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Bakgrunn for prosjektet 
Akershus universitetssykehus HF har utviklet strategiplan for perioden 2012 – 2016. Strategidokumentet 

synliggjør konkrete mål og sentrale virkemidler knyttet til blant annet lederskap, ledelsesinformasjon og 

virksomhetsstyring. Tung satsing på lederutvikling er sentralt for sykehuset som grunnlag for helhetlig 

utvikling av organisasjonen og for sikre måloppnåelse i planperioden. Sykehuset har startet et større HR 

prosjekt i organisasjonen med lederutviklingsprogram på nivå 2 som skal breddes videre til nivå 3 høsten 2011. 

Oppstart av lederutviklingsprogrammet på nivå 3 gjennomføres med ledersamling i september. Fokus vil blant 

annet være lederrollen, arbeidsgiverrollen og ansvar i lederskapet. Utviklingsprosjektet vil rettes inn som en del 

av implementeringen av overordnet HR prosjekt inn i Medisinsk divisjon. 

 

Medisinsk divisjon er en kompleks organisasjon med stor bredde i forhold til oppgaver, fag, sammensetning, 

størrelse og organisering. Divisjonen er organisert med 14 kliniske avdelinger og 3 avdelinger knyttet til stab, 

merkantil tjeneste og kliniske fellesfunksjoner. Divisjonen har avdelinger som er lokalisert eksternt som 

Stensby sykehus og Ski sykehus. Det er ulik organisering av avdelingene både i forhold til størrelse, innretning, 

og ledelsesstruktur. Dette er delvis et resultat av omorganisering høsten 2010 hvor tre divisjoner ble 

omorganisert til to, endringer i forbindelse med hovedstadsprosessen og reorganisering av Ski sykehus hvor har 

Medisinsk divisjon overtatt flere enheter fra Ski sykehus.  

Problemstilling og målsetting, herunder resultatmål og effektmål 
Problemstilling: 

Etablere en effektiv ledergruppe med gjennomføringskraft i Medisinsk divisjon. 

 

Effektmål:  

Gjennom strukturert og systematisk utviklingsarbeid av ledergruppen sikre implementering av beslutninger i 

henhold til intensjon, og at oppgaver gjennomføres i henhold til plan i alle avdelinger i Medisinsk divisjon.  

 

Resultatmål:  

 Endrede møterutiner og møtekultur for ledergruppen som sikrer diskusjon og beslutninger om sentrale 

tema, og som evalueres to ganger årlig 

 Skriftlige rutiner for sentrale arbeidsprosesser i ledergruppen 

 Ledergruppes funksjon og deltakernes roller og ansvar er avklart og implementert  

 Rutinemessig evaluering av ledergruppens leveranser i henhold til plan og frister 

Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  
Styrket fokus på ledelse og organisasjonsutvikling er viktig for at Medisinsk divisjon bedre skal kunne ledes 

enhetlig og helhetlig, samt gi divisjonen samlet styrke til å sikre de tjenester som er definert og når de mål som 

er satt. Divisjonens størrelse, omfang og kompleksitet stiller ytterligere krav til ledelse, struktur og oppfølging. 

Ledergruppen er stor og har ulik sammensetning både i forhold til lederstruktur og ledere med ulikt ståsted i 

forhold til forståelse av ledelse, lederrollen og ansvar. Det er et behov for å se på arbeidsprosesser, struktur og 

interaksjon i ledergruppen, samt tydeliggjøring av ansvar og roller. Avklaring av lederkrav og innhold i leder- 

og arbeidsgiverrollen vil forplikte ledere i utøvelse av lederrollen og forståelse av rollen i ledergruppen. 

Ledelse må utgå fra en felles forståelse og plattform for lederskap (Gundersen B H. 2005). Uklare roller, og til 

dels uklare linjer og ansvarsforhold kan vanskeliggjøre beslutningsgrunnlag og gjennomføring. Akershus 

universitetssykehus har vedtatt lederkrav (Ledergruppesak 83/11, 13.9.2011) som er sentrale som grunnlag i 

dette arbeidet.  
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Ledergruppen innehar stort mangfold både i forhold til kompetanse, erfaring, bredde innen sykehusdrift, 

fagkunnskap og historikk i sykehuset. I tillegg har gruppen en åpen, inkluderende kultur med respekt, 

engasjement og positive relasjoner som bør bevares og som kan gi gruppen et fortrinn i utviklingsarbeidet. Det 

er stor vilje og engasjement hos flere av medlemmene til å arbeide med utvikling av ledergruppen. Det er viktig 

at ledergruppen prioriterer tid til utviklingsarbeidet som i tillegg vil kreve stor innsats av medlemmene med 

bevisstgjøring, struktur og oppfølging. 

  

Ledergruppen har de siste årene hatt mye fokus på drift og i liten grad på utvikling av ledergruppen, dens 

funksjonalitet, arbeidsform og gruppeprosesser. Det er flere områder som er viktig å utvikle for å bedre 

gruppeprosesser som blant annet klare mål, fokusert innsats, ulike arbeidsmetoder, forskjellighetsutnyttelse og 

evne til å reflektere (Bang H. 2008). Arbeidet i ledergruppen har ofte tendens til å bli problemfokusert mer enn 

løsningsorientert, noe som vanskeliggjør effektive beslutningsprosesser og gjennomføring av beslutninger ut i 

organisasjonen. Fokusert innsats, kvalitet og struktur på arbeidsprosesser og forpliktelse til beslutninger er 

sentrale utviklingsområder for ledergruppen. Effektivitet og samlet fokus i ledergruppen vil kunne øke 

leveransedyktighet, bedre kvalitet i arbeidet og styrket gjennomføringsevne (Bang H. 2008). Effektivitet er 

avhengig av hvordan gruppen arbeider og kan økes ved mer systematisk arbeid, prioritering av saker til 

behandling og forpliktelse til å gjennomføre vedtak og beslutninger. Effektivitet påvirkes også av 

rammebetingelser og forutsetninger både i forhold til størrelse, struktur og sammensetning av gruppen 

(Gundersen B H. 2005). Ledergruppen må til tider håndtere svært komplekse og krevende oppgaver som krever 

effektive og gode beslutningsprosesser samtidig som ytre forutsetninger som blant annet utfordrende krav og 

forventninger, stor informasjonsmengde og korte tidsfrister stiller ytterligere krav til effektivitet og 

gjennomføringsevne. Felles mål og fokus, samhandling og kommunikasjon fremmer effektivitet (Gundersen B 

H. 2005).  

 

I divisjonen er ledermøtet den sentrale samarbeidsarenaen og det er ikke systematisk gjennomgått og definert 

andre arenaer og arbeidsprosesser for hvordan samhandlingen skal skje mellom møter. Informasjonsformidling 

får ofte et stort fokus i ledergruppemøtene noe som gir mindre tid og fokus på viktige diskusjoner som er 

viktige for leveranser og beslutninger. Definerte arbeidsprosesser og struktur knyttet til disse kan hjelpe 

divisjonen til å sikre nødvendige forberedelser som gir bredere og mer gjennomarbeidet grunnlag for tema-, 

diskusjon og beslutningssaker i ledergruppen. Videre vil det å ha etablerte møtearenaer med god struktur kunne 

fremme felles forståelse av ansvar og oppgaver samt sikre forpliktelse til beslutninger og at beslutninger 

kjennes igjen nedover i linjestrukturen med effekter for ”ledelse helt ut”.  

Fremdriftsplan med milepæler  
Prosjektet gjennomføres i tidsperioden fra 21. november 2011 – 15. juni 2012 og har følgende fremdriftsplan 

med milepæler og hovedleveranser: 

 
Milepæler Beskrivelse Hovedaktiviteter Startdato Sluttdato 

M1 Planlegging og  

forberedelser 

- Prosjektplan og kommunikasjonsplan er 

ferdigstilt og godkjent 

- Prosjektgruppe og referansegruppe etablert  

21.11.2011 

 

27.11.2011 

M2 Informasjon og  

forankring  

Kommunikasjonsplanen er gjennomført 21.11.2011 15.06.2012 

M3 Struktur og verktøy 

 

 

- Skriftlige møte- og evaluerings rutiner definert 

og utarbeidet 

- Skriftlige rutiner for sentrale arbeidsprosesser 

er definert og utarbeidet 

01.12.2011 02.03.2012 

 

M4 

Avklare roller og 

ansvar 

Møter med alle avdelingssjefer og ledersamlinger er 

gjennomført 

01.12.2011 15.03.2012 

M5 Implementering Implementeringsplan er gjennomført 15.03.2012 15.06.2012 

M6 Oppfølging og 

evaluering 

 

- Evaluering av møterutiner og møtekultur (to 

ganger årlig) 

- Evaluering av leveranser i henhold til plan og 

tidsfrist er gjennomført 

01.05.2012          - 
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Budsjett - nøkkeltall 
Det settes ikke av ekstra midler til prosjektet, men utgifter dekkes av det eksisterende budsjett. Det brukes 

eksisterende møter og samlinger. Det er viktig å sette av skjermet tid for prosjektleder til å jobbe målrettet med 

prosjektet. Dette settes i system og håndteres innen eksisterende rammer. 

Risikoanalyse 
Risikoanalysen er utført for å avdekke usikkerhetsmomenter ved gjennomføring av prosjektet og for å 

fremskaffe grunnlag for beslutning og oppfølgingsaktiviteter. Risikofaktorene er identifisert og rangert etter 

sannsynlighet og konsekvens (jfr. vedlegg nr. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

De viktigste faktorene som kan hindre prosjektets gjennomføring er andre aktiviteter som kan fortrenge 

prioritering av prosjektet og at ledergruppens deltakere ikke ser verdien av og derfor ikke ønsker å binde seg til 

endringer.  Bred involvering og god kommunikasjon i alle faser av prosjektet er viktige elementer som kan 

bidra positivt i gjennomføringen 

Konklusjoner og anbefalinger  
Det vurderes at prosjektet er et viktig ledd i det pågående lederutviklingsprogram og målarbeid i forhold til 

lederutvikling og strategisk plan på Akershus universitetssykehus, og for at ledergruppen i Medisinsk divisjon 

samlet sett bedre skal kunne håndtere oppgaver og leveranser i henhold til divisjonens oppgaver, ansvar og 

frister. Prosjektet vil bidra til å gi felles forståelse og enhetlig fortolkning av ledelse og lederrollen i divisjonen 

samt mer systematisk og effektiv bruk av ledergruppen. Prosjektet vil kunne ha overføringsverdi til andre 

ledergrupper. Prosjektet anbefales implementert i henhold til fremdriftsplan.  
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