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PROP. 1S (2014 – 2015) 

I oppfølgingen av avtalen om 
kvalitetsutvikling i de 
kommunale helse- og 
omsorgstjenestene mellom 
regjeringen og KS er det 
igangsatt et arbeid med å 
utvikle en ny lederopplæring 
for ledere i helse- og 
omsorgstjenestene i 
kommuner og 
fylkeskommuner.  
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Målgruppe for utdanninga 

• Einings-/verksemdsleiarar i kommunar/fylkeskommunar som 
rapporterer direkte til rådmanns-/ kommunaldirektør- eller 
fylkestannlege-/fylkesrådmannsnivå.  

• Andre med relevant leiaransvar kan også søkje opptak.  

• Eventuelle leiarar utan formell utdanning på bachelornivå skal 
kunne få plass på særskilte vilkår.  
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Delmål: 12 000 NYE ÅRSVERK MED HEVA 
UTDANNINGSNIVÅ 

112 422 årsverk i 2007 (SSB) 128 850 årsverk i 2014 
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Relevant utdanning i fylkene - høgast og 
lågast andel (SSB) 
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Andel heiltidsarbeid blant helsefagarbeidarar 
og sjukepleiarar i 2014 (SSB) 
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Helseledelse 
Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten 
 
 
 
30stp Executive Master of Management-program 
Fagansvar: Thomas Hoholm og Werner Christie 



Lederutfordringer 

• Hverdagen i hjemmetjenesten i Oslo-bydel 
– Fantastisk motivasjon og omsorg for pasienten, og godt samtaleklima 

– Høyt tempo, teknologisk «kaos», lokal tilpasning, skvis mellom behov og ressurser 

– Samhandlingsutfordringer ifht fastleger og sykehus 

• Utfordringer fra innovativt prosjekt til permanent praksis 
– Eks. mobil røntgen, telemedisin, mobilt sårstell  

• Oppgradering og omorganisering av kompetanse 
– Spesialisering av personell i kommunale tjenester (sykere pasienter hjem) 

– Utvikling av helsehus, observasjonsposter, akuttposter, etc. 

– Innføring av teknologi for samhandling, selvhjelp, overvåking, sikkerhet, etc 

 

• «Pasientorientering»? Hvem representerer pasienten? 

 

 

 



1. Kunnskapsgrunnlaget 

• Store behov for utvikling og endring i helse og omsorg, f.eks.:  

– Pasientsentriske løsninger 

– Omorganisering og teknologi/infrastruktur for samhandling 

– Reorganisering av sykehus (både mtp helhetlige pasientforløp og spesialisert medisin) 

– Bedre evne til og metodikk for innovative innkjøp 

– Økonomisk organisering som muliggjør tjenesteinnovasjon, effektivisering, etc. 

 

• BIs rolle som kunnskapspartner for sektoren 

– Gjennomgående tematikk: ledelse, organisering og styring (særlig for innovasjon og endring) 

– Vitenskapelig og praksis-basert troverdighet i møte med sektoren 

– Utvikling av internasjonale og nasjonale forskernettverk 

 



1. Bakgrunn, forskning 

• BI har forsket på/med offentlig sektor lenge 
– Styring og ledelse, innovasjon og endring, økonomi og organisering, osv. 

 

• Ledelsesorientert forskning i sektoren har vært under-prioritert i Norge 
– Relativt mye statsvitenskapelig, samf.øk., sosiologisk, teknologisk og medisinsk forskning 

– Relativt få studier av ledelse, organisering og styring i praksis 
 

• Samarbeid om forskning på innovasjon i helse fra 2004 
– Institutt for informatikk, UiO 

– Intervensjonssenteret og Idèpoliklinkken, OUS 

– Helsetjenesteforskning (HØKH), Ahus 

– Kommuner: Oslo, Skedsmo, Larvik, m.fl. 
 

• Samarbeid om forskning på ledelse og organisering av helse internasjonalt 
– Eks. Manchester, Warwick, Uppsala, KTH, Gøteborg, Chalmers, Syddanske, CBS, Milano, Lugano 



1. Prosjektportefølje, forskning 

• E-meldinger mellom sykehus og kommuner (2013-2017) 
– Styrke kunnskapsbasert innføring av e-meldingsløsninger: implementering, info-kvalitet, inter-organisatorisk 

– BI + UiO IFI + Ahus HØKH + Oslo kommune + Skedsmo kommune (+ Manchester + Lugano) 

 

• Pasientsentriske løsninger og infrastruktur (2012-2016) 
– En rekke case-studier av pasientjournalsystemer, portaler, nye tjenester. Mer «responsive» strukturer? 

– UiO IFI + BI + OUS + Sunnaas + Oslo kommune (+ en rekke europeiske forskningsmiljø) 

 

• Regional innovasjon i Østfold og Rogaland (2011-2013 + 2014-2017) 
– Velferdsteknologi i kommunene 

– BI (Oslo og Stavanger) + Østfoldforskning + HiØ 

 

• Kateterbasert bytte av hjerteklaff (TAVI) (2010-2016) 
– Sammenligner 8-10 sykehus i Skandinavia (+ England og Italia?) 

– UiO IFI + BI + Rikshospitalet (+ Warwick, Uppsala, Gøteborg, Bocconi) 

 

 



1. Innovasjon for pasientens helsetjeneste: 
Centre for Connected Care (C3, Sfi) 

• Innovasjon i pasientsentriske løsninger 
 

• 8 år, finansiert av NFR og deltakerne 
 

• Oslo universitetssykehus 
– Forskningspartnere: BI, UiO IFI, AHO, Ahus HØKH 

– Offentlige partnere: Oslo, Larvik, Ahus 

– Private partnere: Siemens, Telenor Objects, Oslo 
Medtech, Accenture, m.fl. 



• Tema 1 Pasient-sentriske tjenester 
– Pasient-sentriske tjenester som forener mennesker, prosesser og teknologi ved å knytte 

pasienter til helsepersonell og hjemmebasert behandling. 

 

 

• Tema 2 IKT infrastruktur  
– Utvikling av pasientsentrisk infrastruktur og interoperabile løsninger; sensor-data og 

medisinsk informasjon mellom pasienter, fagfolk, industri og beslutningstakere. 

 

 

• Tema 3 Kommersialisering, implementering og spredning 
– Vurderingsmetodikk for medisinske fordeler og helseverdi av nye løsninger. 

Kompetanse og organisering for innovative innkjøp, og implementering. 

 

1. C3: Utvikle, teste og ta i bruk nye produkter og tjenester 

som kan møte morgendagens behov for helsetjenester 

  



2. Utdanning for ledere i off.sektor 

• Skreddersydde videreutdanningsprogram 
– Bl.a. rådmenn, helse og omsorg, kommuner, etc 

 

• Store satsninger:  
– Skoleledelse 

– Forsvaret 

– Skatt 

– Norges Forskningsråd 

 

• Åpne program 
– Bachelorprogram i helseledelse 

– Generiske bachelor og master of management-program 

 



2. Utdanning for ledere i off.sektor (EVU) 

• Eksisterende portefølje: 
– Bachelorprogrammer (nettstudier) 

• Grunnstudiet, Ferdigheter i helseledelse 

• Fordypningsstudiet, Helsetjenestens rammebetingelser 

– Master of Management 

• Program for rådmenn og kommunale toppledere 

 

• Utvikling av nye program: 
– EMM i Helseledelse: Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten 

• Helsedirektoratet (kommunale og fylkeskommunale ledere) 

– EMM i Innovasjonsledelse 

• C3, Inven2, cancer-miljøet, etc. 

– I tillegg kan det blir aktuelt med EMM i innkjøp, tjenesteutvikling, styring, osv. 



3. Masterprogram i helseledelse 

• Vår visjon er å utdanne handlekraftige og kompetente ledere for helse- og 
omsorgstjenestene, som kan håndtere sektorens omfattende behov for 
endring, utvikling og innovasjon 

 

• 6 moduler (30 stp) 
– Ledelse og samhandling i kunnskapsorganisasjoner   

– Organisasjonskultur og gruppedynamikk    

– Ledelse av innovasjon og endring     

– Strategisk forvaltning og utvikling av kompetanse    

– Ledelse og økonomi: Styring i offentlig forvaltning   

– Jus, internkontroll og etikk     



3. Hvordan sikre læring som påvirker praksis? 

• Forskningsbasert undervisning 
– Dyktige forskere foreleser på sine felt 

• Praktisk orientert pedagogikk 
– Trening, diskusjon og case 

• Lederutvikling 
– Individ og gruppe 

• Prosjektoppgave 
– Utviklingsprosjekt i egen virksomhet 



Oppsummert: BIs bidrag til helsesektoren 

• Vi vil være en kunnskapspartner som skal styrke ledelseskapasitet, omstillingsevne og 
innovasjon i sektoren. 

– Studentene vil bidra til pasientorientering og samhandling 

– Studentene vil utvikle kompetanse til å jobbe i spennet mellom forvaltning og praksis 

 

• Vi vil forske og utdanne parallelt. 
 

• Vi vil kontinuerlig utvide og forbedre våre utdanningsprogram. Muligheter for full 
mastergrad. 



Ledelse, rekruttering og kompetanse 

 
Anne-Cathrine Hjertaas 
Avdelingsdirektør KS 
 



 Arbeidsgiverutfordring
er 2015 
Sykefravær 
Høy andel 
deltidsansatte 
Nyskaping og 
innovasjon 
Ledelse 



Helsepersonell i helse- og sosialsektoren pr 
100 000 innbyggere 2010/2013 
 

  Norge Danmark Sverige Finland  Island 

Lege 419 348 374 303 353 

Tannlege 88 79 80 74 89 

Sykepleier 1640 1004 1051 1078 871 

Radiograf 53 26 36 50 37 

Hjelpepleiere/helsesfagarb 1353 642 - 1351 - 

Jordmødre 54 30 72 40 - 

Fysioterapeuter 181 147 122 150 148 

Bioingeinør/lab 97 102 - 98 98 

Ergoterapeut* 0,8 1,5 1 - 0,9 

Kilde: NOMESCO 

*Kilde: wfot 










