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1. Bakgrunn: 

 

Den spesielle problemstillingen: 

Opptakten til vår historie er erfaringer med en pasient som har psykisk utviklingshemming i tillegg 

til en rekke diagnoser og problemstillinger som krever oppfølging fra flere spesialister. Pasienten 

har i barndommen vært til en rekke innleggelser ved barneavdelingen og har blitt fulgt opp derfra. 

Pasienten er nå 17 år og skal overføres fra barneavdelingen til spesialisthelsetjenestens tilbud til 

voksne pasienter. Pårørende har forventinger til at helsevesenet fortsatt skal kunne tilby en 

helhetsomsorg.  

Ansvaret for koordineringen av hjelpetiltak overføres nå til pasientens fastlege som tidligere ikke 

har møtt pasienten. I samarbeid med kommunen starter voksenhabiliteringen opp med å utarbeide 

en individuell plan for pasienten.  

Problemene begynner når fastlegen ønsker å henvise pasienten til en rekke undersøkelser i 

spesialisthelsetjenesten. Denne pasienten samarbeider ikke og alle undersøkelser må derfor gjøres i 

narkose. Målet er å få gjennomført alle undersøkelsene i samme seanse. Fastlegen er usikker på 

hvor henvisningen skal sendes og søker råd hos voksenhabiliteringen. Rådet er at legen skal sende 

henvisninger til de enkelte avdelinger med forespørsel til en av disse om å ta over det koordinerende 

ansvaret for pasienten under sykehusoppholdet. Det viser seg imidlertid at henvisingene blir avvist 

alle steder, ingen vil ta mer ansvar for pasienten enn det som tilfaller den enkelte avdelings 

oppgaver. De ulike spesialistene har fokus på spesifikke fagområder og organer, de er spredt på 

ulike avdelinger innenfor ulike divisjoner. Det viser seg nå at sykehuset ikke har noen faste rutiner 

for håndtering av slike saker. 

Det oppstår en frustrerende situasjon for alle parter og de pårørende blir svært opprørte forståelig 

nok. 

 

Den generelle problemstillingen:  

Denne pasienthistorien er ikke unik. Pasienter med flere diagnoser som trenger omfattende 

behandling av flere spesialister på samme tid er vel kjent som et problem i spesialisthelsetjenesten. 

Allikevel er det for mange eksempler på at sykehusene ikke er i stand til å håndtere disse pasientene 

på en tilfredsstillende måte.  

Dette er alvorlig av flere grunner. For det første endres pasientpopulasjonen i retning av at flere 

pasienter i fremtiden vil ha flere ulike sykdommer og tilstander som krever omsorg og behandling 

på samme tid. Viktige momenter i dette bildet er at befolkningen blir eldre og flere får kroniske 

sykdommer. Videre vil utviklingen i kreftbehandlingen gjøre at pasientene i fremtiden i større grad 
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vil dø med sin sykdom enn av sin sykdom. Lignende utvikling ser man også ved behandling av 

alvorlige infeksjonssykdommer som HIV/AIDS, hepatitt og tuberkulose. 

For det andre ser vi at det skjer en utvikling i retning av industrialisering av helsetjenesten. Dette er 

delvis et resultat av den teknologiske utvikling som åpner for nye behandlingsmuligheter, men som 

samtidig setter krav til spesialkompetanse og utnyttelse av kostbart utstyr. Resultatet er at stadig 

flere spesialister får innsnevret sitt arbeidsområde.  

Det tredje momentet er organiseringen av spesialisthelsetjenesten som de senere år i større grad enn 

tidligere har blitt preget av et desentralisert resultatansvar spesielt med tanke på økonomi. Dette har 

gjort at hver avdeling eller klinikk i stor grad arbeider som en selvstendig enhet og søker å unngå 

oppgaver som kan innebære økte utgifter på budsjettet.  

For å oppsummere dette i et forenklet bilde kan man si at organiseringen og delvis 

industrialiseringen av spesialisthelsetjenesten har medført sterkere vertikalt forankret ledelse og 

ansvarsfordeling innenfor hver avdeling/klinikk mens pasientene i større grad en noen gang trenger 

tjenester som går horisontalt og bryter gjennom grensene for disse vertikale enhetene.  

For å løse denne utfordringen kreves det langt større grad av samhandling mellom disse enhetene i 

fremtiden. 

 

Den praktiske lederutfordring: 

Det er en spesiell pasienthistorie som er grunnlaget for denne oppgaven, historien er tilfeldig valgt 

blant mange.  

Vi har valgt å fokusere på den praktiske lederutfordringen som denne problemstillingen fører til for 

en leder på nivå 3 innenfor et helseforetak. Lederen i denne historien forsøker å bidra til at en 

pasient med sammensatt problemstilling skal få et tilbud der flere avdelinger samhandler. De store 

overordnede utfordringer hva gjelder organisering og styring av helsetjenesten er rammen for 

problemstillingen men er i mindre grad diskutert i denne oppgaven. 

 

2. Vår historie: ”Å bære sprikende staur” 

 

Preben er leder for en avdeling underlagt psykiatrisk divisjon og møter ofte på pasienter som 

trenger utredning ved flere avdelinger. 

Dersom Preben skal lykkes med å få til samhandling mellom ulike enheter som utreder og 

behandler disse pasientene, må flere avdelinger i ulike divisjoner/klinikker involveres. Han 

diskuterer problemstillingen først med sin leder Lise og de blir enig om at Preben tar initiativ til et 

møte. Han lager en invitasjon der problemstillingen baseres på pasienthistorien som angitt i 
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innledningen og andre lignende tilfeller. Møtet berammes en måned senere. Inviterte deltagere er 

ledere ved flere avdelinger som han vet ofte møter lignende problemstillinger. Møteinvitasjonen er 

forankret i linjeledelsen, og divisjonsdirektøren videresender invitasjonen til aktuelle direktører på 

hennes ledernivå. Lise mener for øvrig at dette er et strålende initiativ fra Prebens avdeling og 

Preben mottar mye verbal støtte. 

Svarene Preben mottar fra flere av de inviterte er ikke oppløftende. Per som er leder for ortopedisk 

avdeling svarer at han ikke har tid til å prioritere dette. Anestesiavdelingens leder Kari, mener 

problemstillingen ikke er aktuell for hennes avdeling, Ola på medisinsk avdeling viser til at han tok 

initiativ til et tilsvarende møte i fjor i forbindelse med diskusjonen om omorganisering, men at han 

ikke opplevde noen respons og at han derfor ikke vil delta nå. Fra de andre hører Preben ingen 

ting.  

14 dager før møtet orienterer han sin leder om dette. Hun vil ta saken opp på neste ledermøte i 

foretaksledelsen. Resultatet av dette er at det går en innkalling til de samme aktørene. Møtet har da 

blitt forskjøvet med en måned.  

Dagen møtet skal holdes er Preben nervøs. Dette er en sak han brenner mye for og han har mange 

gode argumenter. Hans ønske er å komme frem til en mal som kan brukes for samhandling rundt 

pasienter som trenger utredning ved flere avdelinger. Hvordan barneavdelingen bør overføre sine 

pasienter til voksenmedisinen er også noe han vil ta opp. Prebens mål er at helseforetaket skal 

kommer frem til en praksis som blir gjeldende for pasienter med sammensatte diagnoser. Det vil i 

større grad kreve individuelle pasientløp og formalisert samhandling mellom ulike avdelinger enn 

det som er tilfellet i dag. Preben har forberedt seg grundig på hvordan han skal legge frem sine 

argumenter.  

 

Flere av de innkalte uteblir fra møtet. To av fire divisjonsdirektører kommer, fire av seks avdelinger 

stiller, hvorav to kun er stedfortredere uten beslutningsmyndighet. Divisjonsdirektør Lise har påtatt 

seg å lede møtet og innleder med å rose Preben for initiativet. Hun håper møtet skal bli starten på 

en viktig samhandlingsprosess som også vil føre til bedre ressursutnyttelse. Hun gir deretter ordet 

til Preben som har laget en powerpoint-presentasjon. I denne skisserer han problemene 

helseforetaket møter på ved henvisning av sammensatte pasienter der samhandling er nødvendig.  

Underveis legger han merke til at mange ikke følger med på presentasjonen. Per mottar en calling 

og forlater rommet tidlig under presentasjonen.  Kari sitter hele tiden og leser i noen papirer. Ola 

virker aggressiv og utålmodig. Det virker som han hele tiden vil avbryte Preben og han er da også 

førstemann som tar ordet. ”Hvem er dere fra psykiatrisk divisjon til å snakke om samhandling. I 

går hadde vi en pasient innlagt hos oss som truet med å ta livet sitt, og det var ikke mulig å få tilsyn 
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fra psykiatrisk avdeling. Dessuten tok vi opp disse problemstillingene i fjor. Vi mener problemet 

med samhandling bedre vil la seg løse om vi organiserer helseforetaket slik vi foreslo. Men dette 

ville ingen høre på.” Kari ser opp fra sine papirer og sier:” Hva er egentlig problemet? Vet du 

hvor mange pasienter vi snakker om? Jeg kan ikke skjønne at dette er et problem av et slikt omfang 

at det ikke kan løses fra sak til sak”. Per som nå har kommet tilbake, sier seg enig i dette. ”Her må 

vi først kartlegge hvor stort problemet egentlig er”. Truls fra barneavdelingen ber om ordet. Han 

sier at han ikke kan forstå at det er han som skal henvise pasientene til alle mulig slags avdelinger. 

Det er da ikke hans og barneavdelingens skyld at resten av foretaket er organisert som de er?  

Det hele ender med at Lise beslutter at Preben, Kari og Truls skal utarbeide en rapport som skal 

leveres til henne. Rapporten skal beskrive problemstillingen, si noe om omfanget og gi forslag om 

videre håndtering av saken. Lise vil så legge denne frem for foretaksledelsen for beslutning. Preben 

er svært skuffet over resultatet, men det virker som de andre i møtet er tilfreds med denne 

løsningen. 

En måned senere leveres rapporten, som etter Prebens oppfatning er både grundig og har gode 

løsningsforslag. Siden har imidlertid ingen tatt fatt i dette.  Det ble enda en ”rapport for skuffen”. 

Pasientbehandling og utredning er fortsatt dårlig samkjørt. Man må ved helseforetaket fortsatt 

diskutere fra sak til sak. Dette brukes det mye ressurser på. Preben har fortsatt opplevelsen av at 

pasientene får for dårlig oppfølging og behandling som følge av manglende samhandling. 

 

3. Ledelsesmessige utfordringer 

 

3.1: Autoritet og beslutningsprosesser 

Preben forsøker å starte en prosess der målsetningen er å bedre samhandlingen mellom avdelinger 

og spesialister rundt pasienter med mange diagnoser. I utgangspunktet er dette en målsetning alle 

burde stille seg bak. Likevel når ikke Preben frem.  

Det første problemet han møter på er manglende autoritet og legitimitet overfor andre ledere på 

samme nivå. Vi vil se nærmere på om dette helseforetaket har et klart forhold til hvem som har 

autoritet og hvem som står for beslutningsprosesser. 

 

3.2: Samhandling og organisering 

Det går også klart frem at helseforetaket mangler rutiner for samhandling mellom enheter. Det er 

derfor naturlig å undersøke hvilke mekanismer som kan ligge til grunn for at slike rutiner mangler. 

Videre vil vi se på hvordan helseforetaket kan lykkes med å få slike rutiner på plass. 
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3.3: Motstand og endingsprosesser 

Når først møtet kommer på plass, møter Preben mye motstand. Det virker ikke som lederkollegaene 

ser behovet for de samme endringene som han er opptatt av. 

Vi er interessert i å finne ut hvorfor møtedeltagerne reagerer som de gjør og hvilke mekanismer som 

kan ligge bak dette.  

Vi vil også se på hvilke metoder Preben kan anvende for å lettere å nå frem med sine forslag. 

 

3.4 Valg av teorier 

3.4.1 Organisasjonsformer og organisasjonskultur 

Vi har tatt for oss T. Colbjørnsens bok ”Fleksibilitet og forutsigbarhet” fra 2003. Boken tar for seg 

spenningen mellom det å ha en forutsigbar/byråkratisk organisasjon på den ene siden og på den 

andre siden en fleksibel organisasjon som gjør oss i stand til å møte ulike kunde/brukerbehov. 

Boken er relevant for flere av problemstillingene i vår historie, blant annet i forhold til å beskrive 

mekanismer for beslutningsprosesser og samhandling innen for en organisasjon. 

Videre har vi sett på kapitelet om ”The professional Bureaucracy” fra H. Mintzberg sin bok 

”Structure in fives” fra 1983.  Her beskrives en organisasjonsform som kan forklare noen av de 

mekanismene som synes å ligge til grunn for de samhandlingsmekanismene som forkommer i 

helseforetaket vår historie er hentet fra. 

Fra boken ”Mekaniseringen tar makten” av G. Morgan fra 1988 har vi sett på kapitelet 

”Vitenskaplig ledelse”. Her får vi en beskrivelse av mekanisering og industrialisering som også er 

gjeldende i helsevesenet. 

 

3.4.2 Endringsledelse 

Det Preben forsøker å få i gang kan oppfattes som en endringsprosess, men han møter mye 

motstand. For bedre å forstå disse motstandsmekanismene, har vi søkt etter teorier innenfor 

endringsledelse. 

I sin bok ”Beyond the Wall of Resistance” fra 1996 beskriver R. Maurer i kapitel 2 “The Nature of 

Resistance” og i kapitel 5 ”Getting beyond the Wall” teorier om hvordan forslag til endring møtes i 

en organisasjon. Videre beskrives metoder en leder kan bruke for å håndtere ulike former for 

motstand. 
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4. Drøfting og refleksjon i lys av relevant ledelsesteori 

 

4.1 Organisasjonsformer og organisasjonskultur 

4.1.1 T. Colbjørnsen: ”Fleksibilitet og forutsigbarhet” (2003) 

Historien beskriver en situasjon der det går frem at helseforetaket mangler samhandling på tvers av 

avdelinger og at det er vanskelig å starte endringsprosesser. Slik manglende fleksibilitet er vanlig å 

finne innenfor organisasjoner med en byråkratisk/hierarkisk organisering. 

Preben opplever et press fra mange hold om å bedre pasienttilbudet og han får samtidig delegert 

ansvar for å tilrettelegge for en endingsprosess. Slike fleksible drivkrefter kan være et utrykk for at 

en fleksibel organisasjonsform også er til stede.  

Det virker ikke som helseforetaket er bevisst de ulike kreftene og de mekanismene som er med på å 

forme organisasjonen. Lederens manglende autoritet og legitimitet kan også sees inn i en slik 

sammenheng. 

Colbjørnsen hevder at organisasjonsformer må kunne kombineres, avhengig av hvilke drivkrefter 

organisasjonen utsettes for. 

Mange bransjer som tidligere var beskyttet av et offentlig monopol er nå blitt åpnet for konkurranse 

og eksponeres for markedslignende mekanismer. For sykehussektoren kommer det blant annet til 

uttrykk som innsatsstyrt finansiering, fritt sykehusvalg og rapportering av ventelister. 

Fravær av konkurranse kan føre til at en lar være å føye seg etter variasjoner og endringer i 

kundenes ønsker, fordi omstillinger ofte medfører ubehag og uro for ledelse og ansatte. Mangel på 

konkurranse fører derfor lett til at virksomhetene blir lite omstillingsdyktige og fleksible, og dermed 

også mindre kundevennlig og effektive. Dette var en av beveggrunnene for å innføre 

konkurransemekanismer innenfor helsesektoren som fritt sykehusvalg og innsatsstyrt finansiering. 

Krevende kunder gir økt konkurranse da de kjenner, og er bevisste, sine behov og velger 

leverandører etter å ha skaffet seg oversikt over hva markedet kan tilby. Det er i økende grad 

akseptert at bedre tilgang på informasjon og flere rettigheter gjennom lovverk gjør at pasientene 

stiller mer krav.  

Selvbevisste arbeidstakere er også en viktig drivkraft for fleksibilitet. De nye arbeidstakerne har 

forventinger om at arbeidet skal gi mulighet for innflytelse, faglig utvikling og selvrealisering. 

Villigheten til å underordne seg hierarkiske organisasjoner og innordne seg autoritære sjefer blir 

mindre. Kunnskapssamfunnet med sterk spesialisering gjør imidlertid den enkelte mer avhengig av 

samarbeid for å kunne levere et komplett stykke arbeid. Det skjer mest effektivt innen rammen av 

en bedrift, der man kan trekke veksler på allerede etablert infrastruktur av kollegaer og teknologi. 
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Konkurranseaspektet har betydning for vår historie. Helseforetaket utsettes for 

konkurransemekanismer i form av fritt sykehusvalg, innsatsstyrt finansiering, ventelisterapportering 

med mer. De møter i tillegg kravstore pasienter som er bevisst sine rettigheter og lovverk.  Noen 

pasientgrupper kan da lett prioriteres fremfor andre. Det er foretatt noen undersøkelser der man har 

sett etter slike vridningseffekter uten at det blir bekreftet (personlig meddelelse Jon Magnussen, 

NTP 2008). Mange anekdoter kan likevel tyde på at vridningseffekt til en viss grad forekommer. 

Det gjør at en pasient med en sammensatt tilstand, lettere taper i konkurranse med andre pasienter. 

Helseforetaket har også bevisste og kravstore arbeidstakere. Foretaket konkurrerer om personell 

med høy kompetanse. Arbeidstakere søker seg til sykehus der de får jobbe med sine spesialområder, 

får mulighet for spesialisering, forskning og fagutvikling.   

Konkurransemekanismene som er innført i spesialisthelsetjenesten må imidlertid betegnes som 

kvasimekanismer, da helseforetakene måles mye på kvantitet og i mindre grad på kvalitet. Videre er 

det lite konkurranse mellom helseforetakene for å gi tilbud til pasienter med sammensatte lidelser. 

Sykehusets konferansefortrinn vil derfor ikke uten videre øke ved at man bedrer tilbudet til 

pasienter med sammensatte diagnoser. Så lenge et bedre og mer fleksibelt tilbud til vår pasient ikke 

medfører konferansefortrinn for helseforetaket, eller økt status/kompetanseutvikling for den enkelte 

arbeidstaker, vil man ikke kunne forvente å møte endringsvilje i organisasjonen. Dette er 

mekanismer som kan ha vært medvirkende til den negative holdningen Preben møtte ved innkalling 

til og ved gjennomføring av møtet. 

 

Colbjørnsen beskriver hvordan ulike mekanismer påskynder mer fleksible organiseringsformer. 

Fleksible organisasjoner må også inneholde enkelte byråkratiske mekanismer. Noen av dem kan til 

og med være hensiktsmessige og nødvendige å bygge inn i fleksible bedrifter. Det er særlig synlig i 

byråkratiets tydelige organisering av ansvar.  

Byråkratiet har også egenskaper som skaper ineffektivitet ved å kvele initiativ og motivasjon. Sterk 

arbeidsdeling mellom faggrupper og avdelinger kan skape revirholdninger og hindre samarbeid mot 

felles mål. Det gjør det vanskeligere å formidle viktig informasjon horisontalt mellom avdelinger 

som er avhengige av å samarbeide. 

Organisasjonen ved vårt helseforetak har byråkratiske trekk der de ulike avdelingene har 

spesialiserte oppgaver. Denne spesialiseringen gjør det vanskelig med fleksibel samhandling 

mellom enhetene og kan være medvirkende til at Preben mangler autoritet og 

beslutningsmyndighet. En mer fleksibel organisasjonsmodell ville kunne motvirket dette.  De 

byråkratiske linjene i helseforetaket kan også påvirke Prebens mulighet til å nå frem med 

nødvendige tiltak gjennom overordnede beslutninger.  
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Delegering av resultatansvar er en organisasjonsform som modifiserer den klassiske 

byråkratimodellen. Delegering av resultatansvar endrer styringsprinsipper  fra styring etter 

instruksjon til styring etter mål. Vidtrekkende delegering kan føre til at det oppstår en 

”taksameterkultur” der opptattheten av resultatet i egen enhet underminerer viljen til å dele 

kunnskap og ideer på tvers av avdelinger. Delegering kan på denne måten føre til større rigiditet, i 

stedet for økt fleksibilitet. Dette kan også være mekanismer som medfører manglende samhandling 

ved helseforetaket i vår historie. 

En innvending mot å styre virksomheten etter bare tallfestede mål, er faren for målforskyvning og 

såkalte vridningseffekter. De resultatene som ikke kan tallfestes, står i fare for å bli nedprioritert. 

Fordelen med kvantifisering er at det forenkler oppfølgingen av enhetens resultater og gir høy 

styrings- og motivasjonskraft. I praksis vil det normalt brukes en kombinasjon av kvantitative og 

kvalitative mål. Utforming av gode resultatmål er noe av det vankeligste med å delegere myndighet 

og ansvar. Innslag av byråkratiske mekanismer er nødvendige for å få en optimal målstruktur på 

plass. Blant annet må byråkratiske mekanismer til for å sikre at det bygges inn kvalitetskrav og mål 

på kunde- og brukertilfredshet. Resultatenhetene må ofte utsettes for overordnet press for å tilstrebe 

maksimal måloppnåelse.  

 

Delegert resultatansvar benyttes i stor utstrekning innenfor helseforetakene. Vi måles først og 

fremst etter økonomi med innsatsstyrt finansiering (ISF) basert på diagnose relaterte grupper 

(DRG). Videre brukes ulike nasjonale og regionale kvalitetsmål i form av rapporteringsparametere 

som ventelister og andel med rett til nødvendig helsehjelp, antall korridorpasienter, strykninger av 

planlagte operasjoner og sykehusinfeksjoner med  mer. Ved enkelte helseforetak er det også innført 

registrering på tildeling av og pasientansvarlig lege (PAL). Innenfor psykiatri og barnehabilitering 

rapporteres også antall pasienter med individuell plan (IP). Ingen av disse parametrene sier noe om 

nivå av samhandling eller om vi dekker alle nødvendige oppgaver/pasientbehov. 

Bruk av PAL og IP kunne ha vært nyttige insitamenter til å styrke samhandling. Da måtte disse i 

større grad ha blitt brukt som kvalitative parametere og ikke kun som kvantitative mål som i dag. En 

forbedring av tilbudet til pasienter som har mer sammensatte problemstillinger finner vi ikke igjen i 

målrapporteringen. Dette kan være en av årsakene til manglende vilje ved de ulike avdelingene til å 

se behovet for en endret praksis ved helseforetaket. En byråkratisk organisasjon vil kunne regulere 

samhandling om en sammensatt pasient. Dette kan skje gjennom overordnet resultatansvar eller ved 

bruk av måleparametere som gjør at det mulig for den enkelte avdeling å synliggjøre sin del i 

samarbeidet. Med andre ord må resultat av utredning og behandling for vår pasient kunne 
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gjenkjennes som økonomiske insentiver og kvalitetsmål. Den byråkratiske organisasjonen kan sikre 

at lover og pålegg følges.  

Det er likevel ikke sikkert at man klarer å utarbeide gode nok kvalitetsmål som får gyldighet for vår 

problemstilling. Da må man ta i bruk andre og mer byråkratiske styringsmekanismer i form av 

beordring for å sikre at pasientens sikkerhet og rettigheter best mulig blir ivaretatt.  

 

Empowerment er en mekanisme som fremmer aktivt engasjement og kreative bidrag fra den enkelte 

medarbeider. De ansatte har ofte mer informasjon og kompetanse enn ledelsen i mange saker. En 

fleksibel virksomhet må derfor ha mekanismer som når helt ut til den enkelte medarbeider, og som 

motiverer dem til å ta tak i nye situasjoner og krevende kunder på en offensiv og ansvarlig måte.  

Empowerment innebærer også at den enkelte ansatte oppmuntres til å ta egne initiativ, bruke sitt 

beste skjønn og sette egne ideer ut i livet uten først å søke overordnede om tillatelse. 

Organisasjonsstrukturen skal støtte opp under konstruktive initiativ nedenfra og ikke bare 

kontrollere og motivere medarbeidere til å gjennomføre handlinger som er pålagt ovenfra.  

Selv i organisasjoner der empowerment har stor utbredelse har byråkratiske mekanismer viktige 

funksjoner. De vil sikre at lite attraktive oppgaver utføres, langsiktig kompetanse- og 

produktutvikling forankres, feil forebygges der disse kan ha alvorlige konsekvenser og for at 

strategiske avgjørelser blir vedtatt og gjennomført. 

Preben tok initiativ og i tråd med det man anser riktig for empowerment, ble han oppfordret og 

støttet av sin leder igjen. For å få gjennomført møtet måtte dette forankres i linjen. Det var ikke 

mulig å gjennomføre en god ide med kun utveksling av ideer horisontalt i organisasjonen. Dette er 

et eksempel på at empowerment alene ikke er nok, nettopp når mindre interessante oppgaver skal 

utføres. Denne pasienten gir ikke faglig status og oppgavene er i utgangspunktet heller ikke lagt inn 

som krav/mål for de ulike avdelingene. Andre avdelinger har ingen ting å vinne, bare oppgaver å 

utføre. Pasienten har likevel rettigheter i følge loven og det kan få fatale konsekvenser hvis ikke 

organisasjonen sikrer at rutiner kommer på plass. Her må derfor empowerment kombineres med 

hierarkiske beslutninger. En må kompensere for stor grad av uvilje mellom avdelingene gjennom 

beslutningsprosesser fra overordnede ledernivå. Dette ble dels gjort i historien ved at lederen på 

nivået over ga legitimitet til oppdraget ved å forankre det i linjeledelsen og sende en møteinnkalling 

og ikke en invitasjon.  

 

Et virkemiddel for å få til horisontalt samarbeid og effektiv flyt i produksjonen er 

prosessorganisering, som er en fellesbetegnelse på tiltak som skal effektivisere samarbeidet og 

flyten mellom avdelinger, leverandører og kunder.  
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En byråkratisk organisasjon med sterk spesialisering i avdelinger og faggrupper er godt egnet til å 

drive effektivt og å møte kundens behov, der spesialisering gjør det mulig å utvikle 

spisskompetanse som gir både lave kostnader og godt faglig arbeid.  

Total kvalitetsledelse er en form for prosessorganisering som tar sikte på å aktivisere medarbeidere 

og ledere i et kontinuerlig arbeid for å bedre den kundeopplevde kvaliteten, innenfor eksisterende 

ramme av avdelinger og faggrupper. Prosesseierskap er også prosessorganisering, der totalansvaret 

for såkalte kjerneprosesser plasseres hos enkeltpersoner eller enkeltavdelinger. Prosesseierens 

ansvar er å samordne ulike aktiviteter uten samtidig å ha instruksjonsmyndighet overfor de 

involverte avdelingene. Det tilsier hyppig bruk av prosjekter, midlertidige arbeidsgrupper og 

etablering av faglig nettverk på tvers av organisasjonen - horisontal samhandling øker. Dette er med 

på å gjøre medarbeidere og ledere mindre opptatt av eget fag, egen avdeling og vertikale prosesser. 

Prosessorganisering går ofte sammen med bestrebelser på å skape flatere organisasjoner og ses 

gjerne i sammenheng med empowerment. Når det oppstår myndighetstvister mellom prosesseier og 

en avdelingsleder, vil ofte sistnevnte vinne frem fordi linjeorganisasjonen gir en sterkere maktbase. 

Dette demotiverer prosessarbeidet, og prosess- og helhetssyn har lett for å tape for de profesjonelle 

fagspesialistene. Prosessmål må derfor være avstemt i linjeorganisasjonen og endelige beslutninger 

om implementering må legges til linjen. Prosessledelse og hierarkiske metoder må sameksistere og 

kravet til å beherske kommunikasjon, dialog og konflikthåndtering blir svært viktig. Det forventes 

at ledere rydder opp i overlappende myndighets- og ansvarsforhold seg i mellom gjennom fokus på 

mål og gjennom dialog. 

Preben får i oppdrag sammen med to andre avdelingssjefer å utarbeide en rapport med forslag til 

løsning. Dette gjennomføres, men det er utydelig mål for oppdraget. Linjeledelsen tar ikke ansvar 

for implementering og videreføring av forslagene.  Andre avdelinger er ikke interessert og kan ikke 

instrueres av Preben. Man kan godt tenke seg at vertikale beslutningsprosesser innenfor de andre 

avdelingene og divisjonene overkjører forslagene som kommer frem i rapporten. Preben er derfor 

fortsatt avhengig av beslutninger i overordnet linjeledelse for å få til ønsket endring. Denne 

beslutningen må komme fra et høyt nok nivå.  

Preben kan likevel vinne frem ved å fortsette nettverksbygging og bedre sin evne til 

kommunisering. Ved prosessorganisering er det et poeng med fokus på endelig mål, tålmodighet og 

evne til dialog. Dette er poenger vi kommer tilbake til ved refleksjon i lys av endringsledelse.  
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4.1.2 H. Mintzberg : ”The professional Bureaucracy” (1983) 

En annen teori som kan belyse problemstillingen i vår historie er teorien ”The professional 

Bureaucracy”. Teorien har sin misjon i å forklare eller å forutse hendelser i ledelse av bedrifter der 

medarbeiderne utøver profesjonelle eller selvstendige funksjoner.  

Gyldighetsområdet er innenfor kunnskapsbedrifter som skoler, universitet, sykehus med flere.  

Teorien tar utgangspunkt i at den enkelte profesjonelle arbeidstaker har kontroll over sine oppgaver 

uavhengig av sine kolleger. For eksempel vil som regel en lege behandle sin pasient uten direkte 

innblanding og skjermet fra sine lege kolleger. Det meste av nødvendig koordinering mellom 

profesjonelle aktører skjer gjennom standardisering av ferdigheter.  

Det som er typisk for profesjonelt byråkrati er at dette har en svært desentralisert og flat struktur 

ved at de profesjonelle arbeidstakerne er den operative kjernen i strukturen. Støttefunksjonene er 

bygd opp og spesialisert som støtte til profesjonelle aktørene. 

Hver profesjonell arbeidstaker gjør sitt arbeid med sine klienter. Den enkelte har fått sin opplæring 

og kan deretter opptre autonomt i sitt arbeid og blir ikke ledet. Et annet kjennetegn med denne 

arbeidstakeren er at vedkommende stiller krav til tilpasset arbeidsbetingelser for å yte innsats.  

Den administrative strukturen preges av at profesjonelle ikke bare vil kontrollere sitt eget arbeid, 

men også gjerne vil kontrollere kollektivt de administrative bestemmelser som angår dem. På grunn 

av den makten disse profesjonelle har så ønsker de gjerne å snu organisasjonspyramiden på hodet 

slik at de selv er på toppen med lederne under dem. Oppnår de ikke den ønskede kontrollen og 

autonomien de mener å ha krav på, vil de ofte forlate virksomheten og fortsette på annet sted der 

dette oppnås. 

Innenfor en slik organisasjon passer en pasient med sykdom i ett organsystem perfekt. I det 

øyeblikket pasienten har flere ulike sykdommer vil organisasjonen få større problemer. 

Noe av årsaken til dette er ikke bare at den enkelte profesjonelle må koordinere sin innsats, men 

også er avhengig av støttepersonellet rundt seg. Dette er en utfordring da de profesjonelle 

organiserer seg på en måte som preges av lojalitet til egen fagdisiplin og til overordnede i vertikal 

retning, mens støttefunksjonene rundt skal gi hjelp til flere på samme horisontale nivå i 

organisasjonen. Dette er uproblematisk så lenge de vertikale kreftene kommanderer de horisontale. 

Problemene oppstår først når flere profesjonelle skal koordinere sin innsats. Da mangler ofte en 

rang-ordnet rekkefølge av beskjeder. Forvirring oppstår for personalet rundt de profesjonelle som 

trekker hjelpepersonell i ulike retninger samtidig. Dette forstyrrer den beskrevne strukturen og den 

kan i følge Mintzberg bryte sammen i en slik situasjon.  

Mintzberg gjør også avslutningsvis et poeng av at de profesjonelle ikke søker sammen fordi de har 

nytte av hverandre, men fordi de trenger å samarbeide om felles resurser. 
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Denne måten å organisere seg på har vært hensiktsmessig for de medisinske spesialiteter. Inndeling 

av menneskekroppen i organsystemer, skille mellom indremedisin og kirurgi og stadig mer 

spesialisering og subspesialisering, har vært med på å forsterke dette. Sett i lys av denne utviklingen 

er det forståelig at samhandling rundt den sammensatte pasienten blir en utfordring slik som i vår 

historie. 

De profesjonelle aktører har i utgangspunktet selvstendige funksjoner som i liten grad har behov for 

koordinering. Denne autonomien er ønsket, den er effektiv og for det meste hensiktsmessig. Likevel 

kan den lett bli et hinder for å få til nødvendig og ønsket samhandling.  

Preben må som ledere i helsevesenet ha kunnskaper om og samtidig være ydmyk til den 

dynamikken som er mellom de profesjonelle, støttefunksjonene rundt  dem og de som er satt til å 

koordinere og lede det hele. Denne kunnskapen er viktig når han skal søke samhandling og 

endringer innenfor den eksisterende organisasjonen i helseforetaket.  

 

4.1.3  G. Morgan: ”Mekaniseringen tar makten” (1988) 

Teoriens misjon er å vise at maskinen nå virker inn på de fleste sider av og ved vår tilværelse. 

Denne mekaniseringen har for det meste vært av det gode og produktiviteten har økt. Skeptikerne, 

på sin side, trekker fram menneskenes fremmedgjøring ved at vi i økende grad har lært å se oss selv 

i maskinens bilde og i tillegg har formet verden i overensstemmelse med de mekanistiske 

prinsippene.  

Gyldighetsområdet finner vi innenfor alle sentraliserte byråkratier og divisjonaliserte selskaper både 

i offentlig og privat sektor der presisjon, sikkerhet og forutsigbarhet er sentralt.  

En konsekvens av denne mekaniseringen er at vi snakker om organisasjoner som om de er maskiner 

og at vi forventer at de skal fungere som maskiner – rutinemessig, effektivt, pålitelig og 

forutsigbart. Ledelse av slike organisasjoner er en prosess bestående av planlegging, organisering, 

ordrer, koordinering og kontroll. Det oppnås gjennom nøye definerte stillinger og hierarkisk 

organisering ved hjelp av omhyggelig definerte kommando- og kommunikasjonslinjer. Dette kalles 

Vitenskapelig ledelse (”Scientific Management”) og er bygd opp etter følgende fem enkle 

prinsipper: 

• Flytt ansvar for organiseringen av arbeidet fra arbeideren og over på lederen.  

• Vitenskapelige metoder må tas i bruk.  

• Velg den personen som er best egnet til å utføre den enkelte jobb. 

• Lær arbeideren opp til å utføre arbeidet effektivt. 

• Overvåk hvordan arbeidet blir.  
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Mekanistiske organisasjoner fungerer bra, i følge Morgan, når det er enkle oppgaver som skal 

utføres og når man skal produsere det samme produktet om og om igjen. Det stilles høye krav til 

presisjon og at de ”menneskelige maskinene” utfører ordren som planlagt. Dette fungerer best innen 

virksomheter som sentraliserer utviklingen av produkter og tjenester og desentraliserer 

tilretteleggingen på en svært kontrollert måte. Den største begrensningen ved organisasjoner som er 

konstruert etter mekanistiske prinsipper, er at de har store problemer med å tilpasse endrede 

omgivelser fordi de er utformet for å kunne nå mål som er fastlagt på forhånd. Skiftende 

forutsetninger krever nye handlinger og svar. Fleksibilitet og evne til kontinuerlig omstilling blir 

viktig for å møte disse utfordringene. Det er derfor viktigere å gjøre ting ”godt nok” til rett tid enn 

til enhver tid å rendyrke den mekanistiske tilnærming til produksjon. Rosabeth Moss Kanter hevder 

at mange bedrifter nå for tiden er rammet av den hun kaller segmentalisme; En mekanistisk 

oppbygging av ulike nivåer, funksjoner, roller og mennesker skaper barrierer og hindringer. 

 

Vår historie viser at en økende mekanisering og industrialisering av helsevesenet kan være en 

forklaring på hvorfor helseforetaket så dårlig håndterer samhandlingen omkring den sammensatte 

pasienten. Dette må lederne ha kunnskap om og ta hensyn til når de skal lede og gjennomføre 

prosesser som skal føre til bedre samhandling. 

De problemer med samhandling som påvises i dette helseforetaket kan være et uttrykk for at en 

mekanistisk tenkemåte og den industrielle innmarsj i helsevesenet har gått for langt. Den 

sammensatte pasient vil i større grad dominere pasientbildet i årene framover. Dette vil gi nye 

utfordringer som ikke kan ignoreres og vi må finne standardiserte måter å håndtere dem på. Likevel 

må ikke våre fremgangsmåter bli for standardiserte, da vi blir for rigide til å håndtere nye 

utfordringer hensiktsmessig. Stadige ”ad-hoc” løsninger blir for ineffektive og ressurskrevende i 

forhold til den produksjon som er nødvendig og som kreves.  

Mangel på samhandling og koordinering åpner for urasjonelle løsninger som for eksempel 

oppbygging av parallelle kompetansemiljøer. Dette er løsninger som oftest vil være både kvalitativt 

og økonomisk suboptimale. 

Helsevesenet, og da særlig spesialisthelsetjenesten, sin form for funksjonelle spesialisering gjør at 

enheters overordnede målsetting/oppgave er brutt ned til enkeltelementer og overført til 

helseforetak, sykehus, divisjoner, klinikker, avdelinger og enkeltmennesker. Dette skaper et behov 

for omfattende samarbeid og samhandling. I stedet for samhandling opplever vi at den ofte i stedet 

preges av konkurranse. Karrierejag, profesjonskamp, forsvar av avdelingsinteresser og stramme 

budsjetter er med på å fremme konkurranse og undergrave helheten.  
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Relatert til vår historie må Preben og de andre lederne ved helseforetaket klare å få til varige 

endringer som gir bedre samhandling og bedre ivaretakelse av den sammensatte pasienten. Dette 

kan kun skje gjennom en klar holdningsendring. Helseforetaket må vise større vilje til endring og 

omstilling enn det vi får inntrykk av er tilfelle innad i denne organisasjonen i dag. Hindringer og 

barrierer mellom avdelinger og profesjoner må rives ned. Dette stiller store krav til alle lederne. De 

må blant annet ha kunnskap om, og være bevisste på, omstilling og de motkrefter det bringer med 

seg. Det er også viktig at Preben og de andre lederne i helseforetaket har god kunnskap og erfaring 

med endringsledelse, og det å lede kunnskapsbedrifter. 

 

4.2 Endringsledelse 

4.2.1 R. Maurer: ”The Nature of Resistance" (1996)  

Preben opplevde motstand som kan ha sammenheng med organisasjonskulturen i helsevesenet. 

Manglende legitimitet og autoritet er tidligere nevnt som mulige årsaker til redusert gjennomslag. 

Mangel på samhandling preger ikke bare frontlinjen i organisasjonen men også de ulike nivåer av 

ledere.  

Forslaget Preben legger frem er utfordrende fordi det krever endring ikke bare av rutiner og 

arbeidsprosesser, men også stiller krav til endringer i overordnet styring av den tjenesten de ulike 

avdelingene skal yte. Det er med andre ord personer på flere nivåer i organisasjonen som må 

planlegge og utføre arbeidet sitt annerledes om samhandling på tvers av enhetene skal fungere.  

 

De reaksjonene som Preben møter passer i stor grad overens med beskrivelsene R. Maurer gir av 

motstand mot endringer i ”The Nature of Resistance" (Maurer, R. 1996). Maurer beskriver i denne 

artikkelen de naturlige reaksjonene som fremkommer ved enhver endring i en organisasjon. Den har 

særlig gyldighet for omstillingsprosesser i større skala. Likevel er flere av momentene som 

beskrives i denne teorien i så stor grad sammenfallende med situasjonen og reaksjonene i vår 

historie at vi vil bruke teorien som grunnlag for å kunne forklare og å forstå reaksjonsmønstrene til 

møtedeltakerne. 

I følge Maurer er motstand en naturlig del av enhver endringsprosess. Det er en beskyttende 

mekanisme i alle mennesker og kommer til syne hver gang vi prøver å endre på status quo/det 

bestående. Det paradoksale i følge Maurer, er at for sterkt fokus rettet mot en slik naturlig motstand 

kan føre til at den øker ytterligere. Utfordring for ledere ligger i å utnytte den energien som ligger i 

motstanden uten å forsterke selve motstanden. 
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Motstanden kan i følge Maurer gjenkjennes i form av typiske signaler:  

Forvirring: Deltagerne i en prosess spør: Hvorfor gjør vi dette? Hva er det ledelsen egentlig 

forventer? Det er ikke å forvente at alle som orienteres er på hugget fra starten av, noen trenger tid 

på å komme i gang.  

Umiddelbar kritikk: Maurer refererer til Groucho Marx som sang ”What ever it is… I’m against it”.  

En slik generell motstand kan begrunnes ved at man har hatt uheldige opplevelser tidligere og 

derfor vil beskytte seg mot et hvert nytt forsøk på endringer.  

Benektelse: Maurer bruker et velkjent bilde ” head in the sand” for å illustrere at folk kan velge å 

ikke se sannheten i øynene. Ved å stenge ute informasjon holder man prosessen på avstand uten å 

måtte ta stilling til denne. 

Ondskapsfull enighet: I følge Maurer er dette en tilsynelatende men uærlig støtte. Lederen vil kunne 

leve i den villfarelse at medarbeiderne er med på prosessen, men i virkeligheten trekker disse seg 

når det kommer til stykket. Dette er med andre ord en farlig mekanisme. Det vil være vanskelig for 

en leder å oppdage en slik svikt i oppslutning om han/hun ikke er spesielt oppmerksom på 

fenomenet.  

Sabotasje: Dette er den motstanden som er enklest å oppdage fordi den er så åpenbar. Det kan dreie 

seg om alt fra å direkte hindre at nødvendig utstyr fungere til å hindre nødvendige beskjeder å 

komme frem. Derfor kan den også være den som er enklest å håndtere.  

Tilsynelatende enighet: Dette ligner litt på den ondskapsfulle enigheten, men har en annen 

forklaring. Medarbeiderne lar seg rive med av budskapet i starten uten å reflektere over hva dette 

egentlig innebærer. Mekanismen slår sterkt tilbake på planleggingen av endringsprosessen, og vil gi 

lederen kalde føtter dersom vedkommende ikke har tenkt nøye igjennom alle konsekvenser av 

endringsforslaget.  

Unnamanøver: En velkjent beskyttelsesmekanisme er menneskers evne til å dreie fokus på 

omstillingen bort fra seg selv. Dette kan skje ved at man begynner å snakke om noe annet enn det 

som er tema.  

Stillhet: Den som tier samtykker heter det. Maurer advarer mot en slik antagelse i en 

endringsprosess. Det er bedre å redusere tempoet litt og finne ut hva som ligger bak stillheten.  

Kritikken direkte i ansiktet (personifisert kritikk): Dette fremføres av mennesker som ikke er redd 

for å si hva de mener. Det er gjerne sannheten man får høre fra disse. Det er derfor viktig å ikke 

overhøre denne typen respons. Disse medarbeiderne uttaler det andre mer beskjedne medarbeidere 

tenker men ikke tør å si høyt.   
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I vår historie er det klare innslag av elementene forvirring, benektelse, umiddelbar kritikk, 

unnamanøvrering og trolig også sabotasje.  

Preben opplever at møtedeltakerne Per og Kari direkte konfronterer ham med spørsmål om 

hensikten med møtet og oppstart av denne prosessen.    

Med bakgrunn i Maurers teori vil man kunne forklare denne reaksjonen både som forvirring og 

direkte kritikk. Forvirringen kan ha sammenheng med at ikke alle deltakerne oppfatter hensikten 

med endringen med det samme.  De trenger litt mer tid for å forstå og å forsone seg med prosessen. 

Den direkte kritikken er mer åpenbar ved at Preben konfronteres direkte med et krav om 

redegjørelse. I følge Maurer bygger en slik umiddelbar kritikk på aktørenes tidligere uheldige 

erfaringer. Han opplever at medarbeiderne straks kommer med motforslag. Dette indikerer at disse 

medarbeiderne har egne erfaringer og dermed berettigede meninger om hvordan problemet kan 

løses.   

Vi ser i denne historien også innslag av unnamanøvrering. En av møtedeltakerne, Ola, prøver å 

flytte fokus bort fra den aktuelle problemstillingen ved å ta opp et eksempel på dårlig service fra 

psykiaterne.  

Preben opplever at en av deltakerne forlater møtet. Dette kan være et signal om at vedkommende vil 

sabotere prosessen eller gi et sterkt signal om sin motstand. Preben kan risikere at vedkommende 

kan være den som stopper prosessen ved å hindre beskjeder å komme frem eller trenere ethvert 

forslag eller tiltak som skal bedre samhandling. Vi ser videre at prosessen stopper opp selv etter at 

man har oppnådd en tilsynelatende enighet om noen prinsipper for samarbeid ved møtet. Dette kan 

gi mistanke om at noen bevisst, eller ubevisst, trenerer den videre prosessen. 

I vår historie er alle aktørene delaktige. Det er derfor sannsynlig at motforestillingene er kommet til 

overflaten og derfor kan håndteres enklere enn om noen av møtedeltakerne hadde forholdt seg 

passive.  

 

4.2.2  R. Maurer: “Getting beyond the Wall” (1996)  

Med utgangspunktet i problemstillingen som er fremstilt i historien er det naturlig å stille 

spørsmålet om hvilke metoder Preben bør ha kjennskap til for lettere å nå frem med sine forslag og 

dermed overvinne motstanden. 

Vi valgte å se nærmere på beskrivelsen som Maurer gir av en slik strategi med tittelen ”Getting 

beyond the Wall” 

Teorien har sin misjon i skaffe til veie en metode for å håndtere motstand mot endring ved å bruke 

motstand som noe positivt med gyldighet i endringsprosesser. Maurer nevner fem ulike metoder 

som kan brukes i prosessen.  
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• Behold fokus 

• Vær åpen eller mottagelig for motstand 

• Respekter de som utøver motstand 

• Slapp av 

• Ta del i motstand (Hva betyr dette for meg og for dem?) 

Her peker Maurer på at man i motstanden må prøve å finne noen enkelte felles interesser. Viktige 

stikkord i dette er å finne en felles forståelse og søke mot muligheter for gevinst for aller parter.  

 

I vår historie vil det å beholde fokus si at Preben må ha en langsiktig målsetning fordi utålmodighet 

kan skade prosessen. En måte å møte motstand på er å ta konsekvensen av dette, gi de andre 

medarbeiderne mer tid og gjerne innkalle til møter der budskapet og ideer til løsninger blir gjentatt 

flere ganger.  

Prinsippet om å være åpen kan være utfordrende for Preben dersom han har planlagt prosessen 

videre for nøyaktig eller har for sterkt personlig forhold til milepælene underveis. Slik møtet 

utviklet seg vil denne problemstillingen ikke være aktuelt umiddelbart, men det er et viktig å la 

deltakerne få komme til med egne løsningsforslag så langt som mulig. 

Respekt for deltakerne ble overholdt, møtet ble avholdt etter vanlige prosedyrer og det er ikke tegn 

til at Preben har opptrådt på noen måte som kan ha gitt inntrykk av manglende respekt. Det er 

likevel viktig at Preben i fortsettelsen ikke faller for fristelsen i å gå på akkord med spillereglene for 

møtevirksomhet. 

Prinsippet om å slappe av kan være vanskelig for Preben etter den negative responsen som kom 

frem i møtet. I første omgang kan slik motstand virke både passiviserende og demotiverende og til 

slutt også sterkt provoserende. Slik møtet utviklet seg ble Preben skuffet og dermed passivisert. 

Maurer beskriver at man skal være bevisst på å slappe av og la motstanden komme for så raskt å slå 

kontra når muligheten byr seg. Preben skulle ha vært forberedt på den responsen som kom og ideelt 

sett hatt nye forslag og argumenter til støtte for sitt syn etter at de andre møtedeltakerne hadde sagt 

sitt.  

I følge Maurer kan Preben ta del i motstanden. For eksempel kan han beskrive løsninger som gir 

økonomiske og administrative gevinster for alle.  

 

Maurer anskueliggjøre endringsprosesser ved å beskrive dem som ulike stadier i en syklus benevnt 

etter timene på urskiven. På  det første stadiet (klokken ett) blir noen oppmerksom på en 

problemstilling. Videre i prosessen blir dette kjent for flere i organisasjonen (klokken tre).Deretter 
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følger stadiene urskiven; det bygges opp en energi og forberedende tiltak er i gang, det oppstår en 

enighet mellom deltagerne, løsninger utformes, ideene implementeres og integreres. 

Prosessen i vår historie stoppet opp før den kom i gang, en gang mellom klokken ett og tre, men 

med en mer heldig håndtering kunne den ha fulgt en syklus som angitt over. Med utgangspunkt i 

løsningsstrategiene vil det være mulig å få i gang prosessen på nytt.  

Det kan i ettertid tenkes at Preben satte for mye energi inn i starten eller forventet for mye av det 

innledende møtet. Preben må holde prosessen i gang til flere oppfatter problemet og melder seg på 

som deltakere. Den mest fruktbare og mest positive del av prosessen for alle deltakere vil være 

mens løsninger utformes og implementeres. Faren er imidlertid at energien i prosessen kan dabbe 

av. Ny energi må da tilføres i form av nye tiltak, for å holde en slik prosess i gang over lengre tid. 

Konsekvensen av en slik erkjennelse er at man må ha et felles organ for samarbeid - skape en 

møteplass. Det kan være en avtale som med jevne mellomrom må forhandles på nytt og diskuteres i 

organisasjonen for å få frem mer energi – nye ideer, men nå forhåpentligvis uten ytterligere stopp i 

prosessen på grunn av manglende forståelse eller motstand mot samarbeidet.  

 

5. Oppsummering 

 

Som ledere i helsevesenet og spesialisthelsetjenesten opplever vi liten respons og forståelse for 

problemstillingene rundt den sammensatte pasient, både fra underordnede, ledere på samme nivå og 

ledere over oss i systemet.  

Det er imidlertid flere elementer og faktorer i lov- og avtaleverk som tilsier bedre tilrettelegging for 

pasienter med mer enn en lidelse eller av andre grunner har behov for større samhandling i 

behandlingsforløpet. Innføringen av pasient ansvarlig lege skal sikre pasientene bedre kontinuitet i 

og koordinering av den oppfølgingen som gis mens pasienten er inneliggende i sykehuset, ved 

poliklinisk oppfølging og mellom sykehusinnleggelser. Videre gir individuell plan muligheten til en 

mer målrettet og hensiktsmessig langsiktig oppfølging av enkeltpasienter mellom spesialist- og 

primærhelsetjenesten. I bunnen av det hele ligger Prioriteringsforskriften som skal være med å 

legge til rette for at de som trenger behandling og oppfølging mest skal få den først.   

Samtidig ser vi at sykehusene i noen sammenhenger organiserer pasientbehandlingen på en måte 

som legger til rette for bedre samhandling. Dette kommer fram i  strategiplaner som er vedtatt i de 

ulike helseforetak. Det er flere steder opprettet intermediære enheter i pasientforløpet der pasienter 

som er ferdige med akuttfasen av behandlingen i den intermediære fasen forberedes på tilbakeføring 

til kommunen eller i påvente av langtids- eller rehabiliteringsopphold. Et annet er eksempel er egne 

akuttenheter i sykehus der pasienter med en symptomdiagnose får utredning, behandling og tilsyn 
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av leger fra ulike avdelinger før man etter en gitt tidsfrist avgjør hvilken avdeling pasienten skal 

flyttes til. Slike enheter sikrer først og fremst at pasienter som kommer til sykehus med uavklarte 

tilstander blir vurdert og overført til riktig avdeling for videre oppfølging/behandling, men de 

representerer samtidig gode arenaer for samhandling mellom ulike fagdisipliner.  

 

Lov og forskrifter i tillegg til organisering av pasientforløp i sykehusene er likevel ikke tilstrekkelig 

for å møte de utfordringer helsevesenet har med den sammensatte pasient. Skal samhandling 

fungere er det viktig at eierskapet til pasienten avgjøres tidlig. Dette vil være med på å skape en 

bedre ansvarsgjøring rundt pasienten og de pårørende. Det gir videre en bedre planlegging av 

pasientforløp og en bedre bevisstgjøring rundt målsettinger av pasientbehandling og tverrfaglig 

oppfølging. Vi må videre tilstrebe at pasientbehandlingen i større grad organiseres ved hjelp av 

forpliktende tverrfaglige samarbeidsgrupper i stedet for dagens rent fagbaserte konsulent tjenester. 

Den medisinske- og teknologiske utvikling er av en sånn karakter at profesjonsutviklingen går 

stadig mer i retning av økende spesialisering og oppsplitting i flere subspesialiteter. Samtidig ser vi 

at det er pasientgrupper med sammensatte problemstillinger som i større grad vil dominere innen 

helsevesenet i årene fremover. Denne konflikten mellom profesjonsfokus og pasientfokus åpner for 

oppbygging av uhensiktsmessige og dyre parallelle kompetansestrukturer. Parallelle 

kompetansestrukturer bidrar til å øke konkurransen om pasientene både internt og eksternt i 

organisasjonen. Dette er med på å gjøre nødvendig samhandling i pasientforløpet enda vanskeligere.  

Dette var noe av budskapet Preben forsøkte å få frem i sitt møte med de andre lederne ved 

helseforetaket. Gjennom vår historie og henvisning til ulik ledelseslitteratur, prøver vi å vise 

hvordan holdninger og forskjell på kulturer internt i en organisasjon kan være et hinder for å finne 

gode og hensiktsmessige samhandlingsarenaer.  

Vi ser måten vi organiserer oss på får betydning for hvor beslutninger innen spesialisthelsetjenesten 

fattes. Organisasjonen i vår historie utsettes for både drivkrefter som tilsier en fleksibel 

organisasjonsform og drivkrefter som krever en byråkratiske/hierarkiske organisasjon for å nå frem 

med beslutninger og endringsprosesser. 

Gjennom vår gjennomgang av ledelseslitteratur og refleksjon til vår historie, mener vi vår leder ikke 

alene kan få til ønsket endring. Han må involvere overordnet linjeledelse, men han kan komme i 

gang med prosessen gjennom sitt initiativ, nettverksbygging og dialog.  

Helseforetakene styres i økende utstrekning etter delegert resultatansvar med økonomiske insentiver 

og kvalitetsmål. I relasjon til samhandling rundt den sammensatte pasienten blir det da viktig at man 

på overordnet nivå utarbeider definerte kvalitetsmål som synliggjør samhandling rundt denne type 

pasienter i målbare parametere.  Vi har tidligere vist til at innføring av pasientansvarlig lege og 
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individuell plan ikke er tilstrekkelig for å løse disse problemene. Man kan tenke seg å innføre bruk 

av en pasientkoordinator som sikrer et individuelt og samtidig standardisert utrednings- og 

behandlingsforløp.  

Det finnes heller ikke noe økonomisk insitament for å ta del i komplekse pasientforløp. Dette kunne 

vært synliggjort ved innføring av en DRG-kode for samhandling, en såkalt DRG-S. 

På denne måten krediteres samhandling innenfor den eksisterende delegerte resultatoppnåelse.  

  

For å få til endring, kreves evne til å gjenkjenne motstandsmekanismer og ledere med fokus på 

løsningsprosesser over tid. En organisasjon som skal bygge relasjoner avdelinger i mellom, der den 

sammensatte pasienten blir et felles eie, må ha fokus på utvikling av prosesser som skaper en 

helhetlig kvalitet. Dette får man bare til gjennom systematisk kvalitetsarbeid. Sist men ikke minst, 

vil ledere innen helsevesenet trenge en god dose sunn fornuft. Fornuft som sikrer at den enkelte 

pasienten kommer i fokus, ikke en egens karriere eller avdelingens isolerte faglige og økonomiske 

mål. Vi vil aldri klare å lage målbare parametere som gjør oss i stand til å styre etter resultater 

alene. Både individuell ansvarlighet og bruk av beslutningsprosesser i linjeledelsen som ivaretar 

lovpålagte oppgaver vil til enhver tid være nødvendig.  

 

6. Konklusjon for meg som leder/relevans for arbeidsplassen 

 

Leder 1: 

I min lederjobb støter jeg ofte på problemer tilknyttet pasienter med sammensatte diagnoser. Mitt 

utgangspunkt for å velge denne oppgaven, var et ønske om å beskrive prosesser som fører til økt 

samhandling. Det har vært en nyttig erfaring å se at før man kommer til det målet, må en ta de 

ledelsesmessige utfordringene. Dette er utfordringer som ikke er spesiell for den problemstilling vår 

pasient reiste. Arbeidet med å få i gang prosesser og gjennomføre disse, styres av mekanismer som 

vil være gyldige for alle problemstillinger som krever samarbeid og endring. 

Gjennom arbeidet med denne oppgaven har jeg fått en økt forståelse for de kreftene som påvirker en 

sammensatt organisasjon som et helseforetak. Jeg er blitt mer bevisst de horisontale kreftene og 

”det profesjonelle byråkratiet” som fører til gradvis økende spesialisering. Dette er krefter som ikke 

er spesielt for sykehus, men som også gjenfinnes i andre kunnskapsbedrifter. I mitt videre arbeid 

som leder vil jeg være mer bevisst å skaffe meg en forståelse for den motstanden jeg møter ved 

forsøk på å få til endring. Jeg må lære meg å bli mer tålmodig, men ikke pasifisert. Jeg vil jobbe 

med min evne til å løse problemstillinger gjennom dialog med sidestilte kollegaer, samtidig som jeg 
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vil være bevisst når jeg selv har mulighet til å fatte en beslutning eventuelt når jeg må involvere 

linjeledelsen.  

 

Leder 2: 

I min lederjobb møter jeg problemstillingen om krav til bedre samhandling i ulike sammenhenger. 

En av disse er forbedring av logistikk i pasientbehandlingen. Den historien som her er gjengitt kan 

lett overføres til andre lignende situasjoner der det kreves innsats fra fagpersonale fra ulike 

avdelinger for at behandling skal kunne utføres effektivt og sikkert. Det denne lederen opplever 

kunne like gjerne ha hendt meg i en tilsvarende situasjon. 

Med utgangspunkt i min erfaring som helsearbeider i mange år har arbeidet med denne oppgaven 

gitt meg tid til ettertanke og refleksjon over lederollen i en sykehusavdeling. I dette har også 

gjennomgang av teorier om organisasjon og ledelse vært nyttig.  

Endringer vil være en viktig del av hverdagen for alle fagdisipliner innenfor helsetjenesten i 

fremtiden. Min avdeling vil ikke være noe unntak. Krav om å opprettholde produktivitet samtidig 

som de økonomiske rammene blir strammere krever at vi finner nye løsninger og mer effektive eller 

hensiktsmessige måter å utføre arbeidet på. Utfordringen for meg som leder vil være å gjennomføre 

omstillinger uten å ødelegge de positive holdninger som finnes hos den enkelte medarbeider og i 

avdelingen samlet.  

I praksis vil jeg prøve å ta lærdom av det lederen her opplevde og forsøke i min hverdag å ta hensyn 

til de mekanismene som beskrives om endringsledelse. Jeg innser at langsiktige målsetninger og 

tålmodig målrettet arbeid mot bedre samhandling både mellom seksjoner innenfor egen avdeling og 

med andre avdelinger er avgjørende for å lykkes med å bedre logistikken i pasientbehandlingen.   

 

Leder 3: 

Min avdelings daglige jobb er i praksis samhandling. Som klinisk service avdeling har vi kontakt 

med de fleste av sykehusets avdelinger, og i tillegg virksomheter utenfor vårt sykehus og foretak, 

daglig. Viljen til både dialog og samhandling er derfor stor i avdelingen. Utfordringen er imidlertid 

at aktiviteten etter hvert er blitt svært spredt, både i og utenfor sykehuset. Det skaper et stort press 

på de ressurser vi til enhver tid rår over og hvordan vi koordinerer bruken av disse. Omorganisering, 

sentralisering og desentralisering av tjenestetilbud, nye behandlingsprinsipper med mer bruk av 

dagbehandling og poliklinikk og nye tjenestetilbud, er med på å øke presset på tilgjengelige 

ressurser og forsterke behovet for samhandling. 

Som leder har jeg ansvar for å kontinuerlig forbedre samhandling og dialog i tråd med målsettinger 

og nye krav, både faglige og økonomiske. Det oppnås bare med tålmodig og målrettet arbeid over 
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tid, mellom seksjoner i vår avdeling/klinikk og mellom avdelinger/klinikker i vårt sykehus og 

foretak. 

Ved å delta på dette lederprogrammet er jeg blitt mer bevisst og samtidig mer ydmyk på hvilke krav 

det stilles til meg som leder i en krevende kompetanseorganisasjon i kontinuerlig omstilling. 

Kunnskap om teorier rundt organisasjon og ledelse blir viktig i mitt fremtidige arbeid som ansvarlig 

leder.  Dette i tillegg til den sektorkompetanse jeg har opparbeidet meg som helsearbeider i over 10 

år.  
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