
Ledernettverk – hvilke fordeler gir dette for pasienten?  

av Gitte Korvann, avdelingsleder Nedre Romerike KAD 

Den 14.-16. mai 2018 hadde jeg gleden ved å delta på LNNs nettverkskonferanse for 
sykepleieledere i København. LNN står for ledernettverk for sykepleieledere i Norden. I 
styret i LNN sitter også vår egen faggruppeleder i NSF LSL. 

LNN arrangerer lederkonferanser hvert annet år. Dette går på omgang blant 
medlemslandene. Neste konferanse holdes i Helsinki i 2020.  

Gudlaug Rakel Gudjonsdottir, konsernsjef ved Landssykehuset på Island og tidligere leder av 
den Islandske sykepleierlederorganisasjonen, holdt et eget foredrag i København om 
nettopp ledernettverk. Hun hadde sett på følgende: «Does the patient benefit from 
networking?»  

o “Share the knowledge – enchance the experience”  
o “Knowledge sharing networks” 

Gudlaug Rakel Gudjonsdottir delte videre sine erfaringer om hvordan de ved Landssykehuset 
hadde forbedret kvaliteten på tjenesten, ved å overvåke ulike indikatorer. De overvåket 
antall pasienter, lengde på oppholdet, ventetid på venterom, ventetid på ledig seng, 
triagering, legekonsultasjon etc. Ved systematisk å legge inn data over indikatorene over en 
lengre periode, kunne de ut fra målingene definere avvikene og igangsette tiltak. Videre gav 
dette en god risikostyring av avdelingen. Indikatorene ble systematisk overvåket og var lett 
synlig på monitorer på avdelingen. Grønn farge indikerte en monitorering hver time, gult 
indikerte at man straks skulle forenkle flyten i avdelingen og mulig omrokere personalet. 
Rødt indikerte at her måtte avdelingen prioritere å ivareta bare pasienter på triagenivå 1-3, 
til avdelingen igjen var stabilisert.  Deres erfaring ved Landssykehuset var at de hadde 
forbedret følgende:  

• Bedre oversikt over antall operasjoner 

• Mer åpenhet i avdelingen 

• Bedre kommunikasjon 

• Forbedret teamarbeidet – økt nettverksbygging 

• Bedre kvalitet på tjenesten 

• Bedre prosesser 

• Bedre ressursutnyttelse 

LNN er et eksepsjonelt godt sted til å møte kollegaer og dele kunnskap og erfaringer med. 
Når dette samtidig gjøres i hyggelig atmosfære og omgivelser kan det ikke bli bedre.  

Når man skal bygge nettverk er det 5 viktige spørsmål man skal tenke over, sier Morten Høie 
Abrahamsen ved BI. Dette er:  

1. Hva ønsker jeg å oppnå? Det er viktig å ha et mål for nettverksaktivitetene. Dersom du 
jobber målrettet, vil du ha større mulighet til å lykkes.  



2. Hvem kjenner jeg? Skaff deg først en oversikt over nettverket ditt slik det er i dag, og 
hvor du ønsker å utvide det gjennom å bygge nye relasjoner. Hvem kan du samarbeide 
med? Hvor er det viktig for deg å bli inkludert eller få innpass? Tenk over hvem du 
kjenner som kan introdusere deg, eller har informasjon som kan være nyttig for deg.  

3. Hva kan jeg tilby? For å få, må du dele. I et nettverk har alle en funksjon eller bestemte 
roller. Hva kan du tilføre nettverket? Hvorfor skal noen ønske å samarbeide med deg? 
Hvordan kan nettverket blir styrket ved din tilstedeværelse? For å bli en del av et 
nettverk må du være relevant - du må ha noe å bidra med. Det kan være informasjon, 
teknologi, kunnskap, oversikt eller kontakter og forbindelser som du har.  

4. Hvordan skal jeg få innpass? I tillegg til å ha noe å bidra, er det viktig å kunne mobilisere 
andre aktører i nettverket. Det er ikke gitt at andre forstår at det du tilbyr er svar på 
akkurat deres utfordringer.  

5.  Hvilke egenskaper trenger jeg? Nettverksbygging er egentlig systematisk 
relasjonsbygging. Fra forskningen vet vi at tillit, samarbeid, læring, deling og åpenhet er 
forutsetninger for å etablere gode relasjoner. Vi vet også at gode relasjoner er 
forpliktende og krever langsiktighet.  

Å bygge gode relasjoner handler derfor om å håndtere denne tosidigheten: På den ene siden 
gir relasjoner muligheter, på den andre siden medfører de forpliktelser, fastslår Morten Høie 
Abrahamsen.   

Nå nærmer vi oss en ny stor lederkonferanse. NSFs 5. nasjonale lederkonferanse går av 
stabelen den 30.- 31. oktober i Bergen. Tema i år er «Ansvar, makt og myndighet – Fullt og 
helt, ikke stykkevis og delt». Håper vi sees i Bergen for god ledernettverksbygging!  

 

 


