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Sammendrag 

 

Kirurgiske fremskritt har blitt preget av kikkhullskirurgi de tre siste 10 årene1. Denne 

utviklingen har  videreforedlet tanken om kirurgisk dagbehandling – dagkirurgi. Det betyr at 

antall inngrep og forskjellig antall prosedyrer har vært økende. 

Kirurgisk behandling av overvekt har vært en del av kikkhullskirurgien i Norge siden 2004. 

Ved vår avdeling startet vi med denne behandlingen desember 2013 med mandat fra Helse 

Sør Øst. Det ble dermed en utfordring å endre logistikk, kultur og team arbeid med 

endringsledelse som teoretisk og praktis grunnla. 

Overvekt har blitt betegnet som en moderne epidemi, og i Norge har 1 av 4 middelaldrende 

menn og 1 av 5 kvinner fedme (BMI > 30)2.  

Kirurgisk behandling er den eneste som gir langvarig effekt til tross for en mengde 

komersielle slankekurer og andre behandlingsalternativer.  

Utfordringen har vært å kombinere moderne kirurgiske fremskritt med strømlinjeformet 

logistikk og sikker pasientbehandling. I form av dagkirurgisk tankegang har vi derfor satt i 

gang et prosjekt med denne pasientgruppen, og prosjektet ser ut til å være svært så 

vellykket med en PhD grad som slutt resultat. 

Videre arbeid vil være å sette andre kirurgiske prosedyrer på kartet som dagbehandling. 
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Forord 

 

Denne oppgaven er et resultat av et drøyt års studie ved UiO, Medisinsk fakultet, 

Helseadministrasjon (master - erfaringsbasert).  

Studieprogrammet har vært svært innholdsrikt og har gitt et godt grunnlag for 

videreutvikling av lederegenskaper innenfor sykehusledelse.  

Jeg vil takke Fakultetet for denne undervisningen som har vært svært givende. 

Veileder har vært Geir Godager, og jeg vil takke for svært gode innspill i startfasen samt 

videre gode råd. 

Det har til tider vært krevende å både ha fulltidsjobb og studier, men det har vært en god 

støtte i familien. Stor takk til min kone Bente og barn som har vært forståelsesfulle for lange 

dager og hjemmearbeide med mye fokus på fag. 

I tillegg har det fra arbeidsgiver blitt akseptert og lagt til rette for deltagelse på 

ukesamlingene med tilhørende eksamens leveringer, og jeg vil takke ledelsen ved Sykehuset 

Østfold for denne muligheten.  

Under studiet har jeg fått nye solide bekjentskaper og det har vært flere sosiale tilstelninger. 

En tre dagers samling i London var svært givende. Takk til alle medstudenter i Kull 32, 

spesielt kollokviegruppen «Syrin».  

 

Masteroppgaven er skrevet som en kappe forbundet med artikkelen; 

Gastric sleeve resection as day-case surgery: what affects thedischarge time? 3  

Jeg retter en stor takk til PhD kandidat Hira Aftab som har bidratt sterkt til artikkelen og 

resultatoppfølgingen. 
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1. Introduksjon 

1.1. Oppgavens tema og struktur 

Med denne oppgaven har det vært som mål å se på sammenheng mellom medisinske 

fremskritt og ledelsesendring i en kirurgisk avdeling. Hovedtema er kirurgisk behandling av 

overvekt som dagbehandling, men også team konseptet er vurdert som en viktig pilar for å 

sikre god pasientbehandling. Samtdig har det vært viktig å ha aksept og forståelse fra 

sykehusets ledelse med tanke på utfordrende endringer i pasientlogistikk og tverrfaglig 

samarbeide. Oppgaven er bygget opp med bakgrunn i artikkel som er utarbeidet og publisert 

under dette studiet 3.  

1.2. Fedmeutvikling i Norge 

Fedmeutviklingen i Norge startet mellom midten av -80 årene og midten av -90 årene. 

Sammenlignet med eldre fødsels cohorter har de som er født etter 1970 i det vesentlige 

høyere BMI allerede som ungdom 4. Norge er ett av landene i Europa som har hatt størst 

økning i forekomsten av fedme de siste årene med en vekst på 44 prosent siden 2000. I dag 

har over 23 prosent av alle nordmenn fedme, nær én million mennesker. «Fedme er en 

forferdelig stor utfordring, én av samfunnets største. Den sterke sammenhengen mellom 

fedme og hjerte- og karsykdom, hjerneslag, enkelte kreftsykdommer, diabetes samt psykiske 

lidelser, er undervurdert. Overvekt og fedme er antatt å være primærårsak til over 3200 

dødsfall årlig. Forekomsten av fedme varierer med geografi og utdanningsnivå. Størst 

utbredelse av fedme finner vi i distriktene og blant folk med lav utdanning og lav inntekt, 

samt i enkelte innvandrergrupper»; Jøran Hjelmesæth, leder av Senter for sykelig overvekt 

ved Sykehuset i Vestfold, professor i medisin ved Universitetet i Oslo og leder av Nasjonalt 

råd for ernæring 5. 

1.3. Behandling av fedme 

Det er i løpet av flere tiår forsøkt å utvikle slankeprogram, slankepiller, treningsopplegg og 

kostholdsendringer for personer med høy BMI. Nasjonalt og internasjonalt er det satt 

kriterier for overvektskirurgi. Det er spesielt begrunnet i BMI måling, samt komorbiditet. BMI 

beregnes ut fra vekt/h2. Eksempel; vekt 200 kg, høyde 2 m, gir BMI = 200kg/ (2m)2= 50kg/m2. 
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Definisjon (WHO) på overvekt er BMI 25-30, fedme er BMI > 30. Følgende tabell gjelder for 

offentlige sykehus med tanke på overvektskirurgi; 

Overvekt BMI 25-30 

Fedme grad I BMI 30-35 

Fedme grad II BMI 35-40 

Fedme grad III BMI > 40 

 

Kirurgi kan utføres hos pasienter med BMI 35-40 med tilleggsykdommer som diabetes, høyt 

blodtrykk, søvnapnoe osv. Har pasienten BMI > 40 kan kirurgi utføres uten 

tilleggsykdommer.  

Behandling uten kirurgi har vist seg å være nyttesløs, til tross for flerfoldige forsøk på annen 

intensiv behandling, spesielt for pasienter med Diabetes II 6,7.  

Kirurgisk behandling består av 2 typer operasjoner ved vår avdeling. Laparoskopisk gastric 

bypass (LGBP) er gullstandard, men det tilbys også laparoskopisk sleeve reseksjon (GS). Det 

er to forskjellige operasjoner hvor man ved LGBP utfører en bypass av magesekk og 

tolvfingertarm ved å dele magesekken slik at den består kun av en liten lomme på 30 mL. 

Tynntarmen kobles direkte til denne lommen. 

GS utføres ved at man fjerner ca 80% av magesekken i vertikal retning. All kirurgi av denne 

typen utføres med kikkehullskirurgi. Figur 1.  

 Figur 1; LGBP til venstre, GS til høyre 

Tabell 1; Gradering av overvekt og fedme 
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GS utføres på unge fertile kvinner, pasienter med kronisk tarmsykdom og pasienter som 

mest sannsynlig ikke kan innta livsviktige medikamenter i form av vitaminer resten av livet. I 

tillegg er det enkelte pasienter som insisterer på å bli operert med GS. Dette etterkommes i 

noen tilfeller. De som opereres med GS er den pasientgruppen vi har valgt å se på som 

dagkirurgiske pasienter.  

1.4. Dagkirurgi i Norge og Sykehuset Østfold (SØ) 

Begrepet dagkirurgi har den betydning at pasienten ikke overnatter på sykehus etter et 

inngrep. Fra 2013 til 2017 økte totalt antall kirurgiske behandlinger med omtrent 23 500 

hendelser. Av disse var cirka 16 500 (70 %) behandlinger knyttet til dagkirurgi. Fra 2013 til 

2017 økte andelen dagkirurgi av all kirurgi med 1,3 prosentpoeng, til en andel på 49 prosent 

i 2017. Helseforetakenes utvikling i andel dagkirurgi fra 2015 til 2017 varierte fra en økning 

på 5,5 prosentpoeng til en nedgang på 4,5 prosentpoeng. Kun Helse Midt-Norge hadde en 

nedgang i andel dagkirurgi, men regionen hadde samtidig høyest andel dagkirurgi gjennom 

hele perioden 8.  Ved vår dagkirurgiske avdeling har utviklingen av kikkhullskirurgi og 

dagkirurgi vært som vist i tabell 2: 

 

Inngrep/ år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

LGBP - - 60 79 44 59 82 99 

GS* - 2 24 77 53 80 48 23 

Revisjon - - 1 1 - 2 6 10 

Magesekk - 2 35 45 50 50 53 17 

Galle* 149 200 217 188 237 248 288 300 

Lyskebrokk* 33 43 141 161 196 188 191 131 

Navlebrokk* 60 47 60 72 52 85 71 75 

Arrbrokk 51 47 67 79 65 108 106 130 

 

 

  

Tabell 2; antall pasienter pr år i forskjellige grupper, SØ; * = dagkirurgi 
LGBP = laparoskopisk gastric bypass; GS = laparoskopisk sleeve reseksjon 
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Myndighetene har sett det som et politisk mål at en større del av behandlingen i sykehus 

skal utføres på dagtid. Nye metoder (fra -90 tallet), som kikkhullskirurgi, er mindre 

belastende for pasienten og bidrar til en mer effektiv behandling. I senere år er det gjort 

endringer i innsatsstyrt finansiering (ISF) for å stimulere til dagkirurgi.  Det har også vært 

viktig å fremme at helsetjenesten i Norge skal være jamstilt uavhengig av hvor i landet man 

bor.  

2. Overvektskirurgi som dagbehandling 

2.1. Historisk 

Det er minimalt med data i litteraturen angående overvektskirurgi som dagbehandling både 

nasjonalt og internasjonalt 9. Ved vår avdeling har pasientene fra starten av i 2013/ 2014 

hatt gjennomsnittlig en overnatting i sykehuset.  Enkelte pasienter ønsket å reise hjem 

samme dag de ble operert. Dette førte til en prosjektide hvor vi ønsket å se på 

pasientsikkerheten og kvaliteten med tanke på dagkirurgisk behandling 3.  

2.2. Finansiering i offentlige sykehus og kostnadsvekter 

Staten utbetaler tilskudd for pasientbehandling, og i hovedsak utbetales tilskuddene direkte 

til landets fire regionale helseforetak. De regionale helseforetakene videreformidler ulike 

typer ytelse til tjenesteyterne innenfor den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten. 

Tjenesteyterne er offentlige sykehus (helseforetak) og poliklinikker og andre som har avtale 

med regionale helseforetak (private; sykehus, avtalespesialister, laboratorier og 

røntgeninstitutt). Finansieringen av de regionale helseforetakene er i hovedsak delt i to og 

består av basisbevilgning og aktivitetsbasert bevilgning. Somatisk pasientbehandling 

finansieres med 60 prosent basisbevilgning og 40 prosent aktivitetsbasert bevilgning (Innsats 

Styrt Finansiering - ISF) 10.  

Finansiering av innsatsstyrt pasientbehandling (ISF) forvaltes av Helsedirektoratet 11. 

Kostnadsvekter benyttes for basisberegning av refusjoner i ISF til de regionale 

helseforetakene. Kostnadsvekter er også et verktøy til måling av aktivitet og produktivitet i 

de forskjellige helseforetakene. Ved utregning av inntjening pr pasient benyttes «DRG 

systemet». DRG, diagnoserelaterte grupper, er et system som klassifiserer pasienter i 

grupper som er medisinsk og ressursmessig like. Systemet ble utviklet i USA på 1970 tallet. 
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På 1980 tallet ble systemet tilpasset til norske forhold og det ble utarbeidet ett sett norske 

kostnadsvekter. En kostnadsvekt beskriver hvor ressurskrevende en DRG er i forhold til 

«gjennomsnittspasienten». Fra 1989 har DRG-systemet vært benyttet til å korrigere for 

forskjeller i pasientsammensetning ved sammenlikning av kostnadsnivå mellom somatiske 

sykehus i Norge. Ved innføring av innsatsstyrt finansiering (ISF) i sykehusene 1997 ble DRG-

systemet brukt som grunnlag for betaling. 

2.3. Kostnad per pasient (KPP) 

I Norge beregnes kostnadsvektene for somatisk behandling etter innrapportering fra alle 

helseforetak (HF). Målet er å ha en mest mulig standardisert metode å benytte for 

kostnadsoverslag i spesialisthelsetjenesten.  

I og med at behandlingsregimene er litt forskjellige for alle HF, er KPP beregningen temmelig 

komplisert. Det er derfor vanskelig å estimere eksakt antall kroner som bespares når 

pasientene dag behandles.  

DRG (ISF) inntjening pr pasient for overvektskirurgi er pr februar 2020 kr 28 584,19. Denne 

summen overføres uavhengig av utstyrsforbruk og om pasienten overnatter eller ei. 

Spørsmålet blir hva besparingen vil utgjøre når pasienten reiser hjem samme dag. Noen HF 

utfører overvektskirurgi under samme tak hvor man også har akutt kirurgisk behandling og 

planlagt kreftkirurgi. Det betyr at personalkostnader, driftskostnader etc er temmelig likt 

uavhengig av om enkelte mindre pasientgrupper overnatter eller ikke.  

Ved vår dagkirurgiske avdeling har vi estimer besparte kostnader til å være ca kr 4000,- pr 

døgn pr pasient når pasienten reiser hjem samme dag. Det bemerkes at ved denne 

avdelingen er det mulighet for overnatting for inntil 7 pasienter etter kirurgi. 

2.4. Overvektskirurgi - dagbehandling og kvalitet 

Som beskrevet over øker dagkirurgisk behandling i Norge. Dog er det ingen HF som utover 

vår avdeling som utfører overvektskirurgi som dagbehandling 3,12.  

Den utbredte dagkirurgien som i dag utføres er fortsatt i utvikling. Vi har ved vårt HF ikke 

sett økte komplikasjoner i form av infeksjoner, tidlig død eller andre baksider. Det er også 

under utvikling en APP som kan benyttes for pasienter som reiser hjem samme dag 13.  
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I prinsippet betyr dette at telemedisin kan være bidragsgivende til videre utvikling av 

dagkirurgisk behandling.  

Erfaringsmessig ser vi at pasienter som kan reise hjem samme dag har en kortere 

rekonvalesens og er mer fornøyd enn de som ligger over på sykehus. 

3. Implementering og logistikk endringer – ledelsesendring 

3.1 Oppstart 

Undertegnede arbeider i en operativ avdeling hvor logistikken er vesentlig for å få gjennom 

et planlagt program innenfor avtalt arbeidstid. I denne sammenheng er det svært viktig å 

tenke team arbeide med bakgrunn i pasientsikkerhet. Tverrfaglig samarbeid er av stor 

betydning.  I denne oppgaven tas det utgangspunkt i en endringsprosess helt fra «gulvet» til 

toppledelsen. Altså ikke en større prosess i en stor organisasjon, men endring og omstilling i 

et noe mindre format.  

Tidsperspektivet er vanskelig å definere spesifikt for en operativ avdeling, men er samtidig 

viktig med tanke på effektiviteten. Antall operasjoner pr operasjonsstue er alltid et 

diskusjonstema, både for operatører, medaktører som operasjonssykepleiere, 

anestesisykepleiere og anestesileger. I tillegg skal vaskepersonalet være med i diskusjonen. 

Endringer i daglig drift kan medføre økte kostnader i form av utstyr og personalkostnader 

om man ikke har fokus på effektivitet. Samtidig er det ikke ønskelig at personalet skal føle 

økt press i form av stress.  

Kultur og erfaring er ledende komponenter i en operasjonsavdeling. Organiseringen har 

alltid vært hierarkisk med operatør som ledende administrator. En endring med tanke på flat 

struktur har nærmest vært utenkelig hvor fag arroganse er en klar faktor for diskusjon. 

Endringsledelse handler om en antagelse og tro på at det går an å lede endringer. Det dreier 

seg om hvordan man kan virkeliggjøre ideer og planer for en ny organisasjonsvirkelighet. Det 

brukes mye tid og energi på å planlegge endringsprosjekter. Det tegnes nye 

organisasjonskart, ting settes sammen på nytt. Og så….. skal alt settes ut i livet på en gitt 

dato. Organisasjonskartet i vår sammenheng måtte endres med små marginer, dog slik at 

pasientene skulle komme gjennom prosessen i sikker forvaring. Det er ikke tilstrekkelig med 
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kun teori om endringsledelse for å lykkes med endringsprosjekter. «En av de viktigste 

årsakene til at endringsprosjekter ofte ikke fører frem, er faktisk at de ikke ledes»14. 

Vi fikk som mandat å innføre behandling av en ny pasientgruppe, pasienter med sykelig 

overvekt. Disse pasientene ble tidligere behandlet ved andre helseforetak. Vår oppgave ble å 

innføre et nytt pasientforløp hvor tverrfaglig samarbeid mellom kirurgi og indremedisin 

måtte organiseres. Fra tidligere er denne pasientgruppen behandlet «hver for seg» av de 

somatiske grenene i sykehuset. Endringen i organisasjonskartet ble slik at man satte en team 

leder med ledende fullmakter over begge somatiske grener. Videre endring ble organisering 

av poliklinisk håndtering av pasientene. De skulle nå få poliklinisk samtale med kirurg, og 

under seansen avtale om operasjonsdato samt tilsyn av anestesilege. Dette gjeldende 

pasienter som ble akseptert for kirurgi. Det ble satt et maksimum på fire uker fra oppmøte 

poliklinisk til operasjonsdato. Denne typen organisering har man ikke sett tidligere i et 

offentlig helseforetak.  Alle punktene har tidligere blitt utført på forskjellige tidspunkter hvor 

pasientene gjerne har måttet ha flere oppmøter, evt måttet vente i timevis på de enkelte 

undersøkelser og samtaler. 

Som angitt over er kultur i de operative avdelingene innarbeidet over flere tiår. Detaljert kan 

man beskrive ventetider på kirurg etter at pasienten er klar og ventetid på anestesilege når 

pasienten skal bedøves. Ventetid mellom pasienter hvor vask av operasjonsstue, portør 

(transport av pasient) og ventetid på oppvåkningsavdelingen. 

Alle momenter måtte reorganiseres og endres med omstilling av seksjonsledernes daglige 

utførelse av oppgaver. I tillegg måtte vi endre holdninger til kirurger (teamledere) og annet 

helsepersonell. 

Oppstart ble utført med innkalling av seksjonsledere for å avklare pasientforløpet. Etter 

noen møter ble man enig om ovenstående etter følgende prinsipper 15 : 

1) Jobb systematisk med de menneskelige sidene av endringen. Store endringer 

medfører at arbeidsoppgaver og stillinger endres. Noen vil reagere med usikkerhet 

og motstand. 

2) Start på toppen. De ansattes blikk vil se til toppsjefen og lederteamet for å hente 

styrke, støtte og retning. Lederne må være de første til ta innover seg og fronte 

endringene. 
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3) Involver alle lag i organisasjonen. Identifiser ledere på alle nivåer i organisasjonen og 

fordel ansvar for design og gjennomføring. Gi opplæring, forsøk å motivere dem til å 

støtte visjonen. 

4) Ha orden på det formelle. Folk vil spørre om endring er nødvendig og om retningen 

er riktig. Ha en formell forklaring på endringen, beskriv virkeligheten. Ha en skriftlig 

visjon. Beskriv fremtidige mål og hva som skal til for å nå dit. 

5) Skap eierskap. Ledere i store endringsprogrammer må prestere på høyt nivå og være 

inspiratorer som får en kritisk masse til å gå for endringen. Eierskap skapes ofte 

gjennom å involvere folk i å identifisere problemer og løsninger. 

6) Kommuniser budskapet. Endringsledere gjør ofte den feilen at de tror at andre 

forstår situasjonen, føler endringsbehovet og ser den nye retningen like klart som de 

selv gjør. Gode endringsledere snakker jevnlig om endringsbehovet og veien videre. 

7) Vurder det kulturelle landskapet. Mange organisasjoner  ser nærmere på kultur og 

adferd i de ulike delene av selskapet for sent, eller lar være å gjøre det. En tidlig 

vurdering kan bringe problemer til overflaten, identifisere konflikter og definere 

faktorer som påvirke lederskap og motstand. Dette handler om kjerneverdier, adferd 

etc. 

8) Jobb eksplisitt med kultur. Når man har fått en forståelse av kulturen, bør 

kunnskapen innarbeides i alle andre deler av endringsprogrammet. Hva vil fungere 

best i denne kulturen? Det være seg måter å gjøre business på, belønningssystemer 

etc. 

9) Vær forberedt på det uventede. Ingen endringsprogrammer går helt etter planen. 

Gode endringsledere evner å tilpasse seg. 

10) Snakk til den enkelte 

Endring er et organisasjonsspørsmål, men også et viktig spørsmål for hver enkelt. Den 

enkelte har behov for å vite hvordan jobben deres vil endre seg og hva som forventes av 

dem under og etter endringen. 

I stedet for at en overordnet operatør skulle ta ansvaret i den operative behandlingen 

(utover selve kirurgien), ble to operasjonssykepleiere samt en anestesisykepleier engasjert i 

å utføre endringsprosessen med hensyn til kultur og organisering. Tilsvarende ansvar ble 

tildelt ansvarlige sykepleiere på oppvåkningsavdelingen samt også på sengeavdelingen. Den 
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flate strukturen resulterte i at flere ønsket å være med «på laget». Undertegnede og en 

ledende kirurg til tok fatt i kulturendringen for kirurger ved å være mer tilstede under selve 

forberedelsen samt under avslutning av den operative behandlingen. Dermed ble ventetid 

på kirurg minimalisert.  

Videre arbeidet angitte oppdragshavere med tverrfaglig samarbeid på operasjonsavdelingen 

ved å jobbe parallelt i stedet for enkeltvis. 

Endringen berørte enheten med svært gode resultater. Teamleder rollen for tverrfaglig 

samarbeid fungerer utmerket, og pasientene nærmest flyter gjennom prosessen uten 

signifikante problemstillinger. Som nevnt har den flate strukturen fått medarbeidere til å få 

eierskap til prosessen og dermed øker bidraget til suksess.  

Antall pasienter som behandles pr dag har økt fra 2-3 til 5-6. Altså mer enn en dobling av 

antallet, og det er utført medarbeiderundersøkelser opp mot prosessen hvor mer enn 90 % 

føler at de blir hørt, arbeider uten økt «stress» og at arbeidsdagen har blitt mer interessant.  

Ut fra innsats styrt finansiering (ISF) har også økonomien blitt bærende i denne prosessen.   

3.2. Team ideen 

I helsevesenet forventes godt team arbeid i flere krevende situasjoner. Eksempler er mottak 

av akutt syke pasienter med hjerteinfarkt eller traumatiserte pasienter. Videre, 

teamarbeidet under kirurgiske inngrep. Felles for alle er at man har både individuelt og felles 

ansvar. Målet for alle i teamet er at pasienten kommer gjennom behandlingen i live og 

uskadet. Dette målet kan ses på som et felles-produkt, dog med en teamleder, eksempelvis 

under traume mottak. Teamleders rolle er å sørge for at alle på tvers av fag utfører gitte 

oppgaver presist. 

Det kan skape en forvirring nå man skal forsøke å definere team fra grupper. Kan vi se på et 

operasjonsteam som en gruppe?  

Ikke etter team ideen. I et team holdes medlemmene gjensidig ansvarlig for samme 

sluttprodukt16 .  

I en gruppe som arbeider sammen vil individuelt ansvar dominere. Det betyr ikke 

nødvendigvis isolert arbeid, men gjerne tverrfaglig samarbeid med deling av informasjon for 
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deretter å fokusere på sitt ansvarsområde. Et operasjonsteam må ha felles slutt produkt i 

fokus. I en gruppe vil man etter et møte gå tilbake til sitt ansvarsområde etter 

informasjonsdeling, diskusjoner, status sjekk etc. for å fullføre oppgaven.     

Forskjellen mellom team og grupper er illustrert i tabellen under16.  

 Team Gruppe 

Stil og preg  Gjensidig avhengighet 
og komplementær 
kompetanse 

 Rolleulikhet og 
koordinering 

 Dynamisk samspill 
 

 Fokus på lederskap og 
styring 

 Press på enhet og 
konformitet 

 Samvær og 
sanksjonering av 
opponenter 

Lederskap  Avgrenset rolle, 
utstrakt delegering. 
Rollene veksler på å ha 
en dominerende plass 

 Bygger på ulikhet 
 Søker selvstendige 

talenter 
 Utvikler kollegaer 
 Skaper felles 

målforståelse 

 Dominerende rolle, 
griper inn 

 Strever for enhet og 
konformitet 

 Søker medhjelpere, 
assistenter 

 Styrer underordnede 
 Har mål og tildeler 

oppgaver 

Størrelse  Begrenset  Ikke avgjørende, kan 
være stor 

 

 I en endringsprosess vil man kunne ha både motstandere og tilhengere17: 

• OPPSLUTNING LIKE VANLIG SOM MOTSTAND 

• MACHIAVELLI –”REFORMATOREN MÅ REGNE MED KAMP MED SINE MOTSTANDERE, … 

…OG KUN LUNKEN STØTTE FRA SINE TILHENGERE” 

• MOTKREFTER (OPPLEVES) OFTE STERKERE ENN OPPSLUTNING 

Årsaken til motstand i vår prosess var flere. Kultur blant leger måtte håndteres, samtidig 

skulle pasientsikkerhet bevares. Etter noen dager oppdaget legene (spesielt kirurgene) at de 

var like mye verdsatt, om kanskje mer, etter at endringen ble innført. Dette medførte økt 

aktivitet og triveligere samarbeid. 

Leder (avdelingssjef) for anestesi kollegaene var svært skeptisk med tanke på økt produksjon 

i forhold til pasientsikkerhet. Han mente også at det forelå mulige «stress» faktorer som 
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kunne bidra til både en usikker behandlingsstrategi og press på personalet. Dog satte 

underordnede overleger i gang med prosessen og skepsisen ble raskt erstattet med 

gratulerende oppslutning. 

Den flate strukturen som ble innført var det også sterk motstand mot, spesielt blant 

seksjonslederne. Dette med bakgrunn i å kunne miste makt. Men, tvert imot fikk de økt 

respekt og rapporterer nå fortsatt økende positive holdninger i forhold til tverrfaglig 

samarbeid. I tillegg økt interkollegial respekt i og med at man fikk bedre innsyn i hverandres 

arbeidsoppgaver. 

Fornøydheten belyses også i at endringsprosessen har resultert i både nasjonal og 

internasjonal oppmerksomhet. Derav faglig opplæring av andre institusjoner, både nasjonale 

og internasjonale sykehusavdelinger. 

3.3. Mandat og teoretisk bakgrunn for endring 

Mandatet for endringsprosessen ble gitt av administrerende direktør (AD). Maktforholdene 

ble diskutert nærmest «på kammerset» i og med at teamleder skulle rapportere direkte til 

AD i starten, med bypass av avdelingssjef og klinikksjef. 

Legers autoritet har vært preget som tradisjonell og legal-formell. Tradisjonelt i form av at 

de alltid har vært der i ledende posisjoner. Legal-formell i form av medisinsk ansvarlighet. 

Ledere for øvrig kan kategoriseres som legal-formell autoritet.  

Yukls17 teori representerer en teori som tar for seg kriterier ved planlagte 

organisasjonsendringer. Scheins18 teori tar mer for seg de kriterier som en læringsorientert 

leder bør følge i etableringen av en læringsorientert organisasjonskultur. Jacobsens19 teori 

handler om at man må forstå planlagt organisasjonsendring før man kan gjennomføre og 

lede en hver form for endring.  

I vår sammenheng kan man se at flere av teoriene har vært berørt uten at man har gått 

konkret inn for en modell. Det meste har vært lærings- og erfarings basert. De ti punktene 

som er ført opp under 3.1. er fulgt og vi har til enhver tid diskutert punktvis med referat fra 

hvert møte. Informasjonsflyten mellom teamleder og AD har foregått som avtalt. 

Retrospektivt kan man se at «hoppet» over avdelingssjef og klinikksjef kunne vært unngått. 

Dette til tross for at helseledere fokuserer på pasientflyt, dog vil en «bypass» av ledere 
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fremstå som lite elegant i sammenheng med at produktet skal presenteres både nasjonalt og 

internasjonalt.  

I etterhånd har vi innlemmet mellomlederne og rapporteringen utføres nå etter vanlige 

normer. 

4. Prosjektide og artikkel 

4.1. Ide og hypotese 

Ettersom flere pasienter ønsket å reise hjem samme dag som de ble operert, ville vi se på 

sikkerheten rundt denne type program samtidig som at re-innleggelser skulle registreres. Vi 

så det som naturlig å se på pasienter som ble operert med Gastric Sleeve reseksjon med 

bakgrunn i at dette er en mindre omfattende prosedyre uten intra abdominale koblinger 

som evt kunne gi lekkasje. 

Hypotesen er som følger: 

- Gastric sleeve operasjon er pasientsikkert og kan utføres som dagkirurgi uten økt 

fare for komplikasjoner eller re-innleggelse 

4.2. PhD kandidat 

En av våre leger i spesialisering (LiS), Hira Aftab ønsket å ta ansvar for denne artikkelen og 

prosjektet med undertegnede som hovedveileder. Dette har endt opp i snart fullført 

doktorgradsarbeid. 

4.3 REK godkjenning 

Regional komite for medisinsk og helsefaglig Forskningsetikk Sør-Øst (REK Sør-Øst D) har 

godkjent prosjektet med referanse: 2016/1659 

4.4. Metode 

Metode er beskrevet i artikkelen og vedlagt abstract. 
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5. Videre arbeid 

5.1. Dagkirurgi generelt 

Ved vårt sykehus vil vi satse på økende forekomst av kirurgisk dagbehandling. Dette med 

bakgrunn i at vi har minimalt med komplikasjoner og at våre pasienter er svært fornøyd med 

å kunne reise hjem samme dag.  

5.2. Overvektskirurgi som dagbehandling 

I forbindelse med PhD arbeidet i vår avdeling har flere helseforetak meldt seg på for å se hva 

vi produserer av effektivitet, spesielt med tanke på overvektskirurgi. Enkelte aktører vil 

kopiere vår aktivitet i form av dagbehandling. 

Vi utfører ca 150 inngrep pr år, og ca 40 % (60 pasienter) utgjør Gastric Sleeve reseksjon. 

I utgangspunktet ønsker vi å utføre alle sleeve reseksjoner som dagkirurgi, dog må enkelte 

overnatte pga forskjellige årsaker. 

Fremover vil vi også vurdere laparoskopisk gastric byass som dagkirurgi.   
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Abstract Background: Sleeve gastrectomy, with its short operating time, is possible to perform as sameday 

surgery, with the most common reason for requiring overnight hospital stay being postoperative 

nausea and vomiting. 

Objective: To demonstrate the feasibility and safety of sleeve gastrectomy as same-day surgery 

with regard to complication rate. Additionally, the study aimed to evaluate factors determining 

the duration of hospital stay, such as type of anesthesia, time of procedure, degree of postoperative 

nausea and pain, American Society of Anesthesiologists score, or previous abdominal 

surgery. 

Setting: Nonacademic primary referral center. 

Methods: A substudy of a single-center, double-blind, randomized controlled trial. Patients 

included in this study underwent sleeve gastrectomy and were randomized into 1 of the 

following 2 types of anesthesia: total intravenous anesthesia with propofol or desflurane. Primary 

endpoint was the number of patients discharged the same day as surgery. Secondary endpoints 

were unplanned telephone calls, readmission rate, and complication rate. Time of 

procedure was registered by the staff at the operation theatre. Visual analog scales score estimating 

patients’ intensity of pain and nausea were completed at the postoperative unit, surgical 

ward, and 24 to 48 hours postoperatively. 

Results: Ninety-three patients were included in the study. Fifty-nine (63%) were discharged 

the same day as surgery (32 desflurane and 27 total intravenous anesthesia), 30 patients 

(32%) were discharged 1 day after surgery, and 4 patients (4%) were discharged after .2 

days (15 desflurane and 19 total intravenous anesthesia). The most common reasons for prolonged 

stay were pain, nausea, and fatigue. Statistical analyses showed no association between 

day of discharge and the type of anesthesia, time of the procedure, degree of postoperative 

nausea and vomiting, pain intensity, American Society of Anesthesiologists score, or previous 

abdominal surgery. 

Conclusion: Same-day surgery is feasible and safe in terms of low complication rate. The type 

of anesthesia, time of procedure, degree of postoperative nausea and vomiting and pain, American 

Society of Anesthesiologists score and previous abdominal surgery does not appear to 
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