
Strategi 2020-2030 – Sammen blir vi bedre og 
sterkere!
Heldigital utvidet ledersamling – 24. og 25. november 2020



Diakonhjemmets overordnete strategi er på plass. Den skal nå 
realiseres. 

Vi har et formål og oppdrag: Vi er til for noen. Både samfunn og 
kirke har forventninger til oss og behov for oss. 

Hvordan kan vi gjøre hverandre enda bedre, og få til nye og store 
ting sammen? Altså hvordan får vi 2+2 til å bli 5?

Å bli kjent med hverandres arbeid og strategier er nødvendig. Å 
dele våre erfaringer med samarbeid på tvers vil bidra til at vi kan 
gjøre enda mer, også på nye måter. For målet er å bidra til å skape 
merverdi av fellesskapet. 

Vel møtt til samlingen 
Ingunn Moser

Forstander/Administrerende direktør

https://www.diakonhjemmet.no/stiftelse/formal-verdigrunnlag-og-strategi/strategiplan/


12.00-
12.45

Velkommen
Mot 2030 – 3 målbilder og 3 strategier
Bare felles himmel eller også felles vei til suksess?
Kunne samfunnet vært Diakonhjemmet foruten?

Ingunn Moser

12.50-
13.30

Sykehusets strategi – snart i havn!
Balansekunst i forventningshåndtering

Omsorgs strategiprosess i startgropen! 
Men hvem er lillebror?  

Anders Mohn Frafjord

Helle Gjetrang

13.40-
14.20

VID - Universitet i 2026? 
Hjelp fra dere andre? Fordel for resten av virksomhetene?

Sykehusapoteket 
Det fjerde hjulet på vogna

Bård Mæland

Ragnhild Holtskog

14.30-
15.15

I grupper legger vi hodene i bløt Alle

15.15 Digitalt plenum
Avrunding - Hvor står vi nå? Ser vi en helhet?

Ingunn Moser

Program – 24.nov- kl 12.00-15.45



8.00 Refleksjon Alle 

8.15 Samarbeid på tvers – litt trening har vi!
La oss høre

8 ledere og fagpersoner
forteller

9.15 Utvikling av området på Diakonhjemmet
Virkemiddel for tjenesteutvikling

Runar Nygård

9.30 De har valgt Diakonhjemmet. Hvorfor? 
De skal jobbe på tvers. Med hva?

3 ferske ansikter

9.45 Ja, vi er kommet lengre! Ingunn Moser

Program – 25.nov- kl 08.00-10.00

Det blir tilrettelagt for teknisk bistand i forkant av samlingen for å bidra til en god digital 
opplevelse


