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Styresak 46-2013 Oppgaver og organisering av Nasjonal 

ledelsesutvikling 

 
 
Denne styresaken er utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF på vegne av de fire regionale 
helseforetak, og den gjelder forslag til organisering av arbeidet med Nasjonal 
ledelsesutvikling.  
 
Innholdet i saken er diskutert med den nasjonale styringsgruppen, og den er behandlet i 
AD-møte1

 

, den 18. mars 2013. Forslag til vedtak i styresaken er i tråd med konklusjonen 
fra AD-møtet.  

1. Utgangspunkt 
Nasjonal ledelsesutvikling (NLU) Nasjonalt topplederprogram (NTP) drives på oppdrag 
fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). I tillegg drives Nasjonal direktørsamling og 
programmene Frist meg inn i ledelse og Psyk meg opp i ledelse i samarbeid med 
henholdsvis Legeforeningen og Psykologforeningen.  
 
Utover dette har NLU på oppdrag fra HOD siden 2011 arbeidet med fastsetting og 
forankring av en Nasjonal lederplattform. Resultatet av plattformarbeidet og 
anbefalinger til videre satsingsområder for å styrke ledelse i helseforetak kan 
oppsummeres i følgende punkter:  
1. De nasjonale kjerneverdiene og lederkravene utgjør felles grunnlag for ledelse i 

helseforetak. Det jobbes videre med erfaringsdeling og felles forståelse av hva som 
utgjør god ledelse i helseforetak.  

2. Det utvikles et system for lederrekruttering, -utvikling og -oppfølging i hvert 
helseforetak, dvs. konkrete planer for å sikre kompetente ledere på alle nivå i 
organisasjonen (livsløpshjul for ledere) 

3. Det legges spesiell vekt på å styrke ledelse nærmest pasientbehandlingen 
4. Regionene samarbeider om og bidrar til å få ledelse inn som tema i 

profesjonsutdanningene 
 
Regionene er selv ansvarlige for oppfølging av denne saken, og skal rapportere tilbake 
til styrene om oppnådde resultater. AD-ene tar i fellesskap stilling til hvorvidt en vil 
jobbe på tvers av regionene og bruke NLU som redskap.  
 
2. Kriterier for tverregionalt samarbeid 
For å kunne gi anbefalinger om hva regionene bør jobbe med i fellesskap fremover, er 
det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i mål og kriterier for tverregionalt samarbeid.  

                                                        
1 AD-møte: Forum for adm. direktører i de regionale helseforetakene 
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Overordnet mål for arbeidet foreslås som følger: 
- Å bidra til en helhetlig helsetjeneste for befolkningen på tvers av regionene gjennom 

å utvikle ledere som realiserer felles verdier og oppfyller felles forventninger til 
ledelse i spesialisthelsetjenesten (formulert med utgangspunkt i fagplanen for NTP 
2010). 

 
Kriterier for arbeidet foreslås som følger:  
- Gi merverdi for alle regionene i form av økonomisk og/eller kvalitetsmessig gevinst 
- Bidra til å gjennomføre satsingsområdene vedtatt av RHF-styrene vinteren 2013 
- Springe ut av uttalte behov i foretakene 
 
Metoder som egner seg for å ivareta disse kriteriene vil være arbeidsformer der man tar 
utgangspunkt i, og bidrar til å styrke og spre eksisterende aktiviteter. Eksempler på 
dette kan være erfaringsdeling gjennom pilotering, nettverk, ressurssentre, konferanser 
etc. Nasjonal ledelsesutvikling kan brukes som en motor i dette arbeidet, eller oppgaver 
kan fordeles mellom regionene.  
 
3. Oppgaver for Nasjonal ledelsesutvikling (NLU) 
 
a) Videreføre og utvikle NTP og Nasjonal direktørsamling  
Nasjonalt topplederprogram oppfyller kriteriene for tverregionalt samarbeid og har 
så langt utgjort kjernen i samarbeidet. Programmet har vært kontinuerlig evaluert og 
revidert. Siste totalevaluering av kull 1-12 viser at deltakerne opplever stort utbytte av 
programmet, selv inntil 6 år etter (se vedlagte evalueringsrapport). Effekter som styrket 
evne til helhetstenkning og samhandling, gjennomføre endringer og utvikling av det 
personlige lederskapet gis høye score. Gitt at man ønsker å satse videre på NTP, vil det 
være en rekke aktiviteter som kan utføres både for å styrke selve programmet og 
effekten programmet har for den enkelte leder og for foretaket.   
 
Med utgangspunkt i evalueringsrapporten foreslås følgende forbedringsområder for 
NTP: 
• Helhetlig vurdering av innholdet for mulig dreiing av hovedfokus fra 

helhetsperspektiv til kvalitetsarbeid, eller eventuelt tilby noen tilleggsmoduler med 
spesialisering i noen hovedretninger som for eksempel pasientsikkerhet og 
pasientperspektiv.  

• OU-prosjektet: Jobbe for at flere får implementert prosjektet etter hjemkomst. Finne 
ut mer om årsaker til at noen lykkes med implementeringen etter hjemkomst og 
andre ikke. 

• Oppfølging: Vise deltakerne og foretakene hvordan deltakerne kan være til nytte for 
foretaket etter endt program utover egen lederjobb: Brukes som, eller bli tilbudt 
mentor, spre NTP-metodikken som kombinerer kunnskap, holdninger og 
ferdigheter, brukes som basisgruppeveileder, innledere etc. 

• Rekruttering: Klargjøre rekrutteringskriteriene for AD-ene/foretakene. Nivå ikke 
viktigst, men satse på dyktige ledere eller ledertalenter i foretakene som er tiltenkt 
viktige roller i fremtiden. Positivt for læringsutbytte med miks av nivå og 
erfaringsbakgrunn.  
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Den nasjonale direktørsamlingen gjennomføres to ganger årlig, med en todagers 
samling på våren på omgang mellom regionene, og en én-dagssamling på høsten som 
gjennomføres i samarbeid mellom NLU og HOD. Evalueringene viser fortsatt stort behov 
for samlingen, men det er en utfordring å finne tema og opplegg som oppleves nyttig for 
alle. Det bør jobbes videre med å utvikle direktørsamlingen til møteplass av høy 
kvalitet.  

 
b) Andre lederutviklingsprogram (Frist og Psyk) 
De to profesjonsbaserte programmene Frist meg inn i ledelse og Psyk meg opp i ledelse 
bidrar til å dekke det spesielle behovet for å styrke rekruttering til lederstillinger blant 
hhv kvinnelige leger og psykologer. Programmene har blitt godt evaluert av deltakerne 
og NLU overtok samarbeidet med hhv Legeforeningen og Psykologforeningen fra Helse 
Sør-Øst i 2012. Vi vil komme tilbake med en mer utfyllende informasjon om de to 
programmene og en vurdering av om programmene bør videreføres i sin nåværende 
form.  
 
c) Oppgaver som følger av sak til RHF-styrene om plattform for ledelse 
I styresaken ligger det konkrete oppfølgingspunkter som hver region i utgangspunktet 
har ansvar for å gjennomføre. Nedenfor følger noen anbefalinger til interregionale tiltak 
som kan styrke måloppnåelsen og som følger kriteriene for interregionalt samarbeid 
gitt ovenfor. 
 
Bruk av lederkravene 
For at lederkravene skal tas i bruk i foretakene som ramme for lederskapet, må kravene 
gjøres kjent og tas i bruk i prosesser som rekruttering, utvikling og evaluering av ledere. 
Ansvaret for dette ligger hos regionene, men for å unngå dobbeltarbeid, kan NLU bidra 
med å samle og spre nyttige verktøy for praktisk bruk av lederkravene.  
 
Arbeid for felles forståelse av hva som utgjør god ledelse i helseforetak 
Å utvikle felles forståelse for hva som utgjør god ledelse i helseforetakene er en 
kontinuerlig prosess uten sluttpunkt. Arbeidet med og rapporten om Nasjonal plattform 
for ledelse i helseforetak ga et viktig bidrag som bør følges opp ved å sette ledelse på 
dagsorden i ulike fora. NLUs bidrag kan være: 
- etablere en tverregional ”tenketank” for ledelse (se nedenfor under organisering) 
- etablere en digital møteplass med utveksling av erfaringer og meninger 
- piloter på områder der regionene har fått til noe eller ønsker å utvikle noe som kan 

spres nasjonalt og bidra til å styrke felles forståelse av ledelse i helseforetak  
- bruke egne og bidra i andres fora med presentasjoner av ledelse i helseforetak,  

 
System for lederrekruttering, -utvikling og -oppfølging 
Å få på plass et system eller plan for lederrekruttering, -utvikling og -oppfølging i hvert 
helseforetak som omhandler alle faser og alle nivå, er et omfattende arbeid som må 
etterspørres av regionene, men planlegges og gjennomføres i foretakene. NLUs bidrag 
kan være å lage digitale og/eller fysiske møteplasser for å plante ideer og drive 
erfaringsutveksling, kombinert med en ordning der foretak som er spesielt sterke på 
utvalgte lederutviklingstiltak kan få tildelt rollen som ressurssenter eller være piloter 
på området. Ordningen kan stimuleres ved å la det følge noen økonomiske midler med 
ansvaret.  
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Et eksempel på tiltak som passer til denne arbeidsformen er mentorprogram. NLU har i 
samarbeid med utvalgte helseforetak utviklet et konsept for mentorprogram blant 
toppledere i helseforetakene som ikke finner mentor i eget foretak. Dette tiltaket kunne 
med fordel gjennomføres som en pilot der et foretak som allerede driver 
mentorprogram kunne inkludere utvalgte toppledere fra andre regioner som vil være 
eller trenger mentor utenfor eget foretak. I tillegg kunne dette foretaket få rollen som 
ressurssenter for andre som ønsker å starte mentorprogram. 
 
Styrke ledelse nær pasientbehandlingen 
Tiltak for å styrke ledelse nærmest pasientbehandlingen må utvilsomt foregå i 
foretakene. NLUs bidrag vil være å legge til rette for erfaringsutveksling på tvers av 
foretak og regioner på samme måte som i punktene over. 
 
 Ledelse som tema i profesjonsutdanningene 
For å få ledelse inn som tema i profesjonsutdanningene må det jobbes både gjennom 
samarbeidsorganene og opp mot relevante myndigheter.  Sistnevnte fordrer at 
regionene er samkjørte og en nyttig måte å jobbe på kan være at en region tar 
lederrollen i et slikt samarbeid på vegne av NLU. Arbeidet bør utgå fra, eller i alle fall i 
nært samarbeid med medisin og helsefag og en strategisk plan utarbeides. NLU 
arrangerer studietur til England før påske for å lære om hvordan universiteter og 
sykehus der jobber sammen om å inkludere leger som medledere. Både HR-direktører 
og fagdirektører er deltakere på turen.  
 
4. Kostnader 
NLU har for 2013 et budsjett på 3,5 mill kr til tiltak for å følge opp arbeidet med 
nasjonal plattform, i tillegg til budsjettet på 9,5 mill kr til NTP, Nasjonal direktørsamling 
og de to profesjonsbaserte programmene. Vi legger til grunn at de foreslåtte tiltakene 
gjennomføres innenfor budsjettet og kommer eventuelt tilbake med forespørsel om 
videreføring av bevilgningen for 2014. 
 
5. Organisering 
For å gjennomføre oppdragene nevnt ovenfor synes følgende kriterier for organisering 
av arbeidet å være særlig relevante:  
• Ledelse er pr definisjon et linjeansvar og arbeid med ledelsesutvikling må være 

forankret i linjen 
• Styringsgruppen må ha et klart mandat, være beslutningsdyktige og pådrivere i 

arbeidet i regionene, både i for- og etterkant av beslutninger  
• Styringsgruppen og sekretariatet må ha tilgang til nettverk av ressurspersoner og 

kompetanse som er kritisk for å ta gode beslutninger og iverksette tiltak.  
Med utgangspunkt i disse kriteriene ble det for AD-møtet foreslått to alternative 
styringsmodeller:  

 
A) Todelt modell 

-  Hver regional AD utpeker en person hver fra egen ledergruppe som til sammen 
utgjør styringsgruppen. AD-møtet utpeker i fellesskap en leder blant disse 4.   

- AD-møtet gir årlig oppdrag til styringsgruppen som rapporterer årlig tilbake og 
ellers melder inn saker til AD-møtet ved behov.  
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- AD-møtet etablerer en referansegruppe som møter to ganger årlig, for eksempel 
i tilknytning til Nasjonal direktørsamling  
o Referansegruppens mandat er todelt: 
 Tenketank for ledelse i helseforetak 
 Rådgiver til NLUs arbeid 

o Medlemmer bør være en representant fra hvert RHF som til sammen innehar 
kompetanse innen medisin- og helsefag, kommunikasjon og 
eierstyring/økonomi, en AD fra et HF i hver region, en mellomleder, en 
førstelinjeleder, en tidligere NTP-deltaker og en representant fra akademia. 
Referansegruppen ledes av en AD fra et av HF-ene. Styringsgruppen og HOD 
deltar som observatør.  

 
B) Enhetlig modell 

Samme som 1), men med referansegruppen og styringsgruppen som et felles 
besluttende organ. Denne løsningen er tilnærmet lik dagens organisering.  

 
C) Avvikling av Nasjonal ledelsesutvikling 

Et tredje alternativ vil være at Nasjonal ledelsesutvikling avvikles. Det kan bety at 
NTP og Nasjonal direktørsamling videreføres og driftes fra en av regionene, mens 
øvrige aktiviteter avvikles og initiativ knyttet til oppfølging av styresaken ikke 
igangsettes.  
 

Medbestemmelse 
Nasjonal Lederplattform ble drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud 
i Helse Nord RHF, den 18. april 2013 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene er enige om at arbeidet med nasjonal ledelsesplattform videreføres i tråd med 

konklusjonen i AD-møtet, hvor alternativ A i saken er valgt. 
 
2. Partene vil særlig understreke behovet for at lederprogram på alle nivå retter 

oppmerksomheten både mot fag, kvalitet og økonomi kombinert med arbeidsgiver- og 
personallederfunksjonene. God ledelse skal motivere og inspirere, samt bygge opp 
under et godt samarbeidsklima på alle nivå. Det er avgjørende for å lykkes med å 
skape en ennå bedre spesialisthelsetjeneste og gode og utviklende arbeidsplasser.  

 
3. Partene er enige om at arbeidstakernes organisasjoner og vernetjenesten bør være 

representert i referansegruppen.  
 
4. Partene ber AD-møtet om å vurdere evt. representasjon fra tillitsvalgte/vernetjenesten 

i styringsgruppen. 
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Adm. direktørs vurdering: 
Interregionalt samarbeid om ledelsesutvikling antas å ha stor verdi for både kvalitet og 
kostnad. Alternativ C anbefales derfor ikke. Alternativene A) og B) oppfyller begge 
kriteriene for organisering av arbeidet. Alternativ A) vurderes å være mest 
beslutningsdyktig og tydelig i forhold til ansvarsplassering, og anbefales. Det anbefales 
også at oppgavene for Nasjonal ledelsesutvikling for 2013 konsentreres om å: 
- Drifte og videreutvikle NTP i tråd med anbefalingene i evalueringen 
- Drifte og videreutvikle Nasjonal direktørsamling 
- Drifte programmene ”Frist meg inn i ledelse” og ”Psyk meg opp i ledelse” og legge 

frem plan for veien videre 
- Sørge for at mentorprogram oppstartes som pilot i et foretak for deling og deltakelse 

på tvers 
- Arrangere en nasjonal konferanse for å lansere ”livsløpshjul” for ledelse og 

erfaringsutveksling 
- Utrede behov for, og mulig gjennomføring av, oppfølgingsprogrammer for NTP-

deltakere, som for eksempel modul for ledelse av kvalitetssikkerhetsarbeid 
- Utrede modell for etablering av en digital møteplass for utveksling av tanker, ideer 

og erfaringer 
- Bidra til at det utvikles en strategisk plan for arbeid med ledelse som tema i 

profesjonsutdanningene. 
 

 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Det etableres en styringsgruppe og en referansegruppe for Nasjonal 
ledelsesutvikling med sammensetning som beskrevet i dette notatet (modell A)  
 

2. Overordnet mandat for gruppen er å bidra til en helhetlig helsetjeneste for 
befolkningen på tvers av regionene gjennom å utvikle ledere som oppfyller felles 
forventninger til ledelse i spesialisthelsetjenesten. 
 

3. Kriterier for arbeidet er å gi kvalitetsmessig eller økonomisk merverdi for alle 
regioner, å bidra til gjennomføring av satsingsområder vedtatt av RHF-styrene 
vinteren 2013, og at tiltakene tar utgangspunkt i uttalte behov i foretakene.  

 
 
Bodø, den 19. april 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykt vedlegg:  Evalueringsrapport fra Nasjonalt Topplederprogram kull 1-12  
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