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Saksansvarlig:  Lena E. Nielsen, HR-sjef 
Møtedato:  26. oktober 2016 

Nasjonal helse- og sykehusplan - Oppfølging av mandat 
vedrørende stedlig ledelse Finnmarkssykehuset HF 
 
Ingress: Helse Nord RHF har i styresak 60 -2016 Nasjonal helse – og sykehusplan gitt 
foretakene mandat for oppfølging av planen. Denne saken er en oppfølging av mandatets 
punkt 8 og 9.2 om stedlig ledelse.  
 
 
Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar rapporten om organisering av stedlig ledelse til 

etterretning.  
2. Styret ber Administrerende direktør om å sørge for at prinsippet om stedlig ledelse 

er førende og grunnleggende for organisasjonsutviklingsprosjektene som pågår i 
foretaket.  

3. Rapporten med styrets vedtak oversendes Helse Nord RHF 
 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg 
2. Stedlig ledelse i Finnmarkssykehuset – rapport fra Arbeidsgruppen.  
3. Nasjonal helse- og sykehusplan – Prosjektmandat for oppfølging av styresak 60-

2016 i Helse Nord RHF 
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Nasjonal helse- og sykehusplan - Oppfølging av mandat 
vedrørende stedlig ledelse  Finnmarkssykehuset HF 
  
Saksbehandler:  Lena E. Nielsen, HR-sjef 
Møtedato:  26. oktober 2016 

1. Formål/Sammendrag 
Prinsippet om stedlig ledelse i foretakets organisasjonsmodell er et grunnleggende 
prinsipp sammen med kravet til enhetlig ledelse. Denne saken gir en oversikt over 
Finnmarkssykehusets organisasjonsmodell pr 2016 opp mot kravene til stedlig og 
enhetlig ledelse.  

2. Bakgrunn 
Helse Nord RHF har i styresak 60 -2016 Nasjonal helse – og sykehusplan gitt foretakene 
mandat for oppfølging av planen. Denne saken er en oppfølging av mandatets punkt 8 og 
9.2 om stedlig ledelse. Foretaket skal beskrive hvordan Finnmarkssykehuset gjennom 
sin organisasjonsplan ivaretar stedlig ledelse. Saken skal oversendes Helse Nord RHF 
innen 25. november 2016. 

3. Saksvurdering/analyse 
Vedlagt følger rapport om stedlig ledelse i Finnmarkssykehuset.  

4. Risikovurdering 
Denne rapporten viser styrker ved foretakets organisasjonsmodell som bygger opp om 
prinsippet rundt stedlig ledelse og enhetlig ledelse. Stedlig ledelse er et viktig prinsipp 
om at alle ansatte i sykehuset skal vite hvem som er deres nærmeste leder, ref. 
rundskriv 1-2/2013 om Lederansvaret i sykehus. Å ha trygghet i dette i en 
arbeidshverdag er en viktig forutsetning for at våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og 
respekt blir ivaretatt.  

5. Budsjett/finansiering 
Der er ingen budsjettmessige behov/konsekvenser.  

6. Medbestemmelse 
Det var vært nedsatt en arbeidsgruppe som har vært ledet av HR-sjefen. I tillegg til HR- 
sjefen har gruppens medlemmer vært klinikksjefer og kvalitets og utviklingssjef. 
Medvirkning er sikret gjennom at foretakstillitsvalgte fra Fagforbundet, Norsk 
Sykepleierforbund, Delta og foretaksverneombudet har gitt innspill til rapporten. De 
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tillitsvalgtes innspill er innarbeidet i rapporten. Saken er drøftet i foretaksledermøte 23. 
august 2016 og i informasjons og drøftingsmøte 17. oktober 2016. Arbeidsgruppens 
rapport er oversendt Overordnet samarbeidsutvalg (OSO) for å få innspill. Eventuelle 
kommentarer fra OSO legges frem i styremøte. 

7. Direktørens vurdering 
Direktørens vurdering er at foretaket gjennom sin organisering ivaretar prinsippet om 
stedlig ledelse. I de pågående utviklingsprosjektene i Vest-Finnmark, Alta og Karasjok, 
vil prinsippet om stedlig ledelse være førende for de pågående 
organisasjonsutviklingsprosjektene. 
 

Vedlegg 
Stedlig ledelse i Finnmarkssykehuset – rapport fra Arbeidsgruppen.  
Nasjonal helse- og sykehusplan – Prosjektmandat for oppfølging av styresak 60-2016 i 
Helse Nord RHF 
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Rapport fra arbeidsgruppe - stedlig ledelse i 
Finnmarkssykehuset 
 
Bakgrunn 
Kravet til enhetlig ledelse samt føringene om stedlig ledelse er et grunnleggende 
prinsipp i helseforetakene. Enhetlig ledelse innebærer at en leder skal ha ansvar for fag, 
personal og økonomi. Det er et ufravikelig krav at foretakets organisasjonsmodell 
bygger på prinsippet om enhetlig ledelse gjennom lovkravet i 
Spesialisthelsetjenesteloven: Sykehus skal organiseres slik at det er en ansvarlig leder på 
alle nivåer. Rundskriv I-9/2002 gir føringer for at det er krav om en ansvarlig leder med 
et totalansvar for den enheten vedkommende er satt til å lede.  
 
Stedlig ledelse innebærer at alle medarbeidere skal ha nærhet til sin leder, dette som en 
hovedregel. Dette innebærer blant annet at alle ansatte skal vite hvem som er deres 
nærmeste leder, ref. rundskriv 1-2/2013 om Lederansvaret i sykehus. Uavhengig av 
organisering skal det sikres god kommunikasjon og nærhet til nærmeste leder. 
 
Denne utredningen skal gi en beskrivelse av om Finnmarkssykehuset gjennom sin 
organisering ivaretar stedlig ledelse. I mandats punkt 8 refereres det til foretaksmøte 
mellom Helse og omsorgsdepartementet og Helse Nord RHF vedrørende oppfølging av 
Nasjonal helse – og sykehusplan. Det presiseres at hensiktsmessig oppgavedeling og 
krav til helhetlige pasientforløp forutsetter tett samarbeid og faglige og organisatoriske 
nettverksfunksjoner mellom sykehus, og at organiseringen bør understøtte dette. 
Foretaksmøtet viste til at Stortinget ved behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan 
gjorde følgende anmodningsvedtak: «Stortinget ber regjeringen gjennom foretaksmøtet 
og/eller styringsdokumenter sørge for at stedlig ledelse blir hovedregelen ved norske 
sykehuset». Vedtaket gir helseforetakene en viss fleksibilitet til å utforme 
ledelsesmodeller tilpasset lokale behov, men foretaksmøtet presiserte at stedlig ledelse 
skal være hovedregelen jfr. Stortingets vedtak. Foretaksmøtet presiserte at kravet om 
stedlig ledelse ikke er til hinder for bruk av tverrgående klinikker.  
 
I en tverrgående klinikkstruktur må klinikklederen påse at det finnes ledere med 
fullmakt til å utøve stedlig ledelse på de ulike geografiske lokasjonene. Foretaksmøtet 
minnet samtidig om at helseforetakene må organisere virksomheten på en måte som 
sikrer at lovens krav til enhetlig ledelse blir oppfylt. Dette innebærer blant annet at alle 
ansatte skal vite hvem som er deres nærmeste leder, ref. rundskriv 1-2/2013 om 
Lederansvaret i sykehus. Uavhengig av organisering skal det sikres god kommunikasjon 
og nærhet til nærmeste leder. Omstillingsprosesser og endring av organisasjonsmodell 
skal skje i samarbeid og i god dialog med ansatte og deres organisasjoner. 
 
I dette ligger det at alle helseforetak skal utrede/beskrive organiseringen av 
helseforetaket og hvordan stedlig ledelse ivaretas. Denne utredningen er svaret på dette 
fra Finnmarkssykehuset.  
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Overordnet organisasjonsmodell i Finnmarkssykehuset 
Helseforetakets ledelsesstruktur er basert på en felles modell som bidrar til å sikre 
kravet om enhetlig ledelse: 
 Nivå 1 Administrerende direktør 
 Nivå 2 Klinikk- og stabssjefer  
 Nivå 3 Avdelingsledere 
 Nivå 4 Enhetsledere  

 
En Enhetsleder på nivå 4 er en som leder medarbeidere og er i mange sammenhenger 
benevnt førstelinjeleder. En Avdelingsleder på nivå 3 er leder for Enhetsledere. I 
Finnmarkssykehuset er det vedtatt at en Avdelingsleder ikke kan lede flere enn 
maksimum 6 enheter. En Klinikksjef på nivå 2 leder virksomheten og er nærmeste leder 
til Avdelingsleder. En stabsleder på nivå 2 leder sin stabsavdeling. Administrerende 
direktør på nivå 1 leder foretaket.  
 
Helse Nord skriver i sin styresak 60-2016 Mandat for det videre arbeidet i regionen hva 
gjelder Nasjonal helse- og sykehusplan om Finnmarkssykehusets organisasjonsmodell: 
Finnmarkssykehuset HF har organisert seg slik at de har en klinikksjef med overordnet 
ansvar for den kliniske virksomheten ved hvert av sykehusene i Kirkenes og 
Hammerfest. Unntaket er Klinikk Prehospitale tjenester, Klinikk for Psykisk helsevern 
og Rus og Service, drift og eiendom som har gjennomgående ledelse.  
 
Her følger en mer utfyllende overordnet beskrivelse:  
 
Finnmarkssykehusets organisasjonsplan ble vedtatt i styresak 44-2011 19. juni 2012.  
 
Hovedelementene i organisasjonsmodellen er følgende:  

• Enhetlig ledelse. 
• En organisasjon som er mest mulig likt inndelt i avdelinger og klinikker.  
• En organisasjon med et overkommelig kontrollspenn (maks grense på 6 

organisatoriske enheter på hvert nivå).  
• En organisasjon som er tilpasset dagens og framtidige krav til organisatoriske, 

administrative og teknologiske løsninger.  
• Sekretærtjenesten er likt organisert i foretaket.  
 

Med denne organisasjonsmodellen ønsket foretaket å bygge robuste fagmiljøer og 
robust lederskap, samt organisasjonskultur på tvers av foretaket. Stedlig ledelse ble 
innført i foretaket i 2004 og ble videreført i ny organisasjonsmodell. 
 
Organisasjonsmodellen som ble vedtatt i 2012 ble i årene 2012-2014 implementert. Det 
ble samtidig gjennomført et større arbeid innen Psykisk helsevern og rus i 2013 der et 
av målene var å harmonisere lederstrukturen i klinikken med resten av foretaket. 
Klinikkene tilfredsstiller kravet til enhetlig og stedlig ledelse med noen unntak. I Klinikk 
Prehospitale tjenester har man i samme periode jobbet med å presisere ansvar og 
fullmakter i alle ledd i tjenesten.  
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Foretakets fullmaktsreglementet ivaretar vedtatt struktur.  
 
Finnmarkssykehuset er lokalisert i 17 av fylkets 19 kommuner. Særlig Klinikk 
Prehospitale tjenester og Klinikk Psykisk Helsevern og Rus har lange avstander mellom 
enhetsledere og avdelingsledere. Stedlig ledelse i et stort fylke fordrer at slik må det 
være.  
 
Her følger en mer detaljert oversikt pr klinikk. 
 
Klinikk Hammerfest 
Klinikksjef har kontorsted i Hammerfest. Klinikken har lokasjon på tre ulike steder i 
Finnmark. Det er på sykehuset i Hammerfest, Spesialistpoliklinikken i Alta og 
Spesialistlegesenteret i Karasjok.  
 
Klinikksjef har 5 avdelingsledere organisert under seg: Kvinne/Barn, Medisin, 
Kirurgi/ortopedi, Akuttmedisin samt Medisinsk service. Alle har kontorsted i 
Hammerfest. De avdelingslederne som ikke er utdannet lege, har tilknyttet medisinsk 
faglig rådgiver innen fagområdet.    
 
Alle avdelinger er videre organisert i ulike enheter, med enhetsleder. I enkelte tilfellet er 
avdelingsleder også enhetsleder for enkelte underliggende enhet. Klinikksjef har i tillegg 
en stab direkte underlagt seg som består av assisterende klinikksjef, kvalitetsrådgiver, 
prosjektleder i samisk tolkeprosjekt og konsulent «Raskere tilbake». 
 
Når det gjelder personalet i Alta og i Karasjok, så har leger som er lokalisert på disse 
stedene, leder som fysisk har kontorsted i Hammerfest. Legene ambulerer ofte inn til 
Hammerfest for å sikre et godt faglig miljø på tvers. Øvrig personale i Alta og Karasjok er 
underlagt stedlige enhetsledere.  
 
I forbindelse med utbygging av Alta Nærsykehus og Samisk helsepark i Karasjok, så 
pågår det en organisasjonsutviklingsprosess, der det ikke er konkludert enda. Berørte 
ansatte i hhv Hammerfest, Alta og Karasjok omfattes av dette.  
 
Klinikken oppfyller med få unntak kravet om stedlig ledelse. 
 
Klinikk Kirkenes 
Klinikken er i dag kun lokalisert i Kirkenes. Klinikksjef har 5 avdelingsledere organisert 
under seg: Medisin, Kirurgi/ortopedi/føde/gynokologi, Akuttmedisin, Medisinsk service, 
samt Avdeling for rehabilitering.  
 
Ingen av avdelingslederne har utdanning som lege, men alle har tilknyttet medisinsk 
faglige rådgivere innen fagområdene. Alle avdelingene er videre organisert i ulike 
enheter, med enhetsledere. I enkelte tilfeller er avdelingsleder også enhetsleder for 
enkelte underliggende enheter. Klinikksjef har i tillegg en liten stab direkte underlagt 
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seg som består av kvalitetsrådgiver og sekretær (som deles med Administrasjonssjef 
ved postmottak).  
 
Klinikken drifter en poliklinikk i Vadsø, der personalet er administrativt ansatt i Vadsø 
kommune, mens det faglige ansvaret er tillagt medisinsk poliklinikk og medisinsk 
sengeenhet i Klinikk Kirkens. Klinikken er åpen for å vurder om personalet ved 
poliklinikken i Vadsø på sikt bør tilsettes i Finnmarkssykehuset, med en stedlig 
enhetsleder.  
 
I forbindelse med Nye Kirkenes sykehus (NKS), er det igangsatt en organisasjons-
utviklingsprosess, der målet er å tilpasse organisasjonen til det nye bygget. I den 
forbindelse er også lederstrukturen under vurdering.  
 
Klinikken oppfyller kravet om stedlig ledelse. 
 
Klinikk Prehospitale tjenester 
Klinikken har enheter i 17 av Finnmarks 19 kommuner. Klinikksjef er lokalisert i 
Hammerfest. Staben består av klinikkrådgiver som er lokalisert i Hammerfest og 
fagkonsulent som er lokalisert i Honningsvåg. Klinikkleder har 3 personer som deler 
50% medisinskfaglig stilling; to overleger i Hammerfest og en overlege i Kirkenes.  
 
Klinikken har 3 avdelinger for bilambulanse, en avdeling for luftambulanse, samt 
avdeling for AMK i Finnmark. Hver avdeling har en avdelingsleder.  
 
Avdelingsleder for AMK er også enhetsleder, samt at avdelingsleder for luftambulansen 
også er enhetsleder for den ene av de to luftambulansestasjonene. Den andre 
luftambulansebasen har stedlig enhetsleder.  
 
Bilambulansen er geografisk inndelt i vest, midt og øst. Det er stasjonsledere på hver 
lokasjon. Disse har noe begrensede fullmakter sammenliknet med øvrige enhetsledere i 
Finnmarkssykehuset.  Fullmaktene er tillagt avdelingsleder.  
 
Ved vakans, sykefravær og ferie hos stasjonsledere så går avdelingsledere inn i 
arbeidsoppgavene. I de periodene vil ikke nødvendigvis prinsippet om stedlig ledelse 
være oppfylt. 
 
Klinikken oppfyller kravet om stedlig ledelse med et unntak. Avdelingsleder Vest som 
har kontorsted i Hammerfest har ansvar for en av stasjonene i Vest. 
 
Klinikk Psykisk helsevern og rus 
Klinikken har enheter i 6 av Finnmarks 19 kommuner. Klinikksjef med stab har 
kontorsted i Alta. Staben består av konsulent og 50 % rådgiver. 
Klinikksjef har 3 avdelingsledere organisert under seg; DPS Vest-Finnmark, DPS Midt-
Finnmark/SANKS og DPS Øst-Finnmark. Barne- og ungdomspsykiatrien og Tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB) er organisatorisk i en integrert del av DPS’ene 
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(Distriktspsykiatriske senter). Samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS) er 
organisert i felles avdeling. Avdelingsleder har enhetslederne organisert under seg i 
direkte linje. Det er stedlig ledelse ved alle kliniske enheter i klinikken/avdelinger 
 
DPS Vest-Finnmark er lokalisert i Hammerfest og Alta. Avdelingsleder med stab har 
kontorsted i Alta.  I Hammerfest er det en voksenpsykiatrisk poliklinikk og en Barne- og 
ungdomspsykiatrisk poliklinikk med et ambulant team. I Alta er det en 
voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP), en Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk med 
et ambulant team og en døgnenhet (psykiatri). Ansatte i APAT (akutt psykiatrisk 
ambulant team) er organisatorisk underlagt VPP’ene. VPP Alta har ansvaret for et 
Rusteam, et gruppeterapeutisk team og LAR tilbudet i klinikken. 
 
DPS Øst-Finnmark er lokalisert i Tana og Kirkenes. Avdelingsleder med stab har 
kontorsted i Tana.  I Kirkenes er det en voksenpsykiatrisk poliklinikk og en Barne- og 
ungdomspsykiatrisk poliklinikk. I Tana er det en voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) 
som har organisatorisk ansvaret for APAT-teamene i Tana og Kirkenes og en døgnenhet 
(psykiatri).  
 
DPS Midt-Finnmark / SANKS er lokalisert i Lakselv og Karasjok. Avdelingsleder med 
stab har kontorsted i Karasjok. Tilbudet til Barn og unge og TSB er lokalisert til Karasjok 
og består av følgende enheter: Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk med et 
ambulant team lokalisert i Karasjok og Tana (har ansvar for midt og øst), Psykiatrisk 
Ungdomsteam (PUT)/Ruspoliklinikken. Ungdomspsykiatrisk avdeling (døgntilbud), 
Familieavdelingen og Finnmarksklinikken (døgntilbud TSB) er felles for klinikken. 
Tilbudet til voksne er lokalisert i Lakselv og består av VPP, Akutteam og en døgnenhet.  
Samtlige tilbud er tilrettelagt for å gi tilbud til den samiske befolkningen.  
  
SANKS – Samisk Nasjonal kompetansetjeneste: 
Tilbudet til den samiske befolkningen er organisatorisk integrert i det ordinære kliniske 
tilbudet i Karasjok og Lakselv. Ekstern virksomhet tilsvarer 4 stillingshjemler der 
ansatte som bor og jobber på andre steder i Norge (Oslo, Snåsa, Bodø, Narvik og 
Tysfjord). Organisatorisk er samtlige ansatt i en enhet og har en definert leder. Det er 
ukentlige møter via Skype. Alle rapporterer direkte til SANKS leder i Karasjok. 
Forsknings- og utviklingsarbeidet er organisert i stab hos avdelingsleder.  
 
Pågående organisasjonsutviklingsprosjekter Alta nærsykehus, Samisk  
Helsepark og Nye Kirkenes sykehus vil ha innvirkning på organisasjonen i klinikken. 
 
Klinikken oppfyller kravet om stedlig ledelse med få unntak tilknyttet ekstern 
virksomhet i SANKS, ansatte i APAT team i Kirkenes og ambulant team for Barn- og unge 
i Tana. 
 
Service, drift og eiendom 
Klinikken ledes av Drift- og eiendomssjef. Service, drift og eiendom (SDE) har 5 
avdelinger: Drift og vedlikehold, MT/IKT (Medisinskteknisk utstyr og IT), Renhold og 
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bolig, Kjøkken samt Prosjekt. Det er hovedsakelig ansatte tilknyttet sykehusene i 
Hammerfest og Kirkenes i klinikken. Det er også noen ansatte lokalisert i Tana Bru, 
Karasjok og Lakselv. Drifts- og eiendomssjef er lokalisert i Kirkenes.  
 
Avdeling Drift og vedlikehold, har enheter i Hammerfest, Tana Bru og i Kirkenes som i 
dag har egne enhetsledere. I tillegg er det noen ansatte i Lakselv og Karasjok. Disse er 
direkte underlagt avdelingsleder i Hammerfest.  
 
Avdeling MT/IKT har i dag 3 enheter med tilhørende enhetsledere. Avdelingsleder og 
enhet MT Vest er lokalisert i Hammerfest, mens de to øvrige enhetene, IKT og MT 
Øst/Behandlingshjelpemidler er lokalisert i Kirkenes.  
 
Avdeling Renhold og bolig, har 3 enheter i dag, samt personer direkte underlagt 
avdelingsleder. Avdelingsleder, enhetsleder bolig og enhet Renhold Øst er lokalisert i 
Kirkenes. Renhold Vest er lokalisert i Hammerfest. Bolig har også en ansatt i 
Hammerfest. Ansatte direkte underlagt avdelingsleder er lokalisert i Tana, Karasjok og 
Lakselv.  
 
Avdeling Kjøkken har 3 enheter i dag. Avdelingsleder er lokalisert i Hammerfest. Øvrige 
kjøkkenenheter er i dag plassert i Hammerfest, Tana Bru og Kirkenes. Kjøkkenet i 
Kirkenes skal når NKS tas i bruk overføres til et nytt selskap som skal drive kjøkkendrift 
for Finnmarkssykehuset og Sør-Varanger kommune. 
 
Avdeling Prosjekt, ledes av en avdelingsleder lokalisert i Kirkenes. Avdelingen har i 
tillegg to ansatte som er lokalisert i hhv. Hammerfest og Kirkenes.  
 
I tillegg er det en liten stabsenhet underlagt drifts- og eiendomssjef med egen 
enhetsleder lokalisert i Kirkenes.  
 
Service, drift og eiendom er omfattet av organisasjonsutviklingsprosjektene i Samisk 
Helsepark og i særdeleshet Nye Kirkenes sykehus.  
 
Klinikken oppfyller med få unntak kravet om stedlig ledelse. Unntakene er der driften 
krever at det kun er fåtall renholder- og vaktmestertjenester som eksempelvis i Lakselv.   
 
Foretaksovergripende tjenester 
Foretaksovergripende tjenester er direkte underlagt Administrerende direktør. 
Stabslederne er organisert på nivå 2 og staben er organisert i 6 stabsavdelinger: 
Administrasjon, Utbygging, Kommunikasjon, Personal og Organisasjon, Økonomi og 
analyse og Fag, forskning og samhandling. Det er en øverste leder for hver 
stabsfunksjon. De 3 sistnevnte er så store at de er inndelt i avdelinger.  
 
Administrasjon og Kommunikasjon er i sin helhet plassert i Hammerfest. Prosjektsjef er 
lokalisert i Hammerfest, og har to ansatte lokalisert i Alta.  
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Økonomi og analyse er sentralisert i Hammerfest med unntak av Innkjøpsavdelingen i 
Kirkenes. Innkjøpsleder har en enhet (lager) plassert i Hammerfest. Det er i dag en 
arbeidsleder i Hammerfest, mens personalledelse foregår fra Kirkenes. Øvrige 
avdelinger inkl. Pasientreiser er i sin helhet plassert i Hammerfest.  
 
Fag, forsking og samhandling (FFS) ledes av kvalitets og utviklingssjef. FFS har 3 
avdelinger. En av avdelingslederne har kontorsted i Kirkenes, øvrige sitter i Hammerfest 
sammen med leder. Avdelingene har ansatte i Hammerfest, Kirkenes, Lakselv og Alta.  
 
Personal og organisasjon som ledes av HR-sjef har 3 avdelinger; Utvikling, Lønn og 
Personal. HR-sjef er også avdelingsleder for Utvikling. HR sjefen har en stab med en 
rådgiver og jurister. Utvikling har ansatte på 4 ulike lokasjoner (Hammerfest, Kirkenes, 
Alta og Vadsø).  Lønn har avdelingsleder lokalisert i Hammerfest, hvor mesteparten av 
medarbeiderne i avdelingen er plassert i Kirkenes. Avdelingsleder for Personal har 
kontorsted Hammerfest der mesteparten av medarbeiderne i avdelingen er plassert, 
men har ansvar for medarbeidere på 3 andre lokasjoner i tillegg (Lakselv, Kirkenes og 
Alta). 
 
Stabsavdelingene oppfyller med flere unntak kravet om stedlig ledelse. Det er naturlig 
da dette er kompetansearbeidsplasser og nærhet til klinikker fordrer at tjenestene er 
lokalisert flere steder.  
 
Oppsummering 
Arbeidsgruppens overordnede oppsummering av arbeidet er at prinsippet om stedlig 
ledelse i foretaket i all hovedsak er implementert i alle klinikker og avdelinger. Det er få 
unntak og disse vil bli diskutert underveis i det omfattende OU arbeidet som foregår i de 
to somatiske klinikkene i Øst og Vest som følger av nye bygg.  
 
I foretaksovergripende tjenester er prinsippet om stedlig ledelse i all hovedsak ivaretatt 
i 3 av 6 støtteenheter. Både FFS, Personal og organisasjon samt Utbygging har ansatte på 
flere steder i foretakets lokalisasjoner som rapporterer til leder som har sitt kontor et 
annet sted. Kompetansearbeidsplasser har teknologiske muligheter som muliggjør å 
jobbe på avstand. Distanseledelse er utfordrende.  
 
Det viktigste punktet i kravet om stedlig ledelse er at alle ansatte i foretaket vet hvem 
som er deres nærmeste leder. I Finnmarkssykehuset er med få unntak nærmeste leder 
stedlig tilknyttet der den ansatte jobber.  Det er førende for alt OU arbeid som skal 
gjøres i årene fremover i foretaket.  
 

 
Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr.  
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 
9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no 

http://www.finnmarkssykehuset.no/

























	Sak 94 - Rapport om stedlig  ledelse i Finnmarkssykehuset
	Styremøte i Finnmarkssykehuset HF
	Nasjonal helse- og sykehusplan - Oppfølging av mandat vedrørende stedlig ledelse Finnmarkssykehuset HF
	Vedlegg:
	Nasjonal helse- og sykehusplan - Oppfølging av mandat vedrørende stedlig ledelse  Finnmarkssykehuset HF
	1. Formål/Sammendrag
	2. Bakgrunn
	3. Saksvurdering/analyse
	4. Risikovurdering
	5. Budsjett/finansiering
	6. Medbestemmelse
	7. Direktørens vurdering
	Vedlegg

	Vedlegg - Rapport om stedlig  ledelse i Finnmarkssykehuset
	Nasjonal helse- og sykehusplan - Mandat for oppfølging

