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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 

Jeg begynte i stillingen som administrerende direktør for Finnmarkssykehuset 1. januar 2014, og 
kom da fra stillingen som politimester i Vestfinnmark politidistrikt. I samråd med styreleder i 
Finnmarkssykehuset og administrerende direktør i Helse Nord, ble det besluttet at jeg skulle 
delta på nasjonalt topplederprogram, med oppstart i slutten av januar 2014. Jeg informerte i 
den sammenheng om at jeg ønsket å se på foretaksledelsen i Finnmarkssykehusets arbeidsform 
og organisering i mitt utviklingsprosjekt. 
 

Problemstilling og målsetting 

Min problemstilling vil jeg formulere på følgende måte: 
 
Hvordan skal foretaksledelsen i Finnmarkssykehuset organiseres og samarbeide for å sikre 
gjennomføring?  
 
Det at jeg er ny direktør i Finnmarkssykehuset gjør at det i seg selv er en ny ledergruppe. 
Relasjoner, kommunikasjonsform og samarbeidsformer må reetableres og utvikles med dette 
utgangspunktet. 
 
 
Effektmål: 
Foretaksledelsen i Finnmarkssykehuset har en arbeidsmetodikk, samarbeidsform og 
organisering preget av kvalitet og åpenhet, og som sikrer gjennomføring av styrets beslutninger  
 
Resultatmål: 

 Ha avklart rolle, ansvars og myndighetsområder i forhold til utfordringsbilde for alle 
medlemmer i foretaksledelsen 

 Ha gjennomført ledersamling hvor det utarbeides felles oppfatning av foretaksledelsens 
utfrodringer 

 Ha etablert spille- og samarbeidsregler for foretaksledelsen 

Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  

Foretaksledelsen vil være min viktigste beslutningsstøtte og min viktigste arena for å utøve mitt 
daglige lederskap i Finnmarkssykehuset. Jeg vil derfor vektlegge betydningen av å få denne 
ledergruppen til å fungere best mulig opp mot de strategier og planer styret i 
Finnmarkssykehuset har vedtatt for hvordan de mener foretaket kan tilby innbyggerne i 
Finnmark best mulig spesialisthelsetjenester. I tillegg vil en funksjonell foretaksledelse være 
avgjørende for vår mulighet til å gi våre medarbeidere best mulig forutsetninger for å gjøre sine 
oppgaver i tråd med Finnmarkssykehusets målsetninger. 
 
Min ledelsesmessige utfordring ligger i å etablere aksept for arbeidet, skape energi og framdrift 
i prosessen og lojalitet til de resultater som prosjektet medfører. 
 
Jeg legger i arbeidet med utviklingsprosjektet til grunn at ledelse er et målformulerende, 
problemløsende og språkskapende samspill mellom mennesker, som skaper resultater. Dette 
bygger på ledelsesteorien til Erik Johnsen (Busch, Johnsen og Vanebo, 2009).  



 

 

• Målformulering- uten mål er det ikke mulig å utøve ledelse. Det må legges tilrette for en 
prosess som gjør dette mulig, basert på en interessentmodell, hvor det er aksept for at 
mål kan formuleres gjennom både konflikt og konsensus.  

• Problemløsning - ledelse innebærer situasjoner hvor det må tas en eller flere 
beslutninger gjennom prosesser i organisasjonen. Disse prosessene kan også bære preg 
av organisatoriske konflikter og maktbruk.  

• Språkskaping – de involverte må etablere et felles språk/begrepsapparat dersom de skal 
være i stand til å kommunisere på et slikt nivå at de kan formulere mål og løse 
problemer i felleskap.  

I tillegg til det ledelsesmessige aspektet, vil opprettholdelse og videreutvikling av tillit mellom 
medlemmene i foretaksledelsen være en suksessfaktor. Foretaksledelsen vil fungere best når 
medlemmene opplever reell tillit til sine kolleger. Min vurdering er at dette avhenger av en vilje 
og evne til å være åpne, direkte og konstruktivt utfordrende mot hverandre. 

Målet med mitt utviklingsprosjekt er å starte et langsiktig arbeid for å skape ei effektiv og 
kompetent ledergruppe i Finnmarkssykehuset, og dette prosjektet er rammen for min plan for å 
komme dit. 

Jeg vil fokusere på to kritiske forutsetninger (Bang og Midelfart, 2012), som grunnlag for 
utvikling av foretaksledelsen.  
 

 Foretaksledelsen må ha klart definert formål og hensikt 

 Foretaksledelsen må jobbe med de riktige sakene på riktig måte 
 
Prosessen fram mot dette vil innebære at jeg samler dagens foretaksledelse til to fysiske 
samlinger for konkret og målrettet arbeide relatert til disse forutsetningene. I tillegg vil jeg legge 
opp til at den enkelte må reflektere og utarbeide egne bidrag inn i prosessen, og om nødvendig 
benytte møter som avholdes på videokonferanse, altså samme måte som ordinære møter for 
foretaksledelsen, Resultatet av dette arbeidet skal innebære en klargjort forståelse av hvilken 
merverdi foretaksledelsen har for gruppen, det enkelte medlem og foretaket som helhet.  

Fremdriftsplan med milepæler 

Milepæl Beskrivelse   Tid    

  Mai Juni Juli Aug Sept Okt 

1 Informasjon/oppstart  X      

2 Todagers samling - foretaksledelsen X      

3 Mellomarbeid  X     

4 Todagers samling - foretaksledelsen  X     

5 Iverksettelse av tiltak   X    

6 Evaluering/justering -foreløpig      X 

        

 



 

 

Budsjett - nøkkeltall 

Det er nødvendig å gjennomføre arbeidet på en måte hvor foretaksledelsen møtes fysisk, og det 
anses som hensiktsmessig at det jobbes på to samlinger à to dager, med overnatting. Det settes 
av inntil kr 50.000 for gjennomføring av prosjektet. Utover dette vil de største kostnadene være 
alternativkostanden forbundet med fravær for foretaksledelsen. 

Risikoanalyse 

Det er gjennomført risikoanalyse for arbeidet. Det vises til vedlegg for ytterligere 
dokumentasjon, inkl risikoreduserende tiltak. 

Konklusjoner og anbefalinger  

Prosjektet ” Foretaksledelsen i Finnmarkssykehuset - arbeidsform og organisering” anbefales 
gjennomført i tråd med denne planen. Prosjektet vil danne et godt og nødvendig grunnlag for at 
Foretaksledelsen skal etablere en samarbeidsform som bidrar til å sikre gjennomføringsevne i 
Finnmarkssykehuset. Dette vil komme både pasienter og medarbeidere til gode. 
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