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Bakgrunn og hensikt 
De regionale helseforetakene er bærere av felles nasjonale verdier, kvalitet – trygghet – 
respekt. Verdiene danner spesialisthelsetjenestens verdigrunnlag og ble vedtatt i 2002 ved 
innføring og oppstart av Helseforetaksreformen i Norge.  
 
Intensjonen ved Helsereformens oppstart var at de nasjonale verdiene skulle defineres og 
implementeres på alle nivåer i helseforetakene – både regionalt og lokalt. Verdiene skulle 
også komme til uttrykk gjennom helseforetakenes virksomhetskultur og medarbeidernes 
holdninger. 
 
Helsedepartementet påla i 2009 de regionale helseforetakene i større grad å sette 
verdispørsmål på dagsorden, og at kjerneverdiene skulle brukes aktivt som styringsredskap. 
  
Med denne bakgrunn ønsket Helse Nord RHF i 2009 å gå i gang med et arbeid med mål om å 
øke oppmerksomheten på verdier og etikk i organisasjonen som helhet. Saken ble fremmet i 
styremøte i Helse Nord RHF, den 23. september 2009, og prosjekt Verdibasert hverdag ble 
vedtatt. En økt oppmerksomhet på verdier og etikk i Helse Nord ville kunne komme 
pasienten/brukeren, samarbeidspartnere og alle ansatte tilgode. 
 
Helse Nords organisasjon skal være kjent for å være preget av helhetlig og verdibasert ledelse, 
der etikken er synlig i hverdagen (adm. direktør Lars Vorland 2009). 
 
Hensikten med denne styresaken er å orientere styret om aktivitet og resultat av prosjektet. 
Vedlagte rapport om Verdibasert hverdag beskriver aktivitet, resultat, vurdering av arbeidet, 
anbefalinger og forankring av etikk- og verdiarbeidet på RHF- og HF-nivå. 
 
Dette for å løfte frem og synliggjøre verdiene kvalitet – trygghet – respekt i Helse Nords 
organisasjon. 
 
Fakta i saken 
Prosjektet har hatt en tradisjonell prosjektorganisering og var i utgangspunkt innvilget for ett 
år. Prosjektet ble forlenget til en samlet prosjekttid på 2,5 år og avsluttet 31. desember 2011. 
 
For å nå en så stor måloppnåelse som mulig ble det valgt tre fokusområder: 
  
1. Verdibasert ledelse – om stille krav til seg selv som leder, deretter til sine medarbeidere. 

Målet er å styrke etisk sensitivitet i organisasjonen  
 
2. Medarbeiderskap – om hvordan vi forholder oss til oppgaver, kolleger og arbeidsgiver. 

Målet er at ledere er bevisst på hvordan han/hun skaper en relasjon til sine medarbeidere. 



 
3. Organisasjonen – den egne arbeidsplassen. Målet er å gjøre etikk og verdier synlig på alle 

nivå. 
 
Etablerte arenaer skulle brukes i arbeidet med verdibasert hverdag: ledersamlinger, fagdager, 
seminarer, personalmøter, HMS1/KVAM2

 

 samt møter i styrer og brukerutvalg både på RHF- 
og HF-nivå.  

Verdibasert hverdag har vært tema i mange sammenhenger i prosjektperioden. Alle ansatte – 
ledere og medarbeidere – har blitt invitert til en prosess for å gi verdigrunnlaget et innhold for 
den enkelte og på arbeidsplassen.  
 
I tillegg har verdibasert ledelse, medarbeiderskap og etikk generelt blitt løftet frem. Dette for 
å gi grunnlag for en verdibasert ledelse og muligheter til å lage felles rutiner/kjøreregler for 
kulturbygging på arbeidsplassen med dette for øye.  
 
Pasienten/brukeren og pårørende har blitt invitert inn for å si sin mening, og for å fremme og 
etablere en aktiv brukermedvirkning. 
 
Vurdering 
Prosjektet har bidratt til: 
- Byggingen av en kultur, der dialogen brukes aktivt, og der etikken løftes frem og 

synliggjøres. 
- At ledere og medarbeidere har fått økt teoretisk og praktisk kunnskap i verdibasert ledelse 

og medarbeiderskap. 
- Å finne frem arbeidsmåter, metodikk og hjelpemidler for å fremme verdibasert ledelse, 

medarbeiderskap og bruk av verdier i styring. 
- En synliggjøring av verdiene visuelt, og i styrende dokumenter. 
- En bevisstgjøring av og et økt fokus på etikk generelt i organisasjonen. Dette blant annet 

gjennom at Klinisk etikkomité (KEK) er etablert i fire helseforetak, og at regionalt 
fagnettverk i Helse Nord er etablert. Etiske retningslinjer fra 2007 er revidert i 2011 og 
presenteres som e-læringsmodul på intranett og i brosjyren Helse Nord kulturverdier - vår 
felles verdiplattform. 

- At etikk og verdiarbeidet nå er forankret på alle nivåer, og at ansvaret er tydeliggjort og 
fordelt. 

- En beskrivelse av hvordan arbeidet skal etterspørres og rapporteres på RHF- og HF-nivå. 
 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 HMS: Helse, miljø og sikkerhet 
2 KVAM: Kvalitet og arbeidsmiljø 



Evaluering 
Styringsgruppen hadde sitt avsluttende møte, den 18. januar 2012, og konkluderte med: 
 
1. Lederskapet lokalt er modent til å ta prosjektet videre i 1. og 2. linje. 

 
2. Prosjektet må sees i sammenheng med andre konkrete prosjekter – for eksempel 

forbedringsarbeidet innenfor pasientforløp og kvalitet. 
 

3. Prosjektet har bidratt til å sette lys på mellomlederens behov for lederstøtte, dette blir fulgt 
opp videre i egne prosjekt. 

 
4. Måling og tilbakemelding er sentralt for å holde fokus. Kontinuerlig evaluering foreslås 

gjennom medarbeiderundersøkelser og pasient/brukerundersøkelser.  
 

5. Det er viktig at tillitsvalgte og vernetjenesten aktivt deltar i arbeidet og i videre utvikling 
av arbeidsmåter for å fremme etikk- og verdiarbeidet. 
 

6. Det foreslås at RHF gjennomfører en evaluering av etikk - og verdiarbeidet i 
organisasjonen som helhet i 2015. 

 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret tar rapporten om Verdibasert hverdag til orientering. 
 
2. Styret ber om kontinuerlig oppfølging og rapportering av etikk og verdiarbeidet i Helse 

Nord, på RHF- og HF-nivå.  
 
 
Bodø, den 3. februar 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:   Rapport Verdibasert hverdag 
 
   Vedlegget er lagt ut på våre hjemmesider – se:  
   Styremøte i Helse Nord RHF, den 13. februar 2012 
 
Utrykt vedlegg: Brosjyre Helse Nords kulturverdier 
 
 
 
 

http://www.helse-nord.no/article88287-1079.html�
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FORORD 
Helse Nord ønsket i 2009 å gå i gang med et arbeid med mål om å øke oppmerksomheten på 

verdier og etikk i organisasjonen som helhet. 

Mange spørsmål ble snart formulert: 

- Hvordan kan en så stor og kompleks organisasjon som Helse Nord, samtidig på RHF og i 

alle HF få dette til?  

- Hvordan kan vi i høyere grad fokusere på verdibasert ledelse - og på en konstruktiv måte 

løfte frem og bruke vårt felles verdigrunnlag om kvalitet – trygghet – respekt som en 

verdiplattform? 

- Hvordan kan vi med dette for øye finne frem metodikk som kan understøtte arbeidet med 

kulturbygging? 

Det var både positive og negative reaksjoner, og av og til stor skepsis når prosjektet ble 

presentert: 

- Det er flott at Helse Nord setter fokus på verdier og etikk 

- Verdibasert ledelse, er det ikke noe vi alle gjør? 

- Det er umulig å ikke formidle verdier, så hvorfor et prosjekt? 

 

Lederen og medarbeideren i Helse Nord er styrt av verdier i sine handlingsmønstre. Alle har 

sine personlige verdier, fagetiske verdier og retningslinjer med seg i hverdagen. Dette arbeidet 

handlet om å løfte frem organisasjonens verdier – det som vi har felles. Hadde noen gjort 

dette før?  

Vi kunne se til både Diakonhjemmet i Oslo og St Olavs hospital, som på ulike måter hadde 

fokusert på etikk- og verdiarbeid. De var villige å bidra med sine erfaringer og råd fra starten 

av og underveis i prosjektet. De kunne også vise til nytten av et bevisst verdifokus i sine 

organisasjoner. 

 

Vi ønsket å finne en egen vei, der den enkelte arbeidsplass ble stimulert, engasjert og fikk lyst 

til å ta dette inn i sin hverdag. 

 

En økt oppmerksomhet på verdier og etikk i Helse Nord omhandler og berører mange 

personer, virksomheter og områder. Verdigrunnlaget – kulturverdiene – skal benyttes i alt fra 

å være motiverende og retningsgivende for praksis og gode holdninger, til å være med i anbud 
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og oppkjøp. Dette til det beste for pasienten/ brukeren, den ansatte og i samhandling med 

andre. 

Det er med stor respekt og glede vi presenterer denne rapporten. Rapporten er ført i penn av 

prosjektleder og viser på arbeidet som er gjort i prosjekttiden, hva som er laget av materiale 

og beskriver videre forankring av etikk- og verdiarbeidet i Helse Nord. 

 

Følgende personer i Regional prosjektgruppe har bidratt i utarbeidelse av rapporten: 

 Andreas Ertesvåg, Helse Finnmark HF 

 Gun Ingvill Derås, UNN HF  

 Margareth Antonsen, Sykehusapoteket Nord HF 

 Olaf Havdahl, Nordlandssykehuset HF 

 Tore Enga, Helgelandssykehuset HF 

 Kristian Fanghol, RHF 

 Elisabeth Arnesen, Helse Nord IKT, fra 1. januar 2011 

 Elin A. Nilsen, HR 

 Kari B. Sandnes, tillitsvalgt RHF nivå 

 

 

En stor takk til alle som har bidratt til muliggjøring og gjennomføring av prosjektet.  

En spesiell takk til regional prosjektgruppe for mot, engasjement og vilje. 

Takk til kommunikasjonsavdelingene på RHF og på HF nivå. 

 

 

 
Det er i det enkelte møtet som verdiene vises, det er der du viser hvem du er. 
                                                                                                          Marin Buber, filosof  
 

 

Helse Nord RHF 13.02.2012 

Gunnel Axelsson 

Prosjektleder 
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SAMMENDRAG 
Kapittel 1 gir en beskrivelse av bakgrunn, mål, formål, teoretisk fundament, og 
metode for prosjektet 
Spesialisthelsetjenestens verdigrunnlag om kvalitet, trygghet og respekt ble vedtatt i 

forbindelse ved Helseforetaksreformen i 2002. Helse Nord besluttet i 2009 å starte et 

langsiktig arbeid med mål om å øke oppmerksomheten på verdier og etikk og fokusere på 

verdibasert ledelse i organisasjonen. Prosjektet skulle bidra til å løfte frem verdigrunnlaget og 

medvirke til å gjennomføre en prosess for å definere og gi verdiene innhold. Dette både for 

den enkelte og på alle nivåer i organisasjonen. Alle ansatte skulle inviteres inn i prosessen i 

prosjektperioden. Det skulle utvikles arbeidsmåter og metodikk for å bruke verdiene aktivt i 

så vel etisk refleksjon som i styring. Det skulle fremmes en kultur der dialogen brukes aktivt 

og der etikken løftes frem. Ledere og medarbeidere skulle få økt kunnskap og bevissthet om 

verdibasert ledelse og medarbeiderskap. 

Autentisitetsetikken i Charles Taylors tolkning utgjorde grunnteorien for arbeidet. Hans 

budskap om å skape rom for refleksjon, fremme dialog og fokusere på den enkeltes betydning 

for helheten ville være til god hjelp for tilnærmingen i praksis. 

Kafédialogen etter modell Wold Café ble valgt som hovedmetode i prosessen om å gi 

verdigrunnlaget innhold og å løfte frem verdibasert ledelse og medarbeiderskap på den 

enkelte arbeidsplass. 

 

Kapittel 2 beskriver prosjektets organisering, de ulike gruppenes oppgaver og 
rolle samt andre aktører og hjelpemidler, som har vært til hjelp og støtte i 
arbeidet 
Arbeidet ble organisert i en tradisjonell prosjektorganisering med regional prosjektleder ansatt 

på heltid. Ut over dette ble prosjektarbeidet tatt inn i etablerte samarbeidsarenaer og i 

styringslinjen. 

Det er utviklet presentasjoner, arbeidshefter, e-læringsprogram og brosjyrer til hjelp for videre 

arbeid. 

 

Kapittel 3 og 4 beskriver gjennomføring, aktiviteter og resultat i prosjektet på 
RHF og HF nivå 
Det har vært gjennomført mange aktiviteter i Helse Nord med dette tema i prosjektperioden. 
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Verdibasert hverdag har i prosjektperioden vært et tema på regionale og lokale 

ledersamlinger, seminarer, fagdager og på personalmøter. Klinisk etikkomité (KEK)s aktivitet 

er løftet frem og et fagnettverk i Helse Nord er etablert. De etiske retningslinjene er revidert. 

Retningslinjene er fremstilt i e-læringsmodul på Intranett og i brosjyre der også 

verdigrunnlaget og lederkrav i Helse Nord presenteres. Nye arbeidsrutiner for samarbeid med 

brukerutvalgene er etablert på RHF nivå. Den enkelte klinikk/ avdeling er i dag i gang med 

eller har laget felles kjøreregler for sin virksomhet. Verdigrunnlaget er synlig i strategier, 

dokumenter og i Oppdragsdokumentet til HF.  

 

Kapittel 5 beskriver forankring og ansvar for dette arbeidet på RHF og HF nivå 
Leder på alle nivåer har det ytterste ansvaret for at etikk – og verdiarbeidet blir ivaretatt. 

Forankring av og ansvar for etikk og verdiarbeidet i RHF og i det enkelte foretak er nøyaktig 

beskrevet. Arbeidsmiljøutvalg (AMU), Kvalitets- og arbeidsmiljøutvalg og grupper (KVAM) 

og KEK vil fremover være arenaer for dette arbeidet. Det er poengtert nødvendigheten om å 

skape motivasjon, øke kunnskapen om og gi støtte i etikk og verdiarbeid. 

 

Kapittel 6 beskriver vurdering av prosjektarbeidet, tilbakemeldinger og 
anbefalinger om veien videre 

Prosjektet er gjennomført etter forutsetningene, med praktiske tilpasninger underveis. Det er 

ikke gjort systematisk evaluering av prosjektgjennomføring eller resultater. Løpende 

tilbakemeldinger i prosjektgjennomføringen er likevel at oppmerksomheten på verdier og 

etikk er økt, at dialogen generelt preges av økt bevissthet og kobling til vårt verdigrunnlag. 

Anbefalinger om videreføring av arbeidet beskrives. 

Brosjyren om vår felles verdiplattform, ”Kulturverdier” presenterer de etiske retningslinjene 

og viser hvordan Helse Nord ønsker å stå frem. Helse Nord vil ha et fokus på lederskap, 

medarbeiderskap og brukermedvirkning til det beste for brukeren og for alle ansatte. 
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1.  INNLEDNING 
 

1.1 Bakgrunn 
De regionale helseforetakene er bærere av felles nasjonale verdier, verdigrunnlaget: 

                                         Kvalitet i prosess og resultat  

                                         Trygghet for tilgjengelighet og omsorg  

                                         Respekt i møtet med pasienten 

 

Verdiordene ble vedtatt i 2002 ved innføring og oppstart av Helseforetaksreformen i Norge og 

danner sammen spesialisthelsetjenestens verdigrunnlag.  

Verdiene er vår identitet som foretak, klinikk og avdeling. Verdiene sier den enkelte ansatt og 

andre hva vi vil stå for innad og utad. Verdiene skal hjelpe oss å ta beslutninger, være et 

minstemål på hvordan vi skal opptre og føre oss mot vår visjon – Helse i Nord der vi bor. 

Verdiene skal komme til uttrykk gjennom foretakenes virksomhetskultur og medarbeidernes 

holdninger. Helsedepartementet mente også i ” Lederroller og ledelsesutfordringer i 

helseforetaksmodellen fra 2003” -; at verdiene skal være et supplement i formalisert styring 

og regelverk. Verdiene skulle etter oppstart av reformen defineres og implementeres på alle 

nivåer i foretakene RHF og HF (11).  

 

Helseforetaksreformen ble lansert som en reform der fag og ledelse skulle løftes frem. I Helse 

Nords personalhåndbok fra 2004 vises det til at Helse Nord som organisasjon skal ha fokus på 

verdibasert ledelse. Verdibasert ledelse er en ledelsesform som forutsetter at verdiene løftes 

frem og defineres/ gis innhold på alle nivåer og i alle sammenhenger i organisasjonen (4). Det 

rådde ved prosjektoppstart en usikkerhet rundt hvordan i praksis lede verdibasert. 

 

Generelt innenfor arbeidslivet og i media vises økt interesse for etikk, verdier og kvalitet og 

den enkelte organisasjon blir bedt om å reflektere over sine verdier og bruke de aktivt i sine 

tjenester (2).  

 

Etiske retningslinjer for ansatte i Helse Nord ble vedtatt i RHF styret 2007 – jf, styresak  

46- 2007. 

Styret sa i vedtaket at implementeringen av, og kjennskap til retningslinjene i Helse Nord 

skulle evalueres og følges opp etter 2 år. Evalueringen ble gjort i 2009 gjennom at et 

spørreskjema ble sendt ut til alle ansatte.  I tilegg ble det spurt om kjennskapen til Klinisk 
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etikkomité (KEK) sitt arbeid. Få svarte, men svarene viste en retning om at verdigrunnlaget, 

de etiske retningslinjene og KEK sin virksomhet var lite kjent i organisasjonen. Det ble også 

påpekt av de svarende, at retningslinjene burde revideres og gjøres mer lett tilgjengelige for 

den enkelte ansatt. 

Styret ønsket en revidering av de etiske retningslinjene og en synliggjøring av disse. Arbeidet 

skulle utføres innenfor rammen av prosjekt Verdibasert hverdag, styresak 111- 2009.  

 

I 2009 pålegger Helsedepartementet de regionale helseforetakene at i større grad å sette 

verdispørsmål på dagsorden og å bruke kjerneverdiene aktivt som styringsredskap. 

 

Ledere og medarbeidere i Helse Nord hadde før oppstart av prosjektet, i 

medarbeiderundersøkelser, og i den nasjonale undersøkelsen God Vakt signalisert behov av 

fokus på tydeligere lederskap og tydeligere medarbeiderskap i organisasjonen.  

Erfaringer fra prosjekt Arbeidsglede i Helse Nord 2007- 2008, om oppfølging av sykefravær, 

viste på betydningen av verdidiskusjoner, verdiskaping og refleksjoner i arbeidshverdagen for 

den enkelte medarbeider. 

 

Med dette som bakgrunn ønsket Helse Nord å starte et langsiktig arbeid med å øke 

oppmerksomheten på verdier og etikk, bygge videre på en kultur der vårt verdigrunnlag om 

kvalitet - trygghet og respekt løftes frem. Dette skulle komme brukeren, samarbeidspartnere 

og alle ansatte til gode. 

Arbeidet skulle gjøres gjennom å sette fokus på ledelse og lederskap, på medarbeideren og 

medarbeiderskap og på organisasjonen som arbeidsplass og som tjenesteyter.  

 

Organisasjonen Helse Nord skal være kjent for, og være preget av helhetlig og verdibasert 

ledelse, der etikken er synlig i hverdagen (adm. dir Lars Vorland 2011).  

 

1.2 Mål 
Prosjekt Verdibasert hverdag har som mål å bidra til bygging av en organisasjonskultur i 

Helse Nord gjennom å gi større oppmerksomhet på verdier og etikk, blant annet gjennom 

utøvd verdibasert ledelse. Prosjektet skal også bidra til å utvikle medarbeiderskapet, med 

hensikt om å trygge og myndiggjøre våre medarbeidere i deres arbeid. Dette skal komme 

brukere, samarbeidspartnere og alle ansatte til gode, se vedlegg 1, prosjektbeskrivelse. 
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1.3 Formål med prosjektet         
 Gjennomføre en prosess der verdigrunnlaget defineres på alle nivåer i organisasjonen 

og der alle ansatte inviteres til å delta. Prosessen skal omhandle betydningen av 

verdiene for den enkelte, for arbeidsplassen og for de vi er til for – brukeren/ pasienten 

med pårørende  

 Fremme en kultur der dialog brukes aktivt og der etikken løftes frem i hverdagen.  

 Undervise og veilede toppledere i verdibasert ledelse, slik at de kan gjøre tilsvarende i 

egen ledergruppe og i egen arbeidsplass. 

 Finne frem arbeidsmåter og metodikk der verdigrunnlaget brukes aktivt i oppøvelsen 

av etisk refleksjon samt som styringsredskap. Verdigrunnlaget skal i tillegg gjøres 

synlig i styrende dokumenter. 

Se vedlegg 1, prosjektbeskrivelse Verdibasert hverdag. 

 

1.4 Verdigrunnlag, prosjektets navn, teorigrunnlag, metode og arenaer for 
prosjektarbeidet 
1.4.1. Verdigrunnlag 

Verdigrunnlaget skulle ved oppstart av Helseforetaksreformen 2002 implementeres og gjøres 

kjent på alle nivåer i organisasjonen. Noen foretak i Helse Nord lagde like etter sitt eget 

verdioppsett. Et utgangspunkt i dette prosjektarbeidet var at alle foretakene skulle ha den 

samme verdiplattform, men at det blev gitt åpning for å legge til en verdi hvis dette var et 

ønske fra HF (Adm. direktør Lars Vorland 2009). 

 

1.4.2  `Verdibasert hverdag` 

Hvordan skulle vi finne et navn for prosjektet som omfavnet våre fokusområder og som så 

mange som mulig ville kunne bruke/ og kjenne et eierforhold til? Etter innspill ble 

Verdibasert hverdag navnet på prosjektet ut fra at vi i Helse Nord ønsker å ha en hverdag som 

preges av synlige verdier. 

 

1.4.3 Teorigrunnlag 

I prosjektet med sine tre fokusområder blir mange teorier berørt. Valget av 

autentisitetsetikken ut fra Charles Taylors tolking som hovedteori, hadde sin begrunnelse i at 

her ville vi finne støtte for vår tilnærming i praksis.  
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Taylor sier blant annet at; - det er nødvendig å bruke dialogen og å gi rom for refleksjon. I 

vår travle hverdag må vi skape disse rommene. Krav på økt effektivitet, økt dokumentasjon, 

økt bruk av teknikk og sikkerhet tar mye av vår tid som fagfolk.  

De tidligere naturlige rommene i arbeidsdagen, der arbeidsgruppen hadde mulighet til, og 

tok seg tid til refleksjoner, kommer ikke til å være der dersom vi ikke skaper dem. 

Dette i sin tur undergraver vår mulighet som fagfolk å utføre arbeidet med god helhetlig 

kvalitet. 

 Taylor mener også at vi bevist må fokusere på kollektivet på arbeidsplassen, og hvis 

institusjoner skal trives må det eksistere en rimelig balanse mellom egeninteresse og interesse 

og omsorg for andre. Vi er bestandig en del av en større helhet og har ansvar for å stå sammen 

for det som er felles. Dette betyr også at den enkeltes innsats i arbeidshverdagen har en 

betydning for helheten (9). 

 

Verdier og holdninger kommer til uttrykk gjennom språk og språkbruk og i kommunikasjon 

innad i organisasjonen og utad. Det handler om hverdagsspråk, profesjonsspråk og 

mediespråk (8). Det er nødvendig at vi kjenner igjen verdiordene og at vi bruker disse. Å øve 

kontinuerlig gir trygghet og bevissthet. Det er ordene/ språket som viser og synliggjør det som 

vi har felles med andre mennesker og hverandre i en arbeidshverdag. Språket understøtter vårt 

bilde av virkeligheten og speiler det vi ønsker å stå for (3).  

1.4.3.1 Språket – å ha ord for verdisammenheng 

 

1.4.4 Metode 

Kafédialog etter modell Juanita Brown og i Jakobsen og Nystad sin tolking har vært brukt 

som hovedmetode (6). 

Metodikken inviterer til en arbeidsform som engasjerer den enkelte deltaker. En metode som 

egner seg i arbeidet om å gi innhold til verdier eller etterspørre innspill i komplekse spørsmål 

og oppgaver. Det har i tilegg vært gitt undervisning og veiledning i verdibasert ledelse og 

medarbeiderskap. 

 

1.4.5 Arenaer for presentasjon og gjennomføring av prosjektet 

Helse Nord har mange og ulike arenaer som ledersamlinger, seminarer, styrer, utvalg, 

fagdager, personalmøter og lignende i sin virksomhet. Utgangspunktet var at verdibasert 

hverdag på ulike måter skulle, presenteres, tas inn og å være tema i prosjektperioden.  
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2.  PROSJEKTETS ORGANISERING 

 

Administrerende direktør i Helse Nord var bestiller og eier av prosjektet 

 

2.1 ROLLER OG GRUPPER 

 Prosjektleder i 100% stilling i hele prosjektperioden 

 Styringsgruppe til å følge opp avtalte rammer, milepæler og målsettinger 

 Referansegruppen til å komme med innspill på utfordringer og oppdagelser underveis 

 Regional prosjektgruppe til å dele erfaringer, støtte opp om, finne metodikker og lage 

hjelpemidler for arbeidet 

 Lokale grupper på HF og RHF nivå til å presentere, inspirere, implementere og støtte 

opp om gjennomføringen av prosessen på lokal nivå 

 

2.1.1 Prosjektleder 

Prosjektleder i 100%  ansattes i RHF med oppgave om å etablere prosjektplan, presentere 

prosjektet i regionale og lokale fora, koordinere, organisere og gjennomføre arbeidet. 

Prosjektleder skulle være sekretær for styringsgruppen, referansegruppen og den regionale 

prosjektgruppen. Prosjektleder hadde en veiledende og undervisende rolle, men skulle også 

innhente metodikk, ideer fra andre, og drive/ gjennomføre og kontinuerlig rapportere om 

fremdrift i prosjektet til adm. direktør.  

 

2.1.2 Styringsgruppen 

Det ble vedtatt en styringsgruppe bestående av foretaksdirektørene i hvert HF sammen med 

eierdirektør, HR direktør, rådgiver fra fagavdelingen RHF og konserntillitsvalgt. En av 

foretaksdirektørene ble valgt som leder. Prosjektleder var sekretær. 

Valg av foretaksdirektørene i gruppen var helt bevisst. Hensikten var at de hadde myndighet 

over prosjektets praktiske utøvelse og også at de var med i de besluttinger som ble tatt 

underveis om fremdriften i prosjektet. 

Utfordringene i gjennomføringen av prosjektet ville sannsynligvis variere ut fra at foretakene 

og RHF er forskjellige i størrelse, geografi og oppgaver. Ulikheter og varierendes utfordringer 

ville til fordel kunne diskuteres og behandles i styringsgruppen. 
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Styringsgruppens sammensetting på tvers av organisasjonen har positivt bidratt til kreative 

løsningsalternativer og innspill. 

 

Styringsgruppen gjennomførte 1 møte i 2009, 5 møter i 2010 og 4 møter i 2011. 

Underveis har gruppen behandlet og diskutert hvordan best å forankre og ” selge inn” 

prosjektarbeidet lokalt, samt gjennomføring og fremdrift. Gruppen har også delt erfaringer og 

etterspurt metodikk og hjelpemidler for å sikre arbeidet videre etter avsluttet prosjektperiode. 

Avsluttende møte i januar 2012. 

 

2.1.3 Referansegruppen 

Til referansegruppen ble det invitert inn personer som på ulike måter ville kunne gi 

forskjellige perspektiver og råd i prosjektets arbeid.  

Deltakere i gruppen har vært personer med tilhørighet i Helse Nord, Helse Sør -Øst,  

Universitetet i Nordland og Kirken. I tilegg har regionalt brukerutvalg i Helse Nord, samisk 

representasjon og representanter fra næringslivet vært invitert til å bidra. 

Referansegruppen ble først orientert om prosjektets bakgrunn, mandat og mål. 

Gruppen har hatt tre møter. Fokus på møtene har vært orientering og fortløpende informasjon 

om prosjektet, men også fokus på våre tre hovedområder om verdibasert ledelse, 

medarbeiderskap og å synliggjøre verdiene i organisasjonen og den egne arbeidsplassen.  

Deltakerne har bidratt med sine erfaringer og teori i tema, brukerne har sagt sin mening, og 

alle disse bidragene har ledet til å løfte frem prosjektets arbeid. 

 

2.1.4 Regional prosjektgruppe 

Regional prosjektgruppe bestod av lederne for de lokale gruppene på HF og RHF nivå, 

sammen med HR representant, konserntillitsvalgt og leder for lokal gruppe i Helse Nord IKT. 

Prosjektleder har ledet og administrert arbeidet i gruppen. Gruppen har gjennomført møter i 

form av videomøter, heldagsmøter og todagers arbeidsmøter. 6 møter i 2010 og 4 møter i 

2011. I mellom møter har det på forskjellige måter vært arbeidet med å lage hjelpemidler som 

presentasjoner, arbeidshefte og annet arbeidsmateriale, som f. eks brosjyrer.  

Tema for møter har vært å lage fremdrift innenfor våre fokusområder, dele erfaringer og 

kunnskap, i tilegg til å ta inn brukerperspektivet og tillitsvalgtes perspektiv. 
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2.1.5 Lokal prosjektgruppe  

Ut fra prosjektorganiseringen skulle hvert HF og RHF med Helse Nord IKT så snart som 

mulig etablere lokale grupper der arbeidet skulle formes i hvert enkelt foretak. 

Føringene fra prosjektleder var at alle lokasjoner, de store yrkesgruppene, brukerne, 

tillitsvalgt, representant for ledergruppen og klinisk etikkomité (KEK) skulle være 

representert. 

Gruppene ble snart etablert, lagde sine mandat og målbeskrivelser og startet opp arbeidet. 

Størrelsen på gruppene og arbeidsmåter har variert i de ulike HF.  

Det var forventet at de lokale gruppene skulle bidra på fagdager, ledersamlinger og lokale 

arenaer der prosjektet skulle være tema. Det var også forventet at leder for lokal gruppe 

underveis kommuniserte med sin foretaksledelse om utfordringer og fremdrift i prosjektet. 

Sammen med prosjektleder har det vært gjennomført møter, fagdager og seminarer i 

prosjekttiden, se vedlegg 4, program fagdag Helse Finnmark. 

 

2.2  Prosjektperiode med fremdriftsplan 
Prosjektleder tiltrådte stillingen som regional prosjektleder 15. juni 2009. Prosjektet ble 

vedtatt i styremøte RHF 23. september med prosjekttid ut 2010. Alle nivåer i Helse Nord 

skulle berøres og alle ansatte skulle inviteres inn. Allerede etablerte arenaer skulle brukes i 

arbeidet, aktiv brukermedvirkning skulle fremmes og det skulle jobbes på tvers av profesjoner 

og fagmiljøer. 

Prosjektet ble presentert for første gang på styreseminar for alle styrer 23. oktober samme år 

med etterfølgende kafédialog. Styrene fikk blant annet i oppdrag å gi verdigrunnlaget innhold 

i styrearbeidet.  

Videre ble prosjektet presentert på direktørmøte og for ledere på foretaks-, stabs- og 

klinikknivå på Regional ledersamling i Tromsø 25. – 26. februar 2010. 

Prosjektet ble her introdusert v/ prosjektleder, det ble holdt foredrag av eksterne og interne 

foredragsholdere om teori rundt etikk og verdier.  KEK s arbeid ble presentert og løftet frem. 

Alle deltakere fikk også muligheten å delta i og erfare metodikken kafédialog, se vedlegg 3, 

invitasjon til regional ledersamling. Medarbeiderskap og kommunikasjon med fokus på dialog 

var tema i regional ledersamling 2011.  
 

Det tok tid for de lokale gruppene å gå i gang med de lokale prosessene. Dermed så vi ganske 

raskt nødvendigheten av å forlenge prosjektet. Først til ut juni 2011, men etter hvert til 

31.12.2011. 
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2.3 Prosjektets hovedfokusområder 
For å nå målet og for å strukturere arbeidet ble det valgt tre fokusområder: 

 Verdibasert ledelse 

 Medarbeiderskap 

 Organisasjonen/ den egne arbeidsplassen – synliggjøring av verdier og etikk 

 

2.4 Kommunikasjonsavdelingen på RHF og HF- nivå, HR, brukeren og 
tillitsvalgt/vernetjenesten rolle og som resurs i arbeidet 
2.4.1 Kommunikasjonsavdelingen på RHF og HF nivå  

Det var nødvendig at prosjektet ble synliggjort tidlig. Vi startet opp med å lage strukturer for 

hvordan vi skulle kommunisere vårt budskap. Kommunikasjonsavdelingene fikk i oppgave å 

etablere plass på regional og lokal Intranettside med vår egen logo. Her ble den lokale 

gruppen, prosjektplan, mandat og annen informasjon om prosjektet presentert. 

Prosjektgruppen trengte også hjelp fra avdelningene med å lage brosjyre og andre 

hjelpemidler som presentasjoner og arbeidshefte. 

Lokal gruppeleder har sammen med kommunikasjonsavdelingen hatt ansvar om fortløpende 

oppdatering an Intranett og kommunikasjon utad.   

 

2.4.2 Human resources avdeling – HR (tidligere personalavdeling)  

Det stod tidlig klart at HR skulle bli berørt i prosjektarbeidet. Alle våre tre fokusområder om 

verdibasert ledelse, medarbeiderskap og å synliggjøre verdiene i egen organisasjon/ 

arbeidsplass berører HR i sitt arbeid. 

HR-sjef i vårt største HF, UNN HF ble fast medlem i regional prosjektgruppe for å ivareta og 

bringe inn HR sitt perspektiv i arbeidet. Verdibasert hverdag har vært fast punkt på dagsorden 

i Personalsjefsmøter i RHF. Dette for at personal- / HR- sjefene til enhver tid skulle være 

oppdatert om hva som var status i prosjektets arbeid. Her kom også mange nyttige innspill fra 

gruppen.  

 

2.4.3 Tillitsvalgt og vernetjenesten  

Ledelse, medarbeiderskap og å synliggjøre/ leve verdiene er viktige elementer i tillitsvalgt/ 

vernetjenesten sitt arbeid. Arbeidsmiljø på enhver arbeidsplass er et felles ansvar og her er 

tillitsvalgt og vernetjenesten sentrale aktører. Representant for gruppen ble invitert inn i 

regional arbeidsgruppe og inn i den lokale gruppen på HF nivå. Dette ble gjort med hensikt 

om å bidra, men også for å spre og ta med innholdet og arbeidet inn i organisasjonen. 
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2.4.4 Brukers medvirkning og rolle 

I lov om Helseforetak sies at: 

Helseforetakene skal ha brukermedvirkning i sin arbeidsform og skal sørge for at det 

etableres systemer for innhentning av pasienters og andre brukeres erfaringer. 

Brukerinnflytelse skal være reell også på laveste nivå og brukerinnflytelse skal legges 

til grunn for og være tilstede i planlegging og gjennomføring av de tilbud vi gir. 

I 2011 pålegger HOD de regionale helseforetakene å intensifiere dialogen om hva 

”opplevd kvalitet” kan/ skal bety for enkelte og for pasientgrupper 

 

Brukermedvirkning har i Helse Nord og på HF nivå tradisjonelt vært ivaretatt gjennom 

regionalt og lokale brukerutvalg og i lokale brukerundersøkelser. 

Brukerrepresentant ble invitert inn i referansegruppen og i de lokale arbeidsgruppene på HF 

nivå for å ivareta og formidle brukerens behov og synspunkter. I Verdibasert hverdag 

oppfordres den enkelte avdeling/ arbeidsplass til å invitere brukeren/ pasienten på fagdag/ 

seminar for å få ta del av deres erfaringer. Dette mente vi var i tråd med å få i gang en reell 

brukermedvirkning også på den laveste nivå og på den enkelte arbeidsplass. 

 

2.5 Hjelpemidler/verktøy i arbeidet 
Presentasjoner i Powerpoint, som beskrev prosjektet, metodikken i kafédialog, bruk av 

navigasjonshjulet ble tidlig lagt ut på Intranett til bruk. 

En grunntekst til et arbeidshefte som omhandlet verdibasert ledelse, medarbeiderskap, 

synliggjøring av verdiene og hvordan å fremme en aktiv brukermedvirkning ble laget. 

Her ville foretakene sette sitt eget preg på arbeidsheftet i form av forord fra egen direktør, 

samt tekst og bilder fra egen virksomhet. Alt dette for å fremme et større eierforhold. 

 

3.  GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET 
3.1 Oppstart av prosjektarbeidet 
En regional felles Medarbeiderundersøkelse blant alle medarbeidere i Helse Nord, som blant 

annet skulle omhandle arbeidsmiljø, arbeidsglede, motivasjon, ledelse og aktivt bruk av vårt 

verdigrunnlag, skulle gjennomføres i forkant av prosjektets oppstart.  

Denne undersøkelsen ville kunne levere data som sa oss noe om status ved oppstart. Samtidig 

ville vi på sikt kunne vurdere fremtidig effekt av arbeidet vedrørende forhold og aktiv bruk av 

verdigrunnlaget i Helse Nord. Undersøkelsen ble dessverre utsatt av flere grunner. Noen 
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foretak, som UNN HF har på eget initiativ under prosjektperioden gjennomført klinikkvise 

medarbeiderundersøkelser som omhandlet dette temaet. Resultatet av disse har vært et 

verdifullt utgangspunkt i dette arbeidet for berørte avdelinger. 

Prosjektet har fortløpende korrespondert med styringslinjen og etablerte samhandlingsarenaer. 

Dette gjennom at Oppdragsdokumentet har formulert krav til HF og at informasjon om det 

som har vært utviklet gjennom prosjektet og deretter tatt i bruk, har blitt gitt i direktørmøte, 

HR/ personalsjefsmøte. 

 

3.2 Gjennomføring på lokalt nivå i RHF med Helse Nord IKT og SKDE og HF 
I oppstarten av prosjektet ble det gitt aksept for forskjellig tilnærming til Verdibasert hverdag 

i det enkelte foretak og på RHF.  

Foretakene var inne i ulike faser av sin organisering. Noen foretak signaliserte at man ønsket 

å avvente litt på grunn av uavklart fremtidig organisering. I andre foretak var utfordringer 

med økonomi og kontinuitet på ledersiden store ved tidspunktet for prosjektets oppstart. Her 

ønsket direktør på HF nivå å fase prosjektet inn etter hvert. 

De lokale gruppene ble etablert og prosjektleder ble invitert inn for å beskrive hvordan dette 

arbeidet skulle kunne se ut. 

Mer kunnskap, og særlig hjelpemidler til å utføre prosessen om å gi verdiene innhold og 

synliggjøringen av disse ble etterspurt. Den enkelte klinikk/ avdeling ønsket hjelp med 

hvordan i praksis å utøve verdibasert ledelse og fremme medarbeiderskap. Det ble henvist til 

de hjelpemidler som allerede laget på regional nivå og så ble det startet et arbeid på lokal nivå 

med å tilpasse presentasjoner og arbeidshefte.  

 

3.3 Fokus på verdibasert ledelse 
Prosjektet fikk plass på ledersamlinger, i lederutviklingsprogram, i lederopplæringsprogram 

og på fagdager HR og HMS/KVAM. Prosjektleder og eksterne foredragsholdere ble invitert 

til å presentere verdibasert ledelse og si noe om hvordan lederne og avdelingene skulle kunne 

arbeide med dette. Definisjonen på verdibasert ledelse som ble brukt i prosjektet var hentet fra 

Peter Beyer: 

Verdibasert ledelse setter mennesket i fokus. Det begynner med at først stille krav til deg selv 

som leder deretter til dine medarbeidere. Disse kravene handler ikke bare om ”å gjøre” men 

også om ”å være”. 
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Målene er å styrke etisk sensitiviteten i organisasjonen, gi medarbeideren selvstendighet og 

ansvar, øke truverdigheten og bedre omdøme. Men i praksis betyr det at verdiene må være 

definert, må kommuniseres og alle må vurderes opp mot verdien (5).  

 

3.4 Fokus på medarbeiderskap 
I Helse Nord jobber mange dyktige fagpersoner med god utdanning og mye erfaring. I stort 

sett alle ansatte i Helse Nord organisasjonen er medarbeidere, også ledere i tilegg til sin 

lederrolle eller lederoppgave.  

Første fokusområde i prosjektet var verdibasert ledelse. En leder som leder verdibasert skaper 

en relasjon til sine medarbeidere, og lederskap og medarbeiderskap henger nært sammen. 

Derfor blev det naturlig at medarbeiderskap skulle være vårt andre fokusområde. Definisjon 

på medarbeiderskap som ble brukt i prosjektet er hentet fra Johan Velten: 

 

Medarbeiderskap handler mest om hvordan vi forholder oss til arbeidsoppgavene,  

kollegene og til vår arbeidsgiver. Det finnes både godt og dårlig medarbeiderskap på samme 

måte som det finnes godt og dårlig lederskap. 

Godt medarbeiderskap er grunnlaget for yrkesstolthet, – og yrkesstolthet og arbeidsglede 

henger sammen.  

Medarbeiderskap skal fremme en aktiv, medansvarlig og etisk bevisst medarbeiderrolle der 

medarbeideren bruker sine ressurser til det beste for pasienter/brukerne, arbeidsplassen og 

seg selv (10). 

 

3.5 Fokus på organisasjonen/den egne arbeidsplassen – om å gjøre etikk og 
verdiene synlige på alle nivåer i Helse Nord 

Oppdragsdokument fra 2011 fra RHF til foretakene sier innledningsvis at - Vårt 

verdigrunnlag skal være synlig i de strategier og dokumenter som styrer vår virksomhet og 

skal aktivt brukes i beslutninger og som styringsverktøy”. 

RHF styret har fra 2011 praktisert en arbeidsmåte der alle styresaker inneholder en 

beskrivelse om hvordan den aktuelle saken er koblet til verdigrunnlaget. 

Alle HF har fått oppdraget om å synliggjøre verdigrunnlaget i sine styrende dokumenter og i 

kommunikasjon innad og utad. 

Oppdraget i den egne klinikken/avdelingen var å synliggjøre verdigrunnlaget visuelt, i 

strategier, annonser, annet og i handling. 
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3.6 KEK som bidragsyter for å løfte frem etikk og verdier på overordnet nivå  
Helse – og omsorgsdepartementet – HOD, gav i 2003 RHF i oppdrag å etablere klinisk 

etikkomité - KEK, i de lokale helseforetakene innen utgangen av 2004.  

Hovedmål for komitéen skulle være å fokusere på etiske utfordringer. KEK skulle videre 

bidra til bevisstgjøring om etiske problemstillinger, resursbruk, prioriteringer, systematiske 

drøftninger, fremme tverrfaglighet og være et hjelpemiddel i vanskelige utfordringer i klinikk 

og avdeling. KEK skulle sikre at pasient/pårørendes perspektiv blir belyst og vektlagt  

( Fagdirektør Jan Norum nettverkskonferanse KEK i Helse Nord 2010). 

 

I 2009 hadde 3 av våre 5 lokale helseforetak KEK på plass. Questback undersøkelsen som ble 

gjennomført i forbindelse med evaluering av implementeringen av de etiske retningslinjene, 

viste til at KEK var lite kjent i våre HF. 

I blant annet UNN HF var det innledningsvis behov å avklare KEK sin rolle i forhold til og i 

Verdibasert hverdag. Deltakere fra KEK ble invitert inn i de lokale gruppene for å bidra. 

 
4. AKTIVITETER OG RESULTAT PÅ RHF- OG HF-NIVÅ  
4. 1 Helse Nord regionalt 
Administrativ direktør Lars Vorland har i sine fredagsbrev og i foredrag internt og eksternt 

støttet og poengtert viktigheten av å bruke prosjekt Verdibasert hverdag. Dette for både å 

bevisstgjøre og for å etablere gode rutiner for etikk og verdiarbeid. I denne sammenhengen 

også for å fremme verdibasert ledelse og for å løfte frem medarbeiderskapet, se vedlegg 6 

fredagsbrev. 

Prosjektet i prosjektperioden har vært tema i: 

 Regional ledersamling 2010, 2011 og avslutning i 2012 

 Masterstudiesamlinger kull 1,2 og 3 

 HR fagdager 2009 og 2010 

 Regionale KVAM/ HMS dager 

 Regional samling for tillitsvalgt og verneombud 

 Regionalt brukerforum 

 

Etiske retningslinjer fra 2007 er revidert og behandlet i styremøte sak 59 – 2011. 
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Brosjyre ”Helse Nords kulturverdier” er laget som omhandler hvordan Helse Nord ser på 

lederskap, medarbeiderskap og brukermedvirkning og etiske retningslinjene er presentert. 

Brosjyren er trykket opp og distribueres til HF i begynnelsen av 2012. 

Etiske retningslinjer som e-læringsmodul er laget og vil være på plass på Intranett i 

begynnelsen av 2012.  

Rutiner for oppfølging i foretaksmøte er etablert. 

 

4.1.1 Etisk handel 

Helse Nord er på lik linje med andre regionale helseforetak siden 2010 medlem i IEH – 

initiativ for etisk handel, som skal påse at de miljø- og etikkrav som er oppsatte i offentlige 

anskaffelse blir overholdt. 

Innkjøp av medisinsk teknisk utstyr har her spesielt fokus. Spesialisthelsetjenesten har et 

ekstra ansvar for å sikre at utstyr som blir brukt til å gjøre andre pasienter friske, ikke 

ødelegger helsen til mennesker andre steder i verden. Det vises til erfaringer fra bl.a Sverige 

at det er særlig høy risiko for brudd på våre etiske krav i denne sammenhengen. 

 

4.1.2 Tillitsvalgtarbeid 

Verdibasert hverdag har ved flere sammenhenger vært tema der tillitsvalgt og vernetjenesten 

har vært samlet. Alt fra samarbeidsmøter til større konferanser som tillitsvalgtseminar 2010 

og 2011.  Prosjektet var også presentert på nasjonalt møte for tillitsvalgt i Stamsund 2010. 

 

4.1.3 Brukermedvirkning  

Prosjektleder har vært invitert inn i brukerutvalgene og prosjektet har vært presentert og 

diskutert i mange brukerfora. 

RHF inviterte i juni 2011 til workshop med tema ”Kvalitet i våre tjenester – hvordan får vi en 

mer aktiv og reell brukermedvirkning i Helse Nord”, med oppfølging i Regionalt brukerforum 

i oktober 2011. Erfaringene er tatt med videre er presentert i styresak xxx 2011. 

En mer reell og aktiv brukermedvirkning i saksbehandlingsarbeid er startet opp på RHF nivå. 

Brukerrepresentant inviteres tidlig inn i saksbehandlingsprosessen slik at synspunkter tas inn 

før saken er ferdigstilt til styret. En skolering av brukerrepresentanter var etterspurt og vil bli 

iverksatt i 2012. 
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4.1.4 KEK aktivitet på regional nivå 

I desember 2010 møttes alle KEK i Helse Nord for første gang. Fagnettverk ble etablert og 

møtet blir enige om å:  

 støtte opp rundt gjennomføringen av prosjekt Verdibasert hverdag og etter endt 

prosjekttid å være medansvarlig for å lage plan for implementering av metodikk og 

arbeidsmåter i ordinær drift 

 arbeide for at Klinisk Etikkomité og deres arbeid blir forankret i HF:s ledelse, og at 

arbeidet får resurser personelt og tidsmessig til å ivareta arbeidsoppgavene 

 arbeide for at verdi-, kompetanse og holdingarbeid får ytterligere fokus i HR sitt 

arbeid generelt, og i utvikling av lederskap og medarbeiderskap spesielt 

 etablere og videreutvikle møteplasser/arenaer for dialog og refleksjon for å løfte 

frem etikken og fremme kvalitet i egen praksis  

Første nettverkssamling ble avviklet mai 2011 i Saltstraumen med KEK Nordlandssykehuset 

HF som vert. 

 

4.1.5 Presentasjon av prosjektet i andre sammenhenger 

Prosjektleder har i prosjekttiden vært invitert til å presentere prosjektet på NHOs konferanse 

for ledere, i nordisk konferanse helsefag og ledelse på Universitetet i Nordland, og for styret i 

medisinsk fakultet Universitetet i Tromsø.  

Prosjektleder ble i 2011 invitert inn i nasjonal arbeidsgruppe om bygging av nasjonal 

ledelsesplattform. Arbeidet har utgangspunkt i verdigrunnlaget og de nasjonale lederkravene 

om at lederen skal være ansvarlig, handlekraftig, inspirerende, helhetstenkende, endringsvillig 

og kommuniserende. 

 

4.2 Aktiviteter og resultat lokalt 
4.2.1 RHF – i egen arbeidsplass og i sin rolle utad mot HF 
Verdibasert hverdag har vært fast tema i utvidet ledermøte siste tirsdag hver måned. I møtet 

ble status i prosjektet i et regionalt perspektiv beskrevet, og lokale utfordringer i RHF ble 

diskutert. 

Det er så langt avviklet tre fagdager med verdibasert hverdag som tema, eksterne og interne 

foredragsholdere har bidratt. Verdiene er definert og tre fokusområder for etikk og 

verdiarbeidet i RHF er identifisert. Områdene omhandler ledelse, service og kommunikasjon.  

Det er laget forslag til videre arbeid som iverksettes våren 2012.  
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I SKDE har det vært gjennomført to strukturerte hovedprosesser i prosjektet.  

4.2.1.1 Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) 

1. Definisjon av verdigrunnlaget for å kunne operasjonalisere disse i SKDEs praksis, 

rutiner og kommunikasjon med omverdenen. 

2. Gjennomføre kartlegging av organisasjonskulturen ved SKDE i regi av Barrett Values 

Centre v/ Hugo Smith-Meyer. Resultatene er presentert og diskutert i plenum. 

Oppfølgingsområdene er definert og er planlagt som tema for en bredere gjennomgang 

på miljøtur våren 2012.  

 

Verdibasert hverdag ble presentert og var tema for alle ansatte under to fagdager. Alle ledere 

har deltatt i to samlinger med verdibasert ledelse som tema og seksjonsledere har hatt en 

todagers samling med medarbeiderskap som tema.  

4.2.1. 2 Helse Nord informasjons- og kommunikasjonsteknologi (Helse Nord IKT) 

 

Bestillingen fra ledergruppen etter fellessamlingen var at: 

 Verdigrunnlaget skulle defineres i Helse Nord IKT 

 4 tiltak skulle foreslås på overordnet nivå, som var i tråd med tilbakemeldinger fra 

samlingen  

 Forslag skulle utarbeides på hvordan den enkelte avdeling skulle kunne ha fokus på 

verdigrunnlaget i sin hverdag 

 

I Helse Nord IKT betyr: 

Kvalitet – vi setter våre kunder i fokus og leverer IKT- tjenester og løsninger av riktig kvalitet, 

slik at pasientene gis den optimale behandling. 

Trygghet – vi sørger for sikre leveranser, slik at kundene skal være trygge på at leveranser 

fra oss er tilpasset deres behov, og fungerer i deres kontekst. 

Respekt – vi skal ha forståelse for – og være lydhøre for våre kunders behov. Vi skal holde det 

vi lover, følge opp, og gi tilbakemelding. Respekt skal være gjensidig. Vi skal være 

tilgjengelige, behjelpelige og imøtekommende. 

 

Seksjon for brukerstøtte har jobbet intenst med verdibasert hverdag og tilbakemeldingen er 

utelukkende positiv.  
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4.2.2 Sykehusapotek Nord HF 

Prosjektet ble presentert i styret, lederteamsmøte, personalmøter, brukerutvalget og på egen 

intranett side. 

Samtlige apotek har gjennomført en prosess der alle ansatte har fått mulighet til å gi 

verdigrunnlaget innhold. Medarbeiderskap og verdibasert ledelse har vært tema på 

foretakssamling. Alle ansatte er i dag kjent med verdigrunnlaget. 

Verdiene er satt på dagsorden og synliggjør i strategidokument, handlingsplaner for og i 2012 

i form av ”arbeidsgledekalender” til alle ansatte. 

KTR – sertifisering ble snart til et begrep i sykehusapoteket – er dette i tråd med våre verdier? 

 

Styret har på hvert møte et fast punkt om arbeidsmiljø der medarbeiderskap, lederskap og 

fokus på verdier er tema. Brukerutvalget har fortløpende fått informasjon om arbeidet i 

prosjektet og var for første gang også deltakere på foretakssamling høsten 2011. 

 

Sykehusapoteket kan ved behov ta kontakt med KEK i det HF der apoteket er lokalisert som 

UNN HF og Nlsh HF. 

 

4.2.3 Helse Finnmark HF 

Helse Finnmark gjorde i etterkant av Helseforetaksreformen i 2002 et arbeid rundt visjon og 

verdigrunnlag for Helse Finnmark HF. Verdiene respekt, åpenhet og tilgjengelighet ble 

vedtatt å være Helse Finnmark sine verdier. 

Alle ledere fikk informasjon om prosjekt Verdibasert hverdag på ledersamling januar 2010.  

Lokal gruppe ble etablert, mandat skrevet og en ”lederpakke” som hjelpemiddel ble tidlig 

laget til hjelp for den enkelte leder. ”Lederpakken” inkluderte presentasjon av tema, samt tips 

og ideer om hvordan å arbeide med etikk- og verdiarbeid og metodikk rundt kafédialog og 

navigasjonshjulet. 

Intranettside ble etablert for prosjektet. 

Arbeidet med å gjennomføre opplæring for lederne på fagdag, med innledende foredrag og 

kafédialog startet i ledergruppene for de ulike klinikkene. Lokal prosjektleder sammen med 

regional prosjektleder og leder for KEK- var de som gjennomførte samlingene.  

Alle klinikker unntatt én har ved prosjektets slutt gjennomført fagdager på klinikknivå. Noen 

avdelinger har så langt gjennomført verdibasert hverdag på avdelingsnivå. En plan ligger klar 

for gjennomføring under våren for de som ikke har hatt mulighet innenfor prosjekttiden. 
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Verdibasert hverdag har vært tema i HMS og KVAMs fagdager både på foretaksnivå og 

klinikknivå. En klinikk har også fokusert spesielt på dette tema i henhold til kvalitet sett fra 

brukerens/ pasientens perspektiv. 

 

Utfordringen for arbeidet i prosjektet har vært utskifting av ledere på ulike nivåer, og å 

motivere og støtte opp om lederne til å ta dette videre i den enkelte avdeling.  

Mangel på tid, kunnskap om metodikk og resurser har vært nevnt som viktige grunner, i 

tillegg til at Helse Finnmark allerede hadde arbeidet med verdigrunnlaget.  

Styret og Brukerutvalget har fått informasjon og tilbakemelding under prosjektets gang.  

Verdier og etikk er i varierende grad tema i organisasjonen. Foretaksledningen melder at de 

bruker arbeidsmetodikker som kafédialogen og navigasjonshjulet i sitt arbeid. 

Foretaksledelsen har høsten 2011vedtatt at også Helse Finnmark skal ha det samme 

verdigrunnlaget om kvalitet, trygghet og respekt.  

 

4.2.4 UNN HF 

Lokal gruppe ble etablert, målsetting og mandat for gruppens arbeid ble gjort kjent. 

Leder for lokal gruppe ga på ledersamling i juni 2010 en førstehåndsinformasjon om etikk -  

og verdifokus i UNN organisasjonen og informasjonsbrosjyre om prosjektet ble delt ut.  

Plass på Intranett ble etablert og i etterkant har Verdibasert hverdag vært tema i KVAM/HMS 

opplæring, i introduksjonsdager for nye ledere, i PULS lederutviklingsprogram og på 

fagdager på klinikk – og avdelingsnivå. 

Verdi- og etikkarbeid har på ulike måter fått oppmerksomhet på ledersamlinger i regi av 

direktøren. 

   

KEK sin rolle i forhold til prosjektet var diskutert i begynnelsen. Det viste seg også at KEK 

trengte å få avklart sin rolle og plassering i UNN organisasjonen generelt og i ledelsen 

spesielt.  

KEK er reoppnevnt for 2 år, leder er tilsatt og samtidig er KEK styrket med 20% 

fagkompetanse i form av fagetiker. 

 

Deltakere i lokal prosjektgruppe har bidratt sammen med regional prosjektleder i fagdager i 

de fleste klinikker. 
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Det er etter ønske gjennomført opplæring i metode for ledere og tillitsvalgt/ verneombud i 

Tromsø og Narvik. Harstad fikk for få påmeldinger, men påmelte fikk tilbud om å delta i 

Tromsø. 

AMU fikk i oppdrag å utarbeide arbeidshefte ”Verdibasert Hverdag”. Oppdraget ble 

videreformidlet til HR senteret der lokal gruppeleder i Verdibasert Hverdag laget heftet som 

finnes i elektronisk og papirversjon. 

Styret og brukerutvalget har vært informert og orientert underveis og har vært til god støtte i 

prosjektarbeidet. 

UNN HF har vedtatt at en 4. verdi ”omsorg” i tilegg til kvalitet, trygghet, respekt. 

 

4.2.5 Nordlandssykehuset HF 

Direktørens ledergruppe har vært styringsgruppe for prosjektet. 

Utviklings og organisasjonsavdelingen for sykehuset v/ leder ble ansvarlig for gjennomføring 

av prosjektet. 

Lokal gruppe ble etablert. Gruppen hadde et representativt utvalg av ansatte, ledere, 

tillitsvalgte, verneombud, fagkategorier og alle lokasjoner var representert. 

Fast nettplass for Verdibasert hverdag på Intranett v/ ”Pulsen” ble etablert. 

 

Hovedfokus i Nlsh har vært: 

 Pasienters/ brukeres, og pårørendes opplevelse av møtet med sykehuset 

 Å utvikle en felles meningsforståelse av verdigrunnlaget 

 Å bevisstgjøre medarbeideres og leders ansvar for å utvikle en kultur preget av verdier 

og etikk 

 Målrettet arbeid for å forbedre samspill i egen organisasjon 

 Å gi opplæring i arbeidsmetodikk for systematisk verdi- og etikkarbeid 

 

Lokal prosjektgruppe lagde tidlig sin egen versjon av arbeidsheftet, som ble trykket opp i 

3500 eksemplarer og distribuert til alle ansatte via leder. 

Planen var at hver enkelt leder skulle gjennomføre og deretter oppsummere sin prosess på et 

skjema som var til å finne på ”Pulsen på Intranett”. 

Skjemaet skulle deretter bringes til klinikkens KVAM utvalg, hvor det skulle: 

 lages status for gjennomføring i egen klinikk 

 oppsummeres hva som var viktige forbedringsområder 

 legges plan for videre arbeid i klinikken 
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Oppstarten av den praktiske gjennomføringen av prosjektet ble utsatt til 1. mars i 2011 

grunnet interne forhold. Det vært holdt seminarer og fagdager på dag- og kveldstid. 

Organisasjons og utviklingsavdelingen, KEK og regional prosjektleder har bidratt med 

foredrag.  

Leder for lokal prosjektgruppe vurderer i dag at rundt 80% av alle ansatte har deltatt og alle 

lokasjoner har hatt aktivitet. Leder mener også at i det store og intense kvalitetsfokus som 

etter sommeren 2010 har vært tilfelle i Nlsh, har dette arbeidet bidratt til en helhet i 

kvalitetstenkingen i organisasjonen. 

Styret og brukerutvalget har vært informert om prosjektet og fått fortløpende informasjon om 

status i arbeidet. Arbeidsheftet er også etterspurt her. 

Utfordringen har i noen klinikker vært å motivere legegruppen. Dette spesielt der legegruppen 

har vært organisert i egen avdeling med egen lege som leder. 

 

4.2.6 Helgelandssykehuset HF   
Helgelandssykehuset v/ sykehuset i Mo I Rana gjennomførte et internt verdiarbeid i 2008- 

2009.  Arbeidet innebar å gi innhold til verdiene; kvalitet, omsorg, respekt – KOR – som ble 

vedtatt som foretakets verdigrunnlag. 

Foretaksledelsen valgte i dette arbeidet å bruke ledergruppen som lokal prosjektgruppe for å 

arbeide og sikre god forankring av prosjektet. Verdibasert hverdag ble presentert på HMS 

kurs, faggruppesamling, Helgelandssykehusets arbeidsmiljøutvalg - HAMU møter, KVAM og 

ledergruppemøter lokalt.  Foretakstillitsvalgte og alle ledere og tillitsvalgte på foretaksnivå 

fikk informasjon om prosjektet i Foretakssamling høsten 2010. ”Hva betyr Verdibasert 

hverdag i praksis”? 

I etterkant av dette har økonomi- personal- organisasjonsstab gjennomført fagdager der 

prosjektet har fått fokus.  

Kommunikasjonsregler er laget og det er fokusert på bevisstgjøring ved bruk av media.  

Sykehuset i Mosjøen gjennomførte i 2011 en felles fagdag for alle ledere. Prosjektleder og 

eksterne foredragsholdere bidro.  Kafédialogen ga mange innspill til hvordan Mosjøen ville 

arbeide videre med verdi- og etikkarbeidet. 

Sykehuset i Sandnessjøen har gjennomført opplæring for lederne i ambulanseorganisasjonen. 

Arbeidet skal følges opp med personalsamlinger for hvert ambulanseområde i Sandnessjøen, 

Mosjøen, MO og Brønnøysund. Forbedringsområder skal identifiseres og jobbes videre med i 

2012. 

Helgelandssykehuset har i prosjekttiden reetablert KEK og etablert KVAM-struktur. 
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Intranettside er oppdatert i henhold til etikk og verdiarbeid  

En verdikalender ble årets julegave til alle ansatte i Helgelandssykehuset i 2010 og i 2011. 

Lokal prosjektleder beskriver utfordringen med direktørskifte i alle tre sykehusenhetene og 

foretaksdirektør i prosjektperioden. Dette har blant annet gjort at det har vært vanskelig å ha 

ledelsesmessig fokus på prosjektet. 

 

4.2.7 Brukermedvirkning på HF - nivå 

De lokale brukerutvalgene har vært støttespillere og pådrivere i arbeidet. På HF nivå er det 

startet opp forskjellige typer av arbeid for å innhente brukernes erfaringer. 

Innenfor prosjektet ble det tidlig oppfordret å invitere den enkelte brukeren inn i den enkelte 

avdeling/ seksjon for å bidra i arbeidet med verdibasert hverdag. Tilbakemelding er 

utelukkende positiv. Personalet har fått nyttige tilbakemeldinger. Mye ros, men også 

konstruktive tilbakemeldinger om mulige forbedringer. 

 

5. FORANKRING AV, OG IVARETAKELSE AV ETIKK- OG VERDIARBEIDET I HELSE 

NORD- ORGANISASJONEN ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE 
5.1 RHF, internt og i sitt arbeid ut mot HF 
Etikk- og verdiarbeidet i RHF som arbeidsplass vil bli ivaretatt og videreført i AMU. 

Ledelse og den enkelte leders sitt ansvar, service og kommunikasjon vil videreføres som 

fokusområder i 2012.  

Verdiene skal være synlige, brukes i tekst og kobles opp mot arbeidsprosesser som saksarbeid 

i styret, i samarbeidsmøter med tillitsvalgt og brukere.  

KEK sitt arbeid og etikk som en viktig del av kvalitetsarbeidet vil etter endt prosjektperiode 

bli ivaretatt og utviklet i Fagavdelingen. Aktiviteter i KEK vil bli etterspurt i årlig 

rapportering. 

Ledelse/ lederskap og medarbeiderskap vil bli ivaretatt og utviklet i eieravdelingen v/ HR – 

org. 

Kommunikasjonsavdelingen har ansvar for at verdiene er synlige i intern og ekstern 

kommunikasjon. Avdelingen vil også ivareta at verdiene vises i arbeidsmaterialer, som i 

maler for presentasjoner, annonser og annet. Den enkeltes ansvar, som representant for Helse 

Nord RHF vektlegges. 

Verdi og etikkarbeidet skal videreføres som fast punkt på utvidet ledermøte i RHF, 

i utvidet deltar også leder for SKDE og Helse Nord IKT.  
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Det vises til fokus på Etikk og verdiarbeidet i Oppdragsdokumentet til foretakene, og fra 2012 

vil det være en del av oppfølgingen og rapportering fra HF i foretaksmøtet.  

Eksternt 

HR personale har etterspurt kunnskap om hvordan arbeide med medarbeiderskap i fokus. Med 

RHF som arrangør vil det i forlengelsen av prosjektet bli avviklet seminar for HR personale 

med tema medarbeiderskap i Bodø, 19. januar 2012. 

RHF har i sitt eksterne arbeid ansvar for å synliggjøre verdiene, og at etikk som fag fremmes.  

 

5.1.1 SKDE 

Prosjektet er i dag forankret i det lokale arbeidsmiljøutvalget, AMU. Leder av SKDE sammen 

med verneombud er hovedansvarlige for at etikk og verdiarbeidet ivaretas internt og i det 

eksterne arbeidet. 

 

5.1.2 Helse Nord IKT 

AMU- arbeidsmiljøutvalget skal fra nå av ha overgripende ansvar for å ivareta etikk og 

verdiarbeidet i forhold til arbeidsmiljø internt i Helse Nord IKT. 

 

 Gjennomføre årlige fagsamlinger for alle ansatte 

Tiltak på overordnet nivå 

 Hospitering ved andre avdelinger, seksjoner og lokasjoner. Herunder å utarbeide en 

plan for gjennomføring og sikre at dette blir gjort 

 Utarbeide kommunikasjonsplan for intern – og ekstern kommunikasjon, og dedikere 

resurser til å gjennomføre det. I tilegg å avklare felles verktøy for kommunikasjon, og 

lage et system for det.  

 Visualisering – synlige verdier i HN IKT:s strategidokument, på plakater/ bilder i alle 

pause-/møterom, på krus og på T- skjorter.  

 Skilting HN IKT ved alle lokasjoner, innendørs og utendørs, navn på kontordører og 

ID kort til alle ansatte med logo, navn og tittel 

 

 Gjennomføre jevnlige avdelings-/seksjonsmøter med verdiarbeid som fast punkt på 

dagsorden 

Tiltak for å sikre etikk og verdiarbeidet på avdelings/seksjonsnivå 

 Synliggjøre verdiene i tilsettingsprosessen av nye medarbeidere. 
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 Gjennomgående og enhetlig bruk av mal for medarbeidersamtale der verdiene 

integreres.  

Seksjonene og avdelingen skal sette av tid til refleksjon med utgangspunkt i verdiene og dess 

betydning relatert til jobbutførelse og samhandling.  

 

5.2 Sykehusapoteket Nord HF 
Etikk og verdiarbeidet skal fra 1.1.2012 ivaretas og ledes av Samarbeidsutvalget (SU) i 

foretakene. I SU møtes ledelsen, tillitsvalgt og HMS i hvert apotek.  

Sykehusapoteket Nord HF skal i tjenester levert til sine brukere sørge for at alle blir møtt med 

kvalitet – trygghet - respekt. 

 
Kvalitet 

Kvaliteten i Sykehusapotek Nord HF kommer fra vår kompetanse som oppnås  

gjennom: 

- God opplæring av nyansatte 

- Tilrettelegging for og gjennomføring av kompetansebygging 

- Et godt og oppdatert kvalitetssystem 

Trygghet 

- Kompetansedeling – å benytte hverandres kompetanse 

- Et godt arbeidsmiljø hvor alle har sin plass 

- God informasjonsflyt i foretaket 

- En god og tydelig ledelse 

Respekt 

- At vi viser folkeskikk mot hverandre og våre kunder 

- Alle ansatte er like verdifulle for Sykehusapotek Nord, både som personer og de 

oppgavene de løser 

- At vi har lojalitet til arbeidsplassen, medarbeidere og kunder 

Medarbeiderskap har blitt definert og verditiltak identifisert. Begge disse områder videreføres 
som fokusområder i 2012. 
 

5.3 Helse Finnmark HF 
 Hjelpemidler for opplæring - ”lederpakken” skal brukes og etter hvert også 

arbeidsheftet i den egne avdelingen, i personalmøtet og til individuelt bruk.  

Heftet baserer seg på felles tekst fra Helse Nord, men inneholder i tilegg kunnskap og 

erfaringer fra kafédialogene i Helse Finnmark under prosjekttiden. Her finnes 
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praktiske eksempler til diskusjon, der verdiordene brukes og der praktisk ferdighet kan 

oppøves.   

 Opplæringstiltak - etter avsluttet prosjekt vil opplæring i etikk og verdiarbeid gis 

internt i HMS – grunnkurs som et tilbud til ledere, vernetjenesten, tillitsvalgttjeneste 

og for medlemmer i KVAM og FAMU. Opplæring vil også gis i lederutviklings - og 

lederopplæringsprogram i foretaket. 

            Kursholder bærer ansvaret. KEK inviteres til å bidra i planlegging og gjennomføring 

            av opplæring. 

 Arena for verdispørsmål - diskusjon av verdispørsmål bør være en naturlig del i Helse 

Finnmark sitt arbeid. Det oppfordres til å bruke etablerte arenaer som KVAM 

organiseringen, samarbeidsforum – møtearena mellom foretaksledelsen, tillitsvalgte 

og vernetjenesten, og andre relevante utvalg og grupper i dette arbeidet. Viktig at dette 

synliggjøres i respektive mandater. 

Verdidiskusjonen bør selvsagt være en del av den daglige dialogen i styret, i 

foretaksledelsen, i klinikksjefsmøter, i avdelingsmøter og annet.                              

Helse Finnmark har sterk tro på en smitteeffekt 

 

Styret vedtok i styresak 70- 2011 at; 

 KEK skal bidra som faglig resursgruppe i etikk og verdiarbeid 

 Dagens lokale arbeidsgruppe videreføres ut juni 2012, dette for å sikre at alle 

avdelinger får støtte i gjennomføringen av fagsamlinger i dette tema.  

 Foretaksdirektør skal i samråd med arbeidsgruppen utarbeide og gjennomføre detaljer 

for ivaretakelse av verdiarbeid i linjestrukturen. 

 Foretaksdirektør skal rapportere om status for etikk og verdiarbeid i Helse Finnmark i 

styremøte mai 2012. 

 
5.4 UNN HF 
Verdiarbeidet skal forankres i ledelsen og følge KVAM strukturen i UNN. Kvalitetsutvalget 

skal ha et overgripende ansvar for at dette arbeidet er ivaretatt. KVAM gruppene skal 

strukturmessig rapportere til AMU - arbeidsmiljøutvalget som overordnet organ. Forankring 

av verdiarbeidet er derved også forankret og sikret gjennom AMU.  

 Verdiarbeidet er forankret i overordnet strategiplan for UNN HF  

 Dialogavtalene for 2012 etterspør etikk og verdiarbeidet på ulike måter og her må den 

enkelte avdeling kunne beskrive hvordan dette blir ivaretatt.  
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 Arbeidshefte er laget og er i bruk i flere klinikker. 

 HR skal gi metodestøtte der det etterspørres og har i samarbeid med 

kommunikasjonsavdelingen ansvar for at hjelpemidler/ verktøy i dette arbeidet på 

intranett er oppdatert. HR ansvarer også for at verdiene er synlige i annonser, og 

oppfordrer den enkelte avdeling til å synliggjøre verdiene i ansettelser, 

utviklingssamtaler, stillingsinstrukser og lignende. 

 Etikk og verdiarbeid har fast plass i UNNs lederutviklingsprogram `PULS`, i 

lederopplæring og i introduksjonsprogram til alle nye ledere 

 KEK oppfordres til å lage en plan for hvordan komiteen i en enda høyre grad kan 

bidra til å synliggjøre og løfte frem etikk og verdiarbeidet i UNN HF. KEK skal være 

bidragsyter til systematisk og grundig drøfting av etiske spørsmål og å synliggjøre 

etikk som fag. 

 I overordnet strategiplan er pasientmedvirkning valgt som en av hovedretningene og 

ett av hovedmålene retter seg mot pasient og pårørende. I målet står det blant annet at 

UNN skal formidle resultat slik at pasienten kan delta i beslutninger på egne 

premisser, og at UNN skal være pådriver for brukermedvirkning, likemannsarbeid og 

pasientopplæring. Klinikkene arbeider med hvordan pasientmedvirkningen best kan 

ivaretas, med innhold og hvordan dette skal gjennomføres. 

 Fokus på den enkelte leders og medarbeiders ansvar om å ivareta etikk og 

verdiarbeidet i egen arbeidsplass. 

 
5.5 Nordlandssykehuset HF 
Nordlandssykehuset har som ambisjon å være et foregangssykehus innen kvalitet og 

pasientsikkerhet. 

I den sammenheng er oppfølgingen av arbeidet med på å virkeliggjøre vårt verdigrunnlag om 

kvalitet, trygghet og respekt viktig. Vi ønsker at våre verdier skal være synlige og 

bestemmende for, og i møtet mellom mennesker i vårt foretak. Dette er alles personlige 

ansvar, og lederens systemansvar. 
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I Nordlandssykehuset som helseforetak understøttes dette arbeidet gjennom: 
 
 Opplæring og utvikling av ledere 

 Oppfølging av status og prosesser i KVAM utvalgene 

 Som et viktig fokus i ansettelsesprosesser og i måten Nordlandssykehuset introduserer 

sine nye medarbeidere på 

 Nordlandssykehusets trykte medier og publikasjoner 

 Målprosesser på alle nivå i organisasjonen 

 Innholdet i medarbeider- / utviklingssamtaler 

 Møtet med pasienter, brukere og pårørende 

 Møtet med samarbeidspartnere 

 Styrets arbeid 

 KEK sitt arbeid 

 
 
5.6 Helgelandssykehuset HF 
Etikk og verdiarbeidet vil være en viktig oppgave innenfor KVAM strukturen som nå er 

etablert i foretaket. 

KEK vil være en faglig resursgruppe for etikk og stimulere til å løfte frem etikk og refleksjon 

i hverdagen. 

Deler fra verdibasert hverdag vil etter prosjektets avslutt bli tatt inn i et nytt prosjekt som 

omhandler omdømmebygging. I dette prosjektet vil en av oppgavene være å innarbeide 

verdien – trygghet – slik at verdigrunnlaget i Helgelandssykehuset i fremtiden vil være – 

kvalitet – trygghet – respekt – omsorg.  

 
6. VURDERING OG ANBEFALING 

6.1 Regional prosjektgruppes vurdering av prosjektarbeidet 
Oppdrag / mål for prosjektet var å øke oppmerksomheten på verdier og etikk i Helse Nord -

organisasjonen. Dette for at det skulle komme brukeren/ pasienten, samarbeidspartneren og 

alle ansatte til gode. Prosjektet skulle være en begynnelse på et langsiktig 

kulturbyggingsarbeid. 

Under prosjektperioden har Helse Nord som organisasjon, vært satt på prøve i etikk og 

verdispørsmål, og Helse Nord som organisasjon regionalt og lokalt har fått mye fokus i media 

i den sammenhengen se vedlegg 6, fredagsbrev. 
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Erfaringene fra bl.a. Diakonhjemmet i Oslo v / Einar Aadland viser til at hvis en organisasjon/ 

bedrift åpent signaliserer at man fokuserer på verdier vil flere avvik som handler om verdier 

bli meldt (2). Mange ledere har brukt prosjektet for på få i gang et verdiarbeid i sin enhet, 

samtidig som medarbeiderne i flere avdelinger og klinikker, selve har tatt initiativet til å få 

arbeide med verdibasert hverdag og at lederen etter hvert har kommet på banen. Kvalitet og 

pasientsikkerhet ble et stort fokus høsten 2010. Et fokus på å ha rutiner og prosedyrer på 

plass, og her passet prosjektet godt inn som å være den delen som omhandler kultur og den 

adferdsmessige delen av kvalitetsbegrepet. Ved dette tidspunktet økte aktiviteten markant i 

prosjektet, spesielt i våre to store foretak som Nlsh HF og UNN HF 

 

6.1.1 Prosjekttid og arbeidsform 

Helse Nord er en stor organisasjon, den er spredd geografisk, har mange virksomheter og 

mange ansatte som ville bli berørt av prosjektet. Etter en første idè ble oppstarten av arbeidet 

utsatt i 1 år på grunn av store økonomiske utfordringer i organisasjonen som helhet, og at flere 

foretak fortsatt var i omstilling og endring.  

Ved oppstart hadde prosjektet tilsagn om midler for 1 år, men ble etter hvert forlenget. Det 

viste seg snart at foretakene var ulikt modne for å ta tak i og gå i gang med arbeidet. For noen 

HF tok det 1 år for å nå inn med informasjon om arbeidet og deretter starte opp. Vi mener her 

at 1 år var alt for kort tid allerede i starten, og det hadde vært klokt å ta en beslutting om en 

lengre prosjekttid ved oppstart. Dette for å signalisere viktigheten av arbeidet. 

Videre ble det tatt en beslutting om at dette arbeidet skulle gjøres i prosjektform, med 

tradisjonell prosjektorganisering. I prosjektformens konstruksjon ligger en føring om at 

arbeidet har en begynnelse og en slutt. I etterkant tenker vi at arbeidet burde ha vært 

organisert som program – Verdibasert hverdag – Helse Nords etikk og verdiprogram - for å 

signalisere at disse aktivitetene skal vedvære. 

Deltakerne i de ulike gruppene har gitt uttrykk for at det til tider har vært lav motivasjon, og 

under siste forlenget prosjektperiode har også flere av våre lokale grupper ikke klart å 

opprettholde arbeidet. 

Lokal gruppeleder har selv jobbet videre sammen med prosjektleder for å møte etterspørsel 

om støtte og bistand i aktiviteter, og for å få til stand en forankring av arbeidet videre. 

Vår vurdering er at prosjektet i dag er godt kjent, men på grunn av ulike aspekter som 

lederskifter, og at andre prosjekt og kampanjer tar tid og plass så hadde noen foretak trengt en 

lengre prosjekttid. Helse Finnmark har tatt eget initiativ til å forlenge den lokale gruppens 

arbeid for å sikre at alle avdelinger gjennomfører prosessen.  
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6.1.2 Informasjon 

Det var viktig at så snart som mulig få ut informasjon i organisasjonen. På regionalt nivå fikk 

prosjektleder snart plass i fora for styrer, ledere, brukere og i fora der ansatte møtes, som 

HMS og KVAM dager, seminar for tillitsvalgt og HR dager.  

Informasjonen ble gitt i form av foredrag, og her ble også metodikken om kafédialog 

presentert og prøvd ut. 

Kommunikasjonsavdelingene på RHF og HF nivå ble snart engasjert og oppfordret til å lage 

plass for Verdibasert hverdag på egen Intranettside. Dette har fungert på en god måte spesielt 

på HF nivå.  

Prosjektet har også fått plass i andre sammenheng som i den interne avisen ”Pingvinposten” i  

UNN HF. 

 

6.1.3 Teorigrunnlag 

Vi valgte å ha autentisitetsetikken ut fra Charles Taylors tolkning som teoretisk base for 

prosjektet. Vi mente at hans tolkning av etikk ville hjelpe oss i tilnærmingen av 

arbeidsoppgaven.  

Under prosjektets gang har vi fått synspunkter på valget av teori, mye på grunn av at Taylor er 

for mange en ukjent filosof, men også flere har ment at det har vært uklokt at i en slik grad 

løfte frem EN teori.  

Vurderingen i dag er at teorien har fungert godt og vært til støtte i arbeidet, men også andre 

etikkformer har vært presentert og brukt i arbeidet. 

 

6.1.4 Metode 

Valget av kafédialog som hovedmetode for oppstart av arbeidet på den enkelte arbeidsplass 

viste seg riktig. Vi ønsket oss en metodikk som skulle ” tine opp” eksisterende mønster, som 

ville kunne gi alle en mulighet til å delta, som skulle fungere på tvers av profesjoner og som 

ville fremme dialogen. 

Her ble publikum engasjert, det kom positiv energi frem, samtidig som vilje og motivasjon 

var på plass for å gå i gang med dette arbeidet. Her ble også ledere, HMS- og KVAM grupper 

ansvarliggjort for å ta arbeidet videre. 

Behovet av arbeidsmateriale viste seg når de lokale gruppene skulle selge inn arbeidet og gå i 

gang aktivt. Her lagde vi en tekst til et arbeidshefte som ville kunne brukes på alle nivåer. 

Den regionale prosjektgruppen signaliserte nødvendigheten av at hvert HF skulle få sette sitt 

eget preg på heftet, med eget forord fra direktør og egne bilder. 
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Tre av våre HF har i dag heftet i bruk, men det tok i følge vår vurdering alt for lang tid før 

heftene ble laget og tatt i bruk. 

Vi hadde også et oppdrag om å finne metodikk for å understøtte en kobling til verdigrunnlaget 

i styring og besluttinger. Metodikken ”Navigasjonshjulet” viste seg å være et flott og praktisk 

hjelpemiddel, se vedlegg 7, tekst arbeidshefte. 

 

6.1.5 KEKs rolle og som bidragsyter  

Vi stilte krav om at KEK skulle være representert i de lokale gruppene. Dette for å bidra med 

sin kunnskap i gruppen, men også for å bidra i arbeidet ut i virksomheten i form av 

foredragsholdere og for å lede refleksjoner rundt etiske spørsmål på den enkelte arbeidsplass. 

Det viste seg at kun 3 HF hadde aktivert KEK i sin organisasjon. Vi så at Verdibasert hverdag 

ville kunne løfte frem og vise til det viktige oppdraget som KEK har. 

KEK i UNN HF hadde i begynnelsen av arbeidet behov av å avklare rollen i prosjektet, men 

når det var gjort kunne vi sammen arbeide fremover mot oppsatt mål. 

KEK har vært verdifulle bidragsytere i arbeidet, mest i form av dyktige og engasjerte 

foredragsholdere, men også som støtte for prosjektleder og de lokale gruppene. 

KEK er synliggjort, men signaliserer fortsatt at de ikke blir etterspurt i enkeltsaker, eller 

forespurt når viktige avgjørelser skal tas der etikk- og verdispørsmål er sentrale. Som 

prosjektleder vil jeg også mene at prosjektet har løftet frem og fremmet samarbeidet mellom 

KEK i de ulike foretakene. 

I dag har vi aktivert KEK i alle foretak unntatt i Sykehusapoteket Nord HF, men her har 

foretaket avtale om å benytte den KEK som finnes der apoteket har sin virksomhet. 

 

6.1.6 Brukerens stemme og rolle i arbeidet 

Det ble sagt at prosjektet skulle fremme en aktiv og reell brukermedvirkning.  

Brukerne ble invitert inn i referansegruppe og i lokal prosjektgruppe på HF nivå. 

Det er i prosjekttiden gjort et arbeid i brukerutvalg på regional og lokal nivå om å fremme 

dialogen og øke samhandlingen i saksarbeidet. Det ble også oppfordret til å invitere brukeren 

inn i fagdag på den enkelte arbeidsplass for å bidra og gi sin tilbakemelding på hvordan 

brukeren opplever oppholdet i den enkelte avdeling.  

Alt for få avdelinger har fått dette til. Vår vurdering er at dette er uvant, og for mange en litt 

skummel oppgave. I avdelingene der det har blitt gjort, har dette utelukkende vært en positiv 

og nyttig erfaring. Personalet har ofte blitt løftet frem og fått konstruktive tilbakemeldinger. 
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Disse tilbakemeldingene har som oftest omhandlet det enkelte møte og avdelingens 

holdninger. 

 

6.1.7 Gjennomføring av prosjektet 

Valget om å bruke tre fokusområder mener vi har vært riktig.  

Ideen fra RHF om at verdibasert ledelse alene skulle ha fokus ville ikke vært like gunstig. Vi 

så snart at prosjektet skulle omhandle alle ansatte, også organisasjonen og den egne 

arbeidsplassen. 

I dag er verdibasert ledelse presentert i all lederopplæring og lederutvikling i de fleste av våre 

HF.  

Ledelse, lederkrav, våre verdier og etiske retningslinjer er også synliggjort i brosjyre som alle 

ansatte vil få etter prosjektets slutt. 

Vi har også klart å løfte frem og starte opp et fokus på medarbeiderskapet i organisasjonen. 

Medarbeiderskap som begrep har for oss i Helse Nord vært et relativt ukjent begrep. Det har 

vært nødvendig å forklare, undervise og si noe om hvilke forventninger arbeidsgiver stiller til 

medarbeideren. Det er også fokusert på relasjonen leder – medarbeider, og her vil dialogen 

være sentral. 

Verdiene er i dag mer synlige på alle måter i Helse Nord.  

Visuelt i trykksaker, annonser, plakater, kalender, men også i styresaker, styrende dokumenter 

og i regler for innkjøp og handel. 

Dette er gledelig og viser hva vi ønsker å stå for som organisasjon innad og utad mot brukeren 

og samfunnet.  

 

6.1.8 Aktiviteter 

Vi mener at det har vært aktivitet i hele Helse Nord i prosjekttiden. Aktiviteten har variert fra 

å være nesten fullt ut gjennomført i noen HF til å være lav i et annet. Vi ser at det har vært 

avgjørende hvordan foretaksdirektør og deretter klinikksjefer og avdelingsledere har tatt 

prosjektet inn og deretter startet opp arbeidet. Foretakene har vært ulikt motiverte og modne 

for oppgaven organisatorisk sett. I flere tilfeller har initiativet kommet fra HMS, KVAM eller 

den enkelte medarbeider, og da har som oftest leder støttet arbeidet aktivt. 

 

6.1.9 Ressursbruk 

Det var ved oppstart av prosjektet sagt at etablerte arenaer skulle brukes. Verdibasert hverdag 

som tema skulle ha fokus i, og skulle tas inn i for eksempel ledersamlinger, fagdager, 
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seminarer, personalmøter og annet, altfor å minimere ekstra kostnader for foretakene. Dette 

har i følge vår vurdering blitt gjort i høy grad, men noen ekstra møter har blitt avviklet til en 

kostnad for foretakene. Mange lokale foredragsholdere har bidratt, uten ekstra kostnad.  

  

6.1.10 Forankring av etikk– og verdiarbeidet 

Innenfor prosjektets ramme skulle også forankring av og ansvarsfordeling for videreføring av 

arbeidet være klargjort på alle nivåer. Lokal gruppeleder skulle sammen med adm. Dir RHF 

eller foretaksdirektør ta ansvar for at dette var avklart innenfor rammen for prosjektet. 

Rapporten viser hvordan dette arbeidet i dag er forankret. Vår vurdering er at denne delen av 

arbeidet ikke var selvsagt enkel å ta tak i, mye grunnet at de strukturer som ville være 

hensiktsmessige å bruke, som HMS/ KVAM, AMU og KEK ikke var etablert i alle HF. 

Oppgaven ble da først å få disse strukturene på plass.  

 

6.1.11 Kobling av Verdibasert hverdag til kvalitet 

I mange avdelinger har det vært naturlig å koble etikk- og verdiarbeidet til fokus på kvalitet 

og pasientsikkerhet i Helse Nord.  

Etter sommeren 2010 og fokus på sikkerhet, adferd, holdninger etc i media, var det naturlig å 

se at Verdibasert hverdag kunne ivareta og løfte frem den delen av kvalitetsarbeidet.  

 

I Helse Nords Kvalitetsstrategi for 2011 – 2014 beskrives at:  

”det er viktig at det holdningsskapende arbeid som er gjort i Verdibasert hverdag videreføres 

i godt samarbeid mellom ledelse og medarbeidere og at verdigrunnlaget legges til grunn for 

adferd også til pasienter og pårørende. Ledere på alle nivåer har et ansvar for at 

helsearbeideren gis rom for etiske refleksjoner over egen praksis, med sikte på å forbedre den 

individuelt tilpasset kvalitet for den enkelte pasient (7)”. 

 

6.1.12 Generelle tilbakemeldinger under prosjektarbeidet 

De fleste HF hadde etter prosjektstart også omstilt seg, eller omorganisert seg etter plan og nå 

ønsket man å se på sin egen kultur. Mange var klar for å finne frem til hvordan fellesskapet 

skulle kunne se ut og bruke verdigrunnlaget i dette arbeidet ble for mange interessant og en 

spennende felles utfordring. Dette på tvers av profesjonene og på tvers i klinikken. 

Skeptiker til prosjektet, sa helt klart at de ikke hadde noen tro på at dette ville engasjere 

personalet. 
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Utsagn som ofte ble uttalt var - også dette er et pålegg fra Helse Nord som tres over hodet på 

oss, uten forvarsel….., eller - vi jobber hele tiden med verdier, det er noe vi har lært i 

utdanningen vår. 

Da prosjektet ble presentert også lokalt viste det seg, nesten utelukket, at personalet var 

motivert for og gledet seg til å sette av tid til slike viktige diskusjoner.  

 

Tilbakemeldingene på fagdager, seminarer og på arbeidet generelt i prosjektet har vært gode. 

Mange gir i dag uttrykk for at bevisstheten rundt verdi og etikkarbeid er økt i Helse Nord og 

at dialogen brukes mer aktivt. Mange klinikker og avdelinger er godt i gang med sin 

kulturbygging og nå bygges kulturer med en økt bevissthet på verdier og etikk 

 

Brukerutvalgene har ønsket å formidle at; 

- Noe har forandret seg i dialogen, vi snakker nå sammen med ledelsen på en ny 

måte – og det mener vi er verdibasert hverdag sin fortjeneste. 

 

Flere ledere har ønsket å formidle prosjektet betydning i utviklingen av deres arbeidshverdag. 

Her er Arild Berglund seksjonsleder Helse Nord IKT, sitt innspill. 

 

- Som mellomleder med personalansvar for i overkant av 20 personer, har jeg spurt 

meg selv; hvordan få medarbeidere til å blomstre, ta ansvar, bruke sitt potensial, 

være opptatt av helheten og teamet, by på seg selv, være villig til å utvikle seg 

personlig og faglig? Er dette i det hele tatt mulig å få til? Eller er dette bare gode 

overskrifter i billig kiosklitteratur? 

 
- Hvordan skal en klare å få en hel organisasjon til å være villig til å reflektere over 

hvordan vi opptrer overfor hverandre, og selv foreta ei endring som merkes. Alle 

som har prøvd å endre seg vet hvor vanskelig det kan være. Og hvor vanskelig er 

det ikke å endre en hel organisasjon?  

 
- For meg har verdibasert ledelse vært til stor hjelp. For å få til ei endring som 

varer, må vi jobbe med holdninger, normer og verdier. Først når vi klarer å 

berøre verdisystemet til individene, vil vi oppnå ei varig endring - individuelt og i 

organisasjonen. Som leder er det dessuten svært inspirerende, motiverende, 

engasjerende og lærerikt å jobbe med verdibasert ledelse. Det tar tid, men det 
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virker. Det gir en helt spesiell kraft å få til noe sammen. Å satse på team som deler 

samme visjon, som jobber for felles mål, og som av hjerte ønsker å få til noe, gjør 

det svært morsomt å gå på jobb. Og det smitter!  
                                            

Vi har også fått flere tilbakemeldinger fra ledere og medarbeidere om at de ønsker mer 

kunnskap om etikk og veiledning i å reflektere rundt etiske spørsmål.  

Mange er også uvane ved å bruke etisk språk. I Helse Nord har vi mange medarbeidere som er 

utdannet i andre land, med en annen etikkundervisning enn hva som gis ved norske 

utdanningsinstitusjoner. 

 

Vi har i tilegg fått positive tilbakemeldinger på at de etiske retningslinjene er revidert og 

synliggjort. At de nå er presentert i brosjyre og som e-læringsmodul på Intranett vil kunne 

gjøre at alle ansatte kan ta del av disse 

 

I denne typen av prosjekt som verdibasert hverdag representerer - blir veien til mens man går, 

og det har handlet om å prøve ut og å finne frem til hensiktsmessige måter å jobbe på. 

Vi som gruppe kan helt klart gi skeptikerne rett om at flere ting var relativt utydelige ved 

oppstart. Usikkerheten og av og til en stor skepsis, har likevel etter hvert forandrets til noe 

veldig positivt. 

  

6.2 Anbefalinger 
Styrer og ledere på alle nivåer har ansvar for at verdi og etikkarbeidet videreføres, blir 

etterspurt og utvikles.  

Strukturer i organisasjonen, som HMS, KVAM, AMU og KEK vil kunne fungere godt som 

støtte og være egnede fora for praktisk arbeid. 

Arbeidet må etterspørres av styrer, ledere og medarbeidere og ansvaret må være tydelig 

fordelt.  

 

Administrerende direktør har besluttet at etikk – og verdiarbeidet fra 2012 skal etterspørres i 

Foretaksmøte mellom RHF og HF og rapporteres i henhold til Oppdragsdokumentet. 

Oppfølgingen foreslås på foretaksnivå å omhandle: 

 Hvordan etikk – og verdiarbeidet er forankret i organisasjonen og ivaretatt i aktuelle 

prosesser 

 KEK sin aktivitet på HF nivå 
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 Synliggjøring av verdiene i HR sitt arbeid 

 Synliggjøring av verdiene i kommunikasjonen innad i HF og utad mot befolkingen 

 Fokus på verdibasert ledelse i lederopplærings og lederutviklingsprogram 

  Synliggjøring av verdiene i møtet med pasienten/ brukeren 

 

Vi anbefaler at: 

 Metodikk og det arbeidsmateriale som er utviklet i prosjektet brukes i dette arbeidet 

videre.  

 Jevnlig ”etikk og verdidrypp”, innspill-/foredrag på RHF og HF nivå og der 

verdibasert ledelse og medarbeiderskap får fokus og blir løftet frem. Dette på 

ledersamlinger, fagdager , seminarer og i det enkelte personalmøte.  

 Styret på HF nivå innfører ordningen om å koble saksbehandlingen til verdigrunnlaget 

 Verdigrunnlaget brukes aktivt i brukerundersøkelser 

 Verdigrunnlaget i økt utstrakning synliggjøres i annonser, trykksaker osv 

 Tillitsvalgt og vernetjenesten aktivt deltar i arbeidet og i videreutviklingen av 

arbeidsmåter for å fremme etikk – og verdiarbeidet    

 Verdigrunnlaget brukes aktivt i medarbeiderundersøkelser, ansettelser og i 

medarbeider- utviklingssamtaler 

 

Vi foreslår en evaluering av arbeidet etter 3 år. RHF ansvarer. 

 

 

 

 

Forskning på Diakonhjemmet i Oslo viser til at verdifokus på arbeidsplassen gir –  

økt ansvarlighet, økt motivasjon, økt fleksibilitet, økt eierforhold, økt mening og økt bevissthet 

på kvalitet for den ansatte (2). Har vi råd å la være? 
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Vedlegg 1  

Prosjektbeskrivelse ”Verdibasert hverdag” 
 
 
 
 
                         Verdibasert hverdag 

 
Prosjekt Verdibasert hverdag i Helse Nord  
 
 
 
Oppdragsgiver       Lars Vorland 
 
Prosjektleder         Gunnel Axelsson 
 

                               Tor Ingebrigtsen, UNN 
Styringsgruppe      Eva Håheim Pedersen, Helse Finnmark Leder 

                               Espen M. Hauge, Sykehusapoteket  
                               Eivind Solheim, Nlsh 
                               Jan-Erik Furunes, Helgelandssykehuset  
                               Oddvar Larsen, RHF 
                               Åshild Nordnes, RHF 
                               Sissel Alterskjær, tillitsvalgt Unio 
                                
                                
Referansegruppe      
                                  
Prosjektgruppe/arbeidsgruppe 
 
Tidsplan                 2009 – 2010 - 2011 
 
Mandat 
 
 Gjennomføre en prosess der det nasjonale verdigrunnlaget, kvalitet – trygghet – 

respekt defineres på alle nivåer i organisasjonen og der alle medarbeidere inviteres til 
å delta. Prosessen skal omhandle betydningen av verdiene for den enkelte, for 
arbeidsplassen og for de som vi er til for – pasienten med pårørende  

 Fremme en kultur der dialog brukes aktivt og der etikken løftes frem i hverdagen.  
 Undervise og veilede toppledere i verdibasert ledelse, slik at de kan gjøre tilsvarende i 

egen ledergruppe. 
 Finne frem arbeidsmåter der verdigrunnlaget brukes aktivt i oppøvelsen av etisk 

refleksjon samt som styringsredskap. Verdigrunnlaget skal i tillegg gjøres synlig i 
styrende dokumenter. 
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Mål 
 
Prosjektet har som mål å bidra til bygging av en felles organisasjonskultur i Helse Nord 
gjennom å gi større oppmerksomhet om verdier og etikk, blant annet gjennom utøvd 
verdibasert ledelse. Prosjektet skal også bidra til å utvikle medarbeiderskapet, med hensikt om 
å trygge og myndiggjøre våre medarbeidere i sitt arbeid. 
 
Bakgrunn 
 
De regionale helseforetakene er bærere av felles nasjonale verdier vedtatt i 2002 ved innføring 
og oppstart av Helseforetaksreformen i Norge.  
Kvalitet - Trygghet - Respekt- er kjerneverdier som sammen danner 
spesialisthelsetjenestens verdigrunnlag. Intensjonen ved Helsereformens oppstart var at de 
nasjonale verdiene skulle defineres og implementeres på alle nivåer i foretakene RHF og HF. 
Helse Nord utarbeidet Etiske rettingslinjer for ansatte i Helse Nord i 2007 som skal gjelde 
for alle ansatte i foretaket. 
Helsedepartementet pålegger i 2009 de regionale helseforetakene at i større grad sette 
verdispørsmål på dagsorden og at kjerneverdiene brukes aktivt som styringsredskap.  
Verdiene skal også komme til uttrykk gjennom foretakenes virksomhetskultur og 
medarbeidernes holdninger. 
Helse Nord trenger å definere hva kjerneverdiene betyr på alle nivåer i organisasjonen og her 
er ledelse og lederne sentrale.  
Hver medarbeider og de som vi er til for – pasienten med pårørende - er en del av miljøet på 
våre helseinstitusjoner og ledelse er dokumentert som den enkeltfaktor som påvirker miljøet 
mest. 
Med denne bakgrunn ønsker Helse Nord å sette fokus på ledelse og lederskap, på 
medarbeideren og medarbeiderskap og på organisasjonen som arbeidsplass og som 
tjenesteyter. 
Helse Nord ønsker at organisasjonen skal være kjent for å være preget av helhetlig og 
verdibasert ledelse der etikken er synlig i hverdagen.   
 
Teorigrunnlag og metode 
 
Autentisitetsetikken i Charles Taylors tolking utgjør teoretisk fundament for prosjektet. 
Taylor sier mye om å bruke dialogen og å gi rom for refleksjon. Han mener at vi bestandig er 
en del av en større helhet og om viktigheten å stå sammen for det som er felles. Taylor mener 
også at ferdigheter som å lede verdibasert må trenes, det etiske språket må brukes og at alle 
tilstede må ha mulighet til innspill og har et ansvar til å ta sin plass. 
Kafe`dialog etter modell Jakobsen og Nystad vil bli brukt som hovedmetode og i tillegg 
undervisning og veiledning i bruken av verdibasert ledelse. 
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Prosjektorganisering

  
 
 
Prosjekt 
 
Prosjekttid planlegges til 2 år med oppstart 15.06.2009 
 
Fokus i 2009 og i første halvår i 2010 vil være LEDELSE og LEDERSKAP 
Fokus andre halvår 2010 og første halvår 2011 vil være MEDARBEIDERE og 
MEDARBEIDERSKAP og organisasjonen HELSE NORD 
 
Prosjektleder i 100% stilling under prosjektperioden 
Styringsgruppe til å følge opp avtalte rammer, milepæler og målsettinger 
Referansegruppe til å komme med innspill på utfordringer underveis 
Prosjektgruppe/arbeidsgruppe bestående av ledere for arbeidsgruppene på hvert HF + 
andre engasjerte personer til å utveksle erfaringer, løse faglige og andre utfordringer, finne 
praktiske løsninger og finne muligheter til samhandling mellom foretakene.    
 
Arbeidsgruppe etableres på hvert HF der lederen for arbeidsgruppen inngår i 
prosjekt/arbeidsgruppen i prosjektet på RHF nivå. Den lokale arbeidsgruppen sørger for 
organiseringen av arbeidet i HF. Prosjektleder er behjelpelig i dette arbeid. 
 
Felles nettsted for prosjektet etableres. 
 
Høsten 2009 planlegges en gjennomføring av en Medarbeiderundersøkelse blant alle 
medarbeidere i Helse Nord som blant annet omhandler, arbeidsmiljø, arbeidsglede, 
motivasjon, ledelse og aktiv bruk av vårt verdigrunnlag. Denne undersøkelse vil kunne levere 
data som sier noe om status i dag og på sikt kunne vurdere fremtidlig effekt vedrørende 
forhold og aktiv bruk av verdigrunnlaget i Helse Nord. 
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Fremdrift  
 
Informasjon, planlegging i hvert foretak, etablering av arbeidsgrupper starter opp etter 
informasjon i direktørmøte og styremøter/seminar, september- oktober 2009 
Medarbeiderundersøkelsen høsten 2009, som omfatter alle Helse Nord ansatte, vil kunne 
levere data som sier noe om status i dag. Undersøkelsen er i tillegg en forutsetting for å kunne 
vurdere fremtidig effekt vedrørende forhold til og aktiv bruk av verdigrunnlaget i Helse Nord. 
 
Arbeidet skal legges til etablerte arenaer. Dette innebærer at prosjektet fortløpende må 
korrespondere med styringslinjen og etablerte samhandlingsarenaer. Organisasjonen Helse 
Nord må fortløpende forholde seg til hva som utvikles gjennom prosjektarbeidet; ta dette inn 
og forankre i gjeldende organisasjonsstruktur 
”Kick off” for lederne planlegges til Regional Ledersamling 25.-26.02.2010  
Oppfølging og arbeid videre på Regional Ledersamling 2011 
 
Prosjektleder vil ha en veiledende og undervisende rolle. I tilegg kommer resurspersoner å 
brukes ved ledersamlinger og lokalt i HF. 
 
 
Prosjektets rolle 
 
Prosjektet skal gjennomføre en satsning på tre fokusområder; ledelse/lederskap, 
medarbeiderskap og Helse Nords instrumentelle styringsverktøyer; beslutningsprosesser, 
skrivene og uskrevne regler og rettingslinjer. 
 
Medbestemmelse 
 
Konserntillitsvalgt og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble orientert om prosjektet i 
samarbeidsmøte 8. september. Tillitsvalgte inviteres inn som deltakere i 
prosjektorganisasjonen 
 
Brukermedvirkning 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF blir orientert om prosjektet i møte 8. Oktober. 
Representant inviteres inn som deltakere i prosjektorganisasjonen 
 
 
Økonomi 
 
Helse Nord RHF (prosjektet) dekker reisekostnad mot reiseregning for deltakelse og arbeid i 
styrings-, referanse og prosjekt/arbeidsgruppe – møter. 
RHF dekker reisekostnad for prosjektleder ved veilednings og undervisningsoppdrag i HF og 
materialkostnad som brukes i forbindelse ved prosjektet som kafe`dialog, trykksaker etc 
 
HF dekker kostnad for reise for deltakelse og arbeid i lokal arbeidsgruppe. 
Kostnader for Regionale ledersamlinger dekkes etter etablert praksis for disse. 
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Vedlegg 2, Arbeidsgrupper 

 
Styringsgruppe:
                                           gruppen frem til 15.09. 2010 

                  Eva Håheim Pedersen, Helse Finnmark HF, leder for 

                                           Espen M. Hauge, Sykehusapotek Nord HF, deltaker fra 
                                           oppstart, leder for gruppen fra 16.09.2010 
                                           Hans Petter Fundingsrud, Helse Finnmark HF etter 
                                           01.01.2011 
                                           Tor Ingebrigtsen, UNN HF 
                                           Eivind Solheim, Nlsh HF, etter 01.09.2010    
                                           Paul Martin Strand, Nlsh HF 
                                           Jan-Erik Furunes, Helgelandssykehuset HF,  
                                           etter 01.06.2011 Per - Marin Knutsen,  
                                           Oddvar Larsen, RHF 
                                           Åshild Nordnes, RHF, etter 18.05.2011  
                                           Irene Skiri og etter 01.09.2011 Hilde Roaldsen 
                                           Sissel Alterskjær, tillitsvalgt Unio 
                                
                                
Regional Prosjektgruppe:  (ledere for de lokale gruppene og tillitsvalgt på RHF nivå) 
                                           Stian Wessel Johnsen, Helse Finnmark HF, etter 01.01.2011 
                                           Andreas Ertesvåg 
                                           Hans- Petter Fundingsrud, UNN HF, etter 01.01.2011  
                                           Gunn-Ingvill Derås 
                                           Elin A. Nilsen, HR 
                                           Margaret A. Antonsen, Sykehusapotek Nord HF 
                                           Olaf Havdal, Nlsh HF 
                                           Tore Enga, Helgelandssykehuset,HF 
                                           Kari B. Sandnes, konserntillitsvalgt RHF 
                                           Kristian I.Fanghol, RHF 
                                           Elisabeth Arnesen, Helse Nord IKT etter 01.01.2011 
                             
 
Referansegruppe:
                                           Ove Jakobsen, professor Universitetet i Nordland 

               Nina Jamissen, klinikksjef  Nlsh HF, masterstudie kull 1, HN 

                                           Ingeborg Overvoll, prest Bodø fengsel 
                                           Einar Lie, leder seksjon for lederutvikling, Helse Sør-Øst  
                                           Ole - Jan Hauge, direktør Helse Nord IKT frem til 03.2010 
                                           Ragnar Moan, representant regional brukerutvalg Helse Nord RHF 
                                           Karin Paulke, adm. leder Helse Nord RHF 
                                           Ruth Persen, konst. leder SANKS, samisk representant 
                                           Rolf Utgård, tidligere fagforeningsleder AKER KVÆRNER 
                                           Hilde Nordhus, oversykepleier Nlsh HF, masterstudiekull 2,HN 
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Vedlegg 3 – invitasjon til Regional ledersamling 

Til: Direktørene for helseforetakene i Helse Nord  
            Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF 
 
            Ledergruppen i Helse Nord RHF 
 
 
Regional ledersamling i Helse Nord, den 25.-26. februar 2010, Rica Ishavshotell, 
Tromsø.  
 
Det inviteres til regional ledersamling 25 – 26. Februar 2010. Vi starter torsdag 25. Februar kl. 10.00 og 
avslutter kl. 12.45 fredag 26. februar.  
 
Hovedtema denne gang er verdibasert ledelse og etikk. 
 

• hvorfor og hvordan lede gjennom verdier mot oppsatt mål 
• verdibasert ledelse i praksis 
• etikk og teori i praksis 

  
Temaet blir belyst gjennom bidrag fra interne og eksterne ressurspersoner og gruppe/plenumsdiskusjoner 
Verdibasert ledelse og etikk inngår som et element i prosjektet Verdibasert hverdag som også omhandler 
medarbeiderskap og organisasjon.  
 
Deltakelse og påmelding 
 
Helseforetaksdirektørene bes med dette om å velge ut hvilke ledere som skal delta.  
Den regionale ledersamlingen er Helse Nords felles arena for møte mellom ledere på tvers av helseforetaks- og 
faggrenser.  Det er viktig at det er helseforetakenes sentrale ledere deltar på samlingen. På bakgrunn av årets 
tema bør også HR/personalsjefer og kommunikasjonsansvarlige delta. I tillegg skal foretaksverneombud i hvert 
helseforetak delta. 
 
Deltakerne føres inn i vedlagte excel-fil, og oversendes Helse Nord RHF v/ postmottak@helse-nord.no  
snarest og senest 
 

 innen 30. desember.  

Påmeldingslink og program vil deretter bli sendt direkte til deltakerne som er valgt ut. 
 
  
Antall deltakere fordeles slik (maks. antall): 

Helgelandssykehuset HF: 16 deltakere inkludert foretakshovedverneombud 
Helse Finnmark HF:  16 deltakere inkludert og  foretakshovedverneombud 
Sykehusapotek Nord HF:    8 deltakere inkludert  foretakshovedverneombud 
Nordlandssykehuset HF:  23 deltakere inkludert inkludert  

foretakshovedverneombud 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF:  29 deltakere inkludert foretakshovedverneombud 
Konserntillitsvalgte/konsernverneombud:    6 deltakere 
Helse Nord RHF:       7 deltakere 
SKDE:       2 deltakere 
Helse Nord IKT:       3 deltakere 
Jeg ber om at dere allerede nå orienterer aktuelle ledere og foretakshovedverneombud  om tidspunktet, og 
reserverer datoene i kalenderen.   
  
Med vennlig hilsen 
Lars Vorland 
  

mailto:v/postmottak@helse-nord.no�


48 
 

 

 
Vedlegg 4 Program fagdag Helse Finnmark HF 

VERDIBASERT HVERDAG 
 

LEDERSAMLING KLINIKK HAMMERFEST 17. MARS 2011 
 

 
Kl. 11.00  Velkommen ved klinikksjef Vivi Brenden Bech 
 
Kl. 11.00 - 11.45 Verdibasert hverdag i teori og praksis i Klinikk Hammerfest 

v/ Gunnel Axelsson, regional prosjektleder Helse Nord 
 
Kl. 11.45 - 12.30 Lunsj  
 
Kl. 12.30 - 13.15 Hvor er verdiene? v/ Kari Milch Agledahl 
 
Kl. 13.15 – 13.30  Innledning til kafédialog v/ Gunnel 
 
Kl. 13.30 – 13.45 Kaffe med kake 
 
Kl. 13.45 – 14.45 Kafédialog 
 
Kl. 14.45 – 15.15 Oppsummering og veien videre i Klinikk Hammerfest v/ Gunnel 

og Vivi 
 
 
Vedlagt følger en hjemmoppgave som er en forberedelse til den planlagte  
kafédialogen. Besvarelsen leveres ved oppmøte. 
 
 
Samlingen er på Rica hotell i Hammerfest - møterom Rypefjord.  
 
 
 
 
Hammerfest 24.02.11 
Vivi Brenden Bech 
Klinikksjef 
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Vedlegg 5 instruksjon kafèdialog 

Kort instruksjon til kaféverter ved dialogkafeer
 

.                        

Hensikten med kafédialog etter modell The World Cafe` er å stimulere til refleksjon og 
meningsutveksling i gruppe med hensyn på felles problemstillinger. 
Dialogen brukes aktivt for å skape mening gjennom å akkumulere kunnskapsbiter. Vi skaffer 
oss kunnskap gjennom å ta del i aktiviteten og gjennom å samhandle med andre. Vi vil på 
denne måten ha muligheten både for å oppdage det uoppdagede, samtidig som det gir rom for 
refleksjon og forståelse. 
Kafédialog gjennomføres ved at den først innledes med korte innlegg til ulike 
problemstillinger. Deretter diskuteres de forskjellige problemstillinger ved X antall bord.   
Bordene skal i forkant dekkes med hvite duker av papir og med lys på og en så realistisk 
kafe`stemning som mulig bør etterstrebes. 
Alle deltagerne i dialogen skal besøke de ulike problemstillingene. Skifte av bord skjer flere 
ganger. Resultatene oppsummeres og legges frem i plenum. 
 

 
KAFE`VERTENS OPPGAVER: 

Under dialogen:  
- ønsker velkommen og tar initiativ til en kort presentasjonsrunde. 
- presenterer problemstillingen og ved setting 2 og 3 starter verten opp med å gi en 

presentasjon av det som de forrige deltakerne har kommet frem til – dette skal nå 
brukes som utgangspunkt  

- passer på at alle får si sin mening og styr dialogen rundt bordet   
- oppfordrer alle til å skrive ned idee`r på papirduken ( tekst i originalform gir ofte mer 

enn den som er prosessert hos kafe`verten).  
- tar notater og identifiser tidlig hvilke ide`er og tiltak som gjentas ofte. 

Etter dialogen: 
- samler sammen alt av skriftlig materiell, duk og Flipover.  
- oppsummer sammen med den andre kaféverten med samme problemstilling. Lager så i 

fellesskap 6 – 8 konkretiserte tiltak / idèer fra dialogen. Lager en kort begrunnelse for 
hvert tiltak /ide` 

- redoviser i plenum 
- leverer alt av skriftlig materiell til den/de som skal føre referat  
- skriver i etterkant en oppsummering av egne notater og sender dette til referatfører 

innen 3 dager 
 
 
For ytterligere, fordypet informasjon se brosjyre – kafedialog. 
 
Lykke til  
Gunnel Axelsson, prosjektleder 
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Vedlegg 6 Fredagsbrev 
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Vedlegg 7 tekst arbeidshefte 
 
Innhold 
 
Innledning: Våre verdier – fundamentet i hverdagen 
 
Bruk av heftet: Helheten – sett fra flere ståsteder 
 
Hva kjerneverdiene betyr for meg og mine medarbeidere 
 
Opplevelsen fra pasientens ståsted 
 
Suksesshistorier: Hva skjer når vi lykkes? 
 
Kvalitetsfaktorene 
 
Hvordan kan vi oftere lykkes sammen? 

• Verdibasert ledelse 
• Medarbeiderskap 
• Arbeidsmiljø og organisasjon 
• Dialog og samhandling 

 
Samhandling i en pasientprosess 
 
Oppfølging og konkrete tiltak 
 
Hvordan skal vi arbeide videre med verdiene? 
 
Presentasjon av ”Navigasjonshjulet” 
 
 
Bruk av heftet 
 
Dette heftet kan best beskrives som en øvelse i å se helheten fra flere ståsteder. Sammen vil 
vi se på XXX HF /sykehuset fra vårt eget ståsted, lytte til det våre kolleger har å si, og deretter 
gjøre vårt beste til å se ting fra pasientens ståsted. 
 
Vi griper fatt i suksesshistoriene og ser nærmere på hvordan og hvorfor vi lykkes. Deretter 
spør vi hvordan vi oftere kan lykkes sammen. 
 
Vår samtale får verdi først når den øker vår oppmerksomhet og preger våre handlinger – ikke 
bare i hverdagen, men i form av gode tiltak som vi definerer sammen med våre kolleger og 
gjennomfører i fellesskap. 
 
Disse tiltakene vil bli satt i system, valgt og prioritert, slik at XXX HF /sykehuset blir enda 
bedre. Det handler om verdier – det handler om liv og helse. 
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Våre verdier – fundamentet i hverdagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXX 
Administrerende direktør 
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Hva betyr verdigrunnlaget for meg og mine 
kolleger? 
 
 
Drøft hva verdigrunnlaget betyr for deg og dine medarbeidere?  
 
 

Kvalitet, Trygghet og Respekt 
 
 
 

Kvalitet betyr hos oss 

…………………………..………………………………
…………………………………………..………………
…………………………………………..………………
………………………………………………………….. 
 
Trygghet betyr hos oss: 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
Respekt betyr hos oss: 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
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Opplevelsen fra brukerens /pasientens ståsted 
 
 
Inviter inn en eller flere brukere til din avdeling / alternativt se for deg at du er 
nyankommet pasient på avdelingen. Lytt til brukerens erfaring, alternativt beskriv din 
opplevelse og dine forventninger, sett i lys av verdigrunnlaget.  Bruk gjerne spørsmålene her 
som et springbrett i diskusjonen. 
Sett dere sammen tre og tre og beskriv opplevelsene for hverandre. 
 
 

Kvalitet 
• Hva synes kvalitet å bety for avdelingen og sykehuset? 
• Hvordan opplever du dialogen mellom medarbeiderne? 
• Opplever du at avdelingen har god kvalitet på sine rutiner? 
• Skjer undersøkelser og behandling til avtalt tid? 
• Får du forståelige svar på dine spørsmål? 
• Ser du noe som kan eller bør forbedres? 

 
 

Trygghet 
• Hvilke krav har du til trygghet på sykehuset? 
• Får du forklaringer på undersøkelser/prøver/behandling som gjør deg trygg? 
• Er du trygg på legens/personalets kompetanse? Hvordan synliggjøres den? 
• Er du trygg på at du får nødvendig undersøkelse og behandling til riktig tid? 
• Må du vente lenge? Får du i så fall god informasjon om hvorfor? 
• Er personalet årvåkne, eller virker de trøtte? 

 
 

Respekt 
• Hvordan blir du møtt? 
• Hvordan synliggjøres personalets respekt for deg? 
• Er legen/radiografen/helsemedarbeideren vendt mot deg eller mot dataskjermen? 
• Møter personalet deg både som menneske og medisinsk tilfelle? 
• Føler du at din tid/ventetid blir verdsatt og respektert? 
• Er det noe du savner? 

 
 
 
Hva kan vi lære av situasjonsbeskrivelsene som vi nettopp har gitt hverandre? 
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Suksesshistoriene: Hva skjer når vi lykkes? 
 
I alle fellesskap finnes det suksesshistorier – eksempler på at vi sammen lykkes i å skape 
positive prosesser og gode resultater. Det er viktig å ta vare på disse, både for å lære og å 
hente inspirasjon. La oss se nærmere på suksesshistoriene og hva de forteller oss. Hvordan 
som levendegjør de våre kjerneverdier, med utgangspunkt i vår egen enhet / avdeling. 
 
Hensikten med oppgaven er å knytte våre suksesshistorier og kjerneverdier til praksis og 
handling. Skriv noen ord selv, før dere diskuterer i gruppe. 
 
 
Gi et eksempel som absolutt fortjener stempelet Kvalitet? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Hva var det som gjorde dette mulig? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Er det noe vi kan gjøre for å skape flere slike suksesshistorier? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Gi et eksempel på en suksesshistorie som virkelig ivaretar Trygghet? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Hva var det som gjorde dette mulig? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Hva kan vi gjøre for at lignende skal skje langt oftere? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Gi et eksempel der vi levendegjør verdien av Respekt? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Hva skal til for at vi oftere får oppleve det samme? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Hva var det som gjorde dette mulig? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Del dine suksesshistorier og tanker med de andre i gruppen. Hva kan vi lære av disse 
historiene? 
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Kvalitet som fokusområde 
 
XXX HF / sykehuset skal levere kvalitet i prosess og resultat – det er vi alle enige 
om. Vår evne til å levere kvalitet er imidlertid avhengig av svært mange 
faktorer, og disse kan variere fra enhet til enhet, fra avdeling til avdeling. La oss 
sette ord på disse, først hver for oss og deretter i fellesskap. 
 
 
Jeg mener de tre viktigste faktorene for at vi skal levere kvalitet er: 
 
.......................................................................................... 
.......................................................................................... 
.......................................................................................... 
 
Gi hver faktor en karakter fra 1 (uakseptabel) til 6 (best), og fortell hvorfor den er viktig. 
 
 
Jeg har følgende konkrete forslag til hva vi kan gjøre for å bli bedre: 
 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Faktorer som andre i gruppen har notert. De oftest nevnte, noteres øverst: 
 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
 
Gi hver faktor en karakter fra 1 til 6. 
 
 
 
Vi er enige om følgende forbedringstiltak: 
 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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Hvordan kan vi oftere lykkes sammen? 
 
 
Verdibasert Ledelse handler om å vise et tydelig grunnsyn – og om å gjøre ditt beste for å 
etterleve det i praksis. Det handler om å se helhet og sammenhenger, slik at man ivaretar 
hverandres positive egenverd. Lederens ansvar er blant annet å bygge et miljø der vi støtter 
hverandre i å nå målene, samtidig som vi løser problemer – og ikke skaper dem. 
 
Verdibasert Ledelse er å stille krav til seg selv og andre. Det handler om å lede med et sterkt 
fokus på oppdraget man har fått. Gjennom å skape en arena for læring, kommunikasjon og 
refleksjon vil vi hele tiden forbedre oss. Verdibasert ledelse er å se den enkelte og 
fellesskapet. Det er å bidra til en positiv kultur som får frem det beste i den enkelte, på en slik 
måte at folk og fellesskap holder i lengden. 
 
Verdibasert Ledelse handler om å lede slik at alle har et klart bilde av sin egen rolle, hvilke 
forventninger som stilles, hvordan vi kan støtte hverandre – og et oppdatert bilde av hvordan 
avdelingen er en del av helheten. 
 
 
 
Medarbeiderskap handler om å erkjenne at ingen blir god alene – i hvert fall ikke i et 
sykehus. Dette handler om å arbeide slik at vi hjelper hverandre til å lykkes sammen, til beste 
for pasienten. Medarbeiderskap er å sette vi høyere enn jeg, og gode løsninger for helheten 
høyere enn lokale løsninger for den enkelte. 
 
Medarbeiderskap handler om at jeg tar ansvar for mer enn seg selv. Det krever at jeg ser 
sammenheng mellom kortsiktige og langsiktige handlinger, og at jeg hele tiden er åpen for 
forbedringer. Medarbeiderskap er å gjøre kjerneverdiene til mine egne. Det kan kreve mot til 
å ta opp ubehageligheter og avvik når dette er til beste for våre pasienter, vårt arbeidsmiljø og 
den faglige kvaliteten. 
 
 
Hvordan kan jeg og mine kolleger videreutvikle medarbeiderskapet? 
 
Vi kan i større grad ………………………………………………………… 
 
 
 
Vi kan begynne med .………………………………………………………. 
 
 
 
Vi kan slutte med ..…………………………………………………………. 
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Arbeidsmiljø og organisasjon 
 
 
Vi er hverandres arbeidsmiljø! Det er allment kjent at en trygg medarbeider yter bedre enn en 
medarbeider som opplever usikkerhet og fremmedgjøring i sitt arbeidsmiljø. Trygghet skapes 
gjennom åpenhet, involvering, faglig styrke og ved at vi er tydelige på hvilke forventninger vi 
har til hverandre. 
 
Et godt arbeidsmiljø er anerkjennende og raust på ros, samtidig som det stiller krav i forhold 
læring og til å yte sitt beste. Et godt arbeidsmiljø evner å ha fokus på dem vi er til for og på 
fellesskapet. Et godt arbeidsmiljø er våkent og støttende når noen trenger hjelp og støtte, og så 
robust at selv den «sterkeste» kan be om hjelp og avlastning uten å «miste ansikt». 
 
Det er arbeidsgiver som har det formelle ansvar for at arbeidsmiljøet ikke er helsebelastende. 
Men hver enkelt av oss har et ansvar for seg selv og dem man møter, slik at alle kan oppleve 
kvalitet, trygghet og respekt. 
 
 
 
Her er et eksempel på en rutine/arbeidsform/møteplass som er viktig for at jeg skal kunne 
gjøre en god jobb: 
 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Hva er det som gjør denne viktig? 
 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Jeg har også et eksempel på hvor jeg savner en møteplass som vil kunne sikre bedre kvalitet 
og bidra til en sterkere opplevelse av trygghet og respekt. 
 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Dialog og samhandling 
 
 
Å være pasient, bruker eller pårørende ved et sykehus innebærer alltid at den tjenesten du 
mottar, leveres av flere bidragsytere. Dette er en sårbar situasjon hvor kvaliteten fort kan bli 
annerledes enn det vi ønsket, fordi den enkelte bidragsyter ikke kjenner helheten. 
 
Dialog og samhandling er avgjørende for at både prosess og sluttresultat skal bli bra. Det er 
ikke nok kun å kjenne sitt eget bidrag – forventninger må avklares mellom alle involverte 
parter, prosedyrer for samhandling må etableres, og det må finnes både systemer og kultur 
som håndterer avvik slik at det skapes gode betingelser for systematisk læring og forbedring. 
Dette krever ledelse og medarbeiderskap hvor fokus og ansvar går utover eget fag og 
funksjon.  
 
Det er viktig at dialogen som kreves for å få til god samhandling formaliseres, slik at den 
skjer regelmessig og er forpliktende. Veien fra et avvik og den som registrerer det må være 
kort til den som kan fatte beslutning om bedring og sikring av god praksis. 
 
Å lykkes med å skape gode prosesser krever også at pasienter, brukere, pårørende og 
brukerrepresentanter tas med i erfaringsutveksling og evaluering. Dialog og samhandling er 
avgjørende forutsetninger for å kunne skape kvalitet, trygghet og respekt. 
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Samhandling i en pasientprosess, et pasientforløp 
 
 
Møtet mellom pasient/bruker og sykehuset er et resultat av samhandling mellom mange 
aktører, både innenfor sykehuset og utenfor. Hvordan kvaliteten på tjenesten oppleves, vil 
være avhengig av den enkeltes bidrag og samspillet mellom de ulike aktørene. 
 
Vi kan med rette bruke ordtaket: «En kjede er aldri sterkere enn dens svakeste ledd.» En sterk 
og god kjede (pasientprosess) forutsetter at vi både tar ansvar for egen kvalitet, og at vi gjør 
alt som er mulig for at helheten skal bli god. Det forutsetter at alle kjenner helheten, og at det 
er tydelige og avtalte forventninger mellom bidragsyterne i prosessen. 
 
 
Beskriv en viktig pasientprosess som dere er en del av. Tegn denne opp slik den i dag foregår 
«fra start til mål» – og vurder prosessen. 
 
 
Hva fungerer godt?  
 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
 
Hvor ser vi et forbedringspotensial? 
 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
 
Hva konkret kan gjøres for å forbedre samspillet? 
 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
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Oppfølging og konkrete tiltak 
 
 
Oppsummer det dere nå har arbeidet med i en plan som dere vil arbeide videre 
med og følge opp. 
 
 
Vi ønsker å prioritere følgende tiltak: 
 
1 ……………………………………………………………………………….. 
 
2 ………………………………………………………………………………. 
 
3 ………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

1. For å få dette til trenger vi å gjøre følgende endringer: 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

 
 
2. For at endringene skal bli opplevd som forbedringer, er det viktig at:  

 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………… 

 
 

3. Første skritt for å komme videre er: 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………… 

 
 

4. Ansvar og oppfølging skal skje ved: 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………..  
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Hvordan skal vi arbeide videre med verdiene? 
 
 
 
Den største utfordringen nå er å gjøre arbeidet med verdiene til en naturlig del 
av kulturen i XXX HF / Sykehuset.  På mange måter er dette den viktigste delen 
av denne verdiprosessen. Ved å lykkes vil vi skape dyptgripende forbedringer på 
alle plan. 
 
 
Hvordan kan dette skje hos oss? 
 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
 
Hvilke møteplasser og rutiner må vi ha for at bevisstheten rundt verdiene skal bli en naturlig 
del av – og ikke et tillegg til – måten vi arbeider på? 
 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
 
Jeg foreslår at vi som en fast del av vår måte å arbeide på … 
 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
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Navigasjonshjulet 
 

Hva 
gjør 

vi/jeg?

Kilde: www.humanistisk-akademi.com

Navigasjonshjulet

 
 
 
Dette hjelpemiddel skal gjøre det lettere å se en sak fra flere sider og å ta inn så 
mange perspektiver som mulig, også våre verdier og etikk, i styring og 
beslutninger.  Navigasjonshjulet kan med fordel brukes i dilemmaer eller saker 
der mange er involvert og der det ikke finnes et rett – feil, eller et ja-nei svar. 
Det er også en hjelp til å sikre at alle føler seg involvert i prosessen og har 
eierskap i beslutningen. 
 
Bruk «hjulet» som en trinns modell for å sikre at utfordringen / problemet / 
situasjonen belyses fra flere sider. 
Se egen metodikk Verdibasert hverdag Intranett Helse Nord 
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