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Kort oppsummert innspill fra styremedlem Fredrik Sund 
Etter gjennomgang av korrespondanse med seksjonsoverlegene ved medisinsk klinikk 
UNN Tromsø i sak 39-2013 fremmer Sund flere kommentarer som ønskes belyst.   
 Legene har nå sendt en bekymringsmelding til UNN HF sin ledelse og til styreleder i 

RHF. Dialog mellom legene og ledelsen ved foretaket etterspørres. Det angis at det 
planlegges en drift med korridorpasienter og at disse pasientene skal ligge på 
pasienthotell. Dette ansees ikke realistisk for denne pasientgruppens pga dens 
sykelighet. 

 Prosessen frem til styrevedtaket i UNN angis å fremstå som lite tillitsvekkende. 
Premiss ble endret kort tid før vedtak og fagfolk markerer sterk uenighet (jf. disse 
brev og protokolltilførsler i UNN HF sin styreprotokoll).  

 Sett i lys av liknende bekymringsmeldinger/varslinger fra helsearbeidere i andre 
helseforetak er riktig at styret som helhet involveres i saken.  

 
Bakgrunn for omstillingene ved UNN for 2013 
UNN var i 2007 i en situasjon med underskudd på nærmere 500 millioner og helt 
manglende evne til å investere i nødvendig medisinsk teknisk utstyr og verdibevarende 
vedlikehold av bygningsmassen.  
 
Gjennom en omfattende omstillingsprosess har foretaket de siste årene vært i 
økonomisk balanse, og i 2010-2011 også med et lite overskudd. Dette har muliggjort 
betydelige investeringer i medisinsk teknisk utstyr som røntgenutstyr i Narvik, Harstad 
og Tromsø, nye strålemaskiner i Tromsø, nye operasjonsbord, betydelige mengder nytt 
”småutstyr” i alle våre sykehus og opptrapping av vedlikehold av bygninger.  
 
Omstillingene har også vært en forutsetning for at foretaket skal kunne gjennomføre 
planlagte store investeringer med utbygging av UNN i Breivika (A-fløy utbygging), nytt 
pasienthotell, PET-senter og nytt sykehusbygg i Narvik. Sentrale momenter i 
omstillingene i UNN fra 2007 har vært organisatorisk endring med etablering av en 
tydeligere organisatorisk struktur med samling av alle kliniske og laboratoriefaglige 
avdelinger i ca.10 klinikker, noe færre mellomledere og vridning av aktiviteten fra 
døgnbehandling til dag- og poliklinisk behandling.  
 
 
For 2013 hadde foretaket en netto omstillingsutfordring på ca. 67 millioner kroner, 
tilsvarende rundt 1 % av foretakets samlede budsjett. Omstillingsutfordringen fremkom 
hovedsakelig på grunn av følgende forhold: 
 
 



 

 Økt overskuddskrav fra det regionale foretaket (17 millioner kroner) 
 Økte utgifter til IKT  
 Økt vedlikehold av bygninger og behov for ombygginger 

 Samhandlingsreformen med finansiering av ø-hjelp senger i kommunene 
 Økte pensjonskostnader som følge av økning i antall ansatte i 2012 

 
Omstillingstiltak 2013 
Foretakets ledelse og styre valgte å tilnærme seg omstillingsutfordringen med to 
hovedtiltak: 

 Reduksjon i antall senger for innlagte pasienter i både psykiatrien og somatikken 
 Satsing på det vi kaller ”aktivitetsstyrt bemanning”, som er en bedre 

langtidsplanlegging og styring av bemanningen i sykehuset, og som først og fremst 
vil gi gevinster i form av mindre bruk av overtid og innleide vikarer.  

 
Etter prosesser internt i foretaket (som inkluderte involvering av tillitsvalgte på mange 
nivå fra sommeren 2012) fikk denne tilnærmingen i desember 2012 tilslutning fra et 
samlet styre for foretaket i forbindelse med behandlingen av virksomhetsplan og 
budsjett for 2013. Den mer nøyaktige innretning av tiltakene var da ikke klar.  
 
Det ble deretter igangsatt prosesser for å detaljere innholdet i tiltakene. Foretakets to 
psykiatriske klinikker har etter grundige prosesser internt med god deltakelse fra de 
ansatte gått inn for å håndtere sin del av omstillingsutfordringen ved å legge ned en 
”subakutt” sengepost i Tromsø, koblet med en rekke tiltak for å styrke andre enheter , 
inkludert DPS-ene. Dette oppfattes å være i tråd med føringer i oppdragsdokumentet 
om økt satsing på DPS og gradvis mindre på sentrale sykehusfunksjoner innen 
psykiatrien. Denne planen ble vedtatt enstemmig av UNNs styre 6. februar i år, og det 
har ikke vært omfattende uenighet om dette internt i foretaket – om enn noe mer 
kritikk i media.  
 
Detaljering av tiltakene med færre senger for innlagte pasienter ble så gjort av en 
arbeidsgruppe ledet av viseadministrerende direktør (nå konstituert administrerende 
direktør), med representanter for ledelsen samt foretakstillitsvalgte for NSF og 
legeforeningen. Arbeidet baserte seg på innspill fra klinikkene om hvilke 
sengereduksjoner de så kunne være mulig, koblet med definerte kompenserende tiltak. 
Prosessen endte med et konkret forslag fra konstituert administrerende direktør, som 
ble vedtatt av UNNs styre i ekstraordinært styremøte 20. februar, mot de fire 
ansattevalgte representanters stemmer.  
 
Årsaken til at dette ble vedtatt i et ekstraordinært styremøte to uker senere enn 
planlagt, var klare tilbakemeldinger fra tillitsvalgtapparatet om at forslagene som først 
ble presentert ikke var diskutert og risikovurdert i tilstrekkelig grad nedover i 
organisasjonen (klinikk- og avdelingsnivå), og at medvirkningen her ikke hadde vært 
god nok. Det ble derfor iverksatt til dels omfattende, om enn relativt raske, prosesser på 
avdelings- og klinikknivå for å risikovurdere og foreslå kompenserende tiltak.  
 
  



 

Det endelige forslaget som ble vedtatt av foretakets styre var justert i henhold til disse 
prosessene. De ansattevalgte styremedlemmene fant likevel ikke at tiltakene var godt 
nok forankret i organisasjonen til at de kunne støtte forslaget, og det har i etterkant av 
styrets vedtak vært betydelig uro i organisasjonen rundt dette, med til dels omfattende 
mediedekning (i hvert fall lokalt). 
 
Tiltaket som omhandler aktivitetsstyrt bemanning er foreløpig ikke konkretisert for 
den enkelte enhet, og omfattes ikke i samme grad av uenighet og uro. 
 
Kort beskrivelse av tiltak og bakgrunn for disse 
Reduksjonen i antall senger i somatikken i UNN Tromsø er vedtatt gjennomført slik: 

 En sengepost med 25 senger og tre fagområder stenges, fagområdene fordels på to 
andre sengeposter, sengeposten omgjøres til pasienthotell  

 Flere sengeposter gjennomfører mindre reduksjoner i antall senger 
 Totalt reduseres med 37 senger for innlagte pasienter 

 Det etableres ca 30 nye pasienthotell senger, reell reduksjon i antall senger er derfor 
7.  

Følgende momenter har vært viktige for at foretakets styre og ledelse finner det fullt ut 
forsvarlig og riktig å redusere antall senger for innlagte pasienter i somatikken:  

 UNN har gjennomgående lengre liggetid for sine pasienter enn sammenlignbare 
sykehus. Delvis kan dette skyldes geografiske og organisatoriske forhold, men ikke 
utelukkende. UNN har også relativt flere senger i sykehuset enn eksempelvis St. Olav 
og Haukeland sykehus. 

 Lav dagbehandlingsandel og lengre liggetid i sykehus enn nødvendig (ikke minst før 
operasjoner) er ikke bra for pasientene. Prioriteringene ledelsen og styret har 
foretatt er derfor medisinskfaglig riktig, blant annet med redusert risiko for 
sykehusinfeksjoner.  

 Som følge av samhandlingsreformen er antall liggedøgn for utskrivingsklare 
pasienter i somatikken redusert med gjennomsnittlig ca. 10 pr dag siste år, uten at 
antall sykehussenger er redusert tilsvarende. Ressursene er trukket ut av sykehuset 
og gitt til kommunene. 

 Fra 2010 til 2012 er antall liggedøgn i UNN redusert med ca. 14.000, tilsvarende ca. 
38 senger pr døgn i snitt, uten at antall senger er redusert tilsvarende 

 Mangel på kompetent personell er i ferd med å bli vår største utfordring, og 
tiltakene gjør det mulig å omdisponere arbeidskraft til områder med 
personellmangel 

 Samtlige klinikker oppgir at de har et større eller mindre potensial for å endre drift 
slik at pasientgrupper de i dag har innlagt på sengepost kan overnatte på 
pasienthotell, forutsatt at flere pasienthotellsenger blir tilgjengelig i sykehuset 

 Det er til enhver tid et antall ledige senger i UNN Tromsø, og (nesten) uten unntak 
betydelig flere ledige senger enn det er korridorpasienter (forutsatt måling tidlig på 
morgenen). I den kabal for sengefordeling og bruk som nå legges inngår en samlet 
sett bedre utnyttelse av den totale sengekapasitet.  

 Det er i styresaken beskrevet og lagt til rette for en rekke risikoreduserende tiltak. 
 



 

Videre prosess 
De vedtatte tiltak for omstilling gjennomføres som planlagt. Det pågår en rekke 
prosesser på klinikk- og avdelingsnivå med betydelig involvering av de ansattes 
representanter i henhold til de rutiner og strukturer. I siste styremøte 20.3. fikk 
direktøren fullmakt av styret til å tilpasse den konkrete løsning av kabal med plassering 
og organisering av sengeposter slik man finner det mest riktig.  
 
Denne saken har totalt sett avdekket at kommunikasjonen mellom ledelse og ansatte 
internt i foretaket ikke er god nok, særlig på enkelte områder på nivåene under den 
øverste ledelse. Administrerende direktør vil i nær fremtid gjøre omfattende endringer i 
systemet for dialog og oppfølging av enhetene i foretaket, med å innføre månedlige 
møter med ledere på klinikk-, avdelings- og seksjonsnivå for å bedre den interne 
kommunikasjon, og sikre felles forståelse av utfordringer og muligheter på alle 
ledelsesnivå. Videre har foretaket i prosessen med virksomhetsplanlegging for 2014, og 
for langtidsplanleggingen 2014 – 2021, lagt opp til å involvere de ansattes 
organisasjoner på et langt tidligere tidspunkt og i større grad enn det som har vært 
gjort før. Dette for å bidra til en mer felles forståelse av utfordringer og muligheter også 
her. 
  
Vurdering og konklusjon 
Foretaket har hatt en målrettet og begrunnet prosess for gjennomføringen av sin 
omstilling, men tar selvkritikk på at dialogen med mellomledere og hurtigheten i 
enkelte prosesser har vært høy. Det beskrives tydelige tiltak som direktøren ved UNN 
HF vil gjennomføre for å sikre forankring i prosessene og dermed god dialog med 
mellomledere med fagansvar. Dette er også i tråd med Helse Nords kjerneverdier 
respekt og trygghet. En god dialog med faglig ansvarlige vil også sikre at kvalitet i 
behandling opprettholdes eller en endring av tiltakene dersom forsvarligheten 
utfordres.  
 
Sund påpeker at prosessen ikke har vært tillitvekkende. Responsen fra ledelsen ved 
UNN oppfattes som at de har tatt selvkritikk på dette punkt og vil gjennomføre bedre 
prosesser fremover. En gjenskapt god dialog mellom medisinskfaglige  ansvarlige 
mellomledere og toppledelsen er betryggende sett fra et pasientsikkerhetsaspekt.  
 


