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Styresak 66-2013/4 Lederutdanningsprogrammer i Helse Nord, 

oversikt 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Bakgrunn 
Under behandling av styresak 5-2013 Oppdragsdokumentet 2013 ba styret om en 
orientering om lederutdanningsprogrammer i Helse Nord. 
 
Gjennom arbeidet med Nasjonal Plattform for ledelse i helseforetak er det avdekket 
stort engasjement og behov for en overordnet strategi for rekruttering og utvikling av 
ledere. 
 
Etter at den nasjonale rapporten ble presentert, inviterte Helse Nord til 
Samarbeidsmøte om ledelsesutvikling for å konkretisere hvilke behov lederne og 
helseforetakene i Helse Nord har. Resultatet er at vi i fellesskap har kommet frem til 
konkrete satsingsområder som helseforetakene skal arbeide sammen om.  
 
Det er ønske om at helseforetakene skal samarbeide regionalt om utvikling av en 
overordnet strategi for identifisering, rekruttering og utvikling av ledere i Helse Nord. 
Som en oppfølging til dette er det etablert et regionalt nettverk for ledelsesutvikling.  
 
Denne saken er utarbeidet i tråd med det arbeid som er skissert ovenfor.  
 
Nåsituasjon 
Helse Nord mangler en overordnet, helhetlig og planmessig struktur for identifisering, 
rekruttering, utvikling og utfasing av ledere i foretaksgruppen. Siden samarbeidsmøtet 
høsten 2012 har vi fått et rammeverk på plass. Det kan kort oppsummeres slik: 
1. En arbeidsgruppe som sikrer nødvendig forankring i helseforetakene er nedsatt.  
2. Nåsituasjonen er kartlagt (se vedlegg). 
3. Ønsket fremtidsbilde er definert.  
4. Strategi for å nå fremtidsbildet er definert 
 
Fremtidig situasjon 
Helse Nord skal ha et livsløpsperspektiv på ledelse

 

. Et overordnet utviklingsprogram vil 
bidra til at vi lykkes å utvikle dyktige og trygge ledere som fyller og er med på å utvikle 
rollen som leder gjennom hele karrieren, se fig. 1 under. 

  

Styremøte Helse Nord RHF 
22. mai 2013 - sakspapirer

side 23



 

 
Figur 1: Livsløpsperspektiv på ledelse 
 
Førstelinjeledelse og spesielt det å lede for første gang er løftet frem som et av de 
områdene hvor det må satses ekstra i foretaksgruppen. Overgangen fra medarbeider til 
leder er krevende. Plan for utvikling av og støtte til disse, slik at de utvikler en identitet 
til lederrollen, skal utarbeides. Støtte og inspirasjon skal kunne gis blant annet ved hjelp 
av mentor, gode ledergrupper og nettverk og lokale/ regionale samlinger for 
førstelinjeledere. 
 
Lederkravene 

 
All den tid majoriteten av våre ledere har profesjonsfaglig utdanning som er utviklet 
etter våre behov, er det viktig å vurdere innholdet i de ulike utdanningene. 

som er utviklet nasjonalt forstås ulikt. Lederkravene skal gis et felles 
innhold for alle ledere i Helse Nord. Lederkravene er en viktig del av vår 
organisasjonskultur, og danner rammene som våre ledere skal handle innenfor. De gir 
retning, trygghet og forutsigbarhet. 

Ledelse må 
inn i utdanningene

Vi må starte å 

, og man bør allerede her begynne å identifisere talentene. 
 

identifisere ledertalenter

• skaffe oversikt over potensielle ledere 

 på et tidlig stadium og etablere arenaer for 
trening og nettverk for utvikling allerede i forkant av nye oppgaver. For helseforetakene 
vil dette være en anledning til å: 

• utvikle disse i god tid før de gis lederoppgaver 
• forme organisasjonskulturen og utvikle medarbeiderskap 
 
Helse Nord vil gjennom Regionalt nettverk for ledelsesutvikling kartlegge og utvikle 
ovennevnte utfordringsområder. Underveis vil arbeidet bli forankret gjennom lokale 
arbeidsgrupper, i HR-sjefmøter, direktørmøter og samarbeidsmøter. 
 
I samarbeid med helseforetakene er det laget en oversikt over det vi mener kan være 
hensiktsmessige tiltak innen ledelsesutviklingen. Denne følger av figur 2 under. 
 

Identifisere 
og 

rekruttere 
Introdusere Utvikle Motivere og 

beholde Endre rolle 
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Figur 2: Skisse for helhetlig regional lederutviklingsprogram 
 
Fremdriftsplan med milepæler 
 
 Febr Mars Apr Mai Jun Aug Sep Okt Nov Des Vår 

2014 
Målbilde X X          
Gj.gang av prosj. med 
nettverk for 
ledelsesutvikling 

X X X         

GAP-analyse 
 

  X X        

Drøfte funn   X X        
Forankring hos HR-
sjefer 

           

Regional 
ledersamling 

   X        

Forankring i 
direktørmøte (1) 

    X      X 

Forankring i 
samarbeidsmøte (1) 

    X      X 

Utarbeidelse av 
overordnet strategi 

           

Saksfremlegg til 
styret i Helse Nord 
RHF 

          X 

1)Direktører og tillitsvalgte vil bli involvert gjennom hele prosessen. 
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Adm. direktørs vurdering er at kartleggingen og gapanalysen viser et klart behov for at 
det utarbeides en overordnet regional strategi for lederutvikling.  
 
Fremdriftsplanen gir rom for god forankring ute i helseforetakene. 
 
 
Vedlegg:  Oversikt nåværende lederutviklingsprogram pr HF 
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Vedlegg: Nåværende lederutviklingsprogram i Helse Nord 

 
 

 
 
 

Aktivitet Finnmark UNN NLSH Helgeland
Verdibasert grunnmur
Strategisk lederplattform
System for identifisering av ledere/ ledertalenter
Systematisk og optimalisert rekruttering Etablert
Treningsarenaer Planlegges
Veilledning Mangler
Mentor
Coaching
Nettverk
Utvikling og bruk av lederteam
Samlinger
Utfasing av ledere
Strategi for underliggende prosesser
Lederprogram
Leder på vei (medarbeidere som pt ikke er ledere)
Førstelinjeledelse/ Første gang
Leder av ledere
Toppledere
Systematisk oversikt 
Egne lederprogram
Master i helseledelse
NTP
Andre lederprogram
Lederstøtte/ verktøy
Startpakker
Lederhåndbok
e-læring
Kurs/ temasamlinger internt
Kurs/ temasamlinger eksternt
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