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1 Sammendrag 

Deloitte har på oppdrag av Helse Møre og Romsdal gjennomført en evaluering av helseforetakets 

organisasjonsmodell. Utgangspunktet for evalueringen har vært de to sentrale målene for etableringen av 

helseforetaket om at organisasjonsmodellen skal bidra til god og likeverdig pasientbehandling i fylket og til 

samarbeid og utvikling på tvers av sykehusene. Deloitte har vurdert i hvilken grad Helse Møre og Romsdal 

har lykkes i å nå de organisatoriske målsettingene, modellens egnethet fremover, endringsbehov og 

anbefalinger til videre prosess. 

 

Evalueringen bygger på tilbakemeldinger fra en lang rekke intervjuer og samtaler. For å sikre god bredde i 

erfaringer, synspunkter og innspill er det gjennomført intervjuer med ledere og andre nøkkelpersoner på alle 

nivåer i organisasjonen, innenfor ulike klinikker og på tvers av geografiske lokasjoner. Det er i størst mulig 

grad søkt å finne mønster i argumentasjon og å forstå underliggende motiv og begrunnelser for det som har 

fremkommet gjennom intervjuene. Evalueringens funn er utelukkende basert på informasjon som er 

fremkommet gjennom intervjuene og det er ikke benyttet andre metoder for å etterprøve funnene. 

 

Evalueringen legger til grunn at ingen organisasjonsmodell er perfekt. Det er styrker og svakheter, risiko og 

muligheter knyttet til enhver organisering, og det vil uansett være nødvendig med ulike kompenserende eller 

kompletterende tiltak for å få ut det beste i en valgt modell. 

 

Deloitte vurderer likevel at dagens hybride organisasjonsmodell med noen geografiske og noen tverrgående 

klinikker er lite egnet fremover. Organisasjonsmodellen stjeler mye oppmerksomhet, skaper motsetninger og 

frustrasjoner som bidrar til å hemme måloppnåelse for modellen. De tverrgående klinikkene har etter Deloittes 

vurdering i større grad enn de geografiske klinikkene bidratt til at organisasjonen gradvis har begynt å bevege 

seg i retning av målene. Evalueringen løfter også frem andre områder og forhold i organisasjonen med et 

stort endringsbehov, og gir konkrete anbefalinger til hvordan det kan jobbes videre med disse. 

 

Deloitte anbefaler at helseforetaket iverksetter en prosess for å vurdere den overordnede klinikkstrukturen. 

Det bør gjøres tydelige valg av retning og overordnede prinsipper for organisering, klinikkenes størrelse og 

organisatoriske grensesnitt. Behovet for å videreutvikle samhandling på tvers av geografiske lokasjoner bør 

ivaretas i prosessen. Helseforetaket bør også finne en løsning på behovet for stedlig koordinering. Som et 

neste steg i prosessen anbefales en gjennomgang av klinikkenes interne organisering. 

 

Helseforetaket anbefales å iverksette tiltak for å tydeliggjøre ledergruppens strategiske rolle. Deloitte foreslår 

at det umiddelbart igangsettes en prosess for å se på ledergruppens størrelse og sammensetning. Blant 

annet er vurderingen at det haster med å finne en ny løsning på de kirurgiske klinikkenes representasjon i 

ledergruppen. Det er også behov for å finne en hensiktsmessig grenseoppgang mellom saker og prosesser 

i ledergruppen og tilsvarende i klinikkene. På klinikknivå bør det gjøres et arbeid for å tydeligere definere og 

formidle den tenkte rolle- og ansvarsfordelingen mellom klinikksjef, avdelingssjefer og seksjonsledere, samt 

hvilke møtefora som skal benyttes og hvilke saker som skal behandles hvor. 

 

Deloitte anbefaler at Helse Møre og Romsdal gjennomfører et organisasjonsutviklingsprosjekt i staben. Både 

de organisatoriske grensesnittene internt i staben og stabsdirektørenes representasjon i ledergruppen bør 

avklares nærmere. Videre bør det legges til rette for økt kommunikasjon og samhandling internt i og mellom 

enhetene i staben. I sammenheng med gjennomgangen bør det også vurderes hvorvidt det er hensiktsmessig 

å opprette en egen organisasjonsutviklingsfunksjon for hele helseforetaket, som på permanent basis jobber 

med organisatoriske utviklings- og forbedringsspørsmål. 

 

Deloitte vil anbefale Helse Møre og Romsdal å raskt igangsette prosessen med å vurdere og iverksette 

organisatoriske tiltak. Organisatoriske endringsprosesser er krevende, men det er etter Deloittes vurdering 

store endringsbehov og tilstrekkelig endringsvilje i organisasjonen til å kunne lykkes med en slik prosess.  
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2 Om oppdraget 

Deloitte har på oppdrag av Helse Møre og Romsdal HF evaluert ulike sider ved helseforetakets 

organisasjonsmodell. Denne rapporten beskriver fremgangsmåte og prosess, funn og tilbakemeldinger, samt 

Deloittes vurderinger av organisasjonsmodellens måloppfyllelse, egnethet fremover, endringsbehov og 

anbefalinger til videre prosess. 

 

 Bakgrunn 

Helse Møre og Romsdal HF ble etablert som helseforetak i 2011 ved at Helse Sunnmøre HF og Helse 

Nordmøre og Romsdal HF ble fusjonert. Det var Helse Midt-Norge RHF som fikk oppdraget fra daværende 

statsråd med å etablere ett felles helseforetak i Møre og Romsdal. Målsettingen var å se hele fylket under ett 

og legge en helhetlig plan og struktur til grunn for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i området. 

Daværende styreleder i Helse Midt-Norge var tydelig på at opprettelsen av et felles helseforetak skulle 

komme pasientene til gode og det ble vektlagt å samordne tilbudet og bedre kvaliteten på tjenestene i fylket. 

Helseforetaket innførte en organisasjonsmodell med organisering av klinikker på tvers av sykehusene, med 

unntak for kirurgiske fag og akuttmedisin. Siden innføringen har det blitt uttrykt i styrevedtak og fra 

administrerende direktør at organisasjonsmodellen skal evalueres og vurderes. 

 

Siden etableringen av Helse Møre og Romsdal har det vært gjennomført flere organisatoriske endringer. I 

2012 ble klinikkene for laboratoriefag og radiologi slått sammen til klinikk for diagnostikk og i 2014 ble klinikk 

for rus og avhengighet opprettet. I tillegg ble ambulansetjenesten fusjonert inn i helseforetaket fra januar 

2015 og klinikk for prehospitale tjenester ble etablert. I tilknytning til vedtaket om at ambulansetjenesten skulle 

overføres fra Helse Midt-Norge RHF, ble det varslet en total gjennomgang av organisasjonsstrukturen i 2014. 

Grunnet flere store pågående prosesser i 2014, ble gjennomgangen utsatt til 2015. 

 

Helseforetaket har ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Møre og Romsdal. Hovedoppgavene til 

helseforetaket er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og 

pårørende. Foretakets visjon er å være «på lag med deg for helsa di». Foretaket dekker 

spesialisthelsetjenester for 255 000 innbyggerne i de 36 kommunene som fylket består av. Foretaket har 

omtrent 6 600 ansatte fordelt på 5 200 årsverk. Virksomheten er fordelt mellom Ålesund sykehus, Volda 

sykehus, Molde sykehus, Kristiansund sykehus og flere mindre institusjoner. Helseforetaket yter tjenester 

både innen psykiatri, somatikk og rus- og avhengighetsbehandling. 

 

I begrunnelsen for utviklingen av organisasjonsmodellen sto «heilskap og likeverdig behandlingstilbod i 

fylket» som en sentral ambisjon. Organisasjonsmodellen skulle bygge opp under det nye helseforetakets 

evne til å hente ut synergieffektene som nyetableringen skulle gi. I tillegg sto helseforetakets kjerneverdier 

kvalitet, respekt og trygghet sentralt. 

 

Verdiene betyr at helseforetaket skal: 

‒ Vise ansvar og respekt for pasienten 

‒ Være oppdatert og fremtidsrettet, og stille høye krav til kvalitet på foretakets tjenester 

‒ Være nær og engasjert, og la åpenhet prege dialoger og samarbeid 

 
De to sentrale målene ved innføringen av organisasjonsmodellen var: 

‒ God og likeverdig pasientbehandling i fylket 

‒ Samarbeid og utvikling på tvers av sykehusene 

 

I styrevedtaket av modellen i 2012 ble det understreket at administrerende direktør kontinuerlig skulle 

evaluere og vurdere modellen for å sikre at modellen er et effektivt virkemiddel for å nå uttrykte mål, og 

eventuelt gjøre nødvendige justeringer. Deloitte ble høsten 2015 valgt som ekstern rådgiver i tilknytning til 

organisasjonsevalueringen. 
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 Kort om organisasjonsmodellen 

Helse Møre og Romsdal har i dag organisert sin virksomhet i 12 klinikker, hvor driften er fordelt på mange 

ulike geografiske lokasjoner. Helseforetaket har valgt en tverrgående organisering som grunnprinsipp med 

klinikker som svarer til ulike fagområder/funksjoner. Det er én leder per klinikk (klinikksjef), og de 12 

klinikksjefene er plassert på ulike geografiske steder. Unntak fra prinsippet om tverrgående klinikker er 

klinikkene for kirurgiske fag, som fremdeles er organisert, styrt og ledet av hver sin klinikksjef på hvert av de 

fire sykehusene. De distriktspsykiatriske institusjonene er knyttet til klinikk for psykisk helsevern og 

rehabiliteringsinstitusjonene er knyttet til klinikk for rehabilitering.  

 

Helseforetaket har en sentral stabsavdeling som tjener hele foretaket og som rapporterer direkte til 

administrerende direktør. Det administrative hovedsetet er i Ålesund, men stabsressursene sitter geografisk 

på flere steder.    

 

Figuren nedenfor gir en illustrasjon av dagens overordnede organisering.  

 

 
 
Figur 1: Organisasjonsmodell per oktober 2015 

 

Klinikkene (nivå 2) i helseforetaket er delt opp i avdelinger (nivå 3) som igjen er delt i seksjoner (nivå 4). I 

vedlegget til rapporten inngår en mer detaljert oversikt over helseforetakets organisasjonsstruktur.  

 

 Problemstilling og hovedspørsmål i evalueringen 

Helse Møre og Romsdal ønsker en evaluering av helseforetakets organisasjonsmodell, herunder en 

evaluering av organisatoriske og ledelsesmessige sider ved klinikkene, foretaksledelsen og staben. 

 

Organisasjonsmodellen skal evalueres og analyseres langs to akser: 

i) Sett i lys av intensjonene ved etablering/opprettelse i 2011 

ii) Sett i lys av fremtidsbildet for Helse Møre og Romsdal gitt av ulike eksterne og interne føringer, 

strategier, plan- og lovverk; er dagens organisasjonsmodell egnet for å kunne skape pasienten 

sin helsetjeneste i fremtiden? 
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For del i) vil hovedspørsmålet i evalueringen være: I hvilken grad, og på hvilken måte, bidrar dagens 

organisasjonsmodell til samarbeid og utvikling på tvers av sykehusene og til god og likeverdig 

pasientbehandling innenfor fylket? 

 

For del ii) vil hovedspørsmålet i evalueringen være: I hvilken grad, og på hvilken måte, oppfattes dagens 

organisasjonsmodell som egnet til å kunne håndtere kommende utfordringer og sikre god og likeverdig 

pasientbehandling i fremtiden? 

 

Basert på det som kommer frem av resultater på evalueringsspørsmålene i del i og del ii, vil rapporten gjøre 

rede for følgende hovedspørsmål: 

 

‒ I hvor stor grad har Helse Møre og Romsdal lykkes i å nå de organisatoriske målsettingene fra 2011? 

Og dersom det er avvik i måloppnåelse, hva kan det bero på? 

 

‒ Hvordan vurderes modellens egnethet fremover? Bidrar dagens organisasjonsmodell effektivt til 

samarbeid og utvikling på tvers av sykehusene og til god og likeverdig pasientbehandling innenfor 

fylket, og er den egnet til å håndtere utfordringer og sikre god måloppnåelse i fremtiden? 

 

‒ Er det behov for å gjøre endringer i organisasjonsmodellen, og i så fall, i hvilken retning, og på hvilken 

måte? Hva er anbefalinger til videre prosess? 

 

 Metodisk tilnærming, gjennomføring og avgrensninger 

Oppdraget er gjennomført i tidsrommet primo oktober til ultimo november 2015. Ettersom oppdraget er 

gjennomført innenfor en begrenset tidsperiode, vil problemstillingene være belyst på et relativt overordnet 

nivå. Gjennomføringen er lagt opp og tilpasset prosjektets fremtidsplan og rammer på en slik måte at den 

likevel skal kunne gi svar på evalueringens hovedspørsmål. 

 

 Kvalitativ og involverende undersøkelsesmetodikk 

Evalueringen er basert på kvalitative intervjuer med ledere og andre nøkkelmedarbeidere i hele 

helseforetaket. Metodikken er valgt for å gi kunnskap om hvordan organisasjonsmodellen oppfattes å fungere 

i praksis, sett fra ulike ståsteder i organisasjonen. Denne kunnskapen ligger til grunn for Deloittes vurderinger 

av både nåsituasjon, måloppfyllelse og eventuelle endringsbehov for organisasjonsmodellen.  

 

 Praktisk gjennomføring 

For å sikre et bredest mulig tilfang av erfaringer, synspunkter og innspill er det gjennomført intervjuer med 

ledere på ulike nivå og innenfor ulike klinikker ved alle sykehusene i helseforetaket. Intervjuene med 

seksjonsledere og avdelingssjefer er foretatt i grupper på mellom én 

og ti deltakere. Deltakerne ble tilfeldig valgt ut. Det er gjennomført 

individuelle intervjuer med klinikksjefer, stabsdirektører og 

administrerende direktør. Det er gjennomført gruppeintervjuer med 

stab- og støtteressurser, et utvalg nøkkelpersoner, tillitsvalgte, 

verneombud og brukerutvalg.  

 

Hva som er et tilstrekkelig antall intervjuer er vanskelig å si. Et annet 

hensyn er hvor mange intervjuer som har latt seg gjennomføre 

praktisk, gitt tidsrammen for arbeidet. Det har blitt lagt vekt på å 

gjennomføre intervjuer så lenge det har tilkommet ny informasjon som 

skiller seg vesentlig fra tidligere informasjon. 

 

Intervjuene ble gjennomført ved bruk av en semi-strukturert 

intervjuguide. Intervjuguiden har gitt struktur og sikret at 

hovedspørsmålene i evalueringen ble berørt i alle intervju. Det har 

vært behov for i en viss grad å velge ut og tilpasse spørsmålene til 

informanten(e) og situasjonen, og det ble vektlagt å stille oppfølgingsspørsmål og sjekke forståelsen 

underveis. Intervjutema ble sendt ut på forhånd, og samtalene ble dokumentert ved at den som intervjuet 

førte stikkordsmessige notater underveis.  

 
  

Organisasjonsevalueringer 

som gjennomføres med tanke 

på utvikling og forbedring vil 

uunngåelig fremheve det som 

ikke fungerer tilfredsstillende. 

Det understrekes at det er 

mange viktige, velfungerende 

forhold i organisasjonen som 

faller litt i skyggen av 

beskrivelsene i denne 

rapporten. 
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Intervjuguiden er delt i fem hovedtema og tar utgangspunkt i erfaringer med, tanker om og synspunkter på:  

‒ Organisasjonsmodellen 

‒ Klinikkene 

‒ Ledelse 

‒ Stab 

‒ Organisasjonsmodellens egnethet knyttet til fremtidige mål og behov. 

 

Intervjuguiden er vedlagt i kapittel 6. 

 

 Metodiske forbehold og avgrensninger 

Denne type organisasjonsevaluering vil være beheftet med en del usikkerhet og begrensninger. 

 

Det er viktig å understreke at evalueringens funn utelukkende er basert på informasjon som har tilkommet 

gjennom intervjuene. Informasjonen er informantenes subjektive beskrivelser av erfaringer, oppfatninger og 

synspunkter. Informantene vil kunne uttrykke meninger om forhold i organisasjonen som de i begrenset grad 

kjenner til eller har direkte erfaringer med. Dette kan være kollektive myter eller gjengivelse av historier de 

har hørt fra andre. Informantenes forbehold knyttet til egne utsagn vil kunne variere. Det er ikke benyttet 

andre metoder for å etterprøve funnene.  

 

Det knytter seg også usikkerhet til hvorvidt synspunkter som kommer frem blant enkeltpersoner eller grupper 

som blir intervjuet er et uttrykk for en allmenn oppfatning i organisasjonen. Det er søkt å innhente størst mulig 

bredde og samtidig gå i dybden i samtalene for å finne mønster i argumentasjon og for å forstå underliggende 

motiv og begrunnelser for det som har blitt sagt i intervjuene. Tilbakemeldingene vil således kunne forstås 

som typiske og kjennetegnende for de ulike gruppene, mens enkeltpersoner som følge av dette kan oppleve 

at deres innspill ikke er belyst i rapporten. Generelt må det også tas høyde for at det som regel er lettere å 

kritisere andre enn å se kritisk på egen rolle og utøvelse av ledelse. 

 

For å få frem de viktigste funnene i evalueringen og skille ut hva som er generelt kritiske tilbakemeldinger og 

uttrykk for reelle endringsbehov, er det lagt vekt på både frekvens og styrke i tilbakemeldingene, og på 

hvorvidt det som sies fra ulike grupperinger og personer er innbyrdes konsistent og gjensidig forsterkende.  

 

 Opplevelsen av og deltakelse på intervjuene 

Det er gjennomført intervjuer med en rekke personer med ulike roller og ansvarsoppgaver i Helse Møre og 

Romsdal. Tilbakemeldingene på arbeidet har utelukkende vært positive, og det er en felles oppfatning at det 

er nødvendig med en gjennomgang av organisasjonsmodellen. Enkelte personer har ønsket individuelle 

intervjuer i stedet for gruppeintervjuer. Samtidig har noen personer, som ikke ble trukket ut til intervjuene, 

kommet med spørsmål om å få delta i intervjuene. De fleste har hatt forståelse for at dette ikke har vært 

mulig, gitt oppdragets fremdriftsplan og rammer. 

 

Det er en generell oppfatning at intervjuobjektene har vært åpne og snakket fritt om organisasjonsmodellen. 

De fleste personene som ble trukket ut til å delta har prioritert å møte. I noen intervjuer har oppmøtet vært 

varierende. Dette gjelder særlig seksjonsledere i Ålesund og Molde. Årsaken til dette er uvisst, men det kan 

skyldes både manglende tid og mulighet, interesse for organisasjonsspørsmål eller utydelig kommunikasjon. 

Det har likevel vært tilstrekkelig med informanter til at alle intervjuer har latt seg gjennomføre. 

 
 Perspektiv i evalueringen og vurdering av alternative løsningsmodeller 

I analyse og vurdering av organisasjonsmodellen og en eventuell senere utvikling av alternative forslag til 

løsningsmodeller er det tatt utgangspunkt i et organisasjonsteoretisk perspektiv som sier følgende: 

 

‒ Organisering er aldri nøytralt. Hvordan en virksomhet formelt er organisert, påvirker organisasjonens 

arbeid og oppgaveløsning. 

‒ Ingen organisasjonsløsning/-modell er perfekt eller «løser alt». Det er styrker og svakheter, risiko og 

muligheter knyttet til enhver modell. Som oftest kreves det kompenserende, risikoreduserende eller 

kompletterende tiltak for å kunne ivareta fordelene og få ut det beste i valgt modell. 

‒ Organisasjoner har både fastsatte, formelle strukturer og mer flytende og uformelle strukturer og 

mønster for samhandling. Det formelle og det uformelle spiller sammen og påvirker hverandre 

gjensidig. Dersom det gjøres endringer i den formelle strukturen, vil det også skje endringer i de 
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uformelle strukturene, og oppstå en ny vekselvirkning mellom det formelle og det uformelle nivået i 

organisasjonen. 

‒ Organisasjoner henger sammen som et større system. Dersom det gjøres endringer i en mindre del 

av organisasjonen, vil det ha konsekvenser for resten av organisasjonen og systemet som helhet. 

‒ Organisasjonsendringer er det normale. Uansett endring vil det kreves god forankring for å lykkes 

med innføring og etterlevelse. Dette vil i sin tur kreve tydelige mål med endringen, og et godt opplagt 

og gjennomført endringsprosjekt. 

 

Dette perspektivet betyr at vi i analyse og vurdering av dagens organisasjonsmodell har vært forsiktige med 

å trekke raske slutninger om behov for innføring av nye organisasjonsstrukturer. Deloitte er opptatt av både 

hvorvidt dagens modell kan sies å fungere godt nok og om eventuelle utfordringer og problemer med å få 

modellen til å virke etter intensjonen bør løses gjennom andre typer av tiltak enn å gjennomføre store 

endringer i modellen. Endring koster, og alle organisasjonsløsninger har både fordeler og ulemper. Derfor er 

det viktig å undersøke og vurdere hvilke konkrete forhold i dagens organisasjon som oppfattes som kritisk å 

gjøre noe med, og hvilke mulige løsninger som finnes for disse. 
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3 Ulike organisasjonstilnærminger og 
erfaringer 

I dette kapitlet sies noe generelt om organisasjonsmodellens betydning, ulike organisasjonsmodeller og 

erfaringer med organisering fra et utvalg helseforetak. Kapitlet er ikke ment å gi et entydig svar på hva som 

er en foretrukket organisasjonsmodell for Helse Møre og Romsdal. Kapitlet vil ikke på noen måte være 

uttømmende hverken i beskrivelsen av styrker og svakheter ved ulike modeller eller i beskrivelsen av 

erfaringer fra ulike helseforetak. Målet er å vise noe av bredden og kompleksiteten rundt organisering av 

helseforetak. Ingen organisasjonsmodeller kan løse alt; det er styrker og svakheter med alle. 

 

 Organisasjonsmodellens betydning 

Helse Møre og Romsdal har et stort ansvar med å utføre pålagte oppgaver og gjennomføre styringskrav 

innenfor de rammer og ressurser som er stilt til rådighet. Organisasjonsstrukturen må støtte opp om 

helseforetakets kortsiktige og langsiktige mål. Valg av organisasjonsstruktur signaliserer hvilke prioriteringer 

Helse Møre og Romsdal legger vekt på i styringen og driften av helseforetaket. Ulike organisasjonsmodeller 

vil i varierende grad vektlegge ulike mål. En organisasjonsstruktur som fremmer utvikling og spesialisering 

innen et fagområde, vil på grunn av organisatoriske grensesnitt i mindre grad fremme samhandling på tvers 

av andre fagområder. Tilsvarende vil en organisasjonsmodell som fremmer kostnadskontroll og styrbarhet i 

mindre grad kunne være egnet for å fremme faglig autonomi og lokalt handlingsrom. Som oftest kreves det 

kompenserende og kompletterende tiltak for å kunne ivareta fordelene og få det beste ut av valgt 

organisasjonsmodell. 

 

Uansett hvilke dimensjoner helseforetaket organiseres etter, vil det skapes organisatoriske grenser. Dersom 

helseforetaket organiseres etter funksjon vil det oppstå grensesnitt mellom funksjonene. Dersom 

helseforetaket organiseres etter geografi, vil det oppstå grensesnitt mellom lokasjonene.  De organisatoriske 

grensesnittene vil skape tydelige skiller, føre til klare avgrensninger og tydeliggjøring av ansvar, roller og 

oppgaver. På en annen side bidrar grensesnittene til utfordringer med koordinering og samhandling mellom 

de organisatoriske enhetene. I utgangspunktet kunne det tenkes å etablere organisatoriske enheter som ikke 

har behov for å samhandle med andre enheter. Helseforetakets oppgaver er imidlertid så komplekse og 

sammensatte at én organisatorisk enhet ikke kan løse oppgavene alene. Dette, sammen med erkjennelsen 

av gjensidig læring mellom enheter som arbeider med tilsvarende problemstillinger og nødvendigheten av 

ressursdeling, gjør samhandling på tvers av organisatoriske skiller absolutt nødvendig. 

 

 Ulike organisasjonsmodeller 

Forenklet kan organisasjonsstrukturene i dagens norske helseforetak hovedsakelig sees på som enten 

tverrgående eller geografisk organisering. Flere helseforetak har elementer fra begge modellene, men de to 

prinsippene kan være nyttig for å si noe om generelle styrker og svakheter ved de to hovedtypene 

organisasjonsmodeller. Det finnes også andre alternative organisasjonsstrukturer, for eksempel klynge- eller 

sentermodeller der helsetjenestene organiseres etter tema, organ, formål eller programmer. Fokuset kan for 

eksempel være på individuelle programmer, som hjerte eller kreft. En klynge- /sentermodell vurderes som 

mindre aktuelt for Helse Møre og Romsdal og beskrives ikke nærmere i denne rapporten. 
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 Tverrgående klinikkstruktur 

Modellen med tverrgående klinikkstruktur innebærer at ulike fag og funksjoner i helseforetaket organiseres i 

egne selvstendige enheter med én sentral ledelse på tvers av geografiske lokasjoner. Strukturen legger vekt 

på utøvelse og utvikling av fagene og funksjonene, men legger mindre til rette for integrasjon og utvikling på 

tvers av fagene internt i de enkelte geografiske enhetene. En tverrgående klinikkstruktur er hovedprinsippet 

i Helse Møre og Romsdal sin organisasjonsmodell. Følgende tabell gir en summarisk oversikt over styrker 

og svakheter ved en tverrgående klinikkstruktur. Tabellen er basert på erfaringer fra tidligere analyser 

gjennomført av Deloitte i andre helseforetak, og er ikke uttømmende. 

 

 Tverrgående klinikkstruktur 

S
ty

rk
e

r 

Økt fokus på faglig retning, standarder og synergier i klinikken 

Lykkes i større grad å få i gang utvikling mot større og sterkere fagmiljø, mer felles tenkning, utvikling og 

prioritering av felles pasienttilbud 

Sikrer fagkompetanse og bredde i fagmiljø 

S
v

a
k

h
e

te
r 

Geografiske avstander er krevende for utøvelse av lederskap 

Utfordrende å sikre effektivitet og koordinering ved det enkelte sykehus 

Samarbeid eksternt kan være utfordrende, for eksempel med kommunene 

Vanskeligere å sikre gode arbeidsmiljø ved det enkelte sykehus 

Tabell 1: Styrker og svakheter ved tverrgående klinikkstruktur. Tabellen er ikke uttømmende. 

 

 Geografisk klinikkstruktur 

En geografisk klinikkstruktur lar i større grad det enkelte driftssted, fysiske bygninger og strukturer angi 

rammer og føringer for virksomheten. Det kan legges til rette for funksjonsfordeling mellom sykehusene, men 

i de fleste tilfeller tilstrebes mer eller mindre komplette sykehus på hvert geografiske sted. Denne 

klinikkstrukturen innebærer stedlig ledelse ved alle lokasjoner. Modellen bidrar til geografisk nærhet for 

pasientene og lokalt eierskap og styring av sykehuset. Risikoen for små og sårbare fagmiljø blir større i denne 

modellen, og kvaliteten i pasientbehandlingen kan variere avhengig av geografisk lokasjon. Vestre Viken, 

Sørlandet sykehus og Sykehuset Innlandet er eksempler på helseforetak som har prøvd seg frem med ulike 

modeller og som i dag i det alt vesentlige har en geografisk klinikkstruktur. Den følgende tabellen gir en 

summarisk oversikt over styrker og svakheter ved en geografisk organisering. Tabellen er basert på erfaringer 

fra tidligere analyser gjennomført av Deloitte i andre helseforetak, og er ikke uttømmende. 

 

 Geografisk klinikkstruktur 

S
ty

rk
e

r 

God intern koordinering ved den enkelte lokasjon og dermed lokal effektivitet der lokalsykehuset fungerer som 
et helhetlig system 

Gode arbeidsmiljø ved det enkelte sykehus 

Godt samarbeid med kommune og lokalsamfunn 

S
v

a
k

h
e

te
r 

Kan skape rivalisering og utfordringer for samarbeid mellom sykehusene 

Redusert mulighet for styring fra sentral ledelse 

De administrative linjene skaper utfordringer med felles utvikling av fagmiljøene i helseforetaket 

Små fagmiljø kan gi vansker med å rekruttere og beholde fagfolk 

Tabell 2: Styrker og svakheter ved geografisk klinikkstruktur. Tabellen er ikke uttømmende. 
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 Organisatorisk modenhet for samhandling 

Det finnes en rekke teorier og tilnærminger knyttet til samhandling på tvers av organisatoriske grenser1. Et 

fellestrekk er betydningen av å utvikle en tydelig strategi, felles mål og retning for den nye virksomheten. Det 

er også viktig å skape forståelse i organisasjonen av behovet for økt samhandling på tvers av etablerte 

grenser. Ledere må utøve endringsledelse og organisasjonen må ha tilstrekkelig endringskapabilitet - både 

kompetanse og kapasitet - til å endre måten å løse oppgaver på i hverdagen. 

 

Noen bruker begrepet organisatorisk modenhet for å beskrive i hvor stor grad en organisasjon lykkes med 

denne type samhandling på tvers2. Det skisseres ulike nivåer eller stadier av samhandling som forteller hvor 

langt enhetene har kommet i samhandlingen, hva de konkret samhandler om og hva de får ut av 

samhandlingen. 

 

Nivåer for samhandling 

Nivå 0 Ingen formalisert samhandling på tvers er etablert, det foreligger planer 

Nivå 1 Samordning av arbeidsprosesser på tvers av organisatoriske grenser 

Nivå 2 
Kunnskaps- og erfaringsdeling, innovasjon og læring på tvers av organisatoriske grenser 

(felles møteplasser, identifikasjon av beste praksis mm) 

Nivå 3 

Felles verdiskapning som gir merverdi for sluttbruker gjennom at det oppstår nye 

tjenester på tvers av organisatoriske grenser. Det er aksept for at kostnader kan tas ett 

sted selv om nytteverdi tas ut et annet sted 

Nivå 4 
Strategisk samordning og store felles prosjekter på tvers av organisatoriske grenser som 

gir samfunnsverdi. Politiske og juridiske forhold er ikke til hinder for samarbeidet. 

Tabell 3: Tabellen er en lett justert versjon av tabellen i en artikkel av Hans Solli-Sæther (2009): Organisatorisk modenhet og 
nytten av samhandling. Stat & Styring nr. 4-2009. 

 

Det kan antas at helseforetakets organisasjonsmodell er med å påvirke hvilken grad av og type samhandling 

som foregår på tvers av de ulike organisasjonsenhetene: sykehus, klinikker, avdelinger og seksjoner, linje og 

stab. Organisatorisk modenhet for samhandling i Helse Møre og Romsdal vurderes og omtales nærmere i 

kapittel 5. 

 

 Erfaringer fra et utvalg helseforetak 

I dette avsnittet beskrives erfaringer fra Oslo universitetssykehus, Vestre Viken, Sørlandet sykehus og 

Sykehuset Innlandet. Dette er et utvalg helseforetak som relativt nylig har foretatt en organisasjonsevaluering 

eller gjennomført endringer i organisasjonsstrukturen. Erfaringer viser at ulike helseforetak har valgt ulike 

måter å organisere seg på. Mange av de kartlagte helseforetakene har hybridmodeller som hverken er rene 

tverrgående eller rene geografiske modeller. Det kan synes som om helseforetak med store økonomiske 

utfordringer i større grad velger geografiske klinikkstrukturer. Erfaringene er imidlertid ikke entydige, og det 

er eksempler på helseforetak som evner å håndtere godt både den faglige og økonomiske dimensjonen i en 

tverrgående klinikkstruktur.  

 

 Oslo universitetssykehus HF 

Oslo universitetssykehus HF ble etablert i 2009 og fusjonen innebar en stedsovergripende klinikkstruktur der 

helseforetaket ble organisert i fagklinikker på tvers av sykehusene. Den stedsovergripende klinikkstrukturen 

ble i hovedsak innført for å sikre et tettere faglig samarbeid på tvers av lokalisasjonene og tidligere sykehus. 

Hovedinndelingen av klinikkene fulgte faginndelinger, og det ble langt på vei lagt opp til at en skulle unngå 

dupliserte fagområder i to forskjellige klinikker. Ved etableringen av organisasjons- og ledelsesnivåene ble 

det vektlagt å ha et begrenset antall klinikker. Klinikkstrukturen skulle sørge for god koordinering innad i den 

                                                      
1 Samhandlingsbegrepet brukes både innenfor samfunnsvitenskapelig, naturvitenskapelig, økonomisk, kommunikasjonsteoretisk og 

helsevitenskapelig teori og forskning. Det finnes ikke en samlet, felles teori om samhandling som sosialt eller organisatorisk fenomen. 

Men det sies generelt at samhandling på tvers av grenser forutsetter at de som skal samhandle ser og forstår nytten av å samhandle, 

for egen del, sett fra organisasjonens side eller med et eksternt perspektiv. 
2 Det finnes ulike teorier og tilnærminger til organisatorisk modenhet. Felles er forståelsen at organisasjoner er i utvikling, og at man kan 

snakke om ulike nivåer, grader eller stadier av en utviklingsprosess. Deloitte ved Bersin definerer organisatorisk modenhet som 

«organisasjonens beredskap for og erfaring med å kunne håndtere folk, prosesser, teknologier og konsistente målingssystemer». Dette 

krever grensesnittledelse («Boundary Spanning Leadership») og samhandling på tvers av grenser. 
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respektive klinikk, og et begrenset antall klinikker ga et hensiktsmessig kontrollspenn for administrerende 

direktør. I tillegg til å ivareta den fagbaserte organiseringen ble det vektlagt å synliggjøre lokale og lands-

/regionsfunksjoner på klinikknivå.  

 

I 2015 ble det igangsatt et arbeid for gjennomgang og utvikling av organiseringen ved Oslo 

universitetssykehus. Den overordnede målsettingen for prosjektet har vært å danne et godt 

beslutningsgrunnlag for videre utvikling av dagens organisering, slik at helseforetaket i et fem års perspektiv 

kan løse sine oppgaver på best mulig måte. Styringsgruppen i prosjektet har presisert at helseforetaket bør 

bevege seg i retning fra faglig til flerfaglig organisering rundt behandlingsprogrammer eller pasientgrupper.3 

Overgangen fra faglig til flerfaglig organisering beskrives som nødvendig for å oppfylle pasientenes 

forventning til en helhetlig helsetjeneste som sammen ser pasientens behov. Prosjektet har identifisert en 

rekke tiltak som er anbefalt iverksatt i 2016. Konsekvensene av tiltakene skal vurderes nærmere i fase 2 av 

prosjektet. 

 

 Vestre Viken HF 
Vestre Viken ble etablert som helseforetak i 2009 og innførte da en organisasjonsmodell med tverrgående 

klinikker. På bakgrunn av erfaringer fra andre sykehus med klinikkmodell, ble det i tillegg etablert en rolle 

som koordinator per sykehus/driftssted innen somatikk. Rollen som stedlig koordinator ble etablert med sikte 

på å legge til rette for samhandling på tvers internt ved den enkelte geografiske lokasjon. 

 

I 2012 ble helseforetaket omorganisert og innførte en modell med stedlige somatiske klinikkdirektører i 

Drammen, Bærum, Ringerike og Kongsberg. Bakgrunnen for å styrke den stedlige ledelsen var den krevende 

økonomiske situasjonen i helseforetaket. De øvrige klinikkene og staber skulle fortsatt være tverrgående, og 

omorganiseringen medførte derfor ingen direkte endring i klinikk for psykisk helse og rus, klinikk for intern 

service eller for klinikk for medisinsk diagnostikk. Vestre Viken har hatt en positiv økonomisk utvikling fra 

2012-2015 og kostnadsindeksen er endret fra til 0,92 til 0,84. Vestre Viken begrunner dette med at stedlig 

ledelse gir nærhet til klinikk, økt tilstedeværelse og bedre oppfølging av ledere. I tillegg har helseforetaket 

etablert et enhetlig system for oppfølging og rapportering. 

 

 Sørlandet sykehus HF 

Sørlandet sykehus ble etablert i 2003 og har siden 2004 hatt en tverrgående organisering. Hensikten var å 

legge til rette for et enhetlig tilbud til Agders befolkning og sikre god ressursutnyttelse på tvers av lokasjonene. 

I perioden 2006-2011 var Sørlandet sykehus et av Norges mest kostnadseffektive helseforetak. Drift og 

økonomisk resultat har imidlertid utviklet seg negativt de siste årene, og utviklingen har medført at 

helseforetaket har vurdert gjennomgripende tiltak for å oppnå økonomisk bærekraft. I tilknytning til dette 

besluttet administrerende direktør våren 2014 å evaluere organisasjons- og ledelsesmodellen. Vestre Viken-

modellen ble særlig vurdert fremfor en bred evaluering av flere modeller. Vestre Viken kan vise til gode 

økonomiske resultater og denne ledelsesmodellen har samlet medisinsk og kirurgisk aktivitet under stedlige 

klinikkdirektører på hver lokasjon. 

 

Sørlandet sykehus vedtok i styremøtet den 15. oktober 2015 å innføre ny organisasjonsmodell fra 1. januar 

2016. Den nye organisasjonsmodellen baseres på Vestre Vikens organisasjonsmodell og er tilpasset 

Sørlandet sykehus. Overordnet innebærer modellen tre stedlige klinikkdirektører for medisinske og kirurgiske 

fag i henholdsvis Arendal, Flekkefjord og Kristiansand. Videre innebærer modellen tre tverrgående klinikker: 

medisinsk serviceklinikk, klinikk for psykisk helse og klinikk for prehospitale tjenester. Organiseringen av de 

fire sentrale stabene videreføres: økonomiavdeling, organisasjonsavdeling, fagavdeling og teknologi og e-

helse. Helseforetaket skal også gjennomgå avdelingsstrukturen i de nye klinikkene. Det legges til grunn et 

prinsipp om enhetlig struktur og organisering på avdelingsnivå.  

 

Stedlig ledelse, med økt tilværelse, tettere oppfølging, bedre struktur og enhetlig rapportering skal bidra til å 

sikre at Sørlandet sykehus vil øke aktiviteten og redusere bemanningsveksten. I organisasjonsmodellen vil 

klinikkøkonomene organiseres i økonomiavdelingen og rapportere faglig og administrativt til økonomisjef. 

Helseforetaket etablerer en standardisert controller-metodikk i alle klinikkene, kombinert med tett og hyppig 

oppfølging på avdelingsnivå for å få kontroll på den økonomiske utviklingen. Det er etablert et godt faglig 

samarbeid på tvers av lokasjonene innenfor mange fagområder siste ti årene. Det vektlegges å videreføre 

dette i ny organisasjonsmodell. 

 

                                                      
3 Skillet mellom faglig og flerfaglig er beskrevet i Delrapport 1: Gjennomgang og utvikling av organiseringen av Oslo universitetssykehus 

HF av 14. juni 2015 
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 Sykehuset Innlandet HF 

Sykehuset Innlandet hadde i perioden 2004 til 2007 en organisasjonsmodell med tverrgående klinikker. I 

styresaken ved etableringen av modellen ble overordnet ledelsesmodell begrunnet med et sterkt påtrykk for 

å gjennomføre strukturelle endringer og organisatoriske grep. Det ble også vektlagt at modellen ville legge til 

rette for faglig utvikling med større og tettere fagmiljøer på tvers av geografi. Under administrerende direktørs 

vurdering i styresak nr. 045-2006 står det at gjeldende organisasjons- og ledelsesmodell på mange måter 

har svart til forventningene. Ledelse på tvers av geografi har muliggjort en sterkere helhetlig tenkning, og det 

har vært mulig å gjennomføre tunge utviklingsprosjekter mellom sykehusene i helseforetaket. 

 

I styresaken beskriver administrerende direktør likevel et behov for gjennomgang av organisasjonsmodellen 

med sikte på tilpasninger som følge av Strategisk plan 2006-2020, og signaler om behov for styrking av den 

helhetlige ledelsesfunksjonen ved det enkelte sykehus. I styresak 064-2006 vedtok styret etableringen av 

geografiske somatiske divisjoner fra januar 2007. Administrerende direktør påpekte i denne sammenheng at 

mulige svakheter ved den nye modellen kunne bety fokus på drift og utvikling av det enkelte sykehuset og 

hvor samhandling og læringsoverføring gradvis blir skadelidende. Det ble derfor understreket behovet for å 

finne gode virkemidler som kompenserer for et mulig ensidig fokus. Psykisk helsevern, 

habilitering/rehabilitering, medisinsk service og prehospitale tjenester ble etablert som divisjoner på tvers av 

geografi. Sykehuset Innlandet har ikke foretatt en evaluering av organisasjonsmodellen etter dette. Per dags 

dato er de økonomiske utfordringene betydelige, og helseforetaket må gjennomføre omfattende tiltak for å 

tilpasse seg rammeforutsetningene og resultatmålene.  
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4 Beskrivelse av funn 

I dette kapitlet beskrives funn og tilbakemeldinger fra intervjuene. Det er vektlagt å finne mønster og 

hyppighet i oppfatninger, synspunkter og innspill. I kapittel 5 gjøres det rede for Deloittes vurderinger av 

organisasjonsmodellens måloppnåelse, egnethet fremover, endringsbehov og anbefalinger til videre prosess 

basert på funnene i kapittel 4. 

 

Det er igjen viktig å minne om de forbehold og begrensninger som ligger i den valgte tilnærming som er 

nærmere beskrevet i avsnitt 2.4.  Evalueringens funn er utelukkende basert på informasjon som har tilkommet 

gjennom intervjuene. Informasjonen er informantenes subjektive beskrivelser av erfaringer, oppfatninger og 

synspunkter.  Det er lagt vekt på blant annet frekvens og styrke i tilbakemeldingene for å få frem de viktigste 

funnene i evalueringen og hva som er uttrykk for klare behov for endringer i organisasjonen. 

 

I avsnitt 4.1 beskrives de mest sentrale funnene knyttet til den overordnede organisasjonsmodellen. I avsnitt 

4.2 til 4.4 følger en nærmere beskrivelse av funnene knyttet til henholdsvis klinikkene, ledelse og stab. Avsnitt 

4.5 omhandler organisasjonsmodellens egnethet knyttet til fremtidige mål og behov. Noen avsnitt vil oppleves 

å være delvis overlappende. Funnene er forsøkt beskrevet der de naturlig hører hjemme. Hvert avsnitt 

oppsummeres med forhold som organisasjonen vurderer som kritiske å gjøre noe med. 

 

 Organisasjonsmodellen i Helse Møre og Romsdal 

 En ikke fullt ut gjennomført tverrgående organisasjonsmodell 

Mange tilbakemeldinger på organisasjonsmodellen handler om at den tverrgående organisasjonsstrukturen 

ikke oppfattes som fullt ut gjennomført. Flere beskriver modellen som uryddig på grunn av den hybride 

løsningen med to ulike prinsipper for organisering i henholdsvis tverrgående og geografiske klinikker. Mange 

beskriver også modellen som noe uferdig og viser til ulike organisatoriske strukturer som var ment å være 

midlertidige i påvente av en større organisasjonsgjennomgang. I denne forbindelse nevnes klinikk for rus og 

avhengighetsbehandling og klinikk for prehospitale tjenester. Flere oppfatter også organisasjonsmodellen 

som skjevfordelt og urettferdig. Dette knytter seg blant annet til klinikkenes, avdelingenes og seksjonenes 

ulike størrelse og sammensetning som blant annet har betydning for lederes kontrollspenn. Mange opplever 

det også som urettferdig med fire kirurgiske klinikksjefer i ledergruppen. Videre er det store forskjeller i nærhet 

til nærmeste overordnede leder og variasjoner i geografiske avstander som har stor betydning for den enkelte 

medarbeiders hverdag. Det gis noen tilbakemeldinger på at det er knyttet usikkerhet omkring de tillitsvalgtes 

rolle og organisering på klinikknivå. 

 

De øverste ledernivåene oppfatter de ulike prinsippene for klinikkorganisering som spesielt problematisk. 

Ulikhetene i logikk og rasjonale oppfattes å skape motsetninger som stjeler tid og fokus fra andre viktigere 

spørsmål. Den hybride modellen skaper utfordringer både i ledergruppen og lengre ut i organisasjonen. En 

praktisk konsekvens, som mange er opptatt av, er at fire kirurgiske klinikksjefer gir en stor ledergruppe. 

 

Lavere ledernivåer oppfatter den hybride organisasjonsmodellen som mindre problematisk. Flere ønsker seg 

ideelt sett en mer lik organisering, men vektlegger historiske og praktiske grunner til at modellen har blitt som 

den har blitt. Noen stiller seg også likegyldig eller pragmatisk til prinsippene for klinikkorganisering. Det 

viktigste er at valgt prinsipp for egen klinikk, avdeling eller seksjon er tydelig og gjennomført.  

 

Det er også mange som påpeker at det er andre forhold som er langt viktigere for styring og ledelse av 

helseforetaket enn selve organisasjonsstrukturen. 
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 Prinsipper for organisering har betydning  

Tilbakemeldingene tilsier at prinsippet om tverrgående eller geografisk klinikkorganisering har betydning for 

ledelsesmessig fokus, mål, ambisjoner og den praktiske hverdagen i klinikken. 

 

Mange informanter fra de tverrgående klinikkene viser til eksempler der klinikkene har ambisjoner om og 

erfaringer med gode prosesser på tvers av geografiske lokasjoner. Både ledere og medarbeidere opplever 

utfordringer med geografi og avstand. Mye henger sammen med kultur og lokal sykehuspraksis. Den 

tverrgående organiseringen oppfattes å kunne motvirke disse kreftene. Flere fremhever også fordelene som 

organiseringen gir i form av større likhet i behandlingstilbud, felles kultur og enhetlig tenkning.  

 

Flere informanter fra de kirurgiske klinikkene viser til eksempler på at klinikkene har fokus på det som skjer 

lokalt. Det fremheves at klinikkene legger til rette for godt samarbeid og bedre koordinering av pasienttilbudet 

mellom avdelinger og seksjoner internt i det enkelte sykehus. Organiseringen oppfattes som et svar på 

behovene for lokal koordinering og helhetlig tenkning knyttet til eget ansvarsområde i pasientbehandlingen. 

 

 Uklar løsning på behovet for stedlig ledelse / koordinering 

De fleste påpeker at organisasjonsmodellen ikke har et entydig og klart svar på behovet for stedlig ledelse 

og koordinering. Det gis mange eksempler på utfordringer knyttet til fysisk struktur og bygningsmessige 

forhold som utnyttelse av lokaler, vedlikehold og ansvar for fellesarealer. Flere understreker behovet for 

koordinering og prioritering av ressurser på den enkelte lokasjon.  

 

Mange fremhever også at de kirurgiske klinikksjefene får en uformell rolle som sykehussjef i mangel av en 

stedlig leder. Noen uttrykker at det kan være krevende å håndtere dobbeltrollen som klinikksjef og stedlig 

leder fordi det skaper noen vanskelige dilemmaer. 

 

 Stabens samlede organisering og sentrale plassering  

Tilbakemeldingene på stabens plassering i organisasjonen er delt. De fleste oppfatter at staben er strategisk 

plassert for å sikre fokus på felles og sentrale stabsfunksjoner i rollen som rådgiver for administrerende 

direktør, styret og Helse Midt-Norge. Med dette for øyet er det flere både i stab og ellers som trekker frem 

fordeler med en samlet organisering av stabsressursene. Det oppfattes som å legge bedre til rette for internt 

faglig samarbeid, utvikling og koordinering av oppgavene internt i stab. Dette kan i sin tur bidra til økt 

relevans/aktualitet, faglig kvalitet og robusthet i tjenestene ut mot klinikkene, samt til en mer enhetlig praksis 

i foretaket knyttet til sentrale policy-spørsmål.   

 

Mange stiller samtidig spørsmål ved stabens organisering og plassering ut fra rollen og funksjonen å skulle 

understøtte klinikkenes arbeid. Innvendingene handler om: 

‒ Geografi og symbolikken i at staben er plassert tett opp til administrerende direktør 

‒ Stabens manglende kjennskap til og forståelse for konkrete og/eller ulike behov for støtte i den 

enkelte klinikk, avdeling eller seksjon 

‒ Stabens skiftende tilgjengelighet og grad av tilpasning til brukernes rytme og type av henvendelser  

 

Flere understreker at summen av alle de ulike stabs- og støttefunksjonene bidrar til en stor ledergruppe. Det 

vises for øvrig til avsnitt 4.4 for nærmere evaluering av forhold internt i staben. 

 

 
 

  

Viktigste endringsbehov 

Oppsummert vurderes følgende forhold ved organisasjonsmodellen som de mest kritiske: 

‒ Organisasjonsmodellen er en hybrid og organisasjonen stresses internt av at valgt 

hovedprinsipp for tverrgående klinikkorganisering ikke er gjennomført fullt ut  

‒ Organisasjonsmodellen gir utilstrekkelige svar på organisasjonens spørsmål om stedlig ledelse, 

ansvar og koordinering 

‒ Det er uklart for organisasjonen hvordan stabens organisering og plassering i modellen henger 

sammen med tiltenkte oppgaver, rolle og funksjon 
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 Klinikkene 

 Utfordringer med heterogene klinikker 

Mange er opptatt av klinikkenes ulikhet hva gjelder størrelse, faglig bredde, intern organisering og daglig drift. 

Ulikhetene oppfattes å utfordre både klinikkinndelingen, klinikkenes indre liv og grenseflatene mellom 

klinikkene. 

 

Flere fremhever det problematiske med at klinikkene har ulik størrelse. Noen klinikker er mindre enn enkelte 

avdelinger innenfor andre klinikker. Klinikk for rus og avhengighetsbehandling har i flere sammenhenger blitt 

trukket frem som en spesielt liten klinikk. Det påpekes også at de kirurgiske klinikkene er samlet geografisk 

og derfor har kortere vei mellom nivåer og enheter i klinikken. Forskjellene i størrelse og avstand gjør både 

klinikkene og lederrollene usammenliknbare. Med helt ulikt kontrollspenn for lederne oppstår det utfordringer 

i felles møter og fora, og fokus og nivå på diskusjonene oppfattes som svært varierende.  

 

Noen klinikker er internt svært heterogene i den betydning at det drives pasientbehandling innenfor områder 

som skiller seg betydelig fra hverandre. Dette kan medføre at det blir liten grad av samhandling internt i 

klinikkene. Enkelte avdelinger eller seksjoner kan også oppleve å være usynlige på klinikknivå fordi deres 

tilbud skiller seg vesentlig fra klinikkens øvrige virksomhet. Dette er temaer som er problematisert i flere 

gruppeintervjuer.  

 

Det gis også eksempler på hvordan samhandling med miljøer i andre klinikker kan være både mer frekvent 

og viktigere for det daglige pasientarbeidet enn den klinikkinterne samhandlingen. Dette påvirker enhetenes 

identitet og opplevelse av klinikktilhørighet. 

 

 Gradvis økende samhandling internt i klinikkene 

Den interne samhandlingen i klinikkene oppleves som generelt økende. Det vises til mange gode eksempler 

på faglig samarbeid og utviklingsarbeid. For mange av de tverrgående klinikkene gis det eksempler på faglig 

prioritering, felles kvalitetsheving, standardisering av prosedyrer, utveksling av kompetanse og erfaringer, 

samarbeid og synergier på tvers av geografiske lokasjoner. 

 

Klinikkene har fastsatt interne strukturer, møteplasser og fora hvor de treffes regelmessig for å diskutere 

felles saker. Utfordringer som nevnes, særlig for de store klinikkene, er å håndtere de store geografiske 

avstandene og ledernes knapphet på tid, samt å finne riktig nivå på sakene som håndteres i ulike fora. 

 

Selv om samhandlingen oppleves å øke, gis det flere eksempler på kompleks og tidkrevende kommunikasjon 

og informasjonsflyt i klinikkene. Spesielt oppleves det at beslutningsprosesser i klinikken kan ta lang tid, at 

det er lange avstander og, iblant, opplevelser av en unødig byråkratisk saksgang. Flere avdelingssjefer sier 

at de har begrenset beslutningsmyndighet. Dette oppleves som en utfordring i hverdagen. Det tar lang tid når 

spørsmål og informasjon må opp til et høyt beslutningsnivå før svaret kommer ned i linjen igjen. Spesielt i 

større klinikker er dette tidkrevende prosesser. 

 

 Behov for koordinering og samarbeid mellom klinikkene 

I intervjuene understrekes betydningen av et godt samarbeid om pasientbehandling og pasientforløp, 

uavhengig av organisatoriske grenser. Samtidig er det tydelig for informantene at organisering kan ha 

betydning for ansvarsforhold, felles mål, vilje til samarbeid, ressursdeling, kommunikasjon og tillit. Det er flere 

som peker på at dagens organisering ikke legger godt nok til rette for å få til den nødvendige samhandling 

på tvers av klinikkene.  

 

Håndtering av koordineringsutfordringer kan i noen tilfeller løses ved å omorganisere, dvs. endre 

klinikktilhørighet.  

‒ Enheter som har lignende virksomhet eller store gjensidige avhengigheter kan samorganiseres. Det 

oppleves for eksempel som utfordrende at både klinikk for psykisk helsevern og klinikk for rus og 

avhengighetsbehandling har et rusbehandlingstilbud. Gjennom at behandlingen foregår i ulike 

enheter i to ulike klinikker kan det oppstå uklare ansvarsforhold og være vanskelig å koordinere 

aktiviteter eller hente ut og ivareta mulige synergieffekter for rusbehandlingen. Flere påpeker at en 

sammenslåing av de to klinikkene bør vurderes nærmere. 

‒ Motsatt kan det være en løsning å stykke opp enheter som i utgangspunktet er svært ulike eller ikke 

gjensidig avhengige. Mange mener at grensesnittene mellom klinikk for prehospitale tjenester og 

AMK/luftambulanse-seksjonene i klinikk for kirurgi i Ålesund bør vurderes nærmere. 
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Fire kirurgiske klinikker oppfattes å hemme det faglige samarbeidet mellom klinikkene. Det gir både 

interessekonflikter og tendenser til rivalisering innad i kirurgifaget, og det vanskeliggjør i enkelte tilfeller også 

samarbeidet med andre klinikker.  

 

Informantene peker på flere ulike aktører eller funksjoner i organisasjonen som potensielt kunne sikre 

koordinering og samarbeid mellom klinikkene. Noen viser til administrerende direktør, assisterende direktør 

eller fagdirektør. Andre peker på klinikksjefer, avdelingssjefer og seksjonsledere og noen mener at 

koordineringsutfordringene bør løses i ledergruppen som helhet, eller av klinikksjefene seg imellom. Ikke 

minst er det mange som trekker inn behovet for en funksjon som sykehussjef, stedlig leder eller koordinator. 

 

 
 

  

Viktigste endringsbehov 

Oppsummert vurderes følgende forhold ved klinikkenes organisering og fungering som de mest kritiske: 

‒ Klinikkenes størrelse, inndeling og grenser fremstår i noen tilfeller som ulogiske, upraktiske 

og/eller uhensiktsmessige i forhold til målsettingene 

‒ Klinikkene har ikke funnet sin endelige form hva gjelder intern organisering, samhandling og 

samarbeid, møteplasser og fora, kommunikasjon, styring og ledelse 

‒ For flere av klinikkene er det behov for å finne virkemidler som styrker kontakt, samarbeid, faglig 

utvikling og læring på tvers mellom geografi og enheter  

‒ Det er fremdeles mange åpne spørsmål hva gjelder løsning av samhandlingsbehovet mellom 

klinikker, spesielt knyttet til pasientforløp og pasientbehandling 
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 Ledelse 

 Organisasjonsmodellen stiller store krav til ledelse 

Organisasjonsmodellen med heterogene klinikker, sentraliserte stabs- og støtteressurser og til dels store 

geografiske avstander oppfattes å stille store krav til ledelse, både internt i klinikkene og på tvers av 

organisatoriske grenser. 

 

Mange av lederne, særlig på avdelings- og klinikksjefsnivå, gir eksempler på organisasjonens behov for en 

samlet og strategisk ledelse som formulerer mål og fastsetter en tydelig felles kurs for helseforetaket, på en 

måte som gir retning for arbeidet ute i klinikkene og på tvers av klinikkgrensene. 

 

Flere av lederne, og særlig seksjonsledere og nøkkelmedarbeidere, peker på behovet for tydelige og 

tilgjengelige ledere, på tross av store avstander og stort kontrollspenn. Det er behov for ledere som har tid 

og rom til å utøve ledelse og som klarer å nå frem og gjøre en forskjell på sitt nivå og i stillingen de har. Det 

er mange ledere som beklager at de ikke innfrir forventningene. De bruker mye tid og fokus på å få driften til 

å gå rundt, og er ofte både en planlagt kapasitetsressurs og en fast reservekapasitet. Mange jobber også i 

hovedsak med det de oppfatter som merkantile og administrative oppgaver.  

 

En frekvent tilbakemelding er at organisasjonen trenger ledere med gjennomføringskraft, som tydeliggjør 

felles mål og retning, kommuniserer vedtatte beslutninger og sørger for å gjennomføre det som er besluttet 

selv om det er vanskelig eller upopulært. Flere påpeker at utøvelse av ledelse er viktigere enn selve 

organisasjonsmodellen. Det er behov for gode ledere uansett hvilken organisasjonsmodell som velges. 

 

 Ledergruppen fungerer ikke optimalt 

De fleste informantene oppfatter administrerende direktør og klinikksjefene som tydelige ledere i 

helseforetaket, med en naturlig og forventet plass og rolle i ledergruppen. 

 

For de andre medlemmene i ledergruppen er det større usikkerhet sett fra utsiden.   

‒ Noen har kjente roller, oppgaver og funksjoner i helseforetaket, men flere kjenner ikke til at de sitter 

i ledergruppen 

‒ Noen er synlige medlemmer i ledergruppen, men man er usikker på hva som egentlig er deres 

oppgaver og rolle i helseforetaket 

‒ Noen av medlemmene er ukjente langs begge dimensjonene 

 

Medlemmene i ledergruppen har gitt tilbakemeldinger på gruppens størrelse, sammensetning, 

kommunikasjon og samhandling. 

‒ Det er få som er fornøyd med ledergruppens størrelse, den vurderes som for stor og av noen som 

mindre funksjonell 

‒ Sammensetningen vurderes som skjev: 

o Klinikksjefene synes staben har for tung representasjon i antall personer 

o Klinikksjefene gir også tilbakemelding på at stabens saker får for mye plass og fokus i forhold 

til klinikkenes saker, medisinskfaglige saker og diskusjoner  

o De kirurgiske klinikkene oppfattes å få for mye plass og fokus 

o Stabsdirektørene påpeker at klinikkenes størrelse ikke står i relasjon til taletiden i gruppa 

‒ Det gis eksempler på kommunikasjon og samhandling i ledergruppen som er preget av uklare roller, 

usikkerhet eller uenighet om felles retning, mål, interesser og agenda, manglede åpenhet og reelle 

diskusjoner 

 

Ledere, medarbeidere og brukere har fått gi tilbakemeldinger dersom de har erfaringer med eller inntrykk av 

ledergruppen sett utenfra. Stikkord fra det som kommer frem er at ledergruppen i liten grad virker samstemt, 

at den drar ujevnt, at det er vanskelig å oppfatte felles mål og prioriteringer, at det er kniving og vises 

egeninteresser i spørsmål om krevende prioriteringer, økonomi og nedskjæring, og at det er lite fokus på å 

gjennomføre og følge opp det som er bestemt. Flere etterlyser en konsekvenskultur på alle nivåer. 

 

Samlet gir tilbakemeldingene på ledergruppen et bilde av et viktig møtefora og en gruppe sentrale 

enkeltledere i ulike roller som hver for seg representerer store, tunge og krevende ansvarsområder som de 

er opptatt av å kjempe for. I mindre grad står ledergruppen frem som et felles fora for å utøve overordnet 

ledelse for hele helseforetaket.  
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 Oppfatninger om rolle og ansvar som klinikksjef   

Klinikksjefene oppfatter å ha et overordnet og helhetlig ansvar for hver sin klinikk og hvert sitt store fagområde 

i helseforetaket. Klinikkinndelingen er nokså «grov» for å skape robuste fagmiljø. Klinikksjefene er avhengig 

av gode stabsfunksjoner. De er også avhengig av å ha en god relasjon til andre ledere på tvers og til 

ledernivåene under for å nå frem og ut med viktige ledelsesmessige budskap til organisasjonen. Flere 

klinikksjefer formidler at rollen er ensom.  

 

Klinikksjefene for tverrgående klinikker beskriver et stort kontrollspenn, store geografiske avstander og mye 

reising. De skal være fysisk tilstede, synlige og tydelige ledere ute i klinikken. De finner ulike praktiske 

løsninger på dette i hverdagen, men sier at det er utfordrende å møte forventningene fra egen klinikk. 

Klinikksjefene har fokus på faglig utvikling og prioritering av klinikkens pasienttilbud i fylket. De formidler at 

de ønsker og forventer at det tas flere felles beslutninger i ledergruppen basert på meningsutveksling, dialog 

og prosesser mellom klinikksjefene og administrerende direktør. 

 

Klinikksjefene for kirurgi oppfatter å ha et stedlig/geografisk/sykehusspesifikt ansvar og forventningspress i 

tillegg til å representere kirurgifaget. Noen uttrykker at det er krevende å håndtere dobbeltrollen som 

klinikksjef og stedlig leder fordi det skaper noen vanskelige dilemmaer. Klinikksjefene har fokus på utvikling 

og optimalisering av pasientbehandlingen for klinikkens egne pasienter. De formidler at de ønsker og 

forventer at noen andre i ledergruppen (administrerende direktør, assisterende direktør eller fagdirektør) eller 

på nivået over (styret, Helse Midt-Norge, politisk ledelse) tar flere koordinerende og prioriterende grep og 

vanskelige avgjørelser i helseforetaket. 

 

 Oppfatninger om rolle og ansvar som avdelingssjef 

Avdelingssjefene beskriver sin egen rolle ulikt og oppfattes av underordnede også å ha ulike roller. Noen 

leder avdelinger som går på tvers av geografiske lokasjoner, mens andre leder avdelinger på et avgrenset 

geografisk område. I noen av klinikkene er avdelingssjefen klinikkens øverste leder i sykehuset, og 

oppmerksom på forventninger og krav som ligger i dette. 

 

Avdelingssjefene ser at det er mange og ulike forventninger til utøvelse av lederrollen. Noen avdelingssjefer 

er heltidsledere, mens andre jobber operativt og har en deltidsstilling som leder. Noen i både heltids- og 

deltidsledergruppen beskriver at de har tid og rom til å drive ledelse, men mange opplever å fanges i operativ 

drift eller administrasjon.  

 

Noen avdelingssjefer har tidligere hatt stillinger utenfor helseforetaket hvor ansvar og myndighet knyttet til 

helheten av avdelingens ressurser, drift, prioriteringer og veivalg var større enn de opplever å ha i dag. Flere 

forteller at de kjenner seg vingeklipt eller overstyrt av komplekse og lange styrings- og beslutningslinjer, 

mange mellomledd og manglende stabs- og støttetjenester. 

 

Andre avdelingssjefer kommer fra rollen som seksjonsleder eller assisterende avdelingssjef og har 

forventninger om at de skal ha tid og rom til å utøve strategisk og faglig ledelse i samarbeid med andre 

avdelingssjefer i og utenfor egen klinikk. I praksis fylles dagene av mange og ulike oppgaver og akutte 

hastesaker, som krever streng egenprioritering og tidsstyring. 

 

Avdelingssjefene er opptatt av tilgang på velfungerende stabs- og støttetjenester både innenfor personal, 

økonomi, sekretærfunksjoner, medisinske fag og teknikk, logistikk, eiendom og drift. De har ulike erfaringer 

og synspunkter, men generelt er det viktigere at funksjonene og tjenestene er lett tilgjengelige, forutsigbare 

og har god kvalitet enn hvor de er plassert organisatorisk. Flere etterspør også bedre introduksjon og 

opplæring i systemer, rutiner og verktøy, maler og administrative prosedyrer. 

  

Noen avdelingssjefer gjør god bruk av, og samarbeider tett med, en assisterende avdelingssjef. Det er store 

uklarheter rundt prinsippet for, iverksettingen av og faktisk forekomst av denne rollen i avdelingene. 

 

I de tverrgående klinikkene oppfattes avdelingssjefene å spille en nøkkelrolle for klinikkens arbeid med 

helhetstenkning, faglig utvikling og samarbeid på tvers av sykehusene. I de kirurgiske klinikkene beskrives 

avdelingssjefene som et viktig kontaktpunkt og drivkraft for kommunikasjon og koordinering på kryss og tvers 

i sykehusets daglige drift.  
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 Oppfatninger av rolle og ansvar som seksjonsleder 

Seksjonslederne er stedlige ledere som er nært medarbeiderne og den operative hverdagen på 

arbeidsplassen.  

 

Tilbakemeldinger og eksempler forteller likevel om store forskjeller hva gjelder seksjonsledernes oppgaver, 

ansvar og rolle:  

‒ Størrelsen på seksjonene er svært varierende, noe som også gjelder antall medarbeidere som 

seksjonsleder har personalansvar for. Sammensetningen av seksjonen kan være rene lege- eller 

pleiegrupper, en miks av ulike funksjoner, fag- og profesjonsgrupper eller rene administrative eller 

tekniske seksjoner. 

‒ Organisering og plassering av seksjonene varierer. Flere seksjoner kan utgjøre en avdeling på ett 

og samme geografiske sted og sykehus, seksjoner kan ligge geografisk spredt på alle sykehus i en 

tverrgående avdeling, og det finnes seksjoner som er lokalisert langt fra både sykehus, avdeling og 

klinikk.  

‒ Innholdet i seksjonslederjobben varierer. Noen er deltidsledere og kombinerer ledelse med operativt 

arbeid i klinikken. Svært mange på seksjonsledernivå beskriver jobben som mye 

administrasjon/merkantile oppgaver, og opplever at de er avhengig av å ha god tilgang til 

tilstrekkelige og kompetente støtteressurser. Lederhverdagen handler mye om vakt- og turnuslister, 

personaladministrasjon, lønn, store og små økonomi- og driftsspørsmål, informasjon og 

kommunikasjon med de ansatte. 

‒ Noen har assisterende seksjonsledere som trer inn ved behov, som kan dele på oppgavene eller 

som har et spesielt ansvar for visse administrative eller merkantile oppgaver 

 

Seksjonslederne er i varierende grad sikre på hvilket ansvar, hvilken rolle og hvilke fullmakter de har, og om 

de har de fullmaktene de trenger. Flere ønsker en tydeliggjøring av seksjonslederrollen. Seksjonslederne 

ønsker jevnt over mer og bedre samarbeid med andre seksjonsledere, både innenfor egen klinikk, på tvers 

av klinikker i eget sykehus og generelt på kryss og tvers. Seksjonslederne ser viktigheten av og formidler god 

oppslutning om ledelsesutviklingsprogrammet som er igangsatt.  

 

 Ledelse i tverrgående klinikker   

Samtalene med lederne i de tverrgående klinikkene gir historier og eksempler som viser et ledelsesmessig 

fokus på faglig utvikling og forbedring på tvers av geografiske lokasjoner. Det gis eksempler på at miljøer i 

klinikken lærer av beste praksis og sikrer felles kvalitetsheving, tiltak for å standardisere prosedyrer, utveksle 

ressurser, kompetanse og erfaring, og utvikling av nye samarbeidsformer til beste for fremtidig 

pasientbehandling. 

 

Samtalene bekrefter at ledelse på tvers er en krevende øvelse. Det oppleves å være lange geografiske 

avstander og store politiske og kulturelle forskjeller mellom ulike fagmiljøer i en og samme klinikk, noe som 

gir komplekse ledelsesmessige dilemmaer.  

 

 Ledelse i kirurgiske klinikker 

Samtalene med lederne i de kirurgiske klinikkene gir historier og eksempler som viser et ledelsesmessig 

fokus på behandling, koordinering og samhandling knyttet til pasientforløpet i sykehuset. Det gis eksempler 

på samarbeid mellom fagmiljøer både innad i egen klinikk og på tvers av klinikkene i sykehuset knyttet til å 

løse oppgavene rundt pasientbehandling. Lederne fremhever betydningen av korte veier, tett 

kommunikasjon, opparbeidet kunnskap og erfaring og samhandling i hverdagen som viktige suksesskriterier 

for god pasientbehandling.  

 

Samtalene bekrefter at ledelse i de kirurgiske klinikkene i stor grad har et stedlig fokus. Mange av lederne 

oppfatter seg også som realister i forhold til de store politiske og kulturelle forskjellene i fylket, og godtar dette 

som rammebetingelser for arbeidet. Samtidig varierer det hvorvidt lederne blir stimulert, utfordret eller 

negativt motivert av det de oppfatter som tendenser til konkurranse og rivalisering i faget mellom de fire 

kirurgiske klinikkene. Noen av klinikksjefene opplever også en vanskelig dobbeltrolle som øverste stedlige 

leder på sykehuset.  
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 Stedlige lederutfordringer 

Samtalene bekrefter opplevelsen av manglende helhetsansvar for de ulike geografiske lokasjonene. Det gis 

flere eksempler på behovet for stedlig ledelse og koordinering. Utfordringene knytter seg blant annet til 

eiendoms- og driftsspørsmål, som reparasjoner og vedlikehold, helhetsansvar inne og ute, parkering, 

inneklima, miljø, gjestevennlighet, fysisk planlegging, investering og drift. Andre utfordringer knytter seg til 

pasientbehandling: prioritering og koordinering når det gjelder utnyttelse og bruk av lokaler, pasientlogistikk, 

tverrgående rutiner og prosedyrer, informasjon, kommunikasjon, koordinering og samarbeid i sykehuset på 

tvers av organisatoriske grensesnitt. 

 

Lederne er i varierende grad opptatt av og bekymret for disse utfordringene i daglig ledergjerning, og agerer 

i ulike roller som pådriver, initiativtaker, koordinator, praktisk problemløser og/eller stedlig ansvarlig. 

Samtalene bekrefter at det her oppleves et ledelsesmessig vakuum. 

 

 
 

  

Viktigste endringsbehov 

Oppsummert vurderes følgende forhold ved ledelse i helseforetaket som de mest kritiske:  

‒ Ledergruppens størrelse og sammensetning 

‒ Manglende tydelighet på oppgave, kompetanse, rolle og forventninger for ulike lederroller og 

ulike lederfora, samt behov for å bygge en felles ledelseskultur i foretaket  

‒ Manglende ledelse over grenser og håndtering av stedlige lederutfordringer 
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 Staben 

 Varierende erfaringer med støtte til klinikkene i den operative driften 

Flere er opptatt av stabens to roller som innebærer bistand til ledelsen i å lede og styre organisasjonen, og 

bistand knyttet til den operative driften av klinikkene. Flere oppfatter at staben har for stor oppmerksomhet 

oppover i organisasjonen mot administrerende direktør, styret og Helse Midt-Norge. Mange påpeker at 

fokuset med å støtte klinikkene i den operative driften blir lite synlig og at dette i mindre grad prioriteres. 

Staben har ingen hierarkisk myndighet, men mange oppfatter at staben stiller store krav til klinikkene og at 

staben har mye innflytelse. Andre opplever staben som både fjern og mindre interessant i operative 

driftsspørsmål.  

 

Noen av informantene opplever rollene som omvendte i den forstand at klinikkene føler seg brukt i rollen som 

informasjonskanal og leverandør av tall, statistikk og oversikter, for at staben skal benytte informasjonen 

videre, uten at klinikkene opplever å få tilsvarende støtte tilbake. Flere etterlyser en tydeliggjøring av hva som 

skal gjøres i stab og hva som skal gjøres i klinikkene. Det oppleves å være mye variasjon omkring dette, for 

eksempel når det gjelder arbeidsavtaler. 

 

Flere i klinikkene erfarer at staben samlet sett ikke har tilstrekkelig med støtteressurser, og begrunner 

opplevelsen av omvendte roller og lite fokus på støtte til klinikkene i den operative driften med dette. Andre 

mener det er historisk betinget eller at det i stor grad handler om fastgrodde holdninger og kultur i staben. 

 

 Mange ser fordelene med én samlet stab 

De fleste informantene i stabsavdelingen er fornøyde med å være organisert i én felles enhet. En samlet stab 

gir muligheter for faglig samarbeid, utvikling og koordinering av oppgaver både nedover i egne stabslinjer og 

på tvers av ulike funksjoner og enheter i stab. Dette kan gi økt faglig kvalitet og robusthet i tjenestene ut mot 

klinikkene, samt bidra til en mer enhetlig praksis i helseforetaket. Tilbakemeldingene gir allikevel belegg for 

å si at disse mulighetene ikke er utnyttet fullt ut.  

 

Mange informanter fra klinikkene etterlyser mer desentraliserte stabs- og støtteressurser. De hevder dette vil 

gi tettere samarbeid og mer effektive tjenester som er tilpasset klinikkenes behov. Samtidig ser flertallet 

verdien av å ha en samlet stab som i større grad kan dra nytte av hverandre, bidra til felles faglig utvikling og 

sikre mer likhet i tjenestene ut mot klinikkene. Flere har også forståelse for behovet for å ha én samlet stab 

som kan understøtte ledelsen i organisasjonen. 

 

 Ikke tydelige ledere 

Flere kommenterer at stabsdirektørene ikke fremstår som tilstrekkelig tydelige. Dette fremheves fra både 

klinikkene og medarbeidere i staben. Mange mener at stabsdirektørene må få en klarere rolle og utøve 

tydeligere lederskap. Det oppfattes at fokuset ofte blir på rapportering, og at stabsdirektørene har utfordringer 

med å prioritere andre saker. Flere etterlyser større grad av proaktivitet. Enkelte påpeker også at sakene i 

ledergruppen kunne vært bedre forberedt, noe som kan medføre at møtene blir mindre effektive enn det de 

kunne vært. 

 

 Interne koordinerings- og samhandlingsutfordringer 

Flere stabsdirektører fremhever at samhandling og koordinering på tvers i staben er en utfordring. Det er 

samtidig ingen som ser dette som en naturlig oppgave for egen del. Noen etterspør en ny stabsleder- eller 

«kontorsjefsfunksjon» som kan ha dette som hovedoppgave, mens andre ser for seg at assisterende direktør 

kan spille en tydeligere rolle. Flere etterlyser også felles arenaer som legger til rette for samhandling og 

koordinering av stabsavdelingene. 

 

Ansatte i stab gir tilbakemeldinger på at staben i liten grad er samordnet og at staben er preget av mye 

variasjon i hvordan oppgaver løses. Flere påpeker at kommunikasjonen mellom stabsdirektørene er liten og 

enkelte etterlyser en overordnet stabssjef med koordineringsansvar. Mange påpeker at arbeidsoppgavene 

oppfattes som utydelige, og at det på grunn av manglende koordinering gjøres mye dobbeltarbeid. Noen 

nevner også at stabens grensesnitt må vurderes nærmere og at noen funksjoner nærmest fremstår som 

tilfeldig fordelt i de ulike stabsavdelingene.  

 

Klinikkene er også opptatt av koordineringsutfordringene i staben. Seksjonsledere og avdelingssjefer 

opplever at henvendelser er ukoordinerte. Flere nevner eksempler på at en stabsavdeling etterspør 

informasjon som en annen stabsavdeling kan etterspørre kort tid senere.  
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 Positiv utvikling innenfor økonomi og personal 

Mange tilbakemeldinger gjelder økonomi- og personalavdelingen, som åpenbart er viktige funksjoner for 

klinikkene. Fra klinikkenes side er det mange tilbakemeldinger på at utviklingen i disse avdelingene går i riktig 

retning og mange uttrykker tilfredshet med tjenestene. Det er mange eksempler på at ledere ute i 

organisasjonen har god tilgang på rådgivere og controllere til tross for de geografiske avstandene. Flere 

understreker at de får gode tjenester, god hjelp og støtte, og at de i det store og hele er fornøyde med måten 

tjenestene er organisert på. Flere påpeker også viktigheten av å ha en egen tildelt ressurs innenfor både 

økonomi og personal. Det er samtidig noe variasjon i tilbakemeldingene og fremfor alt oppleves en sårbarhet 

ved bytte av rådgiver, utfordringer med nye rådgivere som ikke har tilstrekkelig innsikt eller opplæring, eller 

manglende tilbakemelding på konkrete henvendelser.  

 

Mange oppfatter også arbeidsfordelingen mellom personalsjef og forhandlingsdirektør som utydelig og 

hevder at rollefordelingen i liten grad er forstått ute i organisasjonen. Både store og små forhandlings- og 

beslutningsprosesser oppfattes å ta tid og henvendelser blir i varierende grad besvart.  

 

 Mange forventninger til fagavdelingen  

Fagavdelingen blir av mange trukket frem som en utfordring, og flere beskriver avdelingen som anonym og 

tidvis vanskelig å få kontakt med. Generelt er det mange forventninger knyttet til fagavdelingen. Flere 

etterlyser en fagavdeling som i større grad initierer strategiske prosesser med tydelig faglig retning. Et 

utviklingsorientert og proaktivt fokus savnes av flere. Det stilles spørsmålstegn ved avdelingens samlede 

størrelse og oppgaveportefølje. Flere skulle ønske at fagavdelingen også ble mer på tilbudssiden. Mange 

sier at fagavdelingen har dyktige fagfolk, men etterlyser samtidig et tydeligere medisinsk faglig fokus. Det er 

et tydelig behov for styrket kompetanse innen områdene rus og psykiatri. Det fremstår som utfordrende for 

fagavdelingen å møte forventningene i organisasjonen. 

 

 Mye uklarhet rundt klinikk for drift og eiendom 

Klinikk for drift og eiendom trekkes også frem i flere intervjuer. 

 

Enkelte er opptatt av og har synspunkter på støttefunksjoner, og spesielt på dokumentasjon, sekretær- og 

skrivetjenesten.  Særlig i Nordfylket er det et ønske om større nærhet til skrivetjenesten. En skrivetjeneste i 

egen enhet oppleves å gi langt større fleksibilitet og bedre tilpasset bruk enn det å måtte forholde seg til og 

eventuelt rekvirere tjenester fra en seksjon på sentralt nivå. Andre mener at enhetene likevel greier seg 

relativt bra. Det er også innført et system med elektronisk diktering/stemmegjenkjenning for å spare 

sekretærhjelp. Det er delte meninger om hvorvidt dette fungerer hensiktsmessig. Mange er også usikre på 

hva som er vedtatt når det gjelder støttefunksjoner. 

 

Flere av informantene, og spesielt avdelingssjefer og seksjonsledere, er opptatt av det som har med 

eiendomsforvaltning og drift/allmenteknikk å gjøre. Her er det uklarheter rundt oppgaver og ansvarsforhold:  

‒ Fordeling av roller og ansvar internt og forholdet mellom nivåene i klinikken fremstår som uklart 

‒ Fra et sykehusperspektiv er det mange som etterspør en klar organisatorisk plassering av drifts- og 

eiendomsfunksjonen i sykehuset 

‒ Ledere som tidligere har hatt ansvar for forvaltning og drift av egne lokaler, oppfatter at 

sentraliseringen av oppgaver og ansvar i drift og eiendom har medført at det er vanskeligere å få 

gjort avklaringer, tatt beslutning og gjennomført nødvendige oppgaver, og at prosessen fordyres 

‒ Flere oppfatter at de har gitt fra seg store økonomiske investerings- og driftsmidler til drift og eiendom 

uten å få tilbake tilsvarende tjenester eller kvalitet 

 

 
 

Viktigste endringsbehov 

Oppsummert vurderes følgende forhold ved staben som de mest kritiske: 

‒ Uklarheter om stabens oppgaver, rolle og funksjon - og uavklart balanseforhold mellom stabens 

doble rolle i helseforetaket 

‒ Manglende forventningsavklaring knyttet til stabstjenestene 

‒ Koordinering, styring og ledelse av stabsfunksjonene – og stabens representasjon i 

helseforetakets ledergruppe 

‒ Det fremstår som utfordrende for fagavdelingen å møte forventningene i organisasjonen. 

‒ Mye uklarhet knyttet til oppgaver og ansvarsforhold i klinikk for drift og eiendom 
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 Organisasjonsmodellens egnethet knyttet til fremtidige mål og behov 

 Organisasjonsmodellens bidrag til måloppnåelse oppfattes som uklart 
Tilbakemeldingene på spørsmålet om modellens bidrag til måloppnåelse er ulike og usikre, og preget av at 

det ikke er entydig hva som menes med organisasjonsmodellen. Er det fusjonen mellom foretakene i fylket i 

2011, hovedprinsippet med tverrgående klinikker, hybriden med de kirurgiske unntakene eller er det den 

faktiske og praktiske organiseringen som fremstår som viktigst for å forklare utviklingen? Svarene preges 

også av ulike teoretiske ståsteder og perspektiver på organisasjonsutvikling og endring. Hvor mye skyldes 

organiseringen som sådan, og hva handler om andre organisatoriske faktorer og forhold som styring og 

ledelse, økonomi, teknologi, geografi, kultur og politikk? Spørsmålet om måloppnåelse har blitt omformet i 

samtalene til et spørsmål om fremtiden, refleksjoner og tanker om felles retning, innspill på viktige veivalg og 

organisatoriske tiltak som ruster helseforetaket til å kunne møte kommende utfordringer og for å lykkes med 

god og likeverdig pasientbehandling. 

 

 De fleste har stor tiltro til en tverrgående klinikkstruktur 

Flertallet har stor tiltro til prinsippet om tverrgående organisering av klinikkene. Det oppleves at tverrgående 

klinikker i større grad evner å sette fokus på strategisk samarbeid og kontinuerlig dynamikk i fagutviklingen. 

Andre positive forhold som trekkes frem er større robusthet, bedre ressursutnyttelse, styrket rekrutteringskraft 

og samordning av utdanningsforløp. Flere uttrykker at de er overbevist om at de tverrgående klinikkene har 

bidratt til mer likeverdige helsetjenester i fylket. Noen sier også at tverrgående klinikker er en nøkkel for å 

kunne legge til rette for en dynamisk utvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet og funksjonsfordeling mellom 

sykehusene. Brukerutvalget er tydelige på at funksjonsfordeling er mye viktigere enn plassering av bygg. 

Noen hevder at tverrgående klinikker fremmer og geografiske klinikker hemmer utviklingen.  

 

Flere understreker behovet for å rendyrke dagens organisasjonsmodell og gjennomføre modellen fullt ut. Det 

argumenteres for at det vil ta tid før organisasjonen kan hente ut effekter av modellen, og at 

organisasjonsmodellen bør prøves ordentlig før en eventuell omorganisering tilbake til en geografisk struktur 

vurderes nærmere. Flere understreker samtidig at det, som tidligere nevnt, også er flere utfordringer med en 

tverrgående klinikkstruktur.  

 

 Det tas mange forbehold og vises til flere områder som krever andre og kompenserende tiltak 

Til tross for at tiltroen til en tverrgående klinikkstruktur er stor, tas det mange forbehold og det påpekes at det 

må gjennomføres andre eller kompenserende tiltak eller finnes andre løsninger på noen områder. 

 

Mange påpeker at klinikkene bør være mer jevnbyrdige, og de fleste ser behovet for stedlig ledelse og/eller 

koordinering. Sykehusene er store arbeidsplasser og i dette perspektivet er det behov for en stedlig funksjon 

som klinikksjefene ikke klarer å fylle. Mange understreker også at en tverrgående klinikkorganisering kan gi 

utfordringer knyttet til samhandling på tvers av medisinske spesialiteter, noe som må håndteres. Enhver 

organisasjonsmodell krever åpenhet og ærlighet. Dersom det oppleves at noen opererer med en skjult 

agenda vil tilliten til hverandre svekkes og det vil være svært krevende å ta et helhetlig perspektiv i 

pasientbehandlingen. Flere uttrykker også et behov for koordinering og tydeliggjøring av stabens rolle og 

funksjoner. 

 

Flere mener at dagens organisering av de kirurgiske klinikkene ikke møter forventningene, og at behovet for 

å finne en alternativ organisering er tydelig. Det er imidlertid ikke en omforent enighet om hva som er den 

mest hensiktsmessige løsningen. Noen ønsker seg én kirurgisk klinikk i stedet for fire, andre understreker at 

helseforetaket ikke er modent for å redusere antallet ned mer enn til to kirurgiske klinikker. Noen hevder at 

fire kirurgiske klinikker også kan være er en god løsning dersom administrerende direktør, assisterende 

direktør eller fagdirektør tar en tydelig overordnet rolle og bidrar til sterkere koordinering av klinikkene. En 

løsning som nevnes av noen få er å gå bort ifra dagens tverrgående organisering og innføre en 

gjennomgående geografisk klinikkorganisering i hele helseforetaket. 

 

Mange viser til at det er politisk krevende å gjennomføre organisatoriske endringer i helseforetaket og at 

rammebetingelsene er tøffe. Flere ser behov for å la organisasjonen få ro og heller sette fokus på og jobbe 

samlet for å gjenoppbygge tillit i befolkningen og fremheve helseforetakets faglige fokus. 
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 Det er nødvendig å bygge felles kultur 

Det er helt tydelig at helseforetaket ikke har en enhetlig og felles kultur. Helse Møre og Romsdal er preget av 

motsetninger, mistenkeliggjøring, misunnelse og historiske konflikter. I intervjuene vises det stadig til "oss" 

og "dem", det snakkes om «fogderier», og mange har kritiske selvrefleksjoner på manglende 

samarbeidskultur.  

 

Det blir samtidig sagt at det er nødvendig å skape en felles, helhetlig identitet i foretaket som går på tvers av 

lokale kulturer, geografi og tidligere organisatoriske grenser. Det påpekes at store, kompliserte 

integrasjonsprosesser tar lang tid, krever fokus og oppmerksomhet og krever mye tid og ressurser, som kan 

oppleves å gå på bekostning av daglig drift og andre oppgaver. Flere understreker at den tverrgående 

organiseringen har vært utfordrende, men at prinsippet om tverrgående klinikker har medført at man har 

kommet nærmere hverandre. Behovet for å bygge en felles kultur vurderes som enda sterkere med 

etableringen av et nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal.  

 

 Det handler om synlig, tydelig og konsekvent ledelse 

Mange av våre informanter er opptatt av at spørsmålet om organisering kanskje ikke er det viktigste for å nå 

organisasjonens mål. Enda viktigere, uansett organisering, er at helseforetaket har klare og tydelige mål og 

prioriteringer som er godt forankret i toppledelsen, som er faglig begrunnet og som sier hva som er ønsket 

utviklingsretning for helseforetaket. Organisasjonen må utvikle klare og tydelige strategier som er forstått og 

forankret i organisasjonen og som blir forstått av både befolkning og pasienter.  

 

Ledelsen må sette tydelige krav og forventninger til sine medarbeidere.  Roller, ansvar og handlingsrom må 

tydeliggjøres, og ledere på ulike nivåer i organisasjonen må ha handlingsrom og nødvendige fullmakter til å 

utøve ledelse. Mange etterlyser ansvarliggjøring og beskriver en manglende konsekvenskultur i Helse Møre 

og Romsdal. Helseforetaket må også jobbe med å utvikle en positiv prestasjonskultur som ser og belønner 

innsats og resultater, skaper motivasjon og bidrar til arbeidsglede.  

 

Flere av klinikksjefene ønsker flere faglige og strategiske diskusjoner i ledergruppen. Flere understreker også 

behovet for en omforent og tydelig ledergruppe som jobber mot helseforetakets felles strategier og mål. Flere 

etterlyser større åpenhet og god kommunikasjon rundt prosessene som foregår i hele organisasjonen. Dette 

er avgjørende for å bygge tillit, respekt og likeverd. 

 

 
 

Viktigste endringsbehov 

Oppsummert vurderes følgende forhold ved organisasjonsmodellens egnethet knyttet til fremtidige mål 

og behov som de mest kritiske i tillegg til det som er oppsummert i de foregående kapitlene: 

‒ Det er stor tiltro til den tverrgående organisasjonsmodellen, men det tas mange forbehold og det er 

behov for andre og kompenserende tiltak innen mange områder 

‒ Det er behov for en synlig, tydelig, samkjørt og konsekvent ledelse som jobber mot felles mål og 

strategier 

‒ Det er et sterkt behov for å bygge en enhetlig og felles kultur som gjennomsyrer hele 

organisasjonen 
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5 Samlet vurdering og anbefalinger til 
videre prosess 

Dette kapitlet beskriver Deloittes samlede vurderinger av de overordnede spørsmålene i evalueringen.  

 

Avsnitt 5.1 inneholder en kort drøfting av hovedfunnene sett i lys av den organisasjonsteoretiske tilnærmingen 

som er valgt og andre helseforetaks erfaringer med ulike organisasjonsmodeller. Avsnittene 5.2 og 5.3 gir 

uttrykk for Deloittes vurdering av organisasjonsmodellens måloppfyllelse, egnethet fremover, endringsbehov 

og anbefalinger til videre prosess. Vi har benyttet vår bransjeforståelse, fagkunnskap og tidligere erfaringer 

fra helsesektoren til å sammenfatte og vurdere informasjonen som er fremkommet og gi anbefalinger om 

veien videre. Det vises til resonnementer, eksempler og funn fra kapittel 4 der dette er vurdert som 

hensiktsmessig.  

 

Avslutningsvis i kapitlet spesifiseres og konkretiseres syv tiltak for å styrke og videreutvikle organisering, 

ledelse og stabsfunksjoner i helseforetaket. Vi skisserer en overordnet fremdriftsplan for det foreslåtte 

organisasjonsutviklingsarbeidet.  

 

 Hovedfunn sett i lys av organisasjonsteori og andre helseforetaks erfaringer 

 Organisering er viktig, men ingen modell har felles oppslutning 

Organisasjonsteorien forteller at organisering aldri er nøytralt. Virksomhetens interne struktur påvirker kultur 

og maktforhold, styring og ledelse samt arbeid og oppgaveløsning både i de enkelte enhetene og i 

samhandlingen og samarbeidet mellom dem. Samtidig er det ingen organisasjonsløsning som er perfekt eller 

«løser alt».  

 

Mange av funnene har vist at dagens organisasjonsmodell har betydning og påvirker de ansatte i 

helseforetaket – i både positiv og negativ retning. Det kretser mye energi og frustrasjon rundt ulikheter i 

organiseringsprinsipp mellom de tverrgående og de kirurgiske klinikkene. Det samme gjelder stabens 

organisering og stabens to ulike roller som henholdsvis støtte til ledelsen og støtte til den operative driften av 

klinikkene. Mange utfordringer tilskrives også den store og bredt sammensatte ledergruppen. Det 

etterspørres en mer strategisk og samlet ledelse på toppnivå. Funnene viser at organisasjonen er opptatt av 

organisering, men at ingen organisasjonsmodell har felles oppslutning. 

 

Tilbakemeldingene i evalueringen gir oss ikke grunnlag for å fremheve én organisatorisk omforent løsning 

for Helse Møre og Romsdal. For å finne en bærekraftig organisasjonsmodell for fremtiden kreves ytterligere 

utrednings- og forankringsarbeid.  

 

 Erfaringene i sektoren gir ingen tydelige svar 

Forenklet kan organisasjonsstrukturene i dagens norske helseforetak sees som å ha enten tverrgående eller 

geografiske klinikkstrukturer. Flere helseforetak har elementer fra begge modeller. Det virker som om 

erfaringene er varierte mellom helseforetak og skiftende over tid. Basert på dette er det etter Deloittes 

vurdering ikke tydelig hva andres erfaringer tilsier at bør være en foretrukket organisasjonsmodell for Helse 

Møre og Romsdal.  

 

Uavhengig av organisering vil det uansett oppstå grensesnitt, skillelinjer og avstander mellom de 

organisatoriske enhetene i helseforetaket. Styring og ledelse, ressurs- og resultatansvar ligger til den enkelte 

organisatoriske enhet og det er her den organisatoriske kulturen og identiteten etableres. Samtidig er 

helseforetakenes oppgaver så komplekse og sammensatte at én enhet ikke kan løse oppgavene alene. Det 

kreves utstrakt samhandling på tvers av grenser. Dette gjør det vanskelig å finne enkle, generelle svar på 

hvilke prinsipper som bør ligge til grunn for organisering av helseforetakets hovedenheter.    
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 Organisasjonen er i modning for samhandling på tvers av grenser 

Tilbakemeldingene fra organisasjonen gir belegg for å hevde at helseforetaket er i en positiv utvikling og at 

det har skjedd en modning når det gjelder samhandling på tvers av etablerte organisatoriske grenser. Fra de 

tverrgående klinikkene gis det eksempler på samhandling i egen klinikk og på tvers av sykehusene i fylket 

som gjelder både samordning av arbeidsprosesser (jfr. nivå 1 i tabellen avsnitt 3.3) og kunnskaps- og 

erfaringsdeling, innovasjon og læring (jfr. nivå 2 i tabellen avsnitt 3.3). Fra de kirurgiske klinikkene gis det 

eksempler på samhandling på tvers av enkelte klinikker innenfor ett og samme sykehus.  

 

Deloittes vurdering er at de tverrgående klinikkene bidrar til å modne organisasjonen og fremme samhandling 

på tvers av etablerte sykehusgrenser. De geografisk inndelte klinikkene fremmer i større grad den 

sykehusinterne samhandlingen.  

 

 Vurdering av måloppnåelse og modellens egnethet  

I utformingen av dagens organisasjonsmodell stod helhetlige og likeverdige behandlingstilbud i fylket sentralt. 

Organisasjonsmodellen skulle underbygge og legge til rette for etableringen av et Helse Møre og Romsdal. 

Det var viktig å hente ut synergieffektene som etableringen av helseforetaket kunne gi. Videre skulle verdiene 

kvalitet, respekt og trygghet stå sentralt. De sentrale målene for organisasjonsmodellen var: 

 

‒ God og likeverdig pasientbehandling i fylket 

‒ Samarbeid og utvikling på tvers av sykehusene 

 

Oppfatningene i helseforetaket er delte om hvorvidt organisasjonen har lykkes i å nå målene som ble satt for 

modellen. Mange oppfatter at organisasjonen gradvis har begynt å bevege seg i retning av målene, men at 

potensialet som ligger i modellen av ulike årsaker ikke er realisert. 

 

Deloitte vurderer at dagens hybride 

organisasjonsløsning er lite egnet fremover. Løsningen 

med noen geografiske og noen tverrgående klinikker 

tar krefter, skaper motsetninger og frustrasjon i 

organisasjonen som hindrer helseforetaket i å nå 

målene som ble satt for modellen. Vår oppfatning er at 

de tverrgående klinikkene i større grad enn de 

kirurgiske klinikkene har bidratt til måloppnåelse. 

 

 Endringsbehov, forslag til videre arbeid 
og prosess 

Gitt de mange tilbakemeldingene fra intervjuene om at 

noe må gjøres, vår vurdering av utfordringene knyttet 

til dagens løsning og vår forståelse av helseforetakets 

fremtidige utvikling og krav til måloppnåelse, mener 

Deloitte at Helse Møre og Romsdal har åpenbare 

organisatoriske endringsbehov.  

 

De påfølgende avsnittene beskriver og utdyper 

endringsbehovene og anbefaler retning for videre 

utviklingsarbeid. I avsnitt 5.4 beskrives konkrete tiltak 

og gis et forslag til fremdriftsplan.  

 

 Fortsette utvikling av klinikker som samhandler godt på tvers av sykehus 

Helse Møre og Romsdal har behov for å videreutvikle og styrke samarbeid og koordinering av fag og 

ressurser på tvers av geografiske lokasjoner. Det er flere argumenter for dette, både interne og eksterne. 

 

Det er belegg for å mene at de tverrgående klinikkene i større grad har bidratt til økt samhandling på tvers av 

geografiske lokasjoner. Samtidig har organiseringen på tvers vært krevende, og det ligger utfordringer og 

dilemmaer i modellen. Det er derfor verdt å vurdere konsekvensene for foretaket av å fortsette – eller 

alternativt reversere – denne utviklingen. En konsekvens som Deloitte vil trekke frem er at det for store deler 

av organisasjonen vil oppleves som et tilbakeskritt, et tap og et organisatorisk nederlag å gå tilbake til tidligere 

geografiske struktur. 

Uttrykk for endringsvilje i organisasjonen 

Deloitte har identifisert flere forhold som vurderes 

positive og som en styrke for videre utvikling av 

helseforetakets organisasjonsmodell. 

 Organisasjonen har et høyt refleksjonsnivå 

omkring kompleksiteten i spørsmål om egen 

organisering. Mange erkjenner at det ikke finnes 

enkle løsninger, og at det må jobbes hardt og 

målrettet, både gis og tas, for å kunne samles 

om én felles retning 

 Det er mye oppmerksomhet og selverkjennelse 

knyttet til et økende behov for ledelse og 

ledelsesutvikling i helseforetaket, uavhengig av 

organisasjonsstruktur 

 Mange er opptatt av behovet for en tydeligere 

konsekvenskultur der vedtatte beslutninger 

følges opp, prestasjoner belønnes og 

manglende etterlevelse og avvik får 

konsekvenser 

 Det finnes et tydelig uttrykt ønske om å legge 

ned en del vonde strider og komme videre i 

fellesskap 
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Vår vurdering er at en geografisk klinikkstruktur kan komme til å bekrefte og forsterke eksisterende 

organisatoriske, geografiske og kulturelle forskjeller i fylket, mens tverrgående klinikker basert på fag kan 

fungere som en motvirkende kraft. Denne type klinikker kan – sett fra et helhetlig fylkesperspektiv – også stå 

seg bedre i et endrings- og fremtidsperspektiv. 

 

Uavhengig av organisasjonsmodell vil det være helt nødvendig å fokusere på faglig samarbeid, arbeidsdeling 

og utvikling og tilrettelegging for felles synergieffekter i helseforetaket til beste for pasientene. Dette er særlig 

viktig for å kunne tilrettelegge for det nye sykehuset i Nordmøre og Romsdal. Den nye nasjonal helse- og 

sykehusplanen stiller krav til et forpliktende nettverk mellom sykehusene i helseforetaket for å sikre 

samarbeid om pasientforløp, bemanning, utdanning, hospiterings- og ambuleringsordninger. Også den 

generelle utviklingen av infrastruktur, teknologi, pasientrettigheter, pasientholdninger og 

arbeidstakerforventninger kan sies å peke på behovet for samhandling.  

 

Med dette som bakgrunn vurderer Deloitte at det raskt bør tas grep når det gjelder de fire kirurgiske klinikkene. 

Både klinikkenes representasjon i ledergruppen og relasjoner og samarbeid klinikkene imellom må vurderes. 

Klinikkstrukturen har lagt til rette for gode sykehusspesifikke prosesser rundt pasienten og pasientforløpet. 

Samhandlingen mellom kirurgimiljøene på tvers av sykehusene vurderes derimot som ikke tilfredsstillende, 

og har etter vår vurdering ikke bidratt til å styrke det samlede kirurgiske tilbudet i fylket. En organisatorisk 

samordning av de kirurgiske klinikkene er én av flere mulige måter å stimulere til økt samarbeid mellom de 

kirurgiske klinikkene. 

 

Helse Møre og Romsdal bør i denne sammenhengen gå inn i en diskusjon og ta en beslutning om hvilke 

organisatoriske grenser som det med et utviklings- og fremtidsperspektiv på pasientbehandlingen i fylket er 

viktigst å øke samhandlingen på tvers av. Organisasjonen trenger å få tydeliggjort både hensikten med økt 

faglig samhandling på tvers av geografiske lokasjoner og hvordan organisasjonsmodellen er tenkt tilrettelagt 

for dette. 

 

Basert på en slik diskusjon og beslutning vil vi anbefale at ledergruppen på nytt definerer og spesifiserer 

hvilke mål og hensyn som skal gjelde for organisasjonsmodellen, og deretter igangsetter en prosess som 

utreder og vurderer konkrete organisatoriske løsninger opp mot de definerte målene og hensynene. Deloitte 

anbefaler helseforetaket å både vurdere den overordnede klinikkstrukturen og organiseringen av avdelinger 

og seksjoner internt i klinikkene. 

 

 Tydeliggjøre lederroller og bygge en ledelseskultur med større grad av delegering  

Deloitte ser det som nødvendig å iverksette tiltak som tydeliggjør ledergruppens strategiske rolle i 

helseforetaket. Både størrelse og sammensetning vurderes som uhensiktsmessig. Det anbefales at 

helseforetaket raskt setter i gang en prosess for å se på hvordan 

ledergruppen kan organiseres bedre. Størrelse henger tett 

sammen med spørsmål om organisatoriske grensesnitt, 

klinikkinndeling, klinikkstørrelse, lederroller, kontrollspenn og 

organisering av stab. Konsekvenser for ledergruppens 

organisering bør derfor vurderes som en del av anbefalte 

prosesser på disse områdene. 

 

Basert på tilbakemeldingene fra intervjuene mener vi at 

helseforetaket også bør se nærmere på dagsorden og 

behandlingsprosedyrer i ledermøtet, og vurdere kritisk hvilke 

saker som naturlig hører hjemme på ledergruppens bord. 

Deloitte mener at flere spørsmål knyttet til drift og den operative virksomheten bør kunne håndteres på 

klinikknivå. Det samme prinsippet gjelder for saker som berører stabens ansvarsområder. 

 

Deloitte ser behov for en tydeligere rollefordeling mellom ledergruppen og klinikkene. I klinikkene er det behov 

for å tydeliggjøre roller og ansvar for klinikksjef, avdelingssjefer og seksjonsledere. Helseforetaket bør samlet 

sett vurdere hvordan man kan få til tydeligere delegering og myndiggjøring av ledere på lavere nivåer. Det er 

i den sammenheng behov for å tydeliggjøre og kommunisere hva som er gjeldende policy og hvilken frihet 

enhetene har til å tilpasse og gjøre ting ulikt. Dette gjelder for eksempel spørsmål knyttet til heltids- og 

deltidsledere, bruk av assisterende ledere, rekruttering til ledelse, opplæring, utvikling og trening av ledere 

og tid og rom for ledelse i hverdagen. Til denne diskusjonen hører også spørsmålet om konsekvenser av 

En generell refleksjon: 

Det har kommet flere kritiske 

tilbakemeldinger på ledere og 

utøvelse av ledelse i helseforetaket. 

Det rettes i stor grad kritikk mot 

andre og i mindre grad kritikk mot 

egen rolle og atferd. Dette kan være 

uttrykk for en organisasjonskultur 

med behov for å utvikle evnen til 

kritisk å vurdere seg selv. 
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manglende måloppnåelse for den enkelte leder. Helse Møre og Romsdal oppfordres til å fortsette og bygge 

videre på igangsatte tiltak for ledelsesutvikling på alle nivå i organisasjonen.  

 

Basert på evalueringen anbefales det en prosess som starter med å vurdere ledergruppens størrelse og 

sammensetning. Løsningen vil henge tett sammen både med overordnet valg av klinikkstruktur, tydeliggjøring 

av lederrollene i toppledelsen og stabens interne organisering. 

 

 Rigge og utvikle staben for å ivareta både strategisk stabsrolle og understøttelse av 

klinikkene 

Deloitte anbefaler at Helse Møre og Romsdal relativt raskt tar tak i de mest kritiske tilbakemeldingene som 

gjelder stabens fungering, og at helseforetaket vurderer igangsettelse av et organisasjonsutviklingsprosjekt 

for staben. 

 

Samordning og koordinering av staben fremstår som et sentralt og viktig forbedringsområde. Manglende 

samkjøring av prosesser og tidsfrister og liten kunnskaps- og erfaringsdeling merkes i klinikkene, det skaper 

grobunn for kritikk og mistenkeliggjøring og det sår tvil om stabens kompetanse og holdninger.  

 

Flere kommenterer at stabsdirektørene ikke fremstår som tilstrekkelig tydelige. Dette gjelder både internt i 

staben og ute i klinikkene. Det vurderes at deler av staben har svært krevende mandat, oppgaveportefølje 

og organisering. Deloitte anbefaler at helseforetaket spesielt ser nærmere på fagavdelingen og klinikk for drift 

og eiendom. 

 

Forventningene til staben er store. Det fremstår ikke som stabens doble roller hverken er tydelig kommunisert, 

forstått eller fullt ut akseptert i helseforetaket.  

 

Deloitte anbefaler at helseforetaket vurderer igangsettelse av en organisasjonsutviklingsprosess for staben 

med formål om å: 

‒ Strømlinjeforme organiseringen og redusere antallet representanter i ledergruppen 

‒ Utvikle ledelse, kommunikasjon og samhandling både internt i enhetene og mellom enhetene  

‒ Utforme en tydelig strategi for stabens to roller som innebærer bistand til ledelsen i å lede og styre 

organisasjonen, og bistand knyttet til den operative driften av klinikkene. Dette bør formidles aktivt ut 

i organisasjonen og legges til grunn for opplæring og kulturbygging i stab. 

 

Deloitte anbefaler at Helse Møre og Romsdal vurderer opprettelse av en organisasjonsutviklingsfunksjon i 

staben. Organisasjonsutvikling er et omfattende, viktig og kontinuerlig arbeid. Det kan være hensiktsmessig 

å samle og tydeliggjøre ansvaret for organisasjonsutvikling i en slik OU-funksjon.  

 

 Konkrete tiltak og forslag til fremdriftsplan 

Deloitte anbefaler at Helse Møre og Romsdal gjennomfører syv tiltak for å styrke organisering, ledelse og 

stabsfunksjoner i helseforetaket. De foreslåtte tiltakene er konkretiseringer av det som står beskrevet i avsnitt 

5.3. I dette avsnittet listes tiltakene kort og det presenteres et forslag til fremdriftsplan for iverksettelse av 

tiltakene. 

 

1. Definere mål for organisasjonsmodellen 

Ulike organisasjonsmodeller vil i ulik grad vektlegge ulike mål. Det anbefales at ledergruppen foretar en 

grundig evaluering og gjennomgang av hvilke mål som skal gjelde for den fremtidige organisasjonsmodellen 

i helseforetaket. Ingen organisasjonsmodell er perfekt eller vil løse alt. Valg av organisasjonsmodell vil 

signalisere hvilke(t) mål Helse Møre og Romsdal legger vekt på i fremtiden.  

 

2. Utrede overordnet organisasjonsstruktur 

Det anbefales å iverksette en prosess som utreder og vurderer ulike organisasjonsmodeller opp mot de 

definerte målene for organisering. Helseforetaket bør se på de organisatoriske grensesnittene med formål å 

skape mer homogene klinikker i betydningen mer likt kontrollspenn for ledere og jevnere størrelse på 

klinikkene. Det bør tilstrebes å samorganisere områder som samhandler mye og som er gjensidig avhengige 

for å løse oppgaver. I denne sammenheng må det også tas stilling til hvordan stedlig koordinering/ledelse 

skal ivaretas fremover. 
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3. Utrede intern klinikkstruktur 

Når den overordnede klinikkstrukturen er besluttet, bør det relativt raskt igangsettes et prosjekt som vurderer 

organiseringen av avdelinger og seksjoner internt i klinikkene. I dag er det stor variasjon i klinikkenes 

organisering og dette skaper utfordringer og utydeligheter. I tilknytning til dette bør tillitsvalgtes og 

verneombuds struktur evalueres. 

 

4. Gjennomføre tiltak for å tydeliggjøre ledergruppens strategiske rolle 

Det anbefales å umiddelbart påbegynne en prosess som bidrar til å tydeliggjøre ledergruppens strategiske 

rolle. Det handler både om å vurdere ledergruppens størrelse og sammensetning, ledergruppens ønskede 

strategiske nivå, mandat for gruppen samt hvilke saker som skal behandles i ledergruppen og hvilke saker 

som skal behandles i klinikkene.  

 

5. Tydeliggjøre roller og bygge ledelseskultur 

Det er behov for å tydeliggjøre rolle- og ansvarsfordeling mellom klinikksjef, avdelingssjefer og 

seksjonsledere.  Både fullmakter og handlingsrom i lederrollene bør vurderes. Videre bør arbeidet sette fokus 

på ledelsesutvikling og hvordan organisasjonen kan bygge én felles ledelseskultur. Sistnevnte formål krever 

et langsiktig arbeid. 

  

6. Gjennomføre et organisasjonsutviklingsprosjekt i stab 

Det anbefales å gjennomføre et separat organisasjonsutviklingsprosjekt i staben. Det må gjøres rede for 

hvordan staben i større grad kan samhandle, samordne og koordinere prosesser internt og eksternt. Videre 

bør de ulike grensesnittene mellom stabsfunksjonene vurderes og organiseringen bør i større grad 

strømlinjeformes. Det bør videre jobbes med å tydeliggjøre stabens to roller som innebærer bistand til 

ledelsen, og bistand knyttet til den operative driften av klinikkene. 

 

7. Opprettelse av en OU-funksjon i stab 

Det anbefales at helseforetaket også oppretter en egen organisasjonsutviklingsfunksjon i stab. 

Organisasjonsutvikling involverer flere funksjoner, krever et helhetsperspektiv og kontinuerlig 

oppmerksomhet. I fremtiden vil det kreves kompetanse, kapasitet og beredskap til kontinuerlig å gjøre 

evalueringer og justeringer i helseforetaket. Samtidig er det nødvendig å utvikle en mer enhetlig og felles 

organisasjonskultur.  

 

Forslag til overordnet fremdriftsplan 

Videre følger et forslag til overordnet fremdriftsplan. Planen er tentativ og bør justeres i henhold til øvrige 

pågående prosesser i helseforetaket.  

 

Deloitte anbefaler at organisasjonen relativt raskt definerer hvilke mål som skal være førende for valg av 

overordnet organisasjonsstruktur. Deretter bør det utredes og tas en beslutning om overordnet 

organisasjonsstruktur ved påsketider 2016 med sikte på implementering 1. august samme år. Det foreslås at 

helseforetaket avventer utredning av klinikkenes interne organisering til etter at den overordnede 

organisasjonsstrukturen er besluttet.  

 

Deloitte anbefaler å raskt starte prosessen for å tydeliggjøre ledergruppens strategiske rolle. Dette arbeidet 

henger tett sammen med valg av organisasjonsstruktur og prosessene bør koordineres tidsmessig. 

Organisasjonen må kontinuerlig jobbe mot en felles ledelseskultur og det kan være hensiktsmessig å løfte 

opp dette etter at den overordnede strukturen og ledergruppen er på plass. 

 

For stab foreslår Deloitte å iverksette et organisasjonsutviklingsprosjekt med oppstart relativt raskt og 

implementering av tiltak 1. august 2016. Utredning og etablering av en OU-funksjon foreslås lagt til høsten 

2016.  
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Forslag til fremdriftsplan følger av figuren nedenfor.  

 

 

Figur 2: Forslag til overordnet fremdriftsplan 
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6 Vedlegg 

 Intervjuguide 

A. Felles innledning og rammesetting 

Alle intervjuene innledes på en måte som etablerer en trygg ramme for samtalen. Vi beskriver vår oppgave, 

gangen i intervjuet, tidsramme, bruk av informasjonen og at vi følger regel om konfidensialitet 

Kort om oppdraget: 
o Dette er en evaluering som Deloitte gjennomfører på oppdrag fra adm.dir i HMR 
o Bakgrunn: Det har hele tiden vært sagt at organisasjonsmodellen skal evalueres og kunne 

justeres/endres 
o Valgt evalueringsmetodikk: Kvalitativ, dialogbasert og involverende prosess 

 
Evalueringens 2 hovedspørsmål: 

o Bidrar dagens organisasjonsmodell effektivt til samarbeid og utvikling på tvers av 
sykehusene og til god og likeverdig pasientbehandling innenfor fylket? 

o Oppfattes dagens organisasjonsmodell som egnet til å kunne håndtere kommende 
utfordringer og sikre god og likeverdig pasientbehandling i fremtiden? 

B. Bakgrunnsinformasjon om informanten(e)  

Hva er din rolle og funksjon i organisasjonen? (Alternativt en presentasjonsrunde i gruppen) 
Din historikk og erfaring i forhold til det sammenslåtte helseforetaket og innføring av ny 
organisasjonsmodell? (Alternativt en kort runde på dette i gruppen) 

C. Intervjuspørsmål  

Hovedtema  

1. Erfaringer med, tanker 

om og synspunkter på   

organisasjonsmodellen  

 Hva er etter din/deres mening viktige kjennetegn ved 

dagens organisasjonsmodell i Helse Møre og Romsdal?  

 

 Hvordan merkes modellen i hverdagen – i praksis – for 

deg i din jobb? 

 

 Hva er nytt/annerledes i forhold til før, eller andre steder 

du har jobbet? 

 

 Hva er etter din mening det største godet/mulighetene 

som ligger i modellen? 

 

 Hva oppfatter du/dere som vanskeligst å håndtere i en 

slik modell? 

2. Erfaringer med, tanker 

om og synspunkter på 

klinikkenes rolle og 

måte å fungere på   

 Hvordan vil du/dere beskrive organisering, styring og 

ledelse av klinikkene i foretaket?  

 

 Hva er det som utgjør fellesskapet i klinikker som er 

organisert på tvers av sykehusene? 
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 Konkrete eksempler på samarbeid og utvikling innenfor 

denne type klinikker? 

 

 Er det åpenbare likheter og forskjeller på klinikkenes 

fungering? Hvordan henger dette eventuelt sammen med 

organisering? 

 

 Hva betyr relativ størrelse og slagkraft på de ulike 

miljøene som inngår i klinikken(e) for klinikken(e)s arbeid, 

prioriteringer, resultater etc.? 

 

 Hvilken effekt tenker du/dere klinikkene har på faglig 

utvikling, faglige synergier, faglig kvalitet i helseforetaket? 

 

 Er det noen risikoer med denne måte å organisere 

og/eller drive klinikkene på? 

 
 

3. Erfaringer med, tanker 

om og synspunkter på 

ledelse  

 Hvilke lederroller i foretaket oppfattes som synlige, 

tydelige og å ha et klart mandat?  

 

 Er det andre mer uformelle lederroller som du/dere 

oppfatter som viktige? 

 

 I hvilke arenaer og fora møtes lederne?  

 

 Hvordan er kontrollspennet for klinikksjefene? Hvordan 

skjer i praksis ledelse på distanse og på tvers av 

organisatoriske grenser/geografi?  

 

 Hvilket fokus har lederne i utøvelse av lederrollen? Kan 

du/dere beskrive likheter og forskjeller, gi eksempler?  

 

 Hvordan vil du/dere beskrive dialog og samspill mellom 

den vertikale styringen og ledelsen av sykehusene og 

ledelse av fag og klinikk på tvers? 

 

 Har lederrollen og krav til ledelse endret seg?  

 

 Hva vil være viktig i lederrollen fremover? 

 

4. Erfaringer med, tanker 

om og synspunkter på 

stabenes rolle og 

fungering 

 Hvordan oppfatter du/dere fellesstaben i HMR – viktigste 

oppgaver, rolle, ansvar, kompetanse? 

 

 Hvilke grenseflater og kontakt har du/dere med staben for 

egen del? Hvilke stabsfunksjoner er viktigst for deg? 

 

 Hvordan foregår kommunikasjon og samhandling med 

staben rent konkret? 

 

 Styrker, svakheter, utfordringer og muligheter som 

du/dere ser i måten som staben i dag er organisert og 

plassert.   
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 Er det noe du/dere skulle ønske var annerledes ved 

stabsfunksjonene? Hvordan kunne det eventuelt fungere 

bedre?  

 
 

5. Tanker om/refleksjoner 

knyttet til 

måloppfyllelse, 

fremtidige krav, samt 

endring og forbedring 

 Målet om samarbeid og utvikling på tvers av sykehusene: 

Hva fremmer og hva hemmer dette – i hverdagen? 

Refleksjoner om status når det gjelder samarbeid og 

utvikling på tvers? Innspill på hva som skal til? 

 

 Mål om god og likeverdig pasientbehandling i hele fylket: 

Hva fremmer og hva hemmer dette – i hverdagen? 

Refleksjoner om status når det gjelder god og likeverdig 

pasientbehandling i fylket? Innspill på hva som skal til? 

 

 Utviklingen fremover – hva er viktigst å gjøre nå for at 

foretaket skal lykkes med samfunnsoppdrag, mål og 

ambisjoner? 

 

 Andre forhold som er viktige? 
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 Organisasjonsmodellen i Helse Møre og Romsdal 

Dette avsnittet gir en nærmere beskrivelse av organisasjonsmodellen i Helse Møre og Romsdal. Klinikkene 

(Nivå 2) i helseforetaket er delt opp i avdelinger (Nivå 3) som igjen er delt i seksjoner (Nivå 4). Den følgende 

tabellen gir en mer detaljert oversikt over helseforetakets organisasjonsstruktur. Tabellen er kun ment for å 

gi en overordnet oversikt over helseforetakets struktur og det kan være noen avvik fra dagens 

organisasjonsmodell. Eventuelle avvik vil ikke ha noen konsekvenser for de vurderinger som fremkommer av 

rapporten. Vurderingene tar utgangspunkt i de gjennomførte intervjuene og informasjonen som har 

fremkommet der. 

 

Klinikk Avdeling Seksjon 

     
Klinikk for rus og 
avhengighet 

Molde behandlingssenter Døgnseksjon 

    Poliklinikk 

  Ålesund behandlingssenter Poliklinisk seksjon 

    Seksjon for avrusning 

    Seksjon for behandling og utredning 

Klinikk for prehospitale 
tjenester 

Avdeling Nordmøre og Romsdal Seksjon Aukra 

    Seksjon Aure 

    Seksjon Averøy 

    Seksjon Fræna 

    Seksjon Gjemnes 

    Seksjon Halsa 

    Seksjon Kristiansund 

    Seksjon Surnadal 

    Seksjon Tingvoll 

    Seksjon Midsund 

    Seksjon Molde 

    Seksjon Nesset 

    Seksjon Raumna 

    Seksjon Sandøy 

    Seksjon Smøla Straumen 

    Seksjon Smøla Stornes 

    Seksjon Sunndal 

    Seksjon Vestnes 

  Avdeling Sunnmøre Seksjon Geiranger 

    Seksjon Giske 

    Seksjon Haram 

    Seksjon Haramsøy 

    Seksjon Ulstein 

    Seksjon Herøy 

    Seksjon Norddal 

    Seksjon Ålesund 

    Seksjon Sande 

    Seksjon Stranda 

    Seksjon Sula 

    Seksjon Sykkylven 

    Seksjon Vanylven 

    Seksjon Volda 

    Seksjon Ørskog 

Kvinneklinikken Avdeling Kristiansund og Molde Kristiansund føde/barsel 

    Kristiansund gyn.pol./legar 

    Molde føde/barsel 

    Molde gyn.pol./legar 

  Avdeling Volda og Ålesund Volda føde/barsel 
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    Volda gyn.pol./legar 

    Ålesund føde/barsel 

    Ålesund gyn.pol./legar 

Klinikk for medisin Medisinsk avdeling Volda 
Seksjon for diabetes og 
stoffskiftesykdommer 

    
Seksjon for geriatri- og 
alderssykdommer 

    Seksjon for blodsykdommer 

    Seksjon for mage- og tarmsykdommer 

    Seksjon for lungesykdommer 

    Seksjon for infeksjonssykdommer 

    Seksjon for hjertesykdommer 

  Medisinsk avdeling Ålesund Seksjon for blodsykdommer 

    
Seksjon for diabetes og 
stoffskiftesykdommer 

    Seksjon for hjertesykdommer 

    Seksjon for infeksjonssykdommer 

    Seksjon for lungesykdommer 

    Seksjon for mage- og tarmsykdommer 

    
Medisinsk intensiv/hjerteovervåkning 
Ålesund 

    Seksjon for nyresykdommer 

    
Seksjon for slag- og 
alderdomssykdommer 

  Kreftavdelinga Stråleenheten 

    Kreftpoliklinikken Ålesund 

    
Kreftpoliklinikken Volda 
Kreftpoliklinikken Kristiansund 

    Kreftsengeposten 

    Lindrende team Ålesund 

    Lindrende team Volda 

    
Lindrende team Molde 
Lindrende team Kristiansund 

    Kreftpoliklinikken Molde 

  Medisinsk avdeling Molde Seksjon for hjertesykdommer 

    Seksjon for infeksjonssykdommer 

    
Seksjon for diabetes og 
stoffskiftesykdommer 

    Seksjon for lungesykdommer 

    Seksjon for mage- og tarmsykdommer 

    Seksjon for blodsykdommer 

    Seksjon for nyresykdommer 

  Medisinsk avdeling Kristiansund 
Seksjon for slag- og 
alderdomssykdommer 

    
Seksjon for diabetes og 
stoffskiftesykdommer 

    Seksjon for nyresykdommer og dialyse 

    
Seksjon for blodsykdommer og 
medisinsk kreftbehandling 

    Seksjon for mage- og tarmsykdommer 

    Seksjon for lungesykdommer 

    Seksjon for hjertesykdommer 

Klinikk for psykisk 
helsevern 

Avdeling for distrikts-psykiatriske senter 
Sunnmøre 

DPS Ålesund poliklinikk 

    DPS Ålesund ambulant seksjon 

    DPS Vegsund amb. og døgnseksjon 

    DPS Sjøholt amb. og døgnseksjon 

    DPS Volda ambulant seksjon 

    DPS Volda døgnseksjon 

    DPS Volda poliklinikk 

  Avdeling for sykehuspsykiatri Mottaksseksjon Ålesund 



 

39 
 

    Subakutt seksjon Ålesund 

    Spesialseksjon Ålesund 

    
Seksjon for forsterka rehabilitering 
Ålesund 

    Seksjon for akuttpsykiatri Hjelset 

    Seksjon for rehabilitering Hjelset 

    Seksjon for utgreiing Molde 

  
Avdeling for alderspsykiatri og 
voksenhabilitering 

Alderspsykiatrisk seksjon Sunnmøre 

    
Seksjon for vaksenhabilitering 
Sunnmøre 

    
Alderspsykiatrisk seksjon Nordmøre og 
Romsdal 

    
Seksjon for vaksenhabilitering Nordmøre 
og Romsdal 

  
Avdeling for distriktspsykiatriske senter 
Nordmøre og Romsdal 

DPS Molde døgnseksjon 

    DPS Molde poliklinikk 

    DPS Kristiansund døgnseksjon 

    DPS Kristiansund poliklinikk 

Klinikk for rehabilitering 
Avdeling for fysikalsk medisin og 
rehabilitering 

Aure Rehabiliteringssenter 

    
Felles sengepost Fys.med/Revma. 
Ålesund 

    Mork Rehabiliteringssenter 

    Poliklinikk Ålesund 

  Revmatologisk avdeling Poliklinikk Ålesund 

  Avdeling for kliniske støttefunksjoner 
Seksjon for kliniske støttefunksjoner 
Molde 

    
Seksjon for kliniske støttefunksjoner 
Kristiansund 

    
Seksjon for kliniske støttefunksjoner 
Ålesund 

  Hudavdeling Poliklinikk Kristiansund 

    Poliklinikk Ålesund 

  Nevrologisk avdeling Poliklinikk Molde 

    Sengepost Molde 

    Poliklinikk Ålesund 

    Kontorseksjon & Ryggpoliklinikk Molde 

Klinikk for barn og unge Barne- og ungdomsavdelinga, Ålesund Neonatal intensiv 

    Sengepost for barn og unge 

    
Poliklinikk og dagbehandling for barn og 
unge 

  
Barne- og ungdomsavdelinga, 
Kristiansund 

Sengepost og dagbehandling for barn 
og unge 

    Poliklinikk for barn og unge 

  Avdeling for habilitering av barn og unge 
Seksjon for habilitering av barn og unge, 
Ålesund 

    
Seksjon for habilitering av barn og unge, 
Kristiansund 

  
Avdeling for psykisk helsevern barn og 
unge 

Poliklinikk Kristiansund BUP 

    Poliklinikk Molde BUP 

    Poliklinikk Ålesund BUP 

    Poliklinikk Volda BUP 

    Ungdomspsykiatrisk Sengepost (UPS) 

    Familieseksjon BUP 

Klinikk for diagnostikk Avdeling for medisinsk biokjemi Seksjon Kristiansund 

    Seksjon Molde 

    Seksjon Ålesund 

    Seksjon Volda 

  Avdeling for medisinsk mikrobiologi Seksjon Molde 

    Seksjon Ålesund 
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  Avdeling for patologi Seksjon Molde 

    Seksjon Ålesund 

  Avdeling for radiologi Ålesund og Volda Seksjon Ålesund 

    Seksjon Volda 

    Brystdiagnostisk senter (BDS) Ålesund 

  
Avdeling for radiologi Molde og 
Kristiansund 

Seksjon Molde 

    Seksjon Kristiansund 

Klinikk for kirurgi 
Kristiansund 

  
Sengepost for kirurgi og ortopedi, 
Kristiansund 

    Seksjon for akuttmottak Kristiansund 

    Seksjon for anestesi Kristiansund 

    Seksjon for dagkirurgi 

    Seksjon for intensiv Kristiansund 

    
Seksjon for leger kirurgisk klinikk 
Kristiansund 

    
Seksjon for operasjon og sterilsentral 
Kristiansund 

Klinikk for kirurgi Molde 
Avdeling for dagbehandling og operative 
seksjoner 

Seksjon for anestesi 

    
Seksjon for dagbehandling og kirurgisk 
poliklinikk 

    Seksjon for operasjon og sterilsentral 

  
Avdeling for kirurgiske og 
akuttmedisinske seksjoner 

Kirurgisk sengepost A 

    Kirurgisk sengepost B 

    
Seksjon for akuttmottak, legevaktsentral 
og skadepoliklinikk 

    
Seksjon for intensivbehandling og 
overvåking 

  Avdeling for anestesiologi   

  Avdeling for kirurgi   

  Avdeling for ortopedi   

  Avdeling for ØNH, tann/kjeve ØNH-poliklinikk Molde 

    Hørselssentral Molde 

    Tann/kjeve poliklinikk, Molde 

    
ØNH-poliklinikk/hørselssentral 
Kristiansund 

  Avdeling for øyesykdommer Øye-poliklinikk Molde 

Klinikk for kirurgi Volda Akuttavdeling   

  Kirurgisk avdeling   

Klinikk for kirurgi 
Ålesund 

Anestesiavdeling Akuttmottaket Ålesund 

    AMK Møre og Romsdal 

    Anestesiseksjonen Ålesund 

    
Driftsavsnittet, ambulansetjenesten og 
medisinsk nødmeldetjeneste Ålesund 

    
Intensivseksjonen - kirurgi - medisin - 
postopr - Ålesund 

    Luftambulanse, fly Ålesund 

    Luftambulanse, helikopter Ålesund 

    Smertepoliklinikk Ålesund 

  Kirurgisk avdeling Bryst- og endokrinkirurgisk seksjon 

    Gastrokirurgisk seksjon Ålesund 

    Generell kirurgisk seksjon 

    Kar/thorax-seksjon 

    Urologisk seksjon 

  Operasjonsavdeling Hovedoperasjon Ålesund 

    Dagkirurgi Ålesund 

    Sterilforsyning Ålesund 

  Ortopedisk avdeling Ortopedisk poliklinikk Ålesund 
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    Ortopedisk sengepost Ålesund 

    Revmakirurgisk seksjon Ålesund 

  Kjevekirurgisk avdeling   

  ØNH-avdeling 
ØNH-poliklinikk og operasjonsstuer 
Ålesund 

    ØNH-sengepost Ålesund 

    Hørselssentral Ålesund 

    Audiopedagogisk seksjon Ålesund 

  Øyeavdeling Øyepoliklinikk Ålesund 

    Øyeoperasjonsavdeling Ålesund 

    Øyesengepost Ålesund 

Klinikk for drift og 
eigedom 

Avdeling for allmennteknikk Seksjon for allmennteknikk Kristiansund 

    Seksjon for allmennteknikk Molde 

    Seksjon for allmennteknikk Volda 

    Seksjon for allmennteknikk Ålesund 

  Avdeling for kjøkken og kantine Seksjon for kiosk og kafé 

    
Seksjon for kjøkken og kantine 
Kristiansund 

    Seksjon for kjøkken og kantine Molde 

    Seksjon for kjøkken og kantine Volda 

    Seksjon for kjøkken og kantine Ålesund 

  Avdeling for medisinsk teknikk 
Seksjon for medisinsk teknikk 
Kristiansund og Molde 

    
Seksjon for medisinsk teknikk Volda og 
Ålesund 

  Avdeling for støttefunksjoner Seksjon for dokumentasjon 

    
Seksjon for logistikk, forsyning og 
interntransport 

    Seksjon for reinhald Kristiansund 

    Seksjon for reinhald Molde 

    Seksjon for reinhald Volda og Ålesund 

    Seksjon for servicetorg 
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