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Innledning
Før 1970 var sykehusene profesjonsstyrte organisasjoner som gjennom Sykehusloven (1970)

ble lagt inn under fylkeskommunalt eierskap. Før dette var det ingen bestemmelser i Norge

om hvem som skulle drive sykehus. Ikke bare i helsevesenet, men i politikk og samfunnsliv

for øvrig, var troen på faglig styring sterk. Etterkrigsperioden frem til midten av 60-tallet var

politisk dominert av Einar Gerhardsen, styringsteknikken var kjennetegnet av en

vitenskapelig basert faglig styring i alle deler av forvaltningen og med en stor tro på fornuften

(Rune Slagestad, 1996). Et vesentlig trekk ved maktutøvelsen var autoritære trekk og mangel

på forståelse for behov for åpen offentlig diskusjon (Gudleiv Forr, 1996).

Den sterke fagledelsen i helsevesenet i denne perioden kan symboliseres med Karl Evang som

var Helsedirektør i årene 1938-1972. Han var en sterk leder og folkeopplyser, men omstridt

på grunn av sin dominerende lederstil og nære tilknytningen til Arbeiderpartiet. Virksomheten

i sykehusene var tilsvarende ledet av leger med sterk fagbakgrunn, faglige fokus og stor tro på

eget fag, med økonomer og andre faggrupper på sidelinjen som rådgivere. Det hele kunne

fremstå som et medisinsk maktapparat og brukerne måtte nærmest ta imot den hjelpen de ble

anvist (Svein Tønset, 1998).

På 80-tallet oppsto nye synspunkter på offentlig tjenesteyting i store deler av den vestlige

verden, dette kalles ofte "New Public Management". Statsledere som Ronald Reagan i USA,

Margaret Thatcher i England (og Gro Harlem Brundtland i Norge) dominerte dette tiåret, og

disse strømningene førte til en begynnende modernisering av offentlig sektor. "New Public

Management" innebærer et sterkt brukerperspektiv, det er brukeren som settes i sentrum, ikke

profesjonene. Brukerperspektivet innebærer også valgfrihet, forenkling av regelverk,

konkurranse mellom tjenesteyterne, dokumentasjon av kvalitet og effektivisering. Willoch-

regjeringen var den første regjering som hadde et program for revisjon av offentlig sektor i

1981.

Utfordringene for ledere i helsevesenet har i denne perioden forandret seg fra å være

fagledelse til det man kan kalle klinisk faglig lederskap (P K Vareide, Sintef; foredrag

Topplederprogrammet 8.12.05). Mens fagledelse er kjennetegnet av faglig autoritet med ofte

avgrenset ansvar, styringen gjennom faglig instruksjon og veiledning, og ledelsesfokus på

praksis og faglige standarder. Det nye kliniske lederskapet skal ideelt kjennetegnes av

helhetlig ansvar og ledelse med fokus på system og organisasjon. Det kliniske lederskap



utformes gjennom lover og forskrifter, økonomiske styringsverktøy, eierstyring, kvalitet og

brukerperspektiv.

Til tross for denne administrative alminneliggjøring av legerollen, kan legespesialister ofte

være en knapp ressurs spesielt ved små sykehus, og hele virksomheter kan være avhengig av

en eller noen få fagpersoner som er vanskelig å erstatte i løpet av kort tid. Også ved store

universitetssykehus kan fremragende fagpersoner bygge opp virksomheter av stor betydning

og som institusjonen er avhengig av. Ledelse av sterke kunnskapsmedarbeidere kan være en

betydelig utfordring, uten at dette hittil har fått mye oppmerksomhet i helsevesenet. Imidlertid

finnes paralleller fra industri og næringsliv, hvor kunnskapsmedarbeiderne med

spisskompetanse ("gullsnipper") kan være helt avgjørende for store virksomheter. I

næringslivet, kanskje spesielt i IT-industrien, har ledelsesperspektiver omkring dette fått

betydelig oppmerksomhet de senere år. Store deler av virksomheten kan nærmest være

avhengig av enkelte kunnskapsmedarbeidere, og dette ser vi paralleller til i helsevesenet,

kanskje spesielt i kirurgiske miljøer. Enkeltpersoner som utnytter sine fortrinn på bekostning

av kollegaer og arbeidsgivere kalles gjerne primadonnaer (Haukedal 2005).

Å lede slike kunnskapsrnedarbeidere er en betydelig utfordring, den tradisjonelle lederrollen

strekker ikke til og det er utformet forslag til alternative tilnærmingsmåter (Savage 1996).

Eksempler på slike tilnærminger innebærer god og tillitskapende kommunikasjon over tid, og

organisasjonstilnærminger som selvledelse, coaching og teamorganisering. Disse

problemstillingene er også viktig for ledelse i helsevesenet, og denne oppgaven vil omhandle

noen aspekter av dette som er relevante for gruppens deltagere.

2 Problemstilling

Gruppens tre case tar utgangspunkt i ulike situasjoner i en vanlig klinisk hverdag, og

beskriver utfordringer forbundet med ledelse av sterke og uavhengige fagpersoner med høy

spesialkompetanse innen sine respektive felt, de er alene eller få om sine ferdigheter, og de

motsetter seg endringer eller forordninger som kan true deres autonomi og suverenitet i

utførelsen av sin medisinske praksis. De faller inn under begrepet primadonnaer,som er godt

beskrevet i moderne ledelseslitteratur.

Disse medarbeiderne karakteriseres av at de er av vital betydning for organisasjonen, og i stor

grad kan stille egne betingelser fordi de kontrollerer en svært begrenset ressurs; ekstremt

spesialisert fagkunnskap, som det tar lang tid (tiår) å bygge opp. Andre fagpersoner kan

"låne" selvbilde fra gruppen, og ender opp med et selvbilde som er i utakt med omgivelsenes
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bilde av dem: de oppfører seg som primadonnaer, selv om de egentlig er ganske unnværlige

og mest til bry.

Ut fra våre 3 case, kan det synes som om legegruppen har større spillerom med hensyn til

atferd og lojalitet enn andre grupper i organisasjonen. Legene får i større grad definere mål og

oppgaver. Kollegial lojalitet, oppfatninger om faglighet, status og rolle kan synes mer

styrende for atferden enn organisasjonens overordnede mål. Legene fronter pasientenes beste,

men kan se ut til å handle ut fra faglige særinteresser og egeninteresse.

På denne bakgrunnen, vil vi i denne oppgaven utforske mulige årsaker til primadonna-

/gullsnippfenomenet i legegruppen. Vi vil også drøfte aktuelle virkemidler for å håndtere

(eller leve med) primadonnaer —både i forhold til individene og på organisasjonsnivå.

2.1 Case 1
Omorganisering av dagkirurgen i helseforetaket hadde så langt gått greit, etter en prosess hvor

medarbeidere og tillitsvalgte hadde vært involvert etter alle arbeidslivets spilleregler. Caset

beskriver hvordan en enkelt medarbeider etter at prosessen er fullført likevel nekter å bidra til

nødvendig omstilling med henvisning til uklare avtaler og individuelle behov, og på den

måten skaper store problemer for deler av virksomheten. Et alternativ var å kjøpe seg ut av

situasjonen med høye godtgjørelser, men dette var ikke aktuelt i denne situasjonen pga

potensiell skadevirkning på de deler av virksomheten som fungerte bra etter omstillingen.

Den sentrale ledelsesutfordringen i dette caset er hvordan man som leder håndterer denne

situasjonen i forhold til denne medarbeideren, og hvordan man unngår å komme opp i slike

situasjoner. I tillegg, hvordan skal organisasjonen planlegge sin virksomhet langsiktig for å

hindre utvikling av en primadonnakultur hvor fagfolk forsøker å utnytte sine fortrinn på

bekostning av kolleger og organisasjonen som helhet.

2.2 Case 2
Omorganiseringen av laboratorievirksomheten i helseforetaket var så vidt påbegynt. De

foregående møtene omkring den nye organisasjonsformen hadde forløpt greit, i den forstand

at alle deltakere var aktivt med i diskusjonen, de kom med gode og gjennomtenkte forslag til

løsninger, og alle hadde fått rikelig anledning til å uttrykke innvendinger til sentrale deler av

prosjektet. Vi var enige om å sette oss delmål som vi alle kunne stå sammen om, og sette

disse ut i livet i prioritert rekkefølge. Dette møtet skulle nå omhandle hvilke funksjoner som

skulle inngå i de ulike kjernelaboratoriene.
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To av deltakerne uttrykte nå skepsis til å måtte "gi fra seg" flere av avdelingens funksjoner.

Riktignok kunne de fortsatt til en viss grad ha hånd om funksjonen, men uten fysisk nærhet og

daglig håndtering, kunne de ikke ta ansvar for tolkningen av resultatene. De konkluderte med

at prosjektet virket både lønnsomt og greit nok på papiret, men dessverre ikke gjennomførbart

i daglig medisinsk praksis. Innvendingene omfattet like mye det vi hadde blitt enige om på de

tidligere møtene.

En sentral utfordring i denne gruppen vil være å skape forankring og legitimitet for de

avgjørelsene som allerede er tatt og de som skal komme. Uten en slik forankring er det stor

sannsynlighet for at det kommer omkamper på tidligere vedtak, noe som kan tåkelegge både

retning og tempo i endnngsprosessen.

2.3 Case 3
Etter omorganisering, er de fleste avdelingsledere for kliniske avdelinger leger. Flere har tatt

jobben på betingelse av at de kan beholde sin kliniske praksis. Personaloppfølging og

tilrettelegging av endringsprosesser tar tid fra legearbeid, og for sykepleieledere er det

vanskelig å svelge at legene delegerer bort mye av dette arbeidet, som de oppfatter som leders

ansvar. Det er generelt en utfordring å få fulltidsledelse til å fremstå som attraktivt for leger.

Endringsprosessene de siste årene har medført store endringer i HFet. Ledere har enheter på

flere geografiske lokasjoner, og "E18-ledelse" er et innarbeidet begrep. Mange opplever

overtallighet, en strammere hverdag, og økte krav om fleksibilitet. Temperaturen i den interne

debatten er til tider høy. Utspill fra pleie- og støttepersonell om høyt arbeidspress forklares

gjerne med manglende endringsvilje eller med at endringene ikke er fullt implementert.

Legene bruker oftere argumenter knyttet til medisinsk forsvarlighet, og foretaksledelsen må

med jevne mellomrom rykke ut for å fortelle befolkningen at HFet ikke driver uforsvarlig

behandling. Adm. direktør sier: "I industrien der jeg kommer fra, sa de at ledelse er et

nødvendig onde —her sier de at det er et onde..."

3 Avgrensning

Casene beskriver generelle utfordringer knyttet til ledelse av leger som bruker sin makt i

organisasjonen. For å tilnærme oss problemstillingen, vil vi i det følgende først beskrive

generelle forhold ved kunnskapsorganisasjoner og kunnskapsmedarbeidere. Deretter vil vi

tilnærme oss legegruppen, gjennom teori om legekultur, leger som ledere og legers

omstillingsevner, fordi denne gruppen har en del karakteristika som predisponerer for

primadonnaatferd. Langt fra alle leger kan karakteriseres som primadonnaer. Legegruppen har
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imidlertid stor makt i helseforetakene, og legeprimadonnaenes atferd har betydning både for

de som skal lede dem, medarbeidere de selv leder, andre faggrupper og pasienter. Vi vil

definere og beskrive primadonnafenomenet, og utforske hvordan organisasjonen ikke bare

kan håndtere sine primadonnaer, men også utnytte den fagkunnskapen og erfaringen disse

personene besitter. I tillegg vil vi beskrive problematferd blant primadonnaer, som i case 1, og

komme med forslag til hvordan dette kan håndteres.

4 Generelle aspekter ved kunnskapsorganisasjoner
Når vi i dette kapitlet omtaler kunnskapsorganisasjoner, snakker vi om generelle fenomener

knyttet til høyt utdannede medarbeidere av alle kategorier. Kapitalen i virksomheten er

knyttet til individene, som kan ta den med seg ut av organisasjonen når de måtte ønske —dvs

at det tradisjonelle maktforholdet arbeidsgiver —arbeidstaker forskyves. Når vi senere i

kapittel 5 snakker om ffofesjonelle medarbeidere/profesjonell autoritet, avgenser vi oss til

forhold knyttet til forhold ved sterke profesjoner, som leger, advokater osv.

Kravet om fremragende kompetanse i virksomhetene innebærer at det blir vesentlig å rette økt

oppmerksomhet mot de medarbeidere som besitter den kompetansen som er mest verdifull

eller kritisk, og vanskeligst å erstatte. Hvilke utfordringer medfører dette på ledelsesområdet?

Hovedsakelig er det snakk om å jobbe systematisk med å anskaffe, pleie og holde på bærerne

av de kunnskapsressursene som er viktig for å nå organisatoriske mål. Dette kan skje ved bruk

av tradisjonelle belønninger som lønn, frynsegoder og gode arbeidsvilkår. Men det er langt fra

tilstrekkelig med slike incentiver. De mest kreative og kompetente medarbeiderne har mange

felles trekk med kunstnere, i det de jakter på skapende utviklingsmuligheter,

grensesprengende ideer og nye anvendelsesområder for sine kunnskaper og ferdigheter. Slike

individer kan ikke styres gjennom byråkratiske og kontrollorienterte anvendelsesprinsipper.

Konsekvensen av slike styringsredskaper vil være at bedriften mister viktige

kompetansebærere.

4.1 Profesjon, fag og kompetanse
I det postindustrielle samfunnet står vi overfor en økende kompleksitet først og fremst på

grunn av kunnskap og utbredelse av teknologi (Løwendahl og Revang 1998). Den interne

kompleksiteten i organisasjonen øker med det økende antallet yrker og den tiltakende

spesialiseringen av de ulike kunnskapene og ferdighetene. I tillegg er også omgivelsene

dynamiske og komplekse, og det er vanskelig for ledere å ha oversikt og et klart bilde av alt

som skjer. I økende blir løsninger lokale og avhengige av høykompetente ansatte som
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samhandler med klienter. Dette resulterer igjen i at presset fra ytre forandringer kan føre

organisasjonen i retning av økt intern kompleksitet.

I industrisamfunnet var produksjon selve nøkkelprosessen, og fokus på rasjonalisering av

produksjonsprosesser. Dette er i ferd med å endre seg, fordi kunnskapsarbeideren hele tiden er

avhengig av å lære mer. En konsekvens er økt vekt på "humankapital". Kunnskapsarbeideren

foretrekker prestasjonsorienterte og/eller oppgaveorienterte organisasjoner heller enn

autoritetsdrevne. Når arbeidstakere blir subjekter heller enn objekter i organisasjonen skifter

maktbasen i organisasjonen. Tanken om en hierarkisk oppbygd organisasjon med den

mektigste aktøren på toppen gir en lite dekkende beskrivelse av virkeligheten i disse

organisasjonene.

4.2 Løst koblede systemer
Systemer som er lydhøre og mottakelige overfor hverandre, og har sammenheng med

hverandre - samtidig som de bevarer egen identitet og bærer preg av å være atskilt, kan sies å

være "løst koblede" (Doolin 2001, Weick 1976). Graden av kobling mellom systemer

bestemmes ut fra graden av aktivitet mellom systemene. Berøringspunktene kan være mange

eller få, og sterke eller svake. Rasjonalisering og krav om å drive effektivt med best mulig

utnyttelse av ressurser legger press på legegruppen som står for en mangfoldig og kompleks

del av sykehusdriften. Doolin hevder at dette presset håndteres gjennom "decoupling" eller

frakobling. Ved frakobling foregir medlemmene i organisasjonen å akseptere endringene, for

å skaffe seg legitirnitet i omgivelsene (tilfredsstille dem), men motstår i realiteten å

gjennomføre de praktiske konsekvensene internt. Dette skjer for å unngå dysfunksjonelle

konsekvenser når organisasjonens formelle struktur og mål ikke tar hensyn til kompleksiteten

i det arbeidet organisasjonens medlemmer faktisk utfører, og den usikkerheten de står overfor.

Helseforetakenes geografiske spredning, og forskjellig historie, organisering og kultur

predisponerer for slik frakobling, og forsterker ledelsesutfordringene i organisasjonen.

Avdelingene er bygget opp om en spesialisert oppgave i forhold til en begrenset

pasientgruppe, snarere enn rundt helseforetakets formål. Dette har, som beskrevet i

innledningen, en lang forhistorie fra den gang sykehusene var å anse som en samling av

autonorne legepraksiser med interesse av fellesskap for å løse oppgaver, og for å unytte felles

ressurser. Case 2 og 3 beskriver også en slik virkelighet —faglige sysler og prioriteringer

innenfor eget snevre fagfelt prioriteres høyere enn fellesskapets behov.
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4.3 Ledelse i kunnskapsorganisasjoner
Sykehus er organisasjoner sterkt preget av institusjonaliserte arbeidsmåter. Arbeidsformer og

rutiner er innarbeidet, gjennomføres løpende uten at man vurderer det konkrete formålet med

handlingene, og overleveres til nye aktører i organisasjonen uten at det stilles spørsmålstegn

ved dem. "Organizations with more precisely defined goals or with better developed

technologies are less subject to institutionalization than those with diffuse goals and weak

technologies" (Scott 1995:19 i Bentsen 2001). Helseforetakene har ansvar for

pasientbehandling, forskning og utdanning. I tillegg kommer krav og målsettinger fra andre

offentlige myndigheter knyttet til arbeidsmiljø, forsvarlighet osv. Uklare mål-middel

sammenhenger gir grunnlag for vedvarende diskusjoner om hva som er de mest sentrale

elementene for å oppnå ønsket kvalitet på behandlingen, og det blir vanskelig å vurdere om en

handling understøtter organisasjonens mål eller ei.

Det er ofte vanskelig å implementere ledelsesbeslutninger i kunnskapsorganisasjoner, fordi

kunnskapsmedarbeidere bare respekterer beslutninger som støtter deres egen verdiskaping i

forhold til klientene. Formelle posisjoner og hierarkier har liten virkning. I stedet finnes et

hierarkisk system basert på faglighet, som kan overlappe og gå på tvers av de formelle

strukturene. Autoritet, respekt og anerkjennelse er basert på ekspertise, senioritet og på

utøvelse av faget. For å balansere makten til ekspertene og utvikle en felles

organisasjonskultur/-identitet i en kunnskapsorganisasjon, kreves aktiv lederinvolvering

(Løwendahl. Revang og Fostenløkken 2001).

For å holde på slike medarbeidere, forutsettes nye ledelsesformer. En grunnleggende

utfordring blir å skape frihetsledelse, det vil si måter å styre organisasjoner og lede ansatte på,

som først og fremst sikter mot å gi dem frihet til å skape noe nytt og til å utvikle seg videre

(jf. Løwendahl og Nordhaug 1997). Dette krever en annerledes lederkompetanse og i stor

grad også helt andre personlighetstyper i lederposisjonene. Krav om egenskaper som evne til

kontroll, ordregiving og myndighetsutøvelse avløses av kompetanser i form av toleranse for

usikkerhet, fremragende kommunikasjons- og sarnarbeidsferdigheter, inspirasjonskraft,

forståelse av grunnlaget for kreativitet og skapende utfoldelse, respekt for individuelle

særegenheter og evne til å gi frihet til produktive aktiviteter. I de kommende tiårene kan vi

forvente å få andre typer ledere enn hva som til nå har vært vanlig (Nordhaug 2002). Det

kunnskapsintensive arbeidets karakter og kunnskapsmedarbeidernes holdning til arbeidet vil

føre til framvekst av nye organisasjonsfornier med flatere struktur, som igjen vil få

konsekvenser for interaksjonen mellom leder og ansatt.
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Mintzberg (1998) argurnenterer for at kunnskapsmedarbeidere først og fremst responderer på

inspirasjon, ikke veiledning. Lederne kan i liten grad benytte seg av tradisjonelle sanksjoner,

og er derfor avhengig av å lede på arbeidernes premisser for å kunne framstå som troverdige

og få folk med seg. Relasjonelle ferdigheter og mellommenneskelige aspekter blir av stadig

større betydning. Relasjonelle ferdigheter består av flere faktorer, men empati synes som

viktig og kritisk komponent i en slik sammenheng. Empati forbindes ofte med emosjonell

intelligens (EQ). Mayer og Salovey (1997) argumenterer for at ledere som har nærkontakt

med sine arbeidere i sitt arbeid, vil måtte forholde seg til både rasjonelle tanker og emosjoner

i sitt virke. Ledere som har begrensede ferdigheter i å "lese" andre og forstå deres emosjoner,

vil ha betydelige problemer som framtidens ledere. Når fokus skifter fra det kollektive til egne

personlige interesser og verdier så fordrer dette ledere som er i stand til å fange opp glede,

sinne, tristhet, redsel og andre emosjoner som kan prege et menneske, og at lederen er i stand

til å håndtere slike emosjoner både hos seg selv og hos sine medarbeidere. Dette gjelder ikke

minst i forhold til å kunne vite hva som motiverer og setter medarbeidere i bevegelse.

Motivasjon og emosjoner henger nøye sammen, og på en slik måte at emosjonene kan heve

eller senke vår egen motivasjon. Glede og tilfredshet kan bidra til økt samhandling, kreativitet

og stor arbeidsinnsats, mens nedstemthet og dårlig samvittighet vil bidra til det motsatte.

Mayer understreker samtidig viktigheten av å kunne bruke både den rasjonelle og emosjonelle

delen hos seg selv og andre. Dette innebærer evne til å inspirere og stimulere, og derigjennom

vinne aksept og tillit blant krevende, kompetente og kritiske arbeidstakere. Lederen blir i

større utstrekning inspirator og dirigent som sørger for kontinuerlige tilbakemeldinger, påfyll

av energi og å skape mening i arbeidet. Dette vil ha likhetstrekk med utøvelse av en visjonær

lederstil. Ledelse blir å forstå og påvirke den emosjonelle energien i organisasjonen.

På bakgrunn av det foregående er et viktig poeng at ledere ved å delegere makt og innflytelse

kan begunstige sin egen status og posisjon når det gjelder deres egen autoritet og tillit i

organisasjonen. Jeff Jack Telnak, toppleder i Ford Motor Company:"I had to give power to

gain power".

Der lederen tidligere var formell og kontrollerende, handler ledelse i dagens og

morgendagens bedrifter om uformell kontakt, delegering, istandsettelse og ansvarliggjøring.

Forholdet er mer fundert på gjensidighet, likeverd og felles delte målsettinger, enn den

typiske kontrollør og beordringsfunksjonen. Dette medfører også at lederens autoritet i større

grad blir forankret i personlige egenskaper som fagkompetanse, karisma og erfaring, ikke

stillingstittel og tradisjon. Lederrollen må forhandles fram, og lederen er mer å regne som en
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alliert lagspiller enn overordnet fiende. Samtidig vil utøvelsen av ledelse i stor grad være

forankret i en felles dialog og kommunikasjon, og både leder og underordnet vil være med på

å legge premissene for lederskapet som utøves. Dette kan underbygges av en undersøkelse

blant kunnskapsmedarbeidere som viser at det stilles store krav til ledere: De ønsker ledere

som er faglig kompetente, resultatfokuserte og som er opptatte av å gi aktiv feedback. Det

har ofte blitt hevdet at kunnskapsmedarbeidere er vanskelige å lede, og at de helst foretrekker

en litt tilbakeholden og passiv ledelse. Utviklingen fordrer imidlertid proaktive og

inspirerende ledere som gir systematiske tilbakemeldinger på både positive og negative sider

ved arbeidet som utføres (Hillestad 2001). I tråd med dette er det publisert data som indikerer

at lederne i de beste kunnskapsorganisasjonene synes å være visjonære og kreve helhjertet

innsats (Quinn et al, 1996).

5 Leger og primadonnaer

Hittil har vi sett på teori knyttet til forhold ved kunnskapsorganisasjoner og

kunnskapsmedarbeidere —som sykehus og leger er typiske eksempler på. For ytterligere å

nærme oss vår problemstilling, vil vi i det følgende kapitlet se på kultur, ledelse og

omstillingsutfordringer knyttet spesielt opp mot legegruppen. Mot slutten av kapitlet, vil vi

spisse oppgaven enda mer —mot leger som primadonnaer.

Primadonnabegrepet brukes på ulike vis i litteraturen. I næringslivslitteratur brukes begrepet

ofte med en positiv konnotasjon. Her snakker man om primadonnaene som ressurssterke

personer i kunnskapsbedrifter som er helt avhengige av deres kompetanse og kreativitet for å

overleve i konkurranseutsatte omgivelser, som for eksempel i IT-bransjen. Særegenheter hos

primadonnaer som eksempelvis Steve Jobs oppfattes som et utslag av deres kreative,

eksentriske personlighet. De positive virkningene for bedriften oppveier ulempene ved

personens særheter, og de dyrkes som kunstnere, med alle sine sider.

Videre i denne oppgaven bruker også vi noen ganger begrepet primadonna med en positiv

betydning, og det vil da fremgå klart av sammenhengen. Vi velger imidlertid i hovedsak å

legge til grunn Willy Haukedals definisjon av primadonnaer, som beskrevet i innledningen.

En primadonna i vår forstand er derfor en sterk kunnskapsmedarbeider med spisskompetanse,

som en del av virksomheten er avhengig av, og som utnytter sine fortrinn på bekostning av

kollegaer og arbeidsgivere (Haukedal 2005). Denne definisjonen gir rom for at primadonnaer

kan fungere både godt og dårlig —avhengig av om personens mål faller sammen med
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bedriftens eller ei, og av om personens særegenheter kan tolereres av andre —som

virksomheten også er avhengig av.

5.1 Legekultur
Flere aspekter ved legegruppen predisponerer medlemmene for å utvikle primadonnaatferd;

Gruppen har en sterk kultur, og utgjør en begrenset ressurs i organisasjonen.

Spesialistkompetanse tar svært lang tid å bygge opp —det er ikke bare å kvitte seg med en

"vanskelig" representant for en ekstrem spisskompetansegruppe, fordi det vil være vanskelig

å rekruttere en erstatter —både pga et svært begrenset marked, men også fordi legestanden har

tradisjon for å "slutte rekkene" og sørge for at rekruttering er vanskelig.

Legegruppen preges av sterk faglig autonomi, forankret i en sterk kultur. Kulturens innhold

utgjøres av verdier, normer, grunnleggende antagelser og virkelighetsoppfatninger (Bang,

2002). "Med en sterk kultur menes en kultur som virker gjennomtrengende på organisasjonen

og som i stor grad er med på å styre medlemmenes atferd" (Schein, 1984; Louis, 1985;

Schneider, 1984; Sathe, 1985, ref., Bang, 2002: 104). Louis (1985, ref, Bang, 2002)

beskriver kulturens styrke i tre dimensjoner, der legekulturen må kuime sies å score høyt på

alle 3 dimensjoner:

Sosiolo isk 'ennorntren in - jo flere som deler normer, verdier og

virkelighetsoppfatninger, desto sterkere virker de på medlemmenes atferd. Leger deler i

stor grad en felles kultur. Norske leger utdannes ved bare 4 universiteter. Praktisk talt

samtlige er medlemmer av Den norske legeforening. Fagforeningen strømlinjerformer

ikke bare økonomiske oppgjør, men også i stor grad faglige forhold, ved sitt svære

engasjement i videreutdanmng, spesialisering og autonsenng.

Ps kolo *sk ennomtren in - i hvilken grad medlemmene fortolker kulturen på samme

måte, eller hvor dypt meningsinnholdet i kulturen er delt blant medlemmene.

Fagforeningstilhørighet, spesialiseringsløp, enhetlig sykehusstruktur og små

spesialistgrupper bidrar til å enhetliggjøre og konservere legekulturen.

Historisk 'ennomtren in - hvor lenge kulturen har eksistert, og hvor stabil den har vært.

Legene er en gruppe med stor stolthet over tradisjoner, og Dnlf og lokale legeforeninger

bidrar til å holde disse i hevd

Et sentralt kriterium i en kultur som legger vekt på faglighet, er retten til å være uenig, i

motsetning til en mer hierarkisk kultur hvor ledelse handler om å ha rett til å treffe en

beslutning (Sørhaug, 1996). Legekulturen har stor aksept blant andre grupper i
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helseforetakene, og omgivelsene aksepterer atferd som ikke ville blitt godtatt i andre

gnipper/personer/ledere. Tradisjonen tilsier at det er en høy terskel for å reagere. Dette

demonstreres i alle våre cases. Blant legene defineres uenighet med organisasjonens mål som

nødvendig autonomi, og som lojalitet til faget. Lojalitet til ledelsens målsettinger har langt

lavere status og prioritet enn lojaliteten til hverandre, faget og pasientene.

Schein (1985, ref., Bang, 2002: 78-79) sier at når organisasjonen har vært i drift en stund, vil

kulturen etter hvert virke tilbake på organisasjonen, og dermed gjøre organisasjonen

predisponert for visse type lederskap. Man kan med andre ord si at kulturen etter en tid skaper

og bærer frem sine egne ledere. Leger modellerer i stor grad sin atferd på atferden til eldre

kolleger de respekterer, og som oppfattes som sterke, uavhengige fagpersoner. Å våge å tale

adm. direktør midt imot, kan oppfattes som et uttrykk for faglig integritet og lojalitet til faget,

og ikke som illojalitet mot organisasjonens overordnede mål.

5.2 Leger som ledere
Tian Sørhaug (1996) sier at autoritet i organisasjoner kan ha ulikt gninnlag og ulik legitimitet.

Funksjonell autoritet eller teknisk autoritet avhenger av formell posisjon i organisasjonen.

Profesjonell autoritet avhenger av kompetanse med bakgrunn i bl.a. formell utdanning og

anerkjennelse av andre innen samme faggruppe. Forsøk på å få leger til å se hensikten med

ledelse (som selvstendig funksjon) støter mot en negativ oppfatning av ledelse og ledere.

Lederkompetanse har ingen høy status, vurderes som lite kvalifisert til å ta avgjørelser i

sykehus, og ledelse er et spørsmål om sunn fornuft og enkelt å lære. Dette demonstreres i case

2, der legene ser på ledelse som en bijobb. Faglig ledelse oppfattes som den viktigste delen av

ledelsesbegrepet, mens personalledelse ofte beskrives som kjedelig administrasjon som andre

kan håndtere, og økonomi ofte beskrives som en hindring mot godt faglig arbeid. Det blir da

logisk å prioritere klinisk praksis.

Oppfatninger av identitet er viktig for å forstå legers reaksjon på forsøk på å få dem inn i

funksjon som ledere. Individer danner sin virkelighetsforståelse ut fra deltakelse i

aktivitet/virksomhet som igjen gir grunnlag for selvoppfattelse —den enkeltes oppfattelse av

identitet. Utviklingen av profesjonell identitet har utgangspunkt i en spesiell ekspertise. Mer

presist, oppfattelsen av faglig autonomi og frihet i kliniske utøvelse har tradisjonelt vært

viktige fundament for leger. En del leger vil se det å bli leder som et svik mot faget - å kaste

vrak på sin faglige identitet. Mange leger ser på ledelse som noe avskilt fra medisin. Ledelse

og lederrolle blir vurdert som mindre viktig, og de vil helst ikke involveres. Leger som

uttrykker ønske om å bli leder blir ofte sett på med mistenksomhet blant kolleger.
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Å stå i lederstilling på deltid har vært viktig ift å bevare egen identitet og aksept blant

kolleger. Dette er illustrert i case 3: Legene er interessert i fag, og faglig dyktighet er en

grunnleggende del av legitimitetsgrunnlaget i forhold til egen faggruppe. Administrative

oppgaver ses på som annenrangs, og kan delegere bort til andre. Forestillingen om at det

fortsatt praktiseres delt ledelse i foretakene opprettholdes også av at legene faktisk bare tar en

del av lederoppgavene. Oppgaver knyttet til administrasjon, personaloppfølging,

konflikthåndtering, tilrettelegging, endringsprosesser vurderes som en vesentlig del av det

som utgjør "ledelse" av andre grupper, mens dette ikke er så viktig for de autonome legene —

de tilrettelegger sin egen arbeidssituasjon, og bruker andre virkemidler til å unngå endring.

Argumenter knyttet til faglig forsvarlighet/gjennomførbarhet, som vist i både case 2 og 3, er

også mye vanskeligere å håndtere, fordi det er vanskelig —selv for andre leger —å vurdere hva

som faktisk er forsvarlig på et ekstremt spesialiseft felt. Det er også tradisjon for at det er

"uhøflig" å overprove kollegers faglige vurderinger. Når denne typen argumenter frontes i

pressen, forskyves fokus —det blir viktigere for foretaksledelsen å berolige en urolig

befolkning/pasientgruppe enn å drive gjennom endringer.

Det er en oppfatning blant leger at ledelse av klinisk praksis må være på klinikeres hender. De

ønsker ikke at folk uten klinisk bakgrunn skal ta avgjørelser basert på økonomi. Et utbredt

motiv for å påta seg ledelse, er at endringer må være initiert fra faglig hold og ikke påtvunget

utenfra av "ledelsen". Som illustrert i case 3, sørger legene for å forhandle seg frem til avtaler

som sikrer at de kan beholde sin kliniske praksis, selv om de påtar seg lederoppgaver på høyt

nivå. Oppgaver som ikke er knyttet til fag, delegeres så bort i en fart.

Tradisjonell organisering av sykehusleger omfatter både faglige og kollegiale forhold, og kan

beskrives som "klanstyring", basert på felles verdier og en avgrenset gruppe. Atferd innenfor

gruppen er styrt gjennom gjensidig overvåking mellom gruppens medlemmer.

Kontrollmekanismer og hierarki er basert på enighet og felles påvirkning. Ledere er ofte sett

på som "først blant likemenn", og det forventes at leder koordinerer og kontrollerer på vegne

av sine (likemenn).

Leger som påtar seg lederverv, møter gjerne motstand fra andre personalgrupper, som har

andre oppfatninger om hva som utgjør godt lederskap. I tillegg kan de stikke mange kjepper i

hjulene i endringsprosesser som de mener berører deres muligheter for å utøve faget i tråd

med beste praksis, eller som påvirker deres praktiske hverdag i negativ retning. I legenes

tilfelle, fører det raskt til medieoppslag om "medisinsk uforsvarlig" praksis, og press på

foretaksledelsen, som vist i Case 3.
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En dansk undersøkelse viser at leger som innehar lederstillinger bruker mellom 15 og 90 % av

sin tid på klinisk arbeid. Selv ledere av de aller største avdelingene ønsket å være klinisk

aktive (Jespersen 1999). Case 3 viser at det også er slik i Norge.

Det kan være forbundet med betydelige vanskeligheter og personlige omkostninger å ta

ledelsesansvar for en faggruppe hvor man har funnet sin faglige identitet og hvor mange også

har sitt sosiale nettverk (Bentsen 2001). I kunnskapsorganisasjoner utvikles egne

autoritetsformer (Sørhaug, 1996). Når ansatte lever av sin kompetanse blir det vanskelig å

skille sak og person. Anerkjennelse og kritikk, og kollegers bekreftelse blir dypt personlig og

rammer hele personen. Utfordringen blir å skape sammenheng mellom individenes autoritet

og helheten. Endringer som medfører at funksjoner flyttes eller endres, kan bety at selve

livsverket for en spesialist "ødelegges" —det man har brukt flere tiår på å bygge opp, oppleves

utradert med et pennestrok. Dette er et kraftig incentiv til å motsette seg endringer. Det kan

også bli vanskelig i en slik situasjon å se forskjell på hva som berører ens personlige prestisje

eller fag, og hva som medfører bry eller fare for pasientene, når faget er så dypt integrert i

personligheten. Da blir det kanskje ikke så rart at legen roper høyt om faglig uforsvarlighet

eller manglende gjennomforbarhet, som vist i case 2 og 3.

Leger er ikke typiske ansatte. Ledere for leger må balansere på stram line mellom

organisasjonens behov og legenes behov, og vurdere hvorvidt legene er klare for endring.

De aktivitetene som preger lederens hverdag i sykehus har vært relativt uforandret gjennom

flere tiår. Jepperson hevder (i Bentsen 2001) at graden av institusjonalisering også kan

identifiseres via individets mulighet for å handle "annerledes" og bryte med de etablerte

normene i organisasjonen. Sykehus er gjennom en rekke analyser framhevet som

organisasjoner som er utrolig resistente mot endring. Graden av profesjonalisering er høy,

tradisjoner og rutiner styrer for en stor grad oppgaveløsningen, og aktørene i organisasjonen

har gjennom hele sin utdanning fått opplæring i å ivareta spesifikke oppgaver med klare

grenseoppganger til andre grupper av aktører. Douglas og Wykowski betegner reduksjonisme,

hierarki og institusjonalisert kunnskap (organisasjonskultur) som de største hindre for

endring. Reduksjonisme er reduksjon av komplekse fenomener til overforenklede begrep. Det

som prioriteres er det som enkelt kan bli forstått og forklart, ikke nødvendigvis det som er

viktig. Hierarki innebærer differensiering av oppgaver og spesialisering. Spesialisering krever

lang og intens opplæring, og gjør tilhørigheten til oppgaven sterkere enn til organisasjonen.
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For legene er faget en del av livet de kan forstå og beherske, både praktisk og teoretisk.

Mange leger bruker 10-15 år på sin spesialisering. Spesialiseringsløpet er meget tidkrevende.

For mange, må hele familiens privatliv i årevis legges opp rundt karrieren til den ektefellen

som spesialiserer seg, ikke sjelden med til dels betydelige familiære og sosiale omkostninger.

Karrieren blir sentrum i livet. Det blir da viktig at arbeidsplassen understøtter mulighetene for

spesialisering, og senere til å praktisere spesialisert kunnskap. Terskelen over til andre

spesialiteter blir stor, både følelsesmessig og praktisk. Det er på denne bakgmnnen ikke

vanskelig å forstå at legespesialister har stor interesse av å vokte sine faglige privilegier, og

beholde status quo.

5.3 Leger og omstilling
På tross av at det er innført nye ledelsesstrukturer og ledelsesmodeller som for eksempel

enhetlig ledelse, delegering av budsjettansvar, kvalitetssikring og utviklingsprogrammer har

det skjedd liten endring i den konkrete arbeidsorganiseringen på avdelingsnivå og i

samhandlingsmønsteret mellom faggruppene i sykehus (Pedersen 1999 i Bentsen 2001). Dette

er demonstrert i case 3, der legene delegerer bort administrative oppgaver de oppfatter som

lite viktige, og derved opprettholder forestillingene om delt ledelse.

Dent og Goldberg (1999) hevder at mennesker ikke er motstandere mot forandringer i seg

selv, snarere mot de konkrete konsekvensene av endring. Dawson (2003) sier også at man må

ta høyde for at effektene av endring i organisasjoner er mangfoldige og varierte for

arbeidstakeme. Kotter (i Dent og Goldberg 1999) sier målet/visjonen som sådan godt kan

være forstått, men at folk likevel velger å motsette seg endringen ut i fra egeninteresse.

Endringsprosessene har konsekvenser i form av reduserte rammer, lavere faglig status, og for

enkeltpersonene i form av trussel om flytting, lavere innflytelse, endrede sosiale

konstellasjoner og endret arbeidsmiljø og jobbinnhold. I foretaket som er beskrevet i case 3,

er det 19 mil mellom ytterpunktene. Funksjonsfordeling betyr nødvendigvis at man må flytte

eller dagpendle over minimum 7 mil. Kulturen ved de ulike lokasjonene er også svært

forskjellig, og vanskeliggjør integering i et nytt miljø. Flere studier viser at det særlig er

ledere og mennesker med makt i organisasjonen som arbeider for å opprettholde status quo

(Smith, Spreitzer og Quinn i Dent og Goldberg 1999). Myter om motstand kan begrense

mulighetene for diskusjon, innsikt og rom for kritisk refleksjon. Slike myter kan også bli en

selvoppfyllende profeti, Når enkeltpersoner eller grupper blir stemplet som hindringer, vil det

kunne føre til at de blir negativt innstilt til endringen (Dent & Goldberg).

LeTourneau (2004) sier at legers negative holdinger til omstilling refererer seg til følgende:
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Jeg vil bli oppfattet som inkompetent. Leger har ofte manglende kjennskap til foreslåtte

endringer, og liten rolle i gjennomføringen. Legene er vant til å være eksperter. Når de

opplever seg lite informert, har de en tendens til å oppleve seg som inkompetente, og

bekymrer seg for egen autonomi (jeg vil gjøre det jeg kan best). Ledelse omfatter

oppgaver som legene ikke er utdannet til gjennom sin grunnutdanning, og som heller ikke

omfattes i kravene til de fleste spesialiteter. Administrative oppgaver er derfor oppgaver

mange leger har all grunn til å føle seg usikker på, og som de må lære og praktisere for å

bli trygge på.

Dette vil legge hindringer i veienfor mitt arbeid. Leger er bekymret for at deres

kompetanse skal brukes til oppgaver i randsonen. De er opptatt av arbeidsflyt og

effektivitet, og er bekymret over at deres kvalifikasjoner ikke skal passe inn som en følge

av endringene. Dersom endringer forutsetter ny kunnskap må dette bli kjent tidlig. Legene

må involveres i planlegging og tilføres evt. ny kompetanse. Selv om endringsprosesser

gjennomføres etter alle kunstens regler, som vist i case 1 og 2, vil det likevel være noen

som oppfatter endringene som i veien for sitt arbeid, og den sterke autonomien blant

legene vil bidra til at de i større grad vil fremstå som enkeltpersoner enn gruppe —også i

denne sammenhengen.

Jeg vet ikke hva dette er, eller hvorfor det erforeslått. Det er ofte dårlig informasjon og

misforståelser rundt endringens betydning. Leger sier ofte at de får liten mulighet til å

påvirke utviklingen av endringen. God informasjon gjør endringer lettere å akseptere.

Fordi legene er så selvstendige, og jobber på helt andre måter enn andre faggrupper, er det

ofte vanskeligere å nå dem med informasjon. Leger har liten tradisjon for å gå på allmøter

og lignende, og i tillegg en arbeidssituasjon som i stor grad binder dem til faglige

oppgaver i poliklinikk og avdeling.

5.4 Legen som primadonna
Alle leger er ikke primadonnaer. Mange leger representerer den store masse med kompetanse

som ikke er spesialisert, som tilhører fagområder der rekrutteringen er god, som utfører

oppgaver der ny kompetanse kan bygges opp relativt raskt, eller som har oppgaver som ikke

er av avgjørende betydning for helseforetaket.

Sterke og uavhengige fagpersoner med høy spesialkompetanse innen sine respektive felt der

de er alene eller få om sine ferdigheter kan imidlertid motsette seg endringer eller

forordninger som kan true deres autonomi og suverenitet i utførelsen av sin medisinske
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praksis. Slike personer faller inn under begrepet primadonnaer som er godt beskrevet i

moderne ledelseslitteratur (Haukedal 2005). Disse medarbeiderne karakteriseres av at de er av

vital betydning for organisasjonen, og i stor grad kan stille egne betingelser fordi de

kontrollerer en svært begrenset ressurs som det tar lang tid å bygge opp, og de utnytter sine

fortrinn på bekostning av kollegaer og arbeidsgivere. Primadonnabegrepet er tidligere definert

under kapittel 5.0.

Primadonnaen er altså fullt klar over sin status, og benytter seg av det til egen eller fagets

fordel. Primadonnaer kan ha stor makt innen egne faggrupper. Fanny Duckert refererte i sitt

foredrag til Nasjonalt topplederprogram 7.12.05 til Tian Sørhaug, som sier at er det viktig å

demme opp for maktmisbruk som kan oppstå i en desentralisert organisasjon (Sørhaug 1996).

Slik maktmisbruk kan være at vedkommende primadonna sørger for at andre ikke får utviklet

seg faglig ved å begrense tilgangen til tilpassede arbeidsoppgaver som gir progresjon innen

faget.

Case 1 beskriver i tillegg problemene som oppstår når primadonnaene blir vanskelige, eller

når vanskelige personer tror de er uunnværlige, og at dette i seg selv gjør at de kan slippe

unna med enhver atferd. De "låner" selvbilde fra gruppen, og ender opp med et selvbilde som

er i utakt med omgivelsenes bilde av dem: de oppfører seg som primadonnaer, selv om de

egentlig er ganske unnværlige og mest til bry. Problematferd er ikke begrenset til leger, men

disse representerer en spesiell utfordring for sine ledere, fordi de har makt. I noen tilfeller kan

slike sterke personer på en utilbørlig måte motarbeide andre faggrupper, enkeltpersoner eller

organisasjonen som helhet. Atferden kan også noen ganger være uakseptabel mot pasienter

eller kolleger og underordnede/overordnede med utskjelling, raseriutbrudd, bruk av

hersketeknikker som ignorering, ikke ta vedkommende på alvor, negativ omtale,

latterliggjøring og i ytterste konsekvens mobbing. Dette har for så vidt begrenset relevans for

våre cases, men disse aspektene er viktig å være oppmerksom på da slike konflikter som

beskrives kan eskalere.

6 Hvordan håndtere primadonnaer?

Alle leger er altså ikke primadonnaer, og alle primadonnaer er ikke "vanskelige". I det

følgende vil vi i hovedsak begrense oss til å beskrive ulike tilnærminger for å håndtere

primadonnaer, og til en viss grad også for å håndtere "problernprimadonnaer". Vi vil forsøke

å komme frem til mest mulig konkrete råd og overveielser rundt de utfordringer som casene

beskrive for meg som leder og for sykehuset som organisasjon. Hvordan hindre utvikling av
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en primadonnakultur? Hvordan man velger å håndtere primadonnaer vil få konsekvenser for

både organisasjonen som helhet og for den enkelte leder. I de etterfølgende kapitler vil vi

omtale implikasjoner for organisasjonen og ledelsen.

6.1 Implikasjoner for organisasjonen
Sykehus er kunnskapsbedrifter —med mange sterke faggrupper i tillegg til leger. Legenes

makt er først og fremst basert på deres spesielle og uunnværlige kompetanse, som gir et

potensial for at noen vil kunne utvikle seg til primadonnaer. Vi vil argumentere for at sykehus

primært må organiseres og velge arbeidsformer og endringsprosesser som er tilpasset

kunnskapsmedarbeidere. En organisasjonskultur som understøtter betydningen av god og

tydelig ledelse, med blikk for organisasjonens overordnede mål er sentralt. I tillegg må

organisasjonen kunne håndtere primadonnaer som utviser problematferd, fordi de har så stor

makt over omgivelsene rundt seg.

6.1.1 Organisering av effektive kunnskapsbedrifter
Enkelte elementer synes generelt å være tilstede i noen av de mest vellykkede og effektive

kunnskapsorganisasjonene og generelt brukes det store ressurser på rekruttering, opplæring og

motivering.

Vellykkede kunnskapsorganisasjoner er ofte flate, ikke hierarkiske organisasjoner uten sterk

sentral ledelse. I sin mest uttalte form kan den betegnes som en invertert organisasjon hvor

den enkelte yrkesutøver står sentralt uten noen sterk ledelse, men med stabspersoner som

tilretteleggere. En slik organisasjon fungerer best hvor utøverne er selvstendige, autonome

fagpersoner og hvor liten interaksjon er nødvendig mellom fagpersonene for å løse en

oppgave. Klinikker, universiteter, advokat- og revisjonsfirmaer kan være eksempler på slike

organisasjoner. Ulempen med en slik arbeidsmåte er at det kan være problematisk å få

fagpersoner til å innordne seg helheten, noe Case 1 og 2 er eksempler på. Det er derfor viktig

å kunne inngå som gode medarbeidere i teamarbeid som neste avsnitt handler om.

Teamarbeid er en vanlig arbeidsform i kunnskapsbedrifter, enten som prosjektteam eller som

permanente team. Det er viktig å velge ut og sette sammen team med mennesker med

komplementære kunnskaper og egenskaper. Et vellykket team har en sterk forpliktelse til

oppgaven, sterk teamfølelse hvor medlemmene er positive og hjelpsomme til hverandre, deler

arbeidsbyrdene, og har høy grad av innbyrdes tillit. Belønningssystemer bør være kollektive

for å understøtte dette. Det er derfor viktig at medarbeiderne trives med å jobbe i team, og

dette kan være problematisk for primadonnaer. Spesielt utfordringene med å kunne jobbe i

18



team er relevant for Case 1. Det er naturlig å spørre om dette aspektet har vært tillagt vekt ved

rekruttering og oppfølgning av denne medarbeideren.

En annen vanlig arbeidsmåte i kunnskapsbedrifter er matriseorganisasjoner hvor det

organiseres ad-hoc nettverk for å løse en spesiell oppgave. I små organisasjoner kan dette

være effektivt, særlig med mange og skiftende oppgaver. I store organisasjoner kan det føre til

ledelsesproblemer, ingen vet hvor noen er, det kan utviklers et flersjefsproblem ved at samme

person jobber i flere team samtidig (Tian Sorhaug, 1996:135). Omvendt kan arbeidstakerne

bli satt under krysspress om å være tilstede flere steder samtidig og løse flere oppgaver

samtidig uten klar innbyrdes prioritering.

Case 2 beskriver en prosjektgruppe der to av gruppens medlemmer har en svak forpliktelse til

oppgaven som skal løses. En måte å komme rundt dette kan være å gi kollektiv belønning til

gruppen dersom de greier å løse oppgaven. Dette vil kunne øke gruppens forpliktelser og

motivasjon til å løse oppgaven. Til forskjell fra team er ofte prosjektgrupper som i Case 2 satt

sammen av ulike representanter. Disse representerer ulike avdelinger eller funksjoner og er

ikke satt sammen p.g.a. komplementære egenskaper. Slike grupper får gjerne en ensidig

vinkling på sine løsningsforslag, og det kan være en utfordring å bygge opp og bevare tillit

internt.

6.1.2 Organisasjonskultur
Når det gjelder problemstillingen rundt casene våre, er det naturlig å stille spørsmålet om

disse enkeltindividene ser seg selv som del av en organisasjon og en helhet, eller om de ser

seg selv som enkeltindivider og i tillegg krever særbehandling.

Det er viktig at lederen sørger for at organisasjonen utvikler en kultur som er aktivt

inkluderende, aksepterer forskjeller som en ressurs, og lar alle slippe til. Forskjellige typer

fagfolk har sin egen kultur og ser på seg selv som en eksklusiv elite og har liten respekt for

fagfolk utenfor sitt eget felt og har gjerne liten respekt for administrasjon og ledelse (Quinn et

al., 1996). Det fremholdes som særlig uheldig å gi primadonnaer særbehandling og innfrielse

av urimelige krav for å sørge for at de er fornøyd slik at de fortsetter i organisasjonen. En slik

dobbel standard er skadelig og demotiverende for organisasjonen, og fører til redusert

motivasjon og prestasjon (McKenna og Maister, 1993).

Henning Bang fremhever lojalitet som en viktig verdi i de fleste bedrifter, til eierne, til

fagforeningen, til kollegene, til lederne, til tradisjonene eller til virksomhetens mål. Man må

imidlertid ikke forveksle lojale medarbeidere med såkalte "JA-mennesker" (som sier ja til alt

som kommer fra ledelsen). Flere av de intervjuede lederne har definert lojalitet omtrent slik:
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"En lojal medarbeider er en som gir meg motforestillinger. Hvis han ikke gjør det, har jeg

ikke bruk for ham. Men når beslutningen er fattet, er diskusjonen avsluttet. Da skal han følge

opp." (Bang, 2002) Lojalitet skal virke både oppover og nedover i systemet.

Case 2 beskriver en omkampsituasjon der man tar opp diskusjonen etter at beslutninger er

fattet. Man er her verken lojale mot beslutningen eller de som har vært med å fatte den. Denne

type illojalitet er svært utbredt i ulike organisasjoner og blir sjelden oppfattet som illojalitet av

de som utfører den, men snarere uttrykk for den enkeltes utvidede demokratiske rettigheter.

Slike omkamper vil ofte forsinke og komplisere endringsprosesser. En måte å demme opp for

slike omkamper vil være å tydeliggjøre de beslutninger som fattes og ansvarliggjøre

deltakerne overfor beslutningene.

6.1.3 Hvordan håndtere økt intern kompleksitet.
Flere forfattere som Olsen (1976), Mintzberg (1978) og Mintzberg og McHugh (1985) har

studert interne beslutningsprosesser og organisasjonsendring og vist hvordan strategisk

endring kan være drevet "bottom-up", gradvis og trinnvis heller enn som planlagte endringer

som deretter implementeres i organisasjonen. På denne måten har de bidradd til å anerkjenne

intern kompleksitet og aksept for at avvik mellom intensjonen og hva som oppnås ikke

trenger å betraktes som avvik eller problemer, men heller en kan bety en sunn respekt for

lokal kunnskap og lokale vurderinger. Dette taler for at man må vurdere løsninger i forhold til

våre cases som de og miljøet lett kan akseptere, og det er dette som ofte blir valgt i praksis. På

den annen side er det viktig å finne en grense mot særbehandling av enkeltindivider og de

problemene dette medfører i miljøet, se også 6.1.2.

6.1.4 Rekruttering
I forhold til våre cases, og hvordan man langsiktig kan forhindre at slike situasjoner oppstår,

er det viktig å ha en bevisst rekrutteringspolitikk. I vellykkede kunnskapsorganisasjoner er en

viktig ledelsesoppgave å velge de beste medarbeiderne for oppgaven. Dette er

selvforsterkende, for svært dyktige medarbeidere ønsker oftest å jobbe sammen med de beste

innen sitt område, slik at de beste bedriftene har lettest for å rekruttere de beste

medarbeiderne. (Quinn et al, 1996).

Siden kunnskapsmedarbeidere i stor grad må kunne arbeide selvstendig og i fleksible

organisasjonsstrukturer, er det viktig å inneha evnen til å organisere og strukturere sin egen

virksomhet effektivt spesielt i forbindelse med utfordringer og vanskelige situasjoner. Dette

kalles ofte selvledelse, og det er vist at denne evnen har sammenheng med å lykkes for
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eksempel med langvarige universitetsstudier (Haukedal 2005). Dette er en personlig egenskap

av fundamental betydning for en medarbeider i en kunnskapsorganisasjon. På den andre siden

er det viktig å unngå å ansette personer som har en personlighets- og motivasjonsstruktur som

gjør at det er vanskelig å samarbeide med internt selv om de kan være svært dyktige og

kreative i sine evner til å utøve fag og håndtere profesjonelle klientrelasjoner. I

kunnskapsorganisasjoner er medarbeiderne avhengig av å dele kunnskap, lære opp nye

medarbeidere og ha nært samarbeide om å løse oppgaver. Det er en lederoppgave å sørge for

at våre cases følges opp i forhold til disse funksjonene.

En sammenligning av ulike utvelgelsesmetoder ved nyansettelser (Schmidt & Hunter, 1998),

viser at ingen metoder er ufeilbarlige når det gjelder å vurdere om inntrykket av personen man

skal ansette vil vise seg å holde stikk senere. Strukturerte intervjuer og personlighetstester gir

en relativt god, og bedre prediktiv validitet enn for eksempel biografiske data eller referanser.

Antall års jobberfaring eller utdannelse gir derimot et dårlig grunnlag for å spå om fremtiden.

Kombinasjon av flere informasjonskilder —intervju, tester, referanser, biografiske data osv —

øker sannsynligheten for at man skal gjøre et velbegrunnet valg. Dette indikerer at man ved

alle typer ansettelser bør bruke flere informasjonskilder —både intervju, referanser og harde

data. Ved ansettelser av legespesialister i sykehus, skjedde inntil for få år siden selve

innstillingen av kandidater utenfor foretaket. Det er tradisjon for å ta den kandidaten som

innstilles på topp, på grunnlag av faglig ansiennitet og meritter. Tallene over skulle tilsi at det

er all grunn til også å ta i bruk intervju og å innhente referanser rutinemessig også ved slike

ansettelser, for å forbedre sannsynligheten for at man gjør et godt valg. Det er også grunn til å

høyne bevisstheten om at man rekrutterer ulike typer kvalifikasjoner til henholdsvis

fagstillinger og lederstillinger, og bevisstheten rundt hvilke egenskaper man faktisk leter etter

hos den man ansetter —om det er lederegenskaper, evne til å jobbe i team, endringsdyktighet

eller annet.

6.1.5 Opplæring
I de mest effektive kunnskapsorganisasjonene sørger man for at nyansatte får en rask

lærekurve ved at de blir gitt i oppgave å løse vanskelig oppgaver og blir fulgt opp av en

oppmerksom, erfaren veileder (Quinn et al., 1996). Det er vist at stor intensitet i

problemløsning og repetisjoner er viktig for å utvikle avanser-te ferdigheter innen så

forskjellige fagområder som jus og flyving. En sterk motivasjon for å forstå, systematisere og

utvikle fagfeltet utvikles når dette er vellykket og også en dypere forståelse av
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organisasjonens virksomhet. Det er viktig at medarbeidere får gradvis progresjon i

oppgavene, og at det finnes belønningssystemer for gode prestasjoner.

Å vedlikeholde og utvikle kunnskap er det sentrale i en kunnskapsorganisasjon, og det er

viktig at kunnskapen deles og at sentrale ferdigheter ikke monopoliseres. Hvis det hadde vært

sørget for opplæring av nye medarbeidere ville ikke så mye vært avhengig av den ene

medarbeideren i Case 1.

Ledelsen må sørge for at enkeltpersoner ikke over tid får opparbeide seg monopol på enkelte

arbeidsområder av stor betydning for virksomheten. Dette vil være skadelig for

organisasjonen, gjøre den sårbar og vil kunne gi grunnlag for primadonnavirksomhet hvor

dette fortrinnet kan utnyttes på bekostning av andre arbeidstagere og organisasjonen.

Kunnskapsmedarbeidere er ofte kompetitive og liker ofte å kunne måle seg mot andre og også

bli evaluert.. På den andre siden er det å de1ekunnskap og erfaring svært viktig for

organisasjonens totale prestasjon, og en for sterk konleurransemedarbeiderne mellom kan

hindre dette.

6.2 Implikasjoner for ledelse

6.2.1 God ledelse av sterke individer
Lederens oppgave kan anses å være å lede andre til bedre å lede seg selv, dvs selvledelse.

Lederen må ta på seg rollen som veileder, lærer og støttespiller for medarbeidere som sliter

med vanskelige oppgaver (Haukedal 2005). En viktig forutsetning for å kunne fungere som

veileder, er at man viser respekt for de sterke sidene av denne kulturen

Fanny Duckert fremholdt i sitt foredrag om kunnskaps- og primadonnaledelse 7.12.05 til

Topplederkurset at utfordringene for lederen var særlig å balansere tillit og makt, evne til å

skape konsensus, forhandle og regulere grenser, korrigere og belønne. Henning Bang sier at

mange norske ledere ser ut til å streve med å skape et minimum av organisatorisk lojalitet og

å finne måter å utøve myndighet på som kombinerer en rimelig effektivitet med en passende

diskret utfordring. Å gi faglige begrunnelser og å bruke seg selv som eksempel kan være

viktige elementer i personlige utforminger av slik myndighetsutøvelse (Bang, 1996: 91).

Dette burde være en brukbar strategi i helseforetakene, der faglige begrunnelser står så sterkt i

hevd.

Legeledere rekrutteres ofte fordi de er fremragende fagpersoner som kolleger ser opp til,

snarere enn for sine lederegenskaper. Leger søker i liten grad lederstillinger uten sine

kollegers velsignelse. Med et slikt utgangspunkt, er det kanskje ikke rart at lojaliteten til faget
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blir sterkere enn lojaliteten til foretakets overordnede mål. Og det vil også kunne være

vanskelig å ta lederbeslutninger som oppleves å gå mot fagets og kollegenes interesser. I

sykehus finnes få muligheter til karriere utover lederposisjoner, og lederverv vurderes i tillegg

ofte som en mulighet til å være fagets "vokter" mot angrep fra foretaksledelsen.

Industribedrifter gir i større grad gullsnipper muligheten til å få høy status og lønn på

grunnlag av sin fagkompetanse, uten at de behøver å bli ledere. Helseforetakene burde utvikle

alternative karriereveier i større grad, og leger som skal utøve ledelse må i vesentlig større

grad velges ut fra sine lederegenskaper. Gode kommunikasjonsevner må få status som en

viktig kvalifikasjon ved lederrekruttering —fordi det er viktig både for medarbeidere og

kolleger. Foretaksledelsen må også gi klare signaler om betydningen av god ledelse. Når

legeledere får anledning til i hovedsak å fortsette å jobbe klinisk og nedprioritere

administrativt arbeid, selv i lederjobber på høyt nivå i organisasjoner, sender foretaksledelsen

doble signaler. Dette vil forsterke bildet av at leger kan prioritere som de vil —både hos leger

og andre faggrupper.

Medarbeidere i helseforetak har lang historisk erfaring for at foreslåtte endringer ofte ikke

gjennomføres, enten pga et endret politisk landskap, eller fordi de faglige argumentene om

faglig uforsvarlighet eller manglende gjennomførbarhet blir så tunge at foretaksledelsen gir

opp. Dette forsterker opplevelsen av "Bohica-management" (bend over, here it comes again).

Endringsprosesser må være vel gjennomtenkte og godt lokalt forankret, og sannsynligvis

følges opp med tydelige ledelsessignaler fra toppen.

6.2.2 Coaching
I forlengelsen av dette har coaching utviklet seg som et stadig mer vanlig ledelsesparadigme.

Coaching er opprinnelig et idrettsbegrep, hvor coachen har ansvaret for både enkeltpersoners

og lagets utvikling. Denne ledelsesformen ble overført fra idretten på 1980-tallet som en

konsekvens av at man ønsket å overføre erfaringene fra idretten til yrkesutøvere som var

under stort press. Kunnskapsarbeidere er i mange tilfeller utsatt for stort press på linje med

toppidrettsutøvere. Fallhøyden når de ikke lykkes er stor og presset konstant. Coaching kan

defineres som en interaktiv prosess for å skape bedre resultater, gjennom systematisk og

kontinuerlig tilbakemelding, og tett oppfølging mellom lederen og den som blir coachet. Her

diskuteres overordnede mål for bedriften slik at lederen blir i stand til å ta reelt ansvar for sine

bidrag til medarbeiderne (Sollie, 1997).

Coaching vil kunne være en hjelp for lederen av prosjektgruppen i Case 2. Ved å få en

systematisk tilbakemelding fra en utenforstående person med solide kunnskaper innen for
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eksempel endringsledelse, vil lederen av gruppen klarere kunne forstå utviklingen av

gruppeprosessene og dermed beholde sitt fokus på å løse gruppens oppgaver. Ved å ikke

forstå prosessene i en slik gruppe, kan man lett miste målet av syne og gå seg bort i

uforutsette hindringer underveis.

6.2.3 Håndtering av vanskelige situasjoner og individer
I forhold til kunnskapsmedarbeidere vil ledere regelmessig oppleve vanskelige situasjoner og

reformuleringer og motargumenter i stor grad og situasjoner medarbeidere som benytter sin

sterke fagbase til å motarbeide andre kolleger eller organisasjonen som helhet. Noen slike

situasjoner er beskrevet i våre tre cases. For å takle vanskelige situasjoner som er i forhold til

enkeltpersoner hadde Fanny Duckert (i foredrag 07.12.05) følgende råd som er relevant for

våre case:

ta personen på alvor; dette er viktigere desto mindre man forstår. Gi tilbakemelding og

forsøk på oppsummering

"joining", gi aksept for at budskapet er mottatt

spill ballen tilbake; gi vedkommende ansvar for selv å gjøre noe med situasjonen

positive reformuleringer, komme bort fra negative merkelapper

konkretisering, la den andre gjenta hva dere er enige om

Generelt er det viktig i all kommunikasjon i vanskelige situasjoner:

ikke gå i forsvar

overlat til den andre personen å overbevise deg

kommenter atferd, ikke person

bruk humor

marker hvem som har ansvaret

Slike systematiske, gode og effektive måter å kommunisere på ville kunne bidratt til å løse

opp i situasjonene i forhold til våre tre case.

I forhold til de utfordringer som våre tre case omhandler, kommer lett spørsmål om

sanksjoner eller særbehandling opp. Trusler om sanksjoner fungerer imidlertid dårlig i forhold

til primadonnaer av alle typer. Arbeidsgiver behandler dem ofte penere enn mange andre

arbeidstakere, fordi dette er arbeidstakere som - på sitt beste - bringer inntekter og status til
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helseforetaket, og —på sitt verste —lager mye støy. Primadonnaene skaper utfordringer, fordi

planlegging og endringer må skje på deres premisser. Det vanskeliggjør endring, og skaper

misstemning i personalgrupper som ikke har like høy status og gjennomslag i organisasjonen

og i media. Hvis problemet beskrevet i case 1 hadde blitt løst ved at (urimelige) særkrav ble

innfridd, ville dette lett kunne ha ført til slike problemer i organisasjonen

Våre tre case beskriver også atferd som kan være på grensen til å skape uakseptable

problemer. Case 1 beskriver personer som ikke lenger er nyttige for organisasjonen, fordi de

blir for problematiske. Denne typen atferd er ikke spesiell for legegruppen, men på grunn av

denne gruppens særtrekk i form av autonomi og gjennomslag internt og eksternt, og fordi

spesialister representerer en begrenset ressurs, blir problematferd spesielt vanskelig —og

viktig —å håndtere. McKenna og Maister (2002) anbefaler at man umiddelbart tar tak i

problemer på følgende metode for å håndtere problematferd:

Beskriv spesifikke situasjoner som illustrerer atferden som bekymrer deg

Forklar (i klartekst) hvorfor dette bekymrer deg, og uttrykk ditt ønske om endring

Etterspør og lytt til årsakene til atferden —uten å gå inn i diskusjoner om begrunnelser

Fortell hvordan forbedret atferd kan bedre karrieremulighetene

Etterspør ideer til løsning, og skap forpliktelse (ved å plassere ansvaret der det hører

hjemme)

Tilby oppmuntring og støtte

Bli enige om en handlingsplan og sett en dato for å diskutere fremgang

Hvis overtredelsene vurderes som grove, må man følge arbeidslivets spilleregler og overveie

muntlig og evt. skriftlig instruks og advarsel, og sørge for å dokumentere hva som har skjedd.

Hvis konfliktene som beskrives i våre tre case eskalerer, kan dette bli relevant. Generelt er det

en utfordring å finne grensen mellom akseptabel og uakseptabel atferd i kunnskapsbedrifter.

Ett aspekt av dette drøftes av Haas (i McKenna og Maister, 2005; fritt oversatt):

av og til ser manpersoner som erfremragende fagfolk ogfremragende i sin evne til å

håndtere klienter, men som oppfører segforferdelig iforhold til andre personer internt. Den

konklusjonenjeg har kommet til, er at de alltid gjør større skade enn nytte. Enten må atferden

endres, eller så må de slutte".
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Dette kan være relevant å ha i tankene hvis primadonnaer som våre case beskriver, reagerer

med trusler om oppsigelse og lignede på instruks og krav om å tilpasse seg organisasjonen. I

drøftingene i vår arbeidsgruppe har det fremkommet synspunkter på at vi ofte strekker oss for

langt for å i møtekomme til dels urimelige krav fra enkeltmedarbeidere og på den måten

skaper problemer for organisasjonen.

7 Oppsummering

I denne oppgaven har vi sett på fenomenet primadonnaledelse, med spesielt blikk på

legegruppen. Vi har presentert 3 cases som viser ulike aspekter ved ledelse av primadonnaer.

Vi har utforsket relevant litteratur, for å finne årsaker, og beskrevet ulike uttrykk for

primadonnaatferd i organisasjoner. Vi har også drøftet ulike tilnærminger for å håndtere

fenomenet. Vi har også drøftet problematferd hos primadonnaer, og hvordan man kan

håndtere dette.

Vi arganenterer for at generelle prinsipper for god organisering og ledelse av

kunnskapsbedrifter er anvendelig også i sykehus. Strukturer og arbeidsformer må reflektere

dette. Endringsprosesser må være godt forankret i fagmiljøene, og ledsages av tydelige

signaler fra toppledelsen. Helseforetakene bør utvikle en mer bevisst rekrutteringspolitikk, og

vektlegge kommunikasjonsevner som en vesentlig kvalifikasjon, i tillegg til fagkompetanse.

Opplæringsprogrammer må tilpasses for å sørge for at primadonnaer i små spesialiteter ikke

tillates å monopolisere kunnskap, fordi det gjør helseforetakene sårbare. Ledere for

primadonnaer må beherske god ledelse, og ledelsesverktøy tilpasset denne gruppen, med vekt

på selvutvikling og med respekt for faggruppenes autonorni. De må også utvikle kompetanse

og en kultur for å håndtere vanskelige situasjoner og atferd, og for å sette grenser mellom

uakseptabel og akseptabel atferd.

Sykehus er kunnskapsvirksomheter, med potensial for primadonnautvikling. Den autonome

legekulturen, ekstrem spesialisering og begrensede ressurser (få fagpersoner å velge mellom)

bidrar til dette. Sykehusene er løst koblede systemer, og dette stiller sykehusledere overfor

spesielle utfordringer i forhold til organisering og ledelse, som vi har drøftet i denne

oppgaven.
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Etterord

En syretest på om man er en ekte primadonna er om man minst en gang ved gjermomlesning

av denne oppgaven har stilt seg selv spørsmålet: "Kan dette gjelde meg?" En primadonna med

"dårlig prognose" ville ikke stilt seg selv dette spørsmålet, da det ville være irrelevant. En

primadonna med "moderat prognose" ville stilt seg selv dette spørsmålet, men svaret ville

vært nei. En primadonna med "god prognose" ville svart ja på dette spørsmålet, gitt seg selv

et klapp på skulderen og kanskje bedt om lønnstillegg for sin analytiske natur.

En mulig konklusjon kan være at mange kunnskapsmedarbeidere kan utvikle seg til å bli

primadonnaer, gitt de rette betingelsene, mens graden av innsikt avgjør prognosen og dermed

framtidsutsiktene for organisasjonen.
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