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Almenn niðurstaða rannsókna: 

Þörf fyrir sterkari forystu í heilbrigðisþjónustu
Norðurlönd – Bandaríkin – Kanada – Ísland

Leiðtogar:

• Nálægir

Stofnanir:

•Skýrir verkferlar

IOM, 2011; Dellve, et al, 2009; RNAO, 2008; Laschinger, 2008; Gunnarsdóttir, 2005; Kuokkanen & Leino-Kilpi, 2001 

• Styðjandi

• Mynda traust

• Skapa samstöðu

•Aðgangur að upplýsingum

•Öryggi sjúklinga og starfsfólks

•Tækifæri til að læra og þroskast



Umfjöllun nú:

1. Hvað er þjónandi forysta?

2. Fyrirmyndir hérlendis og erlendis

3. Innleiðing þjónandi forystu á LSH 2005 – 2007



Robert Greenleaf: frumkvöðull þjónandi forystu (1904 – 1990)

Þjónandi leiðtogi er í fyrsta lagi þjónn. ... 

Byrjunin er eðlislæg tilfinning um að vilja þjóna. Síðar leiðir meðvituð 

Þjónandi forysta: 
Hugmyndafræði samskipta og forystu

ákvörðun viðkomandi til forystu. Slíkur einstaklingur er ólíkur þeim sem er 

fyrst leiðtogi. ...  

Besti prófsteininn á þetta, og jafnframt sá þyngsti er: 

•Vaxa þau sem er þjónað sem einstaklingar? 

•Verða þau heilsuhraustari? Fá þau meiri visku, frelsi og sjálfstæði? 

•Verða þau sjálf líklegri til að vera þjónandi leiðtogar?
Greenleaf 1970 / 2008, bls. 15



Þjónandi forysta
Hugmyndafræði samskipta, stjórnunar og forystu

Traust
Siðgæði
Leiðsögn
Stuðningur

Starfsfólk blómstri
Njóti sín í starfi

Sker sig frá öðrum hugmyndum:
• Þjónustan er hið einstaka
• Nær til alls starfsfólks
• Gagnkvæm þjónusta.

Hagsmunir hópsins
Samstaða
Sjálfræði
Ábyrgð

Njóti sín í starfi
Nái árangri

Þroskist

• Gagnkvæm þjónusta

Kröfur til leiðtoga: Sjálfsþekking - Þroski



Þjónandi forysta

Undirstaða starfs í fjölmörgum

fyrirtækjum og stofnunum
Gæði þjónustu 

Hagnaður 
.

fyrirtækjum og stofnunum Hagnaður 



Sjúkrahús



Iðnfyrirtæki – Háskólar

Veitingahúsakeðja



Flugfélög & Verslunarkeðjur



Varnarmál & Hjálparstarf



Vöruhús – Verktakar

Vefverslun



Þjónandi forysta hugmyndafræði

sterkra leiðtoga 

Hugrekki
Hógværð

Hvatning

Hlustun

Hreinskilni

... Þjónusta 
Thor Jensen

1863 – 1947



Thor Jensen 1863 – 1947

Þjónandi leiðtogi

Eftir að verzlunarrekstur minn í Borgarnesi var kominn í 

nokkuð fastar skorður, reyndi ég að fá eins náin kynni og unnt 

var af búrekstri þeirra bænda sem höfðu föst skipti við 

Langesverslun. 

Þeir furðuðu sig á því, að ég skyldi ekki aðeins hugsa um hag 

verzlunarinnar, heldur líka um hagsmuni 

viðskiptamannanna. En eins og gefur að skilja, var það ó 

beinn hagur fyrir verslunina, að hagur viðskiptamammanna 

stæði með mestum blóma, og að þeir yrðu sem sjálfstæðastir 

efnalega.
Thor Jensen

Reynsluár - Minningar I 

1954, bls. 158 – 159



Nelson Mandela f. 1918
Fyrirmynd þjónandi forystu

... But internal factors may be even more cruicial in 

assessing onés development as human being. 

Honesty, sicerity, simplicity, humility, pure

generosity, absence af vanity, rediness to serve 

others– qualities which are within the easy reach of 

every soul – are foundation of one´s spiritual life. 

Mandela, Conversation with Myself,  2010, bls x



Þjónandi forysta

Gagnrýnin samræða

Aðferðin að praktísera Aðferð innleiðingar

. Stuðningur

Ráðgjöf



Alþjóðlegt samstarf - Þekkingarsetur - Rannsóknir

Hver er staðan hér á landi?

Samstarf: Greenleaf Center for Servant Leadership & Erasmus Háskóli

Þekkingarsetur: Greenleaf Center Iceland

Rannsóknir: Rannsóknir: 

– Deildarstjórar á Landspítala - Innleiðing
– Starfsfólk á fjórum sjúkrahúsum Suð- og Vesturlandi
– Lífeindafræðingar
– Mæðravernd erlendra kvenna
– Tómstundaþjónusta
– Kennarar
– Sjúkraliðar
– Starfsfólk þjónustufyrirtækja



Tilgangur rannsóknar:

Þátttökurannsókn með deildarstjórum hjúkrunar
Landspitali háskólasjúkrahús 2005 - 2008

1. Styðja deildarstjóra í krefjandi störfum og aðstæðum

2. Styrkja heilsu þeirra og vellíðan2. Styrkja heilsu þeirra og vellíðan

3. Efla uppbyggjandi og styðjandi stjórnun og forystu

Þjónandi forysta



1. Fyrri rannsóknir LSH

2. Styðjandi stjórnun

3. Traust

Bakgunnur rannsóknar með deildarstjórum á LSH

Grunnstoðir
3. Traust

4. ,,Magnet” sjúkrahús

5. Ígrundun í starfi

Grunnstoðir
Þjónandi forystu



Þátttakendur:

• Deildarstjórar 4 sviðum LSH (n=50)

• Umsjónarráð

Aðferðir:

Styrkjandi stjórnun – Þátttökurannsókn með deildarstjórum

Virk þátttaka deildarstjóra

Efni e. þörfum deildarstjóra

Hringferill aðgerða:
Aðferðir:

• Fræðsla í stórum hóp

• Stuðningur í samtali tveggja

• Ígrundun í litlum hópum

Tímabil:

• Frá hausti til vors (1- 2svar / mánuði)

Samræður - Fræðsla – Mat



Yfirþema:

Rannsóknarniðurstöður

Rannsóknarviðtöl – Niðurstöður:

Almennt mat þátttakenda: Uppbyggilegt og mætti brýnni þörf

Nýt mín sem deildarstjóri og er áræðnari

Undirþemu: 

1. Að læra og vaxa í starfi

2. Styrkur og samkennd í hópnum

3. Stuðningur og traust að ofan



Sjálfsþekking, vitund, auðmýkt og samræða

,,Til þess að öðlast sjálfsþekkingu þurfum við að vera auðmjúk og 

Þjónandi forysta hefur sannað gildi sitt á LSH

Vigdís Magnúsdóttir (1931 – 2009) hjúkrunarforstjóri Landspítala 1973 – 1995, forstjóri 1995 – 1999

viðurkenna það sem við komum auga á. Við þurfum að læra af reynslu 

okkar, gleði og sorgum og að skilja tilfinningar okkar. 

Besta tækifærið til að þekkja sjálfa sig er í gegnum samveru með öðrum.”

Traust - Hógværð – Hugrekki – Trúverðugleiki - Samvinna

V.M. 24.11.2008



Þjónandi forysta reyndist mjög gagnleg á LSH

... og enn er tími endurskoðunar



Þjónandi forysta er líka svar við ákalli Rannsóknarskýrslu 2010

Bls 243



Þjónandi forysta er svar við ákalli þjóðfundanna 2009 & 2010



Hugrekki

Auðmýkt 
Þjónandi forysta

Samráð

Samstaða

Þjónandi forysta



Opin samskipti

Leyndarhyggja

Skapa vald

Sannfæringarkraftur

Stýring / Valdboð

Nýr strúktúr

Pýramídi
Leiðsögn

Þjónandi forysta er dýrmætust á erfiðum tímum

Skapa vald

Safna valdi

Pýramídi
Leiðsögn

Fyrirskipanir

Samskipti og stjórnun grunduð á þjónustu
Power model vs. Service model

thjonandiforysta.is
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