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 ”En strategi er et mønster eller en plan som integreres i en organisasjons overordnede mål, politikk 
og hendelsesforløp som en helhet. En velformulert strategi hjelper til med å rettlede og allokere en 
bedrifts ressurser i en unik posisjon, basert på bedriftens interne kompetanse, antatte endringer i 
omgivelsene og konkurrentenes bevegelser.” James B. Quinn (Roos et al., 1996) 



 

Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven 
I Helse Stavanger HF deltok jeg sommeren 2015 i en prosjektgruppe som hadde til formål å 
utarbeide en ny, praktisk modell for strategiutvikling. Prosjektgruppen ble oppnevnt av 
Personaldirektøren og ledet av spesialkonsulenten for organisasjonsutvikling i foretaket.  
 
Strategisk ledelse består av tre elementer:  

1. Å forstå virksomhetens strategiske posisjon 
2. Å gjøre strategiske valg 
3. Å omsette strategien til handling                                            (Johnson og Scholes 2002)  

 
Den nye metodikken vil være utformet som et prosesskart i kvalitetssystemet, EQS, der man 
under den strategiske analyse for hvert av de tre trinnene enkelt kan finne frem til førende 
dokumenter (overordnede mål, visjon, oppdragsdokument , mm), analyseverktøy (SWOT, VRIO) 
og maler (handlingsplan). Resultatet vil være en strategiplan med tilhørende handlingsplaner.  
 
Modellen er tenkt tatt i bruk i hele foretaket på sikt men kan tas i bruk på ulike nivå i 
organisasjonen så snart den er ferdig utarbeidet. Modellen for strategiutvikling vil bidra til en 
tydeliggjøring av strategisk ansvar på de ulike ledernivå i foretaket. 
 
Min endringsoppgave dreier seg om hvordan denne nye metoden kan implementeres i Divisjon 
for medisinsk service, Helse Stavanger HF. 
 

 
Behovet for endring – hvorfor endringen er nødvendig 
 
Hovedmålet for Divisjon for medisinsk service er «under gitte rammer levere trygge, nære 
sykehustjenester, helhetlig behandling, effektiv ressursbruk og være en framtidsretta 
kompetanseorganisasjon».  
 
Divisjonen har pr. i dag ikke utformet et konkret strategidokument for sin virksomhet. Det 
foregår strategidiskusjoner og det foreligger budsjetter som gir retning både på divisjons- og 
avdelingsnivå nivå. 
 
Den avdelingen som jeg leder, Pasientreiser, startet i fjor et arbeid med å utarbeide en egen 
strategiplan for vårt ansvarsområde. P.g.a. av begrensede rammer og ressurser hadde vi behov for 
å definere smarte mål og gjøre en bedre prioritering av innsats og ressurser mot de aktivitetene 
som kunne gi størst gevinst for foretaket og pasientene. Vi så da at vi savnet en noe mer 
systematisk tilnærming til hvordan vi på avdelingsnivå kunne arbeide med strategisk ledelse. Jeg 
så under min deltakelse i prosjektgruppen at den nye metoden var et godt og praktisk verktøy som 
vil gjøre arbeidet med å utvikle gode strategiplaner mye lettere, ikke bare for min avdeling, men 
for hele divisjonen. I en travel lederhverdag blir det ofte til at vi ledere prioriterer drift på 
bekostning av utvikling og planlegging. Derfor vil et lederverktøy i form av en metodikk der 



teori, informasjon, og maler er samlet og lett tilgjengelig, kunne legge til rette for å utøve mer og 
bedre strategisk ledelse.  
 
 
Målsetting på kort og lang sikt.  
 
Målsettingen er at metodikken for utforming av strategiplaner tas i bruk i divisjonen og i alle 
avdelinger i Divisjon for medisinsk service. 
 
Ved at man tar i bruk metoden for strategiutvikling, kan divisjonen og/eller avdelingene enklere 
jobbe med strategisk ledelse. Et mer metodisk og kontinuerlig strategiarbeid vil være et viktig 
lederverktøy for å prioritere riktig og sette fokus på aktiviteter som gir økte gevinster for 
divisjonen og avdelingene. 
 
På sikt kan metoden tas i bruk i hele foretaket. En mer standardisert og systematisk tilnærming til 
strategiutforming på divisjons- og avdelingsnivå vil føre til at foretakets overordnede mål og 
planer realiseres.  
På denne måten vil foretaket få en mer systematisk tilnærming til strategisk ledelse.  

 
Analyse knyttet til endringskaleidoskopet 
 
Metoden kan tas i bruk så snart den er ferdig utarbeidet og på plass i EQS.  
I en travel lederhverdag er den største utfordringen å løsrive seg fra drift og sette av nok tid til å 
lære om og ta i bruk metoden. Metoden er relativt enkel å sette seg inn i og krever i 
utgangspunktet ikke hjelp fra stab/støtte for å tas i bruk. 
Vi har ingen føringer fra toppledelsen om å utforme konkrete strategiplaner på divisjons- og 
avdelingsnivå.  Det er i dag opp til hver enkel divisjon eller avdeling om de vil benytte seg av 
metodikken.  Et økt fokus fra toppledelse/divisjonsdirektør om at det skal jobbes mer med 
strategisk ledelse samt krav til at det skal utformes strategiplaner på lavere nivå i organisasjonen, 
vil sikre at metoden tas i bruk. Eventuelt må det skapes et engasjement hos den enkelte 
avdelingssjef for hvordan det å jobbe fram strategiplaner. Dette kan gi bedre resultater både på 
kort og lang sikt. 
 
 

 
Analyse av hvilke spesielle ledelsesutfordringer som er knyttet til 
gjennomføringen. 

 
I forhold til utfordringer knyttet til endringen vil jeg referere til Cohen og Cotters The Heart of 
Change . De hevder at altfor mange endringstiltak slår feil fordi de for sterkt er basert på 
«datainnsamling, analyse, rapportskriving og presentasjoner i stedet for å motivere for en mer 
kreativ tilnærmingsmåte der siktemålet er å få tak i følelser som motiverer til konstruktiv 
handling (s.8)». Man kan ikke alene basere seg på fornuft og struktur og se bort fra de 
menneskelige, politiske og symbolske elementer når endringer skal gjennomføres. 

 
 



Kotter beskriver 8 stadier (ikke nødvendigvis lineære) som han ofte fant ved vellykkede 
endringer:  

1. Det skapes en opplevelse av at noe er prekært 
2. Det settes sammen et styringsteam med kompetanse, troverdighet og autoritet  
3. Det skapes en stimulerende visjon og strategi 
4. Visjonen formidles gjennom kombinasjon av ord, handlinger og symboler 
5. Man fjerner hindringer og setter folk i stand til å gå videre 
6. Man skaper synlige symboler på framgang 
7. Man holder seg til prosessen og nekter å gi seg om det røyner på 
8. Man dyrker fram ny kultur som kan støtte det som vokser fram. 

 
Med bakgrunn i Kotters endringsstadier er det særlig punkt en og to som er utfordrende i forhold 
til å få til denne endringen. Det oppleves nok ikke som prekært at ikke divisjonen eller 
avdelingene ikke benytter metodikk for strategiutforming. Per i dag klarer vi jo å drifte sykehuset 
uten dette og opplever at det er i driften man kan få utrettet mest.  
Det overordnede styringsteamet er slik jeg ser det, i denne sammenheng, ledergruppen i foretaket. 
Det er de som har den nødvendige autoritet, troverdighet og kompetanse til å få gjennomført 
endringen. Det foreligger enda ikke noen strategi eller visjon om å satse på strategisk ledelse på 
underliggende ledernivå i foretaket.  For å få til denne endringen, altså ta ny metode for 
strategiutforming i bruk i divisjonen og avdelingene er det avgjørende at behovet for å benytte 
metoden forankres i toppledelsen og i foretakets overordnede strategiplaner. Så kan visjoner om 
mer strategisk ledelse etter hvert sildre nedover i organisasjonen.  
 
 
Sammendrag og konklusjon 

 
Virksomheter som har en velfundert strategi vil øke sannsynligheten for måloppnåelse og 
virkeliggjøring av sin visjon. Helsevesenet er i kontinuerlig endring og utvikling og det er behov for 
dynamiske strategiprosesser i foretaket. Derfor er det viktig å kunne ha innarbeidet en enkel, 
standardisert metodikk for strategiutvikling slik at lederne er i stand til kunne utøve strategisk ledelse. 
Ved å bruke ny metodikk blir det enklere for divisjoner, klinikker og avdelinger å omsette 
overordnede planer, mål og rammer til konkrete handlinger og gevinster.  
 
Dersom den nye metodikken skal tas i bruk i Divisjon for medisinsk service og i avdelingene må det 
satses mer på å arbeide med strategiutvikling i foretaket. Ledere må prioritere å skyve noe av fokuset 
fra drift til strategisk ledelse.  
Ny modell for strategiutvikling må forankres i foretakets ledergruppe og gjenspeiles i de overordnede 
strategiplanene.  

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Vedlegg 
1. Interessentanalyse 
2. Kommunikasjonsplan 
3. ROS analyse 
4. Analyse knyttet til endringskaleidoskopet 
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