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1 Inniedning

1.1 Tema

Dette er en prosjektoppgave skrevet i forbindelse med Nasjonalt topplederprogram

for helseforetakene. Oppgavens tema er hva som kjennetegner en sterk

profesjonsgruppe som leger, hvilke teoretiske forklaringer som kan gis på dette,

hvilke lederutfordringer som kan oppstå ved ledelse av leger, og hvilke konsekvenser

lederatferden kan gi for ledernivåene og for legene. Våre erfaringer med ledelse av

leger er basis for oppgaven. Vi knytter så teori fra artikler, bøker og forelesninger opp

mot våre erfaringer, reflekterer over hvordan ledelse av leger best kan gjøres, og

diskuterer hva dette vil bety for oss i vår framtidige ledelse av leger.

Personlig lederutvikling og alternative måter å løse lederutfordringene på er i

oppgaven vektlagt og prioritert, framfor det å gå veldig dypt inn i det teoretiske

materialet. Litteraturen er heller brukt med tanke på å forstå og hjelpe oss i vår

lederutvikling.

1.2 Formål

Formålet med oppgaven er at oppgaveskriverne i framtiden skal bli bedre i sin

personlige lederrolle i forhold til ledelse av leger.

1.3 Metode

Vi benytter oss i oppgaven av narrativ metode, i en noe modifised form. I narrativ

analyse er den metodologiske tilnærmingen å undersøke fortellinger, som ofte dreier

seg om livserfaringer. Metoden tillater systematisk studering av personlige erfaringer

og personlig mestring. En ser på hvordan fortellingene er satt sammen, hvilke

språklige og kulturelle aspekter de bygger på, og i hvilken grad de virker autentiske.

En spør seg så hvorfor fortellingene er fortalt på akkurat denne måten. Ofte er det i

fortellingene avstand mellom ideal og virkelighet, eller mellom seg selv og

omgivelsene (Riessman, 1993).

En fortelling vil ikke være en eksakt beskrivelse av hva som har hendt, men en

mulig versjon blant flere. Av denne grunn gjelder ikke vanlige oppfatninger om

reliabilitet. Når en skal se på validitet ved narrativ analyse kan en i følge Riessman

(Riessman op.cit.) dele opp dette i flere grupper med hver sine muligheter og

begrensninger. Ut fra vårt siktemål med analysen blir ikke dette relevant å gå dypere

inn i.
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Riessman (Riessman op.cit.) inndeler den narrative analyse i fem deler,

"attending, telling, transcribing, analyzing, reading" (Riessman, s 10). Siden vi i

oppgaven har skrevet våre egne tre selvopplevde fortellinger, kan vi gå rett til

analysedelen. Utfordringen i analysefasen er å finne hva som i sum er fortellingen,

altså det å lage en metahistorie av fortellingen. Det siste nivået, det å lese

fortellingene, går i følge Riessman ut på at flere får lese gjennom fortellingene, også

de som har fortalt dem. På denne måten får en godkjent at det er de "riktige"

fortellingene som er skrevet ned.

I vårt tilfelle er både analysedelen og lesedelen enklere enn i et vanlig

forskningsopplegg, fordi vi selv er forfattere av det vi skal analysere. Til forskjell fra

mer forskningspregede analyser reflekterer vi over egen og de to andres fortellinger,

og diskuterer fortellingene opp mot teori fra artikler, bøker og forelesninger. En annen

forskjell er også at vi kun skal bruke analyseringen til egen læring om ledelse. I

fortellingen vår handler det, som ved narrativ forskning, om deling av opplevelser. I

vårt tilfelle er imidlertid opplevelsene knyttet til ledererfaringer i stedet for til

livsopplevelser.

1.4 Avgrensning av oppgaven og definisjon av ledelse

Det er mange temaer innen ledelsesteori som er aktuelle å knytte til våre fortellinger.

Vi har i oppgaven behov for å avgrense oss, og vil diskutere fortellingene opp mot

teori om makt og organisasjon. Vi kan heller ikke bruke all teori vi kommer over om

disse to temaene, men må gjøre et skjønnsomt utvalg. Vi vil imidlertid se på både

mainstream og kritisk teori.

Når vi skal diskutere ledelse av leger, finner vi det riktig her å definere hva vi i

oppgaven mener med ledelse. Det er mange definisjoner både på styring,

administrasjon, ledelse og lederskap, og det er heller ikke konsensus om

definisjonene.

Noen mener administrasjon kan defineres som at lederen gjør ting rett (den

kontrollerende leder, redd for å gjøre feil), mens ledelse handler om at lederen gjør

de rette tingene og da kanskje er mindre opptatt av om det alltid blir helt rett etter

"boka" (Yukl, 2002). 1-'),I i
I "Pasienten først" (NOU 1997:2) beskrives det at styring og ledelse ofte

brukes synonymt, men at det i noen sammenhenger skilles mellom disse. "Styring

brukes da ofte i betydning av aktiviteter som trekker opp rammevilkår, retningslinjer
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og mål for underordnet virksomhet, mens ledelse brukes om selve gjennomføringen

av tiltakene som er nødvendige for å nå målene innenfor de rammene som er trukket

opp." (NOU 1997:2, s 86)

Utvalget beskriver videre hvordan de ser på administrasjon, ledelse og

lederskap:

"Administrasjon handler om å utføre og føre tilsyn med oppgaver som skal

utføres i henhold til lover, regler og instrukser som er knyttet opp til en stilling.

Ledelse handler om å sette mål for virksomheten, samt å identifisere og

beslutte de viktigste strategiene for å få gjennomført målene.

Lederskap handler om å utvikle visjoner for virksomheten som sikrer

forankring av strategier og fellesskap om målene for virksomheten." (NOU op.cit., s

86)

Utvalget bruker i utredningen ledelse i vid forstand, både om det som kan betegnes

som styring, og om administrasjon, ledelse og lederskap.

Vi velger i oppgaven også å bruke en slik bred definisjon av ledelse, og deler

opp begrepet bare der vi har eksplisitt behov for det.

2 Beskrivelse av arbeidssituasjonene og presentasjon av fortellingen

2.1 Arbeidssituasjonene

Oppgaveskriverne arbeider alle i hvert sitt helseforetak på forskjellige nivåer. En av

oppgaveskriverne er sykehusdirektør. Han er siviløkonom av bakgrunn. En annen

leder en stor sykehusavdeling på et sykehus. Vedkommende har selv legebakgrunn,

men arbeider nå kun som leder. Den tredje forfatteren er seksjonsoverlege og

stedfortreder for avdelingsoverlegen ved en stor sykehusavdeling.

Vi beskriver en felles fortelling som basis for refleksjon og diskusjon.

Fortellingen er satt sammen av tre opprinnelige fortellinger, og er således basert på

erfaringer vi har på hver vår kant. Fortellingen er litt omskrevet i forhold til hver vår

opprinnelige fortelling, men dekker akkurat de samme utfordringene som vi først hver

for oss har skrevet om. En kan fortsatt kjenne igjen de tre fortellingene i den nye.

Omskrivningen til en felles fortelling, samt noen andre justeringer bidrar også til

anonymisering av faktaopplysningene. Personene i fortellingen er gitt oppdiktede

navn for å gjøre fortellingen mer lettlest.

Den nye, omgjorte fortellingen er hentet fra et fiktivt helseforetak der det er

utfordringer i forhold til ledelse av leger på tre nivåer:
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Sykehusdirektør —Overordnet leder, linjeleder for flere klinikkdirektører

Klinikkdirektører —Linjeledere for flere avdelingsledere, har derfor ikke direkte

personalansvar for legene

Avdelingsledere —Har direkte personalansvar for legene

2.2 Presentasjon av fortellingen

"Kan leger ledes?

Nå har jeg kommet godt i gang med min nye jobb som sykehusdirektør. Tre måneder

har gått og impulsene har begynt å synke inn. Noen av de utfordringene jeg ser, er

knyttet til ledelse av leger på flere nivåer.

En av mine klinikkdirektører, Per Olsen, kom til meg i går og beklaget seg over

de kritiske legene. Han hadde fått sterke reaksjoner fra legene på noe han hadde

skrevet i et lite infoskriv han nylig hadde sendt ut. I skrivet lanserte han som en

gladnyhet at de etter flere år med underskudd nå lå an til å gå i pluss ved årets slutt.

Han hadde litt seinere i infoskrivet beskrevet at dette i stor grad skyldtes

legevakanser. Videre sto det noe om at overskuddet ga mulighet til å bruke mer

penger på kurs resten av året, samt også til å sette i gang ekstraordinære tiltak på

områder med høy ventetid.

Det hadde skapt sterke reaksjoner hos legene at den gode nyheten om

økonomien ble knyttet til noe som var negativt, nemlig vakansene. Per Olsen hadde

påpekt til overlegene at han jo ikke mente at det var noen gladnyhet at det var

vakanser. Han hadde sagt at alle var enige i at vakansene var uønskede, og han

mente at det var gjort mye for å prøve å få stillingene besatt. Han påpekte også at

det at økonomien nå var god, også skyldtes andre faktorer. Han hadde imidlertid

innrømmet til overlegene at saken kanskje med fordel kunne ha vært formulert litt

annerledes i infoskrivet.

I samtalen med meg var Per likevel veldig oppgitt over hvor hårsåre og kritiske

legene var, noen ganger var de nærmest aggressive til det han kom med. Han

hevdet at de ikke helt forholdt seg til det som var bestemt hvis de var uenige,

uavhengig av om det var sentrale myndigheter eller lokal ledelse som hadde bestemt

det. Per betrodde meg at han noen ganger gruet seg til møter med grupper av leger

og at møtene tappet ham for energi. Han fortalte imidlertid at noen av legene på

tomannshånd kunne komme til ham med forståelse for noe av det som var bestemt,

og at de ga utrykk for litt oppgitthet over reaksjonene fra kollegene.
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Det er også utfordringerved en av de andrestoreklinikkene.Der er det flere

avdelinger,blantanneten storavdelingmed mange leger. I dissetre månedenehar

det værten rekkehenvendelserdirektetil megom denne avdelingen.I dag varjeg

på et møte med en internserviceavdeling,og da komdet slengbemerkningerom at

"denavdelingenhar ikkefungertså dårligpå mer enn 20 år".

I budsjettprosessenharavdelingslederen,KatrineSand, ikkelevertverken

budsjett,kompetanseplaneller investeringsplantil retttid. Kandet være noe i det

somsiesom at hunikkefungerergodtsom leder,ellerer det legenesomer

vanskeligå lede?Avdelingenbestårav megetsterkeenkeltpersoner,somalle vil i

hversin retning.Det virkernestensomom man ikkevet hvorman vil,derforprøver

alle å finnesinegen vei.

Jeg har fått høreat flereav medarbeiderneopptrermed manglenderespekt

for Katrine,og sierde helstser at hunikketas med i diskusjonenesomgjelderden

enkeltemedarbeider.Dette harført til at jeg har måttetgi klarbeskjedom at de må

forholdesegtil sin leder.

Sykefraværetharogsåvært høyt innenavdelingen,og tilstadighetmå man

leie innekstrapersonale.

Katrinehar mangeårs erfaring,men er relativtnyansatther, og har på sinside

avventetnoe med å finneut av organiseringog retningfor avdelingenframover.Jeg

har lurtveldigpå om sakenhandlerom dårligledelseellerom at legene ikkevil la

seg lede. Ellerkanskjebeggedeler?

En av overlegenei hennesavdelingheterPetterNyhagen.Han komnyliginntil meg

på kontoretog fortalteom noe hanvar fortørnetover. Han skullefungeresom

stedfortrederfor Katrinei sommerferien.Han fikkbeskjedfra hennefør hunreisteat

han ikkeskullebryseg med det som haddemed personaletå gjøre. Den bitenville

hunselvta seg av når hunvar tilbake.

Ikke lengeetterat Katrinevar reist,komen av overlegeneog ba om en

samtalemed Petter, ikkesomfungerendeavdelingsleder,mensomkollega.Det

endteopp med at samtalenvarte i nestento timer.Overlegenga uttrykkfor

jobbproblemer.Han mentedet dreideseg om samarbeidsproblemerog hvordan

driftenpå avdelingenfungerte.De ble enigeom at sakenmåttetas opp med Katrine

etterferien,og det bleogsågjort,etter noeforhåndsinformasjontil henne.
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Petter beskrev til meg hvordan samtalen hadde utviklet seg til munnhuggeri

mellom de to. Overlegen framla sine synspunkter på ting som ikke fungerte. Katrine

parerte dette hele tiden med eksempler på hvordan hun selv tidligere hadde løst

problemer, dette helt uten å relatere det til de aktuelle problemstillingene. Etter en

drøy halvtime hadde overlegen fått fram det meste av det han hadde på hjertet, men

ikke møtt empati fra Katrine. Samtalen endte med at overlegen gikk i frustrasjon.

Jeg ble i går kveld sittende og tenke over disse historiene. Hvordan kommuniserer vi

generelt med hverandre i sykehuset? I hvilken grad drives det god ledelse? Hva er

god ledelse? Er ledelse av leger noe annet enn ledelse generelt? Er leger

vanskeligere å lede enn andre? Jeg reflekterte over hvor viktige de er for sykehuset,

og lurte på hvilke grep vi eventuelt må gjøre for å få til et godt forhold til denne

faggruppen. Det er viktig å engasjere dem og motivere dem og få dem med på laget

mot våre mål. Gjerne også å la dem få spille inn synspunkter i forhold til målene som

skal settes framover. Det er ikke ønskelig at de stritter i mot eller går i motsatt retning

av det som bestemmes. Men selv om de er eksperter innen pasientbehandling på

hver sine felt, må de finne seg i at det er lederne som tar beslutningene om de større

linjene."

2.3 Sammenligning av fortellingene

Det første vi vil gjøre er å se på hva de "tre fortellingene i fortellingen" dreier seg om,

hva som er likt ved problemstillingene og hva som er forskjellig.

Den første fortellingen er direktørens, eller jeg-personens fortelling.

Utfordringen er her knyttet opp mot understøttelse av lederne i linje under, blant

annet Per Olsen og Katrine Sand, i deres ledelse av leger. Temaet er også

vurderingen av om det er lederne som generelt fungerer dårlig eller har gjort noe

dumt, og/eller om det er legene som er vanskelige å lede. Direktøren spør seg om

hva en bør gjøre i sykehuset for å få til et godt forhold til legegruppen.

Den andre fortellingen er klinikkdirektør Per Olsens fortelling. Den handler om

hvordan legene reagerte negativt på et infoskriv med positiv informasjon om

økonomi. Den dreier seg også om hvordan Per Olsen generelt oppfatter legene som

kritiske, og om at de ikke alltid vil forholde seg til det som er bestemt. Videre handler

fortellingen om at møter med legene ofte tapper ham for energi.
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Den sistefortellingenomtaleroverlegePetterNyhagenog hanserfaringer

med å være stedfortrederfor avdelingslederKatrineSand. Den handlerom de

ledelsesutfordringerKatrineSand ståroverfor,om hennesmanglende"leveranser,

om legenesmisfornøydhetmed hennesledelse,og om klagerpå hvordanhennes

avdelinggenereltfungerer.Videre handlerfortellingenom henneslederatferd,somer

heltkonkretbeskrevetav overlegenfra et møte med henne.

Det somer liktved fortellingeneer at alle fortellingenedreiersegom

utfordringerved å lede leger,og at det er stiltspørsmålstegnved, ellerer direkte

beskrevetnoe negativt,om hvordandet er å lede dennefaggruppen.Legeneer som

gruppei alle historienebeskrevetsom kritisketil leder,både genereltog i forholdtil

beskrevneenkeltsaker.I alle fortellingeneer det innrømmelserellerbeskrivelserav

at lederensatferdikkevar heltoptimal.Likter ogsåat legenei allefortellingeneer en

helt nødvendigfaggruppefor at virksomhetenskal kunnedrives,og at lederen

dermeder nødttil å ta hensyntilfaggruppen.

I to av fortellingene,direktørensfortellingogfortellingentiloverlegen,

beskrivesden sammelederensettovenfraog nedenfrai linjen.I beggedisse

fortellingenebeskriveslederensomentendårligfungerendepå noenområder,eller

at det stillesspørsmålstegnom dette.Videre beskrivesdet i beggedissefortellingene

manglenderespektfra legegruppentilderes leder. I historienom Per Olsener det

ikkebeskrevetspesieltellerstiltspørsmålstegnved om lederengenerelter dårlig

fungerende.Det er hellerikkebeskrevetmanglenderespektfra legegruppen,men

nevntat de ikkealltidforholdersegtil tingsomer bestemt.

Som nevnttidligereer det en forskjelli hvorvidtutfordringenei fortellingene

dreierseg om direkte(i en av fortellingene)eller indirekteledelseav leger.

Selv om noeer uliktved fortellingenekanvi somen oppsummeringsi at

fortellingenedreierseg om utfordringeneved å lede primadonnaer.

Primadonnabegrepetvar opprinneligknyttettil ledendeskuespiller/sangerved teater

elleropera,og haroftevært negativtbruktom personersomharen tendenstil å

opptrearrogantog selvforherligende."I lederskapslitteraturbrukesnå begrepetmer

og mer om dem somhardet til fellesat de er sværtdyktige,selvbevissteog

utfordrendenøkkelansatte."(Broch,2004, s 147). Vår forståelseav begrepetbygger

på dette. Fortellingenvår handlerderforom å lede en gruppeansattesom har en

kraftigstemmeog er en kritiskressursforvirksomheten.Lederneer av den grunn

nødttil å høre på og ta hensyntil legeneseller primadonnaenesinnspill.Dette er
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derforvårt utgangspunktnårvi skalknytteteorioppmotfortellingeneog reflektere

over ledelseav leger.

3 Teori

3.1 Makt

Det er mangeulikedefinisjonerav makt.Yukl (Yukl,op.cit)forklarerdette i en enkel,

og fleksibelmodell.Makt innebæreri følgeYukl muligheteneogevnen den ene part

(agenten= lederen)hartil å påvirkeden andrepart (målet/operatøren).Makten

agentenharvilderfori storgradvære avhengigav hvemmålet/operatørener, hva

man ønskerå påvirke,og når man ønskerå påvirke(tidsperioden).Ved

sykehusledelseviiforeksempellederensmaktbasevariereut i fra om operatørener

lege,sykepleier,hjelpepleier,støttepersonellosv.Makter dessutenen dynamisk

funksjonsomvilendreseg i tråd med omgivelsene/forholdene.(Yuklop.cit.)

Når agentenbenyttersinemaktfaktorertil å påvirkeoperatøren,vildet varierei

hvilkengrad man lykkes.Yukl (Yuklop.cit.)definerertre muligeresultatav

påvirkning:

Engasjementog entusiasmetiloppgavenoppnåsnåroperatøreneer enig i

beslutningene.Når en skal ha gjennomførtvanskeligeog komplekseoppgaverer

detteviktig.

I dettetilfelletgjøroperatøreneoppgaven,men utenentusiasmeog fordide må,

ikkefordide menerden er viktig.Lederenharda klartå påvirkeatferden,men ikke

holdningene.Dettetrorvi oftegjelderlegene.

Den tredjevariantener når agentenmøtermotstandhosoperatørene.Vi trordette

er enda hyppigerei forholdtil ledelseav leger.Vi menerspesieltdet gjelderved

endringer,og vi trordetteer noe av det somgjør ledelseav legervanskelig.Legene

begrunnergjernefaglighvorforendringeneikkekangjennomføres,ogjobberforå få

lederentil å omgjørebeslutningen.De kangå forbilederenog høyereopp i systemet,

ellerde kan utføreendringeni saktefart. Ellerat de tilsynelatendeer med på

endringen,men sabotererunderveisslikat lederenikkelykkesmedendringene.

Den tredjevariantensyneså være det somer tilfelleti fortellingenom Katrine

Sand. Der går mange legerdirektetil neste ledernivå,og legenehar ogsåmanglende

respektfor henne.
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For å kunne lede leger og andre høykompetente medarbeidere på en god

måte, kan det være nyttig å kjenne til makttyper og hvordan man kan benytte ulike

maktfaktorer.

3.1.1 Typer av makt

Posisjonsmakt.

Autoritet, eller byråkratisk autoritet som det ofte kalles, kommer som et resultat av

organisatorisk posisjon og gir rettigheter til å bestemme over målet/operatøren (Yukl,

op.cit). Denne posisjonen gir i seg selv rett til å ta avgjørelser på vegne av

organisasjonen. Autoritet gjennomføres gjerne gjennom ordre eller instruksjoner, eller

i form av rundskriv. Autoritet går altså ovenfra og ned og er typisk ved et byråkrati.

Petter Nyhagen opplever at Katrine Sand i form av sin posisjon og autoritet kan

overse hans innspill til forbedringer.

Belønning. En lederposisjon knyttet opp mot autoritet, har også kontroll over penger,

ressurser, utstyr og riktig personell, noe som igjen kan nyttes til belønning.

Belønningen er da en maktfaktor. Per Olsen forsøkte å benytte belønning som

virkemiddel, men mislyktes i stor grad. Dette først og fremst fordi han valgte et

belønningsmiddel som har lite virkning på legene som gruppe. Ressurser og

økonomi ble benyttet, mens dette synes å være faktorer som legene tar som en

selvfølge, dermed fås ingen positive reaksjoner.

Makt til å straffe er også en maktfaktor, og den kan for eksempel innebære

muligheten til oppsigelse. Dette er en mer sjeldent brukt maktfaktor.

Personmakt.

Kunnska /eks ertmakt (Yukl, op.cit) er en viktig maktbase, ikke minst i sykehus.

Kunnskap kan gi makt til lederen (agenten), men kun når lederen innehar kunnskap

som operatørene, for eksempel legene, opplever å være avhengig av. Kunnskap kan

også gi makt til operatørene. Det kan tenkes at Katrine Sand ikke blir vurdert til å ha

nok av denne type makt. Legene i fortellingen benytter seg imidlertid av dette i større

grad.

Referansemakt er en maktfaktor French & Raven (Yukl op.cit.) henviser til. Denne

går i hovedtrekk ut på at ansatte i større grad er villige til å stille opp for en leder de

beundrer og ser opp til. Man lar seg påvirke, og etterlever ønsker fra lederen fordi

operatøren ser opp til agenten og ønsker dennes aksept. For å lykkes med
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referansemakti forholdtil legertrorvi det er nødvendigat lederenbyggerlegitimitet

gjennomå visetoleranse,gi positivtilbakemelding,være hjelpendeog støttende,gi

veloverveidog ærligtilbakemelding,ta ansattei forsvarnår nødvendig,gi fordeler,gi

opp noe selvfor å hjelpeandre,og å holdeløfter(Yuklop.cit.).

Vår oppfatninger at KatrineSandfra fortellingenverken innehar

kunnskapsmakteller referansemakt,og at hunnettoppikkehar klartå visetoleranse,

gi positivtilbakemelding,være hjelpendeog støttendeosv.

Hvordanhåndtererman faktoreneforå oppnåmakt,og unngårå misteden

når man har den?Som alleredenevnter ikkemaktkonstantovertid,og dermedikke

statisk.På mangemåterkanvi vel si at maktutviklerseg på bakgrunnav interaksjon

mellommedlemmeri en organisasjon.Lederenvilgjerneblisettog vurdertut fra

hvordanoperatørgruppen,her legene,vurdererlederenspotensialtil å tilføre

gruppensomhelhetnoe (Yuklop.cit.),somressurser,viktiginformasjonog

kompetanseinnenviktigeområder.Slikpersonmaktmå byggesoppovertid,og må

etableresved at beslutningerviserseg å være riktigeog resultereri suksess.

Innovasjonog nytenkninger viktigi problemløsningen,og lederenmå vise initiativ

somgruppenfår igjenfor. Gjentattebevispå dette byggerlederensstatus.

Vi menerat Per Olsenfra fortellingenovertidtrengerå byggeopp mer

personmakthoslegene i avdelingen.Fortellingenalene gir ikkeholdepunkternokfor

påstanden.Historienbak er imidlertidat lederenrelativtnyliginnførteen ny

organisasjonsmodell,noe somaffisertelegenei storgradog somlegenevar kritiske

til. Dette har antageligmedførten reduksjoni lederenslegitimitetog personmakthos

legene,noe som i sintur kan ha medvirkettil at legenevar så kritisketil infoskriveti

fortellingen.

3.1.2 Kilder til makt

Morgan(Morgan, 1988) benytterden politiskemetaforenom organisasjonerforå

retteoppmerksomhetenmotbetydningenav interesser,konflikterog maktspilli

organisasjoner.Han minnerossom Aristoteles'forestillingom at politikkhar sitt

opphavi ulikeinteresser.Aristoteles'idealfor politikkvar en ordenman har

forhandletsegframtil,og som skaperenhetav et mangfold.I følge Morganer

politikk,og det samspilletav konkurrerendeinteressersom politikkutgjør,en måte å

skapesosialordenpå. Han menerat vi ved våre organisasjonsmåter,foreksempel

et byråkrati,benytteret regelsystemfor å skapeog opprettholdeorden.Videre kanvi
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analysereorganisasjonspolitikkpå en systematiskmåte ved å se på forholdetmellom

interesser,konfliktog makt.

Interessene kandeles i oppgaveinteresser,karriereinteresser,og utenforliggende

hensyn,foreksempelprivateforhold.

Konflikt oppståri følgeden politiskemetaforennår interesserkolliderer.Konfliktvil

derforalltidvære til stede i organisasjoner,og vilda hellerikkevære noe som

nødvendigviskan førestilbaketilen ellerannen beklageligomstendighet.Det er en

vissgrad av konfliktmellomlegerog lederei alle våre tre fortellinger.

"Makt er middeletsomtilsluttløserinteressekonflikterog virkerinnpå hvemsomfår

hva, når og hvordan"(Morganop.cit.,s 163) Morganlisteroppde viktigste

maktkildene:

Formellautoritet

Kontrollover knapperessurser

Brukav organisasjonsstruktur,reglerog bestemmelser

Kontrollover beslutningsprosessen

Kontrollav kunnskapog informasjon

Kontrollav grenser

Evnetilå mestreusikkerhet

Kontrolloverteknologien

Mellommenneskeligeallianser

Kontrollovermotorganisasjoner

Symbolikkog meningsadministrasjon

Kjønnog styringav kjønnsrelasjoner

Strukturellefaktorersompåvirkerspillerommetfor handling

Den maktenman alleredehar

Vi skal bare omtalede punktenepå denne listensomvi menerer aller mestrelevante

i forholdtil teksteni våre fortellingerog vi benevnerdem med nummeri teksten.Vi vil

ta for oss punktene1, 4 og 5.

Morganhevderat den formelleautoriteten(punktnr 1) er den viktigste

maktkilden,og at de formelleposisjonenepå et organisasjonskartdefinererdelegert

autoritet.Han hevderimidlertidat autoritetenbareer effektivnården er legitimert

nedenfra.I følge detteer det ikkebarede på toppenav pyramidensom innehar
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makt,ogsåde sombefinnerseg lengrened sitterinnemed betydeligmakt.Dette

passerogså meddet vi vil redegjøreseinereom legeneshistoriskemakt.

KatrineSand i vår fortellingsynesikkeå få sinautoritetlegitimertnedenfra,og

hunhardermedsvekketmakt i forholdtil denneforståelsesmåten.

I fortellingenom Per Olsenstårdet noe om at legeneikkeheltforholdtseg til

det somvar bestemthvisde var uenige.Dette handlerigjenom punktnr 1,

manglendelegitimitetnedenfra,samtom punktnr 4, kontrollover

beslutningsprosessen.

Når det gjelderKontrollav kunnskapog informasjon(punktnr 5), besitter

ledelseog leger,slikvi ser det, maktpå hvertsittfelt. Ledelsenkontrollerer

informasjoneni storgrad,menslegenekontrollererkunnskapen.De protestererlett

på den informasjonenledelsengir,som i fortellingenom Per Olsen.

3.1.3 Makt og kontroll

I forholdtil kritisklitteraturvilvi henvisetil kapitlettilStacyom kontroll(Stacy,2003).

Slikvi forstårkapittelethandlerdet både om hierarkiog om makt.Mens ledereni

følge systemiskteorialltidskal lagevisjoner,sette mål, samtkontrollereog eventuelt

justerebevegelsenmotmålene,er det i følge Stacysversjonav kompleksitetsteori

slikat lederebåde harkontrollog ikkehar kontrollpå sammetid. I følgesystemisk

teorivilgode lederesøke å fjernekarakteristikaved ikke-kontroll,og ha fokuspå flere

aspekterfor å ha kontroll,blantannetfokuserepå hierarkiskmakt. I følge Stacyer

det derimotfeil å spørreom ledernehar kontroll.Den viktigstelederegenskapenblir

hellerevnentil å deltakreativti dannelsenav forbigåendemening.Denne

lederegenskapenkan utvikleseg mens lederenstrevermed paradoksetved å både

ha og ikkeha kontroll.Lederenkan brukekontrollmekanismer,ogsåhierarkisktvang,

somverktøyi den storedynamikkenav selvorganiserendekommunikativinteraksjon,

men maktblirda somen mulighetsomdukkeropp.Slikvi oppfatterdet, har ledereni

følge detteen begrensetmakt,sidenden bareer en mulighetsomdukkeroppav og

til.

I vår fortellingharvel egentligalle ledernestrevetmed å ha kontroll,somved

systemiskteori,også i forholdtil legegruppen.Det seestydeligsti historienom

KatrineSand, og særligi forholdtilden referertesamtalenmellomhenneog Petter

Nyhagen.
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3.1.4 Legeprofesjonen og historien bak legenes reelle makt

Ser vi historisk på hvordan helsevesenet har vært oppbygd, har legene spilt en viktig

og utøvende rolle på ulike arenaer, både på det medisinske feltet og i lederskap og

økonomisk styring. Det har derfor utviklet seg kulturer/ukulturer innenfor dette

systemet som det har vært vanskelig å gjøre noe med, og legene har i mange

sammenhenger fremstått som "umulige å lede". Det er nok flere forklaringsmodeller

til hvorfor ledelsesutfordringene i det å lede leger også fram til i dag oppleves

vanskelige rundt omkring.

Le enes kunnska . Tidligere var sykehusene ofte små, underenhetene få og antall

profesjoner overkommelige. Sammenlignet med legene hadde andre

profesjonsutøvere begrenset akademisk utdannelse, og arbeidsfordelingen mellom

profesjonene var grei. Hvem som hadde og tok ansvaret, var også klart for

pasientene. Med sykehus bestående av få veldefinerte avdelinger og få overleger,

ble ledelsesfilosofien både enkel og brukbar. I følge Ole Berg (Berg, 1991) styrte

overlegen sykehusavdelingen som en litt avansert, privat solopraksis. Maktutøvelsen

hadde stor legitimitet, og få stilte spørsmål ved måten man ordnet verden på.

"Kunnskap er makt", og dette ble i denne strukturen holdt i hevd til å gjelde ikke bare

medisinsk implementering, men også til å gjelde alt som hadde med "solopraksisen"

å gjøre. Mange av legene fikk relativt fritt spillerom på mange arenaer, også der de

ikke hadde faglig kompetanse.

Hierarki blant le ene. Legene utviklet et hierarkisk system som har vært gjeldende i

årtier og som en fremdeles kan se levninger av i dag. Legene som gruppe har vært

med å opprettholde dette hierarkiet fram til nyere tid, uten å være villige til endring i

særlig grad. Det har vært en slags "odelsrett" at den dyktigste faglige overlegen også

har blitt avdelingsoverlege. Skal en forsøke å analysere hvorfor ting er blitt som de

er, er det mange områder innen legeyrket man kan se litt nærmere på.

Le enes d kti het. Legenes dyktighet, deres profesjonalisme, er kanskje det viktigste

hinderet til dyptgående forandringer i ledelsesstrukturen i sykehussektoren. Egentlig

er det vel ikke den faglige dyktigheten i seg selv som er et problem, men den høye

selvtilliten som dette avføder innen legestanden som helhet. Legene med lang

akademisk utdanning har kunnet skape sine egne verdinormer, og selv definere hva

som er kunnskap og kvalitet på sitt spesialområde. Man har opprettet et revir der

bare standens egne har hatt adgang, en maktbase som har forsvart seg mot andre

synsmåter og normer. Siden man selv har bestemt hva som er kvalitet og kunnskap,
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har en ganskeegenrådigkunnetdefinereforeksempelhvordanen avdelingog dens

utviklingskullese ut (Dahlbom-HallB. og JacobsenB, 1999).

Le ene som forvalter av menneskenes vikti ste ode - helse. Legenesmaktposisjon

er på et viktigpunktganskeunikt.Den somblirsyk,haregentligingenvalgfrihetom

han ønskerå få behandlingog forhåpentligvisblifrisk.En pasientmed sinsykdomer

hjelpeløstutleverttil legensmakt. Detteer ganskeannerledesenn på markedetfor

øvrig,der kundener suverenog kan si entenja eller neitil en selgerstilbud.

Profesjonalismenkan imidlertidfungeresomen skjermmotforandringskrav,der

standenbareakseptererslikeforandringersomopprettholderellerforsterkerdens

egen makt.

Le en som erfeksbnist. De flestemenneskerønskerå gjøreen godjobb, men

mangenøyerseg ikkemed det. Mange legervilfor enhverprisgjøreen perfektjobb.

Dette kanvære vel og bra i legeyrket,men det finnesen negativsideved det å være

perfeksjonist.Det kanskape reddeog hemmedeansattemeden konstantfryktfor å

viseusikkerhetellerdummeseg ut. "Perfeksjonskravetbliren tyngenderustning

snarereenn et ledigarbeidsantrekk"(Dahlbom-Hall,Jacobsen,op. cit.,s 61)

Dennetypeperfeksjonismekanvære til hinderfor endringersomønskes

gjennomført,ved at legerbrukersinperfeksjonismesomet maktmiddeltil å sabotere

endringer.Perfeksjonismei kontrasttil helhetstenkningharvel vært rådendei mange

sykehusmiljøoppgjennomtidene,og det er en av de storeutfordringeneman står

overfori dag.

Kollegial dialog. Legeneer flinkei dialogmed pasientene,menden kollegiale

dialogenuteblirofte. Mangeeldre legerharværtet forbildeforyngreleger,men

fokuspå dialogenharværtfraværende,sikkertav flere grunner.Med sterke

personligheter,individualisterog perfeksjonisterkan en baretenkeseg at det vil

oppståmangevanskeligesituasjonerder tingbyggerseg opp,omen ikkefår snakket

ut om ting.Laren så dette utvikleseg, kan det til tiderfå uantekonsekvenserder

ulikeformerfor maktblirutøvd,og der en brukerhierarkietforaltdet er verdtfor å

reddeseg utav situasjoner.Rausheter vel et begrepsommangegangermangleri

dissemiljøene.

Spesialisering. Sykehusverdenener etter hvertendret.Sykehuseneer blittstore,

komplekseorganisasjonermed mangeprofesjoner,avansertteknologi,flere nivåer,

og et behandlingsoppleggsom kreverat mangegrupperjobbersammen.Årsakener

at utrednings-og behandlingsstrategieneharendretseg. Den enormeveksteni
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spesialisertkunnskapgjørat knaptnoenspesialitetellerprofesjonved et sykehus

kanopererepå egen hånd.Alle er blittavhengigeav hverandre.Maktfordelingener

dermedblitten annen,mindrepyramidalog mer kollegial.Dette har ogsåført til at

legeri sideordnedespesialiteterikkealltider likeinnstiltpå å ta instruksfra kolleger,

forde harsinegen kunnskapsbasesomde andrebare kjennermåtelig.Sykehusene

har i økendegrad blittkompleksekunnskapsorganisasjoner,og ingengruppesitter

lengerpå all kunnskap.Likeveltenkesdet ofteom ledelsei sykehussomom verden

var uforandret.

I dagenssykehustas det medisinskebeslutningerpå en rekkenivåer.Disse

må tas i møtetmedden enkeltepasient,og er legenesansvar.Det krevesaltså

medisinskutdanning,men ansvaretmå stadigoftereutøvesved brukav team, det vil

si ved konsultasjonav både legerog annethelsepersonell.Ansvareter altså i sin

egenartprimærtmedisinsk,men ikkebare medisinsknårdet kommertil stykket.

Når det gjelderadministrativeog ledelsesrelatertebeslutninger,har klinikeren

fjernetseg merog mer. Dette betyrat mangeikkegreierå innfinneseg med at

beslutningsprosessenetas på et annet planenn før og at legenesinnflytelseher er

innskrenket.Detteskaperfrustrasjonerog reaksjoneri mangelegemiljø.

I HealthCare Management(Shortellog Kaluzny,2000, s 123) er det et

oppsettav parameteresomsiermye om kritiskeaspekterved den kliniske

mentaliteteni kontrasttil lederensfokus:

Aspect

Primary allegiance

Responsibility

Authority relationships

Time frame

Feedback

Tolerance for ambiguity

and uncertainty

Managerial Mentality

To the organization

Shared

Hierarchical (vertical)

Long/future

Delayed and vague

High

Clinical Mentality

To their patient

Personal

Collegial (horizontal)

Short/present

Immediate and concrete

Low

Østergren(Østergren,2002) skriverom et beslektettema. Hunsnakkerom

konfliktenmellomdenfagligelogikkog den økonomisk/administrativelogikk,der den

sisteetter hverthar kommetinnog blittdominerende.Hun menerat denne konflikten

må håndtereskonstruktivt.
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3.1.5 Drøfting av makt

Resultat av åvirknin : I fortellingen om Katrine Sand går mange leger direkte til

neste ledernivå, og legene har også manglende respekt for Katrine Sand. Dette er et

eksempel på Yukls tredje variant for resultat av påvirkning, nemlig når

lederen/agenten møter motstand hos legene/operatørene.

Posisjonsmakt: Petter Nyhagen opplever at Katrine Sand i form av sin posisjon og

autoritet kan overse hans innspill til forbedringer, og at hun dermed bruker sin

posisjonsmakt.

Per Olsen forsøkte fra sin posisjon å benytte belønning som virkemiddel, men

mislyktes i stor grad. Dette først og fremst fordi han valgte et belønningsmiddel som

har lite virkning på legene som gruppe.

Personmakt: Det virker ikke som Katrine Sand har nok kunnskapsmakt. Derimot

benytter en del av legene seg av dette. Vår oppfatning er at hun heller ikke innehar

referansemakt. Fortellingen viser nemlig at hun ikke har klart å bygge nødvendig

legitimitet for å få referansemakt, i det at hun ikke har vist toleranse, gitt positiv

tilbakemelding, vært hjelpende og støttende osv.

Vi mener at Per Olsen fra fortellingen, på bakgrunn av avdelingens og

lederens historie, over tid trenger å bygge opp mer personbasert makt hos

avdelingens leger.

Kilder til makt: I forhold til formell autoritet og Morgans påstand (Morgan op.cit.) om at

denne bare er effektiv når den er legitimert nedenfra er Katrine Sand et eksempel.

Hun har dermed svekket makt i forhold til denne forståelsesmåten.

Legene i Per Olsens avdeling forholdt seg ikke helt til det som var bestemt

hvis de var uenige. Dette handler om manglende legitimitet nedenfra samt om en

annen kilde til makt, nemlig kontroll over beslutningsprosessen. Legenes protester på

infoskrivet handler om kontroll av kunnskap og informasjon.

Makt o kontroll: Det tydeligste eksemplet på at lederne i fortellingen strevet med å

ha kontroll (i følge systemisk teori) i forhold til legene sees i historien om Katrine

Sand, og særlig i samtalen mellom henne og overlege Petter Nyhagen.

3.2 Organisasjon

3.2.1 Hierarki

En hierarkisk organisasjon er i utgangspunktet basert på en relativt streng rangorden

som er nedarvet fra gamle kirkesystem. Når vi overfører dette til offentlige
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virksomhetersomsykehus,omtalesdetteoftesomet offentligbyråkrati.

Organisasjonener bygdoppav over-og underordnededeler, somlagene i en

pyramide,der hvertlag blirstyrtav lagetoverog somstyrerdet brederelagetunder

seg (Aschehougog Gyldendalsstorenorskeleksikon,1978).

Hierarkietsomorganisasjonsformvoksteførstogfremstfrem somet resultat

av den industriellerevolusjonen.I følge Morganskapittel(Morganop.cit)om

maskinensommetaforfororganisasjoner,ble inntogetav maskinerfulgtav et større

behovforå ha klare reglerog rutinerfor hvordanarbeidetskulleutføres

(mekanisering).Max Weber (Morganop.cit)mentedet var storlikhetmellom

mekaniseringenog fremvekstenav byråkratiskeorganisasjoner.Weber definerer

byråkratisomen organisasjonsom leggervekt på presisjon,tempo,klarhet,

regularitet,pålitelighetog effektivitet.Detteoppnåsgjennomå dele oppgavene,

etablereeffektiveovervåkningssystem,og ved utarbeidelseav detaljertereglerog

bestemmelser.En slikorganisasjonsformharklarefordeler,menogså ulemper.For å

få denneorganisasjonsformentilå fungerekrevesat individuelleinteresseri stor

grad underkastesgenerelleinteresser(Morganop.cit).Dette kanvære vanskeligi

forholdtil ledelseav legersom i utgangspunktetikkealltidønskerstandardiseringav

oppgaver.Det følgendefra fortellingener kanskjeet eksempelpå dette:"Avdelingen

bestårav megetsterkeenkeltpersoner,somallevil i hversin retning.Det virker

nestensomom man ikkevet hvormanvil,derforprøveralle å finnesinegen vei."

Legene i KatrineSandsavdelinggirmed andreord ikkeoppsineegne interessertil

fordelfor avdelingens.

I tilleggfinnervi i hierarkieret visstbehovfor sentraliseringav maktbasertpå

autoritetsprinsipper,noesomforutsetterat ledelseninneharmakttil å gjennomføre

ønskedetiltak(Morganop.cit).Maktbalansenmellomtoppledelsenog operatørene

(her legene)er ofte ujevntfordelt.Når vi ser dette i sammenhengmed at ledelsentil

tideroppfatteså ha størrefokuspå regler,byråkrati,økonomi,og administrative

oppgaver,mens legeneønskeralt fokuspå kjernevirksomhetenellerfaget, oppstår

det lett interessekonflikterog maktkamper.Dettefikkogså Per Olsenerfareda han i

for storgradfokusertepå økonomii sintilbakemelding,samtidigsomdettepositive

ble linkettil vakansersomer negativtfor kjernevirksomheten.

Som et anneteksempelpå dettevisesdet til en undersøkelseav saker

behandletav toppledelseni et sykehusder det i løpetav en periodeble behandlet
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252 saker.Av dissevar 198 av administrativkarakterog av informativart, mensbare

13 var relaterttil pasientbehandling(Marstein,2005).

I et hierarkiforutsettesdet enhetligordregangovenfraog ned,og heltfra topp

til bunn.Denneordregangenfungererettervår meningikkealltidlikebra i sykehus

fordiledelseni littfor storgradfokusererpå effektivitetog produktivitet(økonomi),

mens legenesomnevntovenforharet merensidigfokuspå fag/pasient.Dermed

brytesofte kjedenvertikalt,og budskapetnår ikkefremfra topptil bunn.Dette kan

også utvikletetteskottmellomavdelingeneinternti sykehusene.Kommunikasjonen

på tversav avdelingenekanda blimangelvare,dettetil trossforat de ulike

fagmiljøeneer gjensidigeavhengigeav hverandre.

Et eksempelpå bruddpå ordregangener KatrineSands manglende

leveranserpå budsjettog investeringspian,somdet viserseg hellerikkeharvært

diskutertviderened i hennesavdelinger.Samtidigser vi at Per Olsenåpenbartsliter

med at legeneikkeer lojaletiloverordnedebeslutningerverkenpå foretaks-eller

lokaltnivå.De forholderseg ikketildette,og senderikkebudskapetviderened i

organisasjonen.

Det kan også nevnesat byråkratietbasererseg på effektive

overvåkningssystem.De somsitteri lagetover,skal kunneovervåkeog kontrollere

de under.Med økendespesialiseringinnenlegestanden,vildette bare bli

vanskeligereog vanskeligere,selvfor lederemed legebakgrunn.Dette problemet

øker nårvi hellerikkehar noe å følge oppetter,settfra et objektivtog omforent

synspunkt.PetterNyhagenkomtil kortnår hantok oppsinsak med Katrine,ettervår

meningfordihennesovervåkningssystemkunbestårav subjektiveikkeuttalte

oppfølgingsmetoder.

Mange menerat en ogsåinnenhelsevesenetviloppleveen mekanisering

(stadigflere maskiner)og industrialiseringkombinertmed markedsliberalisme.Dette

vil kunneføre til sentralisering,økendetilsynsvelde,individorienteringog

profesjonsmarginalisering.Til sistvildet også,som i industrien,bliøkt behovfor

standardiseringav kvalitet(Marsteinop.cit).Eksemplerpå dette kanvære

standardisertemål på produktivitetog kvalitetsamtstandardiserte

behandlingsprosedyrer.En standardiseringvil kanskjei størregrad rettferdiggjøre

byråkratiskeorganisasjonerinnenhelsevesenet.Samtidiger tendensenfra legesiden

at de forsøkerå motvirkedette,gjennomå skapeet økendespesialistveldesomgjør

standardiseringvanskelig.Sett i lysav detteog sykehuseneskompleksitet,må man
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ettervår meningi størregradta i brukkombinasjonerav ulikeorganisasjonsformer.

Steineutvalgetbetonteogsåbehovetfor å styresykehusbåde ovenfraog nedenfra

samtidig.Utvalgetframhevdeat "dersomledelsesfunksjoneni sykehusskal lykkes,

må de spenningersomkan være mellomdisseto styringsdimensjoneneerkjennes"

(NOU 1997:2, s 88 ).

3.2.2 Empowerment

Colbjørnsen(Colbjørnsen,2003) beskriverat empowermenter en av de tyngste

trendenei norskog vestligarbeidslivi dag. Han beskriverbegrepetmed at den

enkelteansatteblirdelegertmyndighetog ansvar. I beskrivelsenliggerogsåat de

ansatteoppmuntrestil å ta ogforfølgeegne initiativ,og tilettereget skjønnå sette

ideerut i livetutenå spørrelederenom lov. I henholdtil Colbjørnsensbeskrivelseav

empowermenter denne"etdrastiskbruddmed den hierarkiskemodellen.Langtpå

vei tas det siktepå å oppheveselveskilletmellomover-og underordnede"

(Colbjørnsenop.cit,s 126). En naturligorganiseringblirmer nettverks-og

prosjektorganisering.Ledelsensoppgaverblirda mer å utfordre,veiledeogfølge opp

sinemedarbeidere,mensdet i byråkratiskeorganisasjonermer blirå beslutte,

instruere,overvåkeog kontrollere.Ledelsensautoritethvilerpå at de kantilføre

medarbeidernekompetanseog at de har en inspirerendepersonlighet.Å tenke

empowermenti forholdtil ledelsesynesrelevantnår det gjelderledelseav legerog

andre kunnskapsmedarbeidere.I en av forfatternesrolleanalyseer det fra en av

legeneen kommentarom at lederen"sermer oppoveri hierarkietenn nedover"samt

at det liggeren tydeligforventningom at lederenbørvære mer inspirerende.Dette

kan passemedet ønskeom en ledelsesomer mindrehierarkiskpregetog mer

pregetav empowerment.

KatrineSand i fortellingensynesellersmye å følge den hierarkiskemodellen,

mensdet kanse ut somlegenehunlederforventerat hunbrukerempowermenti

størregrad.

Empowermentfår i følgeColbjørnsen(Colbjørnsenop.cit.)konsekvenserfor

lederrollenfordidenforsterkerden skvisenledernekommeri mellomover-og

underordnede.Lederneskalbådeforholdeseg til medarbeideresomkommermed

kravom innspillgjennombredmedvirkningog deltagelsei "bottomup-prosesser",og

de skalgjennomførebeslutningersomeiere og toppledelsehar pålagtdem, og som

20



de som ledere står ansvarlige for. Fra forelesningen til Colbjørnsen har vi hentet

følgende illustrasjon av dette:

::8C1 ket-

Politiske vedtak, lover og regler, pålagte oppgaver, strategier

Top Down
Betingelser for

å skape resultater

Ledelse:
Forventninger, insentiver, oppfølging, utvikling

og ressurser mellom "top down" og "bottom up"

"Stretch"

BottomUp
Medarbeideres kompetanse, ambisjoner, ideer og behov —

lokal skjønnsutøvelse

Colbjørnsen (Colbjørnsen op.cit.) kommenterer imidlertid at selv om

empowerment er en tung trend i tiden, er hierarkiene ikke blitt fjernet til fordel for mer

flate strukturer, fordi hierarkiene fyller viktige funksjoner. Han hevder at byråkratiene

er viktige for å få utført lite attraktive arbeidsoppgaver, for å forankre langsiktig

kompetanse og utviklingsarbeid, for å forebygge feil, for å få vedtatt og gjennomført

strategiske avgjørelser, samt for å sikre viktige psykologiske og sosiale funksjoner

som orden og trygghet.

3.2.3 Omvendte pyramider og nettverk

Quinn (Quinn et al, 1996) er opptatt av at det har vært for lite fokus på hvordan man

best kan lede intellektuell kapital. Han deler det profesjonelle intellektet i fire nivåer

etter økende viktighet: a) kognitiv kunnskap (eller vite hva), den kognitive

grunnpilaren fra utdanning og trening, b) avanserte ferdigheter (eller vite hvordan),

det å omsette avansert "boklig" lærdom til praksis, c) systemforståelse (eller vite

hvorfor), en dyp forståelse for årsakssammenhenger mellom innsats og resultater

innen en produksjon og d) selvmotiverende kreativitet hos profesjonelle, noe som

innebærer vilje, motivasjon, tilhørighet og smidighet til å oppnå suksess. Quinn er

opptatt av at selvmotiverende kreativitet er for lite vektlagt.

Resultatforventninger

Behov for infrastruktur,

kompetanseutvikling og personlig

utvikling, samt ideer og faglige

innspill

Prestasjons-

kontrakter og

utvikling
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Quinn (Quinn op.cit) eksemplifiserer videre hvordan noen konsern/selskaper

har snudd den vanlige hierarkiske pyramiden på hodet for å få mest mulig ut av den

intellektuelle kapitalen. I denne modellen ser en for seg at de intellektuelle

profesjonelle innehar organisasjonens kunnskap og idealer, og handler på vegne av

organisasjonen. De har stor individuell frihet, samtidig som de har et støtteapparat i

ryggen og rammebetingelser å jobbe ut ifra. Drivkreftene er her de insentiver som blir

gitt. Ledelsen griper direkte inn dersom ting går helt over styr. Når komplekse

problemer skal løses, blir det viktig å benytte seg av ekspertise som finnes rundt

omkring. Det er derfor i denne modellen forutsatt nettverk som sammen på faglig

profesjonelt grunnlag kan løse felles utfordringer, gjerne på kort varsel og for en kort

periode. Det er en nødvendighet at en har verktøyene / redskapene for å kunne

utvikle slike nettverk. En av forutsetningene for å få dette til å fungere, er at en er

villig å dele informasjon og kunnskap. Dette er i følge Quinns artikkel mulig å få til

dersom en relasjonsmessig opplever likeverdighet.

Slike nettverk vil en klart kunne dra nytte av også innen helsevesenet, og en

finner ulike avskygninger av denne strukturen allerede.

Quinn framhever ellers at profesjonelle intellektuelle utøvere på denne måten

kan nå lenger innenfor enn på egen hånd utenfor organisasjonen, dette forutsatt at

de får de nødvendige rammebetingelser. Modellen har i en rendyrket form en del

svakheter. Vi tenker oss imidlertid at elementer av modellen kan være nyttig i

sykehusledelse.

3.2.4 Drøfting av organisasjon

Hierarki: I Katrine Sands avdeling er det et eksempel på at legene ikke gir opp sine

egne interesser til fordel for avdelingens: "Avdelingen består av meget sterke

enkeltpersoner, som alle vil i hver sin retning. Det virker nesten som om man ikke vet

hvor man vil, derfor prøver alle å finne sin egen vei."

Per Olsen i vår fortelling fikk erfare den ujevne maktbalansen mellom legene

og ledelsen da han i for stor grad fokuserte på en positiv økonomi i sitt infoskriv,

samtidig som dette positive ble linket til de negative vakansene.

Mangel på den enhetlige ordregangen som kreves i et hierarki er illustrert med

Katrine Sands manglende leveranser på budsjett og investeringsplan. Vi ser ellers at

Per Olsen sliter med manglende lojalitet hos legene til overordnede beslutninger.

Overvåkning og kontroll ovenfra og ned slik det kreves i et hierarki fungerte ikke da
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PetterNyhagenprøvdeå ta oppsinsak med KatrineSand.At det ikkefungertevar

ettervår meningfordihennesovervåkningssystemkunbestårav subjektive,ikke

uttalteoppfølgingsmetoder.

Empowerment:KatrineSand syneså følgeden hierarkiskemodelleni sin lederstil.

Legenehunlederforventerat hunbenytterseg av elementerfra empowerment,i

formav mer medvirkningog størregradav bottomup-prosesser.Gapet mellom

forventningenehoslegenehunlederog realiteteneblirda stort.Det oppstårdermed

samarbeidsproblemerog henneslegitimitetsom ledersvekkes.

4 Refleksjoner og implikasjoner for ledelse av leger

Da vi begyntepå topplederprogrammet,tenktevi at vi som lederebør ha kontrollog

styring,også nårdet gjeldersterkefagprofesjonersomleger.Det å ha en gruppe

egenrådige/kritiskeleger i sin organisasjonble sett på somutfordrende,ogvi kunne

bli irritertoverat de ikkelotseg styre.Refleksjonoverteorivi har lesteller hørtom

underveisi programmet,både mainstreamog kritisklitteratur,hargradvisførtosstil

en annenoppfatning.

Ved å tenke annerledesom ledelseav legervilvi imidlertidautomatiskogså

tenke noe annerledesom ledelsegenerelt.Her skalvi imidlertidkonsentrereossom

hvorvåre refleksjonerhar ført ossnårdet gjeldersynetpå ledelseav leger.Vårt syn

på legeledelsekan samlesi to hovedpunkter.

4.1 Ledelse både ovenfra, nedenfra og fra siden samtidig

Vi menerdet generelter behovfor sterkog tydeligledelseog lederskap.

Topplederenmå setteklaremål til ledernei linjeunderseg, ogfølgeopp resultatene

de får.Vi vilaltså ikkeforkastehierarkiet.Norskesykehushartrossalt en hierarkisk

struktur,dessutener hierarkieti følge Colbjørnsennødvendigfor å få utførtlite

attraktivearbeidsoppgaver,for å forankrelangsiktigkompetanseog utviklingsarbeid,

forå forebyggefeil, for å få vedtattog gjennomførtstrategiskeavgjørelser,samtfor å

sikreviktigepsykologiskeog sosialefunksjonersomordenogtrygghet.

Dette synetstyrkesav det Broch(Broch,2004) sierom primadonnaledelse.

Hanframheverogsåat det er viktigmed en sterkogtydeliglederfor primadonnaer,

dettefordide trengerå bli ledet,ogfordirestenav organisasjonenforventerat

lederengriperinnhvisikkesamspilletfungereroptimalt.
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Det må settes klare felles mål basert på et felles verdigrunnlag. Dette

budskapet må kommuniseres som om det var skrevet i snø under en vinterstorm.

Yttergrensene for hva som er tillatt på vei mot målet må være tydelige. Dette passer

med det Duckert sa i sin forelesning om at lederen må regulere grensene. Mellom

disse yttergrensene tenker vi oss imidlertid at det kan være rom for slingringsmonn

og kreativitet, slik Quinn beskriver nivå 4 i sin artikkel om ledelse av profesjonelle

(Quinn op.cit.). Samtidig er det viktig at ledelsen verdsetter kunnskapen legene har,

slik at en bruker ressurser på å bibeholde og videreutvikle denne kompetansen i

organisasjonen, jamfør Quinns 3. nivå.

Vi mener at sterk og tydelig ledelse i form av et hierarki ikke er nok. Etter vår

mening må vi i tillegg til dette, satse på annen type ledelse og på motivasjonsfaktorer

for legene. Vi anser det som viktig å sørge for individuelle rammebetingelser som

muliggjør en god medarbeiderutvikling. For å få til dette tenker vi at det er behov for

ledelse ikke bare ovenfra, men også nedenfra og fra siden.

Når det gjelder ledelse nedenfra, bør ledere i henhold til empowerment legge

opp til i større grad å utfordre, veilede og følge opp sine legemedarbeidere, samt gi

dem medansvar for egen arbeidssituasjon og læring. Oppfølgingen bør gjelde faglig

kvalitet, faglig utvikling, pasienttilfredshet, personalhåndtering, og til slutt økonomi. I

dette må topplederen være coach for sine legeledere, slik at de hele tiden tør og vil

utfordre legemiljøene og hverandre på dette.

Primadonnaer bør i følge Broch (Broch op. cit.) organiseres i team med andre

for å få tilhørighet og anerkjennelse. En kan også på denne måten oppnå at deres

tendens til å gå egne veier etter hvert vil bli mindre. En viktig del av profesjonsledelse

er også ifølge Quinn nettopp dette med nettverksbygging innen og på tvers av

avdelinger og fag. Både Broch og Quinn argumenterer derfor for ledelseselementer

på tvers eller fra siden for denne faggruppen. Da vil en også få utjevnet grunnlaget

for fordelingen av makt, og dermed redusere konfliktnivået internt. Dette må samtidig

ses i lys av hvordan den enkelte enhet i dag er organisert.

4.2 Større vekt på personmakt enn på posisjonsmakt

Det er etter vår mening viktig å basere ledelse av leger i større grad på

personrelaterte maktfaktorer og relasjonell ledelse (Skivik, 2004) enn på faktorer

basert på posisjon i hierarkiet. Det er også viktig å benytte maktfaktorene på en

nokså forsiktig måte slik at man unngår å opprette unødig store statusforskjeller
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mellomlegene,og ikkeminstmellomde ulikelegegruppene.Dettevilgå ut over

legenesselvfølelse,og kan virkenegativt.Maktbrukutfra posisjonvilblantlegerlett

blioppfattetsomarroganse("ledelsenvet ikkehvade snakkerom"),og kan av den

enklegrunnlettblimotarbeidetav gruppen.

For å få størrepersonmaktmå vi som lederesamhandleannerledesmed

leger.Vi må forsøkei størregradå snakkederesspråk.For eksempelkan det ofte

være lurtå unngåå brukeøkonomisk/administrativeargumenter.Hvismuligbør vi

heller"oversette"fra et ledelsesspråkmed ledelsesargumentertil legenes

"stammespråk"med passendeargumenter,slikFosseni sinforelesning

argumentertefor. Hanserfaringermed å pratemedfagfolkmestmuligpå dereseget

"språk"passermed Stacys(Stacyop.cit.)fokuspå dagligdagsinteraksjonog på gi

tilbakemeldingog anerkjennelse.Den kritiskeholdningenlegene i fortellingenhar til

økonominyhetenepasserogså med rådetom å prøveå unngåøkonomispråk.Fokus

må særligvære rettetmotfag ogfagligemålog kvalitetsstandarder.

Vi trordet er viktig,slikogså Duckertframheveti sinforelesning,å balansere

forholdetmellomtillitog makt.Tillitog makthengersammen.Tillitfordrermakt,mens

maktmisbruksvekkertillit.Ofte blirmaktfremstiltsomnoe dutar, menstilliter noe du

blirgitt.Forå kunnelede legervilfølgendekjennetegnvære viktigeå ta hensyntil for

å oppnåtillitsom leder(Skivik,op.cit):

- De er kyndige(fagligeller ledelsesmessig),og har dermedekspertmakt.

De har høy gradav integritetog hardermedreferansemakt/personmakt.

De viseraltruisme,det vilsi omsorg,omtankeog forståelseforandresopplevelser

og situasjonog hardermedsituasjons-referansemakt.

Vi trordet i en del tilfeller,men selvfølgeligikkealltid,kanvære lurtå

kommuniserepå en slikmåte at en er i standtilå oppnåkonsensusmed legene.På

denne måten kanen oppnålegitimitetslikat en unngårat sakerhalesuteller ikke

etterleves.

Dette setterkravtil lederetil å kunneforhandle(Duckertsforelesning).I følge

Duckertmå vi videreskafferammebetingelsenegjennomå fjernehindrene,belønne

på veien,visetålmodigheti prosessene,ogjobbe med å få dennetype holdninginni

organisasjonskulturen.

Vi tenkerat vi må satse på motivasjonsfaktorerfor legene. I følge Broch

(Brochop. cit.)er det tre faktorersomgår igjeni materialeneom hvasom motiverer

sentralekunnskapsmedarbeidereellerprimadonnaer.Det ene er mulighetfor
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personlig utvikling, det andre er individuelle belønningssystemer knyttet til resultater,

og det tredje er stor grad av autonomi i arbeidsutførelsen. En utfordring ved dette er

imidlertid, som Broch hevder, at vi da ikke bare må behandle leger annerledes enn

andre medarbeidere, men også si høyt at det er det vi gjør. Dette kan skape

reaksjoner hos andre faggrupper. Når det gjelder belønning bør vi ikke bare tenke på

lønn. I følge Duckerts forelesning er betydningen av belønning i form av lønn sterkt

overdrevet.

For å være inspirerende og synlige nok må vi fokusere mer på lederskap og

mindre på administrasjon, og vi må også være en del ute i virksomheten. Vi har av

kritisk litteratur (Stacy op.cit.) lært at det er lurt å være mindre opptatt av som leder å

ha full kontroll, og også å senke lista for hva vi tror vi kan oppnå i en organisasjon.

Dette siden vi likevel ikke kan styre alt.

5 Kan leger ledes? Oppsummerende kommentarer

Vi har i Topplederprogrammet reflektert over og diskutert teori vi har hørt og lest, sett

opp mot problemstillinger fra vår case. Utgangspunktet vårt var de store

utfordringene vi så ved ledelse av leger. Vi anså legene som primadonnaer, det vil si

som svært dyktige, selvbevisste og utfordrende nøkkelansatte, som lederne av den

grunn må ta særlig hensyn til.

Refleksjonene og diskusjonene har gitt oss økt kunnskap samt ideer om hva vi

senere kan gjøre annerledes. Det mest bemerkelsesverdige er kanskje likevel den

holdningsendringen vi underveis har fått i forhold til ledelse av leger.

Vi ser fortsatt på legegruppen som primadonnaer, og en gruppe det dermed

knyttes spesielle lederutfordringer til. Men vi ser kanskje på dem som mindre

"håpløse" enn da vi startet med oppgaven. Vi er blitt mer forståelsesfulle for legenes

ståsted og mer ydmyke i forhold legeledelse. Erfaringene våre, våre nyervervede

kunnskaper og de holdningsendringene vi har fått underveis i topplederprogrammet,

gjør oss ikke motløse i forhold til å lede leger. Vi ser ulike tilnærminger som kan

hjelpe oss, selv om disse ikke gir oss ferdige oppskrifter på hvordan vi kan lykkes -

men de gir oss absolutt inspirasjon!

For å lykkes med å lede leger må vi ta et skritt av gangen, være tålmodige og

bruke tid.
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