslutning 
organisering av 
avdelingsstruktur og 
økonomi- og personalstab 
på bakgrunn av innstilling 
fra AD 

Styret 18.09.13 Styrepapirer sendes ut den 11.9.13  

Eventuell justering og 
distribuering av prosess-
planen på bakgrunn av 
endelig beslutning. 

PO- sjef 
Tore Enga 

19.09.13 Justert prosessplan distribueres til: 
• Ledergruppen HF  
• FTV/HVO 
• RON 

 

Nye 
avdelingslederstillinger 
kunngjøres 

PO 
v/rådgive
r Marte 
Præsten
g 

19.09.13 • Søknadsfrist 3.10.13 
• Kunngjøres i tråd med ledergruppens vedtak og 

rekrutteringsprosedyre 
• Tas med i kunngjøringen: De avdelingsledere som mener 

at de bør innplasseres direkte i de nye 
avdelingslederstillingene bes framsette krav  med 
begrunnelse om dette i søknaden 

 

Informasjonsmøte om 
omstillingsprosessen for 
PVO og HTV på 
enhetene. 

Avd. 
direktør 

20.09.13 Se innkalling datert 11.09.13 
Møtet ledes av avd. direktørene 

 

Avklare enhetsvise 
konsekvenser av valgt 
modell og fremdriftsplan, 
herunder: 
• Gjennomføring 
• Rekkefølge 
• Parallelle prosesser 
• Prosessansvarlige 
• Tidsperspektiv 

Utvidet 
leder-
gruppe 
enhetene 

20.09.13 • Kl. 14.00 – 16.00 
• Tema: Prosessplanen 
• Informer om at nåværende direkte berørte 

avdelingsledere og avdelingssjefer fristilles fra 
nåværende stilling senest 1.1.14.  

• Nøyaktig tidspunkt vurderes individuelt og fastsettes av 
avdelingsdirektør i samråd med nye områdesjefer 

 

Møter i AMR 
 

Lokal PO 23.09.13 • Kall inn etter ordinære rutiner på utarbeidet skjematikk 
Tema: Prosessplanen 
• Sørg for innspill på pågående prosess 

 

Tilsetting i nye stillinger 
som: 

• Områdesjefer 

AD Per 
Martin 
Knutsen 
+ avd. dir 
Knut 
Gullesen 

01.10.13 • Rekrutteringsprosessen støttes fra PO v/Marte Præsteng 
og lokal PO når det gjelder områdesjefer 

• Vurder eventuelle direkte innplasseringskrav i søknadene 
til områdesjef 

 

Møte i AMU 
 

HMS- og 
org. 

02.10.13 • Kall inn etter ordinære rutiner på utarbeidet skjematikk 
• Tema: Prosessplanen 

 



 

STYREDOKUMENT 18.09.2013                    Side 56 av 113

 

 

rådgiver 
Eva M.J. 
Sørdal 

•    Sørg for innspill på pågående prosess 

Avklar betydningen av- og 
praktisering av utvalgs-
kriterier 
 

RON  03.10.13 Vedtatte utvalgskriterier:  
• Kompetanse 
• Ansiennitet 
• Sosiale forhold  

 

 

Kall inn nåværende 
avdelingssjefer som ikke 
har fått ny 
områdesjefstilling til 
kartleggingssamtaler  

Lokal PO 
i samråd 
med 
sentral 
PO 
v/rådgive
r Lisbet 
Tjønna 

07.10.13 Ihht.  aml.§  8-1 & 8-2 
• Først når de nye områdesjefene er ansatt vet vi hvem 

som faktisk er overtallige blant nåværende 
avdelingssjefer. Disse skal det gjennomføres 
kartleggingssamtaler med. 

• Utarbeid kjøreplaner med dato/tid og sted for samtalene 
• Orientering om at medarbeider kan ha med seg 

tillitsvalgt/verneombud eller annen til å bistå seg i 
samtalen 

 

 

Tilsetting i nye stilling som: 
• Enhetsdirektør for 

prehospitale 
tjenester og 
pasientreiser 

AD Per 
Martin 
Knutsen  

13.10.13 • Rekrutteringsprosessen støttes fra PO v/Marte Præsteng  
 

 

Tilsetting av 
avdelingsledere i ny 
organisasjon 

Område-
sjef 

14.10.13 • Med koordineringshjelp og støtte fra PO v/rekruttering 
evt. også med hjelp fra lokal PO 

• Så snart ny leder er på plass starter prosessen med evt 
sammenslåing av avdelinger (ny avdelingstilknytning for 
medarbeidere m.m.). Plan for disse prosessene må 
utarbeides i et eget dokument og ROS- analyseres før 
igangsetting. 

• Vurder eventuelle direkte innplasseringskrav i 
søknadene. 

 

Felles møte med nye 
ledergrupper på 
foretaksnivå og på 
enhetsnivå 

AD Per 
Martin 
Knutsen 

15.10.13 • Nye ledergrupper i foretaket skal bli kjent med hverandre 
og de fellesmålene foretaket jobber for å oppnå 
vedrørende pasienttilbud, kvalitet og økonomi. 

 

Gjennomføre 
kartleggingssamtaler 
med avdelingssjefer som 
ikke har fått ny stilling 

Avdeling
sdirektør 

16.10.13 • Støtte fra lokal PO og sentral PO v/Lisbet 
• Gjennom kartleggingssamtalene avdekker man 

ansiennitet, sosiale forhold, og kompetanse hos den 
enkelte arbeidstaker. 

• Med støtte fra øvrige medlemmer av RON (Det er en 
klar fordel at en som skal være med i arbeidet med 
innplassering av medarbeider deltar i 
kartleggingssamtalene) 

• Avklar hvem som deltar i samtalene 

 

Kall inn nåværende 
avdelingsledere som ikke 
har fått ny stilling til 
kartleggingssamtaler  

Lokal PO 
i samråd 
med 
sentral 
PO 
v/Lisbet 
Tjønna 

17.10.13 Ihht.  aml.§ 8-1 & 8-2 
• Først når de nye avdelingslederne er ansatt vet vi hvem 

som faktisk er overtallige blant nåværende 
avdelingsledere. Disse skal det gjennomføres 
kartleggingssamtaler med. 

• Utarbeid kjøreplaner med dato/tid og sted for samtalene 
• Orientering om at medarbeider kan ha med seg 

tillitsvalgt/verneombud eller annen til å bistå seg i 
samtalen 

 

 

Gjennomføre 
kartleggingssamtaler 
med avdelingsledere 
som ikke har fått ny 

Område-
sjef 

25.10.13 • Støtte fra lokal PO og sentral PO v/Lisbet 
• Gjennom kartleggingssamtalene avdekker man 

ansiennitet, sosiale forhold, og kompetanse hos den 
enkelte arbeidstaker. 
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stilling • Med støtte fra øvrige medlemmer av RON (Det er en 
klar fordel at en som skal være med i arbeidet med 
innplassering av medarbeider deltar i 
kartleggingssamtalene) 

• Avklar hvem som deltar i samtalene 
NBU vurderes opprettet RON 01.11.13 Dersom omstillingen fører til overtallige bør det etableres et 

nedbemanningsutvalg, jfr veileder (mandat og 
sammensetning) pkt. 2.4. Dette opprettes ikke før vi ser om 
det er behov for det. Foreslås eventuelt sammensatt av:  
• Lisbet Tjønna, leder 
• Raymond Karlsen 
• PVO SSJ 
• HTV NSF SSJ 

 

Innkalling til eventuelle 
individuelle 
drøftingsmøter 

Lokal PO Nov Ihht AML § 15-1 
• Det må gjennomføres drøftingsmøter etter aml. §15-1 

dersom det er behov for endringsoppsigelse 
• NB! Orienter i innkallingen om at medarbeider kan ha 

med seg tillitsvalgt/verneombud eller annen til å bistå 
seg i samtalen 

 

Eventuelle individuelle 
drøftingsmøter 
gjennomføres 

Lokal PO 
Sentral 
PO? 

Nov • Drøfting av fremlagt tilbud om ny stilling og evt. 
endringsoppsigelse dersom stillingens grunnpreg endres 

• Etter§15.1 skal både grunnlaget for oppsigelsen og 
eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som 
skal sies opp, skal drøftes. 

I tillegg skal følgende drøftes:  
• Real og formalkompetanse, samt fremtidsplaner, jf. 

Kartlegging  
• Alternative stillinger 
• Sosiale forhold 
• Hvilken virkning oppsigelse får for arbeidstaker 

 

 

Forslag til innplassering 
utarbeides 

NBU 15.11.13 • I denne fasen av prosessene har virksomheten oversikt 
over hvem som ikke har fått nye ledige lederstillinger 
eventuelt andre stillinger. 

• Kartleggingssamtalen danner grunnlag for vurdering av 
innplassering. 

• Dokumentet som viser forslag til innplassering er 
saksgrunnlaget som sendes ut til tillitsvalgte i forkant av 
drøftingsmøtet 

 

Innkalling til 
drøftingsmøte med 
tillitsvalgte 

PO-sjef 
Tore 
Enga 

Nov Ihht AML kap 8, §§ 8-1 og 8-2 og HA § 31 
• Før vedtak om hvem som skal få tilbud om stilling, 

omplasseres eller sies opp skal saken drøftes med 
tillitsvalgte og vernetjenesten. 

 

Drøftingsmøte med 
tillitsvalgte gjennomføres 

PO-sjef 
Tore 
Enga 

Nov Ihht AML kap 8, §§ 8-1 og 8-2 og HA § 31 
• Før vedtak om hvem som skal få tilbud om stilling, 

omplasseres eller sies opp skal saken drøftes med 
tillitsvalgte og vernetjenesten. 

 

Vurdering og vedtak Lederlinj
aAnsvars
-fordeling 
i høyre 
kolonne 

Nov På bakgrunn av kartlegging, forslag fra NBU og 
drøftingsmøte vurderes det hvem som skal få tilbud om annen 
stilling i foretaket, omplasseres eller sies opp. 
• Avdelingsleder/avdelingssjef vedtar omplassering 

innen egen avdeling eventuelt område 
• Avdelingsdirektør vedtar omplassering på tvers av 

områder i samråd med de aktuelle avdelingssjefene 
• Administrerende direktør vedtar omplassering på tvers 

av sykehusenheter i samråd med de aktuelle 
sykehusenhetene 

 

Tilbud om nye stillinger 
utarbeides og sendes ut 

PO 
Marte 

Nov NB ! Husk formkravene ved endringsoppsigelser  
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Præsten
g i 
samråd 
med 
Lisbet 
Tjønna 

Vurder mulige 
personaltiltak evt om 
noen skal sies opp 

NBU Nov • Utforsk mulighet for personaltiltak jf omstillingsdok. 
• Oppsigelse vil være aktuelt dersom man ikke klarer å 

komme til enighet om frivillig omplassering, og at 
arbeidsgiver ikke finner plass eller grunn til 
endringsoppsigelser innenfor styringsretten. 

• Dersom oppsigelse blir aktuelt følges formkravene gitt 
av aml. kap 15 

• Administrerende direktør vedtar oppsigelser 

 

Informasjon på intranett Komm- 
sjef 
Randi 
Erlandse
nog PO 
v/rådgive
r Jonas 
Vatshaug 
Ottermo 

Nov • Fortløpende informasjon om status i de ulike 
omstillingsprosessene. 

• Viktig at fremdriften av de ulike prosessene blir synlig 
for alle medarbeiderne 

 

Ny organisasjon etablert  01.01.14   
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INTERNNOTAT 
 
Til: Administrerende direktør  
Fra: Medisinsk direktør  
  
Dato: 20.06.2013   

 
 
Forsvarlighet og medisinsk faglig rådgiving 
 
I Rundskriv  I-9/2002 Ledelse i sykehus  fra daværende Helsedepartementet 2002 het det: 
 
 Systemansvar/ledelsesansvar og profesjonsansvar 
Spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 fastsetter at helsetjenester som tilbys eller ytes i henhold til loven skal være 
forsvarlige. Etter helsepersonelloven § 16 skal virksomhet som yter helsehjelp, organiseres slik at helsepersonellet 
blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter. Sykehusenes eiere og ledelse har ansvaret for å tilrettelegge 
virksomheten slik at lovkravene overholdes. Dette kan kalles systemansvar eller ledelsesansvar. Eier/ledelse av 
sykehus må ansette ledere som er i stand til å ivareta dette ansvaret. 
 
Dette rundskrivet er nå erstattet av et nytt rundskriv I-2/2013 Lederansvaret i sykehus  fra Helse.-og 
Omsorgsdepartementet datert 28.05.2013. Her heter det: 
 
I utgangspunktet står sykehusets øverste leder relativt fritt når det gjelder den interne organiseringen i 
sykehuset. Organiseringen av virksomheten må ivareta kravet til forsvarlig virksomhet etter 
spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og øvrige krav fastsatt i lov eller forskrift. Dette innebærer at 
virksomheten også må organiseres slik at helsepersonellet kan yte faglig forsvarlig helsehjelp og 
overholde sine plikter etter lov og forskrift, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og helsepersonelloven § 
16. Videre er det en forutsetning at sykehusene er organisert slik at de kan ivareta sine oppgaver på en 
effektiv og kvalitativt god måte i samsvar med god faglig praksis, herunder nasjonale faglige retningslinjer. 

I spesialisthelsetjenesteloven § 3-9 er det gitt en særparagraf om organiseringen av sykehusvirksomhet 
som lyder slik:”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.” 

2 viktige krav er altså kravet til forsvarlighet og kravet om én leder på hvert nivå. 
 
Ideelt sett og med store avdelinger som betjener store opptaksområder, er den mest optimale måten å 
organisere virksomheten på at hvert fagområde (medisinsk spesialitet) har sin egen enhet med avdeling, 
poliklinikk etc og ledet av legespesialist i den aktuelle spesialiteten. Er avdelingen stor nok kan det også 
være funksjonelt å seksjonere avdelingen, slik at en seksjon blir en ”underavdeling” ledet av en 
seksjonsoverlege med delegert ansvar og med tilhørende sengeressurser etc. Ved store sykehus kan slik 
seksjoner være like store som våre avdelinger. 
Virkeligheten, og spesielt ved små enheter som i Helgelandssykehuset, er jo en helt annen. 
Flere spesialiteter, også medisinske og kirurgiske, må bruke sengeressursene, dagavdelingene, 
poliklinikkene fleksibelt, og mange spesialiteter har bare poliklinisk virksomhet. 
Det vil da være funksjonelt å samle virksomhet som angår flere spesialiteter under ett ledelsesområde. 
Ansvaret for at virksomheten utøves forsvarlig, ligger fortsatt i linjeorganisasjonen, og lederen for området 
må påse at forsvarlighet opprettholdes i alle ledd i ledelseslinjen. 
 
Dersom kravet til forsvarlighet gjør det nødvendig, skal det pekes ut medisinskfaglige rådgivere.”  
 
Denne formuleringen har vært tolket slik at dersom lederen for virksomhetsområdet ikke er lege og 
spesialist i aktuell spesialitet, er det behov for medisinsk faglig rådgiver(e). I våre ”områder” vil det være 
naturlig at denne rådgiveren er lederen for legeavdelingen som jo er en spesialist, og i de fleste tilfelle vil 
være ”en av de fremst blant like”, for å ha legitimitet i legegruppen,. I noen tilfeller må denne rådgiveren t 
innhente supplerende råd fra en av kollegene med en annen spesialitet, og at denne rådgivingen gis på 
delegert oppgave gir råd til områdesjefen. 

Vil vår organisering føre til ”2-delt ledelse“? Ikke så lenge det gjøres klart med organisasjonskart og 
stillingsbeskrivelser hvordan linjeansvaret utøves. Det er linjeledelses ansvar å legge til rette for at  det 
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enkelte helsepersonell kan utøve sin virksomhet forsvarlig, men etter Helsepersonellovens § 4 er  det 
enkelte helsepersonells plikt å utføre sitt arbeid forsvarlig. 

Også i dag har vi legeavdelinger, i de store avdelingene.  Det har ikke vært problematisert at dette har 
skapt uklare ledelsesforhold ift faglig forsvarlighet innenfor for eksempel gyn/føde i Mo i Rana. En 
legeavdeling kan også inneholde leger spesialiteter med få leger. Der hvor deres virksomhet er poliklinisk 
innenfor en poliklinikk med mange spesialiteter kan dette være funksjonelt.  
Tilbakemeldingene fra ”små”-spesialitetene (også inkl. ØNH) er jo imidlertid et ønske om en organisering 
av legene direkte i linjen til avdelingsleder for poliklinikken, og det kan derfor være like funksjonelt å 
organisere leger som har hovedsak poliklinisk virksomhet og ikke vakt, på denne måten.  
Pediaterne har jo virksomhet også knyttet til andre avdelinger, (med fødeavdeling, medisinsk- og 
kirurgisk,sengeavdeling), men fordi deres virksomhet er hovedsakelig poliklinisk og uten vakt, velges en 
slik organisering også for dem. 
 
Der hvor virksomheten i hovedsak drives innenfor en avgrenset avdeling med ett spesialitetsområde, er 
for eksempel radiologi, kan det være funksjonelt at også legene er organisert i denne avdelingen 
uavhengig av antall leger. Legene vil være underlagt avdelingslederen og hvis ikke denne 
avdelingslederen er lege med aktuell spesialitet, må det etableres en rådgiverfunksjon uten at dette blir 
en 2-delt ledelse. 
Innspillene fra det radiologiske miljøet viser jo at det ikke er enighet om hvilken organisering som er den 
beste.  

2 utfordringer knyttet til større legeavdelinger: 

Ansvar for oppfølging i GAT, permisjoner, etc:.  
Det må lages gode systemer slik at lederen for legeavdelingen kan utøve ledelsen og samtidig være 
kliniker 

Spesialistutdanning: 
Oppgaver ifbm løpende oppfølging av spesialistutdanningen innen de ulike spesialitetene må defineres. 
Det øverste ansvaret vil ligge hos områdesjefen, og det er institusjonen, ikke avdelingen, som er godkjent 
som utdanningsinstitusjon, men i praksis vil disse oppgavene kunne delegeres til seksjonsoverlegen  
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UTLYSNINGSTEKST 
 
Helgelandssykehuset HF er et helseforetak som består av sykehusenheter i Mo i Rana, Mosjøen og 
Sandnessjøen med hovedkontor i Mo i Rana. Gjennom pasientfokus og samhandling skal helseforetaket 
sikre et trygt og framtidsrettet tjenestetilbud basert på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. 
 
Helgelandssykehuset HF - lengst sør i Helse Nord - har 1.400 ansatte, et budsjett på 1,5 milliarder kroner 
og ansvar for 76.000 innbyggere. Ledergruppen i foretaket består av administrerende direktør, 
enhetsdirektører på de tre enhetene, medisinsk direktør, kommunikasjonssjef, personalsjef og 
økonomisjef. 
 
Enhetsdirektør prehospitale tjenester 
 
Helgelandssykehuset skal opprette eget område for prehospitale tjenester som skal være operativ fra 1. 
januar 2014. I denne tjenesten inngår foretakets ambulansetjeneste som består av biler, båter, fly og 
helikopter samt AMK og Pasientreiser.  
 
Enhetsdirektør vil ha ansvaret for å etablere og utvikle den nyopprettede enheten inkludert etablering av 
egen ledergruppe. Dette innebærer gjennomgående ledelse med faglig, administrativt, personal- og 
resultatansvar for enheten. Lederansvaret utøves i henhold til Helse og omsorgsdepartementets 
retningslinjer for lederansvar i sykehus. Enhetsdirektør inngår i helseforetakets ledergruppe og 
rapporterer til administrerende direktør i Mo i Rana. Arbeidssted er Sandnessjøen eller Mo i Rana. 
 
Enhetsdirektørens oppdrag vil være å utføre tjenesten mest mulig kostnadseffektivt, til best mulig kvalitet 
og bidra med faglig kompetanse til et område som blir stadig mer avansert. Områdets hovedutfordring er 
per i dag å redusere kostnader og personellressurser uten at det går på bekostning av kvaliteten i 
tjenesten. Tjenesten skal ivaretas på en medisinskfaglig forsvarlig måte med utgangspunkt i pasientens 
behov. Enhetsdirektør skal påvirke kostnadsdriverne både internt og eksternt.  
 
Helgelandssykehuset skal i løpet av 2014 utrede fremtidig sykehusstruktur. Det skal utarbeides en 
utviklingsplan for foretakets prehospitale tjenester, og dette arbeidet må ses i sammenheng med framtidig 
sykehusstruktur. 
 
Stillingen som enhetsdirektør for prehospitale tjenester representerer en krevende og spennende 
utfordring der det stilles store krav til ledelse i en organisasjon som skal ivareta et trygt og fremtidsrettet 
tjenestetilbud basert på pasientfokus og samhandling. 
 
Prioriterte fokusområder er: 
 

• Kvalitet 
• Omdømme 
• Økonomi 

 
Faglige kvalifikasjoner: 
 

• Høyere relevant utdanning, fortrinnsvis innenfor helsefag 
• Fagperson med solid ledererfaring fra komplekse virksomheter med konkrete og dokumenterte 

resultater 
• Organisasjonsforståelse 
• God kunnskap om hvordan den norske helsetjenesten fungerer og samhandler 
• God kunnskap om prehospitale tjenester 

 
Sykehus er kunnskapsintensive og teknologibaserte virksomheter med ansvar for pasientbehandling, 
forskning, utdanning samt opplæring av pasienter og pårørende. Viktige personlige egneskaper for å 
ivareta dette vil være: 
 

• Evne til strukturering av oppgaver 
• Teamorientert 
• Analytisk 
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• Evne til å gjennomføre endringsprosesser 
• Vekt på informasjon og kommunikasjon 
• Motivering av fagmiljø 
• Delegering og ansvarliggjøring 
• Lojalitet til beslutninger 
• Robust 
• Integritet 
• Evne til å ivareta helheten 
• Gjennomføringsevne 

 
Betingelser: 
 

• Lønn etter avtale 
• Gjeldende forsikringsordninger 
 

Stillingen krever er del reisevirksomhet primært på Helgeland, til og fra enhetene i foretaket. Annen 
reisevirksomhet må også påregnes. 
 
Helgelandssykehuset er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet og oppfordrer generelt kvalifiserte 
personer uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn til å søke. 
 
Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, regler og overenskomster. Gunstig pensjonsordning i KLP.  
 
Offentlig søkerliste vil bli utarbeidet. Søkere kan ikke påregne å få sitt navn unntatt offentlighet, med 
mindre det foreligger tungtveiende grunner for dette, jf. Offl. § 25. 
 
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, herunder ønske om referanser. 
 
Spørsmål om stillingen kan rettes til administrerende direktør i Helgelandssykehuset Per Martin Knutsen, 
mobil: 41 50 27 66. Alle henvendelser behandles konfidensielt.  
 
Vi ber om at du søker elektronisk via link på denne siden (Søk på jobben) 
 
Søknadsfrist 20. oktober 2013 
Helgelandssykehuset HF er et helseforetak som består av sykehusenheter i Mo i Rana, Mosjøen og 
Sandnessjøen med hovedkontor i Mo i Rana. Gjennom pasientfokus og samhandling skal helseforetaket 
sikre et trygt og framtidsrettet tjenestetilbud basert på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. 
 
Helgelandssykehuset HF - lengst sør i Helse Nord - har 1.400 ansatte, et budsjett på 1,5 milliarder kroner 
og ansvar for 76.000 innbyggere. Ledergruppen i foretaket består av administrerende direktør, 
enhetsdirektører på de tre enhetene, medisinsk direktør, kommunikasjonssjef, personalsjef og 
økonomisjef. 
 
Eiendomssjef 
 
Helgelandssykehuset har enheter i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen herunder Brønnøysund, med 
en bygningsmasse på totalt 56.000 kvm. Bygningsmassen er en viktig ressurs og forutsetning for god og 
fremtidsrettet pasientbehandling. Bygningsmassen forvaltes og utvikles derfor kontinuerlig i tråd med 
dagens og framtidige krav.  
 
Helgelandssykehuset skal i løpet av 2014 utrede fremtidig sykehusstruktur som inneholder en 
bygningsmessig utviklingsplan. Uavhengig av hvilken framtidig struktur som blir valgt, vil det ha betydning 
for sykehusets bygningsmasse, enten i form av opprustning av dagens bygg, eller i form av nye bygg. 
 
Vi søker etter en faglig oppdatert person som har et strategisk blikk på bygningsmessig endringsbehov 
som en konsekvens av faglig utvikling. Eiendomssjefen skal ha en offensiv rolle mot foretakets 
ledergruppe og være administrerende direktørs rådgiver i forhold til hvor det skal settes inn ressurser.   
 
Eiendomssjefen vil ha koordineringsansvar for vedlikehold og utvikling av foretakets bygningsmasse. I 
dette ansvaret inngår å dokumentere status for dagens bygg med hensyn til teknisk tilstand, egnethet, 
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muligheter og begrensninger både med tanke på dagens og framtidig bruk, herunder dimensjonering og 
investeringsanalyser. Vedkommende må ha et godt overblikk, kunne se foretaket under ett og utvikle 
Helgelandssykehusets bygningsmasse i tråd med framtidige krav, i samråd med ledelsen på den enkelte 
enhet. 
 
Den nye eiendomssjefen vil få en sentral rolle i utarbeidelse av foretakets utviklingsplan, og skal være 
prosjektleder for alle store prosjekter av bygningsmessig art samt ha ansvar for alle anbudsprosesser i 
forhold til bygg.  
 
Arbeidssted er Mo i Rana og eiendomssjefen rapporterer til administrerende direktør, og vil delta i 
foretakets ledergruppe på sak.  
 
I årene fremover vil det bli økt behov for investeringer i bygninger og utstyr for å holde tritt med den 
rivende medisinske utviklingen som er og som vil akselerere i årene fremover. Helgelandssykehuset skal 
i løpet av 2014 utrede fremtidig sykehusstruktur. Eiendomssjefen vil ha en sentral rolle i arbeidet med 
utviklingsplanen ”Framtidens Helgelandssykehus 2025” 
 
Prioriterte fokusområder er: 
 

• Kvalitet 
• Omdømme 
• Økonomi 

 
Faglige kvalifikasjoner: 
 

• Høyere teknisk utdanning, fortrinnsvis ingeniør eller sivilingeniør 
• Gjerne tilleggsutdanning innenfor økonomi/administrasjon, ledelse, prosjektledelse 

 
Erfaring og kompetanse 
 

• Fagperson med solid ledererfaring fra komplekse virksomheter med konkrete og dokumenterte 
resultater 

• Erfaring fra tilsvarende drift- og utviklingsarbeid 
• Prosjektledelse 
• Økonomiforståelse 
• Kjennskap til lov og forskrift om offentlige anskaffelser er en fordel 

 
Personlige egenskaper: 
 

• Evne til å gjennomføre store og komplekse prosjekter 
• Strukturert og systematisk 
• Bunnlinjefokus 
• Visjonær og strategisk 
• Analytisk 
• Innovativ 
• Lojalitet til beslutninger 
• Robust 
• Integritet 
• Evne til å ivareta helheten 

 
Betingelser: 
 

• Lønn etter avtale 
• Gjeldende forsikringsordninger 

 
Stillingen krever er del reisevirksomhet primært på Helgeland, til og fra enhetene i foretaket. Annen 
reisevirksomhet må også påregnes. 
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Helgelandssykehuset er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet og oppfordrer generelt kvalifiserte 
personer uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn til å søke. 
 
Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, regler og overenskomster. Gunstig pensjonsordning i KLP.  
 
Offentlig søkerliste vil bli utarbeidet. Søkere kan ikke påregne å få sitt navn unntatt offentlighet, med 
mindre det foreligger tungtveiende grunner for dette, jf. Offl. § 25. 
 
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, herunder ønske om referanser. 
 
Spørsmål om stillingen kan rettes til administrerende direktør i Helgelandssykehuset Per Martin Knutsen, 
mobil: 41 50 27 66. Alle henvendelser behandles konfidensielt.  
 
Vi ber om at du søker elektronisk via link på denne siden (Søk på jobben) 
 
Søknadsfrist 30. september 2013 
 
Helgelandssykehuset HF er et helseforetak som består av sykehusenheter i Mo i Rana, Mosjøen og 
Sandnessjøen med hovedkontor i Mo i Rana. Gjennom pasientfokus og samhandling skal helseforetaket 
sikre et trygt og framtidsrettet tjenestetilbud basert på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. 
 
Helgelandssykehuset HF - lengst sør i Helse Nord - har 1.400 ansatte, et budsjett på 1,5 milliarder kroner 
og ansvar for 76.000 innbyggere. Ledergruppen i foretaket består av administrerende direktør, 
enhetsdirektører på de tre enhetene, medisinsk direktør, kommunikasjonssjef, personalsjef og 
økonomisjef. 
 
Samhandlingssjef 
 
Med samhandlingsreformen skal man sikre en bærekraftig, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud 
av god kvalitet, med høy pasientsikkerhet, tilpasset den enkelte bruker. Det skal legges økt vekt på 
helsefremmende og forebyggende arbeid, habilitering og rehabilitering, økt brukerinnflytelse, avtalte 
behandlingsforløp og forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommune og sykehus. Den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten skal styrkes, og spesialisthelsetjenesten videreutvikles. 
 
Formålet med samarbeidsavtaler er å fremme samhandling mellom kommuner og helseforetak ved å 
konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom kommune og helseforetak, og å etablere gode 
samarbeidsrutiner på sentrale samhandlingsområder. Den overordnede hensikten med avtalene er å 
bidra til at pasient og bruker opplever at tjenestene er samordnet, av god kvalitet, og at det alltid er klart 
hvem som skal yte de aktuelle tjenestene. Betingelsene for samhandling vil påvirkes av for eksempel 
nasjonale og regionale føringer, politiske, økonomiske, administrative og faglige beslutninger i kommuner 
og foretak. 
 
Helgelandssykehuset skal i løpet av 2014 utrede fremtidig sykehusstruktur. Siden samhandling mellom 
primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er en viktig premiss for dette utviklingsarbeidet, vil 
stillingen innebære en stor grad av deltakelse i utredningsarbeidet og de etterfølgende prosessene. 
 
Stillingen som samhandlingssjef representerer en krevende og spennende utfordring der det stilles store 
krav til resultater i en organisasjon som skal ivareta et trygt og fremtidsrettet tjenestetilbud basert på 
pasientfokus og samhandling. Samhandlingssjefen rapporterer til administrerende direktør og har 
arbeidssted i Mo i Rana. 
 
Arbeidsoppgaver: 
 

• Helseforetakets forhandlingsleder i alle forhandlinger om tjenesteavtaler 
• Saksforberedelser til forhandlingsmøter 
• Utarbeide og følge opp strategisk plan for samhandling 
• Representere foretaket på arenaer for samhandling 
• Organisere sekretariatsfunksjon i forbindelse med møter og forhandlinger 
• Være foretakets bindeledd mot Helse Nord RHF innenfor samhandling og representere 

Helgelandssykehuset i Helse Nords samhandlingsutvalg.   
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• Rådgiver for ledergruppen i forhold til faglige og økonomiske konsekvenser man må være 
oppmerksom på som følge av endringer  

• Aktiv pådriver for å legge til rette for god samhandling med kommunene. 
• Følge opp praksiskonsulentordningen i foretaket 
• Saksbehandling og bistand i etablering, implementering av og oppfølging av lokale avtaler 
• Støttespiller og fasilitator for helsepersonell og andre i foretaket som samarbeider med 

kommunene. 
• Budsjettansvar (?) 
• Sentral og aktiv rolle i utredning av framtidas Helgelandssykehus 

 
Prioriterte fokusområder er: 
 

• Kvalitet 
• Omdømme 
• Økonomi 

 
Faglige kvalifikasjoner: 
 

• Høyere relevant utdanning, fortrinnsvis innenfor helsefag 
• Fagperson med solid og relevant erfaring fra komplekse virksomheter med konkrete og 

dokumenterte resultater 
• God kunnskap om hvordan den norske helsetjenesten fungerer og samhandler  

 
Sykehus er kunnskapsintensive og teknologibaserte virksomheter med ansvar for pasientbehandling, 
forskning, utdanning samt opplæring av pasienter og pårørende. Viktige personlige egneskaper for å 
ivareta dette vil være: 
 

• Evne til strukturering av oppgaver 
• Analytisk 
• Relasjonskompetanse 
• Vekt på informasjon og kommunikasjon 
• Lojalitet til beslutninger 
• Robust 
• Integritet 
• Evne til å ivareta helheten 
• Gjennomføringsevne 

 
Betingelser: 

• Lønn etter avtale 
• Gjeldende forsikringsordninger 
• Helseforetaket er behjelpelig med å skaffe bolig 

 
Stillingen krever er del reisevirksomhet primært på Helgeland, til og fra enhetene i foretaket. Annen 
reisevirksomhet må også påregnes. 
Helgelandssykehuset er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet og oppfordrer generelt kvalifiserte 
personer uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn til å søke. 
 
Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, regler og overenskomster. Gunstig pensjonsordning i KLP.  
 
Offentlig søkerliste vil bli utarbeidet. Søkere kan ikke påregne å få sitt navn unntatt offentlighet, med 
mindre det foreligger tungtveiende grunner for dette, jf. Offl. § 25. 
 
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, herunder ønske om referanser. 
 
Spørsmål om stillingen kan rettes til administrerende direktør i Helgelandssykehuset Per Martin Knutsen, 
mobil: 41 50 27 66. Alle henvendelser behandles konfidensielt.  
 
Vi ber om at du søker elektronisk via link på denne siden (Søk på jobben) 
Søknadsfrist: 30. september 2013 
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Møteplan 2014 
Foretak – ny organisering  
Versjon: 27.8.2013    
 
 

Dato Tidspunkt Sted Tema Deltakelse Ansvar 
Januar  

14 10:00 – 16:00 
 

Mo i Rana Ledermøte HF  Ledergruppen HF PMK 

16 - 17 10:00 – 18:00 
08:00 – 13:00 
 

Mo i Rana Felles ledersamling HF  Ledergruppen HF PMK 

23 08:30 – 15:30 Tromsø Direktør møte HN Adm. dir. LV 
 

28 - 29 10:00 – 18:00 
08:00 – 15:00 
 

Mo i Rana Ledermøte HF  Ledergruppen HF PMK 

      
Februar  

4 10:00 – 16:00 Tlf. Styremøte PMK, FM, TL, RE PMK 
11 10:00 – 16:00 

 
Mo i Rana Ledermøte HF  Ledergruppen HF PMK 

12 08:30 – 15:30 Bodø Direktør møte HN Adm. dir. LV 
 

20 - 21 09:30 – 16:00 Mo i Rana Felles ledermøte Helgeland Enhetsledere 
Områdeledere 
Medisinsk direktør 

PMK 

25 10:00 – 16:00 Sandnessjøen Styremøte PMK, FM, TL, RE PMK 
Mars 

11 10:00 – 16:00 
 

Mo i Rana Ledermøte HF  Ledergruppen HF PMK 

13 08:30 – 15:30 Tromsø Direktør møte HN Adm. dir. LV 
 

20 10:00 – 16:00 Mosjøen Styremøte PMK, FM, TL, RE PMK 
25 10:00 – 16:00 

 
Mo i Rana Ledermøte HF  Ledergruppen HF PMK 

26 - 27 12:00 – 18:00 
08:00 – 12:00 

Bodø Styreseminar HN Styret 
Ad. dir. 

BK 

April  
1 10:00 – 16:00 

 
Mo i Rana Ledermøte HF  Ledergruppen HF PMK 

10 08:30 – 16:30 Bodø Direktør møte HN Adm. dir. LV 
 

22 10:00 – 16:00 
 

Mo i Rana Ledermøte HF  Ledergruppen HF PMK 

30 10:00 – 16:00 Sandnessjøen Styremøte PMK, FM, TL, RE PMK 
Mai 

6 10:00 – 16:00 
 

Mo i Rana Ledermøte HF  Ledergruppen HF PMK 

15 08:30 – 16:30 Tromsø Direktør møte HN Adm. dir. LV 
 

20 - 21 09:30 – 16:00 Lurøy Felles ledermøte Helgeland Enhetsledere 
Områdeledere 
Medisinsk direktør 

PMK 

27 10:00 – 16:00 Sandnessjøen Styremøte PMK, FM, TL, RE PMK 
Juni  

3 10:00 – 16:00 
 

Mo i Rana Ledermøte HF  Ledergruppen HF PMK 

4 08:30 – 16:30 Bodø Direktør møte HN Adm. dir. LV 

VEDLEGG 9 
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Dato Tidspunkt Sted Tema Deltakelse Ansvar 
 

17 10:00 – 16:00 Sandnessjøen Styremøte PMK, FM, TL, RE PMK 
24 10:00 – 16:00 

 
Mo i Rana Ledermøte HF  Ledergruppen HF PMK 

      
Juli  

1 10:00 – 16:00 
 

Mo i Rana Ledermøte HF  Ledergruppen HF PMK 

2 08:30 – 16:30 Tromsø Direktør møte HN Adm. dir. LV 
 

August  
12 10:00 – 16:00 

 
Mo i Rana Ledermøte HF  Ledergruppen HF PMK 

19 10:00 – 16:00 
 

Mo i Rana Ledermøte HF  Ledergruppen HF PMK 

26 10:00 – 16:00 Mosjøen Styremøte PMK, FM, TL, RE PMK 
28 - 29 09:30 – 18:00 

08:30 – 16:00 
Sandnessjøen Felles ledermøte Helgeland Enhetsledere 

Områdeledere 
Medisinsk direktør 

PMK 

September  
3 - 4 18:00 – 21:00 

08:30 – 16:30 
Bodø Direktør møte HN Adm. dir. LV 

 
9 10:00 – 16:00 

 
Mo i Rana Ledermøte HF  Ledergruppen HF PMK 

16 10:00 – 16:00 
 

Mo i Rana Ledermøte HF  Ledergruppen HF PMK 

18 - 19 10:00 – 18:00 
08:00 – 13:00 
 

Mo i Rana Felles ledersamling HF  Ledergruppen HF PMK 

23 10:00 – 16:00 Sandnessjøen Styremøte PMK, FM, TL, RE PMK 
      

Oktober  
3 10:00 – 16:00 Telefon Styremøte PMK, RE PMK 

6 - 7 10:00 – 16:00 
 

Mo i Rana Ledermøte HF  Ledergruppen HF PMK 

15 08:30 – 16:30 Tromsø Direktør møte HN Adm. dir. LV 
 

20 - 21 10:00 – 16:00 
 

Mo i Rana Ledermøte HF  Ledergruppen HF PMK 

29 10:00 – 16:00 Tromsø Styremøte PMK, RE PMK 
      

November  
3 - 4 10:00 – 16:00 

 
Mo i Rana Ledermøte HF  Ledergruppen HF PMK 

13 08:30 – 16:30 Bodø Direktør møte HN Adm. dir. LV 
 

20 - 21 09:30 – 18:00 
08:30 – 16:00 

Mosjøen Felles ledermøte Helgeland Enhetsledere 
Områdeledere 
Medisinsk direktør 

PMK 

24 10:00 – 16:00 
 

Mo i Rana Ledermøte HF  Ledergruppen HF PMK 

25 10:00 – 16:00 Bodø Styremøte PMK, RE PMK 
      
      

Desember  
2 - 3 17:00 – 21:00 

08:30 – 16:30 
Tromsø Direktør møte HN Adm. dir. LV 

 
8 - 9 09:30 – 17:00 Mo i Rana Ledermøte Ledergruppen HF PMK 
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Dato Tidspunkt Sted Tema Deltakelse Ansvar 
08:00 – 15:00 

11 - 12 10:00 – 16:00 Mo i Rana Styremøte PMK, FM, TL, RE PMK 
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F
aktorer 

Mål med prosjektet Bidra til en bedre, likere og mer effektiv pasientbehandling. Gjennom en harmonisering, forenkling og tydeliggjøring av organisering 
og struktur skal forholdene legges til rette for utvidet samarbeid, robuste fagmiljøer og bedre ressursutnyttelse. 

Beskrivelse av mål  
Hvorfor mål (Pasient, 
ansatte, økonomi, 
omdømme) 

Pasient: Bedre pasientbehandling gjennom økt faglig kvalitet (kortere vei til riktig kompetanse, robust fagmiljø gjennom utvidet 
samarbeid) og bedre ressursutnyttelse. Kan måles i økt pasienttilfredshet, kortere ventetid/lister, færre avvik/klager og færre 
fristbrudd. 
 
Ansatt: Større og mer robust fagmiljø gjennom utvidet samarbeid internt og på tvers av enheter. Økt forståelse og kunnskap om 
andre, nærliggende fagfelt (heve blikket). Økt transparens og tydeligere kommunikasjonsvei til ledere og til fagmiljø for alle ansatte.  
 
Økonomi: Bedre ressursutnyttelse bidrar til økonomisk balanse og kapasitetsutnyttelse. Enklere organisering gjør foretaket bedre i 
stand til å omstille seg effektivt i forhold til endrede krav/funksjoner. 
 
Omdømme: I enda større grad fremstår som ett sykehus, med likt behandlingstilbud til innbyggerne, uansett geografisk beliggenhet. 
Tydeligere organisering gjør det enklere for befolkningen å forstå og kommunisere med sykehuset. 

Suksessfaktorer Risikofaktorer Nå-situasjon Sannsynlighet Konsekvens Tiltak Tiltaks-
ansvarli
g 

 Styringsvariabel 1 Bedre pasientbehandling gjennom økt faglig kvalitet 
1-1 Få alle involverte i 

behandlingskjeden til å enes 
om felles ansvar/eierskap for 
pasientforløp. 

De involverte i 
behandlingskjeden 
fokuserer i for stor grad 
bare på ”sitt” 
fagfelt/ansvar. 

Med dagens 
organisering må man 
ofte ”slippe” pasienten 
til neste fagfelt for 
videre behandling. Ved 
flytting av pasienten til 
annen avdeling er det 
fare for at deler av 
behandlingsforløpet 
gjentas (for eks spør 
pasienten om det 
samme flere ganger).  

Meget sannsynlig Alvorlig Standardiserte 
pasientforløp inkl 
ansvar for pasient  
 
Ledelsen og 
tillitsvalgte må 
fokusere på kultur for 
felles eierskap. 

 

1-2 Tverrfaglig samarbeid om 
utvikling av felles prosedyrer 
for pasientforløp  

Prosedyrer utvikles 
ensidig av det enkelte 
fagfelt uten samarbeid 
med tilhørende fagfelt. 

Prosedyrer utvikles av 
det enkelte fagfelt, 
samt ulikt for den 
enkelte enhet. 

Meget sannsynlig Alvorlig Invitere fastleger 
m.fl. Sikre at 
enhetene, så vel som 
ulike fagfelt, er 
representert i dette 
arbeidet. 
 

 

VEDLEGG 11 
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1-3 Avdelingsleder for 
sammenslåtte avdelinger må 
tenke helhetlig for alle fagfelt 
representert i avdelingen. 

Avdelingsleder for 
sammenslåtte avdelinger 
klarer ikke tenke 
tilstrekkelig helhetlig for 
alle fagfelt representert i 
avdelingen. 

Tidligere 
sammenslåinger har 
hatt positiv effekt for 
helhetlig tenking. 

Mindre sannsynlig  Alvorlig Områdesjef sentral i 
oppfølging av 
avdelingsledere mtp å 
holde en helhetlig 
tankegang/kultur 
 
Avklare behov for 
sammensetning av 
støttepersonell til 
avdelingsleder, for 
eks faglig rådgiver, 
fagutvikler, ass avd 
ledere eller lignende 
funksjoner med annet 
fagfelt og/eller 
geografisk tilhørighet 
enn avdelingsleder. 

 

1-4 Økt fleksibilitet og enklere for 
ansatte som av og til jobber på 
andre enheter.  

Ikke enklere for ansatte 
som av og til jobber på 
andre enheter. 

Effektiviteten ikke fullt 
utnyttet i og med at det 
er annen organisering 
og andre rutiner. 

Mindre sannsynlig Middels   

 Styringsvariabel 2 De ansatte er en del av et mer robust fagmiljø og utvidet samarbeid. 
2-1 Beholde en tilgjengelig 

avdelingsleder for alle ansatte 
i store avdelinger. 

Avdelingsleder ikke 
tilgjengelig for alle 
ansatte i store avdelinger. 

 Sannsynlig Alvorlig Tydeligere 
rolleavklaring for 
ledere og fordeling av 
oppgaver (hvilke skal 
delegeres og hvilke 
skal til 
støttefunksjoner). 

 

2-2 Få på plass en strukturert og 
felles fagutviklingsarena for 
de ulike fagmiljø, på tvers av 
enhetene. Mer likt 
undervisningstilbud på tvers 
av enhetene. 

Fagmiljø og enheter 
bedriver fagutvikling 
som ikke er koordinert 
eller samordnet. 

Fagmiljø og enheter 
bedriver fagutvikling 
som ikke er koordinert 
eller samordnet. 

Meget sannsynlig Alvorlig Opplæringsansvarlig 
som tilrettelegger og 
koordinerer. 
 
Bør bli et tema inn i 
handlingsplanen for 
kapittel 5: 
Mekanismer for 
faglig samarbeid og 
koordinering. 

 

2-3 Sikre gode Ulike, uklare og lite  Sannsynlig Alvorlig Bruke retningslinjer  
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omstillingsprosesser slik at 
organisasjonen opplever ro, 
profesjonalitet og ivaretakelse 
av alle berørte medarbeidere. 

gjennomsiktlige 
omstillingsprosesser. 

for omstilling som er 
vedtatt av foretaket.  

 Styringsvariabel 3 Bedre ressursutnyttelse som bidrar til bedre økonomisk resultat 
3-1 Mindre vikarinnleie i og med 

at avdelinger slås sammen og 
har felles eierskap. Kapasitet 
kan forskyves internt i nye, 
sammenslåtte avdelinger. 
Jobbglidning/Fleksibilitet 

Vikarer leies fortsatt inn 
uten å benytte seg av 
mulig 
overskuddskapasitet 
innenfor avdelingen 
(men muligens i annet 
fagfelt).  

Ikke full utnyttelse av 
ressursstyringen fordi 
vi har flere avdelinger 
som har sitt 
ansvarsområde. 

Meget sannsynlig Middels Ledelsen og 
tillitsvalgte må 
fokusere på kultur for 
felles eierskap. 
 
Opplæring slik at 
oppgaver kan løses 
på tvers av daglig 
virke. 

 

3-2 Enklere og mer effektiv 
ferieavvikling og annet fravær.  

• Enklere å hjelpe 
på tvers av 
enhetene, ref 1-2 

• Lettere å 
årsplanlegge med 
ny organisering 

• Bedre utnyttelse 
av teknisk 
infrastruktur 
(telestudio, CT, 
MR, m.m.) på 
tvers av enheter 

Klarer ikke å hente ut 
effekt ved fravær 
gjennom avhjelping på 
tvers av enheter eller 
benytte seg av felles 
årsplanlegging. 

 Mindre sannsynlig Middels   

 Styringsvariabel 4 Befolkning og samarbeidspartnere er trygge på kvaliteten og likheten i vår pasientbehandling 
4-1 Skape intern forståelse 

(kunnskap)for hvilke 
endringer den nye 
organiseringen fører til. 

• Hvorfor 
• For hvem 
• Hvordan 

Liten intern forståelse for 
ny organisering. 

Mye informasjon er 
gitt, men det kommer 
fortsatt 
tilbakemeldinger som 
viser at det er 
uklarheter i 
organisasjonen rundt 
hvorfor, hvordan og 

Meget sannsynlig Alvorlig Bruke de ulike 
interne 
kommunikasjonskana
lene: 

• Allmøte 
• Intranett 
• Avdelings
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for hvem. møter  
• HELT 
• Dialogmøt

er 
• Plasstillits

valgte 
• Verneomb

ud 
• FTV/HTV 
• AMR/AM

U 
4-2 Skape ekstern forståelse 

(kunnskap) for hvilke 
endringer den nye 
organiseringen fører til. 

• Hvorfor 
• For hvem 
• Hvordan 

Liten ekstern forståelse 
for ny organisering. 

 Meget sannsynlig Alvorlig Bruke de eksterne 
kanalene: 

• Nettsider 
• HELT 
• Mediekont

akt 
• Informasjo

nsbrev til 
samarbeid
spartnere 
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F
aktorer 

Mål med prosjektet Bidra til en bedre, likere og mer effektiv pasientbehandling. Gjennom en harmonisering, forenkling og tydeliggjøring av organisering og 
struktur skal forholdene legges til rette for utvidet samarbeid, robuste fagmiljøer og bedre ressursutnyttelse. 

Beskrivelse av mål De respektive fagmiljøer og medarbeidere innen henholdsvis PO og Økonomi sentraliseres og rapporterer til personal- og 
organisasjonssjef og økonomisjef. 

Hvorfor mål (Pasient, 
ansatte, økonomi, 
omdømme) 

Ansatt: Mer robust fagmiljø og mer lik støttefunksjon på alle enhetene – ut mot leder- og tillitsvalgtapparat. 
 
  

Suksessfaktorer Risikofaktorer Nå-situasjon Sannsynlighet Konsekvens Tiltak Tiltaks-
ansvarlig 

 Styringsvariabel 1 Mer robust fagmiljø og mer lik støttefunksjon på alle enhetene– ut mot leder- og tillitsvalgtapparat. 
1-1 Avklarte og tydelige 

bestillingslinjer for leder-
/tillitsvalgtapparat.  

Uklare bestillingslinjer 
for leder-
/tillitsvalgtapparatet 

Lokale PO og 
økonomirådgivere 

Meget sannsynlig Middels Gjøre nødvendige 
avklaringer i forhold 
til bestillinger 
(tydelige 
stillingsbeskrivelser) 
 
God informasjon om 
rollefordelinger i 
lokal/sentral støtte 

 

1-2 Ivareta de støttefunksjoner 
som eventuelt bortfaller ved 
endring av organisering av 
lokal/sentral støtte. 

Manglende ivaretakelse 
av udekte oppgaver 

   Klare beskrivelser av 
hvilke 
støttefunksjoner som 
ivaretas av hvem 
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Sannsynlighet Forklaring  

Lite sannsynlig   
Mindre sannsynlig   
Sannsynlig   
Meget sannsynlig   
Svært sannsynlig   

  

Konsekvens 
Forklaring  
  

Ubetydelig 
Lav 
Middels 
Alvorlig 
Svært alvorlig/kritisk 

 

S
annsynlighet 

Svært stor      
Stor      
Middels      
Liten      
Svært liten      
 Ubetydelig Lav Middels Alvorlig Svært 

alvorlig 

Konsekvens 
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