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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 
Revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus er organisert med en ledergruppe som 
består av fire enhetsledere, en seksjonsleder, avdelingssjef, ass.avd.sjef og ass.avd.overlege. 
Enhetslederne har resultatansvar for sine enheter og leder hvert sitt lederteam. Ledergruppen har 
eksistert siden omgjøring fra todelt enhetlig ledelse til enhetlig ledelse i 2001. Gruppen møtes 
normalt en gang i uken, møtene ledes av avd.sjef eller ass.avd.sjef når førstnevnte ikke er tilstede.  
I tilegg har ass.avd.sjef individuelle samtaler med hver leder en gang i uken.  
 
Ledergruppens rolle er uavklart og ledermøtene har mange informasjonssaker og 
beslutningssaker som angår kun deler av gruppen. Møtene oppleves derfor ikke som nyttige og 
nødvendige for alle til enhver tid. Dette medfører at enkelte nedprioriterer å møte eller gjør andre 
ting parallelt. Det er behov for å arbeide med rammebetingelsene, normer, og felles forståelse av 
hva vi skal bruke gruppen til.  
 
Avdelingssjef er prosjekteier og prosjektet ledes av ass.avdelingssjef. Ledergruppen utgjør 
prosjektgruppen. 

Problemstilling og målsetting, herunder resultatmål og effektmål 
Problemstilling: Ledergruppens rolle er uavklart og ledermøtene har mange informasjonssaker 
og beslutningssaker som angår kun deler av gruppen. 
 
Effektmål: Ledergruppa ved revmatologisk avdeling er en samkjørt ledergruppe som arbeider 
strategisk og tar gode beslutninger på riktig grunnlag. 
 
Tiltak for å oppnå effektmålet (resultatmål): 

• Utvikle et mandat for ledergruppen 
• Utarbeide overordnet innhold på møtene 

o Årshjul 
o Samstemme med øvrig aktivitet i sykehus og avdeling 

• Utarbeide arbeidsform for å håndtere sakene på en god måte 
o hvor trenger vi å bruke hverandre til å fatte beslutninger? 
o saksgang – fra forberedelse til beslutning 
o informasjonsflyt 
o gjensidig støtte 

Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  
Hvert enkelt medlem i ledergruppen leder sin enhet med eget ansvarsområde, budsjett og ansatte 
og har et eget lederteam som de er leder for. De rapporterer til sin felles leder fra svært ulike 
virksomhetsområder og med tildels lite gjensidig kunnskap om og til en viss grad interesse for 
hverandres virksomhet. Dette varierer innad i gruppen. Noen av enhetene samarbeider tett og 
andre samarbeider lite. Gundersen påpeker i sin artikkel (2005) at denne innebygde 
fragmenteringen bidrar til at ledergrupper har langt større vansker med å definere og jobbe 
sammen om felles mål enn det vanlige team har. 
Ledergruppen har de senere årene arbeidet godt med å utvikle felles handlingsplan for 
avdelingen. Alle ledere og deres lederteam er involvert i og har et eieforhold til handlingsplanen. 
Vi har imidlertid ikke i stor nok grad greid å implementere iverksetting av tiltak og oppfølging av 
målene inn i ledermøtene. Dette kan struktureres ved å lage et årshjul for ledermøtene – med 
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utgangspunkt i handlingsplanen, ledelsens gjennomgang og annen aktivitet ved avdelingen og 
sykehuset. 
Jeg velger å ta utgangspunkt i Bang og Midelfarts modell for effektive ledergrupper (2012). 
Modellen er delt inn i in-putfaktorer - forutsetninger, prosess-faktorer - prosesser og output-
faktorer - resultater. 
 
Forutsetninger Prosesser Resultater 

• Klart formål 
• Riktige saker 
• Balansert sammensetning 
 Størrelse 
 Roller 
 Kompetanse 
 Mangfold 
• Støttende omgivelser 

• Klare bestillinger 
• Fokusert kommunikasjon 
• Utnyttelse av mangfold 
• Gode beslutningsprosesser 
• Aktiv relasjon til 

omgivelsene 
• Kontinuerlig gruppelæring 

• Merverdi for 
organisasjonen 

• Merverdi for ledergruppen 
• Merverdi for det enkelte 

medlem 

Gruppen har eksistert siden overgang fra todelt til enhetlig ledelse rundt år 2000. Enkelte har vært 
medlemmer hele tiden. Med utgangspunkt i valgte problemstilling ser jeg behov for at gruppen 
spesielt arbeider med å forankre et klart formål og definerer sammen hva som er riktige saker. 
”Riktige saker” kan kjennetegnes ved: at sakene er knyttet til gruppens formål og den merverdi 
gruppen ønsker å skape, at sakene krever hele gruppens oppmerksomhet og et samarbeid mellom 
medlemmene for å få til gode løsninger, at sakene ikke kunne vært løst bedre andre steder enn i 
ledergruppen og at sakene utløser indre motivasjon og engasjement hos ledergruppens 
medlemmer.  
I forhold til det prosessuelle har gruppen særlig behov for å arbeide med å formulere klare 
bestillinger. Med klare bestillingene menes å formidle klart hva som er målet med å ta opp en sak 
i ledergruppen, slik at alle medlemmene vet hva gruppen skal produsere under den saken som er 
til behandling. Skal vi få til et effektivt ledermøte må vi i tilegg til klare bestillinger ha fokusert 
kommunikasjon i gruppen. Alle må holde seg til saken og klare bestillinger er en viktig 
forutsetning.  
Ledergruppens medlemmer må bestrebe seg på å unngå avsporinger, utenomsnakk og annen ikke 
målrelevant aktivitet under ledermøtet. 
Gruppen har også en utfordring når det gjelder å beslutte, og holde seg til det som er besluttet. 
Gruppen kan ha nytte av å bli bevisste hva som kjennetegner gode beslutningsprosesser og være 
beviste valg av beslutningsprosedyre. 
Gruppen bør lære av sine feil og suksesser og legge opp til en kontinuerlig gruppelæring. 
Gjennom en felles forståelse av hva som fungerer og hva som ikke fungerer i gruppen kan man få 
til å justere adferd. Dette kan gjøres som en grundig evaluering med jevne mellomrom eller stille 
to enkle spørsmål på slutten av ledermøte: ”Hva fungerte bra i dag?” ”Hva kunne fungert bedre”.   

Fremdriftsplan med milepæler 
 
Milepæler Beskrivelse Hovedaktiviteter Startdato Sluttdato 
M1 Planlegging og 

forberedelser 
• Prosjektplan og 

kommunikasjonsplan er 
ferdigstilt og godkjent 

• Prosjektgruppe og 
referansegruppe er 
etablert 

 17.04.13 

M2 Informasjon og 
forankring 

Kommunikasjonsplanen er 
gjennomført 

25.04.13 Høst 13 

M2 Felles kunnskap i 
ledergruppen om hva 
som bidrar til effektiv 
ledergruppe 

Fagmøte for ledergruppen med 
undervisning, gruppeoppgave 

15.05.13  
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M3 Mandat 
(ledergruppens 
formål) 

Utforme formål for gruppen 
• Hva slags saksresultater 

ønsker vi å produsere? 
• Hva ønsker vi at 

samarbeidet og 
relasjonene mellom oss 
skal preges av? 

• Hva ønsker vi at den 
enkelte av oss skal få ut 
av å være del av 
ledergruppen 

15.05.13 29.05.13 

M4 Innhold på ledermøte Sette opp et årshjul 29.05.13 19.06.13 
M5 Utarbeide arbeidsform 

for å håndtere sakene 
Mal til saksforberedelser Juni   

M6 Implementering  August 2008  
M7 Evaluering • Fortløpende evaluering i 

etterkant av møtene med 
skfitende fokus på de 
ulike delene av 
prosessen. 

• Grundig evaluering  

 Desember 13 

Budsjett - nøkkeltall 
Det er ingen særskilte utgifter knyttet til prosjektet. Prosjektet dekkes i ordinært budsjett 

Risikoanalyse 
Jeg har gjennomført en risikoanalyse og definert tre risikoområder for at prosjektet ikke skal 
lykkes; manglende kontinuitet i stilstedeværelse fra avelingssjef,  uklar ledelse og motstand mot 
endringer. For å sikre kontinuitet i utviklingsprosessen vil ass. avdelingssjef lede 
utviklingsprosessen.  
Ledergruppen uttrykker liten motstand mot endringer i ledergruppen, se vedlagte 
interessentanalyse. 

Konklusjoner og anbefalinger  
Det vurderes at prosjektet vil være viktig for ledergruppen og bidra til at de ulike enhetene jobber 
tettere samen mot avdelingens mål. Prosjektet vil bidra til at medlemmene i gruppen blir enda 
mer bevisst sin rolle i gruppen og hva som skal til for å utvikle en effektiv ledergruppe. For at alle 
skal få et eieforhold til endringene er det valgt å involvere gruppen i utvikling av mandat og 
årshjul. Prosjektet har overføringsverdi til ledergruppene ved enhetene i avdelingen og til andre 
avdelinger ved sykehuset. Det anbefales å prioritere at prosjektet blir implementert etter 
fremdriftsplan.  
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