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Nærledelse 
Mål 1: Innen utgangen av 2022 skal helse og mestring ha etablert en 

lederstruktur med klart definert lederspenn der avdelingslederne er 
plassert fysisk nær klinisk praksis i linje til enhetsleder som 
rapporterer til kommunalsjef i et profesjonalisert lederteam med 
tydelige funksjonsbeskrivelser 

Mål 2: Innen utgangen av 2022 skal lederteamet i helse og mestring 
oppleve psykologisk trygghet (trygge på å ta imot innspill, 
tilbakemeldinger og kritikk) i et lederteam med faste møtepunkter 
der årshjul styrer prioriterte tema 

Mål 3: Innen utgangen av 2022 skal ledere i helse og mestring prioritere tid 
til å jobbe med verdiarbeid og synlighet ved å delegere bort arbeid 
som er tidstyver og kan delegeres 



Kvalitetsutvikling og 
kompetanseheving

Mål 4: Innen utgangen av 2023 skal helse og mestring ha et etablert planverk, ledelse og 
støttefunksjoner som sikrer at kunnskapsbasert praksis kontinuerlig utvikles og ligger 
til grunn for alle beslutninger  

Mål 5: Helse og mestring skal innen utgangen av 2022 organiseres slik at sektoren både har 
spisset og generell kompetanse, og har tilgjengelige støttefunksjoner med relevant 
kunnskap, innen kommunens satsningsområder 

Mål 6: Innen utgangen av 2023 skal helse og mestring ha etablert en medvirkningsstruktur og 
-kultur som sikrer at alle brukere, pårørende og ansatte involveres så tidlig som mulig i 
det som angår dem, gjennom etablerte fora og etter gjeldende regelverk 

Mål 7: Innen utgangen av 2022 skal tverrfaglig og tverretatlig samarbeid være førstevalget i 
komplekse problemstillinger innen helse og mestring, samt at kompetanse og 
ressurser brukes på tvers av organisatorisk tilknytning når brukerens behov tilsier det 



Digitale verktøy og infrastruktur

Mål 8: Innen utgangen av 2022 skal alle enheter innen helse og mestring ha 
på plass oppdaterte digitale verktøy som fungerer teknisk, til 
informasjonsutveksling, og til arbeids- og oppgavefordeling 





Lederutvikling

• Integrert i daglig praksis

• Individuell og i samhandling

• Kontinuerlig

• Kapasitet og kapabilitet



Hvordan forstår vi ledelse?

• En prosess som gir andre muligheten til å forstå, være enig i, og 
arbeide mot felles mål

• Involvering og fasilitering

• Hensikt: selvledelse

(Stewart, Courtright, & 
Manz, 2011; Yukl, 2009)



Ulike lederstiler

• Kommando og kontroll

• Endring

• La det skure og gå!



Kompleksitet

• Variasjon

• Uforutsigbarhet

• Motsetninger og makt

• Bevisste og ubevisste valg



Transformativ læring

• Kritisk refleksjon

• Åpen drøfting

• Bruke den nye forståelsen i praksis

Illeris, 2015



Prinsipper

• Støtte utviklende prosesser

• Tilrettelegge for interaksjon i nettverk

• Myndiggjørende lederstil

Pedagogisk

Strukturelt

Organisatorisk


