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Styresak 142-2016/4 Åpen og god dialog i sykehusene i Helse Nord - 

felles verktøykasse 
 
 
Det vises til brev av 16. mars 2016 fra statsråd Bent Høie til de regionale 
helseforetakene (se vedlegg 1), der han understreker at Regjeringen ønsker å styrke 
åpenheten i arbeidslivet, også i sykehusene. Han ser dette i sammenheng med arbeidet 
med kvalitet, pasientsikkerhet og uønskede hendelser. 
 
Han ba de regionale helseforetakene om å: 
- Utvikle strategier for å få fram 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 for arbeidet ii felles oppfølgingsmøter i juni og i oktober 
 
Helse Nord RHF har fulgt opp temaet på ulike arenaer med helseforetakene: 
- Styreseminar i juni 2016 og oktober 2016 
- Direktørmøter 
- Styreledermøter 
 
Helseforetakene, som arbeidsgiver følger dette arbeidet opp gjennom egne prosesser og 
tiltak. I tillegg har Helse Nord RHF fått utviklet en felles verktøykasse som skal brukes 
som en støtte/supplement til arbeidet i helseforetakene - se vedlegg 2.  Dokumentet er 
utviklet med innspill fra en referansegruppe bestående av medarbeidere, tillitsvalgte, 
vernetjeneste og ledere fra helseforetakene.  
 
I dokumentet understrekes at det er et lederansvar å organisere virksomheten slik at 
åpen og god dialog kan finne sted, og at alle har et medansvar for arbeidsmiljøet og alle 
kan skape bedre kulturer. 
 
I den offentlige debatten om spesialisthelsetjenesten blir ledelse og det faglige ofte 
framstilt som motsetningsfylte størrelse. Økonomi vs. kvalitet blir ofte brukt til å 
symbolisere dette. I dokumentet var det viktig å få fram at det i spesialisthelsetjenesten 
er ulike «verdensanskuelser» og at dette er en naturlig del av en 
kunnskapsorganisasjon. Dette er også bakgrunnen for innretningen av temaene 
kvalitetstenkning og kontinuerlig forbedring, det profesjonelle handlingsrom som er 
under press og hvilke konsekvenser dette har for åpen og god dialog i sykehusene.  
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Uten en erkjennelse av at folk har forskjellige perspektiv blir det svært vanskelig å 
utvikle tiltak som skal forene alle de sterke og byggende krefter som finnes i 
sykehusene. 
 
Tiltakene er rubrisert under tre hovedkategorier: 
- samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste 
- ledelse og lederutvikling 
- kontinuerlig forbedring og avvikshåndtering 
 
Dokumentets hovedintensjon er å bidra til gode diskusjoner, prosesser og utvikling av 
tiltak lokalt i det enkelte helseforetak. Det er bare der dette kan forbedres, og dette er 
en kontinuerlig prosess fra strategi til lokal ledelse og lokalt medarbeiderskap.  
 
Utvikling av en åpen og god dialog vedtas ikke gjennom «ovenfra og ned prosesser», 
men utvikles gjennom samspill mellom medarbeidere, ledelse, tillitsvalgte og 
vernetjeneste. Derfor er dokumentet ikke spekket med konkrete tiltak som skal 
gjennomføres, men det skal være et verktøy som ledelse og tillitsvalgte/vernetjeneste 
skal bruke i det arbeidet som allerede er i gang.  
 
Det aller viktigste som kan skje er å styrke ledelsesfunksjonene nært medarbeiderne og 
legge til rette for at de kan få gjort jobben sin på en god måte. Her er lederutvikling et 
viktig verktøy som Helse Nord allerede har i gang mange aktiviteter på. 
 
 
 
Vedlegg: 
1. Brev av 16. mars 2016 fra statsråd Bent Høie ad. tiltak for å sikre en åpen og god 

dialog i sykehusene 
2. Dokument Åpen og god dialog i sykehusene i Helse Nord – verktøykasse 
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Statsråden 

 

Postadresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo 

Kontoradresse: Teatergt 9. Telefon: 22 24 90 90. Telefaks: 24 16 30 68. 

Org. nr.: 983 887 406 

 

 

Ifølge liste  

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 
 vk/16/2735- 16.3.2016 

 

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.  

Med bakgrunn i kravene som ble stilt i foretaksmøtet 12. januar og i 

oppdragsdokumentet for 2016 ber jeg dere om å: 
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 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 vennlig 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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Åpen og god dialog i sykehusene i Helse Nord – verktøykasse 

 

1. Bakgrunn 
 
Helseministeren har satt pasientsikkerhet på dagsorden i sammenheng med helse-, miljø og 
sikkerhetsarbeid. Ambisjonen er å sikre at det skapes en kultur preget av åpenhet, god 
dialog og læring. Slikt arbeid er evigvarende prosesser.  Dette er problemstillinger som 
ledelse og medarbeidere i helseforetakene har vært og er opptatt av. Oppgaven må løses på 
lokalt hold i et samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og vernetjeneste og medarbeidere på 
alle nivå. I Helse Nord RHF har vi valgt å bruke dette som et utgangspunkt for å stimulere til 
en samlet og styrket innsats på dette feltet. Derfor har vi, i tillegg til arbeidet som gjøres i 
helseforetakene, utviklet en verktøykasse med forslag som kan brukes i det lokale arbeidet. 
Til å bidra i arbeidet inviterte vi en referansegruppe bestående av medarbeidere, ledere og 
representanter for tillitsvalgte og vernetjeneste i helseforetakene. De har deltatt som 
enkeltpersoner og ikke på vegne av sin arbeidsgiver. Gruppen har i to arbeidsmøter gitt 
innspill på dagens situasjon og bidratt i utvikling av verktøykassen. Helse Nord RHF er 
ansvarlig for innholdet i dokumentet som i stor grad reflekterer innspill fra arbeidsmøtene. 
Dokumentet gir seg ikke ut for å være uttømmende, men ett av flere bidrag inn i arbeidet 
med å styrke åpen og god dialog i sykehusene i Helse Nord. 

 
Føringer for arbeidet 
 
Sett fra oppdragsgivers side er Helse Nord RHF opptatt av at arbeidet skal baseres på at: 
  

-        det er et lederansvar å organisere virksomheten slik at åpen og god dialog kan 
finne sted 

-  vi har alle et medansvar for vårt eget arbeidsmiljø og vi kan alle skape bedre 
kulturer der vi er 

-        dette skal resultere i læring og forbedring langs flere dimensjoner i arbeidet i 
helseforetakene 

-        det skal i stor grad bygge på eksisterende organisasjon og styrke evnen til å tak i 
problemstillingene på eksisterende møteplasser 

-       det skal styrke ledere/medarbeidere/tillitsvalgte/verneombud sin bevissthet om 

temaet og økte kunnskaper og ferdigheter knyttet til hvordan det kan følges opp 

Innholdet i verktøykassen er tidløst og foreslås brukt som del av det arbeid som foregår i 

styre, ledelse, i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste og i utvikling av arenaer for 

dialog med medarbeidere. 

2. Situasjonsbeskrivelse  

 Pasienterfaringsundersøkelser, pasientsikkerhetskulturundersøkelser,   

medarbeiderundersøkelser og referansegruppens situasjonsbeskrivelser viser at det 

er et komplekst og sammensatt bilde med stor lokal variasjon 
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 Fra mange deler av organisasjonen rapporteres det om godt samarbeid, god åpenhet 

og lokalt gode resultater.  

 Til tross for stor lokal variasjon er det enighet om at det er et stort potensial for 

forbedring av åpenhet, involvering, avviksmelding og håndtering og oppfølging av 

avvikene slik at det oppstår læring og forbedring.  

 Det blir beskrevet en hverdag der grupperinger lever ”parallelle liv”, 

virkelighetsbeskrivelsen varierer mellom overordnet ledelse og de som står nærmest 

til primæroppgavene. Det foregår mye og viktig faglig aktivitet som ikke gjenspeiles i 

linjeledelsen.  

 Det meldes for lite avvik, folk kan kvie seg for å melde inn avvik hvis de tror at det 

kan gå ut over kollegaer/en selv og avvik brukes ikke systematisk som kilde til læring.  

 Oppfølgingen og håndteringen av avvik, og kommunikasjonen om hva som blir gjort 

med avvikene er mangelfull 

 Det er stedvis store kontrollspenn og mange opplever fravær av overordnet leder i 

hverdagen. 

 Vedvarende fokus på kostnadseffektiv drift har skapt en mer presset hverdag, 

enkelte melder inn savn av det klassiske ”personalkontoret” som hadde den ansattes 

ve og vel som sitt hovedanliggende.  

 Førstelinjeledere har høyt arbeidspress, har mange folk under seg og stort ansvar, men 

opplever i varierende grad å være satt i stand til å mestre lederrollen.  

 Det finnes gode og etablerte møteplasser mellom ledelse, tillitsvalgte og 

vernetjeneste, særlig på øverste nivå. Det er mange steder en utfordring å få til slike 

på alle nivå i organisasjonen med påfølgende konsekvenser for medvirkning og 

samarbeid. 

3.  Teoretiske perspektiver på organisering av helseforetak 

Dette delkapittelet er en organisasjonsfaglig utdyping for å ramme inn og forsterke 

situasjonsbeskrivelsen som ble gitt på innledende arbeidsmøter. Deler av analysen 

bygger på arbeidet med å lage Nasjonal lederplattform.  

Ulike perspektiver i spesialisthelsetjenesten 

En konklusjon fra forskningsprogrammet LOST er at helseforetakene i sin operative kjerne i 

stor grad har forblitt upåvirket, til tross for omfattende reformer og strukturelle endringer. 

Beslutninger ”ovenfra” kommer ikke alltid godt nok i inngrep med den profesjonsdrevne 

dialogen om oppgaveløsning ”nedenfra”. Helsetjenesten er organisert etter spesialiteter. 

Det gir en ekstra utfordring i å forme tjenesten rundt pasienten som oftest beveger seg 

”horisontalt” gjennom organisasjonen. Spesialisthelsetjenestens rommer ulike 

”verdensanskuelser” som historisk har vektlagt ulike sider ved virksomheten. Mintzberg 

(2001) stiliserer dette i retning av at legenes verden er rettet inn mot behandling (cure), 

sykepleieres og pleiepersonellets verden er preget av pleie (care) og ledere og 

administratorers verden er rettet inn mot styring og  kontroll (control).  Mintzberg advarer 

mot kløftene som kan oppstå mellom ulike verdener hvis ikke partene i større grad greier å 
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ta hverandres perspektiv. Til hjelp i et slikt arbeid kreves det ulike mekanismer for å sikre 

integrasjon og god  samhandling.  

Det er en felles utfordring for ledere, medarbeidere, fagforeninger og vernetjeneste  å skape 

et godt og helhetlig samspill mellom nivåer, enheter og ”verdener”, og å kunne legge opp og 

bidra i  prosesser som skaper større grad av felles virkelighetsoppfatning og større forståelse 

og respekt for at det innen dette samlede bildet finnes forskjeller i perspektiv.  

Kvalitetstenkning og kontinuerlig forbedring 

Undersøkelser i forbindelse med utarbeidelse av nasjonale lederkrav viste at ledere i for liten 

grad opplevde å ha kunnskap og metoder for å kunne drive kontinuerlig forbedring, og at det 

i for liten grad var mulig å dokumentere god kvalitet i behandlingen. En forutsetning for i det 

hele tatt å komme inn i en forbedringsprosess er at det må foreligge noen data som sier noe 

ubestridelig om hvor godt en tjeneste utøves. Det registreres i for liten grad resultater av 

behandling. Eksisterende data blir heller ikke i tilstrekkelig grad brukt aktivt og systematisk i 

forbedringsarbeid. Omvendt blir det vist til at det kan utløse energi og bidra til store 

forbedringer når det samles inn data om resultatet av eget arbeid og utarbeides et godt 

kunnskapsgrunnlag for å velge nye behandlingsopplegg.  Ledere opplever i for liten grad å ha 

kunnskap om bruk av metoder og verktøy for å drive forbedring, og tilgang til sentral 

styringsinformasjon som sier noe om hvor godt de utfører tjenesten.  

 

  Kvalitetshjul (Demming) 

Det har gjennom de siste tiår skjedd gjennombrudd i en rekke bransjer med 

utgangspunkt i en systematisk tankegang om hva som skal til for å skape kvalitet. 

Kvalitetstenkningen er en videreføring av tradisjoner som har lagt vekk på 

standardisering. Det er ikke selve standarden, men systematikken for å følge opp 

resultater, analysere og forstå avvik og komme med korrektive tiltak som gir effekt. De 

sentrale skrittene i styring av kvalitet er utsjekk om resultatene er i tråd med de 

målene som er satt (Check), og systematikk rundt avvikshåndtering (Act). Hva er 
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direkte og underliggende årsaker til at målene ikke er nådd, hva er de beste 

korrigerende tiltak for å nå oppsatte mål? Ikke minst i arbeidet med pasientsikkerhet 

er det avgjørende at det gjøres gode registeringer av avvik, og at disse blir vurdert på 

hensiktsmessige måter. 

Det profesjonelle handlingsrom under press 

Organiseringen av helsetjenesten springer historisk ut av den samme tradisjon som laugs- og 

håndverkskulturen i Europa. Innen et laug har fagfolkene selv kontroll på utdanning og de 

forvalter retten til å praktisere faget. Den som har mesterbrevet har gått sin lære og bestått 

sin prøve og det er det som er folkets trygghet (mer utførlig beskrevet hos Fosse, 2007).  

I mange bransjer og industrier har det vært bølger av standardisering med tidvis dramatiske 

forbedringer. Det har også vært flere motbevegelser i form av fagfolk som på ulike vis og 

med gode grunner har hevdet at det faglige skjønnet får for lite plass og at handlingsrommet 

blir for lite. Resultat vil kunne forringes, medarbeidere blir demotiverte og standarden 

passer ikke til alle de unike situasjoner som oppstår. Pendelen har svingt og den svinger 

fortsatt.  

I dagens helseforetak er det en brytningstid. Dels er det sterke profesjonelle drivkrefter i 

retning av å opprettholde faglig autonomi med et stort lokalt handlingsrom, dels er det ulike 

sterke initiativ for å skape en stadig mer standardisert tjeneste og behandling. Ledere og 

fagfolk rapporterer både om for lite og for mye standardisering. Flere behandlingstilbud er 

velegnet for å tenke mer standardisering. Samtidig må det diskuteres hva som er et rimelig 

detaljeringsnivå og hvordan dette best kan beskrives, implementeres og følges opp. På den 

andre siden hevdes det at for utstrakt standardisering kommer i konflikt med det faglige 

skjønn som må utøves i hvert enkelt unike og sammensatte tilfelle.  

Det er noen viktige lærdommer når man ser på helseforetak i lys av historiske 

industrialiseringsprosesser. Manglende involvering av medarbeidere og fagfolk i å etablere 

standarder og arbeidsprosedyrer kan føre til motreaksjoner og det som blir kalt subversiv 

kreativitet (Skorstad, 2002). Subversiv kreativitet innebærer at medarbeideres krefter og 

oppfinnsomhet brukes for å omgå og motarbeide det som er besluttet. Det har vist seg å 

være en grense for hvor langt det er mulig og hensiktsmessig å formulere standarder og 

regler. Studier av profesjonell ekspertise viser at det er andre mekanismer enn å følge regler 

som gir best resultat i kritiske situasjoner, blant annet evnen til å se familielikheter og 

forskjeller på tvers av en rekke beslektede situasjoner (Schön, 1983). Slike ferdigheter vil 

best kunne oppøves ved at dyktige utøvere av faget kommer sammen for å diskutere 

eksempler, og vil ikke kunne erstattes av standarder.  

Konsekvenser for åpen og god dialog og læring i sykehusene 

Det er en oppgave både for ledere, medarbeidere, arbeidstakerorganisasjoner og 

vernetjeneste å bringe de ulike virkelighetsforståelsene i bedre kontakt med hverandre og 

bidra til å skape større grad av felles virkelighetsbilde. Botemiddelet mot oppsplittede og 
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parallelle virkelighetsforståelser er forskjellige former for dialog og integrasjon. Dette 

innebærer blant annet gode arenaer for samhandling der de ulike virkelighetsforståelsene 

kan møtes og der man får tilgang til hverandres perspektiv og tankesett. Gjennom 

forståelsen av de ulike verdenene kan det skapes aksept og respekt for nødvendigheten av 

ulike roller og ulike organisasjonslogikker. Dette kan virke integrerende og redusere mulige 

motsetninger i et helseforetak og på sikt bidra til større grad av åpenhet, læring og 

nysgjerrighet på tvers av enheter og nivåer.  

Manglende åpenhet i form av at avvik ikke blir rapportert er en del av et større og mer 

sammensatt bilde. Kvalitetsutfordringen dreier seg både om å sette mål og etablere 

standarder, om å følge opp og sikre at resultater blir oppnådd, og systematiske analyser av 

avvik og hva som kan gjøres av tiltak. På denne måten blir arbeidet med videreføre en 

tenkning rundt kontinuerlig forbedring og arbeid med å fremme åpenhet og læring to sider 

av samme sak.  

Spenningen mellom faglig autonomi og standardisering har flere konsekvenser som berører 

åpenhet, god dialog og læring. På et plan er det opplagt at helseforetak over tid ikke kan 

unnlate å standardisere behandling i større grad enn i dag. Faglig autonomi har ingen 

egenverdi sett fra et pasientperspektiv med mindre det innebærer en bedre behandling. På 

den annen side virker det like klart at ikke alt lar seg fange opp gjennom standardisering og 

prosedyrer om man forsøker aldri så hardt. Det vil alltid være et grensepunkt der det til 

syvende og sist må gjøres en samlet vurdering og avveining fra kyndige fagpersoner ut fra et 

sett av foreliggende faktorer. Uansett angrepsvinkel innebærer dette at fagfolk må 

involveres aktivt i arbeidet både med å etablere og sikre og videreutvikle standarder (Fossen, 

2011). Ledelse må i større grad dreie seg om å legge til rette for og stimulere til god 

oppgaveløsning blant fagfolkene, og å sikre at virksomheter som driver med de samme 

tingene bør arbeide på tilnærmet de samme måtene med de samme metodene.  

4.  Hovedområder i verktøykassen  
 

Arbeidet i referansegruppen  resulterte i 3 hovedområder for verktøykassen; Samarbeid 

med tillitsvalgte og vernetjeneste,  Ledelse og Kontinuerlig forbedring. I dette kapitlet 

utdyper vi hver av disse overskriftene og mulige tiltak som kan iverksettes innenfor hver av 

de.  

Samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste 
 
Det er mange steder et godt samarbeid og godt etablerte møteplasser mellom ledelse og 
tillitsvalgte, og mellom ledelse og verneombud, men det kan utvikles videre. Rolle, funksjon 
og ansvarsområde for tillitsvalgt og verneombud er distinkt forskjellig og ivaretar ulike sider 
av arbeidstakernes behov og interesser. Vernetjenesten har arbeidsmiljøloven som sitt 
primære utgangspunkt. Tillitsvalgte arbeider primært med utgangspunkt i hovedavtalen. Det 
er viktig å etablere samarbeidsformer som løfter fram begge temaene. God forståelse for 
særpreg og innretning på rollene er viktig både for ledere, tillitsvalgte og verneombud. For 

Styremøte Helse Nord RHF 
23NOV2016 - saksdokumenter, offentlig utgave

Side 75



ÅPEN OG GOD DIALOG I SYKEHUSENE I HELSE NORD - VERKTØYKASSE 
 

 

 
 

6 

vernetjenesten er det etablert KVAM-strukturer på alle nivåer fra enhets- og avdelingsnivå 
og til AMU på toppen.  Nedover i systemet er det ulik praktisering og samarbeidet fungerer 
ikke alltid så godt. Saksfeltet for samarbeid kan med fordel utvides til også å gjelde områder 
som pasientsikkerhet og omstilling. Det foreslås derfor utvidete møteplasser mellom ledelse 
og tillitsvalgte på tvers av nivåer og avdelinger.  Partsamarbeidet inkluderer mer enn de 
formelle møteplassene. 
 
I arbeidet med god og åpen dialog i helseforetaket foreslås en vurdering av bl.a: 

 KVAM-møter må gjennomføres 4 ganger i året, og saksfeltet må utvides slik at også 

pasientsikkerhet, kvalitet og forbedringsarbeid  er på dagsorden. 

 KVAM-møter bør tas ned på avdelingsnivå 

 Videregående kurs for å skolere verneombud i Helse Nord på tvers av helseforetak  

for å styrke kompetanse, rolleforståelse og påvirkning.   

 Det bør etableres samarbeidsavtaler mellom ledelse og tillitsvalgte med enighet om 

mål og virkemidler 

 Felles opplæring for ledere, tillitsvalgte og verneombud på nøkkelområder:  

o Forståelse av Hovedavtalen og hva den innebærer 

o Forståelse av rollene som leder, tillitsvalgt og verneombud 

o Hvordan få til god medvirkning i hverdagen? 

o Forbedringsarbeid og avvikshåndtering (jamfør eget punkt om kontinuerlig 

forbedring) 

o Pasientsikkerhet 

 Tilrettelegging for at det blir attraktivt å være tillitsvalgt og verneombud, kursing, 

reell medvirkning med viktige saker på riktige arenaer. 

Ledelse og lederutvikling 

Ledelsen har en nøkkelrolle og ansvar i å skape et klima for åpenhet, god dialog og læring. 
Dette inkludere kunnskap om og ferdighet i hvordan få til god medvirkning i hverdagen,   
hvordan holde den faglige dialogen gående og hvordan skape godt samarbeid med 
tillitsvalgte og vernetjeneste. Metodekunnskap om hvordan drive forbedringsarbeid og bruk 
av avvik som kilde til læring er et annet område. Kommunikasjonsferdigheter og evne til å 
skape og nyttiggjøre seg utvidete arenaer for dialog og samhandling på tvers av nivåer og 
avdelinger er et annet felt. Det må inngå som en del av rolleforståelsen til ledere at de har et 
ansvar for å involvere medarbeiderne sine i kontinuerlige prosesser for å tenke utvikling og 
forbedring. Dette må innarbeides gjennom rekrutteringsprogram for nye ledere. Ikke minst 
er det viktig at førstelinjeledere blir skolert og opplever mestring i rollen.  
 
I arbeidet med god og åpen dialog i helseforetaket foreslås en vurdering av bl.a: 

Det understrekes at det allerede er omfattende og gode eksisterende tiltak både lokalt og 
regionalt. Hypotesen er at dette tilbudet i mindre grad er allment kjent og benyttet. Et første 
arbeid innen ledelsesfeltet er systematisering av hva som allerede finnes av verktøy og tiltak.  
 

 Utarbeidelse av felles moduler for lederutvikling i Helse Nord 
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 Felles obligatoriske kunnskapsmoduler for ledere: 
 

o Lov- og avtaleverk, jamfør punktet om partssamarbeid 
o Forbedringsarbeid og avvikshåndtering, jamfør eget punkt .  
o Pasientsikkerhet 

  
Tematikk knyttet til åpenhet, dialog og læring må introduseres som en del av disse 
modulene.  
 

 Videreutvikling av tilbud spesielt rettet mot førstelinjeledere 
 

 Videreutvikle campuskurs 
 

 Utarbeidelse av tydeligere rolleforventninger til ledere: 
 

o Synlighet i ledelse - bli kjent med virksomheten, skape arenaer hvor en treffer 
alle medarbeidere i organisasjonen, Et mål at alle klinikkledere treffer alle 
medarbeidere minst en gang i året 

o God dialog om fagspørsmål med linjeledelse, innføre trenivå møter 
o Utvikle mekanismer for tilbakemelding, gi og ta tilbakemelding, gå foran som 

godt eksempel, bidra til en tilbakemeldingskultur 
 

 Felles rekrutteringsprogram i regionen for nye ledere i Helse Nord 

 Fortsatt sikre god rekruttering av medarbeidere med erfaring fra klinisk virksomhet 
inn i ledelse 

 
Kontinuerlig forbedring og avvikshåndtering 
Hovedbildet er at den enkelte medarbeider i for liten grad inviteres til å delta i målrettet 

arbeid, refleksjon over egen praksis og prosesser for å drive kontinuerlig forbedring. På dette 

området kan det hentes mye læring fra virksomheter som har greid å få sikkerhet, kvalitet og 

kontinuerlig forbedring til å bli bærebjelken i organisering og ledelse. Det samme gjelder 

hvordan avvik registreres, behandles og følges opp. I vår forståelse er kontinuerlig 

forbedring hovedoverskriften og bruk av avviksmeldinger et eksempel på en av flere måter å 

drive et forbedringsarbeid.  

Avviksrapporteringen er i dag mangelfull. Det fremkommer flere områder som kan 

forbedres. Avvikssystemet kan oppleves å ikke være enkelt nok. Folk er for dårlig opplært i 

bruken av systemet. Det hefter noe negativt med ordet ”avvik”, noen kan ha negative 

erfaringer når det meldes om avvik  og medarbeidere kan kvie seg for å legge inn noe som er 

negativt om kollegaer. Det er uklar og ulik praksis rundt håndtering av avviksmeldinger.  

Medarbeidere ser ikke alltid at det fører til noe og nytter. Det reises spørsmål om person og 

sak frikoples når saker løftes videre oppover i systemet, slik at sakene kommer i fokus og 

ikke hvem som eventuelt har gjort feil. Mye gjenstår før man kan konkludere med at 

avvikssystemet har blitt en systematisk mekanisme for læring og forbedring.  
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I arbeidet med god og åpen dialog i helseforetaket foreslås en vurdering av bl.a : 

Kontinuerlig forbedring 

 Det må sikres at avdelingen har etablert klare faglige mål for enheten, både på 
kort og mellomlang sikt (1 og 3 års horisont). 

 Det må sikres at avdelingen har arena for regelmessig refleksjon over egen 
praksis (ref. kvalitetsregistre eller egne data som kilde) 

 Kliniske fagrevisjoner innenfor utvalgte områder er et godt egnet tiltak 

 Det må skapes arenaer der hver enkelt medarbeider får anledning til å komme 
med forslag til forbedring. Vi erkjenner at de som står i første linje har gode 
forslag, og gjerne vil bidra hvis det blir skapt en god anledning. 

 Et tilstrekkelig antall ledere, medarbeidere, foreningsrepresentanter og 
verneombud må gjennomgå opplæring i forbedringsarbeid.  

 Konsulentbruk må minimaliseres, interne krefter må identifiseres og skoleres 

 Ledere og forbedringsveiledere må utfordre organisasjonen - vær kreativ - bruk 
piloter og småskala testing.  

 Det må sikres ressurser slik at det faglige nettverket har et mandat, er godt ledet 
og lærer av hverandre. 

 Vinneren av tertialets forbedringsarbeid inviteres til presentere sitt arbeid i  
tilsvarende klinikker/avdelinger i andre enheter.  

  
Avvikshåndtering 
 

 Styre, administrerende  direktør og klinikksjefer må etablere klare forventninger 
og klare retningslinjer for rapportering og håndtering av avvik 

 Det må synliggjøres en sammenhengen mellom avviksbehandling og 
kvalitetsarbeid. 

 Avvik må være fast tema på agenda i alle ledermøter, avdelingsmøter og 
personalmøter. Skal referatføres. Dette i tillegg til KVAM-møter.  

 Vurdere om enheter med vaktgående personell (ø-hjelpsvirksomhet eller annen 
risikofylt virksomhet) har tilfredsstillende arena for å gjennomgå avvik/uønskede 
hendelser. For eksempel leger som går i vakt i akuttmottak. 

 Ledere må bli målt på å få avvik synliggjort. Få avvik inn i virksomhetsstyringen. 

 Det må etableres møtestrukturer der avvik blir fulgt opp med årsaksanalyser, 
korrektive tiltak og tilbakemeldingssløyfe innenfor gitt tidsperiode til resten av 
organisasjonen. 

 Det er en lederoppgave å definere hvilken type avvik som skal gjøres gjenstand 
for årsaksanalyse.  

 Foretaket må ha retningslinjer for behandling og lukking av avvik, og sikre at 
ledere er kjent med dem. Sikre at behandling/oppfølging skjer sammen med de 
involverte innenfor en gitt tidsramme. 

 Etablere månedens eksempel (catch of the month) - synliggjøre AT avvik 
kommer frem, og hva de involverte har lært. 

 Det må sikres at første-linje ledere har kunnskap om og er godt trent i bruken av 
avviksmeldinger og annen forbedringsmetodikk. 

  

Styremøte Helse Nord RHF 
23NOV2016 - saksdokumenter, offentlig utgave

Side 78



ÅPEN OG GOD DIALOG I SYKEHUSENE I HELSE NORD - VERKTØYKASSE 
 

 

 
 

9 

Deltakere i referansegruppe: 

(noen av deltakerne deltok bare på et av møtene) 

Merete Myrvang, kommunikasjonsrådgiver Helgelandssykehuset 

Eirik Holand, psykologspesialist Helgelandssykehuset 

Espen Mælen Hauge, adm.dir. Sykehusapotek Nord  

Hilde Elisabeth Normann, rådgiver Nordlandssykehuset 

Hedda Soløy, foretakstillitsvalgt Akademikerne Nordlandssykehuset 

Bjørn Faldaas, fagutviklingssykepleier Nordlandssykehuset 

Trine Kaspersen, enhetsleder Nordlandssykehuset 

Trine Olsen, avdelingsleder UNN 

Mai Britt Martinsen foretakstillitsvalgt UNIO UNN 

Kari Brøndbo, seksjonsleder UNN 

Einar Rebni, foretakshovedverneombud UNN 

Ingvild Agledahl, lege i spesialisering Finnmarkssykehuset 

Ulrika Larsson, konserntillitsvalgt Akademikerne 

Bengt Ole Larsen, konsernhovedverneombud 

Anne Marie Jensen, konserntillitsvalgt Delta 

Fra Helse Nord RHF har følgende deltatt: 

Knut Langeland HR sjef, Ingvild Marie Jakobsen kvalitetsrådgiver, Randi Brendberg fagsjef, Siw 

Sandvik kommunikasjonsdirektør, Hilde Rolandsen eierdirektør og Kristian Fanghol direktør 

stab. 

Ekstern rådgiver har vært: Øystein Fossen. 
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