
A N N E  S I S S E L  FA U G S TA D  
V I S E A D M .  D I R E K T Ø R   

FAG OG PROFESJON I 
LEDERJOBBEN - 

HVILKEN PLASS  
HAR SYKEPLEIEREN?  



    

  

HVA? 

Fag og profesjon i lederjobben 

- hvilken plass 
har sykepleieren? 

 

Hvor viktig er «sykepleieren»?  

 

•Hva med pasientens helsetjeneste? 

•Hva kan kompetanse på sykepleiefaget og andre helsefag bidra 
med i ledelse av store helseorganisasjon? 

 

 



    

  

TILBAKE TIL KJERNEVERDIENE 



    

  

ROLLEFORSTÅELSE 



    

  

NASJONALE KRAV TIL LEDERATFERD 

• Ansvarlig 

• Handlekraftig 

• Endringsvillig 

• Kommuniserende 

• Inspirerende 

• Helhetstenkende 



    

  

VERDIBASERT LEDELSE 

• Knyttes opp mot lederens evne til å uttrykke en 
verdibasert visjon, og via den skape et engasjement hos 
sine kunnskapsmedarbeidere.  

 

• Faglige verdier som grunnlag for praksis! 

 

• Fagkompetanse kan bidra til: 

• Ser pasientens behov og ressurser 

• Ser helseutfordringer i et samfunnsperspektiv 

• Riktig prioritering 

 
 



Visjon, verdier, mål og oppdrag er vårt utgangspunkt 

Visjonen vår er:  Fremme helse og livskvalitet i vest 
 

Verdiene våre er:  

• Respekt i møte med pasienten  

• Kvalitet i prosess og resultat  

• Trygghet for tilgjengelegheit og omsorg 
 

 Målene våre er:   
• Trygge og nære helsetjenester 

• Helhetlig behandling og effektiv ressursbruk 

• En framtidsretta kompetanseorganisasjon 
 

Oppdraget vårt er: 
• Pasientbehandling  

• Utdanning av helsepersonell 

• Opplæring av pasientar og pårørende 

• Forsking 
 



    

  

RAMMER OG FØRINGER FOR LEDER UTØVELSE? 

Føringer: 
 

•Helsepolitiske føringer 
•Bestillinger/oppdrag 
•Trender/muligheter 

•Lovverk 
 

Strukturer/redskap: 
• Ledelses 

prinsipper 
• Verdier 
• Nasjonale 

ledelseskriterier 
• Lokale redskaper 
• organisering 

 
 

Lederen: 
 

Hva har hun med seg 
i bagasjen? 



    

  

PASIENTENS HELSETJENESTE 

• Pasienten skal settes i sentrum, ventetider skal ned og 
kvaliteten skal heves 

 

• Utføre tjenester i henhold til lover, forskrifter og avtaler 

 

• Innfor rammen av tildelt økonomi 



    

  

PASIENTENS HELSETJENESTE 

• Pasientar og brukarar må vere sikre på at tenestene er 
tilgjengelege, og at dei blir møtte med omsorg, respekt og god og 
likeverdig kommunikasjon.  

 

• Spesialisthelsetenesta skal utviklast slik at ho i større grad sikrar 
pasientane sine behov, verdiar og preferansar.  

 

• Pasientane skal få større sjanse til å velje behandlingsstad.  

 

• Pasientar og brukarar skal trekkjast aktivt inn i utviklinga av eiga 
behandling, og det skal leggjast vekt på brukarane sine erfaringar 
i utforminga av tenestetilbodet.  



    

  

Målbildet: 



    

  

GRUNNLEGGENDE STYRINGSELEMENTER 

• Prioritering etter medisinsk prognose  
(=sykdommens alvor og behandlingens effekt) 

 

• Tilbudet skal gis på rett omsorgsnivå 

 

• Sørge for planlegging for fremtidige behov –kapasitet og 
kompetanse 

 

• God ledelse er avgjørende og derfor forventet 



Strategiplan for Helse Bergen; MÅL 

Vi skal  

…gje ei samanhengande og 

koordinert pasientbehandling i 

lag med kommunane 

 

… ha ei ansvarleg 

ressursforvalting som 

understøttar kjerneverksemda 

 

… vere opne om våre 

prioriteringar og resultat 

Vi skal  

… vere på internasjonalt 

nivå innan forsking, 

innovasjon og utdanning 

 

…  vere eit regionalt og 

nasjonalt tyngdepunkt 

innanfor utvikling av 

helsetenestene 

 

… ha ein attraktiv, lærande 

og utviklande organisasjon, 

med eit godt arbeidsmiljø 

Pasientene skal  

… bli møtt av medarbeidarar 

med rett kompetanse, som 

har fokus på deira situasjon 

 

… ha tilgang til diagnostikk, 

behandling, rehabilitering og 

pleie av høg kvalitet, på rett 

omsorgsnivå 

 

… få god informasjon og 

opplæring, og vere aktive 

deltakarar i eiga behandling 

 

 

Trygge og nære helsetenester Heilskapleg behandling og  

effektiv ressursbruk 

Ein framtidsretta 

kompetanseorganisasjon 



    

  

Å SKAPE PASIENTENS HELSETJENESTE  
(OG SIKRE FOKUS PÅ PASIENTEN I ALL HANDLING OG 
ADFERD) 

Flytter makten  fra andre som har makt, og til 
pasienten.  
       Og 

 
Lar styringssignalene komme  fra pasientene 
selv! 



    

  

VIKTIGE SPØRSMÅL SOM LEDER 

• Hvilke signaler gir jeg og hvilke styringsbudskap har jeg som 
toppleder i min organisasjon? 

 

• Hvilke møteplasser velger jeg for å utøve min lederrolle? 





    

  

VISJON, VERDIAR, MÅL OG OPPDRAG ER VÅRT 
UTGANGSPUNKT 

Visjonen vår er:  

Fremme helse og livskvalitet i vest 
 

Verdiane våre er:  

Respekt i møte med pasienten  

Kvalitet i prosess og resultat  

Tryggleik for tilgjengelegheit og omsorg 
 

Måla våre er:   

Trygge og nære helsetenester 

Heilskapleg behandling og effektiv ressursbruk 

Ein framtidsretta kompetanseorganisasjon 
 

Oppdraget vårt er: 

•Pasientbehandling  

•Utdanning av helsepersonell 

•Opplæring av pasientar og pårørende 

•Forsking 
 

Betyr det noe for driften av 
sykehuset hvor god leder du er? 


