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“Culture hides more than it reveals, but strangely enough what it hides, it hides most effectively 

from its own participants” (Edward Hall). 
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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 

I løpet av de siste 20-30 årene har det skjedd store demografiske endringer i befolknings-

sammensetningen i Norge. Dette innebærer nye utfordringer for spesialisthelsetjenesten. Per i 

dag er 30% av Oslos befolkning innvandrere eller født av innvandrerforeldre. Dette fordrer at vi 

er klar over hvordan vi opptrer i møte med ansatte, pasienter og pårørende som har en annen 

kulturell bakgrunn og et annet verdensbilde enn det vi er kjent med og at vi ser den enkeltes 

eventuelle behov for spesiell tilpasning. 

I forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus ble Seksjon for likeverdig 

helsetjeneste opprettet som en egen enhet i Direktørens stab. Seksjonen jobber for at 

sykehusets skal tilby likeverdige tjenester til pasienter – og likverdige muligheter til ansatte.  

Utviklingsprosjektet er forankret hos viseadministrerende direktør ved sykehuset, Tove Strand.  

Problemstilling og målsetting 

Sykehuset har en strategi for likeverdig helsetjeneste og mangfold 2011-2015. 

Denne bygger på HSØ sin visjon, med et par tilleggsgrupper, for i størst mulig grad å sikre lik 

tilgang, like god kvalitet og resultatlikhet for alle:  

Oslo universitetssykehus HF skal tilby gode og likeverdige helsetjenester til alle som 

trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, sosioøkonomiske 

forutsetninger, språk, seksuell legning, etnisk bakgrunn, tro- og livssyn og funksjonsevne. 

 

Det formelle er altså på plass. Utfordringen er å få klinikkledere og mellomledere til se at fokus 

på likeverdig helsetjeneste og mangfoldsarbeid må være en integrert del av daglig arbeid på 

sykehuset, for at alle pasienter skal ivaretas på best mulig måte. Det forutsetter bevissthet om 

egen kulturell bagasje, egne fordommer og stereotypier samt evne til å ta i bruk verktøy for 

endring. Er denne kompetansen og forståelsen på plass hos lederne, vil det lettere spres 

nedover i organisasjonen.   

 

Prosjektet går ut på å lage en plan for hvordan ledere skal involveres og engasjeres til å ”walk 

the talk”, slik at fokuset på likeverdig helsetjeneste, mangfoldsledelse og flerkulturell 

kommunikasjon blir en integrert del av sykehusets tjenester og medarbeiderpolitikk. Hva kreves 

av kunnskap og prosess for at de skal føle eierskap til tiltak og medansvar for å spre gode 

holdninger, forebygge fordommer og forutinntatte sannheter? Dette er viktige 

lederskapsområder i et flerkulturelt helsevesen. Gjennom dette prosjektet vil OUS få en mer 

synlig likeverdsprofil.  

Effektmål og resultatmål 

Effektmål:  

Ledere ved OUS organiserer og drifter sin virksomhet slik at krav til likeverdige helsetjenester 

blir ivaretatt.  

 

Resultatmål:  

1. Ha ferdigstilt Handlingsplan for likeverdig helsetjeneste og mangfold (� 2015) og fått 

denne godkjent i OUS-ledermøtet innen januar 2014 

2.  Handlingsplan er gjort kjent i sykehuset innen februar 2014  

3.  Kompetanseutviklingsplan på feltet likeverdig helsetjeneste og mangfold er utarbeidet 

innen februar 2014 



2 

 

Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  

Det er viktig at ledere i Oslo universitetssykehus har forståelse for at fokus på likeverdig 

helsetjeneste er et lederansvar, hva dette innebærer i praksis, og hvilke gevinster det kan gi.  

Det er viktig at ledere får økt kjennskap til og forståelse for flerkulturell kommunikasjon samt 

bevissthet knyttet til at ulike pasienter og medarbeidere må møtes med de forutsetninger de 

har. Dette vil bidra til å redusere antall uønskede hendelser, redusere liggetid og øke 

pasientsikkerheten. Kultursensitive og bevisste ledere kan også bidra til et mer dynamisk og 

mangfoldig arbeidsmiljø.  

 

Som leder av Seksjon for likeverdig helsetjeneste, er det min oppgave å bidra til at OUS lykkes 

med kunnskapsformidling og holdningsskapende arbeid på et felt som foreløpig er svakt dekket i 

profesjonsutdanningene; likeverdig helsetjeneste, minoritetshelse, mangfoldsarbeid og 

flerkulturell kommunikasjon. Økt kunnskap må resultere i aktiv handling, og jeg må vise retning 

gjennom egen atferd, da mitt mål er at ledere i OUS skal vise retning for sine medarbeidere.    

 

Dette utviklingsprosjektet er derfor en endringsledelsesprosess. Grunnen til at mange 

endringsprosesser ikke lykkes, er at de ikke ledes1. Noen må ta ansvar for de ulike fasene – og 

dette ser jeg som min rolle å legge til rette for. Endringsprosesser tar tid, særlig hva holdninger 

og atferdsendring angår. Med sine 20.000 ansatte er OUS en stor virksomhet, og det er 

utfordrende å nå ut til alle. Ved å fokusere på ledere og gode kommunikasjonskanaler, vil vi nå 

ut til flere, tross geografisk spredning og mange organisatoriske nivåer.  

Jeg har ansvaret for å lage en plan for hvordan nå ut til ledere med budskapet om at likeverdig 

helsetjeneste, med alle sine fasetter, er en del av deres lederansvar samt bygge forståelse for at 

vi har delt eierskap til at vi tilbyr likeverdige tjenester.  

 

Lederne må selv gå foran som et godt eksempel. I tillegg må planene være tilpasset de ulike 

profesjonsgrupper, som også er bærere av ulike kulturer. I tillegg må det hensyntas ledernes 

knapphet på tid i en travel arbeidshverdag.  

 

Arbeidet vil gjennomføres i samarbeid med ansatte i Seksjon for likeverdig helsetjeneste samt 

ledergruppen i Stab samhandling og internasjonalt samarbeid. Videre vil jeg samarbeide med 

stabsenhetene HR, Kvalitet, Fag & utvikling og Kommunikasjon for å lage et konstruktivt 

fagnettverk. Likeverdige tjenester skal også være en integrert del av øvrige stabers gjøremål.  

De tre resultatmålene søkes oppnådd ved å få vedtatt handlingsplan for likeverdig helsetjeneste 

og mangfold i OUS ledermøtet samt bekjentgjøre denne i klinikkene. Med utgangspunkt i 

handlingsplanen, skal det utvikles en fremtidig kompetansehevingsplan, der eksisterende 

likeverdstiltak gjøres kjent for de ulike ledernivåer i sykehuset (blant annet tilbud om 

samtalepartner i tro og livssyn, tolk og tolketjeneste, kulturveileder, norskkurs og bevisst bruk 

av språk, HR-tiltak, lederprogram med flerkulturelt perspektiv, temamøter med mer). I 

kompetansehevingsplanen skal det også designes ledergrupperettet undervisning relatert til 

rolle og ansvar som leder og profesjonsutøver i en mangfoldsorganisasjon. Det tas sikte på å 

starte med en til to pilotklinikker. Etter uttesting i pilotklinikk, vil det også jobbes for at temaet 

får plass på sykehusets N3-ledersamling.  

                                                 
1
 Farbrot, Audun, 26. janu 2007; ”Slik lykkes du med endringsledelse”, Forskning.no 

(http://www.forskning.no/artikler/2007/januar/1169209805.76/print)  
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Fremdriftsplan med milepæler 

Milepæl Beskrivelse Tidsplan 

    2013 2014 

    Nov Des Jan Feb Mars Apr Mai 

M1 Handlingsplan               

M1-1 Ferdigstille utkast Handlingsplan (HP)               

M1-2 

Dialog med Brukerutvalg/ Helsefaglige 

rådgivere/kulturveiledere               

M1-3 Høring i sykehuset               

M1-4 Revidering av utkast               

M1-5 Presentasjon og vedtak i OUS-ledermøte               

M1-6 Bekjentgjøre HP i interne kommunikasjonskanaler               

M1-7 

Bekjentgjøre HP gjennom presentasjoner i utvalgte 

klinikker               

M2 Kompetanseheving og bekjentgjøring av tiltak                

M2-1 Utarbeide presentasjon over tiltak (inkl kortversjon)               

M2-2 

Utarbeide tematiske presentasjoner (likeverd, 

mangfold, kommunikasjon)               

M2-3 

Bekjentgjøre tiltak og prosjekter for ledere i 

pilotklinikk; Nivå 2-4 (5)               

M2-4 

Gjennomføre ledergrupperettet kompetanseheving 

(pilotklinikk)               

M2-5 Evaluere erfaringer fra pilotklinikk               

M2-6 

Korrigere innhold ihht tilbakemeldinger/evaluering og 

videre utrulling av prosjekt til N3-ledersamling og 

øvrige klinikker.                

M2-7 

Holde klinikkledere fortløpende orientert 

(Evt presentasjon på N3-samling)               

Kommentar til milepælsplan:  

M1-6: Informasjonsskriv, seksjonens nyhetsbrev samt artikkel på sykehuset intranettsider. Evt i samarbeid med 

kommunikasjonsavdelingen, få kort notis i sykehusets nyhetsbrev. 

Budsjett – nøkkeltall 

Det vil i dette prosjektet være få direkte kostnader. Den største kostnaden vil være 

personalkostander i forberedende utviklingsfase, der ansatte i Seksjon for likeverdig 

helsetjeneste og Stab samhandling og internasjonalt samarbeid involveres, i tillegg til møtetid 

med representanter fra øvrige stabsenheter, brukerutvalg og helsefaglige rådgivere. I tillegg vil 

det måtte settes av tid til at ledere og evt andre interesserte gjennomfører de tiltenkte 

kompetansehevende tiltak. Noen kostnader vil det bli med utvikling og trykk av undervisnings- 

og informasjonsmateriell. Dette dekkes over seksjonens ordinære driftsbudsjett.   

 

Personalkostnader i utviklingsfasen (arbeidstid)  kr              55 400  

Personalkostnader i gjennomføring av kompetansehevende tiltak (frikjøp)  kr           124 000  

Evt ekstern bistand  kr              20 000  

Undervisningsmateriell og trykksaker  kr              15 000  

Totalt:   kr           214 400  
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Risikoanalyse 

Det er gjennomført risikoanalyse for prosjektet. Den største risikoen er hvis ledere ikke 

prioriterer å sette av tid til at kompetansehevende tiltak kan gjennomføres. Det henvises til 

vedlegg for mer utfyllende risikoanalyse samt plan for å redusere risiko. 

Konklusjoner og anbefalinger  

Prosjektet ”Likeverdige helsetjenester og mangfold på OUS – fra beslutning til reelt engasjement 

på ledelsesnivå” anbefales gjennomført i henhold til de tiltak og rammer som er skissert i denne 

prosjektbeskrivelsen. Prosjektet vil bidra til at ledere i sykehuset får et mer bevisst forhold til 

likeverdig helsetjeneste som et av mange ansvarsområder – og at de gjennom denne 

bevisstheten kan bidra til å ”walk the likeverds-talk” nedover i egen avdeling. Dette vil komme 

både pasienter, pårørende og ansatte til gode.  

 

Vedlegg 

Interessentanalyse 

Kommunikasjonsplan 

Risikoanalyse og plan for å redusere risiko 

 

 

 

 


