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Vi er mange og vi er viktige!!! 

• 6000 ledere med sykepleierbakgrunn i alle deler og nivåer 
i helsetjenesten 

• Ledere er avgjørende for pasienter/pårørende/brukere, 
de ansatte og for arbeidsgiver 

• Ledere er avgjørende for utvikling og endring 

 
En hær av sauer ledet av en løve vil slå en hær av løver ledet 
 av en sau. 
 - Arabisk ordtak  
 



Hva er i endring? 
• Endrede helseutfordringer; i befolkningen og globalt 

 

• Strukturelle endringer og tjenesteutvikling; tverrfaglighet og koordinering, 

endret oppgavefordeling, bruker med virkning, velferdsteknologi/ehelse, i 

høgere utdanning og forskning 

 

• Krav til kvalitet og pasientsikkerhet;  pasient og bruker rettigheter, 

kunnskaps og beslutningsstøtte, data til kvalitetsforbedringer, mestring som 

mål, samhandling og informasjonsflyt 

 

• Nye utdanningsbehov og mangel på kvalifisert og spesialisert 

helsepersonell 

• Pasientens helsetjeneste;  et paradigmeskifte? 

                         



Endringsledelse 
• Har strategier og visjoner for utvikling 
• Sørger for å få alle med seg i utviklings og endringsarbeidet; Etablerer 

optimal læringskultur 
• Jobber strategisk og tar det politiske handlingsrommet;  
    - nye lederroller, nye roller for sykepleiere 
    - synliggjør behov og muligheter for kompetanseøkning 
    - benytter nye finansieringsordninger og brukernes ønsker og valg 
    - synliggjør utviklingsbehov og samhandler med utd/forskning 
• Implementerer ny kunnskap, teknologi og organisering 
• Jobber for tiltrekke seg de beste medarbeiderne og samhandle 
• Etablerer gode LÆRINGSSLØYFER 

 



Gode endringsledere sørger for å kommunisere endringsbehovet. 

Gode endringsledere sørger for å kommunisere endringsbehovet,  
og oversette endringen til de ansatte og hverdagspraksis 



Vilkår for endringsledelse 

Skal helse- og omsorgstjenesten lykkes med omstillingen 

der kvalitet, pasientsikkerhet og kunnskapsbasert praksis 

gjennomsyrer alle deler av tjenester i samspill, med 

pasienten i førersetet, er sykepleiere med lederansvar 

helt sentrale for å sikre gode tjenestetilbud også i 

framtiden. 

 

Men da må lederne må gis rammer, effektiv organisering 

og kompetanse for å møte forventningene. 



Verneombud 

               RAMMER 

 Resultatmål    Mandat: Ledelsesoppgaver

            RELASJONER       og ansvar 

Overenskomster        Overordnede Medarbeidere       

og avtaler                               KOMPETANSE         

                            hos LEDER   Lover og          

Økonomiske og      Lederkollegaer                 Pasienter                   forskrifter 

fysiske rammer          Befolkningen    

            Verdigrunnlag 

     Styringsprinsipper      

   Politiske føringer    Faglige standarder  

 

 

            VILKÅR FOR KOMPETENT LEDELSE 

TV/HTV 



Rammevilkår for endringsledelse 
 

• Økonomiske rammer som gir mulighet for utvikling 

• «Kontrollspenn» og mulighet til oppfølging av 

medarbeidere 

• Kompetente medarbeider og mulighet til 

kompetanseøkning etter behov 

• God lederstøtte, over og ved siden 

• Gode styringsverktøy for kvalitet som internasjonal 

klassifikasjon av sykepleiepraksis (ICNP) og PPS 

• Gode muligheter for samhandling 

 

 

 

 



Organisering av sykepleietjenesten 
Alle må dra i samme retning med felles visjoner og mål; 

• Teamorganisering og medisinsk understøttelse av de store 

helse- og omsorgtjenestene i kommunene 

• Organisering av tjenestene samlet i kommunene 

 

• Flerfaglige toppledergrupper i spesialisthelsetjenesten der 

sykepleiere har en naturlig plass 

• Sykepleierklinikker el. i spesialisthelsetjenesten 

• Innhold i pakkeforløpskoordinator funksjonen 

• Ambulante team og samhandling 

 

 

 
 



Kompetanse i ledelse og  

endringsledelse 
• De fleste sykepleieledere har eller er i gang med 

lederutdanning 

• KS og Hdir lederutviklingsprogram 

• Lederprogram i spesialisthelsetjenesten 

 

I tillegg er det behov for kompetanse i politiske 

beslutningsveier og påvirkningsmuligheter og til å 

omsette politikk  til hverdagspraksis i sykepleie. 
 

 



NSFs lederutviklingsprogram med 

fokus på endringsledelse (LFC) 

Sykepleiere med lederansvar har en helt sentral rolle for å sikre gode tjenestetilbud i 

fremtiden.  

 

LFC-programmet vil stimulere ledere til å bidra aktivt i utviklingen av profesjonen og 

være pådrivere for en god helsepolitikk. 

 

LFC- programmet er gratis for NSF-medlemmer. Søknadsfrist: 15. oktober 2015 

 

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her: https://www.nsf.no 

 








