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Dette handler ledelse om

Endringsledelse er nå en naturlig 
del av å lede:

• Trygghet vs usikkerhet

• Å bruke handlingsrommet:

– Indre kriser vs ytre kriser

– Disrupsjon – naturlig vs skapt
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FAQ – for dere som ikke kjenner sykehuset

Lokalsykehus • 145 000 i tre bydeler i Oslo
• Avlaster AHUS med akuttpasienter 

fra Groruddalen
• 1500 innom hver dag

Behandlinger • Indremedisin, akutt/planlagt 
kirurgi og ortopedi, revmatologi

• Psykisk helse og rus

Spesialiteter • Spesialisert revmatologisk 
rehabilitering

• Psykofarmakologi
• Arbeid og psykisk helse

➢ 1700 ansatte
➢ 2,1 mrd
➢ Stor på 

forskning
➢ 9 phd i 2019



Direktør 2013



Sykehusdirektør 2017



Vi må ha mot til å gjennomføre endringer 
uten å ha fasiten på alt

Trygghet vs usikkerhet



Pasient-
behandling og 
samhandling

Budskapet



Strategisk veikart
Vi moderniserer sykehuset innenfor rammene av det gamle

Effektivitet: IKT, produktivitet, arbeidsprosesser
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Robust: fag, økonomi, aktivitet

Fremtidens 
sykehus
Moderne 

Robust
Effektivt

2018 20202019

Innføring av 
pakkeforløp 

PHV

Endring overordnet 
organisasjonsstruktur

2018

2019

2020

Organisering og 
flytting av 

sengeposter 
somatikk

Senterorganiserin
g poliklinikk SOR

Fortetting av 
kontorarealer 

Steinerud 

Slått sammen 
KLA og 
Revma

Opprettelse av 
felles 

kontortjeneste

Nye fleksible 
personalgarderober

Flytting av 
alderspsykiatri til 

Steinerud

Lager og 
logistikk

Innføring av  
DIPS Arena

«neste pasient» 
på operasjon

Overta 
medikamentell 

onkologi

Elektronisk 
innsjekking 

og 
tavleløsninge

r

Fo
rb

ed
re

t 
ø

ko
n

o
m

i m
ed

 1
5

0
 M

N
O

K
, f

o
rb

ed
re

t 
ko

st
n

ad
si

n
d

ek
s

Forbedret økonomi med 150 MNOK, forbedret kostnadsindeks
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Erfaringer og utfordringer 2013 - 2020

• «Vi må endre oss selv før andre gjør det for oss»

– Hvordan nå gjennom med budskap om «harde tider» når vi er «så inderlig gode» - ser vi 
varsellampene?

• Vi har vært stolte av vår evne til inkrementelle endringer 

– Nå gjennomfører vi fundamentale endringer

• Kultur sitter i veggene, men ikke kultur for fundamentale endringer

– Den må øves (og helst i gode tider)

• Vil vi ledes med dialog eller med ropert? Pisk eller gulrot?

• Lederne MÅ være med

– Framdrift, lojalitet, konflikthåndtering



Sykehusdirektør 2020



En ny type usikkerhet

Pasientene 

– ukjent sykdom

– antall

Ansatte 

– antall i karantene 

– antall syke/døde

– hvordan håndtere frykt? 

Utstyrsmangel  

– prioriteringer

– lock down



Omstillingsevne 1: Dette har vi gjort før

• Vi trengte både Covid19-kohortpost og sengepost for mulig 
smittede med andre akutte sykdommer

• Sengepostene ble omrokkert på svært kort tid: 

– Kirurgisk elektiv post 
ble «ventepost» i en annen etasje

– NBRR ble flyttet ut av sykehuset til
ledige lokale ved Alders-
psykiatrisk avdeling på Tåsen

– Sengepostene lånte
senger og personell fleksibelt
av hverandre



Omstillingsevne 2: 
Samarbeid på kryss og tvers

• Fagfolk lånes ut og går inn i nye roller

• Professorer i skallsikring og renholdere som helter

• Intensivopplæring av sykepleiere fra andre poster

• Dugnad:

– Hva kan jeg gjøre for deg?

– Dette skal vi klare – sammen!



Omstillingsevne 3: 3D-printeren gikk varm



Omstillingsevne 4: Nye terapi-kanaler



Vi undersøkte
fornøydhet med video-
konsultasjoner hos 
revmapasienter i tidlig
fase av pandemien



Konsultasjon

svært fornøydsvært misfornøyd

Fornøydhet med video/telefonkonsultasjon
(median 10 (iqr 8-10))

N=137



Video ved fremtidige konsultasjoner

Ønsker videokonsultasjon

Usikker/ ønsker ikke 
videokonsultasjon

• Høyere andel med 
uakseptabel 
sykdomstilstand

• Høyere andel som syns det 
var problematisk å ikke bli 
undersøkt

• Høyest andel blant personer 
mellom 50-69 år

• Høyere andel som sparer tid og 
reisevei

47 (34%)

90 (66%)

• Diagnose
• Kjønn
• Arbeidssituasjon
• Sykdomsvarighet
• Sykdomsaktivitet
• Tekniske problemer



Kriseløsning eller varig praksis?



Hva lærte vi om videokonsultasjoner?

• Oppfølging av kroniske pasienter i et «stengt» sykehuset

• Teknisk gjennombrudd for nye løsninger

• Viktig med helsepersonell som kan klinisk kommunikasjon

• Vi trenger en «hub» for fremtidige digikonsultasjoner: 

– Teknisk støtte

– Faglig samarbeid mellom kolleger

– Profesjonelle omgivelser



Omstillingsevne 5: 
Webinar og digital konferanse

● Kunnskapsspredning ● Økonomi ● Bærekraft – grønn kongress



Endring er den nye normalen

• Vi må møte framtiden før framtiden møter oss

Endringsledelse handler om å forstå:

• Sunn vs usunn trygghet – hvor er organisasjonens selvforståelse?

• Sunn vs usunn usikkerhet – hvordan beholde strategisk overblikk 
når frykten setter seg?

Trygghet ↔ Usikkerhet





Takk for oppmerksomheten


