
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    Utviklingsprosjekt: 
Innføring av nye 
ledelsesverktøy  
og leder oppfølging i 
Helse Fonna HF 
 
Nasjonalt topplederprogram  
 
 
 
 
Finn Arve Åsbu 
Haugesund 22.april 2010 

 
 
 

 



Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 
MOT-prosjektet (Medarbeider – Organisasjon – Teknologi) ble etablert i Helse Vest RHF januar 
2005. Bakgrunnen for prosjektet var blant annet en medarbeiderundersøkelse gjennomført i 2003 
for helseforetakene i Helse Vest. Undersøkelsen viste at ansatte mente at arbeidsprosessene 
innenfor HR-områdene, samt teknologien som støtter disse, kunne forbedres vesentlig.  
Spesielt var dette gjeldende for såkalte støtteprosesser som: 

•     Lønn 
•     Personal, rekruttering og kompetanseutvikling 
•     Bemanningsplan, arbeidsplan og ressursstyring 
•     HMS 

Det ble gjennomført analyse av prosesser innen HR og utarbeide nye og forbedrede 
arbeidsprosesser. Foretakene valgte leverandører av systemløsninger som best mulig skal være 
med å støtte opp om nye arbeidsprosesser. I begrepet HR legger man i MOT-prosjektet strategisk 
organisasjonsutvikling, rekruttering, ledelse- og kompetanseutvikling, personaladministrasjon, 
karriere, lønn og belønning, samt arbeidsmiljø og HMS. (Prosjektdirektiv v1.4, 2005).  
MOT-prosjektet er forankret i styringsdokumentene fra Helse Vest til helseforetakene for 2005 
og 2006, og organisert gjennom en felles regionalt prosjekt hvor prosjekteier er Helse Vest RHF 
og i foretaket gjennom eget lokalt prosjekt for implementeringsfasen med oppstart januar 2007. 
 
Parallelt med implementeringsprosjektet har det i Helse Fonna vært arbeidet med å klargjøre og 
tydeliggjøre ansvaret til ledere på alle nivåer, for å følge opp og utøve vedtatte personalpolitiske 
retningslinjer gjennom blant annet vedtatt ansvars- og fullmaktstruktur (Leiing, organisasjons- og 
fullmaktstruktur Helse Fonna HF, mai 2008) 
 
Gjennom implementeringsfasen er det registrert ulik bruk av ledelsesverktøyer. Hensikten med 
utviklingsprosjektet er å etablere bredere forståelse og klargjøre krav til ledere i forhold til 
ansvar, oppgaver og tidsrett styringsinformasjon gjennom bruk av løsninger. 
 
Prosjektet er organisatorisk forankret i HR-område. 
 

Problemstilling og målsetting 
Endring og forbedring av arbeidsprosesser innen hele HR område gjennom nye løsninger, som 
håndterer framtidens behov for teknologi, har stilt ledere med overordnet resultat- og 
personalansvar overfor nye krav, forventninger, og endring av lederrollen generelt.  
Variasjoner i praksis innebærer at prosjektets målsetning ”sikre rammene som gir en god og 
effektiv arbeidsflyt og legge til rette for en bedre arbeidsdag” oppleves innfridd i ulik grad av den 
enkelte leder. Vedtatte arbeidsprosesser og ansvars- og fullmaktstruktur etterleves bare i noen 
grad. 
 
Prosjektleder vil gjennom utviklingsprosjektet arbeide for å komme frem til løsninger, slik at 
ledere uansett fagtilhørighet er satt i stand til å benytte ledelsesverktøy. 
 
Effektmål og resultatmål 
 
Organisasjonens mål 
Forenkle, forbedre og målrette prosesser. Nye ledelsesverktøy skal imøtekomme kravene til god 
rapportering av styringsdata, gode og effektive løsninger for datafangst, effektive løsninger for  
 
planlegging av personellressurser og forenkling og effektivisering av rutiner.  



Helse Fonna skal ha en tydelig, handlekraftig, resultat- og endringsorientert ledelse på alle nivåer. 
For ledere innebærer blant annet: 

• totalansvar for eget ansvarsområde. 
• har nødvendig kompetanse for å gjennomføre en målrettet personalpolitikk innenfor 

tildelte rammer.  
• respekt og omsorg for alle medarbeidere. 
 

Personlig mål 
Videreutvikle egenskaper og ferdigheter i å gjennomføre gode prosesser samt styrke egen 
kommunikasjonskompetanse, slik at deltagere i prosjektet opplever kvalitet i gjennomføringen. 
Bidra til: 

• rolle avklaringer 
• ledere vet hvor de skal og fjerner hindringer 
• løsningsorientert samarbeidsform 

 
Realisering av effektmål 

• Ledere får bedre tilgang og kvalitet til styringsdata 
• Legge til rette for at ledere på alle nivåer i HF benytter ledelses- og styringsverktøy.  
• Ledere blir tilbudt opplæring som sikre mestring av nye ledelsesverktøy.  
• Fag- og systembrukerstøtte som å sikre at ledere får den nødvendige støtte.  
• Styrket rådgivningskompetansen i HR til linjen. 

 
Resultatmål 

• Sikre gjennomføring av prosjektet 
• Utarbeide relevante rutiner 
• Utarbeide relevante arbeidsprosesser 
• Utarbeide opplæringsplan 

Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  
Tydeliggjøring av lederrollen knyttet til lederansvar og -oppgaver er nødvendig for legitimitet og 
samhandling, og forhindrer usikkerhet rundt forventninger (Haukedal 2005). Leder i Helse Fonna 
skal være opptatt av ledelse. I HF handler dette om å oppnå resultat, fremme utvikling og 
endring, utvikle medarbeidere og virkeliggjøre verdier. Ledelse er å utvikle medarbeidere slik 
at en kan oppnå resultat. Ledelse skal ha fundamentet sitt i et grunnleggende positivt 
menneskesyn, basert på tillit og ansvar.  
Lederne våre skal systematisk følges opp og evalueres av sin leder. En leder har totalansvar for 
eget ansvarsområde, og blir målt etter de oppnådde resultater. (Styrande dokument til 
fullmaktmatrisen, 2008) 
 
For en organisasjon og i et ledelsesperspektiv er det problematisk at andre enn ledere utfører 
lederoppgaver uten et formelt lederansvar eller delegasjonsmyndighet. Det bidrar til at vedtatt 
ansvars- og fullmaktstruktur undergraves. Risikoen for feilregistrering er stor pga manglende 
kompetanse og ansvar i mindre grad oppleves som sentralt. I ytterste konsekvens kan det gi feil 
styringsinformasjon.  
Leders ansvar innebærer ansvar og forventning om kjennskap til retter og plikter til ansatte. At 
enkelte ledere velger ”å tildele” medarbeidere oppgaver som av den oppfattes som administrativ 
oppgaver, vil over tid kunne tape respekten for systemene som ledelses- og styringsverktøy, og 
over tid kunne tappe ledergrupper for nødvendig kompetanse. 
 
 
 



For å unngå at ledere tar valg en ikke kan stå inne for, kan det måtte legges til rette for personlige 
endringer fra standardiserte arbeidsprosesser. De valg leder foretar kan være knyttet til usikkerhet 
til det ukjente eller en usikker situasjon. 
Det er nødvendig at verktøy er praktiske for linjen. Etter et visst antall tilsvarende avvik bør det 
vurderes om det skal endres på den etablerte arbeidsrutine. Dette vil tvinge frem et ansvarsregime 
hvor ansvarsforholdet til alle deler av arbeidsprosessen er klart definert.  
Jo mer omfattende endringen er, større nyinvesteringer må organisasjonen foreta. For den enkelte 
betyr det at man må tilegne seg ny kunnskap, noe som krever en ressursinnsats fra hvert enkelt 
individ. Hvis endringen blir omfattende, må man ikke bare lære noe nytt, men man må også 
«avlære» en del av sin tidligere kunnskap (Jacobsen 1984) 
 
Motstand kan videre være grunnet i å opprettholde den tidligere ordning, eller ønsket om en 
annen endring enn her er bestemt. Videre kan motstand være forankret i at leder mener at 
endringen kan ha uheldige konsekvenser for brukerne og at deres behov ikke blir ivaretatt på 
samme måte som før (”arbeid i verktøy tar mye av tiden som skulle vært brukt til ledelse”).  
Sterk motstand kan kreve at man går inn i dialog, hvis man da ikke vil bruke makt og kjøre over 
den som motsetter seg endring. Det siste er ikke å anbefale. Ved å gå i dialog kan man gjøre 
denne prosessen til en læringsprosess. God regi og kommunikasjon vil være avgjørende for å nå 
målsetting til organisasjonen. (Høst, 2005)   
 
Medarbeiderne er foretakets viktigste ressurs, samtidig utgjør de personalrelaterte kostnadene 
omlag 70 % av de samlede kostnader. For at bedre pasientlogistikk skal gi prosesskvalitet eller 
økonomisk effekt er det helt avgjørende at en lykkes med profesjonell styring av personell 
ressursene. Det er et forbedringspotensial mht. å gjennomgå bruk av bemanningsressurser samt å 
knytte bemanning til aktivitet.  Samtidig er det behov for et større samsvar mellom budsjett, 
planlagt bemanning og faktisk bemanning over tid. Interne rapporter tyder på at disse prosessene 
ikke er godt nok integrert i hele organisasjonen.  
 
Det er viktig at stab/støtte forstår linjen, men samtidig er det også viktig å ansvarliggjøre linjen. 
Hvem skal stab/støtte bruke tiden på og dyktiggjøre? Ved å støtte og hjelpe medarbeidere som 
kun er satt til å registrere understøtter en på et vis at verktøyet er et administrasjonsverktøy og 
ikke et ledelses- og styringsverktøy. Det er slik at deler av foretakets administrative ressurser blir 
brukt til å vedlikeholde ikke-optimale arbeidsprosesser. Det samsvarer dårlig for å utvikle et 
strategisk HR område, som kan bidra til å nå organisasjonens overordnede mål og til å iverksette 
organisasjonens strategi. (Andersen/Kuvaas 2009 ) 
 

Fremdriftsplan med milepæler 
Milepæler Dato 
M1. Oppstart implementering av Personalportal Oppstart Mars 2010 
M2. Intervju med aktuelle ledere på alle nivåer Medio april 
M3. Møte med implenteringsansvarlig for personalportalen Medio mai 
M4. Møte med ledergruppen i HR Medio mai 
M5. Etablere prosjektorganisasjon Medio mai 
M6. Møte og forankring av utvikingsprosjekt i 
toppledergruppen  Medio mai 

M7. Forberedelse ferdig Medio juni 
M8. Implementere endring fra standardiserte 
arbeidsprosesser Medio juni 

M9. Oppfølging og rapportering Medio september 



 

Budsjett ‐ nøkkeltall 
Personell ressurs i HR-område avsettes til gjennomføring/oppfølging for å sikre at en lykkes med 
planlagte endringsprosesser. 
 
Medarbeider i HR  - 40 % av stilling i 3 mnd 80.000 
Oppfølgingskurs for ledere (dagskurs) 10.000 
SUM  90.000 

 
Risikoanalyse 
Ingen kritiske risikomomenter er kartlagt, men det er to områdene som kan forsinke fremdriften i 
prosjektet (risikoanalyse - vedlegg 2). 
1. Gjeldende ansvars og fullmaktstruktur blir ikke fulgt 
2. Medarbeider uten lederrolle utfører arbeid i ledelsesverktøy. 

 

Konklusjoner og anbefalinger  
HR skal bidra til at ledelses- og styringsverktøy i møtekommer organisasjonens målsetting, og 
implementere hensiktsmessige prosesser med utgangspunkt i felles regionale prosesser beskrevet 
i MOT prosjektet. Eierskap til bruk av de enkelte verktøy ligger i linjen.  
Utviklingsprosjektet skal bidra til å identifisere nødvendig tilpasninger og iverksette tiltak for å 
justere retningen der det er nødvendig. Videre skal prosjektet foreslå en hensiktsmessig 
organisering av rollene på de ulike nivåene i organisasjonen basert på muligheter og 
begrensninger som ligger i systemløsningene. 
Ved å gjennomføre prosjektet vil en komme i møte de utfordringer ledere står overfor og bidra til 
mestring og bruk av ledelsesverktøy for at den enkelte leder skal nå mål og resultat for eget 
ansvarsområde. Det er en viktig del av det løpende organisatoriske utviklingsarbeidet som skal 
gjøre ledere best mulig i stand å ivareta ansvar og oppgaver. 
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