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1.Bakgrunn. 

Nordlandssykehuset HF etablerte klinikkstruktur med åtte klinikker i 2009. En av de åtte 
klinikkene er Hode og Bevegelsesklinikken (HBEV) som ble etablert i februar 2009. Den 
består av spesialitetene nevrologi, revmatologi, Øre-nese-hals og kjevekirurgi,  
Hørselssentralen, ØYE, Fysikalsk medisinsk rehabilitering og Kliniske servicefunksjoner. Når 
vi etablerte klinikken omorganiserte vi tre sengeposter til en felles sengepost og en felles 
dagpost. 

Klinikken har enheter både i Bodø, Lofoten og Vesterålen. 

Klinikkledelsen består av klinikksjef, ass. klinikksjef og syv enhetsledere som er i linje til 
klinikksjefen. Fem avdelingsoverleger og kvalitetsrådgiver som er i stab til klinikksjefen.  

Det er en stor utfordring å få de fem ulike legespesialitetene til å samle seg i en klinikk med 
felles mål og etablering av ”VI” – følelsen. Klinikksjefen og enhetslederne ved sengeposten 
og dagposten bruker mye av sin tid til å ha ” en til en” møter med de ulike 
avdelingsoverlegene. Det er gjør det vanskelig å blant annet få til felles langtidsplanlegging 
av driften og forståelse for bruken av felles ressurser ved sengeenheten og dagposten. 
Klinikken har behov for en ledergruppe som fungerer som et team som ser helhetsbilde i 
klinikken og få etablert lik praksis på blant annet ferieplanlegging, økonomikrav og 
permisjoner etc.  Et lederederteam har en eller flere felles oppgaver og mål. For å få en 
ledergruppe til å fungere som et team er det viktig at ledergruppen har felles ansvar for 
måloppnåelse i klinikken.  ( Bang og Midelfart, s. 38) 

Utviklingsprosjektet er kommet i gang blant annet på bakgrunn av tilbakemeldinger fra 
avdelingsoverlegene og enhetslederne fordi de opplever at tiden vi bruker i ledergruppen ikke 
er nyttig for dem. Det oppleves innad i klinikken at ledergruppen ikke er samkjørt med blant 
annet avgjørelser på bruken av felles ressurser. Utviklingsprosjektet er forankret i 
ledergruppen. 
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2. Problemstilling og målsetting 

2.1. Problemstilling 

Hvordan få ledergruppen til å fungere som et lederteam? For å få til lik praksis og utvikle en 
felles forståelse for helheten. 

 

2.2. Effektmål - Hensikten 

Etablere klinikkens ledergruppe som et lederteam og få avklart hva som må være felles i 
ledergruppe og hva som ikke må være felles. 

 

2.3. Resultatmål 

Få en ledergruppe som jobber med felles oppgaver og gi medlemmene muligheter til å få 
felles forståelse for måloppnåelse og god gjennomføringsdynamikk. 

• Få kartlagt og avklart om ledermøtene brukes til de oppgavene de er satt til å gjøre 

• Etablere lik praksis og sikre klikken medisinsk faglig forankring i avgjørelser som taes 

• Få avklart forventing til hverandre i klinikkledelsen - teamet– hva ønskes av ledelse – 
struktur. 

• Få avklart hva / hvordan avdelingsoverlegene og enhetslederne opplever 
klinikkstrukturen og sin rolle i klinikkledelsen. 

• Få avklart forventinger og rolle til kvalitetsrådgiver. 

• Utarbeide handlingsplaner, årsplan og rapporteringssystemer 
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3. Analyse og argumentasjon rundt problemstillingen. 

Hvordan ledergruppen fungerer i klinikken er helt avgjørende for utviklingen og samarbeidet. 
Det er viktig at klinikken fremstår som en ”helhet” både innad og utad, og er lojale mot de 
beslutninger som blir tatt både i klinikksjefen ledermøter og de overordnede.  Utfordringen 
med å få en ledergruppe til å fungere som et team kommer spesielt til syne ved 
innstramminger økonomisk og endringer som må gjennomføres for å nå de krav som kommer 
ovenfra. De fleste vil ofte verne om sitt område og synes det er lite nyttig å tenke ”vi”. Det er 
viktig at alle medlemmene i lederteamet har en opplevelse/følelse av gjensidig ansvar for å 
innfri oppgavene.  

Bang har beskrevet effektive lederteam i sin artikkel ” Effektivitet i lederteam – hva er det, og 
hvilke faktorer påvirker det?” 

Han sier at en kan definere et team med to eller flere mennesker som er avhengig av 
hverandre for å nå et felles mål. Det kan være en utfordring å få ledergruppen til å fungere 
som et team fordi klinikken har så mange ulike interesser. Teamet bør ha en felles definisjon 
av merverdien det gir når vi fungerer som et lederteam. I prosessen må en få medlemmene 
aktive og interessert i fellesskapet. Alle medlemmene må føle seg trygge og likeverdige. 

Alle ressurser en har i teamet må jobbe sammen om felles arbeidsoppgaver som skaper 
resultater for organisasjonen. Fem forhold Bang mener er viktige for et effektivt 
beslutningsteam: 

 

1. Klare mål. At en eller flere i temaet definerer og formidler klart hva de ønsker å oppnå med de konkrete 
arbeidsoppgavene teamet skal arbeide med. 

2. Fokusert innsats. At innsatsen til teamets medlemmer er fokusert på arbeidsoppgavene og de målene de 
har satt for hva de vil oppnå. 

3. Arbeidsmåte. At teamet benytter effektive og tematilpassete måter å arbeide på. 

4. Forskjellighetsutnyttelse. At teamets medlemmer kommuniserer sammen på en måte som gjør at de best 
mulig får unyttet ressursene hver av dem besitter, og at ikke forskjellene mellom dem utvikler seg til 
brysomme relasjonskonflikter. 

5. Refleksivitet. At teamet reflekterer over og justerer sin måte å fungere på nå det er hensiktsmessig 
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Bjørn Helge Gundersen(2005) beskriver følgende suksesskriterier på en effektiv ledergruppe: 

- deltagelse i gruppen blir opplevd som positivt og givende for det enkelte medlem av 
gruppen 

- Ledergruppen utvikler kapasitet til å løse sine felles oppgaver 

- Omgivelsene opplever at ledergruppen fokuserer på de viktige sakene 

Gundersen har også i samme artikkel formulert effekt- og resultatmål til ledergruppeutvikling 
på tre nivåer; organisasjonen, ledergruppen og den enkelte leder. Han mener også at altfor 
mange ledergrupper ikke har et klart definert felles målbilde av de skal få til sammen. Jeg vil 
fokusere på å arbeide med ledergruppen og den enkelte leder. Definere hva vi så langt er god 
på sammen, og få frem hva den enkelte deltager i ledergruppen ønsker av gruppen og hvordan 
de best kan bidra og kjenne at ledergruppen utvikler seg på en god måte. Jeg vil også få 
avklart hva som vi bør ha felles i ledergruppen og hva som vi ikke må ha felles i 
ledergruppen. 

4.  Risikoanalyse 

For å lykkes med dette prosjektet er det viktig at fremdriftsplanen gjøres tidlig kjent slik at 
medlemmene kan planlegge i god tid i forhold til sin daglige drift / pasientbehandling. 
Klinikken har jobbet med omorganisering og endringer over år så det kan oppleves at dette 
prosjektet er en ny omorganisering. For å lykkes vil det være lurt å presentere prosjektet som 
et uviklingsprosjekt med en evaluering av klinikkstrukturen. Det må synliggjøres i første møte 
viktigheten for klinikken med å ha et godt lederteam. Prosjektet er helt avhengig av en god 
prosess der alle medlemmene møter og får komme med sine innspill.  

6. Konklusjon og anbefalinger 

Sykehuset og klinikken står daglige i nye utfordringer så det vil være å anbefale at en får 
etablert et lederteam som har felles mål og struktur.  
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Fremdriftsplan
Deltakere i 
Prosessmøtene

Tema Mål Tidspunkt

Klinikksjefen, ass klinikksjef 
,kvalitetsrådgiver, 
avdelingsoverlegene, 
enhetslederne

•Evaluering av ledermøte.
- Hvilke saker bør vi 
prioritere å bruke tid på?
- Hvilke saker skal vi 
nedprioriter?

•Møteareaer og samarbeid på 
tvers i klinikken – bruken av 
felles ressurser 

•Rapporteringssystemer –
saksbehandling – drift –
økonomi –
sykefraværsoppfølging –
saksbehandling 

• Få avklart og kartlagt om vi 
bruker ledermøtene til de 
oppgavene vi er satt til å 
gjøre.

•Få avdekket om vi bør 
etablere andre møtearenaer 
utenom klinikksjefens 
ledermøter.

•Lik rapportering - Medisinsk 
faglig forankring 

19.8.2012 – lunsj til lunsj 
møte med felles middag.



Fremdriftsplan forts.

•Kvalitet og pasientsikkerhet

•Helhetstekning – Hva må vi 
ha felles og hva trenger vi ikke 
ha felles

• Årsplan – hvilke prosesser 
bør vi bruke tid på i 
fellesskapet?  
Eks:budsjettprosesser –
medarbeidersamtaler –
årsavslutning – KVAM etc.

•Utarbeide en plan for å kunne 
jobbe med kvalitet og 
pasientsikkerhet. 
Avviksmeldinger

• Få laget et system som 
ivaretar det som vi får frem 
under jobbingen 
helhetstekning.

•Utarbeide årsplan med faste 
møteplan innenfor økonomi, 
drift, KVAM og fag.

•Utarbeide en møteagenda med 
tidsfrister for innsending av 
saker til ledermøtene

09.09.2012 – lunsj til lunsj 
møte med felles middag.

Deltakere Tema Mål Tidspunkt



Vedlegg 2. Interesseanalyse 
 
Interessenter Interessentens 

holdinger  
1 -10 
1 – lavest 
10 – høyest 

Interessentens 
påvirkingskraft
1 -10 
1 – lavest 
10 – høyest 

Konklusjon 

Eier – klinikksjefen 10 10 Få en ledergruppe som fungerer 
som et lederteam 
 
Sikrere oss gode 
rapporteringssystemer 
 
Gi klinikksjefen en helhetlig 
oversikt over utfordringene i 
klinikken. 
 
Gi en bedre kontroll på 
prioriteringer, økonomi, kvalitet og 
pasientsikkerhet innad i klinikken 
 

Avdelingsoverlegene 10 10 Skaper eierskap og forankring på 
avgjørelser som taes 
 
Felles forståelse for bruken av 
ressurser 
 
Felles forståelse for 
helhetsansvaret i klinikken 
 
Felles forståelse for kvalitet og 
pasientsikkerhet 
 

Enhetsledere 10 10 Gi en bedre forståelse for bruken 
av ressurser på tvers og et bedre og 
tettere samarbeid. 
 
Skaper en felles forståelse 
planlegging av driften i klinikken. 
 
Felles forståelse på kvalitet og 
pasientsikkerhet 

Ansatte: 
Sykepleiere 
Hjelpepleiere 
Hele legestaben i 
klinikken 
Kliniske 
servicefunksjoner 

10 8 Gi en trygghet og forutsigbarhet 
ved lik praksis i klinikken. 
 
Gi en bedre forståelse for 
helhetstekning i 
pasientbehandlingen 
 
 



Få en bedre samarbeidsklima og 
forståelse for ressursbruken og 
prioriteringer 
 
Felles forståelse for å kunne 
implementere endringer, og nå de 
mål som vi får fra direktøren og 
styret. 
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