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Over flere år har vi vært vitne til endringer i ledelse og organisering av sykehusene. 

Situasjonen er bekymringsfull. Endringene rammer kvaliteten i pasientbehandlingen og 

svekker arbeidsmoral og arbeidsglede. Unge kolleger våger ikke ta opp problematiske forhold 

på arbeidsplassen av frykt for represalier. Samtidig kommuniserer ledelsen at helsetilbudet til 

befolkningen stadig blir bedre.  

 

Tidligere bekymringsmeldinger og innspill til UNN-HF er til nå blitt avvist. Vi får høre at 

ledelsens beslutninger er nødvendige, at omstillingsprosesser er krevende, at det må spares og 

at alle lojalt må følge styrets beslutninger. Svarene er ikke tilfredsstillende. Vi henvender oss 

derfor direkte til ledelsen i Helse Nord med kopi til helseministeren og Legeforeningen. 

 

Stadige omorganiseringer gjennomføres i strid med klare, faglige råd. Langsiktig Omstilling 

og Utvikling (LUO) er en av flere pågående omstillingsprosesser ved sykehuset. Prosessene 

resulterer i svekket tilbud til pasientene, manglende oversikt og dårlig arbeidsmiljø. I et slikt 

klima forsvinner også motivasjon og personlig ansvarsfølelse. Belastningen er ulikt fordelt på 

sykehusenes klinikker, og merkes best ved de avdelinger som har måttet gjennomføre de 

største og fleste omstillingene. De rammer helsearbeiderne ulikt, avhengig av hvor i de 

forskjellige ledersjiktene de befinner seg. Følgelig deles ikke erfaringene som beskrives i 

dette brevet av samtlige kolleger ved sykehusene. 

 

Innsparinger og kutt i antall sengeplasser har ført til en beleggsprosent som tidvis overstiger 

det forsvarlige. Leger og sykepleiere tvinges til å justere tilbudet etter ledige senger – ikke 

etter pasientens behov. Et økende antall pasienter får suboptimal behandling fordi de ikke 

innlegges ved klinikken de etter diagnose hører hjemme ved. Hardt pressede vakthavende 

leger og sykepleiere tvinges til å forhandle om ledige sengeplasser. Dette leder til konflikter 

mellom helsearbeidere, især på sårbare kvelds- og nattevakter. 

 

Sentralisering av makt og kontroll ledsages av desentralisering av plikt og ansvar i UNNs 

nåværende regime. Ledelsens grep for å sikre «effektivitet» og «flyt» i pasientbehandlingen 

fremstår som kontraproduktive for oss som står i direkte pasientkontakt. Ledelsen mangler 

forståelse for hvordan deres vedtak påvirker den kliniske hverdag. Et esende sjikt av 

mellomledere isolerer beslutningstakerne i toppledelsen og styret. Offentlig kritikk besvares 

gjerne med at man ikke kjenner seg igjen i virkelighetsbeskrivelsen. Problemet er identifisert i 

helseforetakets egen LUO-evaluering, utført av Oxford Research (1). I kapittel 7.3.2, Et 

tåkelag i organisasjonen, konkluder rapporten med at «det er en gjennomgående opplevelse i 

organisasjonen at det operative leddet har blitt viet for lite oppmerksomhet». LUO-prosjektet 
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videreføres uten at kunnskapen synes å komme til nytte. 

 

Svakheten ved de tekniske styringsmålene ved UNN kan illustreres med følgende: 

Sykehusdirektøren fikk i 2012 en nasjonal pris for sitt lederskap. I begrunnelsen legger juryen 

vekt på innføringen av LEAN som verktøy for forbedring av pasientforløp (2). Virkeligheten 

viser at UNN ligger på nasjonalt bunnivå for utredning av flere kreftsykdommer. Dette i følge 

tall fra Helsedirektoratet for fjerde kvartal 2013 (3). Mens juryen berømmer direktøren for 

hans «utvikling av mennesker og virksomhetstransformasjon», erfarer ansatte stadig mer tap 

av arbeidsglede og fellesskapsånd blant leger, sykepleiere og annet helsepersonell. Erfarne 

medarbeidere sier opp og flykter fra rammebetingelser som gjør det vanskelig å levere 

forsvarlig helsehjelp. 

 

Sykehusdirektøren lanserte endringer i organisasjonen av UNN gjennom en kronikk i tre 

lokalaviser og en landsdelsavis (4). Lanseringen skjedde før endringene var drøftet i de 

ansattes organisasjoner, og ikke minst før de var behandlet i styret. Innlegget er et klart brudd 

på arbeidslivets etablerte trepartssamarbeid. Direktørens senere «beklagelse» mangler 

troverdighet. Den ble presentert på intranettsiden, men forsvant etter få dager. Kronikken, 

derimot, ble stående. Beklagelsen er fremdeles ikke presentert offentlig. 

 

Vi finner det svært bekymringsfullt når kolleger og tillitsvalgte som tar opp problematiske 

forhold på vegne av pasienter og kolleger blir møtt med sanksjoner. Da overlege Sigurd Sparr 

i 2010 planla en kronikk om hvordan samhandlingsreformen kunne svekke tilbudet til 

geriatriske pasienter, fikk han munnkurv av direktøren og ble truet med oppsigelse. Tross 

senere forsikringer om at dette var en enkelt «glipp» fra direktørens side er det kjent at flere 

tillitsvalgte etter denne episoden har mottatt lignende trusler og blitt utsatt for ydmykende og 

utmattende prosesser fra ledelsens side. Slike prosesser pågår i dag, og bidrar ikke til å skape 

et forsvarlig arbeidsmiljø. 

 

Kjernevirksomheten i sykehus er som kjent behandling av pasienter. Vi ber sykehuseier om 

å sette seg inn i forholdene ved UNN og iverksette tiltak som sikrer at dette formålet blir 

styrende i planleggingen av sykehusenes framtid. Ensidig fokus på økonomi som går ut over 

behandlingen må ikke tolereres. Den økende byråkratiseringen må stanses. Faglighet må 

vektlegges. Slagord om å sette pasienten i sentrum må ledsages av beslutninger og tiltak der 

nettopp dette er formålet. Det må aktivt legges til rette for diskusjon og konstruktiv kritikk. 

Dette er nødvendig for å utvikle sykehusene. 
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