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Jostein Arnesen

Seksjonsleder
Revmatologisk kontor

Revmatologisk avdeling
Diakonhjemmet Sykehus AS
Jostein.Arnesen@diakonsyk.no

Om oss

Utdanning
• Master of Management, BI Lederutdanning, 2005
• Bachelor i IKT og økonomi, Agder Distriktshøgskole, 1992

• Har arbeidet ved Diakonhjemmet Sykehus siden 2010 

• Kontorleder ved revmatologisk poliklinikk – som har 36.000 
konsultasjoner årlig

Innledning



Rådgiver
Enhet for administrative fellestjenester

Avdeling for Interne tjenester
Diakonhjemmet Sykehus AS
m-fromre@diakonsyk.no

Marianne Svendsen Fromreide

Utdanning
• Bachelor i reiselivsledelse, University of Brighton, 2005

• Har arbeidet ved Diakonhjemmet Sykehus siden 2015 

• Teamkoordinator ved Internt servicetorg
• Prosjektstøtte ved Internt servicetorg

• Fasilitering av Kontorutviklingsprosjektet

Innledning Om oss



Rådgiver
Enhet for administrative fellestjenester

Avdeling for Interne tjenester
Diakonhjemmet Sykehus AS

Solvi.Gulbrandsen@diakonsyk.no

Sølvi O. Gulbrandsen

Utdanning
• Master i helse- og sosialinformatikk, UiA, 2016-
• Bachelor i sykepleie, HiO, 2012

• Har arbeidet ved Diakonhjemmet Sykehus siden 2015 

• Rådgiver ved Henvisning- og postmottaket
• Prosjektstøtte ved Internt servicetorg

• Fasilitering av Kontorutviklingsprosjektet

Innledning Om oss



Tekst

• Diakonalt

• Ideelt

• Lokalsykehus for Oslo Vest
– Medisinsk og kirurgisk: Tre bydeler 

– Psykisk helsevern litt mindre områder

– Revmatologi for hele Oslo, pluss visse region- og 
landsfunksjoner

• Pasienter fra hele Norge

Diakonhjemmet SykehusInnledning



Organiseringen av Diakonhjemmet Sykehus

Tre ledernivåer

Nivå 1 - Direktør

Nivå 2 - Avdelingsleder

Nivå 3 - Enhetsleder

Innledning



Bakgrunn for Kontorutviklingsprosjektet

Tekst

Kontorutviklingsprosjektet
- Risikoområde: Pasientadministrativt arbeid

- Prosjekt
- Styrking og utvikling

- Nettverk

Utgangspunkt – sett fra klinikk
• Kontortjenestene på Diakonhjemmet havnet i sykehusets risikomatrise

• «Something is rotten in the state of Denmark» 

• Kompetanse? Robusthet? Sykefravær? Økonomi? Teknologi? Juss?

• Veldig ulike avdelinger

• Sykehusets ledelse ønsket å redusere risiko

– Men hvordan…hva…hvem…hvor

Bakgrunn



Tekst

Bakgrunn Endringer i kontortjenesten

Hva fører til endringer?

• Rammebetingelser

• Finansiering

• Lovgivning

• Økte forventninger fra befolkningen

• Oppgaveglidning

• Teknologi

• Organisatoriske endringer lokalt

Håndtering av nye krav til kontortjenesten

• Sentralisering /desentralisering

• Endret behov for kompetanse?



Kontornettverket

Tekst

Hvorfor denne metoden?

• Skape forståelse

• Utveksle erfaringer

• Muliggjøre samarbeid på tvers

• Involvere i endringsprosess

• Styrke tilknytning

Nettverk: Uformelt sammensatt forum med formål 
om at ledere i kontortjenesten skal snakke sammen 
om organisering, drift, oppgaver og utvikling. 

Metode



Fasilitering av nettverket

Fasilitering av nettverket og understøtte 
arbeidet

• Tilrettelegge arbeidet

• Møteorganisering

• Referatskriving

• Innhente informasjon

• Sammenstille rapporter
Fasilitering: En teknikk som retter seg mot det å gjøre 
det lettere for en sammensatt gruppe å utrede det 
den ønsker og levere et produkt.

Metode



Tekst

Formål:

Å danne et bilde av hvilke utfordringer som eksisterer i 
kontortjenesten, og hvordan de ulike enhetene jobber.

Det ble identifisert seks utfordringsområder som 
har dannet grunnlag for prosjektets videre 
arbeid:

• Kompetanse

• IKT

• Styring og ledelse

• Oppgaveglidning

• Kultur

• Organisering, samhandling og service

Rapportene «Kontorutviklingsprosjektet»



«Kartlegging av areal og arbeidsoppgaver»

Tekst

Formål:

• Å kartlegge og synliggjøre arealbruk og 

arbeidsoppgaver

• Å fremheve likhetene mellom kontortjenestene

• Undersøke muligheten for samarbeid på tvers

Rapportene



Tekst

Metode:

• Kartlegging

• Møtevirksomhet og «én til én»-samtaler

• Observasjon og hospitering

Funn:

• Arbeidsoppgaver i stor grad ikke stedbundet
– På grunn av organisering?

– Effekter på robusthet og sårbarhet

• Kontorlederne deltar i ulik grad i daglig drift

• Noe ulike rutiner for utførelsen av 
arbeidsoppgavene

Rapportene «Kartlegging av areal og arbeidsoppgaver»



«Utfordringer og sammenhenger i kontortjenesten»

Tekst

Formål:

• Å belyse hovedutfordringer som kan trekkes ut 
i fra det tidligere prosjektarbeidet

• Skape en felles forståelse av utfordringsbildet 
til kontortjenesten

Metode:

• Tidligere rapporter  

• Kartleggingsskjema

• Workshop

Rapportene



Tekst

Min hverdag ved revmatologisk avdeling:

Har vi en utfordring?

- Vi prøver å løse den

Hvor lenge skal vi vente?

- Mandag morgen

Hva hvis det ikke virker?

- Da gjør vi noe annet

Hvis vi ikke vet sikkert?

- Så er det sikkert ingen andre som vet heller

- Vi prøver, og justerer ved behov

Hvis det trengs noen til å være pilot?

- JA! Vi gjør det!

Når nedsetter vi en prosjektgruppe?

- Hvis vi må – ellers løser vi alt på veien

Er vi gode?

- JA! Og det er lov til å si det

Kan vi bli bedre

- JA! Hver dag

En inkrementelt forbedret hverdagOppsummering



Tekst

Hva er vårt fag?

• Samme som leger og sykepleiere (!)

• Forutsetning for jobbglidning

• Nærhet og felles virkelighet

Bygge videre på integrert klinikk

• Gode helsetjenester er komplisert 

• Alle faggrupper er nødvendige bidragsytere i den kliniske hverdagen

Styrke kontormiljøene

• Videreutdanning – både videregående og høyskole

• Personale med ulik bakgrunn, rolle og kompetanse – tverrfaglighet i egen enhet 

• Formalisert fagutvikling i hverdagen for alle ansatte, med støtte fra stab

• Likestilt med andre faggrupper i lederstruktur

• Nettverk for kontorledere

• Nok ressurser –> utvikling og robusthet (kanskje var det hele problemet?)

Ta vare på det vi er gode på!!

Lærdom – sakOppsummering



Tekst

Hva burde et mandat inneholde?

• Mål

• Tidsplan

• Roller

• Beslutningspunkter

• Støtte fra ledelse

Tillit

• Ledere er avhengig av tillit

• Klare beskjeder, på sak – og evt. person

Åpenhet 

• Alle får vite hva ledelsen tenker på

• Det er lov å stille kritiske spørsmål til prosessen!

Lærdom – prosessOppsummering

Koordinering 
daglig drift

Kompetanse

Utvikling IKT
Eventuelle 

felles-
prosjekter



Hvordan har nettverksmodellen fungert?
• Fokus på lokale utfordringer

• Engasjert

• Inkludert

• Skapt et nettverk

Hva har vi oppnådd?
• Rapporter 

• Forståelse for hverandres drift

• Styrket beslutningsgrunnlag for ledelsen

• Beveget seg bort fra hypoteser til en mer omforent 
problemdefinisjon? 

Veien videreOppsummering



Hva gjør vi nå?

• Involvere ansatte i drift

• Skape relasjoner

• Forbedre utviklingsområder

• Høyere kompetanse

• Bedre oppgaveglidning

• Samhandling på tvers

Oppsummering Veien videre



En reise i omstilling…?
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