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Fra de til oss – Veien til en 
avdeling  



                        AMM 

• Avdeling for medisinsk mikrobiologi: 

  En avdeling – to seksjoner.   

   1 avdelingssjef  

   1 driftsbioingeniør  

   50% kvalitetskoordinator  

    5 leger  

Seksjon Ålesund: 10,9 stillinger - 13 ansatte  

Seksjon Molde:20,57 stillinger - 28 ansatte  
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Litt historie 

• I 2012 ble det bestemt at avdeling for 
medisinsk mikrobiologi skulle organiseres på 
tvers. 

• To avdelinger skulle bli til EN – med to 
seksjoner. 

• Utgangspunktet for samarbeid var dårlig. 

• Miljøet var preget av konkurranse og ingen 
innsyn i hverandres rutiner. 
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Mange endringer  

• Seksjonene skulle bli mest mulig lik og utføre 
sine analyser på en hensiktsmessig måte med 
god kvalitet 

• Dette innebar 

               - Flytting av analyser 

                - Harmonisering av prosedyrer 

                - Leger tilstede ved begge seksjoner 

                - Mye arbeid med dokumentstyring 

                - Utfordringer mtp logistikk og prøveflyt  
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Endring gjør vondt 
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En endring i seg selv er ikke lett -  

 
                                                                                                                                                                                              Mer stress?  

   

Nedbemanning? 

 

                                                                                                                                                                                       Nye arbeidsoppgaver?      

 

 

Nye arbeidstider?                                                                                    

                                                                                                                                                                                                  Nye samarbeid?   

Slik har vi alltid gjort 

det!                                                                                                                                                                                         Nei, nå slutter jeg! 

                                                                                                                                                                                                

Dette er utrygt!                                                                                                                                                                    Hva betyr dette for meg? 



Å gå fra «de og vi» til oss  

• To ulike kulturer skal bli til en felles  

• Begreper som VI og DE er vanskelig å gi slipp på 

• Verner om eget område 

• Følelse av overvåkning 

• Smarteste løsningene – de har vi 

• Forutinntatte meninger 

03.11.2016 7 



Kommunikasjon og 
relasjonsbygging  

Viktig for å skape godt samarbeid  

•   Møtevirksomhet fysisk, ikke bare over telefon 

• Sosiale settinger, bli kjent utenom 
jobbsituasjon 

• Prosesser der man kan lære av hverandre 

• Forståelse for at alle er i samme situasjon 

• Felles mål 
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Fagmøter 

• Fagområdene møtes via lync ca. en gang i 
måneden 

• Innkalling med saksliste – alle kan melde inn 
saker. 

• Tar opp aktuelle temaer, nye tester og metoder, 
spesielle funn og utvikling av felles prosedyrer 

• Avsatt tid til nytt fra legegruppen 

• Referatføres i etterkant   
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Internrevisjon på tvers 

• Et revisjonsteam i avdelingen 

• En revisor fra hver seksjon samarbeider ved 
hver internrevisjon. 

• Samme revisjon utføres ved begge seksjoner. 

• Fordel å ha en revisor med «nye øyner» og en 
som kjenner sin seksjon. 

• God mulighet til å bli kjent med kolleger fra 
annen seksjon 

• Lettere å gjøre like endringer  
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Målstyringsdokument 

• Overordnet dokument for kvalitetsmål og 
planlagte prosjekter i avdelingen.  

• Alle i avdelingen kan melde inn forslag til 
prosjekter  

• Revideres hvert år  
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• Hospitering: Bioingeniører fra samme 
fagområde har hospitert hos hverandre.  

• Felles prosedyrer: Eksisterende prosedyrer 
tilpasses og gjøres felles. Nye prosedyrer 
skrives i fellesskap. 

• Avdelingssamling: Samling med overnatting der 
vi fokuserer både på fag og det sosiale. Siste 
samling var september i år.  
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• Skap fellesskap  

            -  Lag mål  

             -  Alle kan bidra  

             - Bygg lagfølelse 

 

 

  

 

 

 

 



Endringer bearbeides 
forskjellig  

 

 
Ikke alle endringer er                                                                                                                           Alt var bedre før! 

dumme                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                              Ser mørkt på 

                                                                                                                                                                               fortsettelsen.  

Jeg motiveres av nye 

oppgaver 

 

Jeg lærer mye i prosessen                                                                                    ffcffffffffffff   Ser gode endringer, men 

                                                                                                                                                           fortsatt skeptisk til fort- 

                                                                                                                                                             settelsen.  

Er usikker på fortsettelsen, men velger 

å møte den positivt.  



Hvordan går det med OSS?  

• Endring av kultur tar tid – men vi er kommet 
langt på vei 

• Man føler seg velkommen på hverandres 
seksjoner 

• Godt samarbeid mellom fagområdene 

• Bedre dokumentstyring  

• Arbeidsmiljøprisen 2016 

• Nye endringer fram mot 2021og SNR – nye 
utfordringer.  
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Var alt bedre før?  



Takk for oss 


