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1 Bakgrunn for saken 

Adm.dir vedtok februar-20 en ny lederplattform. SSHF gjennomfører høsten 2022 
flere tiltak for å implementere ledermodellen i SSHF. I denne saken gis styret en 
orientering om status, informasjon om tiltak som er gjennomført og plan for videre 
oppfølging.  

2    Saksopplysninger 

Innledning 

Ledelse i SSHF handler som å sikre god kvalitet i pasientbehandlingen. Våre ledere 
skal vise gjennomføringskraft for å oppnå gode resultater og skape tillit gjennom 
tydelige roller. De skal legge til rette for mestring og motivasjon, og skape en 
organisasjonskultur med godt arbeidsmiljø og høy etisk bevissthet. 

I 2019 begynte foretaket et arbeid med å revidere struktur og innhold på vårt 
lederutviklingsarbeid. En bred prosess med innspill fra klinikker, brukerutvalg, 
tillitsvalgte og verneombud, ledere og ungdomsrådet resulterte i en ny ledermodell 
i SSHF. Høsten 2022 gjennomføres flere tiltak som ledd i implementeringen av 
denne. Hensikten med modellen er å skape felles forståelse av hva som er god 
ledelse i SSHF og synliggjøre forventninger til lederadferd. Modellen danner 
utgangspunkt for foretakets lederopplæring og – utvikling. 

 

Utvikling og status  

SSHF har et livsløpsperspektiv på ledelse. Foretaket skal identifisere og tiltrekke, 
rekruttere og velge ut, motta og lære opp, utvikle og beholde medarbeidere. 
Foretaket har ulike tilbud avhengig av hvilket nivå den enkelte medarbeider 
befinner seg på. Det vises til vedlagt modell som illustrerer dette. 

 

 
Introduksjonsprogram for nye ledere 
Introduksjonsprogram for nye ledere basert på vedtatt ledermodell ble etablert i 
2020/2021 og gjennomføres fortløpende gjennom året. Programmet gjennomføres 
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hovedsakelig digitalt. Første samling er ved fysisk oppmøte. Der treffer nye ledere 
administrerende direktør og organisasjonsdirektør. Det er hovedfokus på 
overgang til lederrollen, verdier, visjoner og forventinger til ledere, samt 
egenvurdering av kompetansebehov.  De andre modulene har fokus på 
personaladministrasjon, ressursstyring, kvalitet og HMS og økonomistyring. I 
tillegg til disse fire modulene gjennomføres det faste rullerende kurs på Lille 
lederskolen, e-læring og opplæring knyttet til aktiviteter i lederens års-hjul. Den 
lille lederskolen gjennomføres digitalt gjennom Nors helsenett, 1 – 2 timer hver 
fjortende dag. Gjennomsnittlig deltagelse våren 2022 er ca 25 deltagere pr gang. 

Antall deltagere vil variere med antall nye ledere, men i gjennomsnitt er det om lag 
30 påmeldte til hver modul. 

Etter iverksettelse av Introduksjonsprogrammet for nye ledere var prioriteringen 
fra foretaksledelsen å planlegge og tilrettelegge for mentorordning og 
lederutviklingsprogram for ledere på nivå 3 og 4.  
 
Funksjonskrav til ledere 
SSHF har ca 270 ledere. Alle nye ledere skal ved tiltredelse utarbeide en 
kompetanseutviklingsplan i dialog med nærmeste leder. Foretaket har definert og 
vedtatt 89 kompetansekrav til alle ledere og fem av kravene knyttes til 
gjennomføring av Introduksjonsprogrammet, herunder Introduksjon til 
lederrollen, kvalitet og HMS, personaladministrasjon, økonomistyring og 
basiskunnskap GAT (ressursstyring).  

Se utklipp nedenfor som illustrerer hvordan dette fremgår i Kompetanseportalen. 
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Mentorordning i SSHF 

Våren 2022 ble det etablert en intern mentorordning for nye ledere, og for ledere 
som står i krevende situasjoner. Hensikten er å bidra til faglig og personlig 
utvikling både for deltakere og mentorer. Det var stor interesse for å delta og det 
ble etablert 15 mentorpar. Mentorparene ble satt sammen etter begrunnelse i 
søknad om å få en mentor og etter personlig intervju med de enkelte mentorene. 
Mentorparene inngår en gjensidig forpliktende kontrakt. Hr seksjonen følger opp 
mentorparene ved dialog. Det avholdes en samling for mentorene halvveis i 
perioden før samarbeidet avsluttes og lukkes profesjonelt etter et år. I tillegg har 
enkelte ledere fått en mentor fordi de står i krevende situasjoner hvor de trenger 
en samtalepartner. 

 
Lederutviklingsprogram for ledere på nivå 3 og 4. 
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Høsten 2022 starter et felles lederutviklingsprogram for avdelingssjefer og 
enhetsledere for 50 deltakere. Foretaket har prioritert nye ledere som ikke har 
deltatt på lederutviklingsprogram i foretaket tidligere. For å kunne nå ut til flest 
mulig vil deler av programmet blir streamet slik at alle ledere får muligheten til 
faglig påfyll innenfor relevante tema. 

Programmet bygger på ledermodellen og skal støtte opp under «skal vi lykkes med 
områdene» i strategiplanen. Programmet strekker seg over ett år og består av 6 
samlinger, herunder følgende temasamlinger:  

- Ledere i SSHF sikrer kvalitet og god drift. 

- Ledere i SSHF utvikler og forbedrer tjenestene. 

- Ledere i SSHF bygger kultur og arbeidsglede.  

- Ledere i SSHF samarbeider med andre.   

Jeg som leder og lederrollen vil gå som en rød tråd gjennom alle modulene. 
Intensjonen er bl.a. å bidra til å utvikle en felles lederkultur i SSHF på tvers av 
ledernivå, fag og geografi. I samarbeid med KOM, vil ledere også få opplæring i 
forbedringskunnskap som en del av programmet.  

Det har vært tett samarbeid med de ulike fagområdene som skal bidra inn i 
programmet. Det kan nevnes særskilt at det vil bli satt av en hel dag til arbeidet 
med meldekultur og håndtering av avvikssaker. 

Det er poeng at programmet legges tett opp til ansvar og oppgaver ledere har i det 
daglige. Interne og eksterne innledere vil bli benyttet og deltagerne vil bli delt inn i 
basisgrupper hvor det reflekteres og trenes.  

 

Ledermobiliseringsprogrammet i SSHF 

En stor andel av lederne i SSHF er over 60 år, og det er et stort behov for å 
rekruttere dyktige og motiverte ledere i årene som kommer. Høsten 2022 
gjennomføres kull nummer tre av ledermobiliseringsprogrammet. Målet er å 
motivere medarbeidere til å velge ledelse som karrierevei.  Foretaksledelsen 
ønsker å motivere flere leger til å gå inn i lederstillinger, og 
Ledermobiliseringsprogrammet 2022 vil derfor bli tilpasset og spisset inn mot 
denne målgruppen. Programmet strekker seg over 8 måneder med temasamlinger, 
refleksjonsgrupper og utføring av konkrete lederoppgaver. Gjennom programmet 
får deltakerne økt innsikt i hva det innebærer å være leder, og blir bevisstgjort på 
egne forutsetninger og motivasjon for å bli leder. Evalueringer viser at dette er et 
tiltak som medfører at flere medarbeidere søker seg til lederstillinger og får 
lederoppgaver i foretaket. SSHF følger et regionalt opplegg felles med foretak i 
regionen hvor deltagerne treffer kolleger fra andre foretak og har gode 
treningsarenaer som kan tilpasses etter behov av lokale fasilitatorer. 

 
Adm.direktør sitt digitale møte med alle ledere 
5-6 ganger årlig innkaller administrerende direktør til digitale møter med alle 
ledere. Tillitsvalgte er også invitert. Hensikt med møte er å styrke fellesskap og 
kultur for helhet, skape en felles forståelse for hvordan den enkelte avdeling og 
klinikk henger sammen for å gi gode helsetjenester for Agders befolkning, skape 
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forståelse for beslutninger i foretaksledelsen (FL)  og gi oppmerksomhet til 
positive trender og løft i foretaket    

Det er et tiltak for å oppnå ber omforente prosesser, forståelse av SSHFs resultater 
på kvalitetsparametere, pasientsikkerhets- og helhetskultur, styrket 
gjennomføringskraft, stå mer sammen som samlet ledelse, forståelse for 
endringsbehov og tiltak. Erkjennelse hos den enkelte leder og i klinikkledelsene: 
«Jeg/vi er en del av ledelsen ved SSHF».  

Fire av disse møtene årlig for alle ledere følges opp med fysiske møter for 
foretaksledelsen og avdelingssjefer (nivå 1,2 og 3). Der jobbes det videre med tema 
fra det digitale møtet, med gruppeoppgaver og plenumsgjennomganger.  

 

3 Administrerende direktørs vurderinger 

Det stilles tydelige krav til utøvelse av lederskap for ledere i offentlige 
helsetjenester.  Spesialisthelsetjenestene er komplekse virksomheter som rammes 
inn av en rekke lover og forskrifter.  Ledere i SSHF skal være trygge på hva som 
forventes av dem i lederrollen, og at de har den kompetansen og de ferdighetene 
som skal til for å fylle den.  

Å være leder i norske sykehus innebærer å og videreutvikle kvalitet og 
pasientsikkerhet i tråd med lover og forskrifter, og samtidig gjennomføre krevende 
økonomitiltak. Ledere i SSHF skal derfor ha muligheter for å utvikle sitt lederskap 
individuelt og sammen med andre. Ledermodellen gir et godt grunnlag for å få 
dette på plass. Våre ledere skal legge til rette for mestring og motivasjon, og skape 
en organisasjonskultur med godt arbeidsmiljø og høy etisk bevissthet. Lederne 
skal etterleve foretakets verdier; respekt - faglig dyktighet - tilgjengelighet – 
engasjement.  

Det er hensiktsmessig å bygge opp et nettverk av erfarne ledere som kan fungere 
som rollemodeller og mentorer for ledelse i foretaket. Dette inngår som et ledd i 
foretakets livsfasepolitikk og vil være relevant ved rekruttering av nye ledere med 
mindre ledererfaring.  

Det er ekstra viktig at det denne høsten satses på tiltak innenfor lederutvikling og 
lederopplæring etter to år med en krevende pandemi for medarbeidere og ledere.  

 


