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Forslag til vedtak 
  
1. For å svare på HODs bestilling om å etablere en nasjonal ledelsesplattform, gir styret sin tilslutning til: 

• At de nasjonale kjerneverdiene og lederkravene utgjør felles grunnlag for ledelse i 
helseforetak.  

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

2. For å svare på HODs bestilling om innsats for å utvikle fremtidige ledere på alle nivå, gir styret sin 
tilslutning til:  
 

• At det utvikles et system for lederrekruttering, -utvikling og -oppfølging i hvert helseforetak, 
med konkrete planer for å sikre kompetente ledere på alle nivå i organisasjonen  

• At det legges spesiell vekt på å styrke ledelse nærmest pasientbehandlingen 
• At regionene samarbeider om og bidrar til å få ledelse inn som tema i 

profesjonsutdanningene 

3. Det videre arbeidet med gjennomføring av disse forpliktelsene legges til regionalt nivå i tett samarbeid 
mellom regionene. 
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Oppsummering 
 
Denne saka er felles for alle helseregionar og er difor ikkje skriven på nynorsk. 
 
Utvikling av god ledelse ble pekt ut som et nasjonalt satsingsområde ved ny organisering av sykehusene 
fra 2002. En styringsgruppe for Nasjonal ledelsesutvikling ble nedsatt og Nasjonalt topplederprogram 
etablert. Gjennom de regionale helseforetakene fikk styringsgruppen i foretaksmøtene i januar 2011 og 
2012 følgende oppdrag:  
 

1. Sikre fortsatt drift, god rekruttering og relevant innhold i Nasjonalt topplederprogram (NTP) 
2. Fastsette og forankre en nasjonal lederplattform for helseforetakene som konkretiserer felles 

nasjonale verdier og forventninger til lederskap  
3. Sikre gode systemer for utvikling av ledelse på alle nivå 

Det ble i foretaksmøtet i januar 2013 stilt særskilt krav om å tilrettelegge for god ledelse i førstelinjen 
nærmest pasienten.  
 
 
Kommentarar  
 
Videre følger en redegjørelse for hvordan regionene gjennom styringsgruppen for Nasjonal 
ledelsesutvikling har arbeidet med oppdraget og anbefalinger til det videre arbeidet.  
 
1. Nasjonal topplederprogram (NTP) 

Det viktigste verktøyet regionene har jobbet med i fellesskap for å styrke ledelse i helseforetakene er 
Nasjonalt topplederprogram (NTP). NTP er et tre måneder langt utviklingsprogram for dyktige ledere på 
høyt nivå, og noen utvalgte talenter på lavere nivå i helseforetakene. Nær 400 ledere har til nå 
gjennomført NTP. Resultater fra en samlet evaluering av alle kull til og med våren 2012 viser høy og 
vedvarende opplevd nytteverdi av programmet for den enkelte deltaker (4,3 på skala 1-5). Spesielt har 
NTP bidratt til å styrke deltakernes evne til å vurdere egen utøvelse av lederskapet, vurdere foretakene i 
et samfunnsperspektiv og gjennomføre endringer. Når det gjelder videreføringen av NTP arbeides det 
kontinuerlig med utvikling av innhold, form og drift, mens god rekruttering vil være avhengig kvaliteten 
på foretakenes eget arbeid med lederrekruttering, utvikling og oppfølging og dermed det videre arbeidet 
med oppdrag 2 og 3.  
 
2.  Fastsette og forankre en nasjonal lederplattform 
Oppdraget knyttet til Nasjonal lederplattform innebærer arbeid med fastsetting og forankring av felles 
nasjonale verdier og forventninger til lederskap i helseforetakene utøvd i en regional og lokal kontekst. 
Lederplattformen skal konkretisere verdier, prinsipper, retningslinjer og krav til lederadferd i 
helseforetakene, inneholde en plan for systematisk videreutvikling og revidering, og tas i bruk som 
verktøy for ledelse og for å rekruttere, følge opp og utvikle ledere. (Sammenfatning av innhold i 
foretaksprotokollene for alle regioner jan 2011 og 2012.) Målet med etablering av en nasjonal 
lederplattform vil være utvikling av et velfungerende lederskap som er forankret i felles nasjonale verdier 
og forventninger til ledelse.  
 
Styringsgruppen løste oppgaven ved å ta utgangspunkt i de nasjonale verdier og kravene til lederne som 
ble etablert etter innføringen av sykehusreformen i 2002. For å få innspill til arbeidet ble det etablert et 
prosjekt som skulle undersøke om disse verdiene fortsatt sto fast, og om kravene til lederne fortsatt 
reflekterte de reelle og opplevde utfordringene i utøvelsen av ledelse i helseforetakene.  Nærmere 1000 
ledere ble hørt og resultatet bekreftet at verdiene og kravene til lederskap fortsatt har legitimitet og 
verdi for videre utvikling av lederskap på alle nivå i spesialisthelsetjenesten. 
 
Med utgangspunkt i resultatene fra dette prosjektet og innspill fra alle foretaksgruppene, de største 
fagforbundene og Helsedirektoratet på prosjektets forslag til oppfølging, anbefaler styringsgruppen at de 
nasjonale kjerneverdiene og lederkravene utgjør den plattformen for ledelse som skal prege lederskapet 
i spesialisthelsetjenesten.  
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 Ledelse i helseforetak, som i andre komplekse kunnskapsbedrifter, handler om å ha både de faglige, 
menneskelige, økonomiske og strategiske perspektivene for øye i utøvelsen av ledelse. I de strategiske 
perspektivene ligger det å erkjenne at dette er virksomheter med ansvar for vitale samfunnsfunksjoner 
det er stor offentlig interesse om. Å sikre felles forståelse av utfordringsbildet, overordnede strategier og 
ledelsesmessige prioriteringer, er vesentlig for å lykkes i den videre utviklingen av 
spesialisthelsetjenesten. Lederkravene utgjør et felles fundament, og det bør jobbes videre med en 
ytterligere konkretisering og felles forståelse av hva som totalt sett preger god ledelse i helseforetak. 
Dette støttes fra innspillsrunden, også fordi en klarere felles forståelse av ledelse i foretak vil gjøre det 
enklere å sørge for at innhold i lederutviklingstiltak , kompetansekrav og planer for kompetanseutvikling, 
støtter opp om felles mål for kjernevirksomheten.   
 
3.  Utvikle fremtidige ledere på alle nivå 
 
I tillegg til å få bekreftet verdier og krav og synliggjøre behov for en mer omforent forståelse av ledelse i 
helseforetak, presenterte prosjektet ”Nasjonal lederplattform” anbefalinger til konkrete satsingsområder 
for å styrke lederne i helseforetak i årene som kommer. Anbefalingene tar utgangspunkt i de 1000 
spurte ledernes svar på hva som må til for å styrke grunnlaget for god ledelse i helseforetakene og er 
som følger:  
 

- At det etableres et system for lederrekruttering, -utvikling og -oppfølging i hvert helseforetak, 
med konkrete planer for tiltak for å sikre kompetente ledere på alle nivå i organisasjonen  
 

- At det legges spesiell vekt på å styrke ledelse nærmest pasientbehandlingen  
 

- At det arbeides aktivt for å få ledelse inn som tema i profesjonsutdanningene  

I innspillsrunden fra RHF/HF/fagforbund/Helsedirektoratet får tiltakene god tilslutning. Styringsgruppen 
anbefaler på denne bakgrunn regionene å ta tiltakene inn som satsingsområder i 2013 og fremover. 
 
 
 
 
 
 


