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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 
Sykehuset Telemark HF er lokalisert i 9 kommuner i Telemark, med en kjøreavstand på 3,5 time 

mellom ytterpunktene. Sykehuset har gjennomgående klinikkorganisering innenfor støttetjenester  

og delvis gjennomgående klinikkorganisering innenfor sykehusets kliniske drift.  

Med gjennomgående klinikkorganisering, i denne sammenheng, menes samme 

organisasjonsenhet på flere lokasjoner, på klinikk-, seksjons-, og i noen tilfelle også enhetsnivå.  

 

Med hypotesen: God ledelse er vesentlig for å oppnå ønskede resultater, planlegges en analyse av 

sykehusets lederkompetanser i noen utvalgte klinikker. Aktuelle klinikker er Serviceklinikken, 

Medisinsk Serviceklinikk og Medisinsk klinikk. Fellestrekk ved disse 3 klinikkene er stor grad av 

gjennomgående organisering på mange lokasjoner, hvor god ledelse og tjenestetilbudets 

kvalitetsstandard er avgjørende.  Hensikten med analyse av ledelse på individnivå er å identifisere 

lederkompetanser ved suksessfulle ledere i Sykehuset Telemark HF. Identifiserte funn planlegges 

implementert i sykehusets lederopplæringsprogram. 

 

Prosjektet er forankret hos administrerende direktør, hos klinikksjefer i Serviceklinikken,  

Medisinsk Serviceklinikk og Medisinsk klinikk, samt hos HF-direktør. 

Prosjektets del 2 - gjennomføring av prosjektets funn forutsetter vedtak i direktørens ledergruppe. 

Dette vil bety implementering av identifiserte lederkompetanser i sykehusets 

lederutviklingsprogram. 

Problemstilling 
Hva karakteriserer god ledelse i sykehus som er spredt på mange lokasjoner?  

Effektmål og resultatmål 
Effektmål 

God ledelse i Sykehuset Telemark HF. 

 

Resultatmål 

1. Identifisere lederkompetanser på individnivå hos ledere som lykkes i henhold til mål. 

    Måleparametre er: 

- lederkontrakter som målsetter krav til utvikling, kvalitet, ansattparametre og økonomi.  

- medarbeiderundersøkelser (bruk av 2010 og 2011 resultater for å se utvikling) 

- kartleggingsprosess med 360 graders evaluering av ledere. 

2. Aktuelle lederkompetanser implementeres i Sykehuset Telemarks lederutviklingsprogram. 

Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  
Sykehuset Telemark HF har satset systematisk og løpende på lederutvikling fra organisasjonen 

gikk bort fra ”todelt-enhetlig-ledelse” i 1998. Overgang fra tradisjonell ledelse og styring av 

sykehus til innføring av resultatansvarlig ledelse med skriftlige lederkontrakter, som klargjør 

forventede leveranser, har krevd betydelig kulturbygging. Sykehusets strategiplaner har siden 

1998 hatt satsing på ledelse og organisering som et av de prioriterte satsningsområdene. Dette er 

videreført for strategiperioden 2011-2014. Sykehuset Telemark HF har lederutviklingsprogram 

for ledere på alle ledernivå. Eksempel på sykehusets lederutviklingsprograms målsetting og 

hovedtema er vist i vedlegg. 

Sykehuset Telemark HF har i dag 9 lokasjoner, hvor 4 er relativt små og ensartede enheter.  

De øvrige lokasjoner er tverrfaglige sykehusenheter med behandlingstilbud innenfor både 

somatikk og psykiatri. 



I ledelse av virksomhet med mange lokasjoner vil det alltid ligge en reflektert avveiing mellom 

behov for stedlig ledelse/nærhet vurdert opp mot inflasjon av ledere og mange små enheter. 

Sykehusets overordnende krav er tilstrekkelig og god ledelse for å ivareta sykehusets drift og 

oppnå avtalte resultater. Organisering i sykehuset vil kontinuerlig endres iht. endring av 

rammebetingelser, kultur og sykehusorganisasjonens modning. 

 

Økte krav til ledere, fra pasienter, ansatte og samarbeidspartnere, om mestring av flere 

lederkompetanser enn tidligere, gjør ledelse av sykehus utfordrende. McAlearney (2005) påpeker 

forståelse for kulturforskjeller mellom helsefaglig og administrativ ledelse som et vesentlig 

moment i ledelsesutvikling. I forskningen er det også økt anerkjennelse av at hvordan lederskapet 

utøves kan ha kritisk betydning for en organisasjons evne til å nå sine mål (Hogan og Kaiser 

2005). Sykehuset Telemarks HF har satset på lederutvikling for å møte fremtidens krav. 

Strategiplanen for 2011-2014 omtaler ledersatsingen som; Vi vil videreføre vår ledelsesmodell 

med balansert målstyring og resultatansvarlig ledelse på alle nivå med klare ansvarsområder og 

resultatkrav nedfelt i årlige lederavtaler. For å utvikle lederskapet skal det drives kontinuerlig 

lederutvikling og kollegabasert veiledning. Nye ledere skal gjennomgå et organisert 

opplæringsløp for raskt å bli satt inn i ledelsestenkningen og lederverktøyene ved sykehuset. 

 

Hvilken kompetanse (kunnskap, egenskaper, holdninger, ferdigheter) kjennetegner så gode 

ledere? 

 

Martinsen (2009) presenterer forskning fra 1940-tallet og frem til i dag som viser sammenheng 

mellom lederatferd og effektivitet. Forskningen identifiserer 2 dimensjoner for god ledelse;  

å vise omtanke og å skape struktur. Å vise omtanke dreier seg om lederes orientering mot  

å inkludere, støtte og utvikle medarbeiderne, mens det å skape struktur handler om å rette 

innsatsen mot mål og resultater bl.a. målformuleringer, belønning av målrettet arbeid, ta effektive 

beslutninger (Bass 1990/2009)(Stogdill og Coons 1957). Boyatzis (1982) argumenterer for bruk 

av atferdsbasert tilnærming til kartlegging av lederkompetanser for suksessfulle ledere. 

 

Iversens dr.gradsarbeid (2002) omhandler identifikasjon av kompetanser som skiller en 

fremragende leder fra en gjennomsnittlig leder. De identifiserte 8 kompetanseområdene kan 

organiseres under 5 hovedområder: 

1. Informasjonsbearbeiding; -problemløsning, -sunn fornuft, -strategisk 

2. Lederskap; -ledelse, -gjennomføringskraft 

3. Resultatorientert; -forretningsforståelse 

4. Sosial; -sensitivitet 

5. Personlig; -endrings- og stresstoleranse 

 

Med utgangspunkt i presentert litteratur velges atferdsbasert tilnærming med basis i  

Iversens (2002) modell for kartlegging av lederkompetanser ved Sykehuset Telemark HF. 

 

Metode for utvalg og datafangst av lederkompetanser 

Sykehuset Telemark HF har totalt 180 ledere på 4 ledernivåer (adm.dir., klinikk, seksjon og 

enhet, dette inkluderer ledere i stabsfunksjoner). Det er i prosjektet foretatt et strategisk utvalg på 

3 av totalt 8 klinikker. Utvalget er foretatt på bakgrunn av krav til gjennomgående ledelse,  

dvs. at leder er ansvarlig for tjenestetilbud på mer enn en sykehuslokasjon. Det er totalt 66 ledere 

i de 3 berørte klinikker, hvor 26 er ledere med ansvar for helsetilbud på mer enn en lokasjon.  

For å komme innenfor prosjektets rammer, er det foretatt et tilfeldig utvalg fra disse lederne, slik 

at datagrunnlaget utgjør 12 ledere ved Sykehuset Telemark HF. 



Vurdering av ledelseskompetanser hos sykehusets ledere gjennomføres ved å analysere 

medarbeiderundersøkelsen 2011/2010, samt måloppnåelse av lederkontrakt 2011 ift. utvikling, 

kvalitet, ansattparametre og økonomi. Dette danner grunnlag for gjennomføring av 360 graders 

ledelsesevaluering. Metoden er manuell 360 graders evaluering med støtte i strukturerte skjema. 

Fremdriftsplan med milepæler 
Oppgaver Ansvarlig Tidspunkt 

Utarbeidelse av prosjektbeskrivelse 

- samarbeid med HR-direktør 

- samarbeid med Serviceklinikkens ledergruppe 

Prosjektleder Uke 33-35 

Forankring av prosjektet i sykehuset 

- Adm.direktør, HR-direktør 

- Berørte klinikker; Serviceklinikken,  

  Medisinsk Serviceklinikk og Medisinsk klinikk 

Prosjektleder Uke 30-44 

Godkjenning av prosjektbeskrivelsen 

- Adm.dir. 

Prosjektleder Uke 44 

Oppstart prosjektgjennomføring 

- informasjon/engasjement i berørte klinikker 

Prosjektleder Uke 46-48 

Forberede datafangst av tilgjengelige data 

- utvalg av datagrunnlag 

- lederkontrakter 2011 

- MU 2011 og 2010 

Prosjektleder med 

støtte fra 

HR/Økonomi 

Uke 46-48 

Evaluere måloppnåelse av tilgjengelige data HR/Økonomi,  

samt prosjektleder 

Uke 46-04 

Forberede 360 graders evaluering av ledere Prosjektleder og 

HR-direktør 

Uke 01-04 

Gjennomføre 360 graders evaluering av ledere Prosjektleder Uke 06-20 

Analyse og behandling av data Prosjektleder  Uke 08-22 

Resultatpresentasjon  

- berørte klinikker 

- HR-direktør 

- Adm.direktør 

Prosjektleder Uke 23-24 

Sak til adm.dir. ledergruppe 

– vedtak for implementering av funn 

Prosjektleder og 

HR-direktør 

Uke 25 

Implementering i sykehusets lederutviklingsprogram HR-direktør og 

prosjektleder 

Uke 26-35 

Budsjett  
Aktuelle prosjektkostnader er bruk av timeverk for prosjektleder, stabspersonell og HR-direktør, 

samt reisedekning primært for prosjektleder. Prosjektet dekkes innenfor sykehusets ordinære 

driftsbudsjett.  

Konklusjoner og anbefalinger  
Prosjektets mål er å identifisere funn av det som karakteriserer god ledelse i sykehus med mange 

lokasjoner. Sak med presentasjon av prosjektets konklusjoner fremmes i direktørens ledergruppe i 

juni 2012. Dette vil innebære anbefaling om å implementere identifiserte lederkompetanser for 

god ledelse i sykehusets lederutviklingsprogram. 
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