
Helse Sør-Øst RHF 
Gode og likeverdige helsetjenester  til alle som 
trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, 
bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. 

God ledelse krever en god leder 

Hvordan finne talentene? 
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11 helseforetak 
• Akershus universitetssykehus 
• Oslo universitetssykehus 
• Sunnaas sykehus 
• Sykehusapotekene 
• Sykehuspartner 
• Sykehuset i Vestfold 
• Sykehuset Innlandet 
• Sykehuset Telemark  
• Sykehuset Østfold 
• Sørlandet sykehus 
• Vestre Viken 
 

Helse Sør-Øst RHF har også et forpliktende 
samarbeide med ideelle private:  
 
• Lovisenberg Diakonale Sykehus 
• Diakonhjemmet Sykehus 
• Martina Hansens Hospital 
• Revmatismesykehuset 
• Betanien Hospital  



Vår overordnede målbilde 



Ledelse i spesialisthelsetjenesten  
- er en krevende jobb 

Ledermobilisering 

Side 4 



Hvorfor ledermobilisering? 

• Våre mål og utfordringer krever god ledelse 

• Stort behov for nye ledere 

• Ønsker flere søkere til lederstillinger 

Ledermobilisering 

Side 5 

1 



Hva vil vi oppnå  
med satsningen? 

• Ønsket framtidig situasjon 

• Hva skal satsningen levere? 

• Hva tilbyr vi lederkandidatene? 



Målgruppe lederrekruttering og hvem ser vi etter? 

Medarbeidere fra alle faggrupper som: 

• Har interesse for ledelse og vurderer ledelse som 
karrierevei 

• Vurderes av egen ledelse til å ha et lederpotensial 

• Er på et sted i karrieren som gir mulighet for flere 
år som leder 

 



Roller og ansvar i satsningen 

• Administrerende direktør: Oppdragseier og bestiller. Beslutter innretning 
og omfang. 

• Klinikk-/divisjonsdirektør: Beslutter innretning i sin klinikk. Godkjenner 
valg av kandidater. Følger opp fremdrift.  

• Avdelingssjef:  Hovedansvar for å velge ut og følge opp kandidater. Støtter 
førstelinjeleder. 

• Førstelinjeleder: Bidrar i utvelgelsen av kandidater. Støtter og legger til 
rette for kandidatene.  

• HR: Koordinator og tilrettelegger.  

• Tillitsvalgte/verneombud: Ambassadører. Lyttepost. 

 

 

 

 

Alle medarbeidere kan gi tips til gode kandidater 
 

 



Hva tilbyr vi våre lederkandidater? 

• Mulighet til å utforske og reflektere over hva det 
innebærer å være leder. 

• Bli bedre kjent med seg selv – sine styrker og 
utviklingsområder med tanke på ledelse. 

• Se foretakets virksomhet ut fra et ledelsesperspektiv. 

• Bygge nettverk med andre lederkandidater. 

• Møte ulike ledere og bli kjent med deres 
ledelsesutfordringer. 

 



Veien inn i ledelse 

Tiltrekke 

Skape interesse 

Engasjere 

1 

Velge ut 

Dialog leder - medarbeider: 

Er ledelse noe for deg? 

2 
Bevisstgjøre 
3 

Innblikk i lederhverdagen 

Refleksjonsarenaer 

Trene 
4 

Grunnleggende  

lederferdigheter 

Prøve ut 
5 

Konkrete 

lederoppgaver 



Vi vil mobilisere morgendagens ledere 
og skape 

lyst vilje og mot 

til å utøve god ledelse 



Ønsket framtidig situasjon 

• Foretakene har god tilgang på motiverte og kompetente 
etterfølgere til ulike lederstillinger. 

• Lederne tar en aktiv rolle i å utvikle morgendagens ledere. 

• Foretakene har gode arenaer og prosesser for å 
identifisere og følge opp lederkandidater.  

• Det oppleves som attraktivt å være leder i helse. 



For å møte fremtidens utfordringer,  

må vi sikre tilstrekkelig ledelseskapasitet. 

Det krever langsiktig og systematisk jobbing over tid. 
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