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Bakgrunn 

 
Rusbehandling Midt-Norge (RMN) ble etablert som eget helseforetak i 2004. Siden da har 

foretaket gjennomgått en stor utvikling ved økt behandlingstilbud, etablering av flere avdelinger 

og flere ansatte.  

 

I tillegg er det tilsatt flere ledere og det er etablert flere ledernivå. Delegasjon og myndiggjøring 

er vektlagt for at den enkelte leder skal ha innflytelse og definert ansvarsområdet. RMN har 

gjennomført 2 serier med mellomlederprogram (2007 og 2011) for ledere på nivå 3 og 4. 

Omfanget på hvert program er 6 samlinger på to dager fordelt på ett år.  

 

RMN ønsker å tilby en mer løpende oppdatering og opplæring til ledere for å sette dem i stand til 

å møte krav og forventninger som stilles til dem. Det utvikles stadig nye verktøy, rapporteringer, 

rutiner og prosedyrer. Foretaket ønsker å etablere en arena hvor man på en enhetlig måte kan nå 

ut til alle med samme opplæring, avklaringer og informasjon. Dette er viktig for å sikre kvalitet 

og forankring samt skape forståelse for at alles bidrag er viktig. Det presiseres at dette ikke vil 

være nye oppgaver og krav men en støtte for å løse eksisterende oppgaver lettere og bedre. 

Tidsbruk er antatt til 1,5 t. videomøte hver måned.  

 

1. Organisatorisk forankring 

 
Utviklingsprosjektet er forankret i møte med administrerende direktør. I tillegg er det avholdt 

møte med økonomidirektør og fagdirektør som mener dette er en nyttig arena for på en effektiv 

måte nå ledere for opplæring og forankring av aktuelle tema. Det har også vært et møte med 

avdelingsleder for å sikre at dette kommer som et supplement og ikke i konflikt med annen 

internopplæring på klinikkene. 

 

Videre vil prosjektet bli introdusert i henhold til fremdriftsplanen i kapittel 4 for forankring og å 

få innspill på tema. For og lykkes er det avgjørende at administrerende direktør sin nærmeste 

ledergruppe legger til rette for at deltagelse prioriteres og tid frigjøres for aktuelle ledere.    

 

Prosjektet er faglig forankret blant annet gjennom rapporten ”Nasjonal plattform for ledelse i 

helseforetak”
1
 hvor det blir avdekket utfordringer ift førstelinjeledere og at det må gis opplæring 

som setter ledere i stand til å løse alle oppgaver de blir pålagt.  

 

Strategi 2020
2
 beskriver mangel på helsepersonell som en stor utfordring i tiden framover. 

Gjennom kompetanse på rekruttering, oppfølging (særlig i prøvetid), videreutvikling og 

motivering vil ledere bli bedre i stand til å rekruttere og beholde arbeidskraft. Dette vil være 

aktuelle områder for temadagene. 

 

2. Problemstilling og målsetning 

 
RMN har hatt stort fokus på å strukturere ledernivåene og gi tydelige delegasjoner og myndighet 

til den enkelte leder. Alle ledere har i forskjellig grad personal, pasient og økonomiansvar. Økte 

lederkrav gir økt behov for opplæring og støtte. For at ledere skal lykkes i å innfri forventningene 

må foretaket legge til rette for at mål og beslutninger blir forankret og forstått i organisasjonen. 

Det må skapes eierskap til oppgavene og opplæring må gis der det er nødvendig.  

 

                                                 
1
 Vedlegg Nasjonal plattform for ledelse i helseforetak 

2
 Strategi 2020 
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Geografisk spredning på klinikkene og få felles møtepunkt skaper et behov for en arena for faste 

møter hvor aktuelle tema kan fremmes og hvor man kan nå ut til hele organisasjonen. Dette vil 

også synliggjøre den ”røde tråden” gjennom alle styringsnivå fra beslutning til gjennomføring. 

Temadagene vil også bygge nettverk mellom lederne i RMN og være en arena for kunnskaps- og 

erfaringsutveksling. Opplæringen vil også være en del av introduksjon og opplæring av nye 

ledere.  

 

Utfordringen er hvordan foretaket kan få best mulig utnyttelse av tilgjengelige styringsverktøy- 

og informasjon? 

 

Effektmål (hva vil jeg oppnå):  
 

Enhetlig opplæring, informasjon og implementering på aktuelle tema til ledere i foretaket.  

 

Resultatmål (hvordan vil jeg oppnå det):  

 

 Etablere ”temadager” på et fast tidspunkt en gang i måneden.   

 Sikre deltagelse og relevante tema gjennom at alle ledere gis mulighet til å spille inn 

ønskede tema – det skaper også engasjement og motivasjon for å delta på opplæringen.  

 Kartlegge aktuelle tema og lage årskalender. 

 

3. Analyse og argumentasjon rundt problemstillingen 
 

Ledere har økte krav og forventninger til seg, dette kommer særlig til uttrykk gjennom måling av 

resultater og krav til dokumentasjon. Det er utviklet mange verktøy som gir mye 

styringsinformasjon til ledere. Utfordringen er å nå ut i foretaket med informasjon og opplæring 

slik at styringsinformasjon kan hentes ut og brukes aktivt til ledelse. Dette kan frigi tid til andre 

oppgaver. I tillegg sikres kvalitet ved at eventuelle utfordringer avdekkes tidlig og avklares i 

fellesskap. Opplæring skal være på et praktisk nivå og relatert til konkrete arbeidsoppgaver. 

 

Det er flere styrende dokumenter som støtter opp under behovet for temadagene. For eksempel 

gjennom foretaksprotokollen
3
 stilles det krav om at ressursstyring skal gjøres gjennom 

årsplanlegging og at det skal være balanse mellom oppgaver, ressurser og kompetanse. Dette er 

en viktig lederoppgave som utløser store ressurser både i personell og økonomi. I tillegg henger 

dette sammen med utfordringer når det gjelder høy andel deltid og brudd på arbeidstid i henhold 

til arbeidsmiljøloven.  

 

Arbeidsmiljøundersøkelsen fra 2011
4
 beskriver at det daglige arbeidet og samarbeid har størst 

effekt på arbeidsglede hos ledere. Temadagene kan være et tiltak for å bevare de gode resultatene 

fra 2011.   

 

For å skape interesse for temadagene er markedsføring og kommunikasjon viktig. Det er 

utarbeidet en egen kommunikasjonsplan. Det er en forutsetning at temaansvarlig må være godt 

forberedt og holde rammene for tema ift. relevans og tidsbruk, maks 1,5 t. 

 

Rusbehandling Midt-Norge ønsker å gi opplæring en mer systematisk og sentral plass i ledelsens 

arbeid. Det er ønskelig at opplæringsbehov skal bli en del av beslutningsgrunnlag, saksfremlegg 

og forslag til vedtak der hvor opplæring kreves. Foretaket planlegger å etablere internopplæring 

                                                 
3
 Foretaksprotokoll 

4
 Vedlegg 2; Rapport fra AMUS for ledere i Rusbehandling Midt-Norge 2011 
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for å dekke behov for standardisering og reduksjon av prosedyrer, samt sikre god etterlevelse av 

beslutninger. Temadagene kan være en del av dette undervisningsopplegget. 

 

Eksempel på tema er; gjennomgang av resultater av lønnsoppgjøret, ny elektronisk modul for 

oppfølging sykefravær IA, registrering av uønsket deltid, årsplanlegging og ressursstyring, 

informasjon og gjennomføring av ny arbeidsmiljøundersøkelse osv. I hovedsak vil det være tema 

fra HR men det er også åpent for tema fra økonomi og fag.  

 

4. Fremdriftsplan og milepæler: 

 
Oppgave Okt 

12 

Nov 

12 

Des. 

12 

Jan. 

13 

Feb. 

13 

Mars 

13 

Ferdigstille kommunikasjonsplan (utkast er vedlagt)  X     

Introduksjon av prosjektet i ledermøte  X     

Introduksjons av prosjektet i adm. i foretaket   X    

Presentasjon av temadager i ledersamling alle ledernivå    X   

Årskalender med tema, ansvarlig og tidspkt. utarbeides    X   

Plan for markedsføring ferdigstilles og iverksettes     X  

Evaluering etter 1 år (statistikk deltagelse) og spørring etter 

hver temadag. 
      

 

5. Budsjett – nøkkeltall 

Kostnadene blir minimale ettersom temadagene planlegges gjennomført ved videomøter.  

6. Risikoanalyse 

Interessentanalyse og risikoanalyse ligger vedlagt prosjektet. 

 

7. Konklusjon og anbefalinger 

Temadagene blir en arena for å nå ut til våre klinikker med opplæring, informasjon, krav og 

forventninger. Dette blir en effektiv og ressursbesparende møteform som sikrer forankring, bedre 

kvalitet og mer effektiv gjennomføring av tiltak som er besluttet. RMN ønsker å oppnå en 

helhetlig tenking og god kommunikasjonsflyt oppover og nedover i organisasjonen.  

 

Foretaket tror at temadagene vil gjøre arbeidshverdagen lettere for ledere fordi de på en enkel 

måte kan innhente kunnskap eller få støtte/opplæring i aktuelle problemstillinger.   

 

Det anbefales at temadager etableres og gjennomføres som planlagt i prosjektet. 

Vedlegg 
Vedlegg 1 – Rapport Nasjonal plattform for ledelse i helseforetak 

Vedlegg 2 – Strategi 2020 

Vedlegg 3 – Foretaksprotokoll 

Vedlegg 4 – Arbeidsmiljøundersøkelsen 

Vedlegg 5 - Kommunikasjonsplan 

Vedlegg 6 – Interessentanalyse 

Vedlegg 7 – Risikoanalyse 

 

 


