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1.0 Innledning:

Å skrive en felles oppgave, basert på 3 historier fra 3 sykehusmiljø, ble vanskeligere enn vi

trodde innledningsvis. Både under vår første samling og senere, lette vi etter fellesnevnere i

våre historier og brukte andre eksempler fra vår arbeidshverdag som kunne underbygge det

hver av oss opplevde som utfordringer der vi kom fra.

Det var først etter at en del av den foreslåtte litteraturen var gjennomgått, at vi klarte å få et

litt annet perspektiv på hva historiene våre handlet om. Likhetene ble klarere, men også

ulikhetene. Etter en del forskjellige utkast, endte vi opp med at hver deltager konsentrerte seg

om sine utfordringer på egen arbeidsplass, og at vi avslutningsvis ville trekke opp det vi

opplevde som felles.

Alle 3 historiene handler om "den eller de", som på en eller annen måte ikke klarer å trekke

sammen med resten av organisasjonen. For den ene gruppedeltageren er det en avdeling

innad i sykehuset, for den andre er det en gruppe innad i enheten og for den tredje er det

enkeltansatte. For de to første deltagernes del, falt det etter hvert naturlig å benytte seg av

"Organisasjonskultur". (Henning Bang, 2005) Denne boka gav en del nye perspektiv og ny

forståelse av problemstillingene. For gruppedeltageren som hadde skrevet sin historie om

enkeltmedarbeidere som i liten grad klarte å se seg selv som en aktiv del av helheten, ble

"Fleksibilitet og forutsigbarhet" (Tom Colbjørnsen, 2003) og "Det fleksible mennesket"

(Richard Sennett, 2001) sentrale. Spesielt utfordringen med nye, mer selvbevisste

arbeidstakere som har et helt sett med andre forventninger til hva et arbeidsliv skal inneholde,

enn hva tidligere generasjoner hadde.

Vi endte opp med å prøve å gi noen svar på spørsmål som vi oppfatter som essensielle. Hva

bør en leder vite om sin egen organisasjon for å forstå og videreutvikle den? Hvordan kan

man forstå de samarbeidsrutiner som eksisterer innad i organisasjonen? Og hvordan bør en

leder fremstå når formålet er å øke likheten og samarbeidet innad i organisasjonen?

Prosess:

Som for alle gruppenes del, bor deltagerne i denne gruppen i hver sin ende av landet.

Kommunikasjonen har foregått ved hjelp av mail, helsenett sine sider, telefonkonferanser og

selvfølgelig en del kontakt på kveldene under fellessamlingene i Oslo. Utfordringene med

dette har vært at det tok litt tid før vi fikk samkjørt oss, ikke bare på grunntema, men på

oppbygning og struktur. Vi hadde en kollektiv opplevelse av å "lande" først etter studieturen i

januar, da vi fikk satt sammen oppgaven på en slik måte at helheten kom mer tydelig frem.

Oppgaveskrivingen har gitt oss alle tre et ekstra perspektiv på noen utfordringer vi ser i egen

organisasjon, noen nye verktøy og ikke minst en ekstra giv til å gripe fatt i disse når vi nå går

tilbake til vår arbeidshverdag.
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2.0 Historie nr. 1

2.1 Arbeidsplassen

Jeg jobber som avdelingssjef for sykepleietjenesten på et lite lokalsykehus og er leder for

pleiepersonalet tilknyttet føde/gynekologisk, kirurgisk og medisinsk avdeling, samt

tilhørende poliklinikker. Jeg har i tillegg til personalansvar, fag- og driftsansvar for alle

enhetene. Personalgruppen består av syke-, hjelpe- og barnepleiere, samt jordmødre.

Lederteamet består av seks avdelingssykepleiere. Vi har et felles møte en gang pr. uke.

2.2 Historien

Historien beskriver en hendelse iforbindelse med innredning av et behandlings rompå

kirurgiskpoliklinikk. Poliklinikken var tidligere blitt tildelt dette rommet, men hadde ikke

startetforberedelsen for å ta det i bruk Da defikk siste oversikt over hvilke leger som skulle

komme, oppdaget de at det var satt oppflere leger enn det sykehuset vanligvispleier å ha.

Poliklinikken ba derfor om åfå klargjort rommet raskt slik at de kunne sette legene opppå

poliklinikk Kirurgisk poliklinikk har ventelister, og ved åfå rommetferdig ville vifå

muligheten til å tilbypasienter time raskere.

Det ble gjort avtale med teknisk-, it-, medisinsk teknisk- og renholdsavdelingen som alle

aksepterte tidsfristen. Rommet skulle være klartfredag 3 uker senere. Mandagen samme uke

somfristen utløp bekrefter alle at de vil væreferdig i henhold til planen. Dajeg sjekket

rommet tidligpå fredagen, var det likevel en avdeling som ikke varferdig med sine oppgaver.

Lederenfor avdelingen var borte, hans stedsfortreder beklaget at rommet ikke var klart, men

han selv skulle gjøre jobben i løpet av helgen. Dajeg kompå jobb på mandags morgen, var

rommetfremdeles ikke klart. Lederen som nå var kommet tilbake på jobb, visste ikke hvorfor,

og han som skulle utføre oppgaven i løpet av helgen var ikke kommet på jobb ennå.

På meg virket det ikke som om lederen syns det var viktig åfå rommetferdig, selv om det

bare var 2 timer tilførste konsultasjon skullefinne sted. Mine antagelserfikk jeg bekreftet da

jeg kom tilbake en stund senere; i stedet for å klargjøre rommet, gikk han rundt med en

avdelingslederfra en annen avdeling og så på noe gammelt utstyr. Nå varjeg skikkelig

irritert og gav tydelig uttrykkfor det. Jeg informerte ham om atjeg nå kom til å gå til hans

leder somfikk ordne opp i dette. Han svarte da at han skulle selv starte med rommet

umiddelbart. Resultatet ble at personalet på poliklinikken måttefinne en mellomløsning i

påvente av at rommet ble klart. Rommet bleferdig i løpet avformiddagen.
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2.3 Refleksjon og drøfting

Det jeg opplevde som mest frustrerende var holdningen til lederen i denne saken, spesielt da

jeg kom tilbake for å sjekke om han eller noen andre var i gang med jobben. Det var ingen

som var startet med oppgaven, han hadde heller ikke fått tak i ham som skulle utføre jobben i

helgen for å sjekke ut hva som var galt. I ettertid stiller jeg meg undrende til at han ikke var

mer opptatt av å få rommet ferdig. I verst fall kunne resultatet blitt at vi måtte avbestille og

returnere pasientene. Sett fra et pasientperspektiv hadde det vært meget beklagelig, spesielt

med de lange reisene vi har i Finnmark.

I tillegg mener jeg at vi som ledere har et særskilt ansvar for å sørge for at alt ligger best

mulig til rette for at pasientbehandlingen skal gå så smidig som mulig.

2.3.1 Organisasjonskultur

I ettertid stiller jeg spørsmål om handlingen var basert på lederen sin personlige beslutning

der og da, eller var hans handlinger et uttrykk for kulturen i avdelingene han er leder for?

Har avdelingen en kultur som gir rom for at de kan treffe beslutninger uten at det er i samsvar

tidligere avtaler? Eller er forklaringen at jeg ikke var tydelig nok i min bestilling. I så fall hva

kunne jeg gjort annerledes?

For å belyse om handlingen kan være basert på kulturen i avdelingen, har jeg valgt Bangs

definisjon av organisasjonskultur:

"Organisasjonskultur er det sett avfelles delte normer, verdier og virkelighetsoppfatninger

som utvikler seg i en organisasjon når medlemmene samhandler med hverandre og

omgivelsene". (Bang, 2005: 23)

Hvis handlingen i historien er et bilde av organisasjonskulturen i avdelingen, hvordan har den

fått anledning til å utvikle seg til å bli det den er i dag? I følge Bang sier han at dersom en

norm eller verdi skal kunne etableres/utvikles må den være akseptert av andre. Ellers vil ikke

normene kunne overleve i en organisasjon. (Bang, 2005)

Etter å ha jobbet noen år som leder på sykehuset og samarbeidet med denne avdelingen, har

jeg erfart at hendelsen i historien ikke er en engangs hendelse, men en atferd som er

gjentagende for denne avdelingen. Sett fra utsiden virker det som om de ansatte i avdelingen

har fått fritt spillerom til å prioritere etter deres eget ønske. I historien prioriterer lederen å se

på utstyr isteden for å starte med jobben på behandlingsrommet. Et annet eksempel er at det

for ett år tilbake ble bestemt at sengesignalanlegget skulle oppgraderes. Uten noen beskjed til

avdelingslederen stoppet arbeidet opp, kablene ble hengende slik i nesten ett år. Avdelingen

purret gjentatte ganger på at jobben måtte ferdigstilles. Etter hvert ble det klart at det var
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økonomiske årsaker som var bakgruim for at det ikke ble gjort. I dette tilfelle var det ikke

deres egne beslutninger som var årsaken, men de besluttet å ikke fjerne halvveis monterte

ledninger. Etter gjentatte tilbakemeldinger fra avdelingen måtte øverste leder opp å se at

kablene faktisk hang der. Etter det ble de fjernet.

Opp gjennom årene har vi i ledergruppen hatt flere møter på sykehuset hvor vi har tatt opp

problemer vedrørende samarbeidet mellom klinikken og serviceavdelingen. Resultatet av

møtene er at den første tiden etter at saken er tatt opp er det en viss bedring, men etter hvert

ender avdelingene tilbake til gammelt mønster.

I følge Bang (2005) er det vanskelig å endre atferden til enkeltmedlemmer eller avdelinger i

en organisasjon så lenge det ikke blir noen form for reaksjoner når enkelte velger å handle

etter egne prioriteringer. Så vidt jeg vet, har det aldri fått noen konsekvenser for dem som

jobber på de avdelingene det gjelder. I beste fall har meldingen gått til deres øverste leder

som har tatt dette opp med den enkelte.

2.3.2 Tydelig ledelse som virkemiddel

Det kan være mange årsaker til at denne typen holdninger / kultur har fått lov til å utvikle seg.

Jeg tror den nærmeste forklaringen er at de ikke har hatt en tydelig leder som har lagt føringer

for hvilken atferd som er akseptert eller ikke. Det vil si at manglende konsekvens er en grunn

til at denne ukulturen får fortsette.

Saken har vært tatt opp med nåværende leder, men har strandet fordi spørsmålet er om hvor

mye øverste leder skal gå inn for å påvirke lederadferden når hun vet at lederen slutter i løpet

av neste år. Det kan jeg for så vidt være enig i, men likevel blir det viktig å se på

samarbeidsrutinene slik at den tiden vedkommende har igjen som leder går så smidig som

mulig.

2.3.3 Makt som virkemiddel

Medisinsk teknisk avdeling er en teknologisk avdeling. I følge Gareth Morgan (2004) kan

teknologien være et maktinstrument. De som behersker denne teknologien, kan blant annet

bruke den til å styre tempoet i en prosess. I historien kom dette tydelig til uttrykk ved at

rommet faktisk ikke hadde blitt klart uten at de stilte opp og utførte oppdraget. De vet at

organisasjonene er avhengig av denne kunnskap for at organisasjonen skal fungere.

Muligheten til å markere sin posisjon ved å forsinke prosessene ved å unnlate å utføre

oppdragene til avtalt tid, er derfor tilstede. Dette gjelder i dag, men vi vet at diskusjonen går i

stadig retning mot å leie inn eksterne firmaer til å utføre denne type jobb, slik at i fremtiden

vil deres posisjon muligens bli endret.
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2.4 Tanker omkring arbeidet fremover

Jeg ser etter å ha skrevet dette, at det er ting jeg kunne gjort annerledes i denne situasjonen.

Jeg fikk blant annet aldri sjekket ut med avdelingslederen på aktuell avdeling hvorfor

oppgaven ikke ble utført til avtalt tid. Der og da var jeg så sint, etter det ble jeg oppslukt i

annet arbeid. I ettertid ser jeg at jeg burde prioritert å ta denne samtalen med lederen for å

rydde unna evt. misforståelser.

Selv om lederens forklaring i denne saken kan være opplagt, ser jeg likevel ut fra andre

hendelser, at vi i klinikken bør ha en dialog med driftsavdelingen hvor vi diskuterer og

forhåpentligvis i fellesskap kommer frem til spilleregler for hvordan samarbeidet skal være.

Vi bør også i fellesskap lage retningslinjer for hva som skal skje dersom ikke vedtatte

samarbeidsrutiner følges. Klarer vi å lage samarbeidsrutiner, er det opp til oss som ledere å

sørge for at disse følges.

3.0 Historie nr. 2

3.1 Arbeidsplassen

Jeg jobber som enhetsleder ved en lokalpsykiatrisk sikkerhetspost med personalansvar for ca.

35 personer. Enheten tar imot pasienter som har en alvorlig sinnslidelse og som i tillegg fyller

et farlighets- og/eller et vanskelighets kriterium. Det daglige arbeidet drives av sykepleiere og

vernepleiere. På hvert skift har to av disse ansvarsvakt. I "ansvarsvakt" ligger det at de har

ansvaret for at all aktivitet gjennomføres på en sikker måte og styrer også det øvrige

personalet.

3.2 Historien

Usikkerheten hadde bredt seg ipersonalgruppen. En avpasientene hadde i løpet av uken gitt

sterkere uttrykkfor frustrasjon og sinne, med bestialske drapstrusler mot overlegen.

Fredag samlet vifagpersonell for å kartlegge risikoen som varforbundet med pasienten,

spesielt med tanke på helgen. Konklusjonen var at det viktigste var å unngå atpasienten

rømt, ogprøve å unngå at han snakket seg selv "opp i stemningsleie", slik vi hadde sett

tidligere i uken. Påfredag snakket vi om hva de som varpå jobb i helgen skulle gjøre dersom

situasjonen tilspisset seg. Jeg reiste hjem fra jobb relativt tryggpå at det ikke ville oppstå

noen dramatiske hendelser i helgen. Lørdag kveld ringer telefonen. Jeg er på vei i selskap.

Sykepleieren i andre enden er opprørt, hun og en annenpleier er blitt skadet og begge er på

vei til legevakten. Jeg får bekreftet at situasjonen er under kontroll og ringer min

assisterende enhetsleder. Han var blitt kontaktet og var ved avdelingen dajeg ringte ham.
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Siden han var i stand til å håndtere situasjonen og allerede var til stede,fortsetter jeg turen

til selskapet.

Uken somfulgte ble tung. Skadene på de to involverte var stygge.

Jeg hadde to møter med hele skiftet, samt individuelle samtaler. Pleierne var lojale mot

hverandrepå felles møtet, og gav hverandre oppmuntrende kommentarer. I de individuelle

samtalene var de mer bebreidende overfor sine kollegaer og mente at det som var avtaltfor

helgen ikke varfulgt. Jeg brukte mye tid på åfå endretfokuset til de involvertefra

etterpåklokskap og bebreidelse, til at hver og en skulle kjenne hvordan de selv hadde det, gi

støtte på de valg de hadde tatt samt hjelp til å sette ordpå defølelsene de satt med overfor

den aktuelle pasienten. Somfaglig ansvarligfor enheten og som nærmeste overordnedefor

pleierne, fikk imidlertid etterpåklokskapenfritt spillerom hos meg selv.

3.3 Refleksjon og drøfting

Siden vi hadde tatt høyde for at det kunne bli "hektisk" denne helgen, opplevde jeg det tungt

at planene vi la ikke ble fulgt. Det var ikke fritt for at jeg også skimtet et mønster, der deler

av personalet brukte et "skjønn" ved avgjørelser, som jeg opplevde ikke var innenfor den

linjen jeg ønsket, og som jeg mente burde være klare for alle i enheten. I en

sikkerhetsavdeling er vi kollektivt avhengig av å gå i takt i den forstand at påkommende skift

i store trekk gjør sine valg og avgjørelser mest mulig likt det foregående. Det ble derfor viktig

for meg å finne ut om dette problemet gjaldt enkeltpersoner eller om det var et utslag av en

kulturendring i avdelingen.

3.3.1 Skal vi være snille eller strenge?

Sikkerhetsavdelingen består av 2 døgnenheter, hvor jeg leder den ene. Ved den andre

enheten, har det de siste årene vært en større konflikt over de samme problemstillingene som

jeg aner konturene av ved egen post. Konflikten innad i pleiegruppen ved den enheten har

dreiet seg om hvilken behandlings- og konsekvenslinje man skal ha i miljefterapien.

Mindretallet ønsket en "hardere" linje. Dette innebar strengere regler, klarere konsekvenser

ved uønsket adferd blant pasientene og færre avgjørelser overlatt til det enkelte skift. Det

store flertallet, som også inkluderte hele behandlergruppen og overlegen, ønsket fortsatt å ha

en klar individualisering i miljøregler og aktivt la pleiepersonale bruke skjønn når mer eller

mindre vanskelige episoder dukket opp. Årsakene til at en liten del av pleiegruppen ønsket en

dreining i miljøterapien, synes jeg er vanskelig å peke ut.

8



Uenigheter er ikke uvanlig i faglige fora, ei heller hos oss. Vi er imidlertid vant med at etter

diskusjon og debatt, blir avgjørelser tatt og linjene lagt. Så forventes det kollektiv lojalitet

mot det som er bestemt, ikke bare fordi dette er regnet som grunnleggende lojalt ved en

arbeidsplass, men fordi ulik praksis i utøvelsen av pleie ved enheten vil skape uro og

usikkerhet i vår pasientgruppe, som er avhengige av struktur rundt seg.

3.3.2Flereenkeltindividerelleren gruppe?

Om man leter opp disse få som ikke klarer å være lojale mot de linjene som er staket ut, er

det fristende å se dem som "vanskelige" enkeltindivider og ikke som en gruppe. Som leder

konfronterer man gjerne disse individuelt, ofte etter konkrete episoder i posten. Dette er i seg

selv ikke feil, men en del av en leders hverdag. I mange henseender er det å veilede sitt

personale noe av kjernen i arbeidsutøvelsen. Veiledning eller "rettleding" på individuell basis

er også en god måte å klargjøre noe som kan oppfattes som uklart eller ukjent. Om man i

tillegg har en kultur i organisasjonen for konstruktiv kritikk og hvor lederen står i nær kontakt

med de ansatte, kan slik veiledning helt klart bli oppfattet som positiv for den som mottar

kritikken eller veiledningen.

Det å se disse enkeltmennenskene som en gruppe eller en subkultur gir imidlertid noen nye

nyanser. Både i forhold til det å forstå de prosessene som ligger bak, og ikke minst gir

litteraturen noen ekstra verktøy i forhold til hvordan en leder kan håndtere denne

utfordringen.

3.3.3Subkulturer—naturligdel av organisasjonen,elleret onde?

Subkultur kan defineres som:

En undergruppe av organisasjonens medlemmer som samhandlerjevnlig med hverandre,

som identifiserer seg selv som en distinkt gruppe i organisasjonen, som deler et sett av

problemer som defleste i gruppen er enige om er problematiske, og som rutinemessig

handler på grunnlag av gruppens unike virkelighetsoppfatning.

(Van Maanen & Barley. 1985:38).
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Henning Bang nevner 2 måter å se en organisasjonskultur på. Integrasjonsperspektivet, som

figuren til høyre representer, beskriver kulturen som konsistent, med sterk konsensus og

lederfokusert. I differensieringsperspektivet legger man imidlertid vekt på hvilken

inkonsistens som eksisterer i kulturen. Her retter man altså oppmerksomheten mot alle de

mindre og kanskje motstridende "gruppene" som eksisterer i organisasjonen. Bang (2005)

mener at det ikke er slik at det ene paradigmet slår det andre i hjel. Han påpeker at man

innenfor et sosialt system alltid vil finne undergrupper som utvikler kulturelle særtrekk.

3.3.4 Konflikt?

Det er ikke nødvendigvis slik at subkulturen (eller subkulturene). alltid står i konflikt med

hverandre, men ofte kan vi se det slik. Bang peker på.et punkt som gjerne går igjen når slike

konflikter oppstår. Den vanligste er at to gruppers sett av virkeliglighetsoppfatninger står i

motsetning til hverandre på en slik måte at det skapes hindringer for gruppenes evne til å nå

sine mål. Det legges altså ikke vekt på at gruppene har forskjellig virkelighetsoppfatning,

men at disse to oppfatningene står i motsetning til hverandre. (Bang, 2005) Det er for

eksempel ikke nødvendigvis et problem at en del av pleiegruppen har en annen oppfatning av

hva som er den viktigste utfordringen ved avdelingen. Med så mange ansatte som avdelingen

har, vil det alltid være representert forskjellige faglige ideer, normer og verdier i

personalgruppen. Lederne verken ønsker eller ser det som tjenelig at personalet fremstår som

serieproduserte roboter, som gjør og sier det samme —hele tiden. Det skal være rom for

individuell tilnærming og personlighet i utøvelsen av pleien. Spennet i denne individualismen

bør derimot ikke bli så stor at avtalte linjer og strategier bevisst blir oversett eller overkjørt.

Når man kan skimte et mønster av slike individualiserte avgjørelser, kan man i større grad

oppfatte det som et gruppeuttrykk og ikke som et personlighetsuttrykk hos en del av

personalet. På den måten vil likheten og strukturen i avdelingen bli underminert, noe ingen av

"leirene" i avdelingen ser som ønskelig.

3.3.5 Finnes det gode konflikter?

Bang er tydelig på at en kulturkonflikt ikke nødvendigvis er et onde for en organisasjon.

Konflikter er ofte et utslagspunkt for utvikling og nyskapning. Det å lufte nye ideer, uttrykke

uenighet og i dette finne meningsfeller, er en naturlig følge av flere mennesker samhandler

over tid. Bang (2005: 42). sier blant annet:

Jeg vilfaktisk hevde at ulikhet er enforutsetning for vekst, og at ulikhet alltid vil bære kimen

til konflikt i seg.
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Som leder bør man imidlertid prøve å se etter om konflikten er av en type som

organisasjonen trenger, om den er utviklende og om den tjener kundene. Om organisasjonen

er avhengig av å kunne endre seg raskt fordi kundene eller markedet krever det, vil den ikke

nødvendigvis være tjent med å være ensrettet og konfliktfri. Den vil trenge grupper av ansatte

som potensielt kan komme i konflikt med hverandre. Dette fordi det kan hjelpe

organisasjonen til å oppdage at det finnes andre og noen ganger mer funksjonelle

virkelighetsoppfatninger i forhold til de stadig endrede betingelsene i omgivelsene til

orgamsasjonen.

3.4 Tankerrundtarbeidetvidere:

For en avdeling innen langtidspsykiatrien ønsker man at endringer skjer etter godt faglige

begrunnede overveielser, og innføres på en slik måte at pasientenes hverdag og helbred ikke

forringes. Oversiktlighet, trygghet og stabilitet er nøkkelord for miljøterapien i store deler av

psykiatrien. Det å få personalet til å fremstå hovesakelig like i de store linjene av arbeidet er

en av mine viktigste utfordringer som leder.

4.0 Historie nr. 3

4.1Arbeidsplassen
Jeg er sjeffysioterapeut med personal- og budsjettansvar for 42 fysioterapeuter ved et

universitetssykehus. Enheten jeg leder er organisert som egen fysioterapiavdeling i Medisinsk

service klinikk. Avdelingen er delt i seks fagseksjoner, medisinsk, kirurgisk, intensiv,

rehabilitering, smerteklinikk og et lite lokalsykehus. Hver seksjon er ledet av en

seksjonsleder. Lederteamet består av seks seksjonsledere og min stedfortreder med faste

møter to timer hver annen uke. Jeg har også nær kontakt med de andre i staben. Alderen på

fysioterapeutene er mellom 25 66 år, over halvparten er i 30-årene og alle er for tiden

kvinner.

Fysioterapeutene får skriftlig henvisning fra legen om de pasientene som trenger fysioterapi,

veiledning eller informasjon. Hver fysioterapeut arbeider innen det fagområde de interesserer

seg for, og de har ansvar for "sine" pasienter og jobber selvstendig med dem. Problemer

diskuteres med kolleger i fysioterapiavdelingen. Pasientene får stort sett én behandling hver

dag, de dårligste flere og de friskeste færre, avhengig av faglig vurdering og tilgjengelige

ressurser. Den enkelte fysioterapeut avgjør dette.

Jeg prøver å skape et arbeidsmiljø med frihet under ansvar der alle "gir og tar", og i

avdelingen har vi skriftlige regler og rammer som alle må forholde seg til. Det kan dreie seg
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om regler for fleksitid og avspasering, bytte av vakter eller fridager, overføring av ferie, o.1..

Vi har dessuten enkelte fleksible interne ordninger som ikke er hjemlet i lovverket. Jeg

forventer lojalitet til skrevne og uskrevne regler og ordninger, men ønsker ikke å være en

leder som sjekker og kontrollerer slik at ansatte føler seg passet på. Men jeg opplever til tider

at enkelte tøyer grensene til egen fordel, kanskje mer eller mindre ubevisst, fordi både jeg (og

seksjonslederne). kontrollerer for lite.

4.2 To historier

En ung,flink vikar søker uten begrunnelse, om overføring av 12 dagersferie til neste år.

Hun vet meget godt at alle skal ta utferien i inneværende år dersom det ikke er spesielle

årsaker til å søke overføring. Jeg møter henne på "halvveien" og godkjenner 5 dager. Dette

godtar hun ikke og leverer deretter en (dårlig) begrunnet søknad somjeg igjen avslår. I

mellomtiden harjeg begyntpå Nasjonalt Topplederprogram, og hun søker dafungerende

leder og sier at " hvisjeg ikkefår overført all restferie, viljeg ha garantifor at vikariatet

blirforlenget slik atjeg ikke står uten inntekt i april "

Vi har innførtfleksitid i avdelingen, og alle er sværtfornøyd med det. Det er imidlertid

rammerfor hvor myepluss- og minustid som kan opparbeides. Maksimal plusstid er 15

timer. Noen holder ikke disse grensene ogforsøker å opparbeide segflere timer, gjerne når

det nærmere seg skoleferier. Det er seksjonsledernes ansvar å ordne opp i dette, men de

synes det er ubehagelig, og til slutt kommer de til meg. Dajeg tok dette opp med en av

ftsioterapeutene, ble hun ergerlig og syntes det var kontroll. Det ga hun også uttrykkfor

blant de andreftsioterapeutene.

Jeg har sett litt gjennom fingrene med dette når det er mye å gjøre, og fordi de vil behandle

pasientene ferdige selv om det går utover ordinær arbeidstid. På den annen side gir jeg ved

dette uklare signaler, og de ansatte oppfatter det slik at det ikke er så viktig å holde seg

innenfor grensen på 15 timer plusstid.

4.3 Refleksjon og drøfting:

Jeg blir gjort oppmerksom på uregelmessigheter i staben av seksjonsledere og av andre som

"bare vil orientere" og som synes det er urettferdig at avdelingens regler ikke følges.

Informantene ønsker å være anonyme dersom jeg tar opp saken. Jeg er usikker på om jeg skal

høre på negativ informasjon om medarbeidere når jeg ikke kan gå videre med den uten å

henvise til hvem som har informert. Dersom jeg ikke lytter, vil jeg sannsynligvis miste en del
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nyttig informasjon om livet i avdelingen. Men i slike situasjoner er det nødvendig at

premissene for samtalen er klare; en leder må lytte, men kan ikke akseptere den

taushetsplikten som informanten ønsker å pålegge lederen.

Når jeg tar opp et problem generelt, på et personalmøte, er tilbakemeldingen fra dem som

ikke utnytter ordningene at de føler seg mistenkeliggjort. Tar jeg saken opp med den det

gjelder opplever de det som mer alvorlig enn hvis nærmeste seksjonsleder hadde gjort det.

Det er også ubehagelig for fysioterapeuten å vite at noen har "sladret". Hun vil da mistenke

en eller flere kolleger, og slike episoder tror jeg kan føre til et dårligere arbeidsmiljø.

Det virker som om den fleksibiliteten vi har i avdelingen, også den som ikke er hjemlet i

lovverket, fort tas som en selvfølge. Noen opplever fleksibiliteten som en rettighet og ikke

som et gode. Som leder mener jeg at er det viktig å gi alle tillit, men det er skuffende når den

utnyttes. Enkelte saker har gjerne gjentatt seg over tid og er ofte i gråsonen i forhold til

reglene. Derfor er det vanskelig å vite om og når jeg skal gjøre noe med det.

Jeg blir provosert og sint når enkelte ikke kan godta et svar eller følge avdelingens

retningslinjer. De vurderer det kanskje slik at det er lov å spørre, for så å håpe på det beste,

mens jeg mener at de bør tenke seg om før de spør om det de egentlig vet svaret på.

Jeg kan ikke vise min irritasjon og si hva jeg egentlig mener, og det kan ta tid før jeg roer

meg dersom vedkommende har vært pågående. For meg er det nødvendig å vurdere helheten

i avdelingen, og gir jeg etter for noen, vil det spre seg og føre til flere krav. Hvis enkelte

maser seg til noe, er det urettferdig i forhold til de andre. Jeg synes det er helt legalt å være

uenig i en beslutning, men jeg forventer likevel at avgjørelsen respekteres og ikke slik som i

min første historie, der fysioterapeuten spør min vikar så snart jeg er gått ut i permisjon.

Det er blitt et slags mønster av uklarheter om hvordan reglene i avdelingen skal håndheves og

som kan føre til en negative selvforsterkende samhandling mellom de underordnede og meg.

Det kan så føre til at fysioterapeutene lettere "prøver seg" igjen. På mange måter har jeg ikke

sett på dette som annet enn hverdagsproblemer, men ønsker å gjøre noe med det, fordi jeg

ikke så lett klarer å legge det fra meg når jeg går fra jobben.

4.3.1Hvorfortøyermedarbeideregrenser?

Ibegge mine eksempler opplever jeg at fysioterapeutene tøyer grenser ut over det som er

akseptabelt.

Tom Colbjørnsen (2003) skriver om de unge mellom 24-37 år den såkalt "generasjon X".

Det er en generasjon med et positivt forhold til endring, mangfold og teamarbeid, og et
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tilsvarende kritisk syn på autoriteter. Den kritiske innstillingen til regler og hierarki kan føre

til at de i større grad enn andre kan komme til å utnytte friheten til å høste personlige fordeler

på bekostning av organisasjonens interesser. De unge er i større grad enn tidligere opptatt av

at arbeidsoppgaver skal være interessante og motiveres mer av lyst enn av plikt. F.eks. kan de

ønske seg andre arbeidstider enn den såkalte normalarbeidstiden og ønske å ha innflytelse på

når og hvor arbeidet skal utføres.

I forhold til ansatte som først og fremst er opptatt av hva de selv kanfi og ikke hva de kan gi

til sin avdeling, er det interessekonflikter mellom dem og deres leder. Kanskje har de ikke

nok respekt for det etablerte, fordi de har lite erfaring i det virkelige arbeidsliv? Kanskje de

ikke skjønner hva som gjelder, før de møter en leder som får dem til å forstå et nei? De som

tester grenser kan ubevisst ha et ønske om mer struktur og ryddighet eller et ønske om

oppmerksomhet. I så fall er det viktig at lederen er mer tydelig. En leder som er for snill blir

lett oppfattet som utydelig i grensesetting, og det blir dermed manglende konsekvenser av

handlingen som i min historie om fleksitid.

Flere sosiologer hevder at individualisering er et av de viktigste utviklingstrekk i vestlige

samfunn fordi samfunnets ytre autoriteter er blitt mer utydelige og konsekvensen blir at alle

må stole mer på egne valg og vurderinger. Arbeidstakere blir mer skeptiske til å knytte seg

for sterkt til en bedrift. Det kan på den ene siden gi frihet, mangfold og inspirasjon; på den

annen side kan den føre til uro, rastløshet og stadig skiftende tilhørighet.

Hypotesen om økende individualisering er av flere grunner omstridt. (Colbjørnsen, 2003).

For detførste har samfunnets tradisjoner et bedre sosialt grep på borgerne enn det

individualiseringstesen gir inntrykk av. For det andre vil organisasjoner påføres en rekke

kostnader ved å signalisere at langvarige ansettelsesforhold blir mindre vanlig —det kan

svekke motivasjonen hos de ansatte til å skaffe seg spisskompetanse. For det tredje vil

individualiseringen være aktuelt for en begrenset gruppe arbeidstakere, d.v.s. de som har en

etterspurt kompetanse og som selv har mulighet til å overta ansvaret for egen karriere.

Et annet viktig moment er at generasjonen har utsatt tidspunktet for å påta seg

famileforpliktelser. Den nomadelignende atferden i arbeidsmarkedet er derfor ikke

nødvendigvis et generasjonsfenomen, men kan også gjenspeile at det har tatt lang tid før gjeld

og andre forpliktelser har begynt å utøve sin disiplinerende effekt.

Fysioterapigruppen i sykehuset passer ikke helt inn i Colbjørnsens beskrivelse. Rett nok er de

unge når de begynner på sykehuset, og kanskje kunne de ha lyst til et slikt yrkesmessig

nomadeliv som Colbjørnsen beskriver, men i motsetning til tidligere er det nå en viss

overproduksjon av fysioterapeuter som gjør at det er stor konkurranse om jobbene mange
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steder. De fleste må derfor begynne i mer eller mindre kortvarige vikariater før de kan regne

med fast tilsetting, og de vurderer situasjonen nøye før de bestemmer seg for å skifte

arbeidsplass. På tross av dette merkes disse "moderne" holdningene til arbeidslivet også i min

stab, og som jeg har beskrevet i en av historiene.

Den viktigste ressurs i en organisasjon er etter hvert blitt kompetanse, og den eies av den

enkelte medarbeider. Dette gjelder også de av mine fysioterapeuter som har spisskompetanse,

og det er viktig for avdelingen å beholde denne kompetansen. Arbeidstakere med

spisskompetanse gir stor makt over arbeidsgivere.

Fortsatt er det vel slik at selv moderne fysioterapeuter ikke er så opptatt av å "designe" sin

egen identitet. De tilhører en gruppe med mye felles fagideologi som ikke gir rom for altfor

mye individuelle sidesprang. Generelt kan jeg vel si at de er genuint interessert i medisin og

direkte pasientbehandling og er kanskje spesielt lojale og pliktoppfyllende. På den annen side

føler de seg ikke lønnsmessig verdsatt i forhold til det arbeid de utfører på sykehuset. Dette er

kanskje den mest negative motivasjonsfaktoren for denne yrkesgruppen.

3.3.2Hvordanfå mellomlederetil å ta ansvar?

Det er gammel kultur i avdelingen at sjeffysioterapeut avgjør de fleste saker. Jeg forsøker å

endre dette, fordi jeg vil ansvarliggjøre seksjonslederne og delegere oppaver. Det bør være

unødvendig å bruke tid på saker som alle vet det finnes retningslinjer for, og jeg ønsker å løse

problemer på lavest mulig nivå.

Uklare rapporteringslinjer kan være en årsak til at seksjonsledere ikke tar et større ansvar for

helheten. Det fører til en form for ansvarsfraskrivelse der det forventes at jeg som "ledelsen",

skal løse det meste. I tillegg er det bekvemt å slippe å ta ansvar for ubehagelige saker, f.eks.

personalsaker.

Seksjonslederne har et spesielt ansvar i forhold til de beslutninger som er tatt, selv om de er

uenige. Mange saker blir diskutert i seksjonene før beslutninger tas, for det er viktig at alle

synspunkter kommer fram og blir tatt på alvor.

Seksjonsledernes måte å formidle beslutningene på til fysioterapeutene i egen seksjon, er av

stor betydning. De må begrunne avgjørelsen og gi uttrykk for at løsningen er til det beste for

avdelingen. På den måten bidrar de til forståelse og lojalitet for saken.

En leder kan ikke fraskrive seg det endelige ansvar for sin avdeling, men må delegere

myndighet til sine underordnede. Det kreves entydige rapporteringsveier slik at det ikke skal

være tvil om hvem man er ansvarlig for. En underordnet kan derfor bare motta instruks fra og

rapportere til én overordnet, dvs, følge tjenestevei. (Colbjørnsen, 2003)
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Ved horisontal kommunikasjon på tvers av seksjoner og rapporteringslinjer er det vanskelig å

delegere uten at myndighets- og ansvarsforholdene tilsløres. Dersom en ansatt mottar instruks

fra ledere i flere seksjoner samtidig, kan myndigheten til dem som delegerer bli pulverisert,

med det resultat at det lett oppstår et misforhold mellom ansvar og myndighet. For den

underordnede kan det være tilsvarende problematisk å forholde seg til sprikende

ledersignaler.

Sentralisering av myndighet og ansvar er en forutsetning for å utforme ensartede regler, og

dermed også for likebehandling. Det fører ikke nødvendigvis til likhet i den forstand at alle

saker skal ha samme utfall. Men personalpolitiske regler hindrer vilkårlig forskjellbehandling

av medarbeidere og forebygger dermed konflikter. Sentralisert styring skjer gjennom å

utforme standardiserte beslutningsprosesser. På den måten unngår man det tidkrevende

dobbeltarbeid ved å slippe å gå gjennom samme beslutningsprosess hver gang beslektede

saker dukker opp. (Colbjørnsen, 2003)

I min avdeling arbeider fysioterapeutene i seksjoner som også kan defineres som grupper.

Richard Sennet (2001: 131) mener at moderne former for gruppearbeid dreier seg "om en

etikkfor gruppen snarere enn en etikkfor individet —en etikk som vektlegger gjensidig

forpliktelse fremfor personlig pålitelighet". Han sier videre at gruppearbeid har resultert i en

nedverdigende overfladiskhet som herjer moderne arbeidsplasser og "hvor menneskelige

relasjonerfremstår som enfarse". Grupperpleier å holde sammen gjennom åforbli på

overflaten. Enfelles overfladiskhet binderfolk sammen ved at de unngår vanskelige,

splittende ogpersonlige sporsmål. Selv i grupper foregår det maktspill og autoriteten

forsvinner. Fraværet av autoritetsfigurer innenfor gruppearbeid får helt spesifikke og

påtakelige konsekvenser." (Sennet, 2001: 135)

Sennett tenker i denne sammenhengen kanskje på grupper som er satt sammen for å arbeide

med en spesiell sak, men jeg kan tenke meg at hver seksjonsleder med sin gruppe også kan

bli analysert på denne måten. En slik gruppe har en felles arbeidsetikk ved at de står

ansvarlig for pasienter som trenger behandling. Dette gruppearbeidet fungerer på ingen måte

nedverdigende eller overfladisk selv om det kan forekomme konflikter og uro innen gruppen.

Det som ikke passer inn i mønsteret til Sennet er at disse faggruppene har en leder, og i de

fleste gruppene fungerer denne lederfunksjonen godt. Men det er også ledere som i for stor

grad trekker seg tilbake fra konfrontering og markering av autoritet. En slik gruppe fungerer

dårligere enn gruppe med tydelig leder.

16



4.4. Tanker rundt arbeidet fremover

Jeg ser at jeg i enkelte saker bør være tydeligere i forhold til å ikke fravike fastsatte

spilleregler slik at ansatte dermed ikke så lett tøyer grenser. I mitt samspill med

seksjonslederne er det nødvendig å ha klarere linjer for at misforståelser ikke skal oppstå og

deres autoritet ikke skal undergraves. I situasjoner der jeg blir informert om

uregelmessigheter må premissene for slike samtaler være klargjort på forhånd; det er viktig å

lytte, men ikke å akseptere den taushetsplikten som informanten ønsker i videre behandling

av saken.

5.0 Oppsummering

I historiene og drøftingene ser vi at det er mange måter å håndtere medarbeidere på. Vi vil

likevel peke på noen momenter som vi synes er viktigere enn andre. Vi ser at det er en

forutsetning å gjøre en grundig kartlegging av organisasjonen slik at man kjenner til hvordan

den virker i samspill mellom ulike enheter. Det kan være helt enkle grep som kan gjøres for å

unngå å komme i "konflikt"-situasjoner når enkelte oppgaver skal løses og til sist viktigheten

av tydelig ledelse.

5.1. Kartlegge organisasjonen

Ledelsen har i følge Henning Bang (2005) muligheter for å påvirke en organisasjonskultur.

Han mener også at det er essensielt at lederen gjør en analyse over hva slags kultur(er). som

eksisterer i organisasjonen i dag og hvilke deler som er dysfiinksjonelle og hvilke deler som

er funksjonelle. På den måte kan man lettere bli klar over hva slags kultur man ønsker skal

prege organisasjonen. Dette kan blant annet gjøres ved at ledelsen er tydelig på hvilke

områder de retter oppmerksomheten mot, hvordan de reagerer på kritiske hendelser, bevisst

rollemodellering fra ledelsens side og diverse belønnings, seleksjons, forfremmelses- og

avskjedigelseskriterier.

Vi ser i alle historiene at ulike atferdsmønster preger organisasjonene. Både internt i

personalgruppen i historie 2 og 3 og mellom avdelinger i historie 1. Det kan være nyttig å

kartlegge disse mønstrene for å skille mellom hva som er kulturen i organisasjonen og hva

som gjelder for en eller flere avdelinger. I historie 1 kan det være vanskelig å skille hva som

er subkultur og organisasjonskultur. Har den ene avdelingen utviklet en dysfunksjonell

subkultur eller er avdelingen et bilde av hele organisasjonen. Dette er en leders jobb å se

nærmere på for å sette inn tiltak for å snu en negativ trend.
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Videre kan man i utformingen av rutiner, prosedyrer og systemer understreke de normer og

verdier som ledelsen vil fremheve som viktige.

Leder må ta initiativ til klargjøring av rutiner og systemer som kan tolkes og brukes i feil

retning, samt bruke egen rolle og egne beslutninger som modell ved å være mer tydelig og

tilstede ute i avdelingen. Det kan også være effektivt med en klarere sanksjonering av

uønskede handlinger, og tilsvarende "belønning" av ønskede handlinger. Det gir utrykk for

de normer og verdier som man vil at organisasjonen skal være preget av. Sterk sanksjonering

kan imidlertid drive medarbeidere bort fra ledelsen, og føre "de utstøtte" sterkere sammen.

Historien har vist oss at mennesker som opplever seg urettferdig behandlet, finner sammen.

Man leter etter personer i omgivelsene som har opplevd samme "urett", for trøst og hjelp.

Det kan derfor være mer riktig å sanksjonere eller kritisere prosessene som ligger bak de

"uønskede" handlingene, mer enn enkeltpersonene og de enkelte avgjørelsene som ble tatt.

Det å legge vekt på at man må snakke med de andre på skiftet før man tar viktige avgjørelser,

at man tenker etter hvordan lignende episoder er løst tidligere osv. Dette er imidlertid en

vanskelig balansegang, og en ansatt som er i opposisjon til sin leder vil fort kunne oppleve en

kritikk av prosessen som kun en kritikk av enkeltmennesket bak den.

5.2 Se på samarbeidsrutinenei organisasjonene

I den første historien ble det sendt en forespørsel til alle berørte avdelinger via mail om de

kunne utføre oppdraget innen gitt tidsfrist. Det ble bedt om en rask tilbakemelding på om det

var mulig og begrunnet dette med at kirurgisk poliklinikk måtte begynne å innkalle

pasientene snarest. Alle bekreftet at de ville utføre oppdragene innen tidsfristen.

I stedet for å velge denne lette løsningen kunne lederen organisert dette oppdraget med

elementer fra prosjektarbeid. Det som kjennetegner et prosjekt, er at det er en

engangsoppgave som skal lede frem til et bestemt resultat, og som krever forskjellige typer

ressurser i et begrenset tidsrom. (Andersen, 1997)

Lederen kunne innkalt alle berørte parter til et formelt møte og redegjort om bakgrunnen for

hvorfor rommet måtte klargjøres og tydeliggjort for alle hvorfor det var viktig å overholde

tidsfristen.

For å unngå å komme i den situasjonen som i historie nr.1 beskriver, kunne gruppen sammen

laget en handlings/fremdriftsplan med frister for når de ulike oppgavene skulle være utført,

samt hvem som var ansvarlig for fremdriften for de enkelte oppgavene.
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Dato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21

ppgaver

Oppstartsmøtet

Opp pussing av rommet

Kabling for Max Manus

data og telefon

Installere datamaskin

Flytte inn møbler

Vasking

Avslutningsmøte

Ansvarlig for gjennomføring av de ulike oppgavene inne for gitt tidsfrist:

Avdelingssief fbr sykepleietjenesten, feknisk sjef, Leder med teknisk, leder for it-avd.

Fordelen med slike prosj ekter er å ansvarliggjøre hver enkelt av dem som er delaktig i

prosessen. (Andersen, 1997) Ved å komme sammen kunne hver enkel få sagt noe om hva

som skulle til for at de kunne klare oppdraget både i tid og med utstyr. Ved å synliggjøre

dette ville de fått en felles forståelse for hverandres bidrag, og følelsen av å jobbe sammen

mot felles mål ville blitt styrket. En slik framgangsmåte ville komme sykehuset til gode i det

lange løp, og ville kunne danne grunnlag for hvilke samarbeidsrutiner sykehuset skal ha på

tvers i organisasjonen.

5.3 Tydelig ledelse

En leder må være tydelig og ikke inngå for mange kompromisser. Er lederen utydelig, vil det

skape en generell usikkerhet i avdelingen og lett føre til at enkelte medarbeidere tøyer

grenser. På den annen side vil en altfor skarp tydelighet føre til at de ansatte opplever

avdelingen som "flrkantet" og lite fleksibel. Det er ofte nødvendig for en leder å delegere

oppgaver og avgjørelser til sine mellomledere slik at de tar ansvar og blir medansvarlig for

helheten i en avdeling. De vil på den måten bli mer tydelige og konsekvente overfor sine

underordnede og etter hvert vil dette føre til et bedre arbeidsmiljø i avdelingen. Det sentrale

poenget i Sennetts bok (2003) er at nåtidens ledere for ofte, og i for stor grad, trekker seg

tilbake fra konfrontering og markering av autoritet.

6.0 Konklusjon

Det å kjenne sin egen organisasjon, se og forstå prosessene, er essensielt for at lederen skal

kunne prøve å endre eller forbedre den. Alle kulturer har konflikter i større eller mindre grad,

og det viktige for lederen er å analysere disse og prøve å finne ut om de er funksjonelle eller

dysfunksjonelle utfra formålet med organisasjonen.
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Sykehusene er flerfaglige, mange faggrupper samarbeider hver eneste dag i team, prosjekt,

ledergrupper osv. Det å sette et kritisk lys på en del av disse samarbeidsformene, prøve å

vurdere hvordan de fungerer utfra oppgaven de skal løse er viktig. Mange av de

samarbeidsformene vi til daglig er del av fungerer ikke lenger optimalt, og eksisterer noen

ganger fordi det "alltid har vært sånn". Vi har prøvd å vise at noen enkle grep kan gjøre

samarbeidet innad i et sykehus mer funksjonelt og mindre konfliktfylt.

Vi har også prøvd å vise at det er essensielt for en leder å være tydelig. En leder som er

tydelig i forhold til de verdier som skal fremheves og som klarer å ivareta oppgaven som

rollemodell, kan til en viss grad klare å endre eller samkjøre en organisasjon. En leder skal

ikke være redd for å sanksjonere uønskede prosesser eller fremheve og rose ønskede. En skal

være tilstede blant dem man leder, tørre å være tydelig på hva som er ønskede mål, og

samtidig passe på at organisasjonens rutiner er med på å bygge opp rundt disse.
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