
 

Møtedato: 18. - 19. mai 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Elise Sønderland, 97 79 61 75  Bodø, 11. mai 2016 
    Anita Mentzoni-Einarsen, 96 23 97 23 
 

Styresak 64-2016 Verdibasert hverdag - etikk- og verdiarbeidet i 

foretaksgruppen, evaluering - oppfølging av 

styresak 8-2012 
 
 
Formål 
Det vises til styresak 8-2012 Verdibasert hverdag – resultat av prosjektet (styremøte 13. 
februar 2012). Styret i Helse Nord RHF fattet følgende vedtak i punkt 3: Styret ber adm. 
direktør om å gjennomføre en evaluering av etikk- og verdiarbeidet i organisasjonen som 
helhet i 2015. 
 
Styret ønsket videre en revidering av de etiske retningslinjene og en synliggjøring av 
kjerneverdiene kvalitet, trygghet og respekt. Arbeidet skulle utføres innenfor rammen 
av prosjekt Verdibasert hverdag (VH), jf. styresak 111-2009 Evaluering av etiske 
retningslinjer - Helse Nord (styremøte 15. desember 2009). Arbeidet ble startet i juni 
2009 og pågikk ut 2011.  
 
Prosjektet anbefalte avslutningsvis at styret og ledere på alle nivåer skulle ha ansvaret 
for videreføringen av verdiarbeidet gjennom å etterspørre og sørge for å utvikle det 
kontinuerlig.  
 
I tillegg ble strukturer som HMS1, KVAM2, AMU3 og KEK4, samt kommunikasjon, 
HR/ledelsesutvikling og brukerutvalg trukket fram som egnede støttefora for praktisk 
verdiarbeid.  
 
Prosjektet hadde hovedfokus på tre områder:  
1. skape rom for refleksjon 
2. fremme dialog 
3. fokusere på den enkeltes betydning for helheten.  
 
Hovedmetoden i prosjektperioden var kafedialogen hvor alle medarbeidere og ledere i 
samarbeid skulle sette av tid til refleksjon og dialog, for å kunne gi verdiene innhold og 
betydning for sitt arbeidsområde.  
 

1 HMS: Helse, miljø og sikkerhet 
2 KVAM: Kvalitets- og arbeidsmiljøutvalg 
3 AMU: Arbeidsmiljøutvalg 
4 KEK: Klinisk etikk-komite 
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HR/org-seksjonen i Helse Nord RHF har hatt ansvar for denne evalueringen med hjelp 
fra en referansegruppe som har bestått av seniorforskere på arbeidsliv Trude Furunes 
og professor Kristin Akerjordet (Universitetet i Stavanger), Baard Einar Martinsen 
(konserntillitsvalgt), Gunn Strand Hutchinson (Regionalt brukeruvalg) og Gunnel 
Axelsson (tidligere prosjektleder VH, nå ansatt ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF). 
 
Beslutningsgrunnlag 
Basert på anbefalinger i sluttrapporten til prosjektet har Helse Nord RHF i denne 
evalueringen sett nærmere på hvordan verdiene kvalitet, trygghet og respekt 
synliggjøres og etterleves, etter avslutningen av prosjekt VH i 2011 og fram til 2015.  
 
Det ble i oppsummeringen av prosjekt VH konkludert med at: 
- Prosjektet må sees i sammenheng med andre konkrete prosjekt, for eksempel 

forbedringsarbeidet innen pasientforløp og kvalitet. Her har vi sett nærmere på 
innhold og fokus i ny kvalitetsstrategi for Helse Nord i tillegg til pågående 
forbedringsarbeid i forhold til kvalitet og pasientsikkerhet.  

- Prosjektet har bidratt til å sette lys på mellomlederens behov for lederstøtte. Dette 
blir fulgt opp i egne prosjekt. Her har vi valgt å ta med generelle tilbakemeldinger 
tilknyttet lederutvikling og lederstøtte fra helseforetakenes HR-avdelinger. 

- Måling og tilbakemelding er sentralt for å holde fokus. Kontinuerlig evaluering 
foreslås gjennom medarbeiderundersøkelser (MU) og pasient-
/brukerundersøkelser. Her har vi sett på relevante spørsmål i regional MU-rapport 
fra 2014. Vi har ikke lyktes i å finne noen tilgjengelige data fra brukerundersøkelser, 
men vi har fått opplyst at dette er noe som er under utvikling. Pasientsikkerhet, 
kvalitet og trygghet er tema i den nasjonale pasientsikkerhetsundersøkelsen (PSKU). Vi 
kan ikke finne at VH eller verdiarbeidet har vært kontinuerlig evaluert eller etterspurt 
i andre undersøkelser.   

- Det er viktig at tillitsvalgte og vernetjenesten aktivt deltar i arbeidet og i videre 
utvikling av arbeidsmåter for å fremme etikk- og verdiarbeidet. Her har vi intervjuet 
representanter fra samarbeidsmøte hvor konserntillitsvalgte og konsernverneombud 
representerer det regionale nivået. Vi har i tillegg involvert det Regionale 
brukerutvalget og brukerutvalgene i helseforetakene. 

 
Noen tendenser 
Det kan virke som at det etter at prosjektet ble avsluttet ikke lenger er et like tydelig 
synlig fokus på kjerneverdiene. Metoden kafedialog benyttes i mange sammenhenger 
fortsatt, men ikke så ofte som verktøy for å gi verdier innhold og betydning. Dersom 
kafedialogen fortsatt skal prioriteres i et kontinuerlig verdiarbeid, så er det nødvendig 
at dette gis som et tydeligere oppdrag, som signaliseres og etterspørres klarere 
gjennom hele styringslinjen. 
 
Er ikke verdiene lenger like synlige som de var i prosjektperioden? 
En del av forklaringen kan være at verdiene er blitt så integrerte, at det anses som 
unødvendig med skriftliggjøring av det som oppfattes som en selvfølge. For å nevne 
noen eksempler så er verdiordene ikke lenger en del av de faste malene for styresaker, 
signaturfelt i e-poster, eller generelt infomateriell som lages.  
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Har nye verdibegreper basert på de samme kjerneverdiene vokst frem over tid? 
Forståelsen av verdiene er innarbeidet, men fokuset kan ha endret seg fra refleksjon og 
dialog, til mer praktiske prosessorienterte tilnærminger. Over tid har det kanskje 
tilkommet nye begreper som kan føles mer naturlig, eller beskrivende for de samme 
kjerneverdiene. Eksempler på det kan være pasientsikkerhet i stedet for trygghet, 
pasientens helsetjeneste i stedet for respekt og kvalitet, medarbeidertilfredshet, 
inkluderende arbeidsliv, helsefremmende ledelse, eller kvalitetsledelse som nye 
begreper for medarbeiderskap og verdibasert ledelse. Helseforetakene har etter endt 
prosjekt hatt et sterkt fokus på forbedrings- og kvalitetsarbeid, eksempelvis oppfølging 
av pasientsikkerhetsundersøkelse/-programmet, medarbeiderundersøkelser og 
systemer for forbedringsarbeid og avvikshåndtering. 
 
Styres det etter andre mindre uttalte verdier? 
En annen forklaring kan være at andre, kanskje ikke like uttalte eller etisk funderte 
verdier, har vokst frem og fått mer fokus over tid. En enkel tekstanalyse i 
medieovervåkningstjenesten Retriever genererte ordskyer som viser at av de sakene 
som oftest fremkommer i medieomtaler tilknyttet helseforetakene i Helse Nord 
inneholder ord som likeverdig, helhetlig, brukermedvirkning, forbedring, 
forutsigbarhet, pasientsikkerhet, helhetsansvar, ærlighet, fokus, endringsvilje, 
engasjert, samhandling, omstilling, forbedringsarbeid, pasientflyt og liggetider, 
elektronisk journal /kjernejournal, fristbrudd, ventetider, økonomi og innsparinger. 
Kjerneverdiene kvalitet, trygghet og respekt og verdibasert ledelse ga få eller ingen treff.  
 
I forbindelse med denne evalueringen har Helse Nord RHF hatt tilgang til to 
studentoppgaver på tema verdibasert ledelse i Helse Nord. Begge oppgaver er skrevet 
av operative ledere fra foretaksgruppen som er studenter på Helse Nords Master i 
helseledelse. I begge besvarelsene stilles det spørsmål ved om det kan være en konflikt 
mellom det uttalte ideelle verdigrunnlaget og andre verdier som helsevesenet har 
hentet fra mer industri- og effektivitetsbaserte ledelsesfilosofier, som New Public 
Management (NPM). 
 
En av studentoppgavene oppsummerer følgende: Verdier handler om kulturbygging. 
Endring av kultur i organisasjoner tar lang tid. Prosjektet Verdibasert Hverdag varte i to 
år. Det var to år med fokus på verdier, det ble laget materiell, det ble undervist på 
ledermøter, fagdager, personalmøter og kjerneverdiene ble innlemmet i de aller fleste 
styresakene. Når man vet at det tar såpass lang tid å endre organisasjonskulturer på alle 
nivå, er kanskje en prosjekttid på to år altfor kort tid til at det skal få satt seg i 
organisasjonen. Burde man hatt ressurspersoner som fulgte opp verdiarbeidet i 
organisasjonen også etterpå? Høy utskiftning av både ledere og medarbeidere er også en 
faktor som taler for at det trenges ressurspersoner som følger opp og driver med 
kontinuerlig opplæring av spesielt nye ledere. 
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Når det gjelder medarbeiderskap og verdibasert ledelse, så viser resultater på regionalt 
nivå i MU for 2014, at kun 38 % av de spurte hadde gjennomført utviklingssamtaler i 
foregående år. Til sammenligning svarer i overkant av 70 % av medarbeiderne i Helse 
Sør-Øst og Helse Midt-Norge bekreftende på dette spørsmålet. I tillegg viser det seg at 
ledere konsekvent svarer mer positivt enn ansatte på spørsmål knyttet til 
kjerneverdiene, som er en del av helseforetakenes felles mal for utviklingssamtalene i 
Personalportalen. 
 
I sluttrapport for VH ble det foreslått at metodikk og infomateriell, som ble utarbeidet 
under prosjektperioden, skulle brukes for å sikre verdifokuset i helseforetakene 
fremover. En del av dette materiellet kunne finnes igjen, men det meste ligger godt 
skjult. Et eksempel på dette er e-læringen om etikk som ble utarbeidet, men som ikke er 
tilgjengelig i e-læringsportalen Campus. 
 
Konklusjonen i oppsummeringen ved prosjektslutt var at både oppmerksomhet og 
fokus på verdier og etikk var økt, og sterkere koblet til verdigrunnlaget kvalitet i prosess 
og resultat, trygghet for tilgjengelighet og omsorg og respekt i møte med pasienten.  
 
Ved gjennomgang av tilgjengelig info ser det ut som at fokus og etterspørsel etter 
kjerneverdiene har vært noe dalende etter at prosjektet ble avsluttet. Verdibegrepene 
er likevel i større grad kjent nå enn før prosjektet, men de er ikke lenger like synlige 
med samme begrepsbruk verken for medarbeidere eller pasienter. Det er litt uklart 
hvem som har ansvar for å følge dette opp, og det som ikke etterspørres blir kanskje 
heller ikke prioritert.  
 
Medbestemmelse 
Etikk- og verdiarbeid i foretaksgruppen, oppfølging av styresak 8-2012 ble behandlet i 
samarbeidsmøte mellom RHF-ledelsen og konserntillitsvalgte og konsernverneombud i 
Helse Nord RHF (KTV/KVO), den 7. mars 2016, jf. sak 34-2016. Følgende ble referatført: 
• Informasjonen fra RHF-ledelsen tas til orientering.  
• Samarbeidsmøtet diskuterte ulike tiltak som kan være aktuelle for å øke fokuset på 

verdibasert hverdag igjen, f. eks. e-læring, personalmøter m. m. 
• Samarbeidsmøtet ber om at anbefalingene fra evalueringen følges opp for ev. 

utarbeidelse og implementering av aktuelle tiltak.  
• KTV/KVO inviteres til det videre arbeidet med medvirkning i foretaksgruppen. 
• Samarbeidsmøtet mener at det er viktig å styrke ulike samarbeidsarenaer helt ytterst i 

foretaksgruppen for å skape gode relasjoner mellom arbeidstaker- og 
arbeidsgiversiden, f. eks. gjennom medvirkningsavtaler på lavest mulig nivå. 

 
KTV/KVO vil få en orientering om Verdibasert hverdag - evaluering i samarbeidsmøte, 
den 12. mai 2016, jf. sak 58-2016.  
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Brukermedvirkning 
Evaluering verdibasert hverdag, oppfølging av styresak 8-2012 ble behandlet i det 
Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 17. mars 2016, jf. RBU-sak 24-2016. 
Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om evaluering verdibasert 

hverdag i Helse Nord til orientering. 
 
2. RBU ber om at anbefalingene fra evalueringen av arbeidet med verdibasert hverdag 

følges opp. Arbeidet med verdibasert hverdag i foretaksgruppen må følges opp og det 
må legges til rette for etiske refleksjoner i arbeidshverdagen for de ansatte.  

 
3. RBU ønsker at tema verdibasert hverdag innarbeides i oppdragsdokumentet fra Helse- 

og omsorgsdepartementet.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Oppfølging av denne saken bør ses i sammenheng med oppfølging av oppdrag fra 
statsråd Bent Høie (bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) av 16. mars 
2016), hvor Helse Nord RHF har fått i oppdrag fra HOD å utvikle strategier for å få frem 
kunnskap om vilkårene for en kultur preget av åpenhet og læring, og følge opp med 
tiltak for å endre kulturen, der det avdekkes behov for dette. 
 
Helse Nord RHF bør kreve konkrete tiltak i oppdragsdokumentet og kreve at 
helseforetakene rapporterer på verdiarbeid i årlig melding. 
 
Kjerneverdiene bør løftes i kommunikasjonssammenheng, og settes i forbindelse med 
ett nytt blikk på omdømme og kommunikasjonsstrategier. Verdiene anbefales å 
synliggjøres både internt og eksternt. En interessentanalyse kan være et bra startpunkt 
for målrettede kommunikasjonsstrategier. 
 
Verdiene bør evalueres også i lokale brukerundersøkelser slik det allerede gjøres i 
medarbeiderundersøkelsen og pasientsikkerhetsundersøkelsen. 
 
Gjennomføring av utviklingssamtaler etter gjeldende mal i personalportalen bør 
vurderes å være obligatorisk og etterspørres i lederlinjen. Det anbefales økt fokus på 
kjerneverdiene i egen enhet, i oppfølgingsarbeid etter årlige utviklingssamtaler, og etter 
medarbeider- og pasientsikkerhetsundersøkelser. Etikk og verdier bør fortsatt være en 
del av lederopplæring og generell opplæring av medarbeidere. 
 
En mer forskningsbasert analyse på fremtredende verdier og prioriteringer i ledelse og 
medarbeiderskap kunne antakelig gitt et godt grunnlag for videre arbeid og nytt fokus 
på verdier. Begrepene må sannsynligvis fornyes og tilpasses dagens drift og føringer i 
større grad. 
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Oppdraget og målet med prosjekt Verdibasert hverdag var å øke oppmerksomheten på 
verdier og etikk i Helse Nord. Prosjektet skulle være en begynnelse på et langsiktig 
kulturbyggingsarbeid. Prosjektleder var i sluttrapporten for prosjektet inne på at denne 
form for verdiarbeid ikke er noe man kan gjøre som et tidsavgrenset prosjekt, men 
heller vurdere en forvaltning som sørger for kontinuitet og jevnlig fokus. Et samlet og 
helhetlig verdiarbeid i en såpass kompleks organisasjon som Helse Nord fordrer et mer 
kontinuerlig fokus og regional oppfølging. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om evalueringen av prosjekt Verdibasert 

hverdag til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp anbefalingene fra evalueringen i det videre 

arbeid med åpenhet og godt dialog i sykehusene, jf. brev av 16. mars 2016 fra 
statsråd Bent Høie. 

 
 
Bodø, den 11. mai 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Evaluering Verdibasert hverdag - rapport av 26. april 2016 
 Brev fra statsråd Bent Høie av 16. mars 2016 
 

Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 19. mai 2016  
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Forord 
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) 
 
I 2009 påla Helsedepartementet de regionale helseforetakene å i større grad sette 
verdispørsmål på dagsorden, og å bruke kjerneverdiene aktivt som styringsredskap.  
Felles nasjonale verdier ble vedtatt ved innføring og oppstart av Helsereformen i 2002: 
 

Kvalitet i prosess og resultat 
Trygghet for tilgjengelighet og omsorg 

Respekt i møtet med pasienten 
 
Styret i Helse Nord RHF ønsket en revidering av de etiske retningslinjene og en 
synliggjøring av kjerneverdiene. Arbeidet skulle utføres innenfor rammen av prosjekt 
Verdibasert hverdag (VH), styresak 111-2009, som ble startet i juni 2009. I styresak 8-
2012 Verdibasert hverdag – resultat av prosjektet, ba styret om kontinuerlig oppfølging 
og rapportering av etikk- og verdiarbeidet i Helse Nord, på RHF- og HF-nivå. Det ble 
foreslått å gjennomføre en evaluering av etikk- og verdiarbeidetetter prosjekt VH i 2015.  
 
HR/ORG-seksjonen i Helse Nord RHF har hatt ansvar for denne evalueringen som tar 
sikte på å kartlegge status i oppfølging av verdiarbeidet fra avslutningen av prosjekt 
Verdibasert hverdag i 2011, fram til 2015.  
 
Det er innledningsvis viktig å understreke at denne kartleggingen har vært gjennomført 
innenfor en begrenset tidsperiode, og derfor må avgrenses til det vi har funnet av 
synlige spor i tilgjengelig dokumentasjon og systemer - i tillegg til korte intervjuer og 
kartlegginger med aktuelle aktører.  
 
Arbeid med verdier og organisasjonskultur er et langsiktig arbeid som har mange 
dimensjoner. Det som er synlig ved et enkelt søk i tilgjengelig informasjon viser ikke 
nødvendigvis alt av pågående verdi og etikkarbeid i hele Helse Nord. Dersom det 
foreligger behov for en mer nyansert analyse av hvilke verdier det faktisk styres etter, 
og hvilke bakenforliggende mekanismer som påvirker ledere og medarbeideres 
samspill, motiver og handlinger, anbefales det å initiere mer forskningsbaserte og 
eksplorerende studier. 
 
Det er derfor med stor ydmykhet og respekt for det omfattende arbeidet som er lagt ned 
i kvalitetsarbeid i foretakene etter prosjekt Verdibasert hverdag, at vi tillater oss å 
påpeke noen synlige funn og tendenser tilknyttet det pågående verdiarbeidet i Helse 
Nord i dag, fire år etter at prosjektet ble avsluttet.  
 
Vi ønsker å benytte anledningen til å takke alle som innenfor en kort tidsramme har 
bidratt til å dele sine erfaringer med oss, til referansegruppen, og sist men ikke minst en 
stor takk til tidligere prosjektleder for Verdibasert hverdag, Gunnel Axelson, for gode 
diskusjoner og innspill til denne evalueringen av verdiarbeidet i Helse Nord. 
 
Bodø 26.04.16 
Elise Sønderland og Anita Mentzoni-Einarsen  
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Ordliste/forkortelse 
 

FIN - Finnmarkssykehuset 
HF - Helseforetak 
HR – Human Resources 
HSYK - Helgelandssykehuset 
KEK – Klinisk etikkomité 
KVAM – Kvalitets- og arbeidsmiljøutvalg 
NLSH - Nordlandssykehuset 
PREM – Patient Related Experience Measurement 
PROM – Patient Related Outcome Measurement 
RBU – Regionalt brukerutvalg 
RHF – Regionalt helseforetak 
UNN – Universitetssykehuset i Nord-Norge 
VH – Verdibasert hverdag 
MU – Medarbeiderundersøkelsen 
PSKU - Pasientsikkerhetsundersøkelsen 
 
Hjelpetekst fra prosjektrapport: 
Prosjektet Verdibasert hverdag hadde 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 skulle 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. 
 
Begrep definert i prosjekt VH: 
Verdibasert ledelse – om å stille krav til seg selv som leder, deretter til sine 
medarbeidere. Målet er å styrke etisk sensitivitet i organisasjonen. 
 
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. 
 
Organisasjonen – den egne arbeidsplassen. Målet er å gjøre etikk og verdier synlig på alle 
nivå. 
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Sammendrag 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF ønsket en revidering av de etiske retningslinjene og en 
synliggjøring av kjerneverdiene kvalitet, trygghet og respekt. Arbeidet skulle utføres 
innenfor rammen av prosjekt Verdibasert hverdag (VH), styresak 111-2009, som ble 
startet i juni 2009, og pågikk ut 2011. I styresak 8-2012 Verdibasert hverdag – resultat av 
prosjektet, ba styret om kontinuerlig oppfølging og rapportering av etikk- og 
verdiarbeidet i Helse Nord, på RHF- og HF-nivå, og en evaluering av oppfølgning av 
prosjekt VH i 2015. 
 
Prosjektet anbefalte avslutningsvis at styret og ledere på alle nivåer skulle ha ansvaret 

for videreføringen av verdiarbeidet gjennom å etterspørre og sørge for å utvikle det 

kontinuerlig. I tillegg ble strukturer som HMS, KVAM, AMU og KEK, samt 

kommunikasjon, HR/ledelsesutvikling og brukerutvalg trukket fram som egnede 

støttefora for praktisk verdiarbeid. Prosjektet hadde hovedfokus på tre områder; å 

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

helheten. Hovedmetoden i prosjektperioden var kafedialogen hvor alle medarbeidere og 

ledere i samarbeid skulle sette av tid til refleksjon og dialog, for å kunne gi verdiene 

innhold og betydning for sitt arbeidsområde.  

 

HR/ORG-seksjonen i Helse Nord RHF har hatt ansvar for denne evalueringen med hjelp 
fra en referansegruppe som har bestått av seniorforskere på arbeidsliv Trude Furunes 
og professor Kristin Akerjordet (UiS), Baard Einar Martinsen (KTV), Gunn Strand 
Hutchinson (RBU) og Gunnel Axelsson, tidligere prosjektleder VH, nå ansatt ved UNN. 
 

Hva har vi evaluert 
Basert på anbefalinger i sluttrapporten til prosjektet har vi i denne evalueringen sett 
nærmere på hvordan verdiene kvalitet, trygghet og respekt synliggjøres og etterleves, 
etter avslutningen av prosjekt VH i 2011, fram til 2015.  
 

Det ble i oppsummeringen av prosjekt VH konkludert med at: 
- Prosjektet må sees i sammenheng med andre konkrete prosjekt – for eksempel 

forbedringsarbeidet innen pasientforløp og kvalitet. Her har vi sett nærmere på 
innhold og fokus i ny kvalitetsstrategi for Helse Nord i tillegg til pågående 
forbedringsarbeid i forhold til kvalitet og pasientsikkerhet.  

- Prosjektet har bidratt til å sette lys på mellomlederens behov for lederstøtte, 
dette blir fulgt opp i egne prosjekt. Her har vi valgt å ta med generelle 
tilbakemeldinger tilknyttet lederutvikling og lederstøtte fra foretakenes HR 
avdelinger. 

- Måling og tilbakemelding er sentralt for å holde fokus. Kontinuerlig evaluering 
foreslås gjennom medarbeiderundersøkelser (MU) og pasient / 
brukerundersøkelser. Her har vi sett på relevante spørsmål i regional MU-rapport 
fra 2014. Vi har ikke lyktes i å finne noen tilgjengelige data fra 
brukerundersøkelser, men vi har fått opplyst at dette er noe som er under utvikling. 
Pasientsikkerhet, kvalitet og trygghet er tema i den nasjonale 
pasientsikkerhetsundersøkelsen (PSKU). Vi kan ikke finne at VH eller verdiarbeidet 
har vært kontinuerlig evaluert eller etterspurt i andre undersøkelser.  
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Det er viktig at tillitsvalgte og vernetjenesten aktivt deltar i arbeidet og i videre utvikling 

av arbeidsmåter for å fremme etikk- og verdiarbeidet. Her har vi intervjuet 

representanter fra samarbeidsmøte hvor konserntillitsvalgte og konsernverneombud 

representerer det regionale nivået. Vi har i tillegg involvert det regionale brukerutvalget 

og brukerutvalgene i foretakene. 

 

Noen tendenser 

Det kan virke som at det etter at prosjektet ble avsluttet ikke lenger er et like tydelig 

synlig fokus på kjerneverdiene. Metoden kafedialog benyttes i mange sammenhenger 

fortsatt, men ikke så ofte som verktøy for å gi verdier innhold og betydning. Dersom 

kafedialogen fortsatt skal prioriteres i et kontinuerlig verdiarbeid, så er det nødvendig at 

dette gis som et tydeligere oppdrag, som signaliseres og etterspørres klarere gjennom 

hele styringslinjen. 

 

Er ikke verdiene lenger like synlige som de var i prosjektperioden? 

En del av forklaringen kan være at verdiene er blitt så integrerte, at det anses som 

unødvendig med skriftliggjøring av det som oppfattes som en selvfølge. For å nevne 

noen eksempler så er verdiordene ikke lenger en del av de faste malene for styresaker, 

signaturfelt i e-poster, eller generelt infomateriell som lages.  

 

Har nye verdibegreper basert på de samme kjerneverdiene vokst frem over tid? 

Forståelsen av verdiene er innarbeidet, men fokuset kan ha endret seg fra refleksjon og 

dialog, til mer praktiske prosessorienterte tilnærminger. Over tid har det kanskje 

tilkommet nye begreper som kan føles mer naturlig, eller beskrivende for de samme 

kjerneverdiene. Eksempler på det kan være pasientsikkerhet i stedet for trygghet, 

pasientens helsetjeneste i stedet for respekt og kvalitet, medarbeidertilfredshet, 

inkluderende arbeidsliv, helsefremmende ledelse, eller kvalitetsledelse som nye 

begreper for medarbeiderskap og verdibasert ledelse. Foretakene har etter endt 

prosjekt hatt et sterkt fokus på forbedrings- og kvalitetsarbeid, eksempelvis oppfølging 

av pasientsikkerhetsundersøkelse/-programmet, medarbeiderundersøkelser og 

systemer for forbedringsarbeid og avvikshåndtering. 

 

Styres det etter andre mindre uttalte verdier? 

En annen forklaring kan være at andre, kanskje ikke like uttalte eller etisk funderte 

verdier, har vokst frem og fått mer fokus over tid. En enkel tekstanalyse i 

Medieovervåkningstjenesten Retriever genererte ordskyer som viser at av de sakene 

som oftest fremkommer i medieomtaler tilknyttet foretakene i Helse Nord inneholder 

ord som likeverdig, helhetlig, brukermedvirkning, forbedring, forutsigbarhet, 

pasientsikkerhet, helhetsansvar, ærlighet, fokus, endringsvilje, engasjert, samhandling, 

omstilling, forbedringsarbeid, pasientflyt og liggetider, elektronisk journal 

/kjernejournal, fristbrudd, ventetider, økonomi og innsparinger. Kjerneverdiene 

kvalitet, trygghet og respekt, og verdibasert ledelse ga få eller ingen treff.  
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I forbindelse med evalueringen har vi vært heldige å få tilgang til to studentoppgaver på 

tema verdibasert ledelse i Helse Nord. Begge oppgaver er skrevet av operative ledere fra 

foretaksgruppen som er studenter på Helse Nords Master i helseledelse. I begge 

besvarelsene stilles det spørsmål ved om det kan være en konflikt mellom det uttalte 

ideelle verdigrunnlaget, og andre verdier som helsevesenet har hentet fra mer industri- 

og effektivitetsbaserte ledelsesfilosofier, som New Public Management (NPM). 

 
En av studentoppgavene oppsummerer følgende; Verdier handler om kulturbygging. 
Endring av kultur i organisasjoner tar lang tid. Prosjektet Verdibasert Hverdag varte i to 
år. Det var to år med fokus på verdier, det ble laget materiell, det ble undervist på 
ledermøter, fagdager, personalmøter og kjerneverdiene ble innlemmet i de aller fleste 
styresakene. Når man vet at det tar såpass lang tid å endre organisasjonskulturer på alle 
nivå, er kanskje en prosjekttid på to år altfor kort tid til at det skal få satt seg i 
organisasjonen. Burde man hatt ressurspersoner som fulgte opp verdiarbeidet i 
organisasjonen også etterpå? Høy utskiftning av både ledere og medarbeidere er også en 
faktor som taler for at det trenges ressurspersoner som følger opp og driver med 
kontinuerlig opplæring av spesielt nye ledere. 
 

Når det gjelder medarbeiderskap og verdibasert ledelse, så viser resultater på regionalt 

nivå i MU for 2014, at kun 38 % av de spurte hadde gjennomført utviklingssamtaler i 

foregående år. Til sammenligning svarer i overkant av 70 % av medarbeiderne i Helse 

Sør-Øst og Helse Midt-Norge bekreftende på dette spørsmålet. I tillegg viser det seg at 

ledere konsekvent svarer mer positivt enn ansatte på spørsmål knyttet til 

kjerneverdiene, som er en del av foretakenes felles mal for utviklingssamtalene i 

Personalportalen. 

 

I sluttrapport for VH ble det foreslått at metodikk og infomateriell, som ble utarbeidet 

under prosjektperioden, skulle brukes for å sikre verdifokuset i foretakene fremover. En 

del av dette materiellet har vi klart å finne igjen, men det meste ligger godt skjult. Et 

eksempel på dette er e-læringen som ble utarbeidet om etikk som ikke er tilgjengelig i e-

læringsportalen Campus. 

 

Konklusjonen i oppsummeringen ved prosjektslutt var at både oppmerksomhet og fokus 

på verdier og etikk var økt, og sterkere koblet til verdigrunnlaget kvalitet i prosess og 

resultat, trygghet for tilgjengelighet og omsorg og respekt i møte med pasienten.  

 

Ved gjennomgang av tilgjengelig info ser det ut som at fokus og etterspørsel etter 

kjerneverdiene har vært noe dalende etter at prosjektet ble avsluttet. Verdibegrepene er 

likevel i større grad kjent nå enn før prosjektet, men de er ikke lenger like synlige med 

samme begrepsbruk verken for medarbeidere eller pasienter. Det er litt uklart hvem 

som har ansvar for å følge dette opp, og det som ikke etterspørres blir heller ikke 

prioritert. 
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Anbefalinger 

Oppfølgning av denne saken bør ses i sammenheng med oppfølgning av oppdrag fra 

helseminister Bent Høye (bestilling fra HOD 16.03.16), hvor Helse Nord RHF har fått i 

oppdrag fra HOD å utvikle strategier for å få frem kunnskap om vilkårene for en kultur 

preget av åpenhet og læring, og følge opp med tiltak for å endre kulturen der det 

avdekkes behov for dette. 

 

Helse Nord RHF bør kreve konkrete tiltak i oppdragsdokumentet og kreve at foretakene 
rapporterer på verdiarbeid i årlig melding. 
 

Kjerneverdiene bør løftes i kommunikasjonssammenheng, og settes i forbindelse med 

ett nytt blikk på omdømme og kommunikasjonsstrategier. Verdiene anbefales å 

synliggjøres både internt og eksternt. En interessentanalyse kan være et bra startpunkt 

for målrettede kommunikasjonsstrategier. 

 

Verdiene bør evalueres også i lokale brukerundersøkelser slik det allerede gjøres i 

medarbeiderundersøkelsen og pasientsikkerhetsundersøkelsen. 

 

Gjennomføring av utviklingssamtaler etter gjeldende mal i Personalportalen bør 

vurderes å være obligatorisk og etterspørres i lederlinjen. Det anbefales økt fokus på 

kjerneverdiene i egen enhet, i oppfølgingsarbeid etter årlige utviklingssamtaler, og etter 

medarbeider- og pasientsikkerhetsundersøkelser. Etikk og verdier bør fortsatt være en 

del av lederopplæring og generell opplæring av medarbeidere. 

 

En mer forskningsbasert analyse på fremtredende verdier og prioriteringer i ledelse og 

medarbeiderskap kunne antakelig gitt et godt grunnlag for videre arbeid og nytt fokus 

på verdier. Kanskje må begrepene fornyes og tilpasses dagens drift og føringer i større 

grad. 

 
Oppdraget og målet med prosjektet var å øke oppmerksomheten på verdier og etikk i 
Helse Nord. Prosjektet skulle være en begynnelse på et langsiktig kulturbyggingsarbeid. 
Prosjektleder var i sluttrapport for VH inne på at denne form for verdiarbeid ikke er noe 
man kan gjøre som et tidsavgrenset prosjekt, men heller vurdere en forvaltning som 
sørger for kontinuitet og jevnlig fokus. Et samlet og helhetlig verdiarbeid i en såpass 
kompleks organisasjon som Helse Nord fordrer et mer kontinuerlig fokus og regional 
oppfølging. 
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1. Innledning 

1.1  Bakgrunn 
Bakgrunnen for denne rapporten er å evaluere oppfølgningen av prosjekt Verdibasert 
hverdag (VH). VH ble startet opp i 2009 på grunnlag av at man oppdaget at det var lite 
kjennskap til verdigrunnlaget og verdibasert ledelse i Helse Nord, til tross for at det 
tidligere var vedtatt at hele organisasjonen skulle ha fokus på verdibasert ledelse. 
Tanken bak verdigrunnlaget var at verdiene skulle være foretakenes, klinikkenes og 
avdelingenes identitet. Verdiene skulle være med på å bidra til at det blir tatt riktige 
avgjørelser, vise oss hvordan vi ønsker å fremstå, og føre oss frem mot Helse Nords 
visjon: Helse i Nord der vi bor. 
 
I tillegg til de nasjonale verdiene vedtok RHF-styret Etiske retningslinjer for ansatte i 
2007. Til tross for arbeidet som var gjort i forhold til verdier, viste en 
spørreundersøkelse blant ansatte i Helse Nord i 2009, at det var lite kjennskap til de 
etiske retningslinjene, verdigrunnlaget og arbeidet til klinisk etikkomité (KEK). I samme 
år ble de regionale helseforetakene pålagt å ha mer fokus på verdispørsmål, og også 
bruke kjerneverdiene kvalitet, trygghet og respekt aktivt som styringsredskap. Med 
dette som bakgrunn ble prosjektet Verdibasert hverdag (VH) vedtatt av styret i Helse 
Nord RHF, 23. september 2008. 
 
Prosjektet ble avsluttet i 2011. Styret for Helse Nord RHF ba om kontinuerlig oppfølging 
og rapportering av etikk- og verdiarbeidet i styresak 8-2012, og en evaluering av 
prosjekt VH i 2015. 

1.2 Målsetting for prosjektet Verdibasert hverdag (VH) 
Målet for prosjekt VH var å bidra til å bygge en organisasjonskultur i Helse Nord 
gjennom å gi større oppmerksomhet på verdier og etikk, blant annet gjennom utøvd 
verdibasert ledelse. Prosjektet skulle også bidra til å utvikle medarbeiderskapet, med 
hensikt om å trygge og myndiggjøre medarbeiderne i deres arbeid. Dette skulle komme 
brukere, samarbeidspartnere og alle ansatte til gode.  
 
De tre fokusområdene for prosjektet var; (1) verdibasert ledelse, (2) medarbeiderskap 
og (3) å gjøre etikk og verdier synlige i organisasjonen.  
 
Dette ble utført ved å blant annet invitere både ledere og medarbeidere til en prosess for 
å gi verdigrunnlaget innhold. Flere etablerte arenaer ble benyttet, prosjektet var tema 
for arbeidet i KVAM (organ for kvalitet og arbeidsmiljø), egne fagdager, ledersamlinger, 
brukerutvalg og personalmøter. Det ble også arrangert egne miljøturer for ansatte hvor 
kun dette var tema. 
 
I oppsummeringen av prosjektet var prosjektleders vurdering at verdibasert hverdag er 
godt kjent i organisasjonen, men for å få til en forankring i organisasjonen burde 
prosjektet hatt mer tid. Prosjektet har bidratt til å sette medarbeiderskap på dagsorden 
og det har fått verdibasert ledelse inn i lederopplæring og lederutvikling i de fleste av 
helseforetakene i Helse Nord. Verdiene er mer synlige i organisasjonen sammenlignet 
med før prosjektet. 
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2. Problemstilling og metode 

2.1 Problemstilling og avgrensning 
Denne evalueringen begrenser seg til å kartlegge synlige spor etter verdibasert ledelse, 
medarbeiderskap og oppfølgning av verdiarbeidet fra avslutningen av prosjekt VH i 
2012, fram til 2015.  

2.2 Metode og kilder 
Det som foreligger av tilgjengelig styrende dokumentasjon og kommunikasjonsmateriell 

i gjeldende IKT-systemer, HR-systemer og opplæringsmateriell er gjennomgått i søken 

etter synliggjøring av kjerneverdiene.  

 

Ut over det som kom frem i disse søkene, er det innhentet opplysninger fra 

kommunikasjon og HR, regionale nettverk og utvalg som Klinisk Etisk Komité (KEK), 

Regionalt brukerutvalg (RBU) og samarbeidsutvalg for tillitsvalgte og vernetjenesten på 

konsernnivå. Det ble opprettet en referansegruppe sammensatt av seniorforskere på 

arbeidsliv Trude Furunes og professor Kristin Akerjordet (UiS), Baard Einar Martinsen 

(KTV), Gunn Strand Hutchinson (RBU) og Gunnel Axelsson, tidligere prosjektleder VH, 

nå ansatt ved UNN. 

 

Aggregerte rådata på RHF-nivå, på spørsmål tilknyttet kjerneverdiene kvalitet, trygghet 

og respekt fra gjennomført MU i 2014, har vært gjennomgått i tillegg til en tekstanalyse 

på nyhetssøk i søketjenesten Retriever. I tillegg til dette har vi vært heldige å få tilgang 

til to eksamensbesvarelser fra pågående kull i Master i Helseledelse, hvor operative 

ledere fra Helse Nord har evaluert verdiarbeidet i foretaksgruppen etter avslutning av 

prosjekt VH. Begge besvarelsene er delvis gjengitt i denne evalueringen, etter tillatelse 

fra de som har skrevet dem. Gjennomgangen av styresaker (se vedlegg) er et eksempel 

på slik gjenbruk. Oppgavene er skrevet av ledere på mellom- og toppledernivå, og de går 

faglig mye mer detaljert inn i en evaluering enn det vi har hatt rom til i denne omgang, 

med andre ord skulle vi helst kunne gjengitt de i sin helhet. 

 

Avgrensninger i denne evalueringen 

Verdibasert ledelse fremmes som en ledelsesform som forutsetter at verdiene løftes 

fram og gis innhold på alle nivåer og sammenhenger. På grunn av begrensede ressurser 

har det i denne omgang ikke vært mulig å gjennomføre en spørreundersøkelse på 

bredden av foretaksgruppen. De funnene vi viser til er derfor kun basert på det vi kunne 

finne ved enkle søk og ved å få innspill fra referansegruppa, HR-avdelingene, regionalt 

brukerutvalg og konserntillitsvalgte/ konsernverneombud. 
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3. Evaluering 

3.1 Synliggjøring av verdiene i organisasjonen 

3.1.1 Synliggjøring av verdiene i kommunikasjon 

Det var kommunikasjonsavdelingene som fikk ansvar for at verdiene synliggjøres i 
intern og ekstern kommunikasjon. Oppdraget var å synliggjøre verdigrunnlaget visuelt; i 
strategier og annonser. Det ble utviklet presentasjoner, arbeidshefter, e-læringsprogram 
og brosjyrer. Det ble utarbeidet en felles brosjyre om verdiene og de etiske 
retningslinjene. Denne er tilgjengelig på intranett og internett, men man må lete en del 
for å finne den. På helseforetakenes intranett er det varierende informasjon til de 
ansatte om verdiene og de etiske retningslinjene. På internett kan man lese om verdiene 
under «Om oss» på www.helse-nord.no. På helseforetakenes nettsider er verdiene 
kommunisert under «Mål og strategier». Representanter for RBU anbefaler «hustavler» 
på våre sykehus hvor verdiene synliggjøres på norsk, samisk og engelsk. 

3.1.2 Årlige meldinger 

De årlige meldingene fra Helse Nord har alltid med formuleringer om verdiene foretaket 
bygger på. En av studentoppgavene vi har fått tilgang til har gått gjennom alle årlige 
meldinger i perioden 2012–2014. I 2012 skriver Helse Nord at rapporten om VH er 
behandlet, ved UNN samme år angis det at dette er implementert hos dem, mens NLSH ikke 
nevner dette spesielt. I 2013 og 2014 er begrepet VH ikke nevnt. Det er riktig nok skrevet 
om noen verdirelaterte saker: I NLSHs melding skrives det om Arbeidstilsynets God vakt! -
kampanje i 2012, generelt om arbeidsmiljø ved ny organisering i 2013 og i 2014 om at 
man har mål om å bedre kommunikasjonen med pasienter ved konkret implementering av 
sykehusets verdier. Ved UNN er man i 2012-meldinga også opptatt av at institusjonen skal 
belyse spørsmål om flerkultur og likeverdighet basert på metoder av Verdibasert hverdag.  

3.1.3 Styresaker til styret i Helse Nord RHF  

Anbefalingen fra prosjektet var at RHF-styret fra 2011 skulle praktisert en arbeidsmåte 
der alle styresaker skulle inneholde en beskrivelse av hvordan den aktuelle saken er 
koblet til verdigrunnlaget. Alle HF fikk i oppdrag å synliggjøre verdigrunnlaget i sine 
styrende dokumenter og i kommunikasjon innad og utad.  
 
For å kunne si noe om fokuset på kjerneverdiene i styresaker har vi fått tillatelse til å 
bruke evalueringen fra den ene eksamensoppgaven ved Master i helseledelse, som har 
gjort en grundig studie av sammenhenger i bruk av kjerneverdiene i styresakene i Helse 
Nord og prosjekt VH. Hovedspørsmålet for deres gjennomgang var å se om prosjekt VH 
har påvirket bruk av kjerneverdiene i styresakene. For å besvare dette gikk gruppen 
systematisk igjennom alle styresaker i 2008, 2012 og siste halvdel av 2014/første 
halvdel i 2015, noe som viste seg å være et omfattende materiale med til sammen 447 
saker. (Se vedlegg)  
 
For å forenkle gjennomgangen ble styresakene katalogiserte i fem typer: 
 
Type A -  Konstitueringer, møteplaner, valg og oppnevninger, godkjenning av 

innkalling og saksliste, godkjenning av protokoll, referatsaker, brev fra 
andre aktører.  
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Type B -  Budsjett, driftsplaner, lønnsjusteringer, økonomirapporter, kassakreditt, 
overenskomstforhandlinger.  

Type C -  Byggesaker, eiendomssaker, salg av bygg og eiendom.  

Type D -  Orienteringer, eventuelt.  

Type E -  Alle andre saker. Disse valgte gruppen å se nærmere på.  
 
Sorteringen gav følgende fordeling:

 
Viser styresaker 2008. Totalt 144 saker. 37 type A, 26 B, 7 C, 20 D og 54 E. 

 

 

 
Viser styresaker 2012. Totalt 162 saker. 43 type A, 11 B, 10 C, 21 D og 77 E. 
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Viser styresaker 2014/15. Totalt 141 saker. 34 type A, 9 B, 16 C, 22 D og 60 E 

 
Samtlige styresaker ble gjennomlest, men gruppen valgte å konsentrere seg om de 
sakene som var «type E», til sammen 191 saker. I gjennomlesningen ble det benyttet en 
mal, som fokuserte på følgende områder:  
 Er kjerneverdiene nevnt?  
 Er kjerneverdiene knyttet til innholdet i styresaken – i så fall hvordan?  
 Finner vi andre verdinormer – i så fall hvilke?  
 Er verdiene vektlagt i vurdering, konklusjon eller i vedtak – i så tilfelle hvordan?  
 
En grov oppsummering av funnene viser følgende;  

 
Totalt antall saker vs saker hvor kjerneverdiene er benyttet 

 
 I 2008 var det 54 aktuelle saker, i 10 (18,5%) av sakene ble kjerneverdiene nevnt.  
 I 2012 var det 77 saker, i 46 (60%) av sakene ble kjerneverdiene nevnt spesifikt.  
 I 2014/15 var det 60 saker, i 15 (25%) av sakene ble kjerneverdiene nevnt spesifikt. 
 
Gruppens oppsummering: 
Som figuren viser ble kjerneverdiene/begrepene i liten grad benyttet i 2008, og det var 
heller ikke noe som indikerte at andre verdinormer var særlig uttalt. I 2012 fant vi at 
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kjerneverdiene/begrepene ble benyttet i majoriteten av sakene. I noen av sakene virket 
disse noe påklistret, mens kjerneverdiene i andre saker på en elegant måte var innvevd i 
selve saksframstillingen. Siste år (august 2014 t.o.m. juli 2015) finner vi at kjerneverdiene 
/begrepene bare i liten grad blir benyttet, og heller ikke andre verdinormer er særlig 
framtredende. 
 
Kan årsaken til fraværet av kjerneverdiene i styresaker i 2014-2015 være at verdiordene er 
blitt erstattet av andre verdiord som er mer beskrivende og kanskje mer naturlig i mange 
sammenhenger? Gunnel Axelsson sier i intervjuet at for at verdiarbeidet skal gi mening for 
de ansatte er det viktig å bryte det ned slik at verdiene gir betydning for det arbeidet man 
gjør. Kanskje er dette en forklaring på fraværet av kjerneverdiene i styresakene i rene ord, 
altså at de er brutt ned til andre ord og betydninger?  
 
Man kan også stille seg spørsmål om kvalitet, trygghet og respekt er for generelle ord, og 
at det dermed ikke blir naturlig å bruke akkurat disse tre ordene? I styresakene etter 
prosjektet ser man at det i sakene blir brukt andre verdiord som for eksempel likeverdig, 
helhetlig, brukermedvirkning, forbedring, forutsigbarhet, pasientsikkerhet, helhetsansvar, 
ærlighet, fokus, endringsvilje, engasjert, samhandling osv.  
 
Dette kan også være et eksempel på det som er beskrevet i avsnittet før, at verdiene må 
brytes ned for å gi betydning for det arbeidet man gjør. Dermed blir kjerneverdiene 
kvalitet, trygghet og respekt omsatt i andre og flere verdiord. 
 
Øyvind Sørensen, prest ved St. Olavs hospital, har god kjennskap til verdiprosjektet der. 
Han sier at mange medarbeidere nok er glad for at alt snakket om verdier har avtatt. 
Mange medarbeidere mener det holder med profesjonsetikken, våre personlige verdier og 
vår moral. Slike uttrykk kjenner vi igjen fra vår egen organisasjon, og slike holdninger til 
verdiarbeid vanskeliggjør å få til varige endringer.  
 
En forutsetning når man leder verdibasert er at lederne er rollemodeller og må stå til rette 
for at verdiene etterleves. Ledere på alle nivå må ha synlig og tydelig fokus på 
verdiarbeidet, ellers kan man ikke forvente at medarbeiderne har det. Ut i fra dette kan 
man se at det kan ha en betydning for verdiarbeidet i Helse Nord om kjerneverdiene er med 
i styresakene eller ikke. 

3.1.4 Etiske retningslinjer 

Etiske retningslinjer for Helse Nord er å finne på flere steder vi har søkt. De ligger både 

på internett, i kvalitetssystemet Docmap, i personalhåndbøkene i tillegg til at det er 

lenket til disse på ulike steder på intranett. Det at retningslinjene er lette å finne sier oss 

ikke så mye om hvor aktivt de brukes i hverdagen, eller hvor godt kjente de er blant 

medarbeidere. For å kunne kartlegge det må man gjennomføre en spørreundersøkelse. 

3.1.5 Strategidokumenter 

Det er foretatt en gjennomgang av følgende strategidokumenter for Helse Nord: Plan for 

2016-2019, Kommunikasjonsstrategi, Strategi for leder og ledelsesutvikling, 

Kvalitetsstrategi og Strategisk kompetanseplan. Alle disse dokumentene har elementer 

av kjerneverdiene i seg som en del av et fast oppsett. I VH ble kvalitetsstrategien spesielt 

ansett som viktig. I kvalitetsstrategi for 2011–2014 ble det vedtatt at; det er viktig at det 
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holdningsskapende arbeid som er gjort i Verdibasert hverdag videreføres i godt samarbeid 

mellom ledelse og medarbeidere og at verdi- grunnlaget 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 tilpassede 

kvalitet for den enkelte pasient. 

I ny kvalitetsstrategi vedtatt i 2015, er omtale av verdibasert hverdag og kjerneverdiene 

erstattet med en mer prosess- og tiltaksfokusert tilnærming til kvalitet. Den nye 

kvalitetsstrategien har fått undertittelen «Det gode pasientforløp». I figuren under 

skisseres et helhetlig pasientforløp fra pasienten opplever symptomer, møter med 

primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten til pasienten rehabiliteres og er tilbake 

i sitt hjem.  

 

Satsingsområder for ny kvalitetsstrategi er pasientens helsetjeneste, pasientsikkerhet, 

kunnskapsforankring og dokumentasjon og analyse av klinisk praksis som skal bidra til 

at pasienter opplever stor grad av forutsigbarhet og trygghet – et godt pasientforløp.  

I ny strategi er fokus endret fra overordnede mål til mer fokus på hva som skal til for å 

oppnå ønsket kvalitet. Denne fokusendringen er ikke nødvendigvis et tegn på at VH og 

kjerneverdiene kvalitet, trygghet og respekt ikke lenger har gyldighet, men det er 

kanskje en vridning mot en mer prosess- og tiltaksorientert fokus.  

3.2 Verdibasert ledelse 

I en av eksamensbesvarelsene vi har fått tilgang til finner vi følgende beskrivelse av 

verdibasert ledelse: Helse Nord bestemte tidlig etter helseforetaksreformen at man skulle 



16 
 

lede verdibasert i organisasjonen. Reformen ga alle helseforetakene kjerneverdiene 

kvalitet, trygghet og respekt som skulle ligge til grunn for ledelse.  

 
Daværende helseminister sa ved innføring av reformen: I håndtering av en så kompleks 
verden som den som Helseforetakene utgjør, vil verdier og holdninger være viktigst, og det 
som betyr mest for lederens måte å lede på. Samtidig er holdninger og verdier ingenting 
verdt dersom verdiene ikke er integrert. Det folk ser etter, er om verdiene henger i hop med 
handlingene. Det ledere honorerer blir gjort. Verdier må sitte i ryggraden. Der ledere lever 
ut sine verdier i stort og smått og der medarbeidere ser at det finnes en konsistens, får folk 
lyst til å følge etter. Verdier er et kompass som skal fungere styrende i håndtering av 
ledelsesmessige dilemmaer.  
 
Verdibasert ledelse i Helse Nord har blant annet ført til at det er utviklet etiske 

retningslinjer for alle ansatte i Helse Nord, vi har visjonen Helse i Nord, der vi bor og 

prosjektet Verdibasert hverdag har satt verdier og verdibasert ledelse på dagsorden. I 

tillegg har de forskjellige foretakene også utarbeidet sine betydninger av 

kjerneverdiene, sine egne visjoner og mål. 

 

I prosjektperioden var verdibasert hverdag tema på regionale ledersamlinger, 
masterstudiesamlinger, HR-fagdager, regionale KVAM/HMS-dager, regionale samlinger 
for tillitsvalgte og verneombud, regionalt brukerforum og det ble laget en e-
læringsmodul som var på plass på Intranett i 2012.  
 
I vår kartlegging har vi funnet at tema verdibasert ledelse og etikk er et av de faste 
temaene på Helse Nords masterstudie i helseledelse ved Nord Universitet. Nasjonalt 
topplederprogram har også tema som omhandler kjerneverdiene og verdibasert ledelse, 
men uten at dette konkretiseres ved bruk av disse begrepene. De tema de nevner å ha 
inne i sine programmer som dekker dette er endringsledelse, prioritering- og ventelister 
eller fristbruddproblematikk, genetikk, ressursutnyttelse (ikke bare økonomi), etikk og 
ledelse samt kvalitet- og tilsynsmyndighetens rolle. Det er utover dette ikke funnet at 
tema verdibasert ledelse har vært fokus på RHF-nivå på i egne fagdager, eller regionale 
samlinger etter at prosjektet ble avsluttet. 
 
HR-avdelingene i foretakene viser til at VH og kjerneverdiene tas med i ulike former for 
lederprogrammer, HR-systemer og infomateriell.  
 
UNN rapporterer at verdiene er med i deres lederutviklingsprogram og på 
introduksjonsprogrammet for ledere, maler for utviklingssamtaler og i spørsmål i 
medarbeiderundersøkelser. Videre bruker direktøren verdiene i mange sammenhenger, 
alt i fra UNN-boka til verdifokus på ledersamlinger.  
 
Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset rapporterer at verdiene er tema på 
lederprogrammet for nye ledere og at det utover dette er tatt med i 
arbeidsgiverstrategier og aktuelle personalsystemer. 
 
NLSH melder om at det har vært stort fokus på verdibasert ledelse i lederutvikling- og 

introduksjonsprogram. Det gjennomføres i tillegg egne kurs i konflikthandtering og 

handtering av varslingssaker. Det har vært kjørt egne omfattende prosesser om 
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verdibasert hverdag i klinikkene der klinikkene selv har implementert dette i 

virksomhetsplaner. Verdibasert ledelse har vært med i grunnlaget for HR siden 2002 og 

flere klinikker og staber har også etter prosjektslutt jobbet med verdiene kvalitet, 

trygghet og respekt, og hva disse betyr for NLSH i deres arbeid og atferd i forhold til 

pasienter, pårørende og medarbeidere. Verdiene belyses også i KVAM gruppemøter, i 

HMS, strategi for IA, i AMU, og ikke minst pasientsikkerhetsarbeidet i foretaket. NLSH 

fremmer at det er viktig med bevisst kulturutvikling der verdiene er sentrale og at det 

må være en sammenheng mellom identitetsutvikling (hvem vi er som foretak) og 

omdømmebygging og hvordan kommunisere verdiene ut både internt og eksternt.  

 

Et godt eksempel på verdiarbeid i praksis er Vennlighetprosjektet, et satsingsprosjekt 

ved ortopedisk enhet ved NLSH. Prosjektet er delt inn i tre delprosjekt med fokus på; 

oppmerksom og vennlig kommunikasjon i somatiske sengeposter, estetikk og matkultur 

(pent, ryddig og bra mat), samt innføring og oppfølgning av nye ansatte i tråd med 

kjerneverdiene kvalitet, trygghet og respekt. Prosjektet er kommet til som en 

oppfølgning av en endringsoppgave som leder for denne enheten initierte som en del av 

sin deltakelse på nasjonalt topplederprogram.  

3.2.1 Medarbeiderundersøkelser 

Sluttrapporten for VH viser til at MU er et viktig verktøy for både bevisstgjøring, og 
tilbakemelding fra medarbeidere på verdiarbeidet i organisasjonen. Første felles 
regionale MU ble gjennomført i 2014. I konseptet for MU er kjerneverdiene ett av fem 
hovedtema som spørsmålene grupperes etter. Vi har i denne sammenheng sett på 
forholdet mellom svar tilknyttet verdier, mål, faglig utvikling, arbeidsglede, arbeidsmiljø 
og samspill og gjennomføring av utviklingssamtaler. Dette anser vi som relevante tema 
for å kunne si noe om verdiarbeidet tilknyttet medarbeiderskap og lederskap.  
 
Verdier 
I den samlede MU rapporten for MU 2014 er svar på verdispørsmålene som følger; 
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Svarene er rangert på en skala fra 0-100 der høy score alltid skal leses som positivt. Da 
MU er laget for lokalt forbedringsarbeid så har vi valgt å kun vise de sammenslåtte 
resultatene for hele regionen. Det grå feltet som viser normalfordeling er derfor ikke noe 
som sier oss annet enn at vi her er midt på samlet resultat. Men sammenligner vi disse 
tallene med tilsvarende undersøkelser i andre regionen så er nivået på disse 
spørsmålene nokså like og kan leses som at kjerneverdiene har et nokså høyt fokus.  
 
Vi har valgt å splitte opp hva ledere og medarbeidere har svart på de ulike 
delspørsmålene om verdier i MU, for å se om det er ulikt fokus eller oppfatninger. Det vi 
finner her er at ledere jevnt over svarer mer positivt på disse spørsmålene enn det 
medarbeidere gjør. 
 
Kvalitet: 1) I min enhet samarbeider forskjellige yrkesgrupper godt 77/73, 2) I min 
enhet arbeider vi effektivt 74/71, 3) I min enhet ivaretas høy faglig kvalitet 80/71. 
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Trygghet: 1) I min enhet lytter vi til pasienten/servicemottakers synspunkter 80/76, 2) I 
min enhet er vi tilgjengelige for pasienter/servicemottakere 79/76, 3) I min enhet gir vi 
tilstrekkelig info til pasienter/servicemottakere 72/71. 
 

 
 
 
 
 
 
Respekt: 1) I min enhet tar vi hensyn til kulturell bakgrunn 76/73, 2) I min enhet 
overholder vi avtaler som blir gjort 77/73, 3) I min enhet blir ting sagt på en tydelig og 
forståelig måte 74/67. Her ser vi en tendens til at ledere gjennomgående er mer positive 
til hvordan verdier ivaretas i deres enhet enn medarbeidere gir uttrykk for i sine svar. 
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Mål 
Ser vi videre på hvordan det svares på kjennskap til mål, hvordan medarbeiderne kan 
bidra til å oppnå mål, og om mål jevnlig evalueres, svares det noe lavere enn man gjør på 
verdispørsmålene. Spesielt lavt er svaret på at vi evaluerer hvordan vi ligger an i forhold 
til enhetens mål. 

 
 
Faglig utvikling 
Ser vi så dette sammen med svar på faglig utvikling og tilbakemeldinger på utført arbeid 
så finner vi også der noen lavere score. 
 

 
 

Arbeidsglede 

På spørsmål om arbeidsglede, noe som kan ses i sammenheng med medarbeiderskap, så 

har svarene gjennomgående nokså høy score. 
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Graden av egenkontroll, medvirkning og arbeidsbelastning er noe lavere enn de 

generelle svarene som går på arbeidsglede. 

 

Arbeidsmiljø og samspill 
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Utviklingssamtaler / medarbeidersamtaler 

Den siste sliden viser prosent av de som har svart som bekrefter at de har hatt 

utviklingssamtaler i løpet av det siste året. Her er det kun 38 % som svarer ja. Det er i 

sammenligning med Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge som på samme spørsmål har et 

resultat på i overkant av 70 % et markant lavere resultat. Dette kan ha en sammenheng 

med de avvikende svarene som kom fram på verdispørsmålene mellom lederes og 

medarbeideres svar. Dette sett i sammenheng kan være et bilde på at det ikke 

prioriteres nok tid og ressurser til dialog og refleksjon om mål, verdier og aktivt 

medarbeiderskap slik verdibasert ledelse og VH legger opp til. 

 

3.3 Hvordan har prosjektet vært fulgt opp i praksis 

3.3.1 HR (personalsystemer og arbeidsgiverpolitikk)  

Personal- og lønnssystemer 

I etterkant av at prosjekt VH ble avsluttet har alle foretak i Helse Nord tatt i bruk flere 

felles digitale personalsystemer. Disse systemene er med på å tydeliggjøre forventninger 

både til medarbeidere og ledere, og har til formål å skape både kvalitet gjennom 

standardiserte prosesser, trygghet for at ting blir fulgt opp, og respekt i form av at alle 

ansatte skal oppleve likebehandling i personalforvaltningen både fra ledere og 

stab/støttepersonell i lønn og HR.  

Personalportalen håndterer stort sett alle større HR prosesser tilknyttet eksempelvis 

lønn, permisjonsoppfølging, sykefraværsoppfølging, dekning av reiseutgifter og system 

for gjennomføring og dokumentasjon for utviklingssamtaler. Systemet bygger i stor grad 

på felles føringer for arbeidsgiverpolitikk. Som et supplerende verktøy til 

personalportalen er det i tillegg utviklet en felles regional løsning for 

personalhåndbøker. Dette er digitale personalhåndbøker som speiler alt fra lovkrav og 
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tariffbestemmelser til mer lokale retningslinjer, prosedyrer og gjeldende skjema for 

personalforvaltning. Alle foretakene har egne håndbøker som ivaretar både felles 

regionale føringer og foretaksvise unntak. Som en del av kvalitetssikringen oppdateres 

informasjonen på ulike nivåer (Lovdata, Compendia juridisk og tariff ved Spekter, 

regionalt ved RHF og lokalt ved HF). I tillegg er det under utvikling en lederhåndbok 

bygget i samme system. Denne utviklingen bidrar til å gi ulike perspektiver og 

lederstøtte, eller veiledninger på de oppgavene som skal løses, og kan ses i sammenheng 

med navigasjonshjulet i VH hvor etiske vurderinger kunne ses på i forhold til lovlighet, 

verdier, moral, omdømme/troverdighet, lønnsomhet og etikk. Alle disse verktøyene har 

fokus på å integrere kjerneverdiene der det er naturlig. Etiske retningslinjer er lenket 

inn der de har relevans, og i mal for utviklingssamtaler omhandler også medarbeiderens 

betraktninger omkring kvalitet, trygghet og respekt.  

Tilbakemeldinger på fokus på verdiene fra HR-avdelingene i foretakene 

Finnmarkssykehuset melder tilbake at de har fokus på verdiene i stillingsannonser, og 

har som slagord «Her betyr du mer». Verdiene er fundamentert i arbeidsgiverpolitikk 

som ble vedtatt i juni 2015. Intern lederopplæring og lederutviklingsprogram er for 

tiden under utvikling og der blir verdier tema. 

 

UNN rapporterer at verdiene synliggjøres i alt fra introduksjonskurs for ledere, til 

ledersamtaler, rekrutteringsstrategier og UNN-boka. 

 

Nordlandssykehuset melder om at verdiene er synliggjort i alt informasjonsmateriell og 

diverse maler. Det vises også til et omfattende kontinuerlig arbeid med kvalitet og 

pasientsikkerhet. Verdiene har også vært en del av foretakets virksomhetsplaner siden 

2002. 

 

Helgelandsykehuset rapporterer om at de synliggjør verdiene i alle kunngjøringstekster. 

Verdier og verdiarbeid er en del av introduksjonsprogrammet for nye medarbeidere, og 

i lederprogrammet for nye ledere. HR markedsfører verdiarbeidet som et tiltak i HMS-

planene når avdelingene har behov for bistand tilknyttet arbeidsmiljøet. Ett eksempel er 

økt etterspørsel etter bistand i verdiarbeidet etter at medarbeiderundersøkelsen ble 

gjennomført i 2014. 

3.3.2 Arbeidsmiljøutvalg og samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten 

Tilbakemeldingen fra konserntillitsvalgte og konsernverneombud er at fokuset på 
verdiene er blitt mer og mer utvannet etter at prosjekt VH ble avsluttet. Verdiene skulle 
ha oppmerksomhet i alle saker og møter, noe som ikke lenger skjer fast. Det som er 
positivt er at flere vet om verdiene og de etiske retningslinjene, men hos det store 
flertallet er det ikke en naturlig del av arbeidshverdagen. 
 
Det foreslås fra de tillitsvalgte at det bør være et fast spørsmål i prosjekter og 
personalmøter – «Vil dette tilfredsstille våre verdier om kvalitet, trygghet og respekt?» 
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3.3.3 Klinisk etikkomité 

Helse- og omsorgsdepartementet ga i 2003 Helse Nord RHF i oppdrag å etablere 
uavhengige tverrfaglige kliniske etikkomitéer (KEK) i de lokale helseforetakene innen 
utgangen av 2004. Hovedmålet for komitéene skal være å fokusere på etiske 
utfordringer. KEK skal videre bidra til bevisstgjøring av etiske problemstillinger, 
ressursbruk, prioriteringer, systematiske drøftinger, fremme tverrfaglighet og være et 
hjelpemiddel i vanskelige utfordringer. KEK skal sikre at pasient og pårørendes 
perspektiv belyses og vektlegges. Tilbakemeldinger vi har fått viser at i dag består KEKs 
oppgaver så å si utelukkende av å gi råd etter vanskelige hendelser ved helseforetakene. 
 
KEK skulle være medansvarlige etter prosjekttiden for å lage en plan for 
implementering av metodikk og arbeidsmåter i ordinær drift. De skulle også jobbe for at 
KEK og deres arbeid ble forankret i HFenes ledelse, og at arbeidet skulle få ressurser til å 
ivareta oppgavene. I tillegg skulle de arbeide for at verdi-, kompetanse- og 
holdningsarbeid skulle få ytterligere fokus i HR sitt arbeid generelt, og i utvikling av 
lederskap og medarbeiderskap spesielt, og etablere og videreutvikle 
møteplasser/arenaer for dialog og refleksjon for å løfte frem etikken og fremme kvalitet 
i praksis. 
 
I slutten av 2011 hadde alle helseforetak KEK på plass (bortsett fra Sykehusapotek 
Nord) som fortsatt er aktive. De har et regionalt nettverk som møtes en gang i året. KEK 
består av alt fra 6 til 15 medlemmene som er både sykepleiere, leger, helsefagarbeidere, 
prester, ledere, jurister og representanter fra brukerutvalgene. De møtes omtrent en 
gang i måneden. KEK ved enkelte foretak rapporterer at det ikke er avsatt ekstra 
ressurser til arbeidet. De har ingen rolle i lederopplæring, men informerer på intranett, 
på avdelingsmøter og kvalitetsdager. 
 
KEK sitt arbeid skulle etter endt prosjektperiode bli ivaretatt og utviklet i Fagavdelingen 
i Helse Nord RHF. Tilbakemeldingen er at det er ingen regional tilstedeværelse når KEK 
møtes. 

3.3.4 Fokus på verdiene i møtet med brukerne 

Representanter fra regionalt brukerutvalg (RBU) og brukerutvalg i foretakene 

rapporterer om at kjerneverdiene er godt innarbeidet på overordnet nivå i planer, 

strategier og evalueringer. Verdiene er blitt en del av bevisstheten til representantene i 

brukerutvalgene. Derimot er det delte meninger om det samme er tilfelle i møtet med 

pasientene og brukerne. De opplever ofte at beslutninger baseres på økonomi og ikke på 

verdier. Likevel møter pasientene mange dyktige fagfolk, men noen negative 

medieoppslag kan svekke tilliten og omdømmet.  

 

Tilbakemeldingene sier også at det er lite eller ingen fokus på verdiene når det gjelder 

samiske pasienter/brukere. Språk- og kommunikasjonsferdigheter blant helsepersonell 

i møte med samiske pasienter og brukere kunne vært bedre. Kjerneverdiene er ikke 

synliggjort på de samiske språkene i skriftlig materiell.  

 

Det forslås å innføre en «hustavle» på hvert sykehus hvor verdiene synliggjøres både på 

norsk, engelsk og samisk. Kommunikasjon må være på pasientenes og pårørendes 
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premisser. Pasienten må alltid være i fokus. Det bør utarbeides informasjon om 

tilbudene både på norsk, samisk og engelsk.  

 

Når vi etterspør om det finnes noen aktive pasientrettede brukerundersøkelser i Helse 

Nord får vi fra kvalitetsavdelingen info om at det pågår et nasjonalt utviklingsarbeid for 

brukerundersøkelser som kalles for PROM og PREM. PROM er undersøkelser hvor 

brukeren forteller om effekt av behandlingen (Patient Related Outcome Measurement). 

PREM (Patient Related Experience Measurement) er undersøkelser som forteller noe 

om hvordan pasientene opplever møte med helsevesenet lokalt på parameter som 

ventetid, kommunikasjon, informasjon, service, med mer. I tillegg til PROM og PREM 

nevnes Passopp som er en pasienterfaringsundersøkelse. 

 

Egne pasienterfaringsundersøkelser i HFene varierer. Regionalt brukerutvalg peker på 

at det foreligger et ønske om en standardisert mal på utførelsen av brukerundersøkelser 

mot pasienter, for å kunne evaluere brukernes erfaringer med kvalitet, trygghet og 

respekt i foretakene. Da vi ikke har fått tilgang på noe data fra slike undersøkelser har vi 

heller ikke evaluert dette.  

4. Oppfølgningspunkter - status 
Følgende kulepunkter er anbefalinger eller oppfølgningspunkter fra VH, her har vi valgt 

å merke punktene med grønt dersom vi har funnet tegn på at dette følges opp i dag. 

Enkelte ting følges delvis opp. Åpne kulepunkt viser anbefalte oppfølgningspunkter fra 

sluttrapport VH, hvor vi ikke har kunnet funnet noen tydelige spor etter avslutningen av 

VH. 

4.1 Synliggjøring av verdiene i organisasjonen 

 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 (kafedialog) brukes aktivt og der etikken løftes frem i 
hverdagen.  

 Finne frem arbeidsmåter og metodikk der verdigrunnlaget brukes aktivt i 
oppøvelsen av etisk refleksjon samt som styringsredskap.  

o Undervise og veilede toppledere i verdibasert ledelse, slik at de kan gjøre tilsvarende 
i egen ledergruppe og i egen arbeidsplass. 

o Verdigrunnlaget skal i tillegg gjøres synlig i styrende dokumenter.  
o Styret på HF-nivå innfører ordningen om å koble saksbehandlingen til 

verdigrunnlaget (gjøres delvis). 
 

4.2 Verdibasert lederskap og medarbeiderskap 

 Verdigrunnlaget brukes aktivt i brukerundersøkelser. 
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o Metodikk og det arbeidsmaterialet som er utviklet i prosjektet brukes i dette 
arbeidet videre. 

o Jevnlige «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. 

o Verdigrunnlaget i økt utstrekning synliggjøres i annonser, trykksaker osv. 
o Verdigrunnlaget brukes aktivt i medarbeiderundersøkelser, ansettelser og i 

utviklingssamtaler. 
o Tillitsvalgt- og vernetjenesten deltar aktivt i arbeidet og i videreutviklingen av 

arbeidsmåter for å fremme etikk- og verdiarbeidet. 
 

4.3 Anbefalt oppfølging av prosjektet 

 Administrerende direktør i Helse Nord RHF besluttet at etikk- og verdiarbeidet 
skulle etterspørres i foretaksmøtet og rapporteres i henhold til 
oppdragsdokumentet.  

 Synliggjøring av verdiene i HR sitt arbeid. 
 Fokus på verdibasert ledelse i lederopplærings- og utviklingsprogram. 
o Klinisk etikkomités aktivitet på RHF-nivå. 
o Synliggjøring av verdiene i kommunikasjonen innad i HFene og utad mot 

befolkningen (gjøres delvis). 
o Synliggjøring av verdiene i møtet med pasienten/brukeren. 

5. Konklusjon og anbefalinger 
Oppdraget og målet med prosjektet var å øke oppmerksomheten på verdier og etikk i 

Helse Nord. Konklusjonen i oppsummeringen i sluttrapport til VH var at både 

oppmerksomhet og fokus på verdier og etikk var økt, og sterkere koblet til 

verdigrunnlaget kvalitet i prosess og resultat, trygghet for tilgjengelighet og omsorg og 

respekt i møte med pasienten. Denne evalueringen viser at det økte fokuset på verdier og 

etikk, som ble skapt i forbindelse med prosjektet, har mistet en del moment over tid. 

Verdibegrepene er likevel i større grad kjent nå enn før prosjektet, men de er ikke lenger 

like synlige med samme begrepsbruk verken for medarbeidere eller pasienter.  

 

Prosjektet skulle være en begynnelse på et langsiktig kulturbyggingsarbeid. 

Prosjektleder var i sluttrapport for VH inne på at denne form for verdiarbeid ikke er noe 

man kan gjøre som et tidsavgrenset prosjekt, men heller vurdere en forvaltning som 

sørger for kontinuitet og jevnlig fokus. Et samlet og helhetlig verdiarbeid i en såpass 

kompleks organisasjon som Helse Nord fordrer kontinuerlig fokus og regional 

oppfølging. 
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5.1 Anbefalinger 
Oppfølgning av denne saken bør ses i sammenheng med oppfølgning av oppdrag fra 

helseminister Bent Høye (bestilling fra HOD 16.03.16), hvor Helse Nord RHF har fått i 

oppdrag fra HOD å utvikle strategier for å få frem kunnskap om vilkårene for en kultur 

preget av åpenhet og læring, og følge opp med tiltak for å endre kulturen der det 

avdekkes behov for dette. 

 

Kjerneverdiene bør løftes i kommunikasjonssammenheng, og settes i forbindelse med 

ett nytt blikk på omdømme og kommunikasjonsstrategier. Verdiene anbefales å 

synliggjøres både internt og eksternt. En interessentanalyse kan være et bra startpunkt 

for målrettede kommunikasjonsstrategier. 

 

Verdiene bør evalueres også i lokale brukerundersøkelser slik det allerede gjøres i 

medarbeiderundersøkelsen og pasientsikkerhetsundersøkelsen. 

 

Gjennomføring av utviklingssamtaler etter gjeldende mal i Personalportalen bør 

vurderes å være obligatorisk og etterspørres i lederlinjen. Det anbefales økt fokus på 

kjerneverdiene i egen enhet, i oppfølgingsarbeid etter årlige utviklingssamtaler, og etter 

medarbeider- og pasientsikkerhetsundersøkelser. Etikk og verdier bør fortsatt være en 

del av lederopplæring og generell opplæring av medarbeidere. 

 

En mer forskningsbasert analyse på fremtredende verdier og prioriteringer i ledelse og 

medarbeiderskap kunne gitt et godt grunnlag for videre arbeid og nytt fokus på verdier. 

Kanskje må begrepene fornyes og tilpasses dagens drift og føringer i større grad. 

 

Helse Nord RHF bør kreve konkrete tiltak innenfor rammene av verdibasert hverdag i 

oppdragsdokumentet og kreve at foretakene rapporterer på verdiarbeid i årlig melding. 
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6. Vedlegg 
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Statsråden 

 

 

Postadresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo 

Kontoradresse: Teatergt. 9  Telefon: 22 24 90 90 

Org. nr.: 983 887 406 

 

Ifølge liste  

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

 vk/16/2735-      16.03.2016 

 

Tiltak for å sikre en åpen og god dialog i sykehusene 

Regjeringen ønsker å styrke åpenheten i arbeidslivet, også i sykehusene. De politiske 

signalene er entydige. Det skal være stor takhøyde for engasjement, debatt og ytring. 

Regjeringen har understreket at det skal legges vekt på et velfungerende arbeidsliv som 

er preget av åpenhet, kvalitet, trygghet og respekt. Dette innebærer en god 

meldekultur som bidrar til utvikling og læring.  

Det skal ikke være tvil om at jeg ønsker debatten om ytringsfrihet og åpenhet om 

uønskede hendelser velkommen. Det er et lederansvar å skape en åpenhetskultur i 

sykehusene. Jeg vil ha ledere som støtter ansattes og tillitsvalgtes engasjement, rett til å 

ytre seg og foreslå forbedringer, og som oppfordrer dem til å melde fra om uønskede 

hendelser og andre forhold som kan ha betydning for pasientsikkerheten. God 

håndtering og oppfølging av avviksmeldinger og forbedringsforslag er forutsetninger 

som må til for å skape pasientens helsetjeneste.  

I foretaksmøtet 12. januar i år ba jeg dere «om å videreføre arbeidet for å bedre 

pasientsikkerheten og se dette i sammenheng med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid». Jeg 

understreket at dere skal arbeide med lærings- og forbedringstiltak og tiltak på 

systemnivå, og at tiltakene skal ses i sammenheng med helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeidet.  

På seminaret for styrene 16. februar fulgte jeg opp styringskravet fra foretaksmøtet og 

oppdragsdokumentet, fordi jeg ønsker forsterket innsats på dette området.  
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Med bakgrunn i kravene som ble stilt i foretaksmøtet 12. januar og i 

oppdragsdokumentet for 2016 ber jeg dere om å: 

 Utvikle strategier for å få frem kunnskap om vilkårene for en kultur preget av 

åpenhet og læring, og følge opp med tiltak for å endre kulturen der det avdekkes 

behov for dette 

 Anvende kunnskapen fra pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender", hvor 

man har kartlagt pasientsikkerhetskulturen gjennom måling av sikkerhetsklima og 

teamarbeidsklima på alle avdelinger/seksjoner i helseforetakene 

 Presentere status fra arbeidet i felles oppfølgingsmøter i juni og i oktober i år 

 

Resultatene fra Pasientsikkerhetsprogrammets kartlegging av pasientsikkerhetskultur i 

norske sykehus viser at anslagsvis 44 prosent av behandlingsenhetene i sykehusene på 

landsbasis kan ha forhøyet risiko for uønskede hendelser. Utgangspunktet er hvor lett 

medarbeiderne synes det er å snakke om risiko og uønskede hendelser ved sitt 

arbeidssted, og i hvilken grad de ansatte føler at de får støtte fra sitt team til å prioritere 

trygg pasientbehandling. Dette viser at det er et behov for å etablere tiltak i alle 

regioner som kan bidra til resultatforbedring.  

Arbeidsgiver plikter å utarbeide rutiner eller iverksette andre tiltak som legger 

forholdene til rette for åpenhet om kritikkverdige forhold i virksomheten. 

Helsepersonell har ikke bare mulighet til å ytre seg – i enkelte tilfeller har de også plikt 

til å melde fra om forhold som kan være til skade for pasientene og pasientsikkerheten. 

Medarbeiderne skal kjenne trygghet for at meldinger om svikt og uønskede hendelser 

blir vurdert og brukt til å forbedre virksomheten. Dette skaper et trygt og inkluderende 

arbeidsmiljø og er grunnlaget for god behandling, pasientsikkerhet og fagutvikling. 

Mitt inntrykk er at dere og helseforetakene tar dette på alvor, og har utviklet rutiner for 

håndtering av varslinger og ytringer. Det har etter min oppfatning skjedd en positiv 

utvikling de siste årene knyttet til åpenhet om hendelser som har eller kunne ført til 

skade på pasienter.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Bent Høie  
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Adresseliste 

Helse Nord RHF Postboks 1445 8038 BODØ 

Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL 

Helse Vest RHF Postboks 303 Forus 4066 STAVANGER 

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR 
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