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1. Innledning 
Inspirasjonen til å skrive denne oppgaven fikk vi etter å ha hørt et foredrag som Dosent dr. 
med. Jan Åkervall, overlege ved øre/nese/halsavdelingen ved Universitetssjukhuset i Lund, 
holdt ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i august 2007. I foredraget beskrev Åkervall 
hvordan de ved hans seksjon gjennomførte omfattende reorganiseringer av 
pasientbehandlingen rundt små autonome, tverrfaglige team (klinisk mikrosystem). Behovet 
for reorganiseringen sprang ut fra erkjennelsen av at pasientbehandlingen var fragmentert og 
at unødig mye av ressursbruken ikke var rettet inn mot å føre pasientene nærmere målet 
(behandling). Reorganiseringen førte til betydelige forbedringer på flere sentrale områder som 
effektivitet, ventetider, pasienttilfredshet, medarbeidertilfredshet. Grunnen til at vi lot oss 
inspirere var naturligvis at vi kjente oss igjen i det bilde Åkevall beskrev. Vi hadde alle 
opplevd pasienter frustrert over unødvendig lange ventetider, manglende samhandling mellom 
fagprofesjoner og hyppige strykninger fra operasjonsprogrammet og dårlig koordinerte 
behandlingsforløp. Forfatterne av denne oppgaven arbeider ved helseforetak hvor 
mikrosystemer i liten grad har vært utprøvd som organisasjonsform, men hvor 
omorganisering likevel synes tvingende nødvendig, ikke minst for å følge opp kravet om en 
mer pasientfokusert behandling og kostnadseffektiv drift. Spørsmålet er om systemet er 
overførbart fra en seksjon med høy andel elektive pasienter og forutsigbar drift til komplekse 
avdelinger med høy andel av øyeblikkelig hjelp og større grad av uforutsigbarhet i driften. 
 
I helsevesenet oppleves det et stadig større gap mellom de forventninger som stilles til 
spesialisthelsetjenesten og det fagmiljøene opplever som mulig å tilby innenfor økonomiske 
og organisatoriske rammer. Forventningene skapes av flere forhold som i ulik grad kan 
påvirkes, eksempelvis; etablerte nasjonale kjerneverdier, pasientrettighetslover, medisinsk 
teknologisk - og faglig utvikling, fagfolk og ikke minst media. Begrensningene i tilbudene er 
gitt i helsebudsjettene og i måten helsevesenet er organisert på. Prioriteringskurven (figur 1) 
er en god illustrasjon på det økende gapet mellom forventninger og økonomiske rammer. 
 
Figur 1. Prioriteringskurven 
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Gapet mellom ressurser og forventninger nødvendiggjør prioritering mellom helseforetak og 
mellom pasientgrupper. Denne prioriteringen oppleves ofte urettferdig av grupper med lav 
prioritet, og interessemotsetninger mellom fagdisipliner og innen lokale og regionale 
helseforetak vanskeliggjør innbyrdes fordeling av ressursene.  
 
Fordi Norge er et av de land i verden som bruker mest offentlig penger på helsetjenesten per 
innbygger og har hatt den største kostnadsveksten (OECD Health Data 2006), mener stadig 
færre at helsebudsjettene kan fortsette å øke i samme takt som tidligere. Det er derfor 
fornuftig å se på hvordan helsekronene brukes. Mange mener det er på høy tid å gjøre 
strategiske valg som kan gi mer helse innefor de økonomiske rammene. Strukturendringer og 
funksjonsfordeling har vært drøftet i Norge, men har av politiske årsaker ved flere 
anledninger vist seg vanskelig å gjennomføre. Alternativet er endringer i måten sykehusene 
og pasientbehandlingen er organisert på, som vil kunne gi en mer kostnadseffektivt drift.  
 
Som nevnt innledningsvis finnes det allerede organisasjoner, herunder også sykehus, som har 
tatt i bruk systemer og modeller for å forbedre arbeidsprosesser og å oppnå gevinster for 
pasientene, medarbeiderne og eierne. Et klinisk mikrosystem er en liten tverrfaglig gruppe 
klinikere med stab (minste repliserbare enhet) som arbeider sammen med det formål å gi best 
mulig og mest mulig strømlinjeformet behandling til den enkelte pasient (Mohr, Batalden og 
Barach 2007). Hvert mikrosystem produserer kvalitet, sikkerhet for pasienten og resultater i 
organisasjonens frontlinje. Flere ulike mikrosystem utgjør et mesosytem 
(avdelinger/klinikker), som er en del av danner makrosystemet (helseforetaket).  
 
Åkervall sier om sitt prosjekt i Lund: ” Det är inte pengar som fattas för att sjukvården ska 
bli mer effektiv. Vi måste i första hand jobba smartare.” 
 
Utfordringen er å finne ut hvordan kjente og velfungerende modeller kan appliseres på 
komplekse organisasjoner, slik at vi dekker kravene om målrettet arbeid med riktig 
oppgavefordeling og helhetlige pasientforløp. Ikke mindre utfordrende er det å realisere seg, 
og å ta hensyn til alle forutsetninger som må være tilstede for at en gjennomgripende endring 
skal lykkes. Mange organisasjonsteoretikere hevder at visjonsbygging og kommunisering av 
visjonen er blant de mest sentrale elementene for å få til omfattende organisatoriske endringer 
og at svikt her er en av de vanligste årsakene til at endringsprosesser kan feile. 
 
Vi ønsker i denne oppgaven å ta for oss visjonens plass i en endringsprosess og å diskutere 
hvordan visjonen konkret kan benyttes for å lette gjennomføringen av en konkret 
omorganisering. Vi ønsker å finne frem til en form og en forståelse som gjør at vi kan bruke 
visjoner som et konkret redskap for å starte endringsprosesser i eget sykehus. Det er her viktig 
å skille mellom en organisasjons overordnede visjon som henvender seg både utover og innad 
i organisasjonen og en endringsvisjon som primært henvender seg innad i organisasjonen og 
som er vårt primære fokus i denne oppgaven. 
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2. Teori 
 
Vi har valgt å beskrive teorier presentert av Lars Wiberg, Lars Klemsdal, John P. Kotter, 
Collin og Porras, Ronit Bogler og Adam E. Nir. og Busch et. al. I tillegg finner vi det 
interessant å belyse kritiske aspekter ved visjonens betydning, eksemplifisert av Arne Selvik.  

2.1 Hva er en visjon 
 
En velutformet visjon består av de to hovedkomponentene kjerneideologi og forestillbar 
fremtid (Collin og Porras). Kjerneideologien bestående av kjerneverdier og kjerneformål 
definerer hva vi står for og for hvem vi er til, mens den forestillbare fremtiden er uttrykk for 
hva vi ønsker å bli, oppnå og skape. Disse to komponentene står i et komplementært forhold 
til hverandre som Yin og Yang, hvor kjerneideologien ligger fast, mens den forstillbare 
fremtiden vil kreve kontinuerlig endring og fremdrift for å realiseres.  
 
Endringsledelse er en kompleks øvelse som krever at en betrakter organisasjonen langs en 
tidsakse i tillegg til at en har et overordnet helhetsperspektiv kombinert med en mer detaljert 
forståelse av organisasjonens enkelte ledd og samspillene mellom dem. Dette kan vi bl.a. 
illustrere med den strategiske grunnmodellen og de hovedspørsmål den utleder som 
innfallsvinkel til å analyse elementene i endringsprosessen. Denne beskrives bl.a. i 
”Endringsledelse i et strategisk perspektiv” (T. Busch et. al.), tabell 1.  
 
 
Tabell 1. Strategisk grunnmodell 
 Tilbakeblikk Framblikk 
Overblikk Hvem er vi  

Dette gir et historisk oversiktsbilde 
hvor vi ser organisasjonens historikk 
og tidligere strategiske valg, alle 
dens enkelte delsystemer og 
samspillet mellom disse. 

Hva er vår visjon og ønskede strategiske 
posisjon  
Dette perspektivet gir et overordnet 
inntrykk av fremtid og hvor vi ønsker å 
utvikle vår organisasjon i tiden 
fremover. Hva er vår overordnede visjon 
og vår fremtidige strategiske posisjon? 

Innblikk Hva er vår misjon og strategiske 
posisjon nå  
Dette perspektivet gir en detaljert 
informasjon om organisasjonens 
misjon - hva er vår hovedhensikt og 
hvem er vi til for samt den såkalte 
strategiske posisjonen 
organisasjonen har. Dette betyr 
summen av alle interessenters 
bidrag-belønningsbalanse, 
eksempelvis eiere, ansatte, kunder 
etc. som alle vil stille spørsmålet 
”Hvor nyttig er organisasjonen for 
meg/oss?” og hvor alle må forvente 
et positivt svar dersom videre 
eksistens skal være berettiget.    

Hva er våre endringsstrategier og 
strategiske initiativer 
I dette perspektivet setter vi opp planer 
for endring og delmål i tråd med 
visjonen. 
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Modellen leder til fire hovedspørsmål som ligger til grunn for de analyser og refleksjoner vi 
må gjøre i starten av en endringsprosess: 

1 Hvem er vi? Dette innbefatter alle ledd inkl. adferdssystemet (kultur for endring, 
lojalitet), koalisjonssystemet (hvem har motiv for endring?), ledelsessystemet og 
transformasjonssystemet (optimalisering av organisasjonsstrukturen og tilgjengelig 
teknologi e.g. hvor effektiv og konkurransedyktig er vår produksjon?).  

2 Hva er vår misjon og gjeldende strategiske posisjon? 
3 Hva er vår visjon og vår ønskede strategiske posisjon? 
4 Hva er våre endringsstrategier og strategiske initiativer? 

 
Misjon oppfatter vi å være synonymet med begrepet kjerneformål som Collin og Porras 
benytter. En ser at visjonen inngår i et komplekst samspill med resten og forholdet mellom 
misjon og visjon kan uttrykkes i et såkalt strategikart (Kaplan og Norton), tabell 2. 
 
 
Tabell 2 Strategikartet  
Misjon hva berettiger vår 

eksistens 
Verdier hva er vårt basale 

verdigrunnlag 
Visjon  Hva ønsker vi skal 

konstituere oss og med 
hvilken misjon? 

Strategier  Konkrete mål og midler 
i prosessen 

Endringsprosess 

Utgangspunkt Resultat 
  
En visjon er altså intet autonomt og frittstående fenomen, men er avhengig av å stå i en aktiv 
prosess slik en hjerne er avhengig av et bankende hjerte for å fungere. 
 
Kotter gir et annet bilde av denne kompleksiteten i sin artikkel ”Why Transformation Efforts 
Fail” hvor han påpeker alle forutsetningene som må være tilstede i en endringsprosess for at 
ønsket resultat skal oppnås. Han påpeker 8 steg i prosessen mot en vellykket endring i 
organisasjonen, hvorav det å skape en visjon er ett av disse stegene.  
 
Visjonen beskrives i litteraturen som et bilde av en ønsket fremtid. Visjonen kan ha implisitte 
eller eksplisitte formuleringer om hvorfor folk skal anstrenge seg for å skape denne fremtiden 
(Kotter). Det er den ettersøkte drømmen og nøkkelen til suksess, men må samtidig være 
realistisk i sin streben etter en bedre fremtid (Bogler og Nir). Visjonen skal også være 
attraktiv både for kunde, medarbeider og eier, og dermed bli et hjelpemiddel og en støtte for 
organisasjonen til å forandre seg (Wiberg). Visjonen skal gi den enkelte og organisasjonen et 
felles fokus mot forbedret resultat.  
 
Visjonen har en sentral plass i alle moderne bedrifter og sees i dag på som en nødvendig 
forutsetning for å få til endringer og omstillinger i riktig retning. Men endringsprosesser er 
ofte smertefulle og innebærer at mange ansatte blir tvunget ut av sine eksisterende 
komfortable rutiner.  
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Wiberg presenterer i sin bok Liptons tre aspekter for innholdet i en visjon.  
 
Det første aspektet er oppdraget, eller forretningsideen. Den enkelte virksomhet påvirker selv 
hvilke betingelser og for hvem man presterer den spesielle nytten.  
 
Det andre aspektet er strategien i en visjon. Wiberg drøfter fokus rettet ut av organisasjonen 
inn i et marked, og fokus internt rettet mot ledelse og medarbeidere. Den interne strategien 
rettes mot prosessorientert arbeid, der kompetanseutvikling og nettverksbygging erstatter 
pyramider og hierarkier. Å skape forutsetninger for samhandling bygger på bedriftens evne til 
å utvikle sosiale systemer som får medarbeiderne til å samhandle med hverandre. Et dynamisk 
systems styrke ligger ikke i komponentenes egenskaper, men i relasjonen mellom 
komponentene. Kotter understreker likeledes at endringsprosesser iverksatt som autoritative 
påbud eller detaljstyrt ”micromanagement” fra ledelsen sjelden fører til målet i dagens 
komplekse organisasjoner, hvor krav til medbestemmelse og rom for personlig initiativ er 
høyt verdsatt. Kotter mener derfor at visjonen er det midlet som har potensial til å bryte 
gjennom de kreftene som opprettholder ”status quo” (figur 2). Derved legges forholdene til 
rette for det dramatiske sceneskiftet som kjennetegner vellykkede omstillinger. 
 
Figur 2. Endringsredskapers effektivitet (Etter Kotter 1996) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visjonens tredje aspekt er organisasjonskulturen som defineres som ”felles veiledende 
synsmåter og normer”. Kulturen styrer relasjoner mellom organisasjonen og omverdenen, og 
mellom mennesker og enhetene innenfor organisasjonen. Hver enhet har sin egen kultur som 
utvikles i ubevisste læringsprosesser og videreføres mellom medarbeidere, og til nye 
medarbeidere. Dette leder direkte tilbake til Busch et.al`s fire hovedspørsmål, og vi ser 
gjennomgående aspekter i hvorledes de ulike forfattere presenterer visjon som begrep. 
 
Som en sammenfatning finner vi det nyttig å ta utgangspunkt i visjonen som 
beskrivelsen av en ønsket fremtid hvor kjerneideologien bestående av kjerneverdier og 
misjon ligger fast og hvor den fremtidige strategiske posisjon innebærer summen av alle 
interessenters bidrag-belønningsbalanse, altså hvorfor folk skal anstrenge seg.  
 

2.2 Visjonens formål 
 
Ifølge Kotter har visjonen tre viktige formål.  
 

Autoritære påbud Detaljstyring Visjon 

                          Krefter som    motvirker endring 
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For det første skal visjonen klargjøre hvilken retning en endring skal ta. Medarbeidere på 
ulike nivåer og selv innen en bedrifts toppledelse kan ha forskjellige oppfatninger om i 
hvilken retning en bedrift skal utvikle seg, og det kan herske uenighet og forvirring om det 
virkelig er behov for gjennomgripende endringer. Dette understøttes av Bogler og Nir, som i 
likhet med Wiberg påpeker at essensen av en visjon uttrykkes i sammenhengen mellom 
formålet med visjonen og behovet for en felles målretting av et utviklings- eller 
endringsarbeid. Visjonen må ha som hovedformål å samle og bevege medarbeiderne mot den 
definerte målsetningen, og å fokusere på organisasjonens konstruktive rolle i omgivelsene. En 
effektiv og forankret visjon kan dermed bidra til å identifisere og avslutte prosjekter som går i 
feil retning.  
 
For det andre skal en visjon motivere medarbeidere til å bidra aktivt i endringsprosessen, selv 
om endringen på kort sikt kan være i strid med den enkelte medarbeiders egeninteresse. 
Wiberg sier likeledes at dess mer engasjert og motivert en medarbeider er, dess større 
delaktighet tar han i virksomheten. Dette er et mål i seg selv, fordi mangel på den enkeltes 
engasjement vil gå ut over virksomhetens kvalitet og produktivitet. Det er viktig at hver og en 
forstår visjonen på samme måte slik at den enkelte vet hva en kan bidra med. En god visjon 
vil bidra til å skape håp om at en endring på sikt vil bedre den enkeltes arbeidssituasjon, noe 
som også demper den naturlige motstanden mot smertefulle endringsprosesser. Visjonen vil, 
ifølge Wiberg, gi både ledere og den enkelte medarbeider et felles fokus som vil lette strevet 
etter verdier som kvalitet, produktivitet og delaktighet. 
 
For det tredje vil en god visjon i følge Kotter bidra til å koordinere samhandlingen til ulike 
grupper av motiverte medarbeidere og derved styrke og sette fortgang i endringsprosessen. 
Uten en felles forståelse av å dra i samme retning kan innbyrdes avhengige medarbeidere 
ende opp i konstante konflikter og kaste bort verdifull tid på meningsløs møtevirksomhet. En 
felles visjon vil sikre at medarbeiderne beholder en viss grad av autonomi uten å tørne 
sammen i konflikt. Bogler og Nir betrakter i dette bildet visjon som essensen av ledelse. De 
knytter derfor visjonen tett opp mot en leders egenskaper og egnethet i forhold til å skape, 
motivere, meddele og være pådriver i en endringsprosess. Lederen blir bindeleddet i 
samhandlingen.  
 
Visjonen er vesentlig for effektiviteten og suksessen i en organisasjon. Sentralt for 
visjonens formål er tre elementer: visjonen må gi retning, den må motivere og den må 
koordinere.  
 

2.3 Hva karakteriserer en effektiv visjon 
 
Visjonen er et bilde eller en forestilling om hvordan man kan nå virksomhetens mål, og 
Wiberg sier: 

 ”For at visjonen skal leve, må to betingelser være oppfylt. Den grunnleggende 
betingelsen er at prosessen, den bevisste bevegelsen for å forbedre en eller flere av de 
fire verdiene, kommer i gang. Hvis prosessen ikke kommer i gang, spiller det ingen 
rolle hvor godt visjonen er formulert. Den andre, men underordnede betingelsen er at 
prosessen fokuseres mot det vitaliserende, attraktive, realistiske og troverdige bildet 
som vi har valgt for akkurat vår virksomhets framtid”. 

Visjonen må målrettes mot konkrete prestasjoner, arbeidsoppgaver, tjenester eller handlinger. 
Det kreves engasjement fra ledelsen og konkret innsats og god kommunikasjon mellom 
ledelsen og den enkelte medarbeider.  
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For å lykkes med en omstilling skal en starte en prosess av fortløpende forbedringer, deretter  
målrette denne prosessen mot et bilde av virksomhetens fremtid – en visjon. Wiberg mener 
videre at det er viktig å ha fokus på starten i stedet for retningen fordi det er lettere å 
identifisere seg med begreper som mål og ide. Det nye i Wibergs tenkning er altså ikke 
visjonen i seg selv, men at forbedringen knyttes til medarbeidernes egen vilje og initiativ til 
forbedringer. 
 
Visjoner kan være alt fra enkle og jordnære til svulstige og pompøse. Hvorvidt en visjon vil 
være effektiv vil i følge Kotter avhenge av om den innehar minst seks sentrale karakteristika.  
 
For det første må en visjon være forestillbar, hvilket innebærer at visjonen må gi et bilde av 
hvordan fremtiden vil se ut.  
 
Dernest må visjonen være attraktiv ved at den appellerer til interessene til de grupper som har 
et forhold til bedriften, det være seg medarbeidere, pasienter, kunder eller aksjeeiere. 
Visjonen må gi et bilde av en ønsket fremtid. Også Wiberg fokuserer på attraktiviteten 
illustrert ved visjonens evne til å være omstillingsdyktig.  
 
For det tredje må visjonen være gjennomførbar ved at den innbefatter realistiske, oppnåelige 
mål. Det realistiske aspektet som Kotter fokuserer på avhenger i følge Wiberg heller ikke av 
fakta, men av at alle parter som skal medvirke til at den skal bli virkelighet må oppleve at den 
er verdt å anstrenge seg for. Bogler og Nir legger vekt på at samspill mellom ledelse og 
medarbeidere i kontekst av organisasjonskulturen er en kritisk komponent for 
gjennomføringen. For å forbedre organisasjonens effektivitet må lederen tro på visjonen og 
dens gjennomførbarhet, og skreddersy visjonen til organisasjonens medlemmer og til miljøet. 
Bogler og Nir fremhever også, i likhet med Kotter, betydningen av realismen i en visjon. De 
angir at en altfor vid diskrepans mellom visjonen og realiteten kan resultere i en kontra-
produktiv misjonserklæring for organisasjonen. 
 
For det fjerde må visjonen i følge Kotter være fokusert. Visjonen må være klar og entydig slik 
at den blir et nyttig redskap i beslutningsprosesser. Dette støttes av Bogler og Nir som skriver: 
”En genial leder bør kunne artikulere en visjon enkelt nok til å kunne forstå, appellerende nok 
til å fremkalle forpliktelse og troverdig nok til å bli akseptert som realistisk og oppnåelig.”  
 
Fleksibel er et femte karakteristika som innebærer at visjonen må være generell nok til å gi 
rom for individuelle initiativ og alternative handlingsvalg ved endrede forutseninger.  
 
Endelig må visjonen være meddelelig. Den må være lett å kommunisere, og som et mål for 
dette angir Kotter at den må være mulig å forklare fullt ut i løpet av fem minutter. Begrepet 
troverdighet brukes av Wiberg, og henger sammen med ledelsens budskap til medarbeiderne, 
og hvor tydelig ledelsen stiller opp for visjonen.  Etter vårt skjønn handler begge begreper om 
kommuniserbarhet i relasjon til hvilket budskap man ønsker å presentere. 
 
Wiberg setter i tillegg fokus på det vitaliserende ved at visjonen må stemme over ens med det 
omverden etterlengter.  
 
Effektiviteten kan således drøftes ut fra 7 karakteristika: forestillbar, attraktiv, 
gjennomførbar, fokusert, fleksibel, meddelelig og vitaliserende.  
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2.4 Å skape en visjon 
 
Kotter hevder at det å skape en effektiv visjon er en vanskelig og tidkrevende prosess som 
involverer både hjerne og hjerte. De fleste ledere vet mye om det å bruke hodet, men å skape 
en visjon som medarbeiderne kan identifisere seg med, krever også at de som skaper den 
evner å ta inn over seg medarbeidernes behov for å bli ivaretatt.  
 
Igjen tolker vi litteraturen dithen at Kotter og Wiberg har sammenfallende syn på 
ledelsesansvaret, om enn sagt med forskjellige ord. Wiberg presiserer at det er et 
ledelsesansvar å utforme en visjon, og den må introduseres gjennom en prosess med god 
dialog mellom ledelse og medarbeidere for at den enkelte medarbeider skal forstå visjonen 
slik at hun/han selvstendig kan finne ut hvordan en best kan bidra til å nå visjonen. Det 
enkelte menneske må oppleve at visjonen er verdt å anstrenge seg for å nå – og dette er 
grunnlaget for den enkeltes engasjement. Å ha kontakt med egne følelser er, i følge Kotter, et 
viktig utgangspunkt for å skape kreative bilder av en ønsket fremtid.  
 
Det samme viser Bogler og Nir i sin beskrivelse av de 4 ledelsesorienteringer (tabell 3). De 
konkluderer med at den oppmerksomme lederen vil ha den beste forutsetningen for å 
implementere en visjon. En organisasjonsleder som feilbedømmer eller ignorerer betydningen 
av ledelse kan forårsake at organisasjonen svikter i å fullføre sitt oppdrag effektivt. Visjonen 
definert av lederen bør samsvare med lederens egne karaktertrekk, stil, evner, kompetanse og 
intelligens, og favne rekkevidden av kunnskap i oppgaven som skal gjennomføres. 
 
Tabell 3. Bogler og Nir`s fire ledelsesorienteringer 
Ledertype Effekt på organisasjonen 
Den frakoblede lederen Definerer oppdragserklæringen frakoblet fra virkeligheten. 

Dette gjør visjonen irrelevant og ineffektiv  
Den innad orienterte lederen Er partisk ved å ha så nære relasjoner til sin operative stab 

at det hindrer ham i å ta nødvendige beslutninger for å 
utvikle visjonen i samsvar med samfunnets interesser 

Den utad orienterte lederen Er for oppmerksom når det gjelder samfunnets behov og tar 
ikke i tilstrekkelig grad hensyn til organisasjonens interne 
omstendigheter og behov. Han vil derfor stå i fare for ikke 
å kunne realisere sin visjon 

Den oppmerksomme lederen Tar med i betraktningen karaktertrekk ved både omgivelser 
og miljøet 

 
 
Selv om vi i flere generasjoner har utdannet dyktige folk til lederposisjoner mener Kotter at 
det i for stor grad har vært fokusert på administrasjon og ikke i tilstrekkelig grad på ledelse. 
Dette mener han blant annet kommer til uttrykk ved at mange ledere tenderer til å forveksle 
begrepet visjon med plan. Han klargjør forskjellen med at en plan i motsetning til en visjon 
ikke vil kunne lede, styre og inspirere på samme måte og den vil derfor være utilstrekkelig til 
å fremme gjennomgripende endringsprosesser. Videre mener Kotter at selv om en god visjon 
har en viss grad av elegant enkelhet ved seg, er de data og synteser som skal til for å skape en 
god visjon langt fra enkle.  
 
Både Kotter og Wiberg fremhever betydningen av teamwork. En visjon utvikles og modnes 
over tid etter innspill fra andre ledere og som følge av et minimum av effektivt teamwork. 
Prosessen vil ofte være uforutsigbar både med hensyn til progresjon og retning. Der hvor det 
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mangler teamwork i ledelseskoalisjonen vil lokalpatriotisme og egeninteresser forvandle 
prosessen med å skape en visjon til endeløse forhandlinger hvor målet er å verne om 
subgruppers særinteresser.  
 
Tilslutt nevner Kotter at dersom ikke kriseforståelsen er tilstrekkelig stor vil man aldri 
prioritere å sette av nok tid til å fullføre prosessen. Med andre ord må det være en felles 
forståelse av at en endring er tvingende nødvendig og at det å skape en effektiv visjon er et 
nødvendig redskap i denne prosessen.  
 
Det er et ledelsesansvar å igangsette visjonsprosessen, mens visjonsutvikling er et 
teamarbeid som er tidkrevende og som involverer hjerne så vel som hjerte.  
  

2.5 Å kommunisere en visjon 
 
En visjons styrke og effekt vil naturlig avhenge av i hvor stor grad det eksisterer en felles 
forståelse av visjonen. Det innebærer at visjonen må være tilstrekkelig kommunisert og 
forstått. Dette kan være utfordrende spesielt i store og komplekse organisasjoner som f. eks. 
sykehus. Kotter mener at mange endringsprosesser feiler fordi en ikke evner å kommunisere 
visjonen til de medarbeiderne som en endringsprosess berører. Å kommunisere en visjon vil 
ofte være tid og ressurskrevende. Tiden og energien som er nødvendig for å effektivt 
kommuniserer en visjon mener Kotter er direkte relatert til klarheten og enkelheten i 
budskapet. Han beskriver syv elementer som han mener er viktig for effektivt å kommunisere 
visjonen.  
 
Essensen i disse syv punktene er at visjonen må være enkel; man bør bruke metaforer, 
analogier og eksempler; man må kommunisere visjonen i multiple fora gjentatte ganger; 
ledere må gå foran og være rollemodeller; man må forklare tilsynelatende inkonsistente 
elementer i visjonen og man må være åpen for en dialog om visjonen som innebærer at man 
også må prioritere å lytte. Bogler og Nir ser på ledelse og visjon som to dynamiske enheter, 
begge trenger derfor pågående harmonisering, begge bør videreutvikles og tilpasses tid og 
sted. Denne harmoniseringen utvikles blant annet gjennom dialogen. Viktigheten av at 
sentrale lederes funksjon som rollemodeller utdyper Kotter spesielt, og angir at ”ingenting 
underminerer kommunikasjonen av en endringsvisjon mer enn handlinger til sentrale ledere 
som synes inkonsistent med visjonen.” Bogler og Nir går direkte til kjernen i lederens rolle 
som utvikler av en dynamisk visjon og sier direkte at i noen situasjoner må det et lederskifte 
til for at en ny visjon skal kunne realiseres. 
 
På bakgrunn av teorien er vår vurdering at dersom man skal lykkes med å fremme 
visjonen i organisasjonen så må kommunikasjonen til alle berørte medarbeidere 
tilpasset tid og sted. Utholdenhet i kommunikasjonsprosessen kombinert med de 
skisserte syv elementene vil være dekkende for å spre visjonen.  
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2.6 Kritiske aspekter 
 
Vi er fullstendig klar over at selve ordet ”Visjon” ikke når opp til de karakteristika vi skisserte 
i kapittel 2.3. Mange klarer ikke å skille helsevesenets visjoner fra hverandre, visjonene får 
ingen praktisk betydning og blir dermed løsrevet fra virkeligheten, og har for de fleste en 
komplett mangel på attraktivitet. Bingofrekvensen på visjoner innen egen helseregion gir en 
pekepinn om nytteverdien slik vi bruker visjonsbegrepet i dag (tabell 4). 
 
 
Tabell 4. Visjonsbingo (floskelbingo) 

 
Trygghet 

 
Tilgjengelig- 

het 

 
Kvalitet 

 
Resultat 

 
Omsorg 

 
Pasienten 

 

 
Respekt 

 
Tillit 

 
Kontinuitet 

 
Tjenester 

 
Sikker 

 

 
Brukere 

 
Ansvarlig 

 
Prosess 

 
Involvering

 
Ressurser

 
 
Selvik problematiserer dette og setter et kritisk søkelys på betydning og innhold. Selv om 
visjon nok må sies å være et nødvendig ledd i utformingen av en endringsprosess må det ikke 
tillegges uforholdsvis mye vekt. En visjon kan også fungere mot sin hensikt og bidra til å 
isolere lederen dersom den fremstår som en floskel og en verbal kalkun uten rot i 
virkeligheten.  
 
Det er både populært og fristende å hente elementer til visjonen fra retorikk som tilhører 
andre og mer beundrede arenaer som eksempelvis slagmarker og idrettsarenaer eller slående 
metaforer fra religion og statsmannskunst. Det er imidlertid viktig å understreke at ledelse er 
utpreget kontekstuell, d.v.s. den må sees i den sammenhengen den står i. Derfor må også 
visjonen avspeile organisasjonen og dens misjon og ikke løsrives fra virkeligheten. Gjør den 
det vil det kunne føre til svulstig og oppblåste visjoner som lever sitt eget liv uavhengig av 
virkeligheten, noe som kan sette lederen i et nesten komisk lys. Men fordi lederen har skapt 
eller bidratt så sterkt til den store visjonen er faren at ingen av hans mellomledere tør gi han 
eller henne denne tilbakemeldingen og fortelle at ”keiseren er naken” (Selvik). Bogler og Nir 
har lignende kritiske kommentarer til visjonens potensielle mangel på rot i virkeligheten, og 
sier at det kan gjøre mer skade enn nytte når en visjon er frakoplet virkeligheten og er blitt en 
illusjon som er skapt for å tilpasse et ideelt bilde av et ikke-eksisterende forhold. På denne 
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måten mister man visjonens potensial til å fungere som guiding og ledende kraft for de som 
skal gjennomføre oppdraget. Resultatet er likegyldighet og mangel på motivasjon.  
 
Klemsdal tar utgangspunktet i hvordan en kan fornye en virksomhet med de samme 
menneskene. Han har skrevet en bok som er ment å fungere som en motvekt til 
oppskriftsvanviddet i det norske arbeidslivet. Klemsdal stiller spørsmål ved det store fokus 
norske virksomheter har på utformingen av verdier og visjoner. Det synes som alle ”bare må 
ha dem” samtidig som det er enighet om at de ikke har stort for seg. Det gjennomføres 
prosesser der medarbeidere er involvert i formuleringen av visjoner for egen virksomhet. 
Tanken fra ledelsen er at når man er involvert i utformingen, vil en forholde seg til dem i 
praksis. Problemet er at visjoner sjelden får betydning for praksis fordi de ikke er forankret i 
organisasjonens ledelse, og da hjelper det ikke at medarbeiderne har vært med på 
utformingen.  
 
Wiberg eksemplifiserer denne mangelen på ledelse ved organisasjoner som pålegges stadig 
innsparinger og endringer knyttet til laveste nivå i produksjonskjeden. Den daglige 
virksomheten blir pålagt kortsiktige endringer som skal håndteres uten lederens medvirkning, 
og faren er at mye fortsetter som tidligere med marginale forbedringer. Årsaken til at 
organisasjoner ofte mislykkes i endringsprosesser er, i følge Wiberg, mangelen på lederskap – 
den løpende personlige kontakten mellom medarbeider og sjef. I dette ligger et klart og 
tydelig engasjement fra ledelsen i form av kommunikasjon. Klemsdal artikulerer tydelig at 
om medarbeidere ikke opplever at visjoner er gode løsninger på utfordringer og 
utviklingsbehov, hjelper det ikke at de har vært med på utformingen. Derimot vil kontinuerlig 
fokus og involvering som grunnlag for en god og sterk organisatorisk intuisjon.  

 
 
 

Løsrevet fra sin sammenheng vil 
visjonen være som en fargerik ballong, 
mistet av sin eier. Den stiger høyere og 
høyere i det blå inntil den sprekker av 
sin egen oppblåsthet og daler til jorden 
som ynkelig søppel. 
 

- fritt etter Selvik
 
 
De kritiske aspektene uttrykker mange av negasjonene av det som skal til for at visjonen 
er effektiv. En ikke-effektiv visjon er ikke bare virkningsløs, men kan undergrave 
lederens autoritet og derved være kontra-produktiv.  

2.7 Konklusjon 
 
Vi har ikke funnet det formålstjenlig å hengi oss til en bestemt retning blant de utvalgte 
forfatterne som presenteres i teoriavsnittet, men heller trekke inn de ulike i diskusjonen der 
hvor vi synes de underbygger våre illustrasjoner i forhold til visjonsbygging rundt 
implementeringen av mikrosystem tenkning. 
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3 Drøfting 

3.1 Bakteppe 

3.1.1 Kjerneideologi og misjon 
 
Grunnleggende for enhver suksessrik virksomhet er at virksomhetens kjerneideologi er dypt 
forankret og ligger fast, mens virksomhetens struktur og strategi må være gjenstand for 
kontinuerlig endring i takt med skiftende rammevilkår virksomheten skal fungere innenfor 
(Collins & Porras). Kjerneideologien, slik Collin og Porras beskriver den består av 
virksomhetens kjerneverdier og virksomhetens misjon. For helsevesenet vil kjerneverdiene 
være forankret i de nasjonale kjerneverdiene; ”kvalitet i prosess og resultat, trygghet for 
tilgjengelighet og omsorg, respekt i møtet med pasienten” mens helsevesenets misjon er 
”pasientbehandling, forskning og utdanning”.  Når det tegnes et bilde av krise i det norske 
helsevesenet kan dette være et uttrykk for at mange opplever at kjerneideologien ikke i 
tilstrekkelig grad etterleves eller oppnås. Vi må derfor spørre oss om strukturen og strategien 
for virksomheten er hensiktsmessig i relasjon til å oppfylle/etterleve kjerneideologien. I følge 
Collin og Porras vil fremgangsrike virksomheter forstå hva som må ligge fast 
(kjerneideologien) og hva som må forandres (struktur og strategi). For helsevesenet vil 
struktur og strategi kunne være ensbetydende med hvordan vi er organisert og hvordan vi 
organiserer pasientbehandlingen. Implisitt i dette ligger erkjennelsen av at strategi og struktur 
er dynamiske aspekter ved virksomhetens organisering, som derfor må være gjenstand for 
stadige endringsprosesser. Collins og Porras hevder at en god visjon består av de to 
elementene kjerneideologi og forestilt fremtid, og at evnen til å utvikle en visjon er nært 
knyttet opp mot evnen til å takle kontinuerlig forandring.     

3.1.2 Endrede rammebetingelser 
 
De stadig endrede rammebetingelsene som spesialisthelsetjenestene skal fungere innenfor 
stiller krav til endringer i hvordan helsetjenesten organiseres. Ofte vil omorganisering på 
foretaksplan av ulike årsaker være betydelig på etterskudd i forhold til endringene i 
rammevilkårene som defineres av utenomforetakelige institusjoner i et stadig økende tempo. 
Således har foretaksreformen, innføringen av pasientrettighetslovene, økende spesialiseringen 
innen medisinen, innføring av informasjonsteknologi og økende krav til kostnadseffektivitet 
ikke i tilstrekkelig grad blitt møtt med nødvendige organisatoriske endringer i sykehusene og i 
måten vi håndterer en økende pasientstrøm på. Dette utfordrer kjerneideologien til det norske 
helsevesenet og det stilles stadig oftere spørsmål ved om verdier som kvalitet, trygghet og 
respekt blir tilstrekkelig ivaretatt i pasientbehandlingen.  

3.1.3 Kriseforståelse 
 
Kotter vektlegger betydningen av at det må etableres en viss grad av kriseforståelse (urgency) 
som motivasjon for å få folk med på gjennomgripende endringsprosesser. I helsevesenet 
relaterer krise seg til flere områder hvor fellesnevneren er et opplevd misforhold mellom 
oppgaver og tilgjengelige ressurser. Opplevelse av krise er imidlertid ikke tilstrekkelig for å 
trekke folk i gang med nødvendige endringsprosesser. Folk må også få en forståelse for 
bakgrunnen og sammenhengen mellom endrede rammebetingelser og opplevd krise. 
Kriseopplevelsen er dokumentert i ”God Vakt” kampanjen som Arbeidstilsynet gjennomførte 
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i 2005/2006 for å kartlegge arbeidsmiljøet ved norske sykehus. Her ble det avdekket store 
mangler i HMS-arbeid og oppfølging av dette. En stor andel av ansatte opplevde frustrasjon, 
dårlig samvittighet og redsel for å gjøre feil i en presset arbeidssituasjon. Ansatte og 
førstelinjeledere opplevde selv å strekke seg svært langt i sitt arbeide, noe som til tider kunne 
gå ut over egen helse. Det ble avdekket store mangler i forebyggende arbeid, og sykefravær 
ble i stor utstrekning brukt som mestringsstrategi for å ”hente seg inn”. Et flertall av de spurte 
anga at i løpet av de siste to årene hadde opplevd et økt arbeidstempo og økende økonomiske 
resultatkrav. Det som ikke i tilstrekkelig grad har blitt lagt vekt på av 
foretaksadministrasjonene er identifiseringen av de forhold som fremmer kriseopplevelsen, og 
kommunikasjonen av disse sammenhengene ned til mellomledere og den enkelte ansatte. 
Kriseopplevelsen må med andre ord knyttes til forståelse for hvorfor vi opplever krise. 
 
Tre viktige endringer har skjedd i det norske helsevesenet de siste 20 år. Innføring av 
pasientrettighetslovene konfirmerte overgangen fra et profesjonsorientert til et pasientorientert 
helsevesen. Pasientens sentrale plass er nedfelt i de nasjonale kjerneverdiene, men vi kan 
stille spørsmål ved hvorvidt denne endringen har vært fulgt av tilsvarende endringer i måten å 
organisere pasientbehandlingen på. For det andre har vi hatt en økende spesialisering og 
subspesialisering innen de medisinske fagområdene, og sykehusavdelingene i dag er i stor 
grad definert ut fra subspesialiteter. Økende spesialisering kombinert med stor grad av 
autonomi på avdelingsnivå har vanskeliggjort samhandlingen mellom de ulike spesialitetene 
og lagt hindringer i vegen for en effektiv pasientflyt gjennom systemet. En raskt økende 
populasjon eldre pasienter med sammensatte og komplekse lidelser har aksentuert dette 
problemet og synliggjort behovet for organisatoriske endringer som legger forholdene til rette 
for bedre samhandling på tvers av fagdisiplinene. Et landsomfattende tilsyn med somatiske 
poliklinikker i 2003 i regi av Helsetilsynet avdekket mangelfull ivaretakelse av 
pasientrettighetene ved henvisning, prioritering, håndtering av ventelister og i forhold til fritt 
sykehusvalg. 
 
En tredje viktig endring i helsevesenet har vært innføring av informasjonsteknologi som 
utvilsomt har vært til nytte for mange funksjoner. Det som skaper frustrasjon blant 
helsepersonell er imidlertid at innføringen av ny teknologi ikke i tilstrekkelig grad har gått 
parallelt med avvikling av gammel og utdatert teknologi. For at nye IT løsninger skal utløse 
sitt maksimale effektiviserings potensial må det parallelt startes et internt arbeid med 
opplæring og med revisjon av eksisterende arbeidsprosesser og rutiner for å harmonisere disse 
med den nye teknologien. Studier fra Sverige har vist at innføring av IT teknologi uten 
tilpassing av interne arbeidsprosesser kan gi opp mot 5 % tap i effektivitet, mens en vil kunne 
oppnå 5 % produktivitetsforbedring der hvor arbeidsprosessene tilpasses den nye teknologien.  
Eksemplene ovenfor er endringer i rammebetingelsene som, fordi de ikke i tilstrekkelig grad 
er fulgt opp med organisatoriske endringer, gir sykehuspersonalet avmaktsfølelse slik det 
blant annet er dokumentert i rapporten fra ”God vakt” kampanjen. At pasientene også i stor 
grad opplever mangel på helhetlig ansvar, fragmenterte behandlingsforløp og frustrert og 
utslitt personale, dokumenteres daglig i leserinnlegg i aviser og brukerundersøkelser. 
 
Vi har således en opplevd krise, i første rekke blant sykehuspersonalet, og i noen grad også 
blant pasientene. For å skape et grunnlag for gjennomgripende endringer er utfordringen i 
første rekke også å få etablert en forståelse av hvorfor situasjonen oppleves kritisk. Dette vil 
gi den kriseforståelse som i følge Kotter er en av flere grunnleggende forutsetning for å 
lykkes med endringsprosesser. Organisatoriske endringer må ha som utgangspunkt at 
helsevesenet i dag i mye større grad er pasientstyrt enn tidligere. I tilegg må de ta hensyn til 
den økende graden av spesialisering, informasjonsteknologiens stadig mer sentrale plass, og 
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ikke minst at de økonomiske rammene vi må arbeide innenfor ikke kan fortsette å øke i 
samme takt som tidligere. Vi må simpelthen organisere sykehusene og pasientbehandlingen 
smartere. 

 

3.2 Visjonen som veileder 
 

På bakgrunn av de teoriene vi har gått gjennom finner vi essensen i tre sentrale elementer i 
endringsvisjonen: retning, motivasjon og koordinasjon. Som eksempel på en organisatorisk 
endring beskriver vi mikrosystemet (figur 3) og drøfter det i relasjon til disse elementene.  
 
 

  Klinisk mikrosystem 
• Et autonomt tverrfaglig team som ivaretar en 

bestemt pasientgruppe 
• Mikrosystemets verdikompass har mål i flere 

dimensjoner: klinisk resultat, pasientopplevd 
tilfredshet, ressurser og kostnader, funksjon og 
livskvalitet 

• Del av et større meso- og makrosystem 
• Felles læring og felles informasjonssystemer 
• Transparente måleparametre, inklusive 

målbare delmål, og evalueringer for alle 
prosesser. 

 
 
 
 
Figur 3. Mikrosystemet i det store bildet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pasientforløp 
 
 
Mikrosystem 
Autonome tverrfaglige enheter 
 
 
Mesosystem 
Avdeling/klinikk 
Ledelse, utdanning, IT-systemer 
 
 
Makrosystem 
HF 
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Visjonens retning 
Retningen i vår visjon illustreres ved hjelp av verdikompasset (figur 4). Direktøren på 
sykehuset i Telemark bekreftet at etter 10 års satsing på sterk linjeledelse arbeider de nå med 
sikte på å delegere myndigheten til enhetsledere og engasjere frontlinjemedarbeidere for å 
bedre kunne realisere organisasjonens mål. Dette er i tråd med tenkningen rundt 
mikrosystemer.  
 
Det er ikke minst viktig å utvikle en visjon som i sin retning har balansen mellom faglighet og 
økonomi. En organisasjon med stadig store underskudd vil ikke være i stand til å opprettholde 
utvikling av sine ansatte, og risikerer dermed å yte dårligere tilbud for brukerne. Dette blir 
ivaretatt i mikrosystemtenkning ved å ha kostnadseffektivitet som fjerde akse i 
verdikompasset. Vårt ønske om å bruke visjonen som redskap i endringsprosessene 
vanskeliggjøres av at ordet visjon er så mye misbrukt. Samtidig er det slik at visjonen har en 
sentral plass i alle moderne bedrifter og sees på som en nødvendig forutsetning for å få til 
endringer og omstillinger i riktig retning. Lytteevnen til ledelsen i en endringsprosess er 
meget viktig for å kunne realitetsorientere og justere retningen underveis, slik at visjonen blir 
gjenkjennelig og ikke frakoblet fra realiteten slik som Bogler referer til i sine 
ledelsesorienteringer. 
 
Figur 4. Verdikompasset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. beskriver elementene i verdikompasset 
 
 
Visjonens motivasjon  
Alle forfattere viser til motivasjon som essensielt i visjonsutviklingen (”What`s in it for me?”) 
Vi mener at den kliniske mikrosystemtenkningen ivaretar følelsene til helsearbeiderne ved å 
fokusere på trivsel, autonomi, mestring, delaktighet og personlig utvikling. Dessuten 

Funksjonell 
helsestatus 
•   Fysisk 
•   Mentalt 

Klinisk status 
•   Prøveresultat 
•   Komplikasjoner 

Kostnader 
•   Direkte 
•   Indirekte

Tilfredshet 
•  Opplevd helsegevinst med  
    måten tjenestene er utført på
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appellerer det som regel til følelsene til helsearbeidere når man setter større fokus på å 
sterkere inkludere pasientene og deres pårørende i utrednings, behandlings og 
omsorgsprosesser. Mikrosystemene forutsetter å informere pasientene og systematisere deres 
tilbakemeldinger. Pasientenes opplevde tilfredshet måles regelmessig, og dette i seg selv kan 
avsløre uheldige prosesser og rutiner i vårt system som kan forbedres til alles beste.  
 
På Haukeland universitetssykehus har man ikke kunnet oppnå de delmål man satte for de 
ulike mikrosystemenhetene siste 5 år på lungeavdelingen uten å ha motiverte medarbeidere i 
frontlinjen som har utviklet eierforhold til de enkelte mikrosystemenhetene. Vi vil bruke 
visjonen til å vise hvordan tradisjonelle tankesett kan endres. Fleksibilitet er innbakt i klinisk 
mikrosystemtenkning ved å raffinere prosesser og praksis i henhold til resultater og endringer. 
I et mikrosystem er det fokus på skreddersydde løsninger for pasientene, til tross for at man 
jobber med en bestemt pasientpopulasjon. Ny teknologi har større mulighet til å 
implementeres på en effektiv og riktig måte i et mikrosystem hvor evaluering av endringer er 
et fokusområde. 
 
Visjonens koordinering 
Tverrfaglighet og helhetsprinsippet er to grunnleggende elementer i klinisk 
mikrosystemtenkning. Dette er avgjørende for å koordinere samhandling mellom ulike 
faggrupper, i tråd med Kotters krav til en visjons formål. Den positive erfaringen med kliniske 
mikrosystemenheter ved lungeavdelingen på Haukeland universitetssykehus (Respiratorisk 
overvåkningsenhet, Cytostatika poliklinikk, Tuberkulose poliklinikk, Rehabliteringsenhet 
osv.) bekrefter denne hypotesen. Fordi mikrosystemtenkning fokuserer på relasjoner mellom 
faggrupper og dynamikken mellom disse, ble den totale fremgangen i endringsprosessen 
større enn hva alle faggruppene kunne ha bidratt uten denne omorganiseringen. Vår visjon 
forutsetter sterkt engasjement fra mellomledere, fagmiljøer og medarbeidere i frontlinje. Alle 
involverte må se noen av sine personlige visjoner i den felles visjonen.  
 

3.3 Visjonens effektivitet 
 
Dersom visjonen skal fungere effektivt i forhold til å skape et ønske om å være med på å 
utvikle en avdeling i retning av kliniske mikrosystemer er det flere aspekter den må 
kommunisere. 
 
Visjonen må være forestillbar (Kotter). Den må evne å kunne gi mottakeren et bilde av den 
ønskede forandringen og dette bildet må være realistisk i den forstand at det må være 
troverdig, mulig og innen rekkevidde. Visjonens forestillbarhet vil trolig til en viss grad også 
avhenge av endringens modningsgrad. Dersom behovet for den ønskede forandringen i 
organisasjonen er erkjent blant flertallet av aktørene vil det også være lettere å skape et bilde 
av hva forandringen skal lede til (Wiberg). Spesielt helsepersonellet må kunne se for seg en 
hverdag preget av større ansvar, innflytelse og forutsigbarhet i en mindre arbeids- og 
kompetansegruppe. Til brukerne må visjonen kommunisere en organisering av sykehuset som 
i langt større grad er i stand til å ivareta den enkelte pasient.      

  
Visjonen må ha attraktivitet slik at den skaper et bilde som er gjenkjennbart, ønsket og som 
kan skape begeistring. Klinisk mikrosystem vil ved å knytte små grupper personell til 
spesielle diagnoser og problemstillinger kunne gi bedre kompetanse i forhold til de pasienter 
som de skal betjene. Den enkelte vil i større grad forholde seg til et fast team og få en mer 
forutsigbar arbeidssituasjon. Dette vil kunne gi større innflytelse på egen arbeidssituasjon og 
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vil kunne forvente å lede til øket engasjement (Wiberg). Systemet vil være basert på 
prosedyrer satt i et strukturert autonomt opplegg. Fra brukerside vil dette medføre et mer 
strømlinjeformet opplegg hvor pasienten i større grad enn i dag blir handtert av et team som er 
drillet mot dennes sykdom. Klinisk mikrosystem har også et fokus mot høyere effektivitet i 
den forstand at det tenkes å kunne operere med høyere kvalitet til en lavere kostnad. Dette 
gjør visjonen rundt det også attraktivt for eier. 
 
Visjonens gjennomførbarhet er en forutsetning for visjonens effektivitet. Målet må være 
realistisk og gjennomførbart og kunne erkjennes av de tre aktørene. Dette svarer også til 
Wibergs krav om at en visjon må være attraktiv, troverdig og realistisk. Kliniske 
mikrosystemer er autonome systemer på et begrenset område. Skal systemet være 
gjennomførbart vil slik Wiberg påpeker samhandling og effektive nettverk mellom enhetene 
være av avgjørende betydning for suksess. Dette fordi problemstillingene rundt hver enkelt 
pasient i en udifferensiert akuttavdeling ofte vil være sammensatte og kreve involvering av 
flere enheter og det er hensiktsmessig at kompetanse og nettverksbygging erstatter det 
eksisterende hierarkiske systemet. Organisasjonsformen har vært gjennomført på andre 
sykehus, dog med homogene og elektive pasienter og visjonens utfordring overfor ansatte vil 
være å skape tro på at modellen kan appliseres utover i systemet. Tilsvarende må visjonen 
kunne kommunisere gjennomførbarhet innenfor kostnadseffektive rammer. 

 
En annen egenskap ved visjonen må være entydighet. Den må være så eksakt og definert at 
den kan tjene som føring for det videre arbeidet i endringen. Bogler og Nir sier at visjonen må 
være så enkel at den blir forstått. Men samtidig må den også være så pass presis at den peker 
ut en klar retning for endringen. Visjonen om kliniske mikrosystemer må bygge på dagens 
erfaringer. Den ønskede endringen er ikke et prinsipielt brudd med dagens organisering, men 
videreføring og raffinering av kjente organiseringsformer. Spesialiserte team er ikke ukjent i 
dagens sykehus, men mikroteam tankegangen tar dette videre til spesifikke problemstillinger 
og det er særlig i dagens store avdelinger hvor ”alle har ansvar for alt” at dette vil medføre en 
endring. Dette fører til at kompetansen i eget område vil øke slik også innflytelse på egen 
arbeidssituasjon vil gjøre det. Det er viktig at visjonen klarer å kommunisere dette.   

 
De to siste aspektene ved en effektiv visjon er fleksibilitet og meddelbarhet. Organisasjonen 
må kunne være fleksibel og endre seg i takt med endrede medisinske sannheter, men også 
gradvis tilpasse seg endrede krav fra samfunnet. Medisinske sannheter og 
behandlingsmetoder endrer seg hurtigere enn noen gang samtidig som lovgrunnlaget fra 
forvaltende myndighet endres om enn i samme takt. Sammen med uforutsigbare økonomiske 
rammer bidrar dette til krav om fleksibilitet. Dog ligger våre grunnverdier fast. Visjonen må 
derfor være fleksibel nok til at den kan tåle endring underveis i prosessen uten å miste sitt 
hovedfokus. 
 
Visjonen må til sist også være meddelbar. For at den skal kunne kommuniseres ut i 
organisasjonen og få den betydningen man ønsker, må den være så vidt kort og konsis at 
budskapet formidles på mindre enn 5 minutter, men samtidig så romslig og fleksibel at det 
kan omfatte den komplekse målsettingen som vil ligge bak den. Den må også være meddelbar 
til alle aktørene slik at alle ser noe for seg selv i den.  
 
Skal visjonen være effektiv må den altså dekke en rekke krav og den må forholde seg til de tre 
hovedaktørene i organisasjonen, nemlig, de ansatte, kundene/ brukerne og eierne (Tabell 5). 
Organisasjonens strategiske posisjon må forventes styrket og det vil si at hver av aktørene må 
kunne forvente å bedre sin bidrag-belønningsbalanse. For de ansatte vil dette bety at investert 
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tid og krefter gir et bedre utbytte i form av høyere kompetanse og et bedre og mer forutsigbart 
arbeidsmiljø. Brukerne (pasienter og pårørende) må kunne se for seg et offentlig 
sykehusvesen som er bedre tilpasset dagens krav til individomsorg og høy faglig kvalitet. For 
eier vil bedre kvalitet og bedre kostnadseffektivitet for innskutte midler bidra til en bedret 
strategisk posisjon.  

 
 
Tabell 5 Aspekter ved visjonen for ulike hovedaktører 
 Forestilbar Attraktiv Gjennomførbarhet Entydig  

 
Fleksibel Meddelbar 

Bruker Representerer 
bedring av 
dagens 
problem 

Helhetlig forløp 
Forutsigbarhet i 
møte med 
helsevesenet 

 Fokus mot bedret 
kvalitet i produktet 
til nytte for bruker 

Fleksibilitet 
mot endring i 
rettighet  

Forståelig 

Ansatt Organiseringen 
må være 
gjenkjennbar 
og  
troverdig 

Bedre 
kompetanse og 
forutsigbarhet 

Gjennomført andre 
steder og i andre 
sammenhenger 

Visjon må være så 
klart definert at den 
angir konkrete 
føringer. 

Fleksibilitet 
ligger i 
samhandling 
mellom 
enheter 

Forståelig 

Eier Bedre fokus 
mot 
effektivitet og 
pasientrettighet 

Harmoni med 
kjerneverdi. 
Kostnadseffektiv 

Prinsippene kjent 
og vist nyttig.  

Element av 
kostnadseffektivitet 

Fleksibilitet i 
forhold til 
endrede 
forutsetninger 

Forståelig 

 
 
 

3.4 Kommunikasjon 
 
“The message is radical. We need much more communication – everyday, everywhere”  
Fra “Our iceberg is melting”, Kotter og Rathgeber 
 
Som litteraturen beskriver er dialogen avgjørende for om endringsvisjonen vil lykkes allerede 
i startfasen. De tradisjonelle skriftlige kommunikasjonsfora dekker kun en liten del av 
behovene våre i prosessen med å fremme endringstanker.  
 
Metaforer, analogier og eksempler 
Å uttrykke visjonen med noe som fra før av er kjent gjør det enklere for mottaker å 
identifisere seg med og forstå budskapet. 
  
Det er nødvendig å kommunisere eksempler på hvordan endringer utgjør en faktisk forskjell 
for den enkelte medarbeider. Dette bidrar til å forsterke attraktiviteten. Som eksempel kan 
nevnes lungeavdelingen på Haukeland, hvor det ble fokusert blant annet på økt kompetanse 
og ansvar for sykepleierne ved opplæring og innføring av nye rutiner i forbindelse med 
innføring av mikrosystem. Åkervall har også i sin bok en rekke eksempler på hvordan 
endringene gav de ansatte økt ansvar og økt medbestemmelse over sin egen arbeidssituasjon.  
 
Multiple fora 
Åkervall skriver i sin bok om kommunikasjon omkring endringsprosessen: ”Kommunicera 
inte med PM eller e-mail. Kommunikationen med dina medarbetare ska ske verbalt på den 
plats dâr problemet finns.” Den fremtredende tradisjonen i norsk helsevesen er å presentere 
ideene i fora hvor styremedlemmer, ledere og eiere er overrepresentert. Tabbe nummer to er å 
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deretter å minske den muntlige kommunikasjonen, samle all videre informasjon på spesielle 
nettsider og deretter innbille oss at alle ansatte selv holder seg oppdatert. Vi forsømmer å 
bringe budskapet tilstrekkelig ned i organisasjonen og åpne for muntlig dialog, og stoler for 
mye på sjeldent forekommende allmøter hvor det for øvrig stort sette er de gamle ringrevene 
som tar ordet.   
  
Type kommunikasjon og fokus er avhengig av hvilke faktorer som øker forestillbarheten og 
attraktiviteten i de ulike yrkesgruppene. Sykepleiere vil ha andre fokus enn bioingeniører eller 
leger, og dette gjør det enda viktigere å finne de faktorene som tiltrekker den enkelte gruppe.  
  
Den effektive visjonen kan også ha et fokus mot fremtidens helsearbeidere. Derfor mener vi at 
også utdanningsinstitusjonene må være med å drøfte de endringene som skjer i helsevesenet. 
Et mikrosystem representerer en ny læringsarena som i større grad ivaretar mester-svenn 
konseptet og som gir kontinuitet i så vel praktisk som teoretisk læring. Innføring av 
mikrosystemer vil også synliggjøre for studentene at måten pasientbehandlingen organiseres 
på får konsekvenser for sykehusenes kostnadseffektivitet. Dersom ikke utdanningen 
gjenspeiler nye måter å organisere sykehusene og pasientbehandlingen på, risikerer vi at 
morgendagens ledere ikke klarer å forvalte driften på en måte som i størst mulig grad lukker 
gapet mellom forventningene, kvalitet og de økonomiske rammer helsevesenet vil måtte 
forholde seg til i fremtiden.  
 
 
Hvordan få ledere til å være gode rollemodeller? 
Å være rollemodell er å ”gjøre” visjonen. Det skapes en umulig situasjon dersom lederen 
krever at de ansatte skal endre sine holdninger og adferd uten å gå forrest i løypa selv. Å være 
rollemodell i en mikrosystembasert organisasjon innebærer at lederen er villig til å delegere 
ansvar og ledelsesoppgaver til de selvstyrte teamene, noe som medfører direkte inngripen i 
lederens egen hverdag.  
 
Et annet viktig lederaspekt i rolleutøvelsen er å sette ord på følelser forbundet med endringen, 
både de gode og visjonære, men også de dårlige følelsene. I tillegg må lederen tørre å 
fokusere på konsekvenser av å ikke gjennomføre en endring (Bogler og Nir). 
Endringsprosesser kan være smertefulle og ordtaket ”Forandring fryder” gjelder 
erfaringsmessig ikke denne type endringer. De fleste endringsprosesser vil oppleves truende i 
det de innebærer at medarbeiderne føres ut av trygge velkjente rammer og føres mot noe 
ukjent. En leder som evner å kommunisere og forklare disse mekanismene, og som klarer å 
fylle oppgaven som rollemodell vil dempe angstnivået blant de ansatte.  
 
Kommunikasjon er vanskelig, men desto viktigere når det empirisk er vist at minst 50 % av 
organisasjonen må ha en felles forståelse av endringsbehovet hvis en endring skal lykkes 
(Kotter).  
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Eksempelet Vejle sykehus 
Velje sykehus på Jylland er blitt et referansesykehus i det danske helsevesenet og får topp 
skår på alle kvalitetsindikatorer, inklusive økonomistyring. Sykehuset har innføret 
mikrosystem og ledelsen har i stor grad delegert fag, personell og økonomiansvar ned på 
avdelingsnivå. I tillegg har de innført økonomisk insitament, slik at avdelingene selv 
beholder 30 % av overskuddet de genererer. Fordi avdelingene hvert år går med betydelige 
overskudd får de tilstrekkelig handlingsrom til å fokusere på fag og kvalitet. Avdelingene 
som autonome enheter bestemmer selv hvordan de vil benytte dette overskuddet. 
Sykehusdirektøren hevder at et av suksesskriteriene er den delegerte myndigheten til 
avdelingsnivå og til de autonome tverrfaglige enhetene. På denne måten opplever han at sin 
egen rolle som øverste ansvarlige sjef er betydelig minimert. Ansvaret for fagligheten og 
økonomikontroll tas på alvor i de tverrfaglige teamene og han behøver kun å intervenere i de 
få tilfellene hvor forhåndsdefinerte delmål ikke oppnås og der hvor den lokale ledelsen ikke 
fungerer. Som sykehusdirektør gjennom 16 år pekte han også på at dette var en langvarig 
prosess som krevde utholdenhet og fastholdelse av målet over lang tid. Visjonen var på Vejle 
blitt en del av kulturen og innkorporert i hele organisasjonen, for eksempel hadde alle 
møterom og korridorer innrammede og estetisk vakre plakater med ”Våre visjoner” og ”Våre 
verdier”.  
 
 
Hvordan skape god dialog? 
Endringsprosessens hovedbudskap må kommuniseres gjennom dialog, hvor visjonen justeres 
ved innspill fra de berørte underveis. For eksempel ble reorganiseringen på basis av 
mikrosystem ved lungeavdelingen på Haukeland justert ut fra det arbeidet som til sist ble gjort 
i frontlinjen. Klarhet og enkelhet i visjonen er relatert til den tiden og energien som skal til 
(Bogler og Nir, Kotter), og vi tror at klarhet også bidrar til å unngå mistanker om skjulte 
agendaer. Det er svært viktig at dialogene foregår i åpne rom, slik at ikke bare en eksklusiv 
gruppe mennesker deltar. Dermed kan det skapes utrygghet for de som må stå utenfor.  
Det å informere om at ingenting skjer er også informasjon, og fjerner potensiell utrygghet.  
 
Pedagogisk timing 
Pedagogisk timing er, i følge Åkervall, et av de viktigste kriteriene for en vellykket endring. 
Dette følger av at behovet for endring må være modent nok, samtidig som man ikke skal 
vente for lenge. Et visst nivå av kriseforståelse vil derfor være et nødvendig utgangspunkt for 
å iverksette en endringsprosess. Dette fordrer at ledelsen har lykkes i å kommunisere 
sammenhengen mellom opplevd krise og de tilgrunnliggende årsaker. 
 
Kotter beskriver at det finnes et 5-minutters tidsvindu for kommunikasjon av en visjon. Et 
amerikansk talkshow postulerte sågar at overfor ungdom har man 40 sekunder på å nå ut med 
budskapet før tilhørerne detter av lasset. Likeledes innledet Åkervall sitt foredrag med at 
budskapet bare tok noen minutter å si, og at resten var utdypning. Vi tror det er avgjørende å 
formulere visjonen kortfattet. Professor Ole Danbolt Mjøs var en av de fremste 
kommunikatorene for at Norsk Polarinstitutt skulle flyttes fra Oslo til Tromsø, og avsluttet i 
flere år alle sine foredrag, uansett hvor og for hvem, med følgende korte budskap: ”Og for 
øvrig er det min mening at Norsk Polarinstitutt bør flyttes til Tromsø”.  
 
På vårt besøk ved Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm presenterte de sin visjon, 
dannet i forbindelse med sammenslåingen av to store sykehus. De ble spurt om visjonen var 
vellykket. Svaret var at visjonen var vellykket men at de sluttet å kommunisere den for tidlig. 
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Dette er en klassisk feil i all kommunikasjon, og bare understreker betydningen av 
utholdenhet i kommunikasjon (Bogler og Nir).  
 

3.5 Kritiske aspekter 
 
Hvorfor har ordet visjon så dårlig klang i folks ører? Ordet ”Visjon” assosieres ofte med 
utkomme av en floskelgenerator på regionalt nivå. Ofte vil visjoner være en sammenstilling 
av ord som reflekterer viktige verdier i helsevesenet, men når det kommer til stykke har det 
ikke appell eller en nødvendig dragende virkning på de som skal inspireres i hverdagen. Det 
betyr rett og slett ingen ting for den enkelte.  
 
I enhver endringsprosess oppstår det forskjellig form for motstand, både en generalisert 
motstand mot enhver forandring, men også en mer spesifikk, grupperelatert motstand basert 
på en tilsvarende spesifikk argumentasjon mot antatt uønskede følger av endringen. Dette 
representerer de såkalte ”Elefantene” som står i vegen både for å kunne kommunisere 
visjonen effektivt og dernest selve endringen. Som et eksempel har vi for en tenkt 
endringsprosess av kliniske avdelingene i retning mot kliniske mikrosystemer forsøkt å se for 
oss en rekke mulige Elefanter som vil vanskeliggjøre prosessen: 
 
1. Toppledelsen kan oppfatte systemet som ressurskrevende bl.a. fordi det har fokus mot 
bedre pasientbehandling og øket kompetanse hos personalet. Små enheter er generelt 
dyre i drift. Dessuten har en rekke kostbare forandringer i sykehusene vært 
gjennomført de siste årene uten den tilsiktede effekt.  
Kommentar: Systemene har ikke minst også fokus mot en mer effektiv pasientflyt og dette er 
vist å føre til kortere liggetid. Denne effekten må vi kunne forvente også kan gjenfinnes i mer 
differensierte avdelinger fordi dette representerer en annen måte å tenke på innenfor 
pasientforløp. Videre viser erfaring at også samhandlingen mellom gruppene og avdelingen 
blir bedre. Dette gir økonomisk gevinst. Videre har satsing på kvalitet alltid vært 
regningssvarende og slitesterkt i det lange løp i kunnskapsbasert virksomhet. 
 
2. Klinisk mikrosystem kan trolig lett misoppfattes som en ytterligere sub-spesialisering 
ved at en oppretter team som kun skal håndtere en spesifikk gruppe pasienter.  
Kommentar: Det er en grunnleggende forutsetning at de små enhetene oppfatter seg som 
celler i et nettverk og ikke som kliniske endestasjoner (medisinske alveoler). Samhandling blir 
satt i fokus, og blir ikke ansett som en uforutsett vanskelighet som belaster de kliniske 
avdelingene. Dette er mye godt situasjonen i dag. Videre er det en grunntanke at de kliniske 
mikrosystemene skal ha fokus mot enhetlig pasientforløp omgitt av en liten gruppe 
helsearbeidere, og således forutsatt av hver enhet i tillegg til sin spisskompetanse også skal 
kunne håndtere 90 % av pasientens andre problemstillinger.  
 
3. De små enhetene blir uforholdsmessig sårbare ved fravær grunnet intercurrent 
sykdom og annet sykefravær.  
Kommentar: Som enhver marginalt bemannet avdeling vil også en avdeling basert på 
mikrosystemer være det, men det utstrakte fokus på samhandling og det faktum at klinikerne, 
både sykepleiere og leger vil være trenet på å håndtere 90 % av pasientens sykdomsspekter 
være en betydelig dempende faktor på dette problemet. Erfaringer fra Lund viser at det 
generelle sykefraværet går ned fordi lysten til å gå på jobb øker med økende ansvar for den 
enkelte.   
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4. En sterk identifisering med mikroteamet vil kunne svekke de ansattes opplevelse av å 
tilhøre et større fellesskap og en overordnet organisasjon. 
Kommentar: Som tidligere nevnt vil en slik organisering medføre en betydelig fokusering på 
samhandling, noe som bl.a. uttrykkes ved deltagelse i avdelingens felles morgenmøter, 
undervisningsmøter og ikke minst utarbeiding av samhandlingsrutiner. 
 
5. Skepsis fra legegruppen for at deres arbeidsansvar blir fragmentert på flere slike 
team og at ansvarsforholdet mellom assistentlege og overlege kan bli uklart. 
Kommentar: Endringen avspeiler dreiningen i helsevesenet fra profesjonsstyrt til 
pasientrettighetsstyrt, og dette må selvsagt få konsekvenser for organiseringen. Det er 
imidlertid viktig å fokusere på pasientopplevd kvalitet, noe som er et parameter også 
legestanden lett burde kunne stille seg bak. Det ligger også en effektiviseringsgevinst og et 
potensial for bedre faglige resultater som burde tiltale legegruppen. 
Når det gjelder momentet om ansvarsfordeling står overlegens overordnede ansvar fast, og 
systemet representerer bare en endring i arbeidsfordeling og ikke en ansvarsfordeling. 
 
6. Iboende konflikter mellom de respektive faggruppene: En anestesilege har sin 
bakgrunn og tilhørighet innen anestesiologien og intensivmedisin med sine spesielle 
synspunkter og behandlingstradisjoner. Den samarbeidende indremedisiner har på sin 
side en helt annen bakgrunn og tilhørighet. Dette vanskeliggjør samarbeidet. 
Kommentar: Dette er allerede et problem i dag da et stort antall pasienter har problemer som 
betinger kontinuerlig samarbeid over faggrensene. Et samarbeid mellom faste personer 
innenfor mikroteam vil tvert i mot kunne bidra til å bygge ned disse motsetningene gjennom 
erfart samarbeid og felles standardisering av behandlingen.  
 
7. Det kan tenkes at det innen sykepleiegruppen vil råde en viss skepsis hvorvidt denne 
reorganiseringen vil medføre at de må utføre oppgaver og ta kliniske beslutninger som 
tradisjonelt ligger utenfor deres ansvarsområde. 
Kommentar: Dette punktet er høyst reelt, men betraktes normalt som en gevinst og ikke som 
en trussel. Det betinger at kompetansen til sykepleierne økes tilsvarende med nye oppgaver. 
Dette ivaretar det problem at sykepleierne som den høykompetansegruppe de er, har et svært 
smalt avansementspekter innenfor vanlig sykepleie. Med mindre de tar videreutdanninger 
som intensivsykepleier eller administrative påbygninger, kan en sykepleier risikere å gjøre 
nøyaktig det samme første dag på jobb som han/hun gjør på sin siste etter 40 yrkesaktive år.  
 
8. Systemet vil gi et rotete og uoversiktlige ansvars- og tilhørighetsforhold. Spesielle 
grupper som fysioterapeuter etc. er knapphetsressurser og må delta i en rekke team. 
Hvordan skal ansvars- og ledelseslinjene utformes og kan de forventes å ha en opplevd 
tilhørighet til en rekke team hvor teamtilhørighet vektlegges? 
Kommentar: Systemet er 100 % avhengig av å organiseres og oppfatte seg selv som celler i et 
nettverk, og det ligger i sakens natur at en rekke funksjoner må være teamovergripende. 
Forutsatt en underliggende kultur av samarbeid og positivitet vil det være mulig å skape en 
balanse mellom engasjert tilhørighet og overgripende funksjon. 
 
9. Hele utdanningssystemet er bygd opp rundt en tradisjonell organisering av 
avdelingene, og vil medføre at en stadig utdanner helsepersonell i notorisk uttakt med 
virkeligheten. 
Kommentar: Utdanning slik den er i dag er i overveiende grad rettet mot sykdomsforståelse 
og behandling og mot pasienten selv og i betydelig mindre grad mot selve organiseringen. 
Dette kjennetegnes av at helsepersonell ofte har en liten forståelse for grunnleggende 
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organisatoriske problemer i helsevesenet og deres holdninger er først og fremst basert på 
egen empiri og i liten grad på dosert kunnskap. Utdanningsinstitusjonene må gjenspeile nye 
måter å organisere sykehusene og pasientbehandlingen på. 
 
10. Overordnet ressursfordeling mellom avdelinger som bidrar i reorganiseringen. Den 
tradisjonelle organiseringen mellom storavdelinger blir utydeligere og ledelseslinjene og 
ressurstildelingen vanskeliggjort.  
Kommentar: Dette er klart en ledelsesutfordring som krever at overordnet ledelse og de 
forskjellige avdelingene ser seg selv i en større sammenheng. Dette er allerede i dag en av de 
store utfordringene en har i organiseringen av sykehusene og kan knapt bli verre enn det er i 
dag. En organisering i klinikker kan muligens gjøre prosessen lettere. Her vil en effektiv og 
velkommunisert visjon være et betydelig hjelpemiddel. 
 
11. ”Budsjettkontroll” som visjon 
I flere år har det for mange av landets helseforetak vært ett tema som har vært 
framtredende i styrearbeid, ledelsesarbeid og som tema blant ansatte: Budsjettkontroll. 
Endringer i organisasjonene blir i dag ofte oppfattet som, og viser seg å være, forsøk på 
å endre virksomheten i et forsøk på å skaffe økonomisk kontroll.  
Kommentar: Et underliggende budskap i de fleste større strukturelle endringer er økonomiske 
innsparinger, noe som negativt påvirker ansattes endringsvilje og deltagelse. Det at 
helsevesenet har behov for en ny måte å organisere sin virksomhet på med bakgrunn i gapet 
mellom forventninger og tilgang på ressurser er ingen overraskelse. Men fremfor å 
utelukkende bruke budsjettpisken må vi snu oss og se at det finnes måter å arbeide på som gir 
oss større selvstendighet, tilfredse pasienter og kanskje økonomisk overskudd på sikt, 
populært kalt ”handlingsrom”. Kunsten er å inspirere ansatte til å tenke annerledes, og finne 
de gulrøttene vi til stadighet maser om.  
 
12. Organisasjonens dyrehage 
Elefantene, urpingvinene, ringrevene og muldvarpene i en organisasjon er eksempler på 
at indre motstand i en organisasjon blir farlig dersom man ikke følger opp de som 
undergraver endringsprosessene. I noen tilfeller kan det være nødvendig å gi disse mindre 
makt eller å flytte de dersom de skaper alt for store hindre eller handler inkonsistent i forhold 
til målene.  
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4. Avsluttende kommentar 
 
I utgangspunktet var vi alle svært skeptiske til selve begrepet visjon. Vi har tidligere betraktet 
visjoner som noe overordnet, uten konkret substans og ikke overførbar til egen hverdag. Etter 
å ha hørt hva Åkervall med sunt vett og gjennom målbevisst ledelse hadde gjennomført i 
Lund meldte følgende spørsmålet seg: ”Er dette mulig å gjennomføre hos oss, og hvordan får 
vi det til?” Oppgaven ble til dette formålet for vid, derfor endte vi opp med å drøfte hvordan 
vi skulle få solgt ideen og tent gnisten hos våre kolleger. Dette kalles simpelthen visjon. Som 
innbitte realister har vi gjennom denne uvante prosessen fått illustrert hvordan 
endringsprosesser er avhengige av ledelse, og hvordan visjonen kan være et effektivt redskap 
i disse prosessene: 
 

• Man må bevisst skille mellom begrepene visjon, slagord og plan, som alle tre har ulike 
fundament og formål. Visjonen skal lede, styre og inspirere. 

• Kriseforståelse er avgjørende for å få medarbeidernes tilslutning i startfasen av 
endringsprosesser.  

• En effektiv visjon må inneha alle kriteriene som er drøftet. Den må være forestillbar, 
attraktiv, gjennomførbar, fokusert, fleksibel, meddelig og vitaliserende. Disse 
kriteriene bør brukes som en lakmustest på alle visjoner. 

• Ledertrådene i en endringsprosess er ikke alltid knyttet til en visjon, men å ha 
kunnskap om hvordan visjonen bygges opp gir innblikk i andre viktige sider av 
endringsprosessen. 

• Visjoner må ledes, justeres og kommuniseres. 
• Elefantene må ut av veien. 
• Vi har i denne prosessen tilegnet oss kunnskap som også kan brukes i prosesser hvor 

visjonen er svakt utviklet eller mangler.  
 
Vi konkluderer med at visjonen har en plass i endringsprosesser så lenge den ivaretar de 
beskrevne kriteriene. Visjonen kan bli et redskap og en samlende veileder for alle nivåer i 
organisasjonen, og trenger ikke ende opp som en floskel. 
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