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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 
 
I 2013 foregikk en debatt både i media og fagmiljøene om den negative polariseringen som 
hadde oppstått mellom ”fag” og ”ledelse” i helseforetakene123. Lederne i sykehusene fikk 
tydelige tilbakemelding på at språket vi bruker når vi formidler resultatmål (antall tiltak 
per dag, produksjon per behandler, ventetid, fristbrudd) førte til tap av motivasjon hos 
behandlerne, og en økt oppfatning av at lederne ikke hadde engasjementet på rett sted45. 
Den negative debatten formidlet at polariseringen svekket behandlernes tillit til ledernes 
integritet67

 
. 

Ahus har som et av sine strategimål å øke lederkompetansen i sykehuset8

 

. I sykhusets 
lederskole er bevisstgjøringen av hvordan vi framstår et sentralt arbeid. I det å framstå 
legger man vekt på alle deler av vår kommunikasjon; kroppspråk, holdninger, begrepsvalg, 
tonefall og innhold.  

Bevisst lederkommunikasjon og integritet som brobygger mellom fag og ledelse er et 
prosjekt som tar mål av seg å undersøke hvordan bevissthet om begrepsbruk i  
lederarbeidet kan øke sjansen for at både leder, kliniker og pasient har en felles oppfatning 
av målene sykehuset skal strekke seg etter. Prosjektet er forankret hos  divisjonsdirektør 
for Divisjon for psykisk helse, Ahus, Trond Olav Rangnes og hos avdelingsjef for barn og 
unges psykiske helsevern, Morten Grøvli. Prosjektet vil starte som et pilotprosjekt i seksjon 
BUP Follo. Ambisjonen vil være å påvirke også utover seksjonens grenser, i avdeling BUP og 
divisjon psykisk helsevern gjennom presentasjon og drøfting av resultatene i 
ledergruppene på nivå 3 og 2.  

Problemstilling og målsetting 
 
Dersom man tar et blikk på den lange veien oppdragsdokumentet reiser og omdannes på  
fra Helsedepartementet til det regionale helseforetaket Helse Sør Øst, som oppdrags- og 
bestillingsdokumentet til Akershus Universitetssykehus HF og som tiltaksplaner fra 
foretaksledelsen gjennom divisjon for psykisk helse (nivå 2), avdeling BUP (nivå 3) og helt 
ut til seksjonene på nivå 4 i sykehuset, finner man at kravene til aktivitetsmål har samme 
begrepsformuleringer gjennom hele linjen91011

 

Dokumentene beskriver de overordnede 
føringene godt, men selve rapporteringsmålene er korte og i et språk jeg vil påstå ligger 
langt unna pasientens opplevelse av hva helsetjenester er. De ligger også langt unna hva en 
klinikers oppfatning av hva hans eller hennes faglige arbeid dreier seg om. Konsekvensen 
av å bruke parallelle språk blir i verste fall en skinnuenighet ift hva som er sykehusets mål, 
lederne mister sin legitimitet og behandlerne sin motivasjon.  

Effektmål: Alle resultatmål som formidles muntlig og skriftlig må være formulert med en 
bevissthet om dets tilhørende positive verdi for pasientbehandling.  
 
Resultatmål:  
1. Forankring av prosjektets mål i divisjon, avdeling og seksjon BUP Follo. 
2. Etablere enighet i BUP Follo om hvordan sentrale målformuleringer skal oppfattes.   
3. Presentere pilotens resultat i ledergruppen på nivå 3 og etablere en rutine knyttet til 
tiltaksplanverket som sørger for at målformuleringer blir knyttet til pasientbehandlingen. 
4. Presentere piloten og et omforent forslag fra avdeling BUP om etablering av rutine 
knyttet til målformuleringer og kommunikasjon på ledernivå 2. 



Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  
 
Spørsmålet vi må stille oss er om vi som ledere er gode nok til oversette overordnede krav  
og mål gjennom lederlinjen og helt ut i spissen til den enkelte behandler? Tenker vi godt 
nok gjennom hvordan vi formulerer og kommuniserer det vi skal oppnå?  Språket i vid 
forstand, som ledere bruker i formidling av resultatmål kan fremme eller hemme en negativ 
polarisering mellom ledere og klinikere. På hvert ledernivå ligger det 100% ansvar for å 
formidle det aktuelle resultatmål slik at det inngir tillit, gjenspeiler integritet og gir mening 
både for kliniker og pasient. At vi som ledere behersker flere lederspråk tar ikke fra oss 
ansvaret for å være bevisst på når vi bruker hvilket språk og hvilken effekt det har. 
 
I topplederprogrammet har det blitt tydeliggjort at måltallene som settes på et overordnet 
nivå, aldri har vært tenkt ført helt ut i spissen av sykehusene12. Det er tvert i mot lagt stor 
innsats i målformuleringen for at disse skal tilpasses gjennom linjen. Inntektsmodellen i 
sykehusene krever at sykehusene forholder seg både til ramme og innsatsstyrt finansiering. 
Fra et helseøkonomisk ståsted blir det understreket at det i de ytterste ledernivåene bør 
budsjetteres med et riktig aktivitetsnivå ut fra en rammetenkning og ikke en innsatsstyrt 
aktivitet for å unngå at vi svekker kvaliteten på tilbudet til befolkningen13

 

. At begreper som 
produksjon per medarbeider befinner seg i ute i de aktive klinikkene i sykehuset, er et tegn 
på at begrepene ikke har blitt tilpasset hvilken aktivitet som foregår der.  

Hva kunne produksjon per medarbeider i det ytterste ledernivået hete? Hvor mange 
pasienter skal vi hjelpe i år? 
 
Økonomisk tenkning var fremtredende på slutten av 90-tallet, og troen på at målstyring og 
ytre krav skulle øke effektiviteten var sterk14

 

. I dag mener jeg vi ser rester av denne 
tenkningen når vi i ytterste ledernivå blir for sterkt opptatt av å kommunisere måltall som 
kvalitetsindikatorer istedenfor å begrepssette målene ut fra pasienters behov for våre 
tjenester. Økonomene i foretaket er slik jeg har oppfattet dem ikke tilhengere av at 
økonomispråket brukes som måltall for klinikerne.  Så en måte å forstå gapet og 
polariseringen som har foregått i feltet på er at lederne, altså oss selv, er for lite bevisste på 
hvilket oversettelsesarbeid og prosess som er nødvendig for å sikre at vi har gode begreper.   

Verdibasert ledelse og integritet hos ledere er i dag løftet fram som en moderne 
ledelsesfilosofi for  å lede kunnskapsbedrifter. Ledelsesfilosofien står godt i forhold til 
rundskriv om lederansvar i sykehus der blant annet rammebetingelsene for en av 
førstelinjeleders hovedoppgaver, å sikre god pasientbehandling, er trukket fram. De øvrige 
satsningsfeltene,  forskning, undervisning og opplæring av pasienter og pårørende er ikke 
mindre relevante 15

 

. Vi må bruke lederkompetansen vår til å oversette tiltaksmålene til et 
språk som gir en positiv verdi i forhold til det sykehuset ønsker å oppnå. At det ytterste 
leddet aktivt kan forstå, og at vi evner å tydelig formidle hva våre målsetninger er, vil kunne 
bidra til å styrke samspillet ikke bare i lederlinjen, men også  mellom sykehuset og 
befolkningen.  

Det er lederlinjens oppgave å bruke broen mellom målformuleringene og styringsmål både 
ut til og tilbake fra det ytterste ledd internt i organisasjonen.  
 
 
 



Fremdriftsplan med milepæler 
Resultatmål Milepæl Beskrivelse Tidsfrist 
R1 
Forankring av 
prosjektets mål i 
divisjon, avdeling 
og seksjon 

R1-1 Samtale med avdelingssjef og divisjonssjef 
om forankring og rapportering 

Uke 20 

R1-2 Ferdigstille og få godkjent 
gjennomføringsplan 

Uke 20 

R1-3 Forankring av pilot i ledergruppen BUP 
Follo.  

Uke 20 

R2 
Etablere enighet i 
BUP Follo om 
hvordan sentrale 
målformuleringer 
skal oppfattes 
 

R2-1 Informasjon og dialog i alle enheter Uke 21 
R2-2 Drøfting med seksjonsutvalg (TV, VO) Uke 18 
R2-3 Personalmøte BUP Follo Uke 21 
R2-4 Drøftingsmøte med samarbeidspartnere  Uke 22 
R2-5 Drøftingsmøte med brukere (barn, ungdom, 

foreldre) 
Uke 22 

R 2-6 Arbeidsgruppe drøfter innkomne data og 
danner hypoteser ift begreper og 
ledelsesutfordringer 

Uke 23 

R2-7 Oppsummeringsrapport drøftes i BUP Follos 
ledergruppe før ferdigstillelse. 

Uke 24 

R3 
Presentere 
piloten i 
ledergruppe nivå 
3 og etablere ny 
rutine ift 
tiltaksplanverket 

R3-1 Drøfting av pilot med avdelingssjef   Uke 25 
R3-2 Presentasjon og drøfting av resultater i 

ledergruppe nivå 3 i ledersamling  
Uke 35 ABUP 
ledersamling 

R3-3 Oppsummere resultater i avdelingens 
ledermøte og drøfte implikasjoner for 
divisjonen. Konkludere med omforent 
anbefaling. 

Uke 36 

R5 
Presentasjon og 
anbefaling for 
ledergruppe nivå 
2 

R4-1 Formøte med avd.sjef Morten Grøvli   Uke 36 
R4-2 Rapport og formøte med divisjonsdirektør 

Trond Ragnes 
Uke 40 

R4-2 Presentasjon og drøfting i divisjonens 
ledergruppe nivå 2. 

Uke 44 

Budsjett – nøkkeltall 

Prosjektet vil ikke ha noen kostnader utover tidskostnad. Arbeidet vil kunne implementeres 
i det vanlige utviklings- og lederutviklingsarbeidet som pågår i seksjonen. 

Konklusjoner og anbefalinger  
 
Hvis prosjektets mål ble oppnådd ville vi hatt en bevissthet i sykehuset som ga gode mål for 
alle ansatte å jobbe etter. For førstelinjelederen, ville en bevisst målformulering og en 
økning i lederbevissthet gjort at lederen selv ville være klar over broen mellom ”fag og 
ledelse” slik at han eller hun kunne bruke denne aktivt. Tenker vi på satsningen på å 
involvere pasientene i tjenesteutviklingen, er det min påstand at dette også ville være 
lettere dersom vi kunne involvere dem i en felles kommunikasjon om tilbudet der 
målformuleringene ga direkte mening for de som mottar tjenestene våre. Polariseringen 
mellom fag og ledelse ville ikke lenger være like bærekraftig – og bevissthet i ledernivåene 
ville føre til at vi lettere kunne bruke broen når den oppstod. .Prosjektet anbefales derfor 
gjennomført i henhold til denne beskrivelse.  



 
Vedlegg:  
 
Risikoanalyse 
Interessentanalyse 
Kommunikasjonsplan 
Tltaksplan avdeling BUP 2014 
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