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1.0 Innleiing
Samfunnet forventer at sykehusene skal produsere sine tjenester på en kostnadseffektiv måte og at

sektoren skal innrette seg slik at den oppleves som forutsigbar og oversiktelig. Ledere må

dokumentere resultatforbedring, være brukerorienterte, samtidig som virksomheten skal fremstå

som demokratisk, verdibasert og human.

Sykehusene er utsatt for kritisk journalistikk og det fokuseres stadig oftere på det lederskapet som

utøves i sykehusene. Sykehusledelsens dilemma er å kunne formidle strategi og samtidig ta del i

diskusjonene og det engasjementet som samfunnet viser. Ledeme må på en troverdig måte kunne

forklare og kommunisere sykehusets utfordringer og strategiske mål uten å skape uro og frykt for

tjenestens kvalitet eller tilgjengelighet.

Internt i sykehusene stilles ledere på alle nivå også overfor store utfordringer, økende medisinsk

spesialisering og teknologisk utvikling øker behovet for koordinering og økonomisk styring. Det er

etablert enhetlig ledelse på alle nivå og det er gitt delegasjoner relatert til myndighets- og

ansvarsområder i linjestrukturene. Lederne samarbeider i ulike grupper og team, og utfordres til å

bidra til at det skapes kulturer for samhandling i utøvelse av pasientbehandling på tvers av

avdelinger og klinikker.

I sykehusene er de fleste ansatte godt kjent med at det er koordineringsproblemer og at det er et

forbedringspotensiale når det gjelder ressursbruk og pasientbehandling. Til tross for dette utløser

ofte endringsprosesser forsvarsmekanismer og legitimeringsstrategier i fagmiljøene.

I tillegg forventes det at lederne gjennom sin lederstil skal motivere sin medarbeider slik at de

opplever arbeidsglede og pågangsmot til å gjennomføre omstillinger som er vanskelig og

motsetningsfylt.

Med en forståelse av at ledelse er en aktivitet som utøves sammen med og gjennom andre, erfarer vi

at de fleste formelle beslutninger i dag blir til i grupper sammensatt av ledere.

Krav til effektivitet og resultat, også i sykehus, utfordrer medlemmene i ledergruppene til samarbeid

for å kunne gjennomføre de beslutningene som tas.

1.1 Problemstilling

I denne prosjektoppgaven har vi tatt utgangspunkt i forhold som er relevant for vår arbeidssituasjon.

Vi har samlet oss om en problemstilling: " En ledergruppe, eller en gruppe ledere?", som vi

ønsker å belyse.

Vi har en felles opplevelse av at prestasjonsnivået i ledergruppene i foretakene påvirkes av forhold

som kan redusere muligheten for optimal utnyttelse av den samlede kompetansen som gruppene
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representerer. Vi vurderer det slik at dette trolig har alvorlige konsekvenser for sykehuset som

helhet og gjennomføring av vedtak i klinikkene, divisjonene, avdelingene mv.

I denne prosjektoppgaven har vi valgt å fokusere på 3 forhold som vi gjennom vår ledererfaring har

opplevd som særlig viktige og avgjørende for ledergruppers evne til å handle og fremstå som

samlet:

Kommunikasjon

Identitet på individ og gruppenivå

Ledelse og lederstil

1.2 Struktur
Vi som skriver denne prosjektoppgaven sammen er 3 ledere, henholdsvis: Klinikkdirektør,

klinikksjef og ass. klinikksjef/avdelingssjef, felles for oss er at vi leder ledergrupper og at vi er med

i ledergrupper som ledes av leder høyere oppe i sykehusets hierarki. I dette ligger det m.a. at vi er

ledere som har ansvar for resultat innen eget ansvarsområde og som har ansvar for å bidra til et

samlet resultat på et høyere nivå.

Vi har valgt å relatere vår problemstilling opp i mot 3 ulike historier hentet fra egen

arbeidssituasjon. I "Historie 1" er det dimensjonen kommunikasjon som drøftes, i "Historie 2"

forhold knyttet til identitet som er relevant i forhold til ledergrupper, og i "Historie 3" beskrives

mellom annet en konkret situasjon der leder må velge tilnærming og stil for å nå de mål som er satt.

I oppsummeringen og konklusjonen trekker vi besvarelsen sammen og vurderer problemstillingen:

" En ledergruppe, eller en gruppe ledere?" i forhold til vår tilnærming.

Prosjektoppgavegruppe9 —En ledergruppeelleren gruppeledere 4/28



2.0 Historie 1 - Kommunikasjon

For et år siden omorganiserte helseforetaket til klinikk- organisering, og hver klinikk ledes av

klinikkdirektør. Klinikkdirektørene sammen med administrerende direktør utgjør ledergruppen i

helseforetaket;før omorganiseringen utgjorde "staben" ledergruppen. Ledergruppen skal arbeide

som en samlet ledelsefor helseforetaket.

Ledergruppen er en blanding av relativtferske og erfarne lederepå dette nivå. Flere av disse hadde

jeg arbeidet sammen tidligere, både som overordnet, underordnet og sideordnet.

Omorganiseringen har vært utfordrendepå alle nivå i organisasjonen. Prosessen gikk veldig raskt,

og lite var klart. Alle hadde i denne perioden nok med seg selv og sitt, noe som medførte atfokuset i

hovedsak ble rettet inn i egen klinikk og litepå tvers i helseforetaket.

Det er i ledergruppen avflere uttalt at ansvarsforhold knyttet til roller ogfunksjonfremstår som

uklare. Ledergruppen er preget av liten trygghet mellom lederne i gruppen. Flere har sagt at man

er usikkerpå hvor åpen man kan være, hvilken tillit det er mellom lederne, og ikke minst om man

kan drøfte vanskelige saker uten at dette blir brukt mot en utenom møtene. Viktigesaker som blir

tatt opp i ledergruppenfører ikke til de store meningsutvekslingene, da vi ofteføler at det er tatt

beslutning i sakerfør de har værtfremlagt i ledergruppen

Den enkelte leder har ansvarfor driften av egen klinikk, og det er en klar "konkurranse" mellom de

enkelte klinikker i enkelte saker, og vi opplever således at diskusjonene ofte bærerpreg av å

forsvare egen klinikk og de behov vi må ha dekket, mer enn å tenkepå helseforetaket som helhet.

Måten vi kommuniserer på i ledergruppen er svært varierende. Verbalt er noen svært aktive, mens

andre er mer avventende og deltar lite i diskusjonene. Nonverbalt blir det brukt mye kroppsspråk,

t.d. himling med øynene, oppgitte blikk mellom enkelte ledere i gruppen, risting på hodet eller

veldig markant nikking når de "rette" personer prater. Jeg har selv opplevd kommentarer av typen:

"Skjønner ikke helt hva du skal gjøre på i den nyejobben din. Klinikken din er liten, og

avdelingssjefene tar segjo av alt. Ja, ja du kanjo få arbeidefor meg med diverse saksbehandling.

Jeg har mye å tafatt i og har altfor lite ressurser".

Jeg har i min historie beskrevet en ledergruppe preget av stor utrygghet og kommunikasjons-

problem. Jeg ønsker å se på hvordan måten vi kommunisere på kan påvirke samspillet og

helhetstenkingen i ledergruppen, og hva jeg og mine kolleger kan gjøre for å bedre dette.
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Litt om ledelse og kommunikasjon

Busch m. fl. definerer begrepet ledelse som målformulerende (arbeide mot å realisere målfor

virksomheten), problemløsende (vurdere hvile beslutning som hurtigstfører til målet) og

kommunikasjonsutviklende (mellommenneskeligpåvirkning somfølge av at menneskene

kommuniserer sammen).

Kvalbein (2000) hevder at den fremste lederegenskapen er å kunne kommunisere godt, og i mange

tilfeller har det vist seg at dette kan veie opp for svakheter på andre områder.

Man skiller vanligvis mellom verbal og ikke-verbal (nonverbal) kommunikasjon. A. Mehrabian sier

at bare 7 % av troverdigheten eller verdien i det vi sier, avhenger av ordene, 38 % avhenger av

tonefallet og 55 % avhenger av kroppsspråket, noe som tilsier at 93 % av troverdigheten eller

verdien skjer gjennom nonverbal kommunikasjon. Ved å sette sammen disse tre parametrene

optimalt oppnår vi det som blir kallet kongruens (samsvar i kommunikasjonen). (Keld Jensen

2003).

Kommunikasjon er toveis. I det ligger det at de som kommuniserer sammen lytter til hverandre,

stiller spørsmål, benytter svarene og diskuterer alternativer, dvs, lytter aktivt (Keld Jensen 2003).

Skal man utvikle god kommunikasjon må man vite om mottakeren har oppfattet informasjonen på

riktig måte (tilbakemelding). For å få gode tilbakemeldinger må man ha trygghet, tillit og åpenhet.

Kommunikasjonen i vår ledergruppe

I historien beskrev jeg en ledergruppe med kommunikasjonsproblem. Både jeg og flere i

ledergruppen har sagt at det er liten trygghet mellom medlemmer i vår ledergruppe og at dette

resulterer i dårlig kommunikasjon, informasjonen blir til tider feiltolket og tillagt feil mening.

Nonverbal kommunikasjon kan være med å forsterke og tydeliggjøre et budskap (kongruens), men

negativ nonverbal kommunikasjon (himling med øynene, oppgitte blikk, risting på hodet osv.)

bidrar til å skape utrygghet i ledergruppen. Er denne måten å kommunisere på i ledergruppen for

noen et bevisst valg? Min opplevelse er at nonverbal kommunikasjon av enkelte i ledergruppen blir

brukt bevisst for å vise sine meninger, og da oftest uenighet, uten at de bekrefter sine meninger

muntlig. Det er selvsagt en lett måte å formilde sine meninger på, for om en blir konfrontert med

hva en mener så har en jo ikke sagt noe. Enighet blir gjerne bekreftet muntlig, spesielt visst det er

"sjefen" som prater. Jeg tror at nonverbal kommunikasjon blir brukt for å posisjonere seg, tilegne

seg makt, holde seg inne med sjefen eller andre allierte i ledergruppen, og at det er en måte å holde

andre nede på. Min opplevelse av enkelte ledere i ledergruppen er kanskje et bevis for at de har

lykkes?!? Men hvordan kan en slik kommunikasjonsform få lov til å etablere seg i ledergruppen, og

ikke minst hvordan kan de som kommuniserer slik tillate seg det? Jeg opplever at det i ledergruppen

har pågått et maktspill i hele perioden gruppen har eksistert. Noen av klinikkdirektørene hadde i

Prosjektoppgavegruppe9 —Enledergruppeellerengruppeledere 6/28



gammel organisasjon maktposisjoner overfor personer som nå er blitt kolleger, meg inkludert, og

jeg vet at dette påvirket meg spesielt den første tiden (jantelov). Jeg har følelsen av at noen i

ledergruppen har større og bedre samarbeid med adm.dir., dvs, er inne i varmen, mens noen av oss

andre står utenfor. Ledergruppen har tatt dette opp med adm.dir., som benekter at noen er mer inne i

varmen enn andre. Hva kan så jeg og de andre i ledergruppen gjøre for å skape bedre

kommunikasjon i gruppen og fokusere på helheten? Først og fremst tror jeg at vi må kreve å bli

behandlet som likeverdige og med respekt, og for det andre må vi gripe fatt i denne type problem

når de oppstår. Jeg prøver å være ærlig og åpen, men jeg kan helt sikkert bli mer aktiv i diskusjoner

hvor jeg kanskje ikke har de store særinteressene, men hvor diskusjonene er strategisk viktige for

helheten. Det å bry seg om andre sine utfordringer og problem, tror jeg er viktig for at vi skal få til

et godt samarbeid.

Er det konkurranse i ledergruppen?

Tubbs (1994) sier at det er nødvendig å ha kommunikasjon overfor likestilte for m.a. å koordinere

oppgavene, løse problemer, og ikke minst for at kolleger med ulik erfaringsbakgrunn kan gi

hverandre gode ideer til å få vanskene av veien. Ledere som hver for seg leder en selvstendig enhet,

kan fort komme i konkurranse til hverandre. Dette kan skape et lavt nivå av gjensidig tillit og

åpenhet mellom kolleger. Ingen ønsker å fortelle noe til de andre som kan medføre at en mister et

konkurransefortrinn. Kolleger som utgjør en ledergruppe bør ha fokus på at det er helheten som

teller, og at det er den samlete virksomhet som er viktig. Man kan skape et godt klima ved å

verdsette bidragene fra hver enkelt. Være raus med ros og oppmuntringer, noe som også gir velvære

og trivsel. (A. Kvalbein (2000), G. og A. Kaufrnann (2003))

Teorien beskriver her det ideelle; fokusere på helheten, skape godt klima, være raus med ros og

oppmuntringer osv., men hva gjør vi når dette i praksis ikke fungerer? Somjeg beskrev i historien

min så har lederne i gruppen i hovedsak rettet fokuset inn i egen klinikk og lite på tvers i

helseforetaket. Er det mulig å få ledergruppen min til å arbeide sammen om helheten eller har jeg

for store forventinger til hvordan ledergruppen skal fungere? Vi er alle ansvarlige ledere innen hver

vår klinikk, og vi er i mange saker i konkurranse til hverandre. I rollen vår som klinikkdirektør har

vi ansvar for å representere klinikken vår i ledergruppen, og det er en rekke forventninger fra

klinikken på den jobben vi gjør. I ledergruppen har vi en rolle hvor vi skal se på helheten, og dette

vil fort kunne medføre at en kommer i en rollekonflikt mellom det å representere klinikken sine

behov og forventninger, og helseforetaket sitt behov for å se på helheten. Jeg har selv opplevd

denne ambivalente situasjonen i samband med budsjettprosessen hvor klinikken min i

utgangspunktet er blitt "budsjettvinner". I et helhetlig perspektiv mener jeg at noen av de tiltak vi

har fått aksept for ikke bør prioriteres framfor andre klinikker sine behov. Skal jeg si det i
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ledergruppen eller skal jeg bare være glad for at noen av klinikken sine behov er blitt prioritert? For

meg blir dette et spørsmål om hvor min lojalitet er sterkest. I denne situasjonen sa jeg hva jeg

mente, men det endret ikke noe i prioriteringene utifra at dette dreide seg like mye om politikk.

Denne type rollekonflikter er ifølge litteraturen helt vanlig. Hvordan påvirker denne "konkurranse-

situasjonen" meg og ledergruppen for øvrig? Jeg tror at konkurransen mellom klinikkene er blant de

viktigste årsakene til at det er vanskelig å få ledergruppen til å arbeide som en samlet gruppe.

Konkurransen vil alltid være tilstede, og derfor tror jeg at det er viktig at vi i ledergruppen fokuserer

på denne problemstillingen, ved at vi utfordrer hverandre og at vi tør å stille de vanskelige

spørsmålene. Vi må være villige til å lytte til de andre sine meninger, være ærlige og delta aktivt i

diskusjonene, og vi må være villige til å både gi og ta. For min del tror jeg også at det å skille sak

og person er viktig for å skape betre samarbeidet i ledergruppen.

Forholdet til "sjefen"

D. Fisher (1993) har vist at medarbeidere gjerne vil være "enig med sjefen". Vi holder gjerne

informasjon tilbake, forteller bare positive nyheter og dekker over ting som kan skade en selv.

Motstand mot å kommunisere oppover kan skyldes redsel for represalier og maktmisbruk (F.

Luthans og J.K. Larsen, 1986). Det er viktig at medarbeiderne tør stole på sjefen, og at ledelsen

arbeider for å etablere en kultur og et arbeidsmiljø som oppmuntrer til dette.

Lederen kan både holde tilbake, filtrere ut og manipulere informasjon, og budskapet kan også

fordreies gjennom ulike ledd i hierarkiet. Schnake m.fl. (1990) har elles vist at det ikke alltid er slik

at medarbeiderne har oppfattet lederens budskap korrekt. Lederen må bry seg om sine

medarbeidere, lytte til hva de har å si, gi dem oppmuntring og visjoner, og ikke minst ha god

kjennskap til arbeidsbyrden til sine medarbeidere. (A Kvalbein 2000, G. og A. Kaufmann 2003)

Enkelte kolleger i ledergruppen har sagt at de er redde for å komme på kant med sjefen, og at de er

opptatt av egen posisjon og innflytelse. I historien min beskrev jeg at ledergruppen føler at flere av

de strategisk viktige sakene er besluttet før de blir tatt opp i ledergruppen. Spørsmålet om hvem

som er den reelle ledergruppen blir stilt? Jeg fikk av mine kolleger i oppgave å presentere disse

synspunkt for administrerende direktør i et felles merte,noe jeg sa ja til under forutsetning av at de

andre støttet meg. Under min presentasjon gikk adm.dir. i selvforsvar, og jeg opplevde plutselig at

mine kolleger vart stille, såg ned og at jeg fikk liten støtte. Dette både skuffet og provoserte meg,

men synliggjør den enkelte sin redsel for å komme på kant med sjefen. Vi er nå inne i

budsjettsalderingene, og ledergruppen fikk nylig presentert et forslag fra adm.dir på nye tiltak og

innsparinger. Ledergruppen stilte spørsmål om hvorfor ikke vi var med i drøftingene om hvilke

tiltak som skulle prioriteres, framfor å få fremlagt et "ferdig tygd" utkast? Spørsmålet ble egentlig

bare hengende i luften. Er det rart klinikkdirektørene blir utrygge når budsjettet blir presentert uten
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at vi er med i den strategiske diskusjonen? I min ledergruppe har flere av mine kolleger blitt

mistenkt for å jobbe aktivt i kulissene, dvs, utenom mertene,i saker som angår flere klinikker. Har

noen av oss vært med utenfor møterommet i denne saken? Siden jeg er budsjettvinner mistenker

kanskje mine kolleger meg for å jobbet i kulissene?

Hva blir så gjort og hvilket ansvar har administrerende direktør som leder av ledergruppen når ting

ikke fungerer? Man kan jo tenke seg at adm. dir. ønsker at det ligger et spenningsforhold i

ledergruppen, og at dette kan være med å bidra til at alle skjerper seg og tar et større ansvar.

Kanskje er dette et helt bevisst valg? Alle i ledergruppen har et ansvar for å bidra konstruktivt, men

jeg mener at adm.dir. har et spesielt ansvar for å etablere et godt samarbeid i ledergruppen, og han

etter mitt syn må være tydelig og forutsigbar slik at vi kan etablere trygghet også til lederen.

Trygghet i ledergruppen

Utvikling av trygghet i ledergruppen er viktig for at vår ledergruppe skal fungere som en

ledergruppe og ikke som en gruppe ledere. Vi vil trolig ikke kommunisere åpent og ærlig før slik

trygghet er etablert. Hvorfor har vi da denne utryggheten og kommunikasjonsproblema i vår

ledergruppe? Flere av lederne i ledergruppen har mye ledererfaring og er vant med å håndtere andre

mennesker, kolleger og samarbeidspartnere, og jeg vil tro at de således er trygge i sin rolle som

leder. Teorien beskriver god kommunikasjon som en viktig forutsetning for å etablere trygghet i

ledergruppen, men siden gruppen har kommunikasjonsproblemer vil jeg stille spørsmål om trygghet

i ledergruppen er et felles mål? Sammensetningen av ledergruppen har nok vært viktig for å få fram

ulike synspunkt, men jeg tror at trygghet er essensielt for å få debatt i en ledergruppe. Tross felles

utlysing av alle klinikkdirektør stillingene vart en tilsett på ulike tidspunkt (en vart bare konstituert)

og med ulik lønn. Det var i ledergruppen stor misnøye med at de først tilsette fikk være med å

utvikle organisasjonsplanen, som igjen la grunnlaget for de andre klinikkene. I tillegg opplevde

flere at de først tilsette fikk velge sine medarbeidere, "plukke på øverste hylle". Flere i ledergruppen

har opplevd dette som en rangering av klinikkdireletørene,noe som jeg tror har påvirket tryggheten i

ledergruppen. Jeg tror også at adm.dir sin rolle som leder for gruppen er og har vært med å påvirke

tryggheten. Han er helt tydelig på at ledergruppen er den formelle "toppleder" gruppen i

helseforetaket, men ledergruppen sitter med opplevelsen av at beslutningene blir tatt utenom

gruppen, noe som gjør at en ikke finne samsvar mellom det som blir sagt og det som blir gjort. En

annen ting er om stor trygghet og konsensus i ledergruppen reduserer motforstillinger, debatt og

fokus på sakene? Jeg har ikke svar på dette, men for min egen del er det viktig at mine kolleger og

for så vidt også min leder behandler meg likeverdig og med respekt. Kanskje skaper det en trygghet

i ledergruppen å vite at alle har en redsel for å være helt ærlige i fare for at det kan ødelegge for
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klinikken? Jeg tror i alle fall at måten vi kommuniserer på er viktig i forhold til hvilken trygghet vi

klarer å etablere i gruppen. Blant mine kolleger har jeg opplevd aktiv bruk av uformell

kommunikasjon (rykter, sladder og baksnakking), noe som kan bidra til å svekke tryggheten i

ledergruppen, og dette er forhold både jeg og mine kolleger må motvirke. Adm.dir. har også her et

ansvar for å sette grenser.

Hva gjør jeg og hva gjør ledergruppen for å bedre kommunikasjonen og samarbeidet?
Beskrivelsen av ledergruppen og administrerende direktør kan virke utelukkende negativ, noe som

ikke er riktig. Adm.dir blir opplevd som en god utenriksminister, men at han har mindre fokus

internt. Jeg tror det er behov for at adm.dir. må fokusere mer på de interne prosesser og hvordan

ledergruppen fungerer. Ledergruppen må bli hørt i viktige saker, og det er viktig at adm.dir. er

forutsigbar og åpen for ulike synspunkt. Vi har i lang tid hatt samarbeid med en ekstern konsulent

som har fulgt ledergruppen gjennom ulike prosesser. Ledergruppen er enig om hvordan vi skal

opptre for å skape betre samarbeid og tillit i gruppen, og vi har konsensus om en del spilleregler for

m.a. god kommunikasjon. Her er noen eksempler:

Alminnelig høflighet gjelder i ledergruppen, vi snakker til hverandre og ikke om hverandre - Vi
snakker positivt om hverandre, selv når andre prøver på det motsatte Ærlig og direkte
kommunikasjon - Grunnleggendepositiv og støttende til hverandre, vi-mål og ikke egne mål - Dann
deg bilde av andres meninger og motiv og interesser basertpå direkte kontakt og ikke ved tilfeldig
informasjon - Få bedre kunnskap om hverandre, ha respekt og være åpen på å lære av hverandre -
Når beslutning er tatt,fremstår vi som en samlet ledelse

Vi har jobbet konstruktivt og åpent med vårt problem, men vi opplever likevel at spillereglene blir

brutt. Hvorfor blir det slik? Vi har tidlige vært inne på makt, konkurranse og forholdet til sjefen, og

jeg tror at vi må ha fokus på disse tingene om vi skal få til et bedre samspill i ledergruppen. Reglene

er jo basert på sunn fornuft, og alle er jo enige at det er slik det bør være. Spillereglene er etter mitt

syn viktige for at vi gjennom dem synliggjør hvilke faktorer som kan skape utrygghet og ødelegge

samspillet, og de er med å sette noen normer for hva som er akseptabelt og ikke.

Som et ledd i prosessen med å bedre samarbeidet i ledergruppen har den enkelte leder fått utarbeidd

sin egen profil (Team management Profil), og denne viser at vi som personer er dels like og dels

svært ulike. Dette har gjort at jeg ser mine kolleger i et nytt perspektiv, og jeg har fått bekreftet at vi

faktisk er forskjellige, og at vi derfor også reagerer, fremstår og kommuniserer forskjellig. Jeg tror

at dette var et viktig bidrag for å skape større trygghet i ledergruppen, og at vi etter dette faktisk

kommuniserer bedre sammen.
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Oppsummering / konklusjon

Jeg har hatt stor tro på at bare man har trygghet, er åpne og ærlige med hverandre og behandler

hverandre med respekt og tillit, så vil godt samarbeid og god kommunikasjon komme som et

resultat av det. Fortsatt har jeg tro på at dette stemmer, men jeg er ikke like sikker på om dette er

helt sort —hvitt. Spenninger og småkonflikter kan bidra til å skjerpe sansene, øke innsatsen og

dermed sørge for at en er litt mer på "hugget". Kommunikasjon brukes både positivt og negativt, alt

etter hva man vil oppnå, ogjeg tror at måten å kommunisere på for noen er helt bevisst, også i

situasjoner der de blir brukt negativt. Jeg har ved å arbeide med denne problemstillingen sett flere

forhold og nyanser ved kommunikasjon som jeg tidligere ikke har hatt et bevisst forhold til. Derfor

tmr jeg at det er viktig å ikke alltid ta ting personlig, men heller prøve å forstå de prosesser som

pågår, og se på det i et mer saklig perspektiv. Den enkelte leder sin profll tilsier at vi har ulike måter

å opptre på og ulike ting vi er opptatt av, og dette er nyttig kunnskap i forhold til å tolke de signal

og budskap som vert kommunisert. Jeg tror videre at viktige forutsetninger for å få etablert god og

konstruktiv kommunikasjon er at adm.dir. må være forutsigbar og ha klare og tydelige mål/motiv.

Den enkelte medlem i ledergruppen har også et ansvar for sin opptreden, lojalitet og må ha

forståelse for sin rolle.
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3.0 Historie 2 - Gruppeidentitet

Klinikkledergruppen

Ringerike Distrikt Psykiatriske Senter ble klinikkorganisert i Ringerike Sykehus HF november

2004. Klinikken består av 4 seksjoner med felles ledelse, enhetlig ledelse med klinikksjef.

Klinikklederteamet består av 4 seksjonsledere hvor 2 av disse også er fagsjefer i klinikken, fagsjef

barne og -ungdomspsykiatriske tjenester og fagsjef voksenpsykiatriske tjenester, samt klinikksjef.

Alle medlemmer i ledergruppen har tidligere tjeneste som fagutøvere, men i ny ansvarsstruktur er 2

i 100 % lederfunksjon. Ny ansvarsstruktur ble foreslått i forbindelse med

organisasjonsutviklingsprosess knyttet til nybygg for samlokalisering av flere operative team ved

voksenpsykiatrisk avdeling. Min tidligere funksjon ved DPS var oversykepleier og ansvar for

koordineringen av ou- prosessen psykiatri før innflytting i nybygg. Utlysning av klinikksjefstilling

kom som første tiltak etter vedtatt om klinikkorganisering. Jeg søkte og ble tilbudt stillingen i

konkurranse med ekstern søker. Etter ansettelsesprosesser vedrørende seksjonsledere og fagsjefer,

var konsolidering av klinikklederteamet en milepæl. Alle i klinikklederteamet hadde lederstillinger i

opprinnelig struktur, men i ny struktur nye funksjoner / roller.

Klinikklederteamet gikk løs på oppgavene med en pragmatisk tilnærming, dvs, de utfordringene

som lå foran oss ble raskt belyst målsatt og iverksatt tiltak. Vi gjorde ingen gruppeanalytiske

øvelser for å identifisere hverandre, eller tanker om bevisst bygging av gruppeidentitet.

Oppgavedimensjonen var preget av en regelkultur hvor seksjonslederne definerte sitt ansvar

innenfor sin egen seksjon. Min opplevelse var og er at jeg blir relativt alene om å kommunisere et

klinikkperspektiv på oppgaver og utfordringer. Dette ble kanskje tydeligst når vi drøftet

virksomhetsplan og krav til budsjettdisiplin.

Det første jeg som klinikksjef utførte etter etablering av klinikkledergruppen var å utforme mandat

til hver seksjon med krav om å organisasjonsutvikle i tråd med endret ansvarsstruktur. Disse

mandatene ble fremlagt i ledergruppen for "syretest" og endret slik at seksjonsleder gjorde

oppdraget til sitt eget. Mitt ønske hadde vært at lederne brukte mandatene som utgangspunkt for et

nødvendig planarbeid med mål og tiltak, som de igjen drenerte ut til de operative team hvor

endringen skulle skje. De endringsprosessene somjeg holdt et fokus og trykk på har gitt fremdrift,

men der hvor oppgaven ikke har blitt fulgt opp av klinikksjef, står prosessene stille.

Under budsjettplanleggingen for 2006, valgte jeg å jobbe ut funksjonsbudsjettene for hver seksjon,

sammen med seksjonslederne individuelt. Sammen med controller økonomi har jeg sørget for
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kvalitetskontrollen av alle fasettene i oppbyggingen av budsjett i ny ansvarsstruktur.

Tilbakemeldingen på arbeidsformen har vært god. Min evaluering av prosessen er at jeg ble i for

stor grad alene om helheten. Seksjonene argumenterte for sin seksjon og tok i liten grad et

klinikkperspektiv. Dette medførte at jeg sitter igjen med en følelse av at eierskapet for

totaløkonomien i klinikken, opptrapping av pasienttiltak osv, er jeg til en viss grad alene om å bære.

Klinikkledergruppen psykiatrisk klinikk som kontekst brukt i Svedberg sin modell for

utvikling av gruppens identitet

Bakgrunnen for å velge identitet som en grunnleggende faktor for optimalisering av ledergruppenes

prestasjonsnivå, ble valgt etter at jeg leste en artikkel til Rune Rønning om "ledelse og modernitet".

Slik jeg forstår hans artikkel definerer han lojalitet som noe utviklet gjennom samhandling med

andre, mer enn en egenskap man har. Min rolle som klinikksjef føles av og til ensom, jeg blir alene

om å trekke inn helheten i lederperspektivet. I min forenkling kan man si at en ledergruppe med

sterk identitet har en høy grad av lojalitet som igjen er viktig for å stå sammen om viktige

beslutninger som kreves.

Tydelig gruppeidentitet kan være en forutsetning for at gruppen blir effektiv og personlig

tilfredsstillende. Svedberg deler inn forutsetningen for utvikling av identitet i gruppe, basert på tre

hoveddimensjoner: oppgavedimensjonen, samspilldimensjonen og ledelsesdimensjonen. Ved bruk

av Svedberg sin modell vil jeg belyse sentrale faktorer for en gruppes identitet, knyttet til egne

erfaringer / opplevelser fra psykiatrisk klinikkledergruppe.

Ledelsesdimensjon:
Mening —Hvorfor?

Gruppens identitet

Oppgavedimensjon: Samspilldimensjon:
Innhold —Hva? Prosess —hvordan?

Arbeidsgruppens identitet

(Svedberg 2002, gruppepsykologi)
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Gruppens oppgavedimensjon

Som tidligere beskrevet ble Ringerike DPS klinikkorganisert under Ringerike Sykehus HF for drøyt

ett år siden, som kanskje et svar på krav fra en foranderlig verden. Oppgaven om å levere allmenn -

psykiatriske tjenester til sykehusets gitte befolkningsgrunnlag er den samme. Men en sammenslåing

av voksenpsykiatrien og barne- ungdoms psykiatri med felles ledelsesteam er et resultat av ny

ansvarsstruktur. Dette gir seg utslag i felles overordnede mål og tiltak på tvers av tidligere

avdelingsgrenser. Forhåpentligvis finnes mye av klinikkledertearnets identitet i målene.

Regelkultur versus Tankekultur er et forhold som er relevant å bruke om en gruppes

oppgavedimensjon. Regelkultur står for den individualistisk pregede gruppe hvor den enkelte

definerer sine mål og man jobber etter eget hode og "revir". Individuelle prestasjoner kan være av

god kvalitet men man får ikke ut verdier som bare kan skapes kollektivt.

Slike tendenser var tydeligst i første halvår etter etableringen av klinikklederteamet, hvor

seksjonslederne definerte ansvar og mål innenfor egen seksjon. En grunn for at dette var mulig i et

nyetablert lederteam kan være at lederne for seksjonene hadde vært ledere for sine respektive

seksjoner før etablering av klinikk, og dermed hadde på forhånd eget "revir" fra opprinnelig

struktur.

Tankekultur blir motstykket til det overnevnte, her er gruppens identitet tydelig gjennom

overordnede mål og målstyrte prosesser. Den kollektive kompetanse blir den avgjørende for

måloppnåelsen. Utviklingen av det tause kunnskapsgmnnlaget i en profesjonell dialog med gode

feedbackprosesser.

Klinikkledertemaets identitet på kommer tydeligst frem når klinikken blir utfordret av andre

tjenesteområder fra for eksempel somatikk og oppgaven utfordrer den kollektive kompetanse på

fagidentitet. Konkret så var det viktig for klinikklederteamet at foretaket forsto de faglige

vurderinger som lå til grunn for etablering av ECT- behandling. Den kollektive kompetansen fra

psyk. klinikk, var nødvendig for at tiltaket ble satt opp på virksomhetsplanen for sykehuset.

Å arbeide maksimalt eller optimalt er også en faktor som Svedberg omtaler i forhold til

gruppeprosesser. Hvordan man bruker tiden for å finne den optimale avveining mellom kvalitet og

kvantitet. Forholdet mellom lederes bruk av tid til individuelt arbeid og deltakelse i arbeidsgrupper /

ledermøter, kan være en konfliktfylt vurdering å ta. På individuelt plan beskriver Svedberg dette

som hvorvidt tilværelsen styres innenfra som resultat av egne handlinger eller er styrt av ytre
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omstendigheter. Opplevelsen om at ytre omstendigheter i for stor grad styrer en persons arbeidsdag

kan føre til negativt stress.

Ved etablering av klinikklederteam i ny ansvarsstruktur var møtehyppighet en vanskelig avveining

å ta i forhold til andre ledermøter på seksjonsledernivå. Vårt valg ble 2 timer langt klinikkledermøte

hver 14-dag og seksjonsledermøter hver 14 dag på ulike uker. Jeg som klinikksjef leder alle

klinikkmøter basert på en saksliste med aktuelle saker. Som klinikksjef deltar jeg i

seksjonsledermøter organisert ut ifra en rullering, slik at min deltakelse på seksjonsledernivå blir

fordelt til alle seksjoner. Med en slik organisering av ledermøter er det ikke etablert flere møter i ny

ansvarsstruktur fra den opprinnelige, men klinikksjef møter sine ledere i deres seksjonsledermøter.

Vår organisering av ledermøter virker optimalisert i forhold til tidsdisponeringen mellom

individuelt arbeid i seksjon og felles arbeid for klinikken.

Svedberg legger vekt på metodikk og deltakende målstyring i oppgavedimensjonen. Han sier at i

tillegg til at mål må være presise og målbare, understreker han betydningen av at medlemmene i

gruppen har individuelle mål, gruppens mål og at disse er rimelige samstemte med organisasjonens

mål. Spenninger mellom disse målene kan bidra til dialog og utvikling, dersom man har tydeliggjort

og vet hva som må være felles. Da kan man tåle forskjellene og de vil virke identitets forsterkende.

Denne måten å synliggjøre målsettinger på forskjellige nivåer på gjør det letterefor det
enkelte individ ogfor teamet åfinne sin identitet i organisasjonen og ikke risikere åfortape
seg i organisatorisk tåke. ( Svedberg, s. 181)

Ledergruppen psykiatrisk klinikk har slik jeg vurderer, en utfordring i å utvikle tydeligere mål for

den oppgaven lederteamet er satt til å gjøre. Med tydeligere mål tenker jeg spesielt på den

kollektive lederoppgaven gruppen har. Oppgavedimensjonen blir i stor grad tiltak av administrativ

karakter i form av økonomistyring og personalforvaltning. Klinikksjef har gjennom utforming av

mandater utfordret seksjonene til å ta nødvendige omstillings tiltak i tråd med ny ansvarsstruktur og

behov for endringer i pasienttilbudet. Men disse kravene har nok i for liten grad vært gjennom en

prosess i klinikklederteamet for å skape en sterkere identifisering av mål og nødvendige tiltak.

Hadde vi fokusert grundigere på en deltagende målstyring i klinikklederteamet, tror jeg vi i 2005

kunne hatt høyere grad av måloppnåelse fordi målsettinger hadde vært en sterkere kollektiv

identifisering.

Gruppens samspilldimensjon

I tillegg til oppgavedimensjonen er samspilldimensjonen en bærende del av gruppens identitet. En

gruppe er avhengig av strukturer, og det er viktig at gruppens struktur står i forhold til oppgaver og
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mål. Struktur kan forstås som en gruppes indre likevekt mellom orden og kaos. Den skal være

konstruktiv i forhold til mål og oppgave.

Strukturen har altså delvis en termostatfunksjon som balanserer virkningen av indre og ytre
krefter mot hverandrefor å holde systemet innenfor et visst likevektsintervall.

(Svedberg s. 183)

Grenser og kohesjon er to fenomener som står sentralt for en gruppes identitet. Grenser i denne

sammenheng betyr en gruppes evne til å trekke grense mellom seg selv og andre grupper i den ytre

virkelighet. Den tydeligste avgrensning gjøres ved å fremheve gruppens primæroppgave. Kohesjon

menes graden av samhørighet individene i gruppen føler. Opplevelsen av samhørighet eller

kohesjon kan være av ulike grader i en gruppe. Om en gruppe har sterk eller svak kohesjon kan

beskrives ut i fra hvor sterkt medlemmene identifiserer seg med gruppen og gir av sin

selvstendighet til fordel for gruppemedlemskapet.

Nedenfor har jeg forsøkt å illustrere forholdet grenser og kohesjon i ledergruppen ved bruk av

Svedberg sin tegning på side 189. Klinikkledergruppens medlemmer har et rimelig balansert

forhold mellom personlige mål og klinikkledergruppens mål sett i forhold til sykehusets mål. Man

har en klar avgrensning på hvor mye av seg selv som ligger i sin identitet som leder i kliffikkenog

den selvstendighet man har som fagperson og mellomleder i klinikken.

Til tross for at psyk. klinikk er en nyutviklet fusjon med Ringerike
Sykehus, er det en sterk identifisering med foretaket. Årsaken kan
være RS sin vellykkethet i merkevarebyggingen av lokalsykehus og
ønsket om å identifiseres/ være en del av dette.

Organisasjon

Gruppe

Samhørigheten i ledergruppen er middels,
som kan være tilstrekkelig i det store og
hele men når ledergruppen blir utfordret av
eks. sykehusledelsen (organisasjonen),
kunne den vært sterkere.

Den individuelle avgrensning er
tydelig, deres identitet som ledere i
klinikken må dele "plass" med deres
fagrolle (identitet) og privatpersoner.
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Klinikklederteamet er som tidligere beskrevet sammensatt av lederne fra seksjonene som har sin

autonomi innenfor en gitt ramme. Rammene er i form av økonomi styring, krav til faglighet og

pasienttilbudet Medlemmenes rolle i seksjonene er todelt, da de er ledere og utøvende fagpersoner.

Når de møtes i klinikklederteamet ligger deres profesjonelle identitet i stor grad i de seksjoner de er

satt til å lede. En utvikling i retning økt gruppeidentitet i klinikkledergruppen er nødvendig for å

gjøre den bedre rustet til å bære fremtidige forventede utfordringer. Svaret på dette ligger

nødvendigvis ikke i en sterk kohesjon eller samhørighet, den bør sannsynligvis være avbalansert

slik at det er plass for ulikhet i mening, følelse og tanker. Samtidig bør kohesjonen eller

samhørigheten være av en slik grad at når utfordringer til klinikklederteamet blir av en viss

størrelse, sitter lojaliteten i medlemmene i rollen som ledere for klinikken.

Rollekonflikt: Enformell rolle kan deles inn i en pålagt del, tillagt del, ervervet del. Når
disseforskjellige rollekomponentene ikke stemmer overens, oppstår det en rollekonflikt.
Lojalitet, trofasthet og solidaritet blir satt opp i mor hverandre.

(Svedberg s. 201)

Gruppens ledelsesdimensjon

Den tredje identitetsbærende dimensjon er gruppens ledelse, som har som formål å se gruppens

indre liv og ytre betingelser i en større sammenheng. I denne sammenheng i overført betydning

klinikklederrollen. Lederoppgaven inneholder å se enkeltdelene som seksjonsledere og fagsjefer

representerer og integrere delene til en meningsbærende helhet for klinikken. Positiv identitet i

gruppe handler om å finne en felles indre enhet hvor man respekterer hverandres individualitet og

integritet. For å lede en ledegruppe og ikke en gruppe av ledere, bør man kunne stille seg utenfor og

se hvordan ledergruppen evner å samspille mot felles oppgaver og lede slik at man bygger

gruppeidentiteten til et sterkt og funksjonelt "vi" i ledergruppa.

Denne evnen til å oppfatte helheten i virksomheten , føre en linje, av og tilfatte ubehagelige
beslutninger og samtidig bevare sin integritetforutsetter en viss profesjonell avstand til dem
som skal ledes.

(Svedberg s 208)
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4.0 Historie 3 - Ledelse og lederstil

Budsjettprosessene er i sluttfasen og det endelige budsjettutkastetfor sykehuset er bearbeidet av

sykehusets toppledergruppe. Budsjettutkastet innebærer store utfordringerfor ledernepå alle nivå

og tiltakslistenfor å oppnå budsjettbalanse er lang og smertefull.

Tiltakslisten er godt kjent i sykehusmiljøet, få av de ansatte mener at planen er realistisk og mange

mener at den neppe lar seg gjennomføre. Hvis alle tiltak som erforeslått realiseres, vil

konsekvensene være store. Mellom annet vil endretfunksjonsfordeling internt i sykehuset med

hensyn til geografi, medføre behovfor omstilling,forflytting og evt. oppsigelse avpersonell.

En overraskende endring i klinikkstrukturen ved sykehuset i 2005 harført tilfærre ledere i

toppsjiktet og større kontrollspenn på klinikksjefnivå.

Klinikkens ledergruppe er nyetablert og består nå i tillegg til klinikksjefen av 3 avdelingssjefer og 4

stabsmedlemmer med ulik utdannings- og erfaringsbakgrunn.

Klinikken har sitt ukentlige ledermøte og "Tiltakfor budsjettbalanse 2006", står på agenda.

Avdelingssjefene har gjennom interneprosesser bidratt til klinikkens budsjett og vi er lite

optimistiske iforhold det endelige budsjettutkastet. Tiltakslistenfor kostnadsreduksjoner

gjennomgås og klinikksjefenfordeler oppgaver og ansvar i henhold til det som er naturlig.

På grunn av mange referatsaker blir det liten tid til å diskutere og lage enfelles strategifor

prosesser knyttet til de kostnadsreduserende tiltakene.

Jeg opplever situasjonen som vanskelig, bådefordi ansvaret som pålegges er stort ogfordi det

uttrykkes liten grad av motivasjon og tropå at tiltakene er realistiske. I denne ledergruppen erjeg

assisterende klinikksjef/avdelingssjef. De to andre avdelingssjefene er nytilsatt ogjeg forventer at

klinikksjefenforstår at han må ivareta de spesielt for å komme i mål. De oppgavene de harfått er

betydelig mer krevende enn de tiltakene somjeg har ansvarfor å gjennomføre. Den ene av

avdelingssjefene sier høyt og at dette blir vanskelig og at hun orker ikke tankenpå åformidle det

som skal skje til de ansatte. Den andre avdelingssjefen sier at dette er en mulighetfor han åfå

ryddet opp i det som han synes erfeil iforhold tilfunksjonsfordeling. Jeg blir rett og slett urolig

over det som sies og spør derfor klinikksjefen om hvordan han vilfølge opp den enkelte av oss

videre i disse prosessene. Klinikksjefen sier at hanplanlegger å støtte avdelingssjefene og hjelpe

den enkelte ut ifra deres behov. Etter en kort diskusjon blir vi enige om at han møter oss en og en

for å lage en gjennomføringsplan.

I det vi går ,fra ledermøtet utfordrer klinikksjefen oss til å stå sammen og ta etfelles ansvarfor

klinikkens resultat. På vei tilbake til mitt kontor tenkerjeg at det blir mye åforholde seg til
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fremover og at dette vil kreve både utholdenhet ogpositiv holdningfra oss alle. Jeg har vært med

på store endringstiltak tidligere og vet hvor vanskelig det er å "transformere" krav til kostnadskutt

til å bli noe som motivere de ansatte..

Omledelseog lederstil

Fra denne historien velger jeg å fokusere på de utfordringene som ligger i det å gjennomføre vedtak,

hvordan vi som ledere gjennom bevisst valg av lederstil kan påvirke måloppnåelse.

Førstlitt om egenavdeling,minmotivasjonog arbeidssituasjon:

Jeg har ansvar for å drive 3 operasjonsenheter (23 opr.stuer) og en sterilsentral ved sykehuset. Det

er det vel 120 ansatte, 3 avdelingsledere som leder enheter på henholdsvis 20, 25 og 75 ansatte

fordelt på avdelinger i Larvik, Sandefjord og Tønsberg. Operasjonsavdelingen utgjør Klinikk

Kirurgiske fag sammen med Kirurgisk avdeling og Ortopedisk avdeling. Klinikken har totalt 700

ansatte. Min rolle som assisterende klinikksjef er avklart og i klinikksjefens fravær har jeg de

nødvendige fullmakter for å ivareta oppgavene.

Jeg har vært leder i mange år og opplever at det å lede gjennom andre ledere er mer krevende enn å

lede en gruppe f. eks sykepleiere. Min erfaring er at vi som ledere "siler" det vi vil skal komme ut

og inn av informasjon fra og til eget ansvars område. Vi velger å fokusere på det som vi opplever er

viktig og som vi finner motiverende.

Sykehuset i Vestfold har over lengre tid vært under stadig omstilling og endring, og det blir mer og

mer vanskelig å "selge" nye endringstiltak inn i organisasjonen. Lederne som er nærmest de som

utøver pasientbehandling er selv endringstrette og flere ansatte viser tydelige tegn på slitasje. Jeg

opplever at det i mange sammenhenger ikke er tilstrekkelig kommunikasjon eller hensiktsmessige

rapporteringsrutiner mellom ledernivåene og i ledergrupper og det er det stor risiko for at felles mål

ikke nås ved vårt sykehus.

Jeg opplever at jeg må være veldig bevisst på min "dobbeltrolle" i klinikkledelsen, og klinikksjefen

har, i samtaler med meg, sagt at han forventer min støtte og hjelp til å få gruppen til å fungere best

mulig. Dette er et dilemma for meg, når jeg skal jobbe for å ivareta eget område skal jeg samtidig

forholde meg til helheten, klinikken. Jeg har erfart at så snart vi i ledergmppen utfordres til å gjøre

en beslutning som utfordrer våre individuelle behov, øker "temperaturen" og kommunikasjonen kan

lett bli lite konstruktiv. Flere ganger har jeg opplevd at uenighet og motsetninger mellom oss i

ledergruppen lett kunne ha utviklet seg til en konflikt hvis ikke klinikksjefen hadde "manet" til

samarbeid og god kommunikasjon. På en måte har denne "dobbeltrollen" tatt fra meg noe frihet,

men samtidig økt min ansvarlighet i forhold til min egen atferd.
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For meg som leder i sykehus den viktigste motivasjonen å legge til rette for en pasientbehandling

preget av høy kvalitet og utført av personer som har høy kompetanse og som trives. Ledelse handler

slik jeg ser det både om å påvirke slik at en oppnår det som er ønsket mål.

Videre om ledelse og lederstil:

I 1958 presenterte Tannenbaum & Schmidt artikkelen "How to choose a leadership pattern" i

Harvard Business Review, der hevder de at ledelse er avhengig av tre forhold, lederen selv og hans

verdisystem, de underordnede og selve situasjonen. I daglig utøvelse av ledelse er dette noe jeg

kjenner igjen og forstår betydningen av. Tannenbaum & Schmidt introduser-tei 1961 denne

definisjonen på ledelse: "Lederskap er en mellommenneskelig påvirkning, utøvd i en situasjon og

rettet mot - gjennom kommunikasjonsprosessen - oppnåelse av ett eller flere spesifiserte mål."

Med utgangspunkt i denne definisjonen og andre forståelsesmodeller av ledelse m.a. Blake og

Moutons ledergitter, definerte Hersey og Blanchard i 1988 "Situasjonsbestemt ledelse". Senere ble

det påpekt at forhold knyttet til motivasjon var undervurdert og Blanchard endret modellen slik at

den i dag fremstår som anvendelig:

Stil 1. Sterkt oppgaveorientert, svakt medarbeiderorientert = Instruerende

Stil 2. Sterkt oppgaveorientert, sterkt medarbeiderorientert = Rådgivende

Stil 3. Svakt oppgaveorientert, sterkt medarbeiderorientert = Deltagende / medvirkende

Stil 4. Svakt oppgaveorientert, svakt medarbeiderorientert = Delegerende

(Tor Busch —Jan Ole Vanebo, Organisasjon, ledelse og motivasjon )

Modellen bygger på en forståelse av at ledere i ulik grad er orientert mot oppgaven eller mot

medarbeiderne. Modellen er en forenkling av virkeligheten, men for meg gir denne en oversikt over

forhold som vi som ledere må ta hensyn til når oppgaver skal gjøres gjennom andre. I søken etter å

finne gode definisjoner og teorier for ledelse finner jeg at det er utviklet svært mange teorier, de

fleste er et resultat av sin samtid og flere gjenspeiler holdninger og tanker som ikke vil bli anerkjent

i dag.

I denne konkrete situasjonen som er beskrevet i historien, er tidspresset stort, klinikksjefen og

avdelingssjefene må prioritere å fokusere på de budsjettmessige utfordringene. Tiltak må

gjennomføres i linjestrukturer og ledere må være i stand til å følge opp dominoeffekten av

beslutningene. Med kunnskap om at utfordringen og erfaringsbakgrunnen er ulik hos

avdelingssjefene ville jeg, i klinikksjefens rolle, benyttet en lederstil med utgangspunkt i den
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faktiske situasjonen, ledernes kompetanse og den enkeltes motivasjon; "Situasjonsbestemt

lederstil".

Hersey og Blanchard hevder at god ledelse er situasjonsbestemt og at jo dyktigere en leder er til å

tilpasse sin lederstil til sine medarbeideres kompetanse, jo mer effektivt vil klinikkens og

orgarnsasjonens mål kunne nås.

Hersey og Blanchard hevder videre at medarbeidernes kompetanse er nøkkelfaktor når lederstil

velges, kompetanse består i denne sammenhengen av to egenskaper; ferdigheter og vilje til å løse

bestemte oppgaver. Ferdigheter handler om evne til å sette høye, men realistiske mål, evne til å

samarbeide og løse oppgaver sammen med andre. For å kunne gjennomføre må man ha vilje og

være motivert til å ta ansvar, løse oppgaver og samarbeide.

Ut i fra dette perspektivet vil det være riktig at klinikksjefen har oppfølgende møter med

avdelingssjefene for å bli kjent med og forstå deres motivasjon og faktiske kompetanse for å kunne

gjennomføre tiltakene. Jeg vurderer det slik at klinikksjef har personlige egenskaper som muliggjør

en situasjonsbestemt lederstil og at vi er tilstrekkelig åpne på det vi trenger hjelp og støtte på.

"Når ledere skal velge lederstil må de ha evne til åforstå sine medarbeidere og den
situasjonen som de befinner seg i, de må kunne kommunisere mål og retning på en slik måte
at medarbeidere blir engasjert og motivert, de må ha selvinnsikt og kunneforutse hvilken
effekt den lederstilen som de benytter har."

( Morten Emil Berg, Ledelse, verktøy og virkemidler)

Jeg er assisterende klinikksjef ved Klinikk Kirurgiske fag og reflekterer over hvordan jeg ville ha

ivaretatt mitt lederansvar som klinikksjef nå, det er viktig for meg å ha et bevisst forhold til dette

fordi jeg må være forberedt på å gå inn i denne lederrollen "når som helst".

For å belyse hvorfor jeg tenker at Hersey & Blanchards " Situasjonsbestemt ledelse" er relevant har

jeg vurdert de 4 lederstilene i forhold til min historie.

1. Avdelingssjefenmanglerkompetanse,mener motivert:Instruerendelederstil

Den ene avdelingssjefen har svært liten ledererfaring, men uttrykker å være tilstrekkelig motivert til

å ta tak i utfordringene. Tidspresset for å gjennomføre oppgaven er sterkt og kompleksiteten høy,

klinikksjefen bør være instruerende i sin tilnærming for å unngå at det blir gjort formelle feil i

prosessen. Ved å benytte en instruerende lederstil opptrer klinikksjefen som sterkt styrende,

nærmest autoritær. Eksempel: "Jeg har laget en gjennomføringsplan og den skal du følge, tidsfrist er

satt og den er endelig!"
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Siden avdelingssjefen er motivert vil han trolig raskt kunne håndtere oppgavene og utføre disse på

en ansvarlig måte. Det kan være stor risiko knyttet til å ta i bruk denne lederstilen for klinikksjefen.

Det er en "balansekunst" å ikke svekke avdelingssjefens motivasjon eller å styre prosesser så sterkt

at han føler seg overkjørt og reagerer med motstand.

Avdelingssjefen mangler både kompetanse og motivasjon: Rådgivende lederstil

Den sterkt oppgaveorienterte og sterkt medarbeiderorienterte lederstilen kjennetegnes ved sterkt

styrende og sterkt støttende atferd. På samme måte som ved en instruerende lederstil bestemmer

lederen hva som skal gjøres, hvem som gjør hva, når og hvor. Det som skiller denne stilen fra den

foregående er at lederen er i mye større grad åpner for en toveis kommunikasjon og opptrer som

støttende og omsorgsfull. Dette er en lederstil som er hensiktsmessig for klinikksjefen å bruke når

avdelingssjefen trenger råd og støtte for å kunne gjennomføre oppgaven. Klinikksjefen må bruke tid

på å være i oppfølgende dialog og meningsutveksling med avdelingssjefen. Jeg vurderer det slik at

ingen av avdelingssjefene mangler både kompetanse og motivasjon, men at klinikksjefen må være

oppmerksom på hva som skjer med avdelingssjefen som har motivasjon, men som mangler

kompetanse dersom det oppstår stor grad av motstand underveis. Jeg snakket med en av de andre

avdelingssjefene som nå opplever lederoppgavene som krevende og omfattende. Han var ikke

sikker på hvor lenge han orket å stå i dette. Jeg gjorde klinikksjefen oppmerksom på det som var

blitt sagt og han ville følge opp.

Avdelingssjefen er kompetent men mangler motivasjon: Deltagende/medvirkende

lederstil

En svakt oppgaveorientert og sterkt medarbeiderorientert, deltagende lederstil kjennetegnes av en

sterkt støttende, men mindre styrende atferd. Den ene av avdelingssjefene har en del ledererfaring

fra tidligere, hun formidler i ledermøtene at hun kan håndtere prosessene og oppgavene. Det hun

ber om støtte på er å bygge opp motivasjon til å gjennomføre tiltakene. Ett av tiltakene medfører at

hun må legge ned en poliklinikk som hun tidligere har bidratt til å bygge opp. Klinikksjefen

bekrefter at han vil være tilgjengelig og involvere seg. Det vil være viktig at han bruker tid på å

inspirere og støtte henne fremover for å unngå at en "selvgående" leder ikke mister motet.

Forutsetning for denne lederstilen er at avdelingssjefen faktisk har den nødvendige kompetansen.

Det kan bli gjort mange alvorlige feil i endringsprosesser dersom ledere mangler kompetanse og

arbeidserfaring og ledernivået over ikke er oppmerksom på dette.
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4. Avdelingssjefen er kompetent og har motivasjon: Delegerende lederstil.

En svakt oppgaveorientert og svakt medarbeiderorientert, delegerende lederstil kjennetegnes ved

lav styring og lav støttende atferd. En delegerende lederstil forutsetter at den som skal utføre

oppgaven både har høy kompetanse og motivasjon til å gjennomføre det som forventes.

Jeg har vært leder på flere nivå i sykehuset i flere år og har gjennomført flere endrings- og

omstillingsprosjekter. Erfaringen tilsier at jeg har kompetanse nok, men jeg har måttet gå flere

runder med meg selv for å finne ut om motivasjonen er på plass. Etter en samtale med klinikksjefen

ble vi enige om at jeg tar ansvar for prosessen og dersom det skulle vise seg at

gjennomføringsevnen ble redusert på grunn av sviktende motivasjon skulle jeg si ifra. En viktig

oppmuntrende faktor vil være å få konstruktive og korrigerende tilbakemeldinger fra klinikksjefen

underveis.

Med de kravene som ligger til klinikksjefens stilling vil det være avgjørende at alle avdelingssjefene

i fremtiden kan utøve selvstendig ledelse basert på den formelle delegasjon i linjestrukturen og med

klinikksjefens tillit. Klinikksjefens lederstil blir da mindre involverende og mer "delegerende", og

han kan i stor grad bruke "coaching" ("gjennom samtale hjelpe andre til å nå sin mål") som metode.

Morten Emil Berg, Coaching (2003 s.12)

"Ledere skal ikke selv være helter, de skal skape helter" Hersey & Blanchard

Oppsummering/konklusjon

Historien forteller fra et ledermøte i klinikken, utfordringene som belyses er store og jeg mener at vi

som ledere på alle nivå må bruke lederverktøy og metoder som sikrer at vi oppnår forventninger

som for eksempel ligger i et budsjett. Som ledere må vi ha kunnskap om ledelse og innsikt i hvilken

effekt våre tiltak har. Jeg har erfart at ved å møte de vi leder, enten det er ledere i linje eller våre

medarbeidere, med en lederstil som viser at vi har forstått situasjonen og at vi kjenner motivasjonen

og kompetansen hos de som skal utføre oppgaven, vil muligheten til å kommunisere godt og oppnå

definerte mål øke.

På første ledermøte etter nyttår ønsket klinikksjefen innspill på hvordan vi skal utvikle ledergruppen

slik at den fremstår som samlet utad og innad oppleves som trygg for den enkelte. Vi ble enige om

at vi skal sette av 2 dager i mars der vi reiser til et "skjermet" sted og jobber sammen for å utvikle

samarbeid og fellesskapsfølelse.

Vi er enige om at det er viktig at våre avdelinger og vår klinikk har et godt renomme',både internt

og eksternt. Jeg opplever at det er veldig viktig for meg, i mine lederroller - i en ny ledergruppe,

bekrefter at vi vil hverandre vel og på den måten reduserer vår sårbarhet.
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Statusdesember2005:

Klinikksjefene ved sykehuset beskyldes for kun å ha fokus på økonomi og ikke ha forståelse for den

arbeidsbelastningen som de ansatte har og at de heller ikke ser at kvaliteten på behandlingstilbudet

er snart er så dårlig at pasientenes sikkerhet kan komme i fare. Klinikksjefene beskyldes for å ikke

ha kontakt med ledernivået under seg, og for å ikke ha god nok kommunikasjon med vernetjenesten

og de tillitsvalgte.

Tian Sørhaug, Om ledelse. Makt og tillit i moderne organisering.1996.:
"Lederskapets dilemmaer gjenspeiler større kulturelle og sosiale prosesser og må
håndterers iforhold til teknologiske, økonomiske og organisatoriske utviklingstrekk i
arbeidslivet. Rammene og referansenefor utøvelse av ledelsesfunksjoner endres. Ledere
lever midt i spenningsforholdet mellom organisatoriske endringsprosesser som er utløst av
kravet tilforvaltning i organisasjonenes interesser og tillitfra de aktørene som skal utøve
tjenestene. Ledelsesfunksjonen befinner seg i krysningspunktet av den motsetningsfflte
avhengigheten mellom makt og tillit."
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5.0 Konklusjon/sammendrag

Vi har i denne prosjektoppgaven presentert 3 ulike historier hentet fra egen arbeidssituasjon,. Fra de

historiene har vi definert problemstillinger som vi mener påvirker i hvilken grad en ledergruppe

fremstår som "En ledergruppe eller en gruppe ledere". Vi har drøftet forhold knyttet til

kommunikasjon, gruppeidentitet/ledelse og valg av lederstil, fordi dette er relevant og meningsfullt

for oss i denne sammenhengen.

Historiene har til felles at de beskriver relativt nye klinikkledergrupper, enten fordi foretaket har

endret ansvarsstrukturer eller på grunn av turnover i lederstillingene i foretaket.

Da vi skulle definere problemstillingen var vi særlig opptatt av vår opplevelse av at de

ledergruppene vi er medlemmer i eller selv leder, ikke fungerte optimalt.

Derfor fremstod spørsmålet: "Hvordan få en gruppe ledere til å fungere som en samlet ledergruppe

med høy effektivitet, beslutningsdyktighet og med gjennomføringsevne ut i organisasjonen?" som

sentralt for oss i det videre arbeidet.

Kommunikasjon er en grunnleggende forutsetning for ledelse, og representerer livsnerven i en

organisasjon, og derfor gjør den til en sårbar faktor da det finnes et uttall av måter å kommunisere

med hverandre på. Som ledere vet vi at i gitte situasjoner er ikke budskapet det viktigste, men hvem

som sier det, og hvordan ting blir sagt. Bevissthet om at kommunikasjon handler om interaksjon

mellom mennesker, står sentralt for å forstå alle de "fasetter" som ligger i denne gjensidige

påvirkning. Interaksjonen kan forstås som en syntese av identifisering av hverandre og former

gruppens identitet.

Kommunikasjon i ledergrupper kan i stor grad være dialog/eller toveiskommunikasjon, for å drøfte

eller løse en felles utfordring/problem mot et overordnet mål. Den gode dialog krever et

gruppeklima fylt av trygghet, tillit, respekt, åpenhet. I dette ligger muligheten for å se hverandre,

bekrefte hverandre og anerkjenne hverandre, men også å kunne korrigere hverandre. På denne

måten gir gruppens medlemmer hverandre positiv identitet, som igjen danner gruppeidentitet som

den enkelte ønsker å identifisere seg med. En sterk gruppeidentitet kan være viktig for å stå sammen

om vanskelige beslutninger.

Historie 1 beskriver en ledergruppe hvor medlemmene signaliserer utrygghet til hverandre. Når en

sideordnet bruker nedoverkommunikasjon i samtale med kollega, kan det være et signal på behov

for å gjøre andre små for å tåle egen utrygghet. Aktiv nonverbal kommunikasjon, enten den er
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positiv, (det som sies ønsker man å identifisere seg med, eller med den som sier det), eller den er

negativ for å vise avstand, kan forstås som en form for posisjonering. Kommunikasjonen i

ledergruppen preges av det usagte ord, mangel på kongruens. Graden av samhørighet individene

føler med gruppen er svak, konturene for samspill er utydelige, kanskje på grunn av mangel på tillit

og åpenhet om seg selv i gruppa.

En nyetablert ledergruppe har ikke funnet sitt felles språk, eller overført i betydning identitet, man

har ikke funnet sin gruppeidentitet. En forutsetning for at en ledergruppe blir effektiv og personlig

tilfredsstillende er en tydelig gruppeidentitet. Felles mål er en grunnleggende identitetsbyggende

faktor for alle grupper, men veien til målet krever tydelig ledelse og godt samspill.

Oppgavedimensjonen for ledergruppene ser ut til å ha det til felles at regelkultur dvs, den

individualistiske pregede form er sterk. Den enkelte leder har sitt "revir" og definerer sine mål

uavhengig av de andre medlemmene i ledergruppen. I historie 3 beskrives en radikal omstilling som

konsekvens for budsjett 2006, som i liten grad blir behandlet med felles strategi fra klinikkens

ledergruppe. Avdelingssjefenes motivasjon og tro på tiltakene er liten, klinikkens

gjennomføringsevne sitter hos den enkelte avdelingssjef og ikke som et kollektivt løft. Når

klinikksjef oppfordrer avdelingssjefene om å stå sammen og ta felles ansvar for klinikkens resultat,

vet han ikke om deres lojalitet sitter hos han, eller er fragmentert ut i de enkelte avdelinger.

Oppgavedimensjonen er krevende og ser ut til å mangle en tydelig overordnet forankring som

avdelingssjefene kan identifisere seg med.

Samspilldimensjonen er en bærende faktor for ledergruppenes identitet. Alle tre ledergruppene som

er beskrevet i oppgaven sliter med å få til godt samspill mellom individene i gruppa og utad mot

resten av organisasjonen. Subkonstellasjoner som baksnakker andre kollegaer i ledegruppen, eller

mangel på lojalitet om vedtatte beslutninger, er synlige eksempler som hindrer god samhørighet

eller kohesjon. Mye av dette skjer på grunn av ubevisste prosesser i konstellasjonen mellom

individene i gruppen som følge av individuelle rollekonflikter.

Svedberg beskriver i sin illustrasjon grader av grenser og kohesjon. En svak kohesjon kan være

gjenstand for at personlige mål, ledergruppens mål og organisasjonens mål kommer i konflikt med

hverandre. Den enkelte leder kommer i en rollekonflikt med egne ambisjoner, hva ledergruppen

forventer av tiltak for felles måloppnåelse og til slutt ledergruppens lojalitet til foretakets

utfordringsbilde. Alle tre case beskriver ulike rollekonflikter hvor dette fenomenet kan være en

måte å forstå illojalt utspill, mangel på motivasjon for å gjennomføre krevende tiltak.
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Situasjonsbestemt ledelse i denne sammenheng kan forstås som lederens evner til å kunne analysere

om man har nok tillit, lojalitet hos sine ledere, eller om gruppens kohesjon er sterk nok til å kunne

treffe de tiltak som er nødvendig for å nå et overordnet mål, med adekvat lederstilbasert på

analysen.

Instruerende lederstil blir en kunst i å opprettholde motivasjonen hos medarbeideren samtidig som

det foregår en overføring av kunnskap. Motstykket er medarbeideren som er kompetent men

mangler motivasjon. Historie 3 beskriver en avdelingssjef som får til oppgave å legge ned en

poliklinikk hun selv har bygget opp. Mye av hennes profesjonelle identitet kan knyttes til

poliklinikken, hennes oppdrag kan forstås som en planlagt avvikling av noe hun identifiseres seg

med. En slik omstilling vil kreve som historien forteller, en deltagende lederstil fra overordnet

leder, for måloppnåelse.

Historiene viser at effekten av utøvende lederstil innenfor situasjonsbestemt ledelse er betinget av

ledergruppens grunnleggende strukturer innenfor nivåer av kommunikasjon og gruppens identitet.

Kan vi snakke om en gruppes personlighetstrekk og de muligheter og begrensninger den har for å

lykkes i å nå felles mål?

I løpet av den tiden som analyse av historiene og drøfting av sentrale problemstillinger har pågått

har vi endret tilnærming, sjekket ut flere teoriforankringer og prøvd ut flere forståelsesbegreper. Vi

har fått veiledning som har hjulpet oss til å fokusere, begrense drøftingsomfanget og finne retning.

Vi ser at det i vår egen arbeidssituasjon er mange måter å forstå situasjoner på, at det er flere

handlingsalternativer enn det vi tidligere har sett. Vi har fått bekreftet at ved å reflektere over egen

atferd vil vi i større grad kunne utøve et godt lederskap. Vi innser at vi har mulighet til å bidra til at

de ledergruppene som vi selv leder og som vi er medlemmer i fungerer etter intensjonen og kan

fremstå som beslutningsdyktige, effektive og med stor gjennomføringsevne.
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