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lnnspill til oppfolging av rapporten “Nasjonal plattform for ledelse i helseforetak”

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har med interesse fulgt arbeidet og lest rapporten “Nasjonal
plattform for ledelse i helseforetak”. Rapporten ble oversendt 6. juni2012, med ønske om innspill
som kan bidra til videre utvikling av resultatet av prosjektet — lederplattformen: Med andre ord
hvordan det skisserte utfordringsbildet og lederbehovene etter NSFs oppfatning bør følges opp
videre nasjonalt, regionalt og lokalt.

Innledningsvis vil vi gi uttrykk for at NSF gjenkjenner de sentrale delene av rapportens skisserte
utfordringsbilder og dilemmaer. Det er mye som fungerer bra mange steder, og samtidig er det
åpenbart et stort behov for å “utvikle ledelse som virkemiddel for å skape gode og likeverdige
helsetjenester”. Med nærmere 2000 medlemmer i lederroller, og et stort antall tillitsvalgte og
over 33 000 sykepleierårsverk i sektoren mottar vi mange tilbakemeldinger fra “hverdagen” i
spesialisthelsetjenesten. Mange av disse handler direkte/indirekte om ledelse og organisering.

Det er svært mange områder vi gjerne vil kommentere på, men tenker at vårt innspill i denne
omgang bør være avgrenset og velger å løfte fram følgende tre tema:

A) Kort i forhold til lederplattformens anbefalinger 1), 3), 4), 5),
B) Litt mer om anbefaling 2) Førstelinjeledere...
G) NSF en profesjonsorganisasjon for sykepleiere med lederansvar.

Som allerede nevnt gjenkjenner vi mye i den skisserte virkelighetsbeskrivelsen og uffordrings
bildet i plattformen — og oppfatter at det vil være et meningsfullt utgangspunkt for det videre
arbeidet bI a med å styrke fokus på god “ledelse helt ut” i helseforetakene.
“Alle” snakker om medarbeiderne som virksomhetenes viktigste ressurs, og plattformen har
fortjenestefullt tatt inn et viktig sitat på side 9: “God personalledelse og god faglig ledelse har
betydning for trivsel og sykefravær og for at medarbeiderne skal ønske å bli i jobben. Helse-,
miljø og sikkerhetsarbeid er langsiktig arbeid som krever tid og prioritering” (NHOP 2011 — 15).
Og selv om “medarbeider” er nevnt totalt 40 ganger i dokumentet — vil det etter vår oppfatning
være viktig at man i fortsettelsen av satsingen setter et ennå tydeligere fokus på ledernes
personalansvar — og på relevante tema som empowerment, medledelse, selvledelse.
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God involvering av medarbeiderne, samt aktiv bruk av tillitsvalgte og verneombud (jfr oven
nevnte sitat) vil være en sentral forutsetning om det samlede lederskapet i RHF/HF skal lykkes i
ambisjoner om god resultater gjennom endringsledelse, implementering av kunnskapsbasert
praksis, samt økt tilslutning/lojalitet (compliance) til faglige retningslinjer og prosedyrer.

Kort oppsummert in the absence ot a supportive organizational culture, specific interventions may not
be sufficient for the highest pertormance in care tor patients with AMI”. Artikkelen i Annals ot Intemal
Medicine bekrefter det som de fleste har ertart i klinisk arbeid/ledelse, nemlig at pasientresultatene i svært
høy grad er betinget av kommunikasjon, samarbeidsklima/kultur, tilstedeværende og involverende
ledelse, og anerkjennelse av samtlige helsearbeideres bidrag. Og ikke bare på “protocols and processes”,
tilgang på det siste innen teknologi og eller personlig spisskompetanse. (Curry L. et al:; March 15, 2011)

NSF mener for øvrig det er tankevekkende at det i mange helseforetak, avdelinger og seksjoner
ikke finnes faglige målsettinger der bl a sykepleietjenestens ansvar og bidrag er tydelig definert.
Mangelen på felles overordnede strategier for denne samlet sett største ressursinnsatsen på HF
- nivå er en betydelig svakhet i mange virksomheter i spesialisthelsetjenesten ikke minst i et
ledelsesperspektiv. Det er efter vår mening behov for nytenkning også i forhold til organisasjons
modeller og verktøy som kan bidra til å bedre det mange sykepleiere med lederansvar
rapporterer som en situasjon preget av faglig isolasjon/uønsket variasjon.

A) Kort i forhold til lederplattformens anbefalincier 1). 3).4). 5)
I platiformen er det satt av mye plass og oppmerksomhet på behovet for ledelseskompetanse,
kompetanseutvikling, samt kjennskap og bevissthet i forhold til lederkravene evt gjennom et nytt
nasjonalt rammeverk. Videre er det sterkt fokus på lederteam, samt samarbeidet mellom ledere
både vertikalt og horisontalt. Samtidig som det rapporteres om stor tilslutning blant ledere i
forhold til Iederkrav og verdier, anbefales det et fortsatt sterkt fokus på dette (1) og 4)). At man i
tillegg anbefaler implementering av lederkravene i profesjonsutdanningene (5)) forsterker et
inntrykk av en tro på god effekt av noen timers undervisning og tydelighet i krav og forventninger
“top — down”. Dette kan fortone seg nokså fjernt fra “hverdagslederen” som til enhver tid skal
sikre tilstrekkelig og rett kompetanse i den “24/7 oppfølgingen av pasienter og pårørende”, og
samtidig sørge for et godt fag- og arbeidsmiljø for medarbeiderne.

NSF har “til alle tider” og i mange sammenhenger pekt på behovet for både helsefaglig- og
ledelseskompetanse hos dem som skal gå inn i lederroller i helsetjenesten for å ivareta det
juridiske, etiske, administrative og systemfaglig ansvaret som følger stillingen.
Ved en konkretisering/oppfølging av ledelsesplaftformen vil det være viktig å få med bredden
både i de svært ulike “settinger” og i nivåene ledere i helseforetakene befinner seg i; Favne både
“hverdagsledelse” og strategisk topp nivå, og de opptil flere nivåene i mellom. (Jfr Plattform for
ledelse i staten: FAD 9/2008)

B) Litt mer om anbefaling 2) Førstelinieledelse
NSF har over tid hatt en økende bekymring knyttet til arbeidssituasjonen for mange av våre over
1500 medlemmer som er ledere på “det pasientnære nivået”; der kvaliteten kontinuerlig skapes
og en ikke kan “se bort fra” de konkrete dilemmaene medarbeiderne erfarer i møtet pasienter og
pårørende. Vi hilser derfor plattformens klare budskap om utfordringene og de sterke
anbefalinger for satsing på disse lederne varmt velkommen.
Etter vår oppfatning er det lederne nettopp på dette nivået som vil ha den avgjørende
betydningen framover både for økonomisk bærekraft og kvalitetlpasientsikkerhet, bI a fordi de
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må ha en kompetanse der de løpende kan vurdere og allokere riktige ressurser til den enkelte
pasient. I tillegg til å være sterkt opptatt av arbeidssituasjonen (bI a store kontrollspenn, lite
tilgjenglig støttepersonell og styringsinformasjon), den organisatoriske legitimitet, rolle og
anerkjennelse av ledere på dette nivået enkeltvis, er det viktig å se på hvordan disse lederne
har tilgang på felles arenaer for kvalitetsutvikling, støttesystemer, og kompetansebygging.
Det er videre viktig for NSF å peke på man i det videre arbeidet inkluderer fokus på
rammevilkårene/mulighetene for implementering av kunnskapsbasert praksis (kompetanse-
utvikling/faglige retningslinjer/pasientforløp, tilgang på kvalitetssikrede prosedyreverk osv.), slik
at risikoen for tilfeldig variasjon og svak faglig kvalitet reduseres mest mulig.

Sammen med annet pleiefaglig personell utgjør sykepleiere over 50 % av medarbeiderne i
spesialisthelsetjenesten, og NSF finner det naturlig at RHFene framover i større grad enn hittil
etterspør og utfordrer HF’ene til benytte målinger på kvalitetsparametre som inkluderer sentrale
områder også for sykepleietjenesten, og at disse blir tilgjengelig for førstelinjeledere slik at disse
kan benyttes aktivt i lokalt forbedringsarbeid på de enkelte enheter/poster.
httDs://www.sykeplelerforbundet.no/fap/kva itetsind katorer

Cl NSF en profesionsorpanisasion for sykepleiere med lederansvar
Samlet sett har NSF over 5000 medlemmer med lederansvar. Disse er engasjert i mange av de
over 30 faggruppene i tillegg til egen NSF5 landsgruppe for sykepleieledere. NSF5 tilbud overfor
ledermedlemmer strekker seg fra nasjonale prosjekter/dialogmøter, regionale konferanser og
fylkesvise samlinger, nettverk og nyhetsbrev osv, til lokale aktiviteter.

I samarbeid bI a med Kunnskapssenteret har NSF gjennomført flere prosjekter bi a i forhold til
styrking av ledelse på pasientnære nivå. Ett med utgangspunktet i tenkningen til Paul Pisek et al,
NHS om de i sentrale kompetanseområdene for ledere i helsetjenesten; Forbedrings
kompetanse, administrativ kompetanse og helsefaglig kompetanse (“Kloke Grep” NSF
publikasjon). httDs://www.svkeDleierforbundet.no/ikbViewer/Content/1 5891 9/NSF-%231 4867-vi -

Kloke grep Forte unger fra sykeDleiere med lederansvar Ende g version oktober 2007.PD
F
Videre har NSF samarbeidet med Kunnskapssenteret om gjennombruddsprosjektet “med
pasientens øyne der ledere sammen medarbeidere og pasienter/ pårørende sammen skapte
forbedring i tjenestetilbudet med utgangspunkt i aktiv brukermedvirkning.
httD://www.kunnskapsse teret.no/Publikasioner/RaDport+fra+kva etsprosiektet÷%22. med+pasi
entens+%C3%B8vne..%22 6664.cms

Med dette som noen elementer i organisasjonens bakgrunn og utgangspunkt, og med 89 % av
lederne på det pasientnære nivået i sykehusene med fagbakgrunn som sykepleiere (INTORG
2009 s 28), ønsker NSF å signalisere et ønske om å bidra til videreutvikling av ledelses
plattformen og utfordrer RHF/HFene til samarbeid om f,Øles aktiviteter på dette feltet framover,
på tilsvarende måte som andre profesjonsorganisasjo2dr.
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