
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Utviklingsprosjekt: 
 

Lederutvikling i SiV – 
Programutvikling og gjennomføring 

for 4.nivå ledere 
 
 
 

Nasjonalt topplederprogram 
 
 
 

Bente Krauss 
 

Tønsberg, 23. april 2010 
 

 
 



 

 

Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 
Et av tre strategiske satsningsområder for Sykehuset i Vestfold (SIV) 2007-2010 er ”styring, 
ledelse og organisering”. For å møte dette er det initiert tre hovedtiltak: Først en bred og 
involverende organisasjonsutviklingsprosess (SiV – OU 2008) som blant annet munnet ut i en ny 
og mer formålstjenelig organisasjonsstruktur. Deretter og parallelt har det vært arbeidet med å 
ansvarliggjøre og bevisstgjøre ledere på alle nivå, blant annet gjennom tydelig delegasjon av 
fullmakter og inngåelse av lederavtaler. For det tredje er det startet opp en bred satsning på 
lederutvikling. Hensikten er å etablere en felles og grunnleggende lederrolleforståelse hos ledere i 
hele organisasjonen. Dette er også en del av SiV sin HR-strategi 2008–2011.  
 
Som utviklingsprosjekt må dette avgrenses og vil derfor primært ha fokus på programmet for 
4.nivå ledere og særlig gjennomføringen av den andre av tre samlinger, som prosjektleder selv 
har hovedansvar for. Programmet skal gjennomføres gjennom 4-5 kull av ledere, med ca 24 
ledere i hvert kull. 

Problemstilling og målsetting 
Utarbeide innhold- og gjennomføre lederutviklingsprogram for 4.nivå ledere i SiV med vekt på 
samling 2. Prosjektleder vil gjennom utviklingsprosjektet legge vekt på hvordan hun, ved bruk av 
egne evner og ferdigheter, kan gjennomføre samlingen på en god måte. 

Effektmål og resultatmål 
Organisasjonens mål: 
Lederutviklingen har primært til hensikt å utvikle den enkelte leder slik at hver og en er trygge i 
sin lederrolle og leverer resultater i henhold til fastsatte mål, sekundært også utvikle det 
kollektive lederskapet i SiV. Konkret skal ledelsesutviklingen bidra til at SIV har ledere som: 

• tar helhetlig resultatansvar på alle nivåer 
• ser og involverer medarbeiderne 
• er trygge, tydelige og endringsdyktige 

Personlig mål 
Økte ferdigheter i å gjennomføre gode prosesser samt styrke egen kommunikasjonskompetanse 
slik at deltagere i programmet opplever kvalitet i gjennomføringen av samlingen 
 
Realisering av effektmål  
Oppnåelse av resultatmål j.fr indikatorer i lederavtale. Måles årlig og skal være forbedret fra 2009 
Evalueringen av lederprogrammet/samlingen skal belyse – og være positive – ift at; 

- deltagerne er tilfreds med samlingen 
- de enkelte opplever økt lederrolleforståelse 
- den enkelte opplever seg styrket i egen lederutøvelse 

 
Resultatmål 

- Hele programmet gjennomført j.fr lagt plan for alle 4.nivåledere i SiV;  i løpet av 1 år. 
- Prosjektleder har planlagt og gjennomført 2.samling  i programmet, 2 ganger med 

gjennomsnittsevaluering på 4,2 (skala 1-5) 
 
 



Analyse og argumentasjon rundt problemstilling 
I historisk lys hevdes det at sykehus ofte er tunge, sentralistiske og stabsstyrte organisasjoner. 
Ledere har for uklare ansvars- og myndighetsforhold. Organisasjonen er for fragmentert og 
oppsplittet og svake på horisontal samhandling og koordinering. Det er liten forståelse for ledelse 
og dens betydning, i tillegg sees kultur- og verdikollisjoner i det penger og budsjetter settes opp 
mot pasientbehandling og omsorg. Mange vil hevde at sykehus har mye individuell kompetanse – 
liten organisatorisk kompetanse - mange ledere og lite ledelse 

Før et lederutviklingsprogram planlegges og gjennomføres, er det derfor sentralt å tydeliggjøre 
hva hensikten er, hva ledelse er og hva lederrollen innebærer? 

I litteraturen finnes et uttall definisjoner på hva ledelse er. I sykehuset i Vestfold brukes 
gjennomgående; Ledelse er å skape resultater – gjennom medarbeidere (Ledelse, verktøy og 
virkemidler, M Berg) 
Det å inneha en lederrolle betyr å ha ansvar for en rekke forhold; produksjon (eks. diagnostikk, 
behandling og pleie av pasienter), medarbeidere og deres utvikling, økonomi, styring, kontroll, , 
HMS, informasjon mv mv. Leder løser ikke alle oppgaver, men sørger for at medarbeidere har 
kompetanse, lyst og energi til å gjøre oppgavene. Gjennom utøvelsen av lederrollen bidrar ledere 
til å realisere de konkrete målsetninger som er gitt, i tråd med de verdier og policy som er fastsatt 
og slik at lov og avtaler følges. I dette ligger også en grunnleggende tro på at ledelse virker og en 
tro på at ledelse kan læres og utvikles. 
Sykehuset i Vestfold har som ambisjon å ha ledere som: 

• Tar helhetlig resultatansvar på alle nivåer 
• Ser og involverer medrabeidere 
• Er trygge, tydelige og endringsdyktige 

 
Lederutviklingsprogram for 4. nivå ledere har som hovedtema i programmet 

- Min lederrolle – hva skal jeg gjøre 
- Min ledelse – hvordan skal jeg gjøre det 
- Mine krevende lederoppgaver i hverdagen – hvordan håndtere det på best mulig måte 

 
Som arbeidsform er det valgt å hente innholdet i programmet fra egen arbeidsituasjon i 
sykehuset. Innledere/foredragsholdere er interne, og valgt ut på grunnlag av at de har en 
topplederrolle, er gode rollemodeller og deres tema er knyttet til noe de har spesielt engasjement 
og erfaring i. Samlingene, tre i alt, er treningsbaserte. I tillegg etableres basisgrupper som 
innebærer grupper på 6-8 personer med èn veileder. Basisgruppene skal møtes en gang pr måned 
i ett år og sikre kontinuitet og utviklingsfokus mellom og i etterkant av samlingene. (ref notatet; 
Ledelse og lederutvikling; Einar Li) 
 
Samling 2, som prosjektleder skal ha særskilt ansvar for, vil ha som tematikk; 

- Motivasjon og oppfølging av medarbeidere 
- Den nødvendige samtalen 
- Kultur og lærling  
- Kvalitets- og forbedringsarbeid  
Innholdet vil blant annet baseres på Bård Kuvaas studier og fra AFFs lederundersøkelse 
gjengitt i boken ”Norske ledere i omskriftelige tider” ; Colbjørnsen, Drake og Haukedal 

Fremdriftsplan med milepæler 
Lederutvikling for 4. Nivå ledere, kull 1 har følgende framdrift.  
M1 Introduksjon 17. 03 – 2 timer 
M2 Samling 1 01.04 – 09.04 



M3 Samling 2 31.05 – 01.06 
M4 Samling 3 08.09 – 10.09 (Europa) 
Basisgrupper 1 hver måned tom april 2011.  
Dato for gjennomføring av kull 2, 3, 4 fastlegges i løpet av våren 

Budsjett – nøkkeltall 
Pr kull; Sum 
5 døgn Eidene (konferansested) 24 deltagere + 2 programansvarlige  108.800 
3. samling i Europa  261.800 
Materiell     2.600 
SUM pr kull (arbeidstid interne ikke medregnet)  373.200 
SUM 4 kull  1.492.000 
 
Risikoanalyse 
Figuren under viser de relevante kritiske faktorene som skal følges under 
prosjektgjennomføringen og deres vekting pr. 19.04.10. Se for øvrig vedlegg 
”Risiko_maaloppnåelse_190410”. Som det fremkommer av nedenstående er det lav risiko for at  
målene i prosjektet ikke skal nås. Det baseres på at første samling med første kull allerede er 
avholdt med svært gode tilbakemeldinger. Det vil allikevel være oppmerksomhet knyttet til de 
kritise faktorer utover i prosjektperioden og nye risikovurderinger vil gjennomføres i forbindelse 
med hver samling. 
 

 

Konklusjoner og anbefalinger  
Ledere står ofte overfor store dilemmaer og paradokser som ikke har entydige svar. Ofte må en 
både erkjenne og handle ut fra den situasjoner en er i, og det er ingen tvil om at lederrollen kan 
by på store utfordringer. 
At ledere, for å ta de rette valg og beslutninger, har stor nytte av å få mulighet til å reflektere over 
egen tenkemåte, handlemåte og læremåte, er det høstet god erfaring med. For at Sykehuset i 
Vestfold skal nå de krevende mål og resultater de er stilt overfor er det avgjørende med ledere 
som har god forståelse for sin lederrolle. Utviklingsprogram for våre ledere er derfor et viktig 
tiltak for å sikre at det gis mulighet både for lærling og refleksjon, at ledere er bevisst den rolle og 
det ansvar de har. Lederutviklingsprogrammet bidrar således også til at ledelse er et aktivt valg og 
også at de som ikke lenger vil- eller kan, får mulighet til å tre ut av sin lederrolle. 
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2.  Oversikt - Hovedinnhold i samlingene: 
 
2 t introduksjon av programmet Ca. 2 – 3 uker før samling 1: 

• Hvorfor lederutvikling er viktig / Forventning til ledere ved SiV – adm.dir 
• Lederutikling i SiV / Basisgrupper  
• Personlige utviklingsmål / Hjemmeoppgave til samling 1: 

 
Samling 1 (3 dager) Hovedtema: 

• Bevisstgjøring i lederrollen 
• Avklare forventninger 
• Helheten vi er en del av 
• Resultatledelse 
• Omstilling- og endringsprosesser 
• Basisgrupper 

 
Samling 2 / (2 dager) Hovedtema: 
 

• Motivasjon og oppfølging av medarbeidere 
• Den nødvendige samtalen 
• Kultur og læring (beste praksis) 
• Kompetanseplanlegging 

 
Samling 3 (3 dager i Europa) Hovedtema 

• Prioriteringer, dilemmaer, etikk, lojalitet, 
• Lederkultur, Situasjonsbestemt ledelse, min utvikling, verdier 

 
 
 
 



3. Risikoanalyse 
 
Risiko vurdering av måloppnåelse 19.april-10      
Prosjektmål:  Se effektmål og resultatmål      
  Sannsynlighet (S)    Konsekvens (K)  
 

 

Når kritiske faktorer er 
definert må man vurdere 
hvor sannsynlig det er at de 
vil inntreffe.    

Bedømmelse av 
konsekvens for 
prosjektgjennomføringen 
dersom den kritiske 
faktoren inntreffer: 

 
        
 5 svært sannsynlighet for at  

den vil inntreffe (S > 90%) 
  5 Hele prosjektet er i fare 

 4 meget sannsynlighet for at  
den vil inntreffe ( 60% < S ≤ 
90%) 

  4 Hele prosjektets planer må gjøres om 

 3 sannsynlig for at  
den vil inntreffe ( 30% < S ≤ 
60%) 

  3 Hele prosjektets planer 
påvirkes,  
totalrammen for 
prosjektet kan holdes 

 
 2 mindre sannsynlighet for at 

den  
vil inntreffe (10% < S  ≤ 
30%) 

  2 Planer for delprosjektet 
(kategori-området) 
påvirkes,  
men totalrammen holdes 

 
 1  lite sannsynlighet for at 

 den vil inntreffe (S ≤ 
10%) 

  1 Begrenset virkning - kan innhentes 

 0 Sannsynligheten for at den 
kritiske  
faktoren kan inntreffe er 
eliminert 

    

 
                                Beskrivelse av kritiske 

faktorer 
( Hvilke faktorer kan hindre en vellykket 
gjennomføring av kategori-området?) 

Vurdering 
av risiko 

Konsekvenser og tiltak 

Kategori Nr. Kritisk faktor S K S*K Konsekvenser Mottiltak 
Prosjektledelse 2 Utilstrekkelig kompetanse 2 2 4 Ubetydelige Opplæring og kursing av 

ansvarlige. Mentoring. 
Gjennomføring 
av programmet 

6 Sviktende engansjement fra 
deltakerne 

2 2 4 Ubetydelige Sikre høy kvalitet på 
gjennomføringen 

Gjennomføring 
av programmet 

7 Sviktende kvalitet hos 
inviterte innledere 

2 2 4 Ubetydelige Forberedende prosess og 
utvelgelse 

Gjennomføring 
av programmet 

4 For høye forventninger til 
fasilitetene fra deltakerne 

3 1 3 Ubetydelige Avstemme forventninger 

Prosjektledelse 1 Manglende tid/ 
oppmerksomhet 

1 2 2 Ubetydelige Er høyt prioritert. 

Prosjektledelse 3 Bortfall av foredragsholdere/ 
ressurspersoner 

1 2 2 Ubetydelige Planlegge og gjøre avtaler i 
god tid. Har alternativer 
hvis sykdom. 

Gjennomføring 
av programmet 

5 Sviktende deltakelse fra 
deltakerne 

1 2 2 Ubetydelige Forankring og uttalt 
forventning om deltakelse 

 


