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Ville du latt en av dine kjære vært pasient på dette hjemmet?

NSH – Helsetjenester til eldre 2018



Uvanlig historie fra virkeligheten?

• Døren lukket, ropte og skrek til hun ble stille
• Ny daglig leder oppdaget at dette var vanlig praksis
• Hele personalet tok røyke- og matpause samtidig og forlot

avdelingen
• Avdelingsledere med stor turnover
• Administrerte avdeling bak en lukket dør
• Millionsprekk i budsjett pga stort sykefravær
• Avdelingsleder hadde gitt opp, personalet bestilte

ekstravakter
• Følte seg forlatt av daglig leder som ikke gav noen veiledning
• Fylkeslegene anslår alvorlig ledelses- og kvalitetssvikt i 40% 

av norske sykehjem



Gammel og ny ledelseskultur

Administrert og styrt?   
Tilnærming:

• Oppgavefokus

• Regler i fokus

• Avviksbehandling negativt

Effekter:

• Høyt sykefravær

• Vikarbruk omfattende

• Økonomi-slit

• Altfor mye å gjøre

• Beslutningsvegring

• Fryktkultur

Ledet?
Tilnærming:
• Relasjoner før oppgaveløsning
• Refleksjon og dialog mer enn regler
• Hendelsesrapportering oppmuntres
• Arbeidsnærvær i fokus
• Ansattes styrker fremheves
• Verdier og mål alltid tydelige
• Nysgjerrighet og åpenhet for nye ting
• Seirene feires

Effekter:
• Mer fornøyde brukere
• Mer fornøyde ansatte
• Økonomi-kontroll



Ledelsesnærværs virkning på medarbeidere

Blant medarbeidere som sier
“Min leder/veileder overser meg”

Aktivt uengasjert Uengasjert Aktivt engasjert

Kilde: Utdanningsprogram, Institute for Healthcare Improvement

Blant medarbeidere som sier
“Min leder fokuserer på mine styrker

og positive egenskaper”

Aktivt uengasjert Uengasjert Aktivt engasjert

2 %

61 %



Employee engagement
is the force that drives

performance outcomes.

IHI (Institute for Healthcare Improvement): Leadership in QI



Ledelse og 
kvalitetsforbedring  

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren



Reference Final Report on the Investigation of the Macondo Well Blowout, Deepwater Horizon Study Group 2011.   Permission 

professor emeritus Robert Bea, Berkeley University 17/2-2013 ved Tore Høie, fra”Ethics “ Fringilla Publishing 2015 

”BP’s corporate culture embedded in risk-taking 

and cost-cutting ”



Sjekk www.pasientsikkerhetsprogammet .no

http://www.p/




Pasientsikkerhetsvisitt

• «Ville du ønsket å ha din nærmeste ved Oppsalhjemmet?»

• Ansatte vet hvor skoen trykker

• Engasjement

• Synlig ledelse

• Ledelsen får innsikt i…

• «Management by 
walking around»



Pasientsikkerhetsvisitt
på Oppsalhjemmet



Ledelsesnærværs virkning på medarbeidere

Blant medarbeidere som sier
“Min leder/veileder overser meg”

Aktivt uengasjert Uengasjert Aktivt engasjert

Kilde: Utdanningsprogram, Institute for Healthcare Improvement

Blant medarbeidere som sier
“Min leder fokuserer på mine styrker

og positive egenskaper”

Aktivt uengasjert Uengasjert Aktivt engasjert

2 %

61 %



En leder skal ikke først og
fremst ha de riktige svarene,  
men de riktige spørsmålene



Skyggeledelse

Sissel Ruud-Hansen

Daglig Leder Oppsalhjemmet

Telefon: 
Mail: sissel.ruud.hansen@norlandia.com

mailto:sissel.ruud.hansen@norlandia.com


Skyggeledelse

• Følg en direkterapporterende kollega gjennom en 
hel arbeidsdag, gjør observasjoner og still 
spørsmål underveis 

• I etterkant, reflekter sammen med den ansatte





Skyggeledelse tar utgangspunkt i
70–20–10 - modellen for læring og utvikling

Arbeidstakere om læring i egen karriere:

- 70 % læring av krevende jobboppgaver

- 20 % veiledning fra kolleger/ledere

- 10 % formalkompetanse, kurs off-site, opplæring





Ledelse og 
kvalitetsforbedring  

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren
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Forbedringsmodellen

Plan

DoStudy

Act

1. Hva ønsker vi å oppnå? 

2. Når er en endring en forbedring? 

3. Hvilke endringer kan iverksettes for å 
skape forbedring? 

. 

Langley ET al. (2009) 

Målet for prosjektet

Målinger

Forbedringstiltak/ideer

Test av ideer i liten skala 

før implementering 
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Heldige som får være med på reisen


