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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 
St. Olavs driftsservice utgjør en egen forretningsvirksomhet i St. Olavs hospital HF, og tilbyr 
ikke-medisinske tjenester til St. Olavs Hospital og andre helseinstitusjoner i Helse Midt-Norge. 
 
Divisjonen har et budsjett for 2015 på1.1 mrd. kroner og sysselsetter ca. 800 ansatte. 
Av disse er 11 avdelingssjefer og 36 er ansatt som seksjonsledere. 
 
I divisjonens visjon står det at St. Olavs driftsservice skal være en ledende totalleverandør av 
støttetjenester til helseinstitusjoner i Midt-Norge og være et naturlig førstevalg for våre kunder. 
I strategi dokumentet for 2014 – 2020 står det presisert at divisjonen har som mål å ha 
kompetente, engasjerte og motiverte medarbeidere med stolthet for virksomheten. Dette skal 
oppnås ved kontinuerlig utvikling av ledere og medarbeidere. 
 
Enhetlig ledelse er en utfordring i en så stor organisasjon. Spesielt utfordrende er det når 
fagområdene i de ulike avdelingene er så forskjellige. En påstand som ofte går igjen er blant våre 
ansatte er at i vår avdeling er» vi er så spesiell vi må gjøre ting på vår måte». Noen av både 
lederne og ansatte, gir uttrykk for at de ikke føler tilhørighet til divisjonen, kun egen avdeling.  
 
Ledelsen i St. Olavs driftsservice har et ønske om å skape en større» vi – følelse» for at 
divisjonen er en totalleverandør, og at leveransen fra de ulike avdelingene skal oppleves som en 
helthetlig tjeneste. Divisjonssjefen har bedt om at det lages et lederutviklingsprogram som bidrar 
til bedre og mer samlet ledelse i divisjonene. 

Problemstilling og målsetting 
Problemstilling: 
På overordnet nivå på St. Olavs hospital HF blir det arrangert et lederprogram for nyansatte 
ledere. Dette programmet har som mål å skape en god lederkultur ved St. Olavs hospital HF. 
Vi ønsker å supplere med en systematisk opplæring/trening av ledere i St. Olavs driftsservice.  
Mange av våre ledere er rekruttert fra fagstillinger i divisjonen, og blir ansatt i lederstillinger uten 
tidligere ledererfaring eller utdanning. Dette fører til at det er knyttet usikkerhet rundt enhetlig 
ledelse. Ansatte i divisjonen opplever ulikheter i forhold til hvordan ledelse utøves, avhengig av 
hvilken avdeling og seksjon man jobber i.  
Målsetningen er å lage et program som skal gå over 1 – 3 år, og som skal bidra til å utvikle 
lederne til å utøve en bedre og mer helthetlig og omforent ledelse i divisjonen 
.Utviklingsprogrammet skal ha fokus på å skape gode holdninger som gir oss den 
bedriftskulturen som vi ønsker. Forståelse for at ved å gjøre hverandre gode, oppnår vi de beste 
resultatene. 
Programmet skal hjelpe oss med å skape en bevisstgjøring rundt ledernes betydning for kulturens 
innhold i en bedrift. (ref Bang, 1995 Organisasjonskultur) 
 
Effektmål: 
Et etablert utviklingsprogram for lederen i Driftsservice som sikrer god utøvelse av ledelse på alle 
nivå i divisjonen.  
 
Resultatmål: 
Aktiviteter for å oppnå våre mål: 

1. Sette sammen en prosjektgruppe for å sikre forankring av prosessen i ledergruppen i St. 
Olavs driftsservice. 



2. Utarbeide en prosjektplan. Planen skal inneholde en beskrivelse av hva innholdet i 
lederutviklingsprogrammet skal bestå av. Prosjektgruppen utarbeider et program for 
oppstart i 2016. 

3. Utviklingsprosjektet er definert som et satsnings området i divisjonen ved at penger er 
øremerket i budsjettet for 2016. 

Analyse og argumentasjon rundt problemstilling: 
Størrelsen og omfanget av ledelse i en divisjon med 50 ledere på nivå 3 og 4, er en utfordring. Vi 
har fått tilbakemeldinger fra ulike aktiviteter som tyder på at et program for å få etablert en 
enhetlig og god ledelse i divisjonen er nødvendig. Våre ledere er gode fagutøvere, og ved hjelp av 
opplæring, gode verktøy og metoder i ledelse vil divisjonen være enda bedre forberedt på 
utfordringene som møter oss i fremtiden. 
 
Funn i AMUS (arbeidsmiljøundersøkelsen fra 2014): 

• Våre medarbeidere sier at samarbeidet mellom de ulike yrkesgruppene er for dårlig, og at 
det fører til dårligere kvalitet på vår leveranse. 

• Det kommer også frem at en del ansatte ikke opplever arbeidet sitt som utfordrende og 
interessant nok. Det etterspørres involvering av ansatte i større grad. Kartlegging av behov 
og ønsker for utvikling av kompetanse i bl.a. medarbeidersamtalene er etterspurt. 

Tilbakemeldinger som vi har fått fra evaluering av Vi – Seminar i 2012 til 2014: 
• Ansatte ønsker å vite mer om andre avdelinger i divisjonen. 
• Det etterspørres hospitering mellom avdelingene. 
• Det har også kommet frem ønske om felles allmøte for alle ansatte. 

Tilbakemeldinger fra kundeundersøkelsen er bl.a. 
• Det oppleves at vikarer får for dårlig opplæring. 
• Kommunikasjon med kunden er dårlig. 

Tilbakemeldinger som vi får fra tillitsvalgte i formelle og uformelle møter med dem: 
• Noen ledere informerer ikke godt nok i sine avdelinger, ansatte er utrygge i en del 

situasjoner. 
• I noen seksjoner/avdelinger oppleves rekrutterings prosesser av nyansatte som 

uprofesjonell. 
• Bruk av vikarer er dårlig planlagt, og vikarer følges ikke opp. 
• Medarbeidersamtalene fungerer ikke i henhold til intensjon. 
• Turnusavtaler er ikke godkjent etter avtalene. 

 
På bakgrunn av disse tilbakemeldinger ønsker vi å etablere et utviklingsprogram som gir lederne i 
Driftsservice et grunnlag for enhetlig utøvelse av godt og profesjonelt lederskap. Vi ønsker at 
lederne skal få en forståelse for: slik gjør vi det i St. Olavs driftsservice når det bl.a. gjelder: 

• Rekruttering 
• Medarbeidersamtaler 
• Service og kundebehandling 
• Økonomiforståelse 
• AML lover og regler, plikter og rettigheter i arbeidslivet 
• Betydningen av måloppnåelse 
• Betydningen av å skape engasjerte medarbeidere bl.a. ved kompetanse bygging på 

individnivå. 
• Personlig utvikling i egen lederrolle. 

 



 

 

Fremdriftsplan med milepæler: 
Resultatmål Milepæl Beskrivelse / aktivitet Tidsfrist 
R1 
Sette sammen en 
prosjektgruppe. 

R1-1 Presentere 
utviklingsprosjektet i 
ledergruppen i divisjonen 

Uke 21 

R1-2 Sette sammen 
prosjektgruppen 

Uke 22 

R1-3   
R2 
Lage en 
prosjektplan. 

R2-1 Lage en fremdriftsplan for 
prosjektarbeidet 

Uke 22 

R2-2 Presentere prosjektplan og 
innhold for 
utviklingsprosjektet i 
ledergruppen 

Uke 24 

R2-3   
R2-4   

R3 
Implementerer 
planen i års hjul 
og 
handlingsplanene 
for 2016 

R3-1 Budsjettere for kostandene 
for 2016 

Uke 34 

R3-2 Utviklingsprosjekt inn i års 
hjul og handlingsplan for 
2016 

Uke 40 

R3-3   
R3-4   

 
 
 

Budsjett - nøkkeltall 
Kostnader Budsjett 
Personalrådgiver, 3 avdelingssjefer bruker 5 timer på å lage ferdig en 
prosjektplan. 4 ansatte a 5 timer. Timelønn kr. 500,- 

Kr. 10 000,- 

Økonomirådgiver hjelper til med budsjett for programmet. 7,5 timer a kr. 
500,- 

Kr. 3 750,- 

  
  
Total budsjett Kr. 13 750,- 
 



 

 

Konklusjoner og anbefalinger: 

Vår konklusjon er at innføring av et lederutviklingsprogram i St. Olavs driftsservice vil føre til en 
bedre utøvelse av ledelse i divisjonen. Prosjektet vil bidra til at ledergruppen får flere felles 
referanse i de ulike oppgavene som ledelsen har ansvar for. Kunnskap om hva som skaper godt 
arbeidsklima i en ledergruppe er viktig for videre utvikling av St. Olavs driftsservice. 
Programmet skal hjelpe oss med å skape en bevisstgjøring rundt ledernes betydning for kulturens 
innhold i en bedrift. Divisjonens ledergruppe mener at et slikt program vil være med å bidra til en 
enda bedre «Vi følelse» hos alle våre 800 medarbeiderne. Resultatet av dette blir et bedre 
arbeidsmiljø og gode resultater i leveranse av divisjonens tjenester. 

Det anbefales at prosjektet igangsettes som et satsningsområde for utvikling av lederkompetanse i 
divisjonene i perioden 2016 - 2018. 
 
 
 



Vedlegg 
 
Vedlegg 1: St. Olavs hospitals verdigrunnlag 
Vedlegg 2: Organisasjons oversikt St. Olavs driftsservice, avdelinger, seksjoner og antall ansatte. 
Vedlegg 3: Ros analyse 
Vedlegg 4: Risiko analyse 
Vedlegg 5: Kommunikasjonsplan 
 
Referanser: Bang 1995, Organisasjonskultur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet
	Problemstilling og målsetting
	Analyse og argumentasjon rundt problemstilling:
	Fremdriftsplan med milepæler:
	Budsjett - nøkkeltall
	Konklusjoner og anbefalinger:
	Vår konklusjon er at innføring av et lederutviklingsprogram i St. Olavs driftsservice vil føre til en bedre utøvelse av ledelse i divisjonen. Prosjektet vil bidra til at ledergruppen får flere felles referanse i de ulike oppgavene som ledelsen har ans...
	Det anbefales at prosjektet igangsettes som et satsningsområde for utvikling av lederkompetanse i divisjonene i perioden 2016 - 2018.
	Vedlegg

