
Mentorprogram for ledere
ved Diakonhjemmet 
sykehus

Therese Bjor Rønningen, HR direktør

Tove Mette Stensrud, enhetsleder



• Kort om Diakonhjemmet Sykehus

• Lederrollen og hva innebærer det å være leder ved 
Diakonhjemmet Sykehus

• Lederutvikling; mentorprogrammet – fra idè til handling

• Erfaring fra mentorprogrammet



Diakonhjemmet Sykehuset:
Steinerud, Vinderen og Tåsen



Hva gjør vi?

Lokalsykehus • 140 000 i tre bydeler i Oslo
• 10 AHUS-pasienter daglig

Behandlinger • Indremedisin, akutt/planlagt kirurgi, 
revmatologi

• Psykisk helse og rus

Nasjonale funksjoner • Center of Excellence innen revmatologi
• Senter for Psykofarmakologi

Forskning • Størst etter universitetssykehusene

Spesialistutdanning • Leger og praksisplass for sykepleiere
• Diakoner og annet helsepersonell



Nøkkeltall 2018

Omsetning 2,1 mrd

Ansatte 1650

Sektoransvar i Oslo 21 %

Senger 200

Polikliniske kons. 163 000

Unike pasienter 39 000

Liggetid 3,4

Ventetid (som/phv) 56/38 dager

Fristbrudd totalt 54

Andel korridorpas 0,4

Psykiatri/somatikk 1/3 – 2/3



Hva skiller oss fra andre sykehus?

Offentlig

Vi får hele 
vårt oppdrag
og alle
ressursene fra
det offentlige
(HSØ)

Privat

Vi kan gå
konkurs, låne
penger i banken, 
er organisert i
Virke og eies av
Stiftelsen
Diakonhjemmet

Ideelt

Vi har et 
diakonalt
verdigrunnlag, 
er del av ideell
sektor og skal
kanalisere
overskuddet
tilbake til
utvikling og 
drift
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Avdelingsledelse

Ledelse er å nå mål 
gjennom andre



Vår ledelsesmodell

Verdibasert forbedringsledelse



Ledelse i sykehus
I spesialisthelsetjenesteloven § 3-9 er det gitt en særregel om 
organiseringen av sykehusvirksomhet som lyder slik: 

”Sykehus skal organiseres slik at det er en ansvarlig leder på alle 
nivåer. 

Departementet kan i forskrift kreve at lederen skal ha bestemte 
kvalifikasjoner. 

Dersom kravet til forsvarlighet gjør det nødvendig, skal det pekes 
ut medisinskfaglige rådgivere.” 

Formålet med bestemmelsen er å sørge for at sykehusene 
etablerer klare ansvarslinjer og ansvarsforhold for ledere på alle 
nivåer i sykehusorganisasjonen. 



Lederrollen
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Ledelse

• Ledelse er å nå mål gjennom andre

• Lederskapet betraktes forskjellig ut i fra 
ståstedet i organisasjonen

• Ledernivåene:





Hvordan er det å være leder ved DS i 
2019?

• Store omstillinger

• Innsparingskrav

• Nytenkning

• Få medarbeiderne på lag

• Innføring av ny teknologi

• Nye måter å jobbe på

• Nye måter å samarbeide på

• Utsatt for benchmarking

• Alt blir satt spørsmål til

• Standardisering – prosedyrer herfra til månen

• Kvalitetsarbeid

• Pasientrettigheter 

• Tilsynsorganer

• Sørge for forsvarlig drift



Tidslinjen - ledelsesutvikling



Ideen om mentorprogram
• Vestheim Rotary – mange medlemmer med ledererfaring fra 

næringslivet. Ønsker gjennom sitt medlemskap å vise 
samfunnsengasjement og «gi noe tilbake»

• Bjørgulf Haukelid

• Ledere ved Diakonhjemmet Sykehus:  Ønske om individuell 
veiledning som ledd i lederutvikling, begrenset ressurser

• 13-15 medlemmer har nå meldt seg som mentorer

• Flere Rotaryforeninger er nysgjerrige på konseptet

Jeg har en 
ide





Pilot mentorprogram 2018
• Målrettet individuell veiledning for ledere
• Samarbeid med Vestheim Rotary
• Utnytte seniorkompetanse (erfarne, tidligere ledere)
• Pilot for 10 enhetsledere 2018, 13 ledere 2019
• Veiledning 10 ganger ca 1 time pr gang
• Symbolsk honorar til veldedighetsarbeid



Adept er en person som 
skal lære og utvikle seg.

Adepten drar nytte av 
mentors kunnskap, 
erfaring og nettverk 

Mentor er en person som 
har kunnskap, erfaring og 

nettverk og som skal 
stimulere til læring og 

utvikling



1. 
Oppstarts

møte 
(2017)

2. 
Forankring i 

sykehus

ledermøtet 3. 
Inngåelse 

av 
kontrakt

4. Invitasjon 
til 

enhetsledere 
via 

avdelingssjef 

5. Individuelle 
møter med 
den enkelte 

adept

6. Sette sammen 
adept og mentor 
«Parringsmøte»

7. Oppstart av 
mentor-

programmet

Januar 2018

8. 
Egenorganiserte 
møter mellom 

mentor og adept

9. Fellesmøte; 
deling av 

erfaringer så 
langt (juni 18)

10. 
Avsluttende 

møte 
(desember 

18)

Oppstart 
nytt kull 

januar 2019



GØY, fått sms med 
hjerte på fra sin 

mentor 

«Fint å få tid til å 
tenke på seg selv, gå i 

detalj, herlig at en 
annen skal sitte å lytte 
og ta imot det han har 

på hjertet»

hjelp til å sortere i en kaotisk 

hverdag, hjelp til å holde motet 

oppe, ble tidlig enige om å være 

ærlige. Møtene har vært 

avgjørende for hennes del. 

Gledet seg til hvert møte. 

Opplever at mentor har vært 

flink til å sette seg inn i 

problemstillingene, stiller gode 

spørsmål og er god til å snakke 

med

«Opplever mer 
nytte av en 
mentor –

adept relasjon 
enn all verdens 

lederkurs»

Erfaringer så langt 
(adeptene):

Er det nyttig å ha en 
utenforstående å diskutere 
utfordringene deres med?
Fått nye ideer? 
Er det moro?

Har vært til 

hjelp for å holde 

seg «stående og 

gående», stå i 

situasjonene. 



Erfaringer (mentorer);
• «det morsomste jeg har gjort hittil i år»

• «supert at seniorenes kompetanse kan brukes på denne 
måten»

• «jeg lærer mye av dette»



Min erfaring som adept
• Tove Mette Stensrud

• Sykepleier siden 1986

• Bred erfaring i ulike roller

• Enhetsleder operasjonsenheten




