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1. Beskrivelse av jobbsituasjoner

Vi er fire ledere i spesialisthelsetjenesten, som har valgt å skrive prosjektoppgave med

utgangspunkt i de konflikter vi i vårt daglige arbeid opplever mellom helheten og delene i vår

virksomhet. Til tross for at vi kommer f-raulike foretak og helseregioner, med ulik faglig

bakgrunn, ulike arbeidsoppgaver og ulik plass i våre respektive organisasjoner, opplever vi

mange av de samme utfordringene det er å tenke og handle helhetlig og overordnet. Våre

roller i egne helseforetak er avdelingssjefpsykiatri, avdelingssjefsomatikk, fagsjefi stab og

okonomidirektør.

Silotenkning og kamp om ressurser bidrar utvilsomt til at overordnede mål vanskeligere nås

og til problemer med pasientflyt og andre overgripende prosesser i spesialisthelsetjenesten.

Dette er en kjent og komplisert problemstilling, og vår påstand er at den i alt for liten grad blir

tatt tak i.

Alle ledere berøres av dette, men mest klassisk er den situasjonen mellomledere flest er i. På

den ene siden representerer de sin egen enhets interesser og motiver, mens de på den andre

siden sitter de som medlemmer i et lederteam på et høyere nivå og har ansvar for å forvalte

helheten.

Som ledere er vi nødt til å forholde oss til både helheten og delene. Det er ikke mulig å velge

bort det ene eller andre. Det at det svært ofte vil være interessemotsetninger mellom helheten

og delene har helt klart negative konsekvenser for måloppnåelse. Vår hypotese er at den

reduserer måloppnåelsen i helsetjenesten, og at dette gjelder både:

kvalitet i prosess og resultat,

trygghet for tilgjenglighet og omsorg,

og respekt i møte med pasientene.

Videre er vi av den oppfatning at konflikten mellom helheten og delene kan mestres, og at de

negative konsekvensene som følge av konflikten kan reduseres ved å møte den med klokt

lederskap.
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Før oppstart av lederprogrammet skrev alle deltakerne en historie fra egen ledelsespraksis

som skulle belyse en problemstilling vi ønsket å arbeide videre med i løpet av programmet.

Nedenfor følger en kort sammenfatning av gruppemedlemmenes respektive historier.

Traktemodellen
- høy kompetanseifront

Kampenom sengene.

Etableringav ledergruppe Korridorbelegg.
i ny avdeling. - et fellesansvar.

Figur 1 —Fireforskjellige historier, men like lederutfordringer.

1.1 Traktemodellen - høy kompetanse i front.

Med utgangspunkt i en langvarig og vedvarende situasjon med overbelegg og vanskelig

pasientflyt introduseres "traktmodellen" som ide og konsept for en ny måte å tenke

pasientflyt på i sykehuset. Pasientene skal behandles tidligst mulig i trakten, og flest mulig

skal ferdigbehandles i akuttmottaket. En kritisk suksessfaktor og en forutsetning for å lykkes

er høy kompetanse i front, både hos sykepleiere og leger.

Eksisterende prosedyrer revideres og behandles i aktuelle fora før den godkjennes av

administrerende direktør. De store diskusjonene uteblir, men det er bred enighet om at tiltaket

er riktig og fornuftig. Samtidig kommer det et signal om at det ikke vil bli lett å gjennomføre

det fra sentralt faglig hold. Som ansvarlig for akuttmottakene har historiefortelleren ansvar for

driften og personalansvar for sykepleierne. Legene er organisert i andre avdelinger, og har

akuttmottaket kun som en av flere "arbeidsstasjoner". For å lykkes med en effektiv

pasientbehandling kreves samarbeid med øvrige avdelinger, og at vedtak følges opp av

ansvarlige linjeledere.

Praksisendring uteblir. Sykehusledelsen er fornøyd, og mener de har vist handlekraft. Men i

akuttmottaket er alt som før. Avdelingsledelsene tar ikke ansvar for å sørge for at endring
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skjer. Sentrale aktører tilkjennegir etter hvert at tiltaket, etter deres oppfatning, er umulig å

gjennomføre og dessuten unødvendig.

Hva skyldes dagens status? Er hensikten med tiltaket ikke godt nok formidlet? Er sentrale

personer ikke blitt tatt godt nok med i prosessen? Er opplevelsen av ansvar og tillit ut over

egen avdeling ikke god nok?

Uansett handler dette om ledelse, ressurs- og oppgavefordeling på tvers av enheter. Det

handler om lojalitet ovenfor beslutninger som er tatt og ansvaret for å gjennomføre disse selv

om det møter motstand.

1.2 Etablering av ledergruppe i ny avdeling.

I forbindelse med en større omorganisering etableres en avdeling med om lag 10 enheter med

svært ulike oppgaver og kultur. Imidlertid er det en tanke med det hele, nemlig at flere av

disse enhetene med fordel kan samarbeide og samhandle bedre. Historieskriveren er nytilsatt

avdelingssjef. For å lykkes, ser han det som viktig å få den nye ledergruppen til å kunne

opptre som et team.

Virksomhetene de enkelte lederne representerer har svært mye å vinne på å samhandle. Det

dreier seg om samhandling mellom ulike poliklinikker, mellom poliklinikker og døgnenheter

og mellom barne-og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri.

Alle er enige i at samhandling er viktig og nødvendig, men alle enhetene er også presset både

ressurs- og kapasitetsmessig. Videre er det en del bekymring i forhold til å skulle ta på seg

flere oppgaver og mer ansvar.

Ulike oppfatninger om hvordan mål skal nåes, faglig uenighet og tendens til at enhetslederne

snakker for seg og sitt, gjør det vanskeligere å få tatt ut gevinsten som samhandlingen gir

mulighet for.

Avdelingene fungerer bra hver for seg, men operasjonaliseringen av den nye helhetstenkning

går tregt. "Gatekeeperfunksjonen" og de enkelte enhetsledere blir for dominerende, og

avdelingsledelsen har så langt ikke utfordret dette på en ordentlig måte.
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1.3 Korridorbelegg - et felles ansvar

Denne historien handler om pasientflyt. . Historien er skrevet av fagsjef i direktørens stab.

Hun har bakgrunn som sykepleier, og er ansvarlig for tilrettelegging av god pasientflyt internt

og eksternt. Bakgrunnen er at det aktuelle sykehus topper statistikken over korridorbelegg, og

at et stadig mer presset akuttmottak ofte har problemer med å finne plass til pasienter som

trenger spesiell oppfølging.

Det avholdes daglige møter der fagsjef med ansvar for pasientflyt treffer pasientflytansvarlige

fra alle klinikkene. Gjennomgående er dette hyggelige møter med god stemning, selv om noen

kommer for sent og andre ikke kommer i det hele tatt. Det er også betydelig variasjon i

hvorvidt møtedeltakerne har gjort hjemmeleksen sin på forhånd. Dette gjelder for eksempel

gjennomgang av avdelingens belegg og utarbeidelse av flyttlister.

De største problemene og ledelsesmessige utfordringene, oppstår imidlertid gang på gang i

løpet av møtet. Disse er av ulik karakter, og kan sammenfattes slik:

Diskusjoner om fornuften i å ha korridorbelegg som en kvalitetsindikator

De som har korridorpasienter er tilbøyelige til å argumentere for at pasientene har det

bedre på korridoren hos dem enn i seng i en annen avdeling

De som bør ta imot korridorpasienter fra andre avdelinger er uenige i at dette har noe

med kvalitet å gjøre og vegrer seg mot å ta imot pasienter fra andre.

På mer overordnet nivå er det problematisk at ikke klinikkdirektørene tar ansvar for å

følge opp problemstillingen. Her kommer først engasjementet når det blir spørsmål om

omfordeling av senger.

Det er et tankekors at fagsjefen må stå til rette for korridorbelegget overfor

administrerende direktør og styret, uten at ledergruppen er villig til å gå nærmere inn i

problemstillingen.

1.4 Kampen om sengene.

Nytt bygg- nye muligheter! Sykehuset har anskaffet et nytt bygg, og det har gjennom lengre

tid vært en arbeidsgruppe i aksjon. Arbeidsgruppen er bredt sammensatt, og alle interesserte
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parter har sittet sammen for å bli enige om hvordan det nye bygget best kan utnyttes for å

bidra til å dekke framtidens behov. Hva slags type senger og behandlingstilbud er det riktig å

satse på? Hvordan vil befolkningens behov se ut noen år fram i tid?

På det siste møtet i arbeidsgruppen er det, naturlig nok, et sterkt ønske fra ledelsen om å

komme fram til en felles beslutning som alle kan stille seg bak. Initialt går direktøren

gjennom de strategiske drivkreftene som vil påvirke sykehusets framtid. Styrker, svakheter,

muligheter og trusler blir gjennomgått og alle er enige og vel forlikte.

Imidlertid oppstår det problemer når man beveger seg fra det overordnede plan og ned på det

konkrete. Senger skal fordeles, men det er flere ønsker og behov enn de ressursene som skal

til for at alle kan få det som de vil. Situasjonen tilspisses, og møtedeltakerne går raskt tilbake

til sine tidligere synspunkter og posisjoner der det viktigste blir å få gjennomslag for seg og

sitt. "Jeg må ha mer" får prioritet framfor den mer overordnede problemstillingen som handler

om bedre utnyttelse av total sengekapasitet, og aksept for at det vil være strategisk sett

fornuftig for sykehuset og befolkningen å styrke andre deler av behandlingstilbudet enn det en

selv har ansvar for.

Medlemmene i arbeidsgruppen har gjennom dette vist at delene oppfattes som viktigere enn

helheten, og de har gjort det vanskeligere for ledelsen å treffe den rette beslutning. Så gjenstår

det å se om de evner å forplikte seg til den avgjørelsen som tross alt må tas.

2. Refleksjon i lys av drøftinger og litteratur

"Organisasjoner er komplekse, overraskende, bedragerske og uklare, og derfor enormt

vanskelige åforstå og lede"

Bolman & Deal

Med bakgrunn i beskrivelsene av våre egne jobbsituasjoner vil vi i dette kapittelet belyse vår

egen lederpraksis ved hjelp av ulike teoretiske perspektiver samt refleksjon og drøfting i

prosjektgruppen.

Ledelse, organisasjon og styring kan forstås på mange måter, og avhengig av hvilke briller en

tar på seg trer ulike forhold tydeligere fram.
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På bakgrunn av at helseforetak er komplekse organisasjoner med sterke autonome faggrupper,

ett mangesidig maktgrunnlag og stadig økende krav til endring og omstilling har vi valgt å

konsentrere oss om tre perspektiver i våre litteraturstudier.

Struktur —ledelse av profesjonelle byråkratier.

Makt —organisasjoner som politiske arenaer.

Endring —og endringsledelse.

En god leder evner å lede ved å benytte forskjellige briller. Dette gir lederen mulighet for å

benytte flere sider av seg selv, og spille på et større register i sitt lederskap.

Etter en presentasjon av våre perspektiver og grundig drøfting opp mot vår egen lederpraksis

vil vi avslutningsvis si noe om hvilke konsekvenser våre funn får for oss som ledere.

2.1 Struktur - ledelse av profesjonelle byråkratier

Et utgangspunkt for å forstå organisasjoner og organisasjonens medlemmer kan være å

vurdere dens struktur. Dette vil aldri gi et fullverdig bilde, men vil være et alternativt og

viktig bidrag for å forstå den atferd vi ser i organisasjonen.

Sykehus er ofte store byråkratiske kunnskapsbedrifter med en rekke forskjellige profesjoner

som skal samarbeide for å nå organisasjonens overordnete målsetting. Henry Mintzberg har

gitt en beskrivelse av en del særtrekk og utfordringer i slike organisasjoner.

I følge Mintzberg er de sentrale elementene i organisasjonsstruktur spesialisering, ved

oppsplitting av arbeidsoppgaver og ansvar, og deretter koordinering for å sikre at

organisasjonens mål ivaretas (Mintzberg:1983.)

Arbeidsoppgavene i det profesjonelle byråkrati er både komplekse og stabile. De er

komplekse fordi de krever fagutdannelse, og stabile fordi kunnskapene kan defineres og

standardiseres. Kompleksiteten medfører at arbeidet må kontrolleres direkte av operatørene

som utfører jobben, og vi får derfor en stor grad av desentralisering. Den viktigste

koordineringsmekanismen er standardisering av kunnskap og ferdigheter, noe de ansatte har

med seg inn i organisasjonen fra utdanningsinstitusjonene.
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Alt arbeid som utføres avhenger av kunnskapen og ferdighetene til fagfolkene. De står for

produksjonen, og innehar den faglige kunnskapen i organisasjonen. Dette gjør dem til

sykehusets nøkkelpersonell, og utstyrer dem med stor grad av beslutningsmyndighet og

kontroll over eget arbeid. Ledelsen vil til enhver tid være avhengig av både velvilje og

engasjement hos fagfolkene. Det komplekse og spesialiserte arbeidet gjør at det vanskelig kan

overvåkes av administratorer eller analytikere, og gir fagfolkene stor gad av autonomi.

Denne autonomi gir så liten mulighet for innsyn, at det er vanskelig for andre enn de

profesjonelle selv å si noe om kvaliteten på arbeidet og resultatet av dette. Atferdsregulerende

tiltak fra stabs- og støttefunksjoner som økonomi og personal kan være meget upopulære, og

blir ofte meft-tmed motstand. Dette observeres i flere av våre historier, og trer spesielt tydelig

fram i historien om korridorbelegg —et felles ansvar og i historien "kampen om sengene".

Strukturperspektivet vektlegger at lederen må forsøke å skape identifikasjon med mål og

visjoner, og en følelse av kollektivt ansvar. Dette åpner for større delegering og idèskapning

nedover i systemet, og kan gi større trivsel og økt produktivitet som resultat.

Flaa hevder "Sosialiseringsmekanismer svekker behovetfor styring gjennom kontroll og

ordrer, og åpnerfor større bruk av mål og informasjon som styringsmidler". (Flaa 1995:150).

Sosialiseringsmekanismer i sykehus starter allerede i utdanningsinstitusjonene, og har

tradisjonelt vært det mest fremtredende styringsverktøy i sykehus. Dette bidrar til den

standardisering av kunnskap, verdier og normer vi finner i det profesjonelle byråkratiet, og

danner grunnlag for noen av de utordringer helseforetakene i dag står ovenfor.

2.1.1 Utfordringer i det profesjonelle byråkrati

Mintzberg beskriver det profesjonelle byråkrati som en lite fleksibel struktur, hvor det

tradisjonelt er lite rom for endringsvilje og innovasjon. Dette gjelder primært endringer som

presenteres ovenfra. Forsøk på å tvinge igjennom endring top-down vil med stor

sannsynlighet møte motstand. Derimot vil endringer initiert fra den operative kjerne ha gode

muligheter for raskt å bli iverksatt, og for å lykkes.
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I historien om "traktmodellen - høy kompetanse i front" vil dette være en sannsynlig årsak til

at endring uteblir. Beslutningen er fattet av sykehusledelsen, og fagfolkene har i liten grad

hatt mulighet for å påvirke tiltak og resultat. Hadde medarbeiderne blitt engasjert i utforming

av tiltak, ville kanskje resultatet blitt betydelig bedre.

Manglende deltakelse og forståelse av problemet kan også være en medvirkende årsak til at

ansatte på sengepostene vegrer seg mot å ta imot pasienter som ikke naturlig hører til deres

enhet. Dette framtrer i historien om "korridorbelegg —et felles ansvar".

Rolleforståelsen til fagfolkene styres fortrinnsvis av normer og faglige standarder som de

profesjonelle bringer med seg fra utdanningsinstitusjonene. Dette kan skape et

lojalitetsproblem i sykehuset ved at de ansatte føler større grad av lojalitet overfor faget enn

overfor ledelsen, noe som vil framstå som en stor utfordring for lederen i den profesjonelle

organisasjon. Lojaliteten oppover er relativ; den retter seg oftere mot den faglige ekspert

internasjonalt, enn direktøren i foretaket.

Det store spillerommet de profesjonelle tradisjonelt har hatt i sykehus, samt god økonomi

innen offentlig sektor, har nok også bidratt til at fagfolkene i mindre grad har vært opptatt av

innovasjon og å møte endringer proaktivt. De profesjonelle har i liten grad vektlagt

organisatorisk kompetanse, og har hatt mangelfull kunnskap og forståelse når det gjelder å

påvirke egen organisasjon.

Manglende forståelse av ledelse, organisasjon og styring kan gi negative utslag for

sykehusenes måloppnåelse. I alle våre historier ser vi dynamikken som oppstår når

sykehusenes vertikale akse (klinikker, seksjoner og sengeposter) møter de horisontale

prosesser (pasientflyt, samarbeid, sengefordeling, ledergrupper).

Et sykehus er gjennomgående organisert etter medisinske spesialiteter. Pasientbehandlingen

eller pasientlogistikken foregår derimot på tvers i organisasjonen. I dette ligger en

styringsmessig utfordring i det virksomheten ikke er organisert i samsvar med produksjonen.

Evnen til tverrgående samarbeid, samspill og til å skape en god logistikk på tvers av

organisatoriske grenser er en sentral forutsetning for å gi best behandling til flest mulig, og vil

være avgjørende for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i tiden framover.
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Pasientene i sykehus møter en rekke profesjoner og utsettes for en rekke aktiviteter som må

koordineres. Det er et lederansvar å få disse prosesser til å henge sammen som en kjede, og

ikke kun som enkeltelementer. Av erfaring ser vi at de enkelte enheter ofte er opptatt av

kvalitetsforbedringer og er kommet langt i å gi pasientene et godt tilbud innen enheten. Å få

med medarbeidere på å løfte blikket for å se det helhetlige pasientforløp er en viktig

utfordring. Det er den totale pasientopplevelse som er vesentlig. At pasienten blir godt mottatt

og effektivt behandlet i akuttmottaket er selvfølgelig positivt, men ikke nok hvis kjeden

videre ikke henger sammen og behandlingen ikke blir fulgt opp på sengeposten.

Vår erfaring er at det ofte oppstår konflikter i møte mellom vertikale og horisontale akser i

sykehus, og også andre arbeidsfellesskap. Eksempler på vertikale og horisontale akser i

spesialisthelsetjenesten vises i modellen nedenfor.

Konflikten mellorn helheten og delene.
Struktur—ledelse av profesjonellebyråkratier

Horisontale strukturer og prosesser.
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Figur 2 —Vertikalestrukturer og horisontale strukturer i spesialisthelsetjenesten

Er det mulig å få til gode horisontale prosesser i en hierarkisk struktur hvor beslutninger

treffes vertikalt i linjen? Er byråkratiske organisasjonsformer for rigide til å møte dagens krav

om endring og tilpasning? Noen organisasjonsteoretikere hevder at byråkratiet er foreldet og

er uegnet i dagens samfunn. På den annen side har byråkratier vist evne til tilpasning og

utvikling etter endrede krav fra befolkning og myndigheter (Colbjørnsen:2003).
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En rigid hierarkisk struktur kan kvele initiativ og engasjement. Sterk spesialisering og

arbeidsdeling mellom faggrupper og enheter kan lett føre til revirtenkning, og være til hinder

for samarbeid horisontalt og for felles måloppnåelse. Dette kommer frem i alle våre fire

historier. I historien om den nyetablerte avdelingen vises dette ved manglende samarbeid om

felles mål; "Den enkelte enhetsleder snakker for seg og sitt". I historien "Kampen om

sengene" handler det nettopp om kampen om å argumentere for å få flest senger til egen

avdeling, og ikke om hvilken fordeling som vil sikre pasientene et best mulig tilbud. Å skape

en samforståelse av hva som er til det beste for pasienten blir en viktig lederoppgave, og kan

bli avgjørende for om endringen skal lykkes.

Den sterke spesialiseringen vi ser i sykehus i dag bidrar til mer rigiditet og gjør

organisasjonen mindre fleksibel. Generalistene kan diagnostisere og behandle flere pasienter,

og kan ta seg av pasienter med sammensatte lidelser. I dag må flere spesialister inn for å

vurdere den enkelte pasient, noe som gjør behandlingen mer ressurskrevende. Et dilemma er

at de profesjonelle opererer med egne faglige kriterier, med større vekt på yrkesstolthet og

tradisjon, og i mindre grad etter pasientens ønsker og behov (Colbjørnsen 2003).

Kompetanse er helt sentralt i en kunnskapsbedrift, og måloppnåelse er avhengig av å utnytte

og utvikle medarbeidernes kompetanse på en god måte. Behov for fleksibilitet gjør det

nødvendig med en desentralisering av beslutningsmyndighet. I et sykehus hvor medisinske

beslutninger må treffes øyeblikkelig er derfor dette helt sentralt. Jo nærmere møtet med

pasientene beslutningene fattes, dess mer preges beslutningene av de ansattes innsikt og

skjønn. Delegering og bemyndigelse vil føre til raskere avgjørelser og at beslutningene tas der

kompetansen finnes. På den annen side fremmer dette i mindre grad helhetstenkning og

horisontale prosesser. Delegeringen vil kunne ansvarliggjøre enheten, men ofte på bekostning

av helheten.

Er hierarkiet til hinder for å gjennomføre horisontale prosesser? Kan vi skape arenaer som kan

reduserer ulempene ved hierarkiet, og reduserer svakhetene ved eksisterende struktur?

Bruk av prosjekt- og nettverksorganisering kan være metoder som fremmer horisontale

prosesser. De fleste sykehus har samarbeidsarenaer av forskjellig slag. Som eksempler kan

nevnes samarbeid om operasjonsaktivitet og om aktivitet i akuttmottak samt ledermøter om

pasientflyt. Slike arenaer kan kompensere for ulempene i strukturen, forutsatt egnet

deltakersammensetning og at gruppen tar ansvar. Både faglige nettverk og ledelsesnettverk på
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tvers av avdelingsgrensene kan bidra til å fremme helhetstenkningen, samtidig som dette vil

kunne skape engasjement. Man kan tenke seg at grupper som er gjensidig avhengige av

hverandre får felles resultatansvar for prosesser. Dette kan være noe mer enn løst koblede

samarbeidsforum, hvor fellesskap også gis definert ansvar og myndighet. Tilsvarende kan

man tenke seg mer prosjektorganisering når oppgaver av mer kortvarig karakter skal løses.

Arbeid med behandlingslinjer og pasientforløp har fått et sterkt fokus de siste årene. Dette er

også en form som bemyndiger fagfolk til å finne løsninger på de horisontale

behandlingsprosessene og sikre kvalitet på behandlingen.

Organisasjoner trenger både fleksibilitet og forutsigbarhet. I ytterpunktene eksisterer det store

svakheter, og oppgaven er å finne en organisasjonsform som ivaretar byråkratiets fordeler,

men som også gir muligheter for fleksibilitet, samvirke og mangfold. Spørsmålet er ikke ett

enten eller, men heller ett både og.

2.1.2 Den faglige leder —ledelse i kunnskapsbedrifter

Lederen har en viktig oppgave i å filrettelegge for måloppnåelse fra fagfolkene. Hun må også

være en buffer overfor omgivelsene, slik at fagfolkene kan utføre kjerneoppgavene på en best

mulig måte. Forsøk fra ledelsen i å øve kontroll over de profesjonelle er sjelden vellykket, og

fører oftest til passivitet, lav motivasjon og manglende ansvarsfølelse.

Siden resultat i sykehus ofte kan være vanskelige å måle, kan det også være vanskelig å bli

enige om mål. Dette kan igjen forsterke interessekonfliktene. Den faglige leder må benytte tid

på å forhandle og megle mellom ulike grupper av profesjonelle, som kan ha forskjellige og til

dels motstridende interesser.

Den faglige leder kan kanskje i begrenset grad styre de profesjonelle direkte, men kan også

benytte et sett av roller som gir vedkommende betydelig indirekte kontroll. Forsøk på styring

og koordinering vil ofte oppleves som inngripen i autonomien, og derved noe man skal

motsette seg. Dette innebærer at koordinering i stor grad blir et lederansvar, og en utfordring å

få de profesjonelle engasjerte i.
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Med økte pasientrettigheter og større markedskrefter mener vi det ville være en fordel for

spesialisthelsetjenesten om den i større grad kunne bli enige om rolleforståelsen og

rolleutovelsen mellom medlemmene i sykehusorganisasjonen. Strukturperspektivet tar i stor

grad for gitt hvilke rettigheter og plikter som skal ligge i relasjonen mellom leder og den som

blir ledet. I samtlige av våre historier ser en tydelig at dette ikke alltid er tilfelle i sykehus, og

dette fører til stadige omkamper.

Lederrollen i sykehus er under forandring. Som leder må man se sin egen virksomhet som en

del av helheten. I tillegg må man bidra til at de en er satt til å lede også deler denne

forståelsen. Den tradisjonelle rolleforståelsen i sykehusene har i stor grad vært å styre fag, og i

mindre grad styre penger. Linjeledelsens viktigste oppgave har vært å målbære fagfolkenes

krav oppover i systemet. I henhold til Per Kristian Vareide i Sintef er sykehusene i retning av

en ny lederrolle. Det er den tradisjonellefagledelse som blir speilet mot den byråkratiske

forvalter. Ut i fra disse perspektivene vokser det fram en ny lederrolle, og den får

konsekvenser for autoritetens grunnlag, ansvar, ledelsesfokus, styring, syn på ressurser,

lojalitet og styringslogikk.

, • • I • • • • I I . •_
. 1 • e . • Kunnskap Funksjon Fullmakt

' Avgrenset Helhetlig Formelt

s • 1 Praksis System Planer og

	

Fa li standard Organisasjon Regler
i • s Instruksjon Inspirasjon Instruks

Veiledning Transformasjon Vedtak
i • Normativ Måloppnåelse Legal.

"Passende" Resultat Rasjonell.
Ressurser må Tilpasning og Oppgaven må tilpasses

	

til asses o gaven ressursutvikling ressursene
1 • Fag ogprofesjon Institusjon Overordnet

Figur 3 —Den nye lederrollen i helseforetakene

Ledelsens samlede evne til å initiere forandringer og til å lede en virksomhet gjennom disse,

vil være avgjørende for virksomhetens evne til å lykkes. Stadige kamper og diskusjoner om

roller og rolleutøvelse kan vanskeliggjøre dette. Vår refleksjon er at en ikke kan ta

rolleforståelsen for gitt når en arbeider i sykehus. Det må kontinuerlig arbeides med å skape

gode og fornuftige kognitive kart i hodene på de som er medlemmer i sykehusorganisasjonen.

Dette gjelder både foretak, klinikk, seksjon og sengepost. Dette kan for eksempel

gjennomføres med interne lederutviklingsprogram som er knyttet opp mot helseforetakets

overordnede målsettinger og strategier.
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For å skape gode resultater vektlegger det strukturelle perspektivet at det må være en form for

sammenheng mellom det som skjer på sengeposten og det som skjer i direktørens

ledergruppe. En vurdering av slike forhold må derfor også tas med når beslutninger blir fattet.

2.2 Makt - organisasjoner som politiske arenaer

Som vi har beskrevet over vil koordinering og helhetstenkning være en utfordring i store og

profesjonelle byråkratier. Kommunikasjonen kan være vanskelig og koordineringen

tilsvarende krevende. Organisasjonens medlemmer får ofte et nærsynt perspektiv på det som

skjer i organisasjonen, noe som kan føre til at handlinger den ene enhet iverksetter vil ha

negative konsekvenser for en annen. Enkeltmedlemmets egne interesser og behov vil også

kunne komme i veien for helhetlig måloppnåelse. Dette innebærer ikke sjelden at meget

formelle organisasjoner kan styre mot uformelle og ikke ønskede mål.

Det strukturelle perspektiv gir begrenset innsikt i denne problemstillingen, og for en alternativ

tilnærming vil vi nå anvende det politiske perspektiv på våre jobbsituasjoner.

Det politiske perspektivet erkjenner og aksepterer at organisasjoner ikke kun kan ledes

gjennom klare strukturer og mål og et positivt menneskesyn. Den hevder at det i

organisasjoner alltid vil være varige forskjeller til stede mellom koalisjonsmedlemmer og

interessegrupper. De fleste betydningsfulle beslutninger angår fordeling av knappe ressurser.

Forskjellene i kombinasjon med knappe ressurser vil medføre konflikter, hvor makt blir ett

avgjørende middel. Organisasjonens mål og beslutninger vokser fram gjennom kjøpslåing,

forhandlinger og posisjonskamp. Det politiske perspektiv fokuserer ikke bare på

konfliktløsning, men også på strategi og taktikk. I den grad konflikter må håndteres, benyttes

også tvang, manipulasjon eller kjøpslåing. Dette perspektiv anerkjenner også at konflikter kan

være fordelaktige, ved at konflikter utfordrer status quo og stimulerer til kreativitet.

Bolman & Deal (1998) hevder at organisasjonsmessig endring og effektivitet avhenger av

lederens politiske ferdigheter. Lederen setter opp en handlingsplan, bygger opp nettverk og

forhandler effektivt med sine motstandere.

Ledere har makt. Ordet makt er for mange negativt ladet og gir umiddelbart assosiasjoner til

maktmisbruk og tvang. Det er lett å erkjenne at vi som ledere har både innflytelse og
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påvirkningsmuligheter. I den grad vi bruker dette for å oppnå noe konkret, er det viktig å være

bevisst på at det handler om makt og maktutøvelse i forhold til å løse oppdraget man har

ansvar for. Effektiv påvirkning er påvirkning som fører til ønskede resultater, og kan også

forstås som direkte utøvelse av makt. Det er derfor viktig at ledere ikke er for blyge og

tilbakeholdne i forhold til det å ønske makt. Samtidig må man være bevisst på at det følger et

ansvar med makten, at makten skal brukes til organisasjonenes beste.

All makt baserer seg på avhengighet og på hvordan virkeligheten defineres. Når en person

utsettes for makt, er det helt nødvendig at det i situasjonen foreligger et avhengighetsforhold,

slik at alternativene til å handle som lederen ønsker framstår som klart dårligere enn å ikke

gjøre det. Konsekvensene av ikke å adlyde kan medføre karrieremessige problemer, tap av

goder, manglende belønning eller dårlig rykte. Forutsetningen for denne logikken er at både

leder og medarbeidere deler den vikelighetsoppfatning som ligger til grunn. Det enkleste

aspektet her er forståelse av rollene og hva de innebærer, men definering av virkeligheten

omfatter også hva organisasjonens oppgaver, mål og visjoner skal være. Det er lettere både å

påvirke og akseptere påvirkning når det skjer innenfor en ramme man er enige om, og når det

er i henhold til organisasjonens virksomhetside. Slik blir også arbeidet med å definere

virkeligheten, og aktiv deltakelse i dette en potensiell kilde til makt. Dette gir seg blant annet

utrykk i strategimøter.

Makt kan klassifiseres på flere ulike måter. En klassifiseringsmodell kan være (Clegg,

Hardy):

Direkte utøvelse av makt gjennom kontroll av ressurser.

Indirekte makt utøvd gjennom kontroll over dagsorden, det vil si evne til å skape

barrierer mot hva som kan diskuteres og taes opp.

Symbolsk påvirkning gjennom manipulering av myter og ideer, slik at andre ikke

ser alternativer til det som foreligger.

Etablering av institusjonelle rammer som det ikke stilles spørsmål ved, og som

derfor tas for gitt av alle.

Den direkte utøvelse av makt kan ha mange uttrykksformer som er mer eller mindre

funksjonelle og fornuftige avhengig av kontekst. Her følger noen eksempler (Grennes):
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Tvang

Alle kjente samfunnsformer har i stor grad vært avhengige av denne form for maktutøvelse,

for eksempel for å straffe forbrytere og beskytte folket. Bruk av tvang i organisasjoner virker

imidlertid gjennomgående svært negativt inn både på produktivitet og trivsel. Tvang bør

derfor forbeholdes situasjoner der det er full konsensus om nødvendigheten av slike tiltak, og

hvor det eksisterer tillit mellom påvirker og påvirket.

Belønning

Denne formen for påvirkning brukes mye, og oppleves ofte som ønsket av den som skal

påvirkes. I en rekke situasjoner er den uproblematisk, men innen forskning på lønnssystemer

og belønning generelt er det reist tvil om den langsiktige effektivitet av denne typen makt.

Den skaper en negativ form for avhengighet av påvirkeren og fører også ofte til urimelige

forventninger som hvis de ikke innfris, kan skape misnøye og redusert motivasjon.

Legitim makt

Legitimitet er formell myndighet knyttet til en posisjon og rolle utøveren har, og inkluderer

rett til å utøve påvirkning Legitim makt fungerer bra så lenge basis for legitimitet er akseptert.

Basis kan være gitt gjennom valg, via overordnet myndighet eller via tradisjoner. Et problem i

moderne organisasjoner er at disse formene for basis ikke er like akseptert som tidligere, og

det er etter hvert blitt vanskelig å utøve effektiv påvirkning dersom man ikke i tillegg har

annet grunnlag for makt.

Referansemakt

Dette er personlig makt som skyldes attribuerte egenskaper ved påvirkeren. Referansemakt er

avhengig av personlige egenskaper som til en viss grad kan manipuleres og brukes i

inntrykksdannelse. De viktigste er:

Sikkerhet i ferdigheter og kunnskap.

Presisjon i sensitivitet for andre.

Tidligere suksess og positivt rykte.

Påvirkningsevne og karisma.

Sosial støtte og nettverk

Forhold som vitalitet, utseende, kroppsspråk, stemme og klesdrakt.

French og Raven opererer med 5 maktbaser som i stor grad korresponderer med dette:
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Belønnende. "Jeg har noen ressurser som du trenger, og er avhengig av".

Straffende. Kan fjerne goder, tilføre onder.

Formell (legitim). Makt gjennom posisjon og rolle.

Referanse. Godt likt, kunnskapsrik og karismatisk.

Ekspertise (profesjon). Kunnskap. "Jeg vet eller kan noe som du ikke vet eller

kan, men som du trenger og er avhengig av."

Som leder i spesialisthelsetjenesten vil man møte alle aspekter av makt og maktutøvelse, og

rollene vil stadig skifte. Den legitime posisjon og formelle maktbase er ofte klar og tydelig,

men har i svært mange tilfeller vist seg utilstrekkelig i forhold til å oppnå resultater.

Ekspertisemakt og referansemakt vil variere over tid og fra sak til sak. I noen tilfeller innehar

lederen selv både legitim, referanse- og ekspertisemakt, i andre situasjoner må lederen

erkjenne at maktgrunnlaget besittes av andre. Disse personene har ofte stor tillit og respekt

utover i organisasjonen, og deres holdning og handlinger vil ofte være avgjørende for om man

lykkes eller ikke med det man vil oppnå som leder. Dette er personer det er ekstremt viktig å

ha med seg i endringsprosesser. Det henvises her til kapitelet om endringsprosesser, hvor

betydningen av endringsagenter diskuteres.

Med bakgrunn i maktbalansen i helseforetakene er det viktig med ydmykhet, åpenhet og

samarbeid. I fellesskap må situasjonen drøftes, og det må være klarhet og enighet om hva

målet skal være, hvordan vi skal komme dit og ikke minst hva hensikten med tiltaket skal

være. Mulige farer og negative aspekter må drøftes. Lederen må tilby ulike valgmuligheter og

be om direkte tilbakemeldinger og vurderinger fra sine medarbeidere. Det er også nødvendig

at leder spesifiserer den støtte og lojalitet hun trenger, forklarer videre tiltak, og uttrykker

takknemlighet for de bidrag som gis fra den enkelte.

For å få med seg medarbeidere i sykehuset er det ekstremt viktig å framstå som en troverdig

leder. Oppfattes man ikke som troverdig har man små muligheter til å nå fram med sitt

budskap og oppnå effektiv påvirkning. En person som oppfattes som troverdig vil oppleve at

også andre positive egenskaper attribueres til vedkommende, noe som er av stor betydning i

forhold til å styrke basen for referansemakt.
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Av og til er uenigheter og motsetninger erkjente og åpne for alle, men i andre tilfeller er dette

prosesser, posisjoneringer og maktkamper som foregår i det skjulte. Det kan synes som at jo

mer kompleks en organisasjon er, jo større spillerom blir det for taktisk spill, skjulte agendaer,

uthalingsstrategier, omkamper, unnlatelsessynder og illojalitet. Holdninger som "Ledelsen har

bestemt, men jeg gjør det nå på min måte likevel, jeg " Og stadige omkamper er

eksempler på dette.

Tar vi utgangspunkt i våre respektive historier og det vi har skrevet om makt tidligere, synes

det klart at den største utfordringen for oss er å få til et bedre samspill mellom legitim makt,

referansemakt og ekspertisemakt (jfr. French & Raven' s maktbaser). Bruk av tvang hører i

liten grad hjemme i våre organisasjoner, og belønning eller straff som base for maktutøvelse

har begrenset verdi.

I alle historiene våre stopper det opp på mellomledernivå, der hensynet til egen og egne

medarbeideres situasjon får forrang i forhold til helheten.

I historiene om traktmodellen og pasientflyt og korridorpasienter utøves aktiv sabotasje mot

overordnede vedtak. Dette fører til at vedtakene ikke iverksettes, og en uunngåelig

konsekvens av dette er at diskusjonen om hensiktsmessigheten og nødvendigheten av vedtaket

dukker opp på ny. Det inviteres til omkamper. I historien om ledermøtene handler det om

posisjonering og en sterk lojalitet til egne ansatte som vanskeliggjør god samhandling. I den

siste historien, "kampen om sengene", har det vært gjort mye bra arbeid i forhold til prosess

og overordnet tenkning, men igjen har man støtt på problemer i forhold til konkret fordeling

av ressurser der alle vil ha mer.

I våre organisasjoner vil det være mest fruktbart å se maktutøvelse som effektiv påvirkning,

og mellomledernes posisjon er sentral. Dette er ofte fagpersoner med mye referanse- og

ekspertisemakt i tillegg til den legitime makt stillingen som mellomleder gir. Deres rolle er

komplisert, både i forhold til daglig drift og endringsprosesser. Informasjon skal innhentes,

mottas og videreformidles både oppover og nedover i hierarkiet. Lojalitetskonflikter er ikke

uvanlige. Mellomlederen skal både motiveres og motivere, gis medbestemmelse og sørge for

at egne medarbeidere blir hørt. I siste instans er det også de som må sørge for at vedtatte tiltak

eller endringer virkelig implementeres i organisasjonen.
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Noen endringsprosesser vil være resultat av lederens egne initiativ, og andre vil være diktert

ovenfra. Interne endringer er ofte fokus på faglige problemstillinger og bedre utnyttelse av

ressurser, mens eksternt påførte endringer ofte handler om sammenslåing, utvidet eller

redusert opptaksområde, nedbygging eller rett og slett nedleggelse. Lederes evne til effektiv

påvirkning og maktutøvelse vil variere fra å være den endelige beslutningstaker, til å kunne

oppleve å bli overkjørt, og ikke nå fram med sin argumentasjon. All endring får konsekvenser

for de ansatte, og leder må fokusere på informasjon, medbestemmelse og motivasjon.

Erkjennelse av den makt og den påvirkningskraft vi har som ledere er nødvendig for klar og

tydelig kommunikasjon og for å oppnå resultater i ledelse og endringsprosesser.

2.3 Endring - og endringsledelse

"Det er intet tiltak som er så risikoftlt, og som har større usikkerhetfor suksess, enn det å

introdusere en ny måte å gjøre ting på. Nyskaperen har heftige motstanderefra alle de som

profiterer på det eksisterende systemet, og bare lunkne tilhengerefra dem som kanprofitere

på et nytt system."

Machiavelli, Fyrsten (1469-1527)

Hvordan påvirker endringer oss? Som enkeltpersoner og som sykehus? Hvordan bør

endringsprosesser legges opp for at de skal føre til ønskede resultater i organisasjoner med

sykehusenes logikk?

Endring spiller en stor rolle for vår egen vekst og modning. Vi lærer oss selv, våre evner og

begrensninger langt bedre å kjenne, men endring kan også oppleves som motgang og

nederlag, å skape utrygghet. Dette gjelder både individer, grupper og organisasjoner.

Endringens vesen er at den ofte har to ansikter - den kan fremme utrygghet, men er samtidig

en forutsetning for utvikling. Uten endring kan konsekvensen bli stagnasjon og forvitring.

Spørsmålet er bare om vi møter den rette motgang og det rette nederlag på de rette tidspunkt.

Er de for store kan vi knekkes. Er de for små brenner vi lett inne med uprøvde evner og

muligheter. Å gå rundt med ubrukte muligheter er de flestes skjebne. Gode endringsprosesser

kan åpne våre øyne for nye muligheter.
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Felles for våre historier er at utfordringen er belyst, felles mål er definert og at problemene

oppstår når endringer skal gjennomføres i praksis. Tiltakene stopper opp, og ønskede

resultater oppnås ikke.

Aktører i endringsprosessen berøres når de utsettes for forandring. Blant annet oppleves det

viktig på hvilken måte forandringen skjer. Det er flere spørsmål som de involverte vil stille

seg. Oppleves forandringen påtvunget eller er det opplagt for alle parter at forandring må

skje? Er behovet for endring kommunisert godt nok, eller oppleves informasjonen

mangelfull? Hva vil forandringen medføre for den enkelte? Hvilke fordeler gir dette, og

eventuelt for hvem? Hva vil en omstrukturering medføre på sikt? Hva med min jobb, min

stilling, mitt fagfelt og min pasientgruppe?

Det ukjente som endringen medfører vil kunne gi seg utslag i en redsel for å mislykkes, redsel

for å dumme seg ut og redsel for det ukjente. Holdninger som ofte kommer fram underveis i

prosessen er: "Detjeg kan mister verdi, maktbasen endres, de relasjonenejeg støtter megpå

utfordres, min trygghet og selvfølelse trues. Dette medfører atjeg gjør motstand."

Sykehuset er en kompetansebedrift som er preget av sterke faggrupper hvor pasientens beste

tilsynelatende alltid settes i fokus. Hva som er pasientens beste endrer seg imidlertid fra

hvilket ståsted en ser det fra, og ofte er det forskjell mellom reelle motiver og det som

uttrykkes med ord. I løpet av de siste 10 - 20 årene er helsepersonellets autonomi redusert

betraktelig mens pasientens autonomi er styrket tilsvarende. Nye helselover befester dette

blant annet gjennom ny pasientrettighetslov og ny helsepersonell lov. Pasientene har fått flere

rettigheter og helsepersonell tilsvarende plikter. Utviklingen har gått fort, og ansatte i sykehus

i dag har opplevd denne endringen tett på kroppen. Hva da når kravet om ytterligere endringer

oppstår?

Ansatte er sosialisert gjennom kompetanseoppbygging, oppbygging av nettverk og relasjoner

samt tilhørighet til definerte profesjoner, miljøer eller avdelinger. Eksisterende systemer,

prosesser og strukturer er fortsatt tilrettelagt for gamle tenkemåter. Endringer griper inn i

eksisterende kultur i egen enhet som oftest oppleves helt annerledes enn andre enheter en

tvinges til å samhandle med. Dersom den enkelte ikke klarer å se sin rolle i den fremtidige

organisasjonen, skapes det frustrasjon og hun opplever risiko ved endring.
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For å analysere våre historier i ett endringsperspektiv tar vi utgangspunkt i John P. Kotter sin

modell. Modellen vektlegger 8 ulike faser på veien til suksess med endringsprosesser, og

trinnene er som følger:

Skap kriseforståelse.

Sett sammen en gruppe endringsagenter.

Utarbeid en visjon og strategi.

Kommuniser visjon for endring.

Gjør organisasjonen i stand til handling.

Sørg for raske gevinster.

Konsolider gevinster og gjennomfør mer endring.

Forankring av nye tilnærminger i kulturen.

I lys av fortellingene som er presentert er det grunn til å spørre seg om utfordringen i forhold

til faktisk å få gjennomført det ledergruppen har besluttet, ligger i forarbeidet og prosessen.

I følge Kotter er det viktig å etablere en stor nok kriseforståelse for at de ansatte skal se

nødvendigheten av endring. I disse tilfellene kan vi tenke oss at det i delene i liten grad

foreligger noen kriseforståelse. Hver og en har det greit som det er i dag, uten å se at

pasientflyten, samhandlingen, kommunikasjonen, ressursutnyttelsen ikke er god nok for

organisasjonen som helhet. Dersom mellomlederne skal oppleve nødvendig grad av krise er

det viktig at informasjonen er gjennomgående, og at topplederne klarer å holde fokus både på

helheten og delene i kommunikasjon med mellomlederne i organisasjonen

En kan videre spørre seg om de ulike beslutningene som er tatt har nok forankring i

organisasjonen. Har organisasjonen sikret seg nok endringsagenter som har nok innflytelse til

å være talsmenn for at endring er nødvendig? Eller er det kun topplederne og stab som har

vært talsmenn for endring? Endringsagentene vil ofte bestå av mellomledere. Disse vil

syntetisere den tause kunnskapen hos den operative kjerne og toppledelse, gjøre den eksplisitt

og bake den inn i ny teknologi og nye produkter. I våre eksempler er det grunn til å stille

spørsmål om hvorvidt vi i prosessen har fokusert nok på mellomlederne som viktige

endringsagenter, og handlet strategisk i forhold til dette.

Hva med strategiarbeidet i forkant? Er ønsket resultat for endring synlig i sykehusets visjon

og dertil hørende strategiplan? Visjonen må gi et fremtidsbilde med synlige gevinster for de
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ulike interessenter. I følge Bolman & Deal (1998) avhenger endringer av lederens politiske

ferdigheter. Lederen setter opp handlingsplan, bygger opp nettverk, og forhandler effektivt

med sine motstandere. Det er viktig å være klar over, og handle i forhold til, at sykehusets

ansatte ofte får et nærsynt perspektiv på det som skjer i hele organisasjonen, noe som kan

medføre at handlinger som er bra for meg og min enhet, kan få motsatt virkning på

organisasjonen som helhet.

Når en som leder møter motstand mot endring, er det viktig at lederen i stedet for å snakke om

motstand heller snakker om holdninger og aksept (Nicole Njå, forelesning 03. januar 2006).

Motstand impliserer i følge henne stahet og uforstand, mens begreper som holdning og

akseptanse gir positive konsepter å jobbe med. En holdning kan være positiv eller negativ, og

dette er avhengig av hvilken personlig balanse man gjør opp. Det er forskjellige faktorer som

må være til stede for å skape akseptanse for endring. Den ene er kunnskap og den andre er

motivasjon. Forutsetning for å ha kunnskap er å vite, og å kunne anvende det man vet.

Tilsvarende er forutsetningen for å være motivert å "ville", å være i stand til og få lov til å

komme med innspill, og å være med på å påvirke endringen.

Neste feiltrinn kan være at organisasjonen støtter opp om gårsdagen fremfor morgendagen.

Hindringer som gamle systemer, prosedyrer og tankesett som ikke støtter opp om de ønskede

endringene må ryddes av veien. Her er det nærliggende å se tilbake på hvordan sykehusene

har vært organisert frem til i dag. Sykehus har hatt svært autonome avdelinger hvor blant

annet senger har gitt status, og vært et symbol på fagets berettigelse. Nye behandlingsformer

gjør at pasienter som tidligere ble liggende lenge i sykehuset i dag kan skrives ut etter kort tid,

eller alternativt behandles poliklinisk eller ved dagbehandling. Dette gjelder for alle

pasientgrupper, men gjør størst utslag i planlagte innleggelser. Konsekvensen av dette vil

være at avdelinger med høy andel elektive pasienter vil måtte redusere antall senger, eller gi

fra seg senger til andre avdelinger hvor behovet for senger i dag er større. Dette kan være noe

som framkommer i historien om "kampen om sengene" og "korridorbelegg —et felles

ansvar". Avdelinger vil som følge av at senger gir status, holde på sengene sine lengst mulig,

og i den grad muligheten byr seg, også kreve flere senger til sitt fagfelt. I dette perspektivet

vil det være viktig i samarbeid med de involverte å finne andre faktorer som opprettholder

status på tross av at antall senger reduseres. Økonomiske incentiver alene vil sannsynligvis

ikke være nok.
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I eksemplet om traktmodellen finner vi tilsvarende problemstillinger. I dag gir det lite status

blant leger å jobbe i akuttmottak, og det er først og fremst yngre leger somjobber her. Å flytte

mer kompetente behandlere til frontlinjen, vil innebære at de legene som først og fremst har

hatt fokus på det spesielle innen sitt fag, utfordres på oppgaver de ikke har hatt på lang tid.

Der er i dag liten tradisjon for å overprøve innleggende leges vurdering av behov for

innleggelse. En modell med høy kompetanse i front vil kunne endre dette, slik at man i større

grad unngår unødvendige innleggelser, og reduserer unødig etterspørsel etter sykehusets

infrastruktur og kompetanse. Ønsket resultat er mer effektiv pasientflyt der pasienten

behandles tidligst mulig i trakten, og flest mulig ferdigbehandles i akuttmottak. Dette kan

føre til et redusert sengebehov, og kan oppleves som en trussel mot status og maktgrunnlag.

Omorganisering med sammenslåing av avdelinger og enheter, som i historien om "etablering

av ledergruppe i ny avdeling", vil tilsvarende kreve at "gamle rutiner" forkastes, og nye

bygges opp. I et slikt endringsarbeid vil involvering av alle ansatte, tilstrekkelig informasjon

om hvorfor sammenslåing er hensiktsmessig, god og forståelig kommunikasjon, iverksetting

av kreative prosesser, bruk av endringsagenter, nødvendig kompetanseutvikling og evne til å

håndtere motstand, være viktige faktorer å ta hensyn til. Knappe ressurser og

kapasitetsproblemer bør stimulere til samhandling, fremfor å bli et hinder for mer samvirke.

Utfordringen for ledelsen blir å synliggjøre og handle i forhold til dette.

Det er ellers viktig at det legges opp til synlige resultater tidlig, og at disse feires etter hvert

som de nås. Kortsiktige gevinster må imidlertid feires som milepæler på vei mot målet, og

ikke tas som seire for det endelige målet. Dersom så skjer, kan en fort falle tilbake til

utgangspunktet. På veien mot målet om fordeling av senger, styring av økt kompetanse ned i

akuttmottak og økt samhandling i den nyetablerte avdelingen er det viktig å synliggjøre de

små skrittene i riktig retning. Forutsetning for å kunne synliggjøre "quickwins" er at målet er

kjent, definert og operasjonalisert, slik at de små skrittene i riktig retning lett kan synliggjøres

og feires underveis. Hensikten ved å konsolidere gevinster er å institusjonalisere endring samt

legge forholdene til rette for en endringsorientert kultur. Når prosjektene er i mål, og

resultatene gode vil det være viktig å trekke dem frem som gode eksempler for videre

endringsarbeid. Dersom en ikke konsoliderer gevinster, vil en kunne oppleve at endringen blir

kortvarig, og organisasjonen kan fort falle tilbake til gamle synder.
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3. Konklusjoner for oss som ledere

Med utgangspunkt i egne erfaringer har vi belyst konflikten som finnes mellom helhet og

delene i våre organisasjoner, hvilke konsekvenser dette får for måloppnåelse samt hvilke krav

det stiller til oss som ledere. Dynamikken i konfliktene gir seg utslag på flere måter, og er i

oppgaven belyst og vurdert av prosjektgruppens samlede erfaring og litteraturstudier.

Problemstillingen er analysert med ulike innfalsvinkler og teorier. Vi har vektlagt følgende

perspektiver:

Struktur—ledelse av profesjonelle byråkratier.

Makt—organisasjoner som politiske arenaer.

Endring—og endringsledelse.

Vi tror at anvendelse av flere perspektiver på ledelse, organisasjon og styring gir økt repertoar

i praktisk lederskap, og at organisasjonens evne til måloppnåelse øker.

Med økt måloppnåelse mener vi her:

Bedre kvaliteti prosess og resultat,

større trygghetfor tilgjenglighet og omsorg,

og respekti møte med pasientene.

Drøftingen har gitt alternative syn på lederrollen, og med bakgrunn i våre historier og

ovennevnte perspektiver vil vi komme med følgende oppsummering:

3.1 Organisasjoner trenger både fleksibilitet og forutsigbarhet

Byråkratiet har både fordeler og ulemper, men også fleksible organisasjonsformer har sine

skyggesider. I jakten etter gode strukturer i helseforetakene må både fleksibilitet og

forutsigbarhet vektlegges. Det er en viktig lederoppgave å få til samvirke og horisontale

prosesser i et arbeidsfellesskap som er organisert vertikalt. Bruk av ulike former for prosjekt-

og nettverksorganisering kan være metoder til å fremme horisontale prosesser og øke

perspektivet i det profesjonelle byråkratiet.
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3.2 Ledelse innebærer balansering av motsetninger

Som ledere har vi et helhetlig og overordnet ansvar for å gi samfunnet et godt helsevesen

innen for de eksisterende økonomiske og teknologiske rammer vi har. Det finnes ingen enkle

løsninger for dette. Sykehus er komplekse organisasjoner, og som oftest innebærer ledelse å

håndtere små og store dilemmaer. Ledere må avveie flere behov og interesser, og

konsekvenser for pasienter, pårørende, medarbeidere, forskning, teknologi og økonomi må

vurderes samtidig. Andre motsetninger som må håndteres, er spennet mellom fleksibilitet og

forutsigbarhet, makt og medbestemmelse, mangfold og enfold, samt konflikt og harmoni.

3.3 Konflikt og uforutsigbarhet vil alltid være tilstede

I sykehus vil det alltid være et naturlig konfliktnivå. Dette gir historiene våre gir innblikk i.

Som ledere må vi erkjenne dette, og oppgaven er å håndtere konflikter på en klok måte. Dette

betyr at forholdene må rettes inn slik at de mest negative konsekvenser ved konflikter og

kamp ikke får vokse fram. Dynamikken i konflikter bør benyttes som grunnlag for utvikling

og endring. Fagfolkene må engasjeres og ansvarliggjøres. Uenighet er en forutsetning for

dynamikk, og gir derfor en mulighet for bedre resultater. Dette krever politiske ferdigheter,

kjøpslåing og forhandling. Der uenigheten er stor, vil også mangfoldet være stort, noe som

igjen vil kunne bidra til bedre løsninger. Som ledere må vi benytte dette til å skape gode

resultater.

Legitim makt har begrenset verdi i våre organisasjoner, og lederen må sørge for en

samhandling mellom legitim-, referanse- og ekspertisemakt. Dette er helt nødvendig for å få

alle til å trekke i samme retning. Våre historier beskriver arenaer der en ikke har lykkes med

dette, og ønsket utvikling uteblir.

Ofte kan fokus på det grunnleggende redusere konfliktnivået i store organisasjoner. Når det

låser seg, bør arbeidsfelleskap bli enige om det grunnleggende både ved oppdraget, rollene,

rolleutøvelsen ogprosessen som skal bidra til dette. Lederen må stadig arbeide for at alle får

forståelse for, og ser meningen med de overordende mål og behovene til fellesskapet. Videre

må lederen skape identifikasjon med mål, visjoner og en opplevelse av felles ansvar.
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3.4 Få med fagfolkene i endringsprosesser

Det er som tidligere beskrevet mange konserverende krefter i et sykehus, og dilemmaene er

store og mange. For å oppnå resultater krever dette langsiktighet og kloke prosesser. Når tiltak

skal igangsettes kreves grundig forarbeid, informasjon, motivasjon og medbestemmelse. I

kapittelet om ledelse og endringsperspektiver, har vi belyst alternative metoder som kan

anvendes for å planlegge og gjennomføre endringer i organisasjoner med sykehusenes logikk.

I tillegg til Kotters beskrivelse av de 8 sentrale faser i endringsprosesser er det vår erkjennelse

at endringer tar tid, og gamle dyder som utholdenhet kan derfor med fordel anvendes. Det er

viktig å ikke gi opp, og gjennomføre de nødvendige endringene når handlingsrommet er

tilstede. De gode løsningene vil da som oftest vinne fram. Vi har gjennom prosjektet fått en

bedre forståelse for hvorfor organisasjoner ikke alltid er lineære og viser logisk rasjonalitet.

Resultater kommer ikke alltid etter et rasjonelt mønster, og som ledere må man kunne legge

opp prosesser og skape resultater i det som kan oppfattes som kaos.

3.5 Lederrollen er under utvikling

En instrumentell definisjon av lederrollen passer dårlig for ledelse av sykehusorganisasjoner.

For å lykkes som leder i komplekse organisasjoner bør en kjenne til, beherske og utøve

lederskap med utgangspunkt i flere alternative modeller for ledelse, organisasjon og styring.

Ulike ledelsesperspektiver vektlegger forskjellige sider av virkeligheten, og ved å anvende

flere perspektiver kan man forstå både sin egen rolle og sine medarbeideres situasjon bedre.

Denne forståelsen kan bidra til at man ser flere aktuelle handlingsalternativer i egen praksis,

og dermed være med på å skape bedre resultater og måloppnåelse for organisasjonen. Eller

som Alvesson og Wilmott:1996 sier det

"Metaphors simply provide alternative ways of making sense of social reality. "

Som leder må man se sin egen virksomhet som en del av helheten. I tillegg må man bidra til at

de en er satt til å lede også deler denne forståelsen. Den tradisjonelle rolleforståelsen i

sykehusene har i stor grad vært å styre fag, og i mindre grad styre penger. Linjeledelsens

viktigste oppgave har vært å kommunisere fagfolkenes krav oppover i systemet.
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Med dette som utgangspunkt har det i helseforetakene vært gjennomført endringer som endrer

på denne rolleforståelsen. I foretaksmodellen ligger det en grunnleggende tro på

desentralisering av ansvar og myndighet. Dette stiller nye krav til utøverne, og lederrollen

forutsetter at bemyndigede personer må balansere motsetninger opp mot hverandre. Lederen

har ansvar og myndighet for både pasienter og pårørende, forskning og utvikling,

medarbeidere og økonomi. Ledelse i en slik sammensetning kan dermed sees på som å

håndtere store og små dilemmaer på det nivået man er, og ikke skyve dem oppover i

organisasjonen.

Da det ikke alltid er samsvar mellom forventningene til lederrollen mellom leder og den som

skal bli ledet er det nødvendig med satsning på målrettet lederutvikling i helseforetakene.

Lederutviklingen må ta utgangspunkt i det enkelte foretaks ståsted, og de strategiske

målsettinger det ønsker å oppnå. Kunnskap om ledelse, organisasjon og styring er nødvendig

for å oppnå resultater i samarbeid med andre.

Som fire ledere i spesialisthelsetjenesten og deltagere på Nasjonalt Topplederprogram for

helseforetakene slutter vi oss til Bolman og Deals holdning til utvikling av lederrollen.

"Vi trenger allsidige ledere som kan være både kunstnere og analytikere, og som kan se på

sine erfaringer gjennom nye briller, oppdage nye problemstillinger og se nye muligheter"

(Bolman & Deal 1998 s. 380)
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