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Synlig og ansvarlig

Lederutvikling ved St. Olavs Hospital

Undervisningsleder Anne-Kristin Fjellstad

25.oktober 2017 

Nasjonal lederplattform
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Oppfølging av Nasjonal lederplattform
• Omfattende kartlegging og dialogaktiviteter blant ca 1000 

ledere på ulike nivå i spesialisthelsetjenesten. 

• Sentrale utfordringene:
– Å levere en tjeneste med god kvalitet innen gitte rammer 
– Å forme en helhetlig tjeneste ut fra pasientens behov 
– Å skape tillit i befolkningen 

• Store muligheter for forbedring:
– Mer kunnskapsbasert praksis
– Bedre dokumentasjon av kvalitet og styringsverktøy som 

gjør det mulig å drive systematisk forbedring
– Standardiserte pasientforløp for å få en mer helhetlig 

tjeneste ut fra pasientenes behov
– Tillit i befolkningen oppnås først og fremst ved å bedre 

kvaliteten 

Nasjonal plattform
for ledelse i helseforetak

Verdier

Kvalitet

Trygghet

Respekt

Lederkrav

Helhetstenkende

Ansvarlig

Endringsvillig 

Handlekraftig 

Kommuniserende

Inspirerende 
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Fremragende behandling
strategi 2015-2018

Våre mål:

Fremragende behandling

Forskning på høyt nivå

Sterk på kompetanse

Attraktiv arbeidsplass
 vi skal ha synlige og ansvarlige ledere 

som arbeider mot felles mål

Ledelse ved St. Olavs Hospital
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Ledelse ved St. Olavs Hospital

Pr. september 2017 har vi totalt 436 ledere ved St. Olavs 
Hospital
– 66,3 % er kvinner. 
– 73,6 % av lederne er seksjonsledere på nivå 4.
– 38,5 % av lederne er over 56 år
– 24,3 % er over 60 år 

I interne sammenhenger peker ledere på nivå 3 og 4 på 
følgende spesielle utfordringer:
– For stort kontrollspenn, for mange å lede  
– Ensomhet i lederrollen og mangelfull beslutningsstøtte
– Mandatet til ledergruppene oppleves ofte uavklarte 
– Manglende helhetstenkning og samhandling mellom 

enheter/fagmiljø
– Manglende felles syn på ledelse 

St. Olavs Hospital skal ha synlig og ansvarlig ledelse:

 angir retning, definerer mål og kommuniserer 
forventninger 

 er til stede, har tid til å motivere, støtte og utfordre sine 
medarbeidere

 har gjennomføringsevne, fatter beslutninger etter dialog og 
har mot til å prioritere 

 er lojal når beslutning er fattet og har integritet, 
troverdighet og tillit. 
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Lederutvikling ved St. Olavs Hospital

Ulike nivåer – ulike behov

Nasjonalt 
Topplederprogram
Mål: Bidra til verdiforankring og 
utvikling av et felles sett av kunnskap 
og ferdigheter hos fremtidige 
toppledere i spesialisthelsetjenesten

Nasjonalt 
Topplederprogram
Mål: Bidra til verdiforankring og 
utvikling av et felles sett av kunnskap 
og ferdigheter hos fremtidige 
toppledere i spesialisthelsetjenesten

Foretaksintern 
Ledelsesutvikling
 Fagdag ledelse
 Synlig og ansvarlig ledelse
 Lederveiledning individuelt 

og i gruppe
 Verktøykassekurs
 Temadager/-møter
 Lederutdanning tilsvarende 

30 studiepoeng (tilvarende ½ 
års heltidsstudium)

 Mottak av nye ledere

Foretaksintern 
Ledelsesutvikling
 Fagdag ledelse
 Synlig og ansvarlig ledelse
 Lederveiledning individuelt 

og i gruppe
 Verktøykassekurs
 Temadager/-møter
 Lederutdanning tilsvarende 

30 studiepoeng (tilvarende ½ 
års heltidsstudium)

 Mottak av nye ledere

Ledermobilisering
rekruttering-,motivasjons- og 
avklaringsprogram

Ledelsesutvikling
:
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Synlig og ansvarlig ledelse

Læringsmål: 

• Bygge felles lederkultur i organisasjonen

 Tilføre kunnskap om - og ferdighet i ledelse av sykehus.

 Klargjøre lederrollen, utvikle lederatferd i tråd med 
nasjonale lederkrav

• Øke kompetansen i forhold til omstilling og endring

 Utvikle evnen til å lede kontinuerlig forbedringsarbeid

 Øke forståelsen for økonomistyring og andre 
styringssystemer

Målgruppe:

I tillegg til linjeledere inviteres også kliniske ledere; 
f. eks forløpsansvarlige og fagansvarlige uten 
personalansvar. 
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Metodikk

• Programmet skal bygge på forskningsbasert teori og 
praksis, hvor metodikk og prinsipper tar utgangspunkt i 
utfordringer deltakerne står ovenfor.

• Det skal vektlegges en balanse mellom formidling av teori, 
ferdighetstrening og refleksjon

Veiledergruppe

• Lederprogrammet gjennomføres i samarbeid med 
foretakets egne veiledere

• 17 veiledere har meldt seg på
– Kompetente veiledere fra ulike klinikker

• Gis opplæring/gjennomgang av programmet  

• Veilederne får ansvar for hver sin basisgruppe på 
samlingene, og 1-2 dager lederveiledning i mellomperioden



26.10.2017

8

Forberedelse, 
forventnings-
avklaring og 
læringsmål

Samtale med 
egen leder

Samlinger i 
læringsgruppen

Videre utvikling i 
lederrollen

Samling i 
læringsgruppen 

x 2

Arbeid med 
indre og ytre 

utviklingsprosjek
t

Arbeid med 
indre og ytre 

utviklingsprosjek
t

Programdesign

Veilederopplæring

Evaluering

Videreutvikling

Innledning og 
samtale med  Adm 
dir

Hvordan kan ledelse 
utgjøre en forskjell 
ved St . Olavs  
Hospital?

Kobling til 
overordnet strategi 
og forbedrings-
program

Scenarietrening i 
grupper

Etablering av 
læringsgrupper

Arbeid med case, 
utfordringer, 
dilemma, ambisjoner

Lederrollen –
innledning og 
refleksjon

Linjeledelse
Klinisk ledelse

Arbeid med 
utviklingsplan

Simuleringsoppgave 
knyttet til sentral 
problemstilling 

Pasientforløp

Arbeid i 
læringsgruppene med 
lederutfordringer

Perspektiv på 
endring og 
endringskapasitet

Kontinuerlig 
forbedring

Arbeid med 
endringscase i 
grupper

Oppsummering av 
læring i programmet


