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1. Innledning og bakgrunn for oppgavevalg:  
Alle tre programdeltakere er mellomledere i helsevesenet. Vi har egne ledergrupper av nokså 
ulik størrelse (8-13 personer) og har en oppfatning om at våre ledergrupper ikke fungerer 
optimalt. 
Vi opplever at egne ledergrupper preges av periodevis manglende entusiasme, lite  
engasjement, lav energi, og utilstrekkelig følelse av tilhørighet. Klare symptomer på 
ovennevnte forhold kan være dårlig fremmøte, dårlig møtedisiplin og tungdrevne prosesser i 
gruppa. 
Ingen av oss opplever at det foreligger direkte konflikter mellom medlemmene av 
ledergruppa, ei heller mellom oss som ledere og gruppa eller deler av gruppa. Men vi er sikre 
på at våre ledergrupper innehar et uforløst potentiale til å bli et mer effektivt verktøy til å nå 
våre (og organisasjonens) mål.  Vi har som gruppe jobbet mye individuelt, diskutert 
framgangsmåte og innrettning, fordelt teori mellom oss og skrevet våre bidrag fra dette. 
Nedenfor belyses problemstillingen med den enkeltes personlige historie: 
 
Leder 1 sin historie historie:  
(Leder 1 er leder på nivå 2 og rapporterer direkte til administrerende direktør ved sitt foretak). 
 
Jeg er klinikksjef i et av foretakets lokalsykehus. Det innebærer at jeg har ansvar for hele den 

kliniske virksomheten og ca 500 årsverk i sykehuset. Dette innbefatter medisinsk biokjemi, 

blodbank og radiologi. Stabsfunksjonene er foretaksovergripende og inngår ikke i mitt 

ansvarsområde. Vi er 13 avdelingsoverleger, avdelingssjefer og avdelingsledere i min 

klinikkledergruppe, og vi møtes hver andre mandag 1,5 t fra kl 1400 til 1530 etter fastsatt 

møteplan. I tillegg har vi en ledersamling hver høst fra lunsj til lunsj. 

  

Jeg pleier å sende ut innkalling med saksliste 4-6 dager i forkant, med sakspapir eller 

diskusjonsgrunnlag. I møtene er 1/3 av deltakerne aktive og resten tause. 

Avdelingsoverlegene svarer på calling og prater i telefonen i møtet. En har med seg pc og 

noen sender tekstmeldinger. Noen avdelingsoverleger melder ikke fra dersom de er forhindret 

fra å møte. Vi har ikke stedfortredere unntatt i fravær som går over mndr. Jeg skriver en kort 

oppsummering fra sakene og dette sendes ut i løpet av påfølgende uke, kun til deltakerne. 

 

Halvparten møter presis og noen ankommer i løpet av første kvarteret. Dette er ofte de 

samme. Noen ganger forlater enkelte avdelingsoverleger møtet før tiden og ofte overskrides 

møtetiden med 5-15 min. Dette irriterer meg og flere og jeg vil ha slutt på det. 

 

I et møte nylig nektet jeg kirurgen å forlate møtet før vi var ferdige, og han satte seg igjen. 

Det gjorde meg nysgjerrig på mulighetene for å få disse møtene mer disiplinerte og til å få 

gruppen til å delta i strategisk tenking istedenfor å tenke på at om en halv time skal de møte 

på operasjonsavdelingen eller ha samtale med pårørende osv.  

 

I et møte nylig diskuterte vi hvordan vi kunne medvirke til å få et styrevedtak som kunne virke 

positivt for vårt videre forbedringsarbeid. Det skapte engasjement og noen av 

avdelingsoverlegene som ikke kunne møte hadde gitt noen innspill i forkant. Møtet ga energi 

og påfyll til meg og jeg tror at de andre fikk en følelse av medvirkning som også ga dem noe 

positivt. Jeg fikk utarbeidet et positivt ladet notat til direktøren som hun benyttet i 

utarbeidelsen av styresaken.  Det er mer av denne type aktivitet jeg ønsker meg videre 

framover i klinikkledergruppen. Det tror jeg også vil medvirke til et større engasjement fra 
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min side i foretaksledergruppen sine møter og det at direktøren i større grad opplever støtte 

fra meg.  Hvordan kan jeg få det til?                                                                                           

 

Leder 2 sin historie 
(Leder 2 er klinikksjef og rapporterer direkte til administrerende direktør, dvs en nivå 2 leder.) 
Vi har nettopp gjennomført et nytt ledergruppemøte i klinikken.  Denne gangen var igjen 

oppmøtet begrenset, kun 8 av de 13 ordinære medlemmene møtte. Det har vært en tendens til 

avtagende oppmøte siste året. 

Hva kan grunnen være til at medlemmene ikke prioriterer å møte? Føler de ikke disse møtene 

som viktige eller meningsfylte nok? 

Jeg har følt at ledergruppemøtene har vært verdifulle i forhold til å samle de forskjellige 

avdelingene til en enhet, og dermed skape en følelse av samhørighet. 

Likedan har jeg følt at ledergruppemøtene har vært viktige for å formidle vesentlig 

informasjon, bla fra møtene i sykehusets toppledergruppe. Nå er imidlertid mye av denne 

informasjonen lett tilgjengelig på sykehusets intranett, og dette momentet har blitt mindre 

aktuelt.  

Ellers har vi brukt mye tid på våre ledermøter til ”Runden rundt” hvor de aktuelle lederne 

har fått anledning til å komme frem med spesielle utfordringer i egen avdeling. Første tiden 

følte jeg dette som verdifullt, alle slapp til, og medlemmene ble informert om forhold i 

klinikkens andre avdelinger, avdelinger de i utgangspunktet hadde lite kjennskap til. Nå er 

imidlertid nyhetsinteressen over og informasjonsbehovet om de andre avdelinger i stor grad 

dekket, og også ”Runden rundt” kan nå føles som mindre relevant for de avdelinger som 

beskjeftiger seg med andre fagområder enn den rapporterende.    

 

Etter møtet har jeg en ”debrief” med en nytilsatt rådgiver som denne gangen var med å sette 

opp agendaen for møtet. Vi konstaterer at det igjen ble liten tid til de siste sakene, og at en av 

de som hadde forberedt et innlegg ikke slapp til under møtet. 

En av mine mellomledere har tidligere kommet til meg med ønske om at våre ledermøter må 

bli mer effektive. Hun ønsket at sakene i større grad skulle være forberedt fortrinnsvis av 

klinikksjefen, og at ledergruppen brukte tiden på beslutningsprosesser, og at beslutningene så 

ble konkretisert i referatene.  

Men kan det være riktig at det er jeg som skal gjøre alt tenkearbeidet på forhand? 

Vi har måttet bytte møterom etter hvert som klinikken har fått flere enheter og ledergruppen 

dermed flere deltagere. Kanskje er ledergruppen i ferd med å bli for stor? Hvem bør egentlig 

delta på møtene. Skal alle rådgiverne i staben fortsatt delta? Det er en balansegang mellom 

det at jeg ønsket at de skal føle seg involvert og informert og det å hindre at ledergruppen blir 

for stor. 

 

I perioder kan det også være utfordrende og slitsomt å være leder i vår klinikk. For noen 

måneder siden kom en av mine mellomledere og fortalte at hun vurderte å måtte be om 

sykemelding for plager som skyldtes arbeidspresset. Slik gikk det ikke, men jeg skulle ønske at 

vår ledergruppe i større grad kunne fungere som et sted hvor den enkeltes lederutfordringer 

også kunne luftes, og som et sted hvor en personlig kunne få påfyll av energi og entusiasme 

for å stå videre i lederrollen. 

 

Oppsummert ønsker jeg som klinikksjef at klinikkens ledergruppe skal utvikles og 

effektiviseres slik at medlemmene opplever møtene som viktige og meningsfylte, og slik ar 

arbeidet i ledergruppen gir et betydelig positivt bidrag til sykehuset som helhet, til egen 

klinikk og til hvert enkelt medlem. 
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Leder 3 sin historie 
(Leder 3 er avdelingssjef og rapporterer til viseadministrerende direktør, dvs en linje 3 leder.) 
Jeg har vært leder ved anestesi/intensiv avdelingen i 5 år. Jeg oppfatter meg selv som en 

ganske god leder og synes at jeg har oppnådd mye i min leder periode. Jeg mener allikevel at 

jeg kunne fått til mye mer med en effektiv ledergruppe i ryggen. 

Jeg sliter med å få til en dynamisk og velfungerende ledergruppe. 

Alt for ofte opplever jeg at ledergruppemøtene ikke prioriteres av medlemmene i gruppa. Det 

er dårlig fremmøte, lite forberedte deltagere, manglende entusiasme og av avdelingen 

oppfatter ledergruppen som en enhet. 

Jeg vet at dette i stor grad skyldes min lederstil. Jeg er ikke flink til å være strukturert og ikke 

klar nok i min bestilling på hva jeg forventer av ledergruppa.  

Samtidig er jeg usikker på hvilke grep jeg bør ta for å nå mitt mål, nemlig å skape en 

ledergruppe som fungerer effektivt og enhetlig. 

Jeg ønsker å få innsikt i gruppeteori og gruppedynamikk slik at jeg kan få ideer om hvorledes 

jeg bør gå frem for å oppnå mitt mål: En lojal, dynamisk og effektiv ledergruppe. 

 
Vi ønsker å få bedre innblikk i ledergruppeteori, ledelsesteori og ledelsesdynamikk. Hvordan 
kan vi etablere ledergrupper hvor alle føler god tilhørighet, hvor alle henger med, hvor alle 
føler at de har tillitt og hvor alle er opptatt av felles oppgaver og mål i stedet for å tenke på sin 
egen posisjon eller egen enhet?  
Vårt mål er også å forstå hvordan vi som mellomledere kan danne ledergupper hvor 
medlemmene føler seg ”hjemme”, og hvor gruppa er et sted hvor enkeltmedlemmene henter 
energi. Resultatet av dette ønsker vi skal prege organisasjonen ved blant annet effektivitet, 
god kvalitet på beslutninger og god gjennomføringskraft. Målbare tegn kan være god 
økonomistyring eller at endringer gjennomføres raskt og effektivt i tråd med retningslinjer for 
denne type handlinger. 
 
Oppgavebegrensning:  
Vi vil i løpet av oppgaven se nærmere på følgende: 
 
 

• Hva er en ledergruppe? 
• Toppledergruppa versus linjeledergruppa 
• Ledergruppe versus team. Hvordan få en ledergruppe til å fungere som et team, og når 

bør den fungere som et team? 
• Ledelse versus ledere. 
• Hvordan måle effektivitet i en ledergruppe? 

o Effektivitet for organisasjonen 
o Effektivitet for ledergruppa 
o Effektivitet for enkeltmedlemmet 

• Hvilke felles mål har vi? 
• Hva er suksesskriteriene for effektive lederteam? 

o Vi vil definere 5-6 hovedkriterier for effektive lederteam 
 
Ved litteraturgjennomgang, drøftelser og sammenlikning med egne ledergrupper vil vi 
forsøke å spesifisere kriterier for funksjonalitet. Vi vil få en faglig teoretisk basis for å 
definere egne ledergrupper slik vi anser at de fungerer i dag, for deretter å foreslå endringer av 
egne grupper opp mot det ideelle. Vi ønsker å begrense oppgaven til egen ledergruppe, det vil 
si den linjeledergruppa som vi selv er definerte ledere av. Andre nivåer innenfor offentlig 
helseledelse vil ha andre typer ledergrupper, for eksempel ett helseforetaks toppledergruppe 
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under administrerende direktør. Vi tror at kravene til struktur og funksjonalitet i en 
toppledergruppe er forskjellig fra våre egne ledergrupper. 
  
2. Teori 
En rekke forhold knyttet til endringer i organisasjoner, i markedsforhold og i omgivelsene for 
øvrig har bidratt til å øke interessen for ledergruppa som et viktig organisatorisk element. 
Dette for å utvikle felles ledelseskulturer og styrket ledelse ved at verdier og 
ledelsesperspektiver kan bearbeides systematisk ut i organisasjonen gjennom de formelle 
koblingene mellom ledelsesnivåene. 
Informasjonsmengden og kompleksiteten øker og må handteres raskere og bedre for å gjøre 
gode valg og beslutninger. Man må være godt informert og ha gode 
informasjonsbehandlingsprosesser. En gruppe kan ha større kapasitet til dette enn 
enkeltmedlemmer. 
Beslutninger og analyser skjer tettere på kunden, marked og brukere. Etter hvert som 
strategisk handlekraft og strategisk tenkning blir viktigere i virksomhetens ytre lag, kan 
ledergrupper i denne delen av organisasjonen bli viktige og effektive beslutningsorgan og et 
viktig forum for drøfting av utøvd ledelse. 
Læring og erfaringsoverføring blir stadig viktigere for organisasjoner. Ledergrupper kan 
gjennom sin representativitet og kobling mellom nivåer og funksjonelle ”siloer” representere 
en god arena for deling av ny kunnskap og erfaringsoverføring på tvers. 
Etter hvert som prosjekt- og prosess-organisering etableres i komplekse organisasjoner, blir 
det stadig viktigere med samarbeid på tvers. Ledergrupper kan være gode arenaer for å 
identifisere grensesnitt og samordningsbehov, og til å se dette ut fra et helhetsperspektiv. 
Ledergrupper er synlige og gir viktige signaler til resten av organisasjonen om hvordan 
verdigrunnlag og samarbeid utøves og praktiseres. Gjennom dette blir ledergruppene 
kulturbærere og modeller for den øvrige organisasjonen. 
Som argumentasjon for hvorfor en bør utvikle og effektivisere ledergruppene skriver 
Gundersen (2008): 
”I en organisasjon er det lettere å fokusere på økonomi, marked, teknologi og organisering 

enn på menneskers samhandling og relasjoner. Disse områdene lar seg måle, og man kan 

bygge opp rasjonelle modeller basert på harde fakta.. Imens overser man de hardeste fakta i 

enhver organisasjon, nemlig de fundamentale og gjennomgripende virkningene menneskers 

relasjoner og samarbeid har på resultater og prestasjoner”. 

  
 

2.1 Hva er en ledergruppe? 
En ledergruppe kan defineres som en sammensetning av enkeltindivider som har felles mål 
og/eller oppgaver, og hvor man er gjensidig avhengige av hverandre for å nå målene (Bang 
2008). I det moderne samfunnet finnes det flere forskjellige typer ledergrupper. I offentlige 
helseinstitusjoner utgjøres en ledergruppe som regel av en gruppe ledere på samme nivå og 
den lederen som de alle sammen rapporterer til. Disse kalles gjerne linjeledergrupper (BH 
Gundersen 2009) og er den type ledergrupper som vi i denne oppgaven skal fokusere på. Det 
kan også være stabsmedlemmer representert i en typisk linjeledergruppe. Det finnes andre 
typer ledergrupper slik som toppledergrupper, ledergrupper i stabsmiljøer og 
prosjektledergrupper med egne og annerledes type utfordringer enn de klassiske 
linjeledergruppene. Vi velger i denne oppgaven å konsentrere oss om ledergrupper som består 
av linjeledere slik tilfelle er i våre egne ledergrupper. 
I linjeorganisasjonen utgjøres en ledergruppe av en gruppe ledere på samme nivå og den 
lederen som de alle sammen rapporterer til. Den enkelte leder og gruppa inngår i den formelle 
ledelsesstrukturen i virksomheten. 
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Gundersen fremhever at fordi ledergruppene så sterkt påvirker organisasjonene de er en del 
av, vil det å kunne gjøre gruppene mer effektive bidra til å forbedre hele virksomhetens 
prestasjoner og skape et mer trivselspreget og produktivt arbeidsmiljø. 
 
Gundersen (2008) er ellers opptatt av at nettverk og informasjonsbehov settes på dagsorden i 
alle ledergrupper.  Han hevder det er overraskende sjeldent at ledergrupper har en bevisst 
strategi og faste strukturer for hvordan man skal utnytte rikdommene i nettverkene i 
nettverkene rundt ledergruppen inn i gruppens virke og oppgaver. Ledere som strever med 
egen deltagelse på alle arenaer bør i større grad delegere slike oppgaver til andre i gruppen. 
Han hevder at forskning på effektivitet i ledergrupper har vist at en suksessfaktor som 
understøtter dette er gode forbindelser til informasjonskilder som mennesker i andre enheter, 
faglige organisasjoner, konferanser og seminarer, publikasjoner, spesialister og til andre 
organisasjoner, både innenfor og utenfor egen bransje. 
For linjeledergrupper mener han at god kontakt mellom enheter på tvers av virksomheten kan 
bidra vesentlig til forbedring av resultater og innovasjon. 
I komplekse og kunnskapsbaserte virksomheter blir slike avdelinger stadig mer gjensidig 
avhengige av hverandre. Er virkemiddel kan være at ledergrupper inviterer eksterne 
ressurspersoner inn i sine møter eller møter andre ledergrupper for erfaringsutveksling og 
samarbeidsutvikling, 
 
Sjøvold (2006) skiller ikke mellom begrepene grupper og team. Han sier at litteraturen er delt 
i dette synet og at grupper er arena for utvikling av organisasjoner og enkeltmennesker, og 
definerer gruppe som tre eller flere personer som har et felles mål og samhandler for å nå 
dette målet. Han skiller gruppenes funksjoner og ytelser gjennom beskrivelser av modne eller 
umodne grupper og mener at teambygging er mest utbredt i ledergrupper. Et høyt 
modenhetsnivå tilsier at gruppa har kapasitet til å løse komplekse problemstillinger. Utvikling 
av ledergrupper skjer ved at den beveger seg fra en tilstand med lavt potensial til en tilstand 
hvor gruppas samlede ytelser gir resultater langt over hva enkeltindividene er i stand til hver 
for seg. I tillegg sier han at gruppene må mestre fire grunnleggende funksjoner for å overleve 
på sikt. Disse funksjonene er kontroll, omsorg, avhengighet og opposisjon, og beskriver noen 
krav til den indre gruppedynamikken.. Han uttrykker at en effektiv gruppe er tilpasset den 
oppgaven den står overfor, og at teambygging kan sammenliknes med skreddersøm. 

Sjøvold fremmer følgende suksesskriterier for grupper når ulike modenhetsnivå skal utvikles: 
 

- for hvilket formål gruppaer mest effektiv 
- hva som kjennetegner gruppa 
- hvilke betingelser som opprettholder gruppa 
- hvilken type læring som skjer i gruppa 
- hva teambygging må fokusere på når gruppa skal utvikles til et høyere nivå 

 
Formål 
Reservasjonsgruppen er effektiv når oppgaven er klart definert og de individuelle bidragene 
ledes av en tydelig leder. Gruppa har ingen planer om å eksistere etter at den har nådd sine 
mål. I lagåndgruppa tar medlemmene felles ansvar for å nå gruppens mål. Gruppa underkaster 
seg et klart og sterkt lederskap. Gruppa er lite endringsvillig. Produksjonsgruppa søker etter 
nye og bedre måter å bli bedre på innen det området og under de betingelser de allerede 
opererer. Nyskapningsgruppa er å skape noe nytt eller å vokse til noe større. Gruppa fungerer 
optimalt i komplekse situasjoner i rask endring. 
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Kjennetegn 
Alle er seg selv nærmest i reservasjonsgruppa, de har faste roller og en er lederen. I 
lagåndgruppa er det også ganske faste roller og et sterkt preg av at lederen støtter opp om ”vi 
og de andre” holdninger. I produksjonsgruppene er rollene mer løse fordi gruppemedlemmene 
behersker flere roller og lederen har en mer koordinerende funksjon. Nyskapningsgrupper har 
ingen fast rollestruktur. Denne gruppa lever og ånder for endring.   
 
Opprettholdelse 
Reservasjonsgruppa opprettholdes best ved å ha en definert utenforstående fiende. Lederen 
framstår i reservasjonsgruppa som en farsfigur og det er en forutsetning at den enkelte får like 
mye i utbytte for sin deltakelse som det investeres. Stabile forhold er best for å opprettholde 
lagåndgrupper og når det kan få synlige resultater raskt. Produksjonsgruppa opprettholdes 
også best når forholdene er relativt stabile. Lederen er delegerende og pragmatisk. 
Nyskapningsgrupp< godtar ingen ledelse i tradisjonell forstand og det er stor handlefrihet og 
lite begrensede rammebetingelser. 
 
Læring 
Det enkelte medlem i reservasjonsgrupp< ser det ikke som viktig å dele kunnskap. 
Lagåndgrupp< deler villig sin kunnskap med andre. Læringen fokuserer på å gjøre det enkelte 
individ bedre. Grupper i produksjonsnivå eksperimenterer med nye måter å nå gruppas mål, 
sikrer stabilitet ved å gjøre det de kan bedre.  
I nyskapningsgruppa søkes det aktivt etter informasjon og kontakter i omgivelsene.  
Utvikling 
Grupper på reservasjonsnivået må avklare spørsmål om hva den enkelte får igjen for innsatsen 
i gruppen, grupper på lagåndnivå vil være opptatt av å avklare hvordan den enkelte kan bidra 
til å gjøre de andre gode. I produksjonsgrupper må gruppens kultur, holdninger og verdier 
avklares, finnes det villighet til å oppgi personlig frihet til fordel for fellesskapet? 
I følge Sjøvold utvikler grupper seg ikke kronologisk fra reservasjonsgruppa til 
nyskapningsgruppa. Samme gruppe kan fungere på ulike nivå avhengig av endringer i 
interaksjoner og ytre nivå. Tabellen nedenfor viser de fire omtalte nivåene og gir en 
beskrivelse av effektivitet, oppgave og modenhet. 
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Tabell 1 

 
 

Reservasjon Lagånd Produksjon Nyskapning 

Formål Løsning av 
spesifikke og vel 
definerte oppgaver 
over et begrenset 
tidsrom 

Målrettet, fokusert 
og effektivt 
lagarbeid i intense 
og avgrensede 
perioder 

Jevnt effektivt 
arbeid med 
kontinuerlig 
forbedring 

Innovasjon og 
manøvrering i 
komplekse 
omgivelser 

Mest effektiv Når oppgaven kan 
deles i individuelle 
bidrag som lett kan 
koordineres 

Under oversiktlige 
rammebetingelser, 
sterkt lederskap og 
entydige oppgaver 
som krever 
fokusert og samlet 
innsats 

Ved relativt stabile 
omgivelser, men 
med frihet til å 
påvirke egen 
funksjon 

I komplekse 
situasjoner med 
uforutsigbare 
rammebetingelser. 
Stor grad av 
autonomi 

Funksjoner Omsorg Omsorg 
Avhengighet 

Omsorg 
Avhengighet 
Kontroll 
 

Omsorg  
Kontroll  
Avhengighet 
Opposisjon 
 

Medlemmenes 
fokus 

”Jeg” og min 
nytterelasjon til 
andre 

”Vi” som gruppe i 
motsetning til noen 
”Andre” 

”Oss” i et større 
hele; hva kan vi 
gjøre mer effektivt 

”Ekstern”; hva kan 
vi bli sammen med 
hvem 

Kjennetegn Faste roller 
Sterk leder 
Stort 
konfliktpotensiale 

Fast rollestruktur 
men lite konflikt. 
Sterkt samhold og 
lederskap 

Løse 
rollestrukturer, 
konflikter 
vedrørende 
ydmykelser 
overfor 
omverdenen 

Ingen definerbar 
rollestruktur;”fri 
flyt” mellom 
funksjoner. Ideer 
bare ”oppstår”. 

Kultur Svak:samling av 
enkeltpersoner 

Sterk og 
innadvendt:strenge 
normer 

Svak:søkende, 
egne normer 
utfordres 

Sterk: med 
identitet ut over 
inngruppen 

Ledelse Planlegge, 
koordinere, 
iverksette og 
kontrollere 

Sterk ideologisk; 
symboler/verdier 

Delegerende, 
tilretteleggende 

Delt: gruppen kan 
ikke styres. 
Ledelse i 
tradisjonell 
forstand er 
fraværende 

Opprettholdelse Avgrenset 
oppgave 
Ytre fiende 

Ved synlig 
resultatoppnåelse 

Langsiktige mål og 
stabile omgivelser 

Stor frihet, 
utveksling og 
autonomi 

Læring Begrenset: 
Lite vilje til deling 

Individuelt: 
”Riktig”ferdighet 

Gruppen: 
eksperimentering 
med nye produkter 

Bevissthet: 
Om egen funksjon 
og fohold til 
omverden 

Sentralt i 
teambygging 

”Mine behov vs 
gruppens normer 

Fellesskapet”vi” 
og egne normers 
begrensinger 

Hva kan vi lære av 
andre; hvordan 
utvides vårt 
nettverk 

Vekste, autonomi 
og relasjon ut over 
gruppen: 
vedlikehold 

Farer ved 
mislykket 
teambygging 

Oppløsning 
Oppgitthet 

Reservasjon, 
oppløsning eller 
sterk avhengighet 

Kaos, rigiditet 
eller 
utpreget”lagånd” 

Opprør, konflikt 
og oppløsning 
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2.2 Ledergruppe versus lederteam 

Bang (2008) definerer team som 2 eller flere mennesker som er avhengig av hverandre for å 
nå felles mål. Når målet er felles blir teamet den grunnleggende resultatenheten, ikke 
enkeltmedlemmene. Gjensidig avhengighet medfører at ingen av medlemmene kan realisere 
teamets mål alene, man trenger de andre medlemmene for å få det til. 
Gundersen (2008) mener at ledergrupper fortsatt skal hete ledergrupper, men at de i mange 
sammenhenger har godt av å utvikle teamkvaliteter og søke og utvikle seg som gruppe.  
 
Bruken av team i arbeidslivet har økt sterkt siden begynnelsen av 1980 – årene (Bang 2008) 
Han skriver at en årsak til den store interessen for team kan ligge i at arbeidslivet i økende 
grad er preget av spesialisering, kombinert med at arbeidsoppgaver har blitt mer komplekse.  
Mange arbeidsoppgaver er det rett og slett ikke mulig for enkeltpersoner å utføre alene, og 
man har derfor valgt å teamorganisere deler av arbeidet. 
I følge H Bang (2008) er det klare kriterier som skal møtes for at en ledergruppe skal fungere 
som et lederteam: Alle teammedlemmene må innse at det foreligger en gjensidig avhengighet 
og alle må ha en felles forståelse av målene. Ledergrupper har i hovedsak fem utfordringer for 
å få dette til: 
 
 * Ledergruppa må ha definerte formål 
 * Gruppa må avklare bestillingene de får, og unngå avsporinger 
 * Medlemmene må kunne si ifra ved uklare bestillinger og avsporinger 
 * Gruppa må utnytte og dyrke hverandres ulikheter 
 * Gruppa må reflektere over egen fungering 
 
Ved formålsdefinisjonen er det viktig å se på ledergruppas merverdi over alle tre nivåer, dvs 
merverdi for organisasjonen (helseforetaket), for ledergruppa per se og ikke minst merverdien 
for det enkelte gruppemedlem.  
Ved en felles avklaring av bestillingene må gruppa definere oppgavene de har, hensikten 
med oppgavene og hvilke resultater som skal oppnås. Dette vil sikre en fokusert 
kommunikasjon. På samme måte vil uklare bestillinger gi ufokusert kommunikasjon som det 
er viktig å si i fra om. Ulikhetene i en ledergruppe er en viktig ressurs, og det er en stor 
utfordring å utnytte denne ressursen. Her er det viktig (og vanskelig) å skille mellom nyttige 
oppgavekonflikter og unyttige/skadelige relasjonskonflikter. I dårlig fungerende ledergrupper 
vil disse ofte gå inn i hverandre. Bang fremhever viktigheten av å dyrke frem disiplinert 
dialog basert på tydelighet, respekt og vilje til å utforske og lære av hverandre. 
Gruppemedlemmene må evne å sette egne vurderinger på ”hold”, og kunne lytte og bygge på 
hverandre. En godt fungerende ledergruppe som fungerer som et team bør sette av tid til 
refleksjon over gruppens fungeringsnivå med jevne mellomrom.   
Sjøvold (2006) hevder at det eksisterer en del myter om teambygging, blant annet at all 
teambygging er bra, og at den kan foregå etter samme mal for alle type grupper. Han mener at 
teambygging er skreddersøm og at den må være relatert til den oppgave gruppen skal løse og 
innenfor de rammene dette skal foregå. Han hevder også at det ikke finnes dokumentasjon på 
at alle grupper går gjennom samme mønster eller faser.  
 
Eventuelle lederteam i helsevesenet vil være beslutningsteam (kognitive team), til forskjell fra 
produksjonsteam eller performance team (Pharmer og Salas 2000). 
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Slørstad (2002) har skrevet en serie artikler i Leadership Network der forsker Henning Bang 
og AFF programdirektør Arne Kjøder diskuterer om ledergrupper kan fungere som team, og 
problematiserer noen utfordringer de møter ved å jobbe på denne måten. 

Kjernen i Slørstad sine artikler er at det viser seg vanskelig i praksis å koordinere individuelle 
bidrag i ledergrupper for å nå målet, dette gjelder særskilt å kunne se helhetlig framfor å 
ivareta individuelle interesser. Bang og Kjøde er enige om at løsningen sitter i hodet på folk, 
og at ledergrupper må trene på å være i teammodus. De oppgir at en viktig forutsetning for 
godt teamarbeid er at ”Deltakerne til enhver tid har full oppmerksomhet på det som skjer og 
sies til i gruppen, og at man virkelig er villig til å ta inn og forstå hva de andre egentlig sier 
før man svarer”. 

Noen av utfordringene ledergrupper har er sammensatte problemstillinger som utvikling av 
strategiplaner, omstilling og nedbemanning. Verdidiskusjoner og skjønnsspørsmål inngår i 
dette. Bang og Kjøde mener at ledergruppene i for liten grad stiller spørsmål om hvorfor 
problemer oppstår. De hevder at ledergrupper blir for operative og at de må utvikle kultur for 
refleksjon. De påstår at ”effektivitet er ikke bare å fatte raske beslutninger”. De mener at 
teambasert arbeidsform kan føre til bedre kvalitet på beslutninger i ledergrupper. 

Begge uttrykker at det er viktig å forstå før handling, derfor må ledergruppas deltakere snakke 
om hvordan de jobber sammen. Ledergrupper anbefales å bruke dialogform framfor 
debattform. Dialogen hevder de vil sørge for at erkjennelsen vil øke. De foreslår å benytte 
prinsippet vent-tenk-snakk. Hellandsvik (2009) viser også til at erkjennelse er nødvendig for å 
få til endring. Han uttalte også humoristisk i en forelesning at mennesker består av 70% vann 
og 100% følelser. Bang og Kjøde viser også til at følelser er en sentral utfordring for 
ledergrupper. De mener det er viktig at ledergrupper har en måte å snakke om følelser på 
gjennom refleksjoner. Det kan medføre at det enkelte individ blir i bedre stand til å løfte 
blikket og medvirke til at gruppa oppnår nødvendig overblikk og helhetstenking. Noen 
refleksive spørsmål som kan åpne for læring er: 

”Hva må vi gjøre for at vi ikke skal ta ”hals over hode beslutninger?” 

”Kan vi leve med at ikke alt kan toppstyres?” 

”Kan vi leve med at organisasjonene ofte er komplekse og uforutsigbare?” 

 
2.3 Ledelse og ledere.  
Det er vanlig å forestille seg at bare en leder er dyktig nok vil hun utføre god ledelse, men er 
det nødvendigvis slik? Kan man ikke argumentere omvendt, dvs at ledelse skaper gode 
ledere? 
Vi har problemer med å finne en omforent definisjon av ledelse. De aller fleste definisjoner 
fokuserer på lederens evner, kunnskaper og karaktertrekk, og hva som er de viktigste 
egenskaper for å få en leder til å få de han leder til å følge seg. Disse definisjonene baserer 
deg på det føydale paradigme, med en sterk mannlig leder på toppen av en hierarkisk struktur 
som dirigerer og kontrollerer sine undersåtters aktiviteter. En slik måte å lede på vil være 
administrativ. Tradisjonelt har en ikke tatt hensyn til, eller hatt innsikt i, at moderne ledelse er 
noe fundamentalt forskjellig fra hvorledes en leder styrer en organisasjon. Burns (1978) 
definerer ledelse som: En gjensidig mobiliseringsprosess utført av personer med definerte 
motiver og verdier, med varierte økonomiske, politiske og andre ressurser, i en kontekst av 
konkurranse og konflikt, med formål å realisere egne eller felles mål for både ledere og 
medarbeidere (followers). Denne kompliserte definisjonen forsøker å vektlegge to viktige 
ting. For det første er det måldefinisjonen; Målet kan være individuelt men det må allikevel 
være et felles ønske om å nå et målbart endemål. For det andre er ledelsesprosesser resiproke 
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(gjensidige) og foregår i en kontekst av konkurranse og konflikt (Baker RA 1997). Moderne 
ledelse kan ses på som en sosial prosess hvor en skal integrere individuelle ønsker, mål og 
etikk mot felles definerte mål.  

  
 I boken ”Teamet”, (Sjøvold 2006) vises det til at ”I nyere tenking om ledelse trekkes det ofte 

frem hvor viktig lederens funksjon som forvalter av ”meninger” er (Pfeffer 1981), og i følge 
House og Mitchell vil kun forståelse for den totale situasjonen føre til god ledelse. Tillit, 
lojalitet og gjennomføringsevne skapes gjennom forutsigbarhet, felles forståelse av 
situasjonens helhet og handlingsfrihet. Det er lederens oppgave å skape denne 
helhetsforståelsen og lojalitet til fellesskapet gjennom en åpen og ærlig prosess. Slik lojalitet 
bygges gjennom den enkelte medarbeiders bidrag, og konstruktiv kritikk framheves på en 
positiv måte. Lederens fortreffelighet er totalt uinteressant i et slikt perspektiv. 

     Virksomheter må kunne lære av sine suksesser og fiaskoer for å kunne opprettholde og erobre 
posisjoner i konkurransemarkeder. Det blir viktig å involvere medarbeidere i deling av 
erfaring og kunnskap og etablere kulturer for dette.” 
 
 
2.4 Hvordan måle effektivitet i ledergrupper? 
I det moderne, spesialiserte og komplekse arbeidsliv er bruken av lederteam sterkt økende. En 
antar at teamledelse er mer effektivt. H Bang (2008) påpeker at utenlandske studier ikke har 
klart å vise at lederteam er mer effektivt enn tradisjonell ledelse (Hackman 1990, 
Katzenback/Smith 1993, Speika 1972). Tvert i mot viser studier at dårlige møter er en viktig 
kilde til utilfredshet og demotivasjon. Mange ledere føler at de kaster bort mye tid i 
ledermøter som kunne vært brukt bedre i produksjon. 
Det er derfor viktig for lederteam at en definerer og benytter kriterier for effektivitet og 
følger/måler dette. Effektivitet bør selvfølgelig måles i resultatoppnåelse. I følge Hackmanns 
(1990) teameffektivitetsmodell bør resultat måles på tre individuelle områder:  

* Saksresultater  
* Ledergruppens overlevelsesevne 
* Medlemmenes individuelle tilfredshet 

      Saksresultater er resultatet av konkrete definerte mål som kan måles av 
brukerne/organisasjonen.  
 Ledergruppens overlevelsesevne baserer seg på en gjennomgang av teamkultur, teamtillit og 
teamfølelse. Har teamet like normer, verdier og virkelighetsoppfatning? Oppfattes teamet 
trygt slik at enkeltmedlemmene tør å ta mellommenneskelige sjanser? Er det lagånd i teamet, 
kan medlemmene være stolte av tilhørighet til ledeteamet? 
På det individuelle nivået må hvert enkelt medlem i teamet føle at hun får noe igjen for sin 
deltakelse. Individuell tilfredshet vil ha positive effekter på resultater (Judge, Thorton, Bonn, 
Paston 2001) 
Felles for mange teoretikere som har vurdert team-effektivitet er at de gjerne organiserer 
stoffet i en INPUT-PROSESS-OUTPUT modell. Med INPUT menes de 
effektivitetsfaktorene som er gitt på forhånd og som vil fungere som rammebetingelser. Det er 
faktorer som hvilke oppgaver teamet har, hvorledes det er sammensatt (størrelse, kompetanse, 
mangfold osv).  PROSESS er faktorer som opptrer når teamet arbeider sammen for å oppnå 
resultater, slik som mål, innsatsfokus og arbeidsmåter. OUTPUT er resultatene som oppnås i 
teamet. En tenker seg at OUTPUT, dvs resultatene, uvilkårlig vil påvirke de to andre, INPUT 
og PROSESS. 
Når vi skal definere suksesskriterier videre i vår fordypningsoppave er det naturlig å benytte 
denne effektivitets-modellen. 
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2.5 Hvilke felles mål? 
For at et lederteam skal fungere er det en forutsetning at hele teamet har en felles forståelse av 
hvor man skal. Teamets oppgaver må være slik at de utløser indre motivasjon.  I følge 
litteraturen (Bang 2008, Hackman og Oldham 1976) er det identifisert tre psykologiske 
tilstander som utløser indre motivasjon i oppgaveløsning:  

• Opplevd meningsfullhet – arbeidsoppgavene skal oppleves å være meningsfylte og 
viktige 

• Opplevd ansvarlighet – en skal kjenne seg ansvarlig for de resultatene man skaper 
• Kunnskap om kvaliteten på det man gjør – at man får kunnskap om hvor godt man 

utfører arbeidet sitt.  
 

2.6 Suksesskriterier for en effektiv ledergruppe.  
Bjørn Helge Gundersen (2008) presiserer at ledergruppas  
effekt for organisasjonen avhenger av koblingen mellom ledergruppa og resten av 
organisasjonen. 
Gundersen opererer med effekt- og resultat-mål for ledergruppeutviklingen på 3 nivåer: 
1. For organisasjonen: 
Mer systematisk og mer effektiv utnyttelse av ledergruppearenaen. 
Mer faglig (evt forretningsmessig) samarbeid mellom områder, avdelinger og seksjoner. 
Økt kunnskapsdeling og erfaringsoverføring på tvers. 
Økt fokus på helhet og ledelse. 
Økt gjennomføringskapasitet i strategiiverksetting og endringsprosesser. 
2. For ledergruppen: 
Styrke gruppens identitet som ledergruppe- 
Gi ledergruppa et samlet fokus og en klar retning på virksomheten og gruppa. 
Å bedre kommunikasjon, samhandling og integrasjon på tvers mellom enheter og 
virksomhetsområder representert i ledergruppa. 
Etablere relasjoner basert på trygghet og tillit. 
Økt innsats for utvikling, fornyelse og læring av andre. 
Økt innsikt i ledergruppas rolle og de forventninger som knytter seg til denne. 
3. For den enkelte leder: 
Styrke tilhørigheten til ledergruppa 
Stimulere motivasjon og trivsel for ledergjerningen 
Personlig utvikling og fordypning i faget ledelse 
Økt selvinnsikt og bevisstgjøring på egen atferd, og hvordan den virker på andre 
Tydeliggjøring av egen lederrolle og rollen i ledergruppa 
Utvikle og forbedre individuelle lederferdigheter 
Bli bedre til å lede og utvikle medarbeidere 
Økt kunnskap og ferdigheter i endringsledelse og iverksettingsmetodikk 
Vi tolker Gundersen til å operere med følgende suksesskriterier på effektivitet i ledergrupper: 

*Deltagelse i gruppa blir opplevd som positivt og givende for hvert enkelt medlem. 
*Gruppen utvikler kapasitet til å løse sine felles oppgaver. 
*Omgivelsene opplever at ledergruppa fokuserer de viktige sakene. 

 
INPUT/PROSESS/OUTPUT modellen: Gundersen, har sammen med OH Bang, utviklet en 
modell som beskriver noen grunnleggende dimensjoner som virker inn på 
ledergruppemedlemmenes oppfatninger av effektivitet og fungering. Bang (2008) hevder at 
denne modellen baserer seg på en gjennomgang av tilgjengelig litteratur gjennom de siste 
tretti årene:  
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Tabell 2: Bangs INPUT-PROSESS-OUTPUT modell 
 
 

INPUT PROSESS| OUTPUT 

1: Karakteristika ved oppgaven 

    *  Reelle teamoppgaver 

    * Indre motiverende oppgaver 

2: Team-sammensetning 

• Størrelse 

• Kompetanse 

• Mangfold 

 

3: Eksterne forutsetninger 

• Teamstøttende kontekst 
 

• Klare mål 

• Fokusert innsats 

• Effektive arbeidsmåter 
* Teammodus 

* Teamutnyttelse 

* Tilpasning 

• Forskjellighetsutnyttelse 
* Oppgavekonflikt 

* Dialog 

• Refleksivitet 

Saksresultater 

• Merverdi for 
organisasjonen 

Teamets overlevelsesevne 

• god teamkultur 

• Lagånd 

• Tillit og trygghet 
Individuell tilfredshet 

• Motivasjon 

• Læring 

 
 

 
A .Input. Her defineres forutsetninger og rammebetingelser, altså relativt stabile ting til stede 
i teamet eller rundt teamet. En skiller mellom eksterne og interne forutsetninger og 
rammebetingelser. 
 * Interne: To aspekter er sentrale for effektivitet og suksess. Det ene er hvorvidt 
teamets oppgaver oppfattes som reelle, altså at det må et team til for å løse oppgavene. Det er 
teamlederens oppgave å forsikre seg om at oppgavene som skal gjøres egner seg for 
teamarbeid. Den andre interne er rammebetingelsen er at teamets oppgaver er av en slik art at 
de skaper indre motivasjon. 
 * Eksterne: Det er viktig at teamet befinner seg i omgivelser, både i og utenfor 
organisasjonen, som virker støttende. Eksempler på slike faktorer kan være 
belønningssystemer, tilbud om opplæring eller systemer for effektiv informasjonsutveksling.  
Team-sammensetting: Suksesskriterier her er størrelse. Bang hevder at team ikke bør ha flere 
enn ti medlemmer, og fem-seks medlemmer er en optimal teamstørrelse.  
 
B. Prosess. Prosess er de handlinger som skjer når team-medlemmene anvender de ressursene 
de har til rådighet. Suksess-kriterier i Gundersen og Bangs prosessdel beskriver hvilke ting 
som må fungere optimalt innen gruppens arbeidsmåte. Han deler det opp i fire ulike 
elementer:  
 
 * Klare mål 
 * Fokusert innsats 
 * Effektive arbeidsmåter 
 * Forskjellighets-dyrkning 
 * Refleksjon 
 
C. Output. Resultatet (Output)måles i merverdi for gruppemedlem, gruppe og organisasjon 
Uttrykket for forbedringer i en ledergruppes resultater kan leses av i: 
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Bedre samhandling på tvers og mer effektive prosesser mellom organisasjonslinjer og 
ledergrupper 
Bedre individuelle prestasjoner både på ledelse og strategigjennomføring 
Bedre beslutninger og felles måloppnåelse. 
Outputdelen kan deles i tre: Det organisasjonen får ut av gruppa, det gruppen selv får ut av det 
(overlevelsesevne) og det enkeltmedlemmet selv får ut av å være gruppemedlem. 
 
Thorsvik (2009) sier at nøkkelen til suksess kan være ledelse i team, og at dette krever at 
lederen 

1- evner å formulere klare mål og kommunisere og fremme oppslutning om mål 
2- skaper et godt samarbeidsklima og legger til rette for en effektiv problemløsning for å 
realisere mål 
3- bygger en atmosfære av tillit og unngår å handle slik at andre føler seg mislykket eller 

tilsidesatt 
4- viser tilstrekkelig fagkunnskap når man intervenerer i beslutninger 
5- setter prioriteringer med hensyn til hva som skal gjøres 
6- gir tilbakemelding for å fremme en ønsket atferd 
 

Han mener også at medlemmene i teamet må ha kompetanse og erfaring som er relevant for 
oppgavene de skal løse og at de har ferdigheter i problemløsning. I tillegg mener han at 
deltagerne i teamet må ha vilje til å drøfte problemer og ideer, vilje til å hjelpe andre til å 
lykkes, vilje til å handle og vilje til å utvikle en positiv holdning. 

Forfatteren legger også fram tre kontekstuelle organisasjonsmessige forhold som fremmer en 
kollektiv bevissthet. Følgende mener han er viktig for hvordan team fungerer.  

1- ledelsens praksis, som gir mål og retningslinjer for arbeidet, fremmer tilpasninger 
mellom medlemmer, og fokus på resultater 

2- strukturer og prosesser, som kan sikre at beslutninger fattes så effektivt som mulig av 
personer med de beste forutsetningene 

3- kommunikasjonssystemer, som samler, systematiserer og fordeler informasjonen 
 
 

3.Diskusjon 
Vi ønsker altså å utvikle egne ledergrupper til å bli mer effektive. Vi ønsker at gruppa i 
større grad skal fungere som et team der dette er naturlig og/eller formålstjenelig. 
Samtidig må vi beholde linjestrukturen, dvs. at organisasjonskartene fortsatt vil definere 
styrings- og rapporteringslinjer, maktforhold og avdelingsgrenser. Vi må åpne for en 
delvis opprettholdelse av en hierarkisk maktstruktur med sine fordeler, samtidig som vi 
innfører en fleksibilitet der oppgaver som egner seg for det løses i ”team-modus”. I beste 
fall vil vi oppnå god struktur og kontroll samtidig som vi får bedre samarbeid og 
dynamikk. 
I moderne sykehusorganisering ser vi ofte at det utvikles løsninger med prosjekter og 
arbeidsgrupper på tvers av den tradisjonelle linjestrukturen. Her kan medarbeidere ofte 
oppleve et betydelig krysspress. De får oppgaver i linjen hvor de har sin lojalitet knyttet til 
sine ansettelsesforhold. Samtidig påtar de seg ansvar og oppgaver i prosjekter og team 
som også føles forpliktende. I evalueringer har mange trukket frem at de føler det mer 
belastende å ikke levere sitt bidrag til teamet de deltar i, enn å være forsinket med 
oppgaver i linjen. Vi er overbevist om at en utvikling av en større dynamikk og 
fleksibilitet i ledergruppa vil kunne bidra til å redusere det krysspresset mange opplever.  
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3.1 Utvikling av egne ledergrupper sett i lys av Input/prosess/output: 

 
3.1.1. Egne ledergrupper og input:    

I offentlige helseforetak er medlemmene i ledergruppene valgt ut fra den stillingen de har i 
linjen og ikke etter personlige egenskaper eller faglige kvalifikasjoner. Som mellomledere 
er vi nødt til å forholde oss til de lederne vi har under oss, med mindre det skal ansettes nye 
eller vi skal omorganisere. Noe kan allikevel gjøres for å optimalisere sammensetningen. 
Som ledere bør vi kunne stille klare forventninger til medlemmene av ledergruppen, og 
foreslå at enkelte mellomledere revurderer sin posisjon dersom de ikke fungerer.  

To av ledergruppene våre har en størrelse som ikke er optimal i følge Bang. Han mener 
fem deltakere er optimalt og at inntil ti kan fungere godt. Det er tungt å ha dialog og 
samtidig sørge for involvering med en gruppe på 13 deltakere. Dersom vi ikke velger å 
omorganisere men isteden endrer på møtesekvensene, innholdet og at stabsmedlemmer kun 
deltar på definerte møter, kan vi få til en endring av strukturen som også kan åpne for 
endring i gruppens måte å jobbe sammen på. Vi bør også redusere stabsmedlemmer til et 
absolutt minimum, og heller innkalle stab i tilfeller hvor det er indisert. 

Antall medlemmer i teamet er dessuten også ofte forhåndsdefinert i kraft av eksisterende 
organisasjonskart. Input forutsetningene er derfor som regel suboptimale. Som ledere er 
det derfor ekstra viktig å forsøke å drive frem teamet slik at de potensialene som finnes i 
enkeltmedlemmene faktisk benyttes.  
Vi må også sørge for at de oppgavene vi skal løse sammen i teamet er de rette, at de er 
meningsfulle og forståelig for alle. Vi bør konsentrere oss om oppgaver som det er viktig 
å ha en bred prosess rundt, som for eksempel budsjettarbeid, omorganisering og 
endringsprosesser. Til andre oppgaver som eksempelvis informasjon bør vi bruke andre 
kanaler.  
Eksterne faktorer slik som godt fungerende informasjonsutveksling og muligheter for 
enkeltmedlemmene til forskjellige typer opplæring kan vi også gjøre noe med. Disse 
inngår i begrepet Thorsvik kaller kontekstuelle, organisasjonsmessige forhold. 
Modenhetsnivået i egne ledergrupper kan vurderes ut fra om det er ”jeg”, ”vi og de andre” 
eller ”oss” som preger medlemmenes bidrag. 
 
3.1.2 Egne ledergrupper og prosess: Her føler vi at vi har mye å forbedre i egne 
ledergrupper. Som teamledere må vi i mye større grad arbeide med premiss-definisjoner i 
ledergruppa vår. Vi må ha en klar oppfattelse av hvorfor vi har et lederteam, hva vi skal 
arbeide med og, ikke minst, hvordan gruppa skal arbeide. Når vi skal endre egen gruppe 
mot noe mer effektivt mener vi at dette er noe av det viktigste vi skal ta fatt i. Vi må samle 
ledergruppene til et initialt møte hvor refleksjoner over disse prosessuelle betingelsene må 
defineres. Lederteamet skal i fellesskap, men under klar ledelse, definere:  
 a. Mål. Uklare mål er en av de hyppigste årsakene til at medlemmer av ledergrupper 
opplever frustrasjon (Mosvick og Nelson 1996). Vi er enige om at vi må legge mye arbeid 
i målbeskrivelsen i våre ledergrupper. Teamets mål og enkeltmedlemmets mål for 
deltakelse i gruppa må defineres. Målene vil være på ulike nivåer, og vi er nødt til å 
adressere alle nivåer. Å definere hva teamet er til for vil være sentral i en initial prosess 
for å endre teamet. Det er viktig at alle medlemmer har en grunnleggende og identisk 
forståelse av dette (Hackmann 2002). Vi må også definere hvilke konkrete 
arbeidsoppgaver vi skal løse og dette må selvfølgelig være en dynamisk prosess, slik at vi 
er i stand til å sette oss ulike mål ved ulike arbeidsoppgaver. Hvilke oppgaver skal vi løse 
i gruppa og hva kan løses utenfor? Viktige oppgaver som skal og bør løses innenfor 



 17 

ledergruppa er problemer omkring budsjettkontroll, omorganiseringer og 
endringsprosesser, samt målarbeid, visjoner og større konflikter. 
 Bang (2008) mener tre dimensjoner er vesentlige ved måldefinisjoner: klar 
oppgavebeskrivelse, definisjon av hva som skal oppnås (sluttresultat) og hensikten. 
Studier (Bang, Fuglesang, Ovesen 2007) har vist at graden av målklarhet i 
toppledergrupper har en klar sammenheng med effektiviteten i gruppene. Klare delmål var 
positivt assosiert med graden av overensstemmelse mellom mål og faktisk resultat, samt 
graden av fornøydhet blant gruppemedlemmene og deres engasjement. Måldefinisjoner og 
hvordan vi løser dette blir derfor noe av det viktigste for å nå våre mål om større 
effektivitet i våre ledergrupper. Det vil være essensielt å ta utgangspunkt i virksomhetens 
strategiplan og overordnede mål når ledergruppen skal jobbe med dette.   
 b. Arbeidsmåter. Hvordan skal vi jobbe som team? Hvor ofte skal teamet møtes? 
Hvilke saker skal tas opp? Hva skal agenda og innkalling til ledermøter inneholde, og 
hvor tidlig skal agenda sendes medlemmene? Hvilke regler gjelder for oppførsel under 
ledermøter, som for eksempel grad av møtepresisjon, fokus og konsentrasjon?  Her vil vi 
fremheve Paul Hellandsviks DRIT-prinsipp som en god modell. D=dedikasjon, 
R=regelmessighet, I=definert innhold, T=disiplin på tid. Vi må kreve gruppemedlemmer 
som er dedikerte, og som uttrykker at de vil være med. Det bør legges opp til regelmessige 
møter til samme tid ca hver 14.dag, det må være en klar agenda og vi må holde tiden, dvs 
slutte møtet når vi har sagt at det skal slutte. Som ledere må vi legge mye arbeid i 
forberedelsene til møtene. Vi må enten selv eller ved delegasjon sørge for at det forut for 
alle møter foreligger en agenda som medlemmene kan forholde seg til. Møte-innholdet, 
dvs hva slags saker som skal tas opp, bør vi også ha definert. Våre møter har hatt en 
tendens til å ha for mye informasjons-møte preg, og dette mener vi er unødvendig bruk av 
tid og ressurser. Informasjon kan formidles på andre måter, og vi må ha lagt optimale 
forutsetninger for informasjonsformidlig i ledergruppa (e-mail. lederside på intranett med 
mer). På våre møter skal vi i hovedsak ta opp konkrete saker hvor det skal tas 
beslutninger, og hvor det forutsettes at deltakerne har forberedt seg.  
Hackmann (2002) sier at effektive team benytter arbeidsmåter som er godt tilpasset de 
oppgavene som teamet arbeider med. Dette tilsier at teamet må ha evnen til å endre 
arbeidsmåte ut i fra hvilke oppgaver som skal løses. Vi må altså legge mye arbeide i å få 
vår ledergruppe til å være tilpasningsvillig når det gjelder arbeidsform. En forutsetning er 
at gruppemedlemmene evner å arbeide i team-modus, dvs at alle medlemmene må 
erkjenne at de er gjensidige avhengige av hverandre. Vi tror at dette er krevende å få til, 
og at team-modus evnen vil variere fra sak til sak avhengig av hvor engasjert og 
informerte enkeltmedlemmene er. Vi må innse at enkelte, kontroversielle og vanskelige 
saker nødvendigvis må ta tid, nettopp for å forsikre oss om at samtlige har eierskap i saken 
og opplever at de andre medlemmenes synspunkter og innspill er viktige. Vi må også 
legge opp til å utnytte team modellen optimalt ved å utnytte hverandres styrker og 
kompensere for hverandres svakheter. Altså må vi som ledere evne å lage et godt og trygt 
team-miljø som gjør det mulig for medlemmene å komme med forslag som nødvendigvis 
ikke er så bra, men som kan åpne opp for at andre medlemmer kan komme med 
forbedrede forslag. Denne evnen til å utnytte at man er et team fremheves i litteraturen 
som særlig viktig i team sammensatt av medlemmer med komplementære egneskaper 
(Katzenberg and Smith 1993). Det er nettopp slike team som vi leder. Dersom vi klarer å 
få til god team-ånd vil vi også ha mulighetene til å hjelpe hverandre. Bang (2008) 
fremhever at teamet må fungere så godt at medlemmene tør å spørre hverandre om hjelp. 
Får man til det får vi også utnyttet muligheten til å drive erfaringsdeling og utvikling av 
enkeltmedlemmene på en måte som det enkelte medlem ikke vil være i stand til på 
egenhånd 
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 c. Forskjellighet. I våre team, som i alle andre team, vil det være større eller mindre 
forskjeller mellom individene: forskjellig alder, kjønn, utdannelsesnivå og så videre. I 
tillegg er det andre viktige forskjeller som personlighetstyper og ulike intellektuelle 
ferdigheter. Disse ulikhetene kan hemme eller fremme teameffektiviteten, men de fleste 
forskerer er enige om at det er lite fruktbart å analysere dette (Bang 2008). I stedet må 
ulikheter erkjennes og utnyttes. Det eksisterer to ulike teoretiske tradisjoner som dekker 
dette spesielle emnet: Den ene (Jehn 1995, Jehn & Mannix 2001) forfekter tanken om å 
stimulere til oppgavekonflikt når man skal utnytte teamets forskjellighet. Effektive team 
er de som greier å løse oppgavene i et miljø av moderat oppgavekonflikt uten at det 
utvikler seg relasjonskonflikter. Poenget for teamet blir å våge å gå inn og definere 
konfliktene og eksponere ulikhetene til fordel for resultatet. Dette er en fristende måte for 
våre team å jobbe på tatt i betraktning at våre team ofte skal løse komplekse oppgaver som 
det ikke eksisterer en riktig løsning på. På den annen side er dette en risikopreget løsning 
fordi en her fort kan utvikle et team med medlemmer som blir utrygge på hverandre eller 
misliker hverandre. En annen måte å utnytte ulikheter på, jfr Van Knippeberg, De Dreu og 
Homann (2004), er å bevisst utforske oppgaverelevant informasjon hos hverandre i 
teamet, dvs informasjonsutveksling omkring prosessarbeid og tolkninger. Dersom en 
klarer å benytte de individuelle forskjeller til en åpen diskusjon mot en felles løsning har 
en optimalisert ulikhetene i gruppa. Utfordringen er å få gruppen til snakke sammen på en 
måte som muliggjør dette, særlig der hvor enkeltmedlemmene sitter på ulik informasjon, 
perspektiver og interesser. Johnson & Johnson (1989) kaller dette for konstruktive 
kontroverser. Denne type kommunikasjon må inneholde en åpen og respektfull 
omgangsform hvor man evner å lytte på hverandre, forstå hverandres synspunkter og 
forsøker å integrere synspunktene mot en ny og bedre løsning 
Vi tror uansett at det er vesentlig at vi bruker tid til å fokusere på enkeltmedlemmenes 
egenskaper og styrker, slik at vi sammen i ledergruppen kan erkjenne viktigheten av at vi 
er forskjellige og at det er en positiv ting som vi må utnytte i ledergruppa. Vi må 
opparbeide en bevissthet i egen gruppe på at uenighet og diskusjon rundt enkeltsaker er 
nyttig, og at vi må skille dette klart fra relasjonskonflikter som alltid vil oppstå men som 
vi som gruppe kan erkjenne når det oppstår og arbeide oss vekk fra.  
 d. Refleksivitet. Prestasjoner i team som driver med kompleks beslutningsfatning slik 
som våre vil påvirkes av i hvilken grad medlemmene utøver refleksivitet i teamet (M. 
West 1996). Teamet må åpent reflektere over hvorledes teamet fungerer og må kunne 
evne å korrigere kursen ut i fra de refleksjonen en har hatt. Poenget må være at en unngår 
å falle inn i en refleksiv måte å arbeide i gruppen på, men at en hele tiden strever etter å 
analysere arbeidsform og dynamikk slik at en sammen kan enes om måter å forbedre seg 
på. Bang (2008) hevder at dersom et team har en godt utviklet evne til refleksivitet trengs 
andre effektivitetsfremmende faktorer nesten ikke. Teamet vil gjennom refleksjon være i 
stand til å oppdage og korrigere ineffektivitet. Et nær beslektet begrep av refleksivitet er 
organisasjonslæring, som går ut på det samme, nemlig å korrigere identifisert 
misstilpasning mellom intensjoner og resultater. Refleksivitetsevne og/eller evne til 
dynamisk organisasjonslæring er viktig og sannsynligvis av vesentlig betydning for at 
våre ledergrupper skal være effektive. Poenget må være å skape et team-miljø som gir 
plass til refleksjon, uten at det nødvendigvis må spesifiseres i for eksempel møteagendaen.  
 
3.1.3 egne ledergrupper og OUTPUT:  
Hvis vi tar utgangspunkt i Hackmans (1990) tredeling av outputmål (saksresultater, 
teamets overlevelsesevne og individuell tilfredshet) ser vi at utfordringene er mange. 
Saksresultatene gjenspeiler det gruppen produserer av resultater innefor de oppgavene de 
jobber med. Disse resultatene skal vanligvis ikke bedømmes av lederteamet selv, men av 
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brukerne, dvs foretaksledelsen, pasientene og de ansatte i våre avdelinger. Typiske 
resultater vil, for foretaksledelsen, kunne være budsjettresultat og produksjon mens det for 
våre ansatte ofte vil være andre parametre som medisinsk faglig kvalitet, trivsel og 
pasienttilfredshet. En del effektparametre vil være felles. Det er en stor utfordring for 
lederteam på vårt nivå å ivareta resultatkravene. Den største utfordringen vil være å 
ivareta krav til medisinsk faglig produksjon og kvalitet innenfor de budsjettrammene vi til 
enhver tid får. 
Teamets overlevelsesevne, dvs i hvilken grad vår måte å jobbe på øker vår evne til å 
samarbeide i fremtiden er utfordrende. Det er viktig å bevisstgjøre gruppemedlemmene på 
det faktum at måten vi løser problemer og diskusjoner innenfor gruppen på vil påvirke 
fremtidig arbeidsmåte og – effektivitet. En utvikling mot dårligere og dårligere stemning i 
ledermøtene, for eksempel, er ikke ukjent og det er nokså innlysende at en slik utvikling 
vil redusere effektiviteten av våre grupper.  
Vi må altså fokusere på teamkulturen, teamfølelsen og teamtillit (Bang 2008). Teamkultur 
er de felles normer og verdier som har utviklet seg i teamet og  må være hensiktsmessige 
og produksjonsfremmende for at gruppen skal utvikle seg. En negativ kultur er drepende 
for ledergruppen og kan ødelegge den. Vi må også forsikre oss om at vi klarer å lede en 
gruppe mot en følelse av tillitt internt i gruppa, dvs at alle medlemmene av teamet er 
trygge på hverandre og ikke redde for represalier eller mobbing dersom de ytrer sin 
mening eller følelse innen teamet. Denne tilliten vil vi kunne dyrkes frem ved at den 
individuelle medlems erfaring innenfor teamet blir positiv. Enkeltmedlemmene vil, etter 
hvert som de ser at det går an å være fri og åpen i gruppa, få øket tillitt og bli mer hjemme 
i ledergruppa som derved vil øke sin effektivitet. Under overlevelsesevnen hører også 
lagånd-følelsen til, dvs at medlemmenes følelse av å være medlemmer av et godt lag vil 
øke effektiviteten. 
Alt i alt har vi lykkes i å skape et miljø som forsterker teamets overlevelsesevne dersom vi 
klarer å forme teamet til et sted hvor enkeltmeldemmet føler seg ”hjemme”.  Gruppen skal 
fungere som et fristed for personrelaterte konflikter, angst og uro. 
Det siste nivå som må diskuteres er den individuelle tilfredshet. I hvilken grad bidrar 
medlemskapet i teamet eller gruppen til at enkelmedlemmet opplever tilfredsstillelse ved 
sin deltakelse? Dersom alle enkeltmedlemmene opplever det som nyttig, lærerikt og 
morsomt å være på møtene vil møtene fungere best. En metaanalyse av 254 studier 
gjennom 50 år viser en klar sammenheng mellom det å trives på jobben og positive 
resultater for organisasjonen (Judge, Thoresen, Bono, Patton 2001). Det er like innlysende 
at trivsel på møtene vil føre til en mer effektiv ledergruppe. 
 
3.2 Utvikling av egen ledergruppe – må vi ha ekstern hjelp? 

Vi har registrert at både Sjøvold og Gundersen har en formening om at en leder ikke kan 
klare å utvikle ledergruppen sin til en teambasert arbeidsform uten hjelp fra eksterne 
konsulenter. Dette synes vi er interessant å reflektere rundt, særlig med bakgrunn i at 
Gundersen spesielt hevder at det i litteraturen finnes lite dokumentasjon om ledergrupper 
og suksesskriterier.  

Gundersen (Teamorganisering) sier: ”Vi ser at mange ledere selv kan ta tak i prosessen 
med å forbedre teamene sine, uten å gå omveien om spesialister eller konsulenter som 
skaper avhengighet og pseudoteamfølelse.. dette er godt lederarbeid og et uttrykk for 
proaktivt og fremtidsrettet lederskap”. Han hevder at med litt grunnleggende kunnskap om 
ledergruppers dynamikk og litt strukturert veiledning og praktiske hjelpemidler kan mange 
ledere selv være ledende og drivende i et slikt utviklingsarbeid. 

Han anbefaler en modell med utvikling av ledergrupper gjennom 4 faser: 
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Fase 1: Arbeid med feedback fra analyse og etablering av felles virksomhetsoppfatning. 

Fase 2: Arbeid med ledergruppens strategiske orientering, gjennomføringskraft og 
arbeidsprosesser. 

Fase 3: Relasjonsfokus- Arbeid med ledergruppens samhandling og relasjoner. 

Fase 4: Endringsorientering -Arbeid med læring, forbedring og relasjoner til omgivelsene. 

 

Vi stiller oss undrende til om det faktisk er slik at leder og ledergrupper virkelig har behov 
for ekstern bistand for å kunne utvikle seg, øke sin modenhetsgrad og jobbe teambasert 
når ønskelig. Er det umulig å tenke seg at en leder ved hjelp av litteratur og egen 
kompetanseheving kan utvikle ferdigheter til å gjøre denne jobben i samarbeid med egne 
ledere? Vil dette innebære for oss at vi er avhengige av å leie inn ekstern kompetanse for å 
få til en ønsket utvikling av egne ledergrupper når vi er ferdige med deltakelsen i Norsk 
topplederprogram? Kan det være mulig at noen forfatterne ønsker å skape etterspørsel 
etter egen kompetanse for å styrke egen forretningsvirksomhet? 
 
Sjøvold (2006) har spesielt lagt vekt på farer ved mislykket teambygging og viser til at 
uansett modenhetsnivå kan det skje opprør og oppløsing av gruppen, og i noen tilfeller 
kan det motsatte skje. I lagåndgrupper kan det utvikles sterk avhengighet og i 
produksjonsgrupper kan det utvikles lagånd. 
 
Med tanke på den viktige posisjonen ledergrupper har i organisasjoner og konsekvenser 
det har å mislykkes med å bygge team, har vi forståelse for at det benyttes eksterne 
konsulenter i utvikling av ledergrupper. Vi synes det er betimelig å stille spørsmål om 
ledergrupper ikke kan utvikle seg uten ekstern bistand, fordi dette lett kan bli et 
selvoppfyllende profeti. Forskning på ledergrupper er interessant og vi erkjenner at det er 
nødvendig med observasjon og deltakelse for å få fram kunnskap om dette området. Vi er 
spørrende til den forskning som det vises til og vi ønsker derfor å undre oss litt over denne 
virksomheten og hvordan kvaliteten på denne forskningen blir vurdert og målt. 
 
Vi har i oppgaven omtalt at begrepet ledelse har endret seg over tid fra en hierarkisk 
modell til teammodell. Egenskaper ved den enkelte leder ble tidligere tillagt stor 
betydning mens i teamledelse er individene gjensidig avhengige av hverandre for å få et 
godt resultat. Våre planer for ledergruppene våre er at de skal være effektive, kunne 
prestere og levere de forventede resultatene, og vi tror at det å benytte teammodus med 
refleksjon vil være en god arbeidsform til å løse mange av oppgavene. Vi har en ambisjon 
om å utvikle egne ledergrupper selv. Vi har registrert at det i litteraturen anbefales ekstern 
hjelp til dette som omtalt ovenfor. Vi støtter oss til Gundersen (2008) som mener at ledere 
med litt veiledning, praktiske hjelpemidler og grunnleggende kunnskap om gruppers 
dynamikk kan drive utviklingsarbeidet selv.  
 
Thorsvik (2009) har oppgitt suksesskriterier i seks punkt nevnt ovenfor i pkt 2.6. Disse 
stiller krav til oss tre ledere i form av diskusjon, planlegging og utprøving. Dersom vi tre 
underveis i den framtidige prosessen med egne ledergrupper utveksler erfaring, har vi et 
godt utgangspunkt for støtte og testing selv om vi ikke vil være tilstede og observere i 
hverandres ledergrupper. Vi kan bygge videre på kunnskapen vi opparbeider i løpet av 
topplederprogrammet og i tillegg bruke nettverket der i vårt forestående utviklingsarbeid. 
 
4. Individuell implementering 
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Vi finner det hensiktsmessig og riktig å dele opp implementeringsmodellene enkeltvis, 
dvs at hver av oss presenterer ideer for implementering i egen organisasjon ved egen 
ledergruppe. Mange av tankene vil selvfølgelig være felles, men våre ledergrupper er 
forskjellige og vi har også ulike lederstil. 
 
Implementering Leder 1 
Min nåværende ledergruppe er som nevnt innledningsvis på 13 personer, og jeg kan 

bekrefte det litteraturen hevder, at det oppleves som ikke optimalt antall. Administrerende 

direktør har  besluttet å fjerne et ledernivå i de somatiske klinikkene i vårt foretak og 

denne endrede planen er nettopp vedtatt. Det innebærer at jeg til sommeren vil få 22 

ledere med direkte linje til meg. Det vil være totalt tre ledernivå fra klinikkens laveste nivå 

til foretakets administrerende direktør. Det er uhåndterlig å ha en så stor ledergruppe. I 

den nye, vedtatte organisasjonsplanen vil jeg få mulighet til å danne en ny ledergruppe på 

8 medlemmer. Kontrollspennet blir en stor utfordring i denne nye organisasjonsformen.  

 

Den nye ledergruppen planlegger jeg å ha etablert medio juni, og vil markere dette med 

gjennomføring av en ledersamling. En form for programerklæring fra min side vil bli lagt 

fram. I tillegg en forventning til hvordan vi skal jobbe sammen på en annerledes, 

selvstendig og utfordrende måte. I sammensettingen av teamet vil jeg legge vekt på 

representativ, faglig kompetanse, og lederkompetanse.  

 

Jeg ønsker å legge til rette for at ledergruppen skal kunne jobbe som team, med vekt på 

evne til refleksjon når dette er ønskelig. I den forbindelse vil jeg sørge for å benytte 

elementer fra Gundersen (2008) Bang (2008) og Thorsvik (2009) og deres prinsipper for 

utvikling av ledergruppens teammodus. Gundersens tre suksesskriterier for effektive 

ledergrupper som nevnt under punkt 2.6 vil bli veiledende. Gruppers modenhet og 
kjennetegn for ulike nivå av modenhet slik Sjøvold (2006 ) beskriver det, planlegger jeg å 

bruke for å sjekke hvor min ledergruppe kan være i modenhetsgrad, og hvordan jeg kan 

tilnærme meg for å få til en endring av modenhetsnivået. Ambisjonen min er å få til en 

ledergruppe som gir oss stor gjennomføringskraft, er effektiv, der deltakerne trives og vi 

oppnår målene vi setter oss. Jeg mener at det er realistisk å få til mye av dette i løpet av 

det første året, og mener at vi bør evaluere oss sjøl etter ett års virksomhet. Til dette 

arbeidet vil jeg i første omgang bruke egne ressurser og eventuelt nettverk fra 

topplederprogrammet. 

 
Forutsetninger(input) 
Når jeg skal rekruttere til den nye ledergruppen vil jeg informere om at vi under min 

ledelse skal jobbe for å oppnå mål for foretaket, klinikken, ledergruppen og for den 

enkelte leder som nevnt under punkt 2.6. Foretakets mål ligger i strategiplan, 

verdigrunnlag og oppdragdokument og vil danne bakgrunn for vårt arbeid med 

måloppnåelse.  

 
Første rammebetingelse er å ha en struktur på møtene, faste tidspunkt, innkalling og 

referat og tid til forberedelser. Det blir derfor viktig at gruppen utarbeider noen få 

spesifikke regler for å kunne opparbeide respekt, tillit og forutsigbarhet. Essensielt blir 

respekten for tid, regler for telefon/calling, pc, fravær m.m. Dette understrekes i 
litteraturen som grunnleggende faktor og bygger opp under lederutøvelsen. (Gundersen 

2008) 

 



 22 

Jeg vil lage en årsplan for de ukentlige møtene, tilpasset det kliniske arbeidet, og legge 

møtet et par dager etter de ukentlige foretaksledermøtene. Torsdager fra kl 12 til 14 kan 

være en mulighet. Hvert fjerde møte vil jeg planlegge med alle lederne tilstede, der 

halvparten av møtet vil være kort utveksling av informasjon avdelingene mener er viktig at 

andre har kjennskap til. Disse møtene er også egnet til å sikre en bred forankring av tunge 

saker. Siste halvdel av dette møtet vil være informasjon fra staben om viktige tema. Denne 

strukturen innebærer at mine avdelingsledere fra poliklinikkene i distriktet må pendle til 

sykehuset hver fjerde uke. Alternativet er å ha telematikkmøter, og det vil vi vurdere etter 

hvert. Noen faste fysiske møter vil kunne styrke tilhørigheten, samholdet og kunne 

kombineres med økonomioppfølging, medarbeidersamtaler m.m. Disse nevnte forholdene 

vil jeg ha som tema på de første møtene, i tillegg vil jeg legge fram mitt syn på hvilke 

oppgaver denne ledergruppen skal løse sammen. Naturligvis vil disse grunnleggende 

forutsetningene kreve en del kommunikasjon og danne et nødvendig grunnlag for 

forutsigbarhet og forventning. Dette ønsker jeg skal invitere til tillit og skape trygghet i 

gruppen. 

 

Det er etter mitt syn en lederoppgave å sørge for informasjon og kommunikasjon med 

omgivelsene. For å oppfylle denne oppgaven er det nødvendig at informasjon er lett 

tilgjengelig. Det er en utfordring for oss i vår klinikk å finne alle referatene fra relevante 

møter i AMU, foretaksledelse, kvalitetsutvalg m.m. på vårt intranett. Dette vil jeg ta opp 

med informasjonssjefen og administrasjonskonsulenten. Får vi dette til på akseptabel 

måte vil det øke sjansen for å lykkes med å formidle informasjon raskt fra 

klinikkledergruppen til resten av organisasjonen. Jevnlig kommunikasjon vil klinikksjefen 

og ledergruppen ha med alle avdelingslederne i det planlagte månedlige møtet. I dette 

møtet vil også stabslederne være representert og dette sikrer deling av informasjon. I 

tillegg vil jeg avsette tid i kalenderen til ukentlige uformelle visitter i avdelingene. 

 

Prosess 

Klinikkens og ledergruppens mål vil jeg ta initiativ til å formulere og vi skal i fellesskap 

utarbeide strategier for oppnåelse av disse, og formidling i tilknyttning til dette. 

Aktivitetsmålene og tiltakene for å holde kostnadene nede vil jeg be linjelederne utarbeide 

i budsjettprosessen. Fagutvikling, forskning, kvalitetsforbedring, HMS, budsjettbalanse og 

utvikling av kultur for evaluering vil være viktige tema for ledergruppen. Jeg forventer at 

den enkelte leder kommuniserer sine mål og forventninger for egen deltakelse i 

ledergruppen. Dette blir viktig å fokusere på at merverdien for alle nivå må bli tydelig og 

uttalt, som Bang (2008) hevder i punkt 2.2.  

 

En av mine oppgaver blir å gi positive og støttende tilbakemeldinger som fremmer 

respektfull atferd og gir grunnlag for tillit, og følge opp at lederne gjør det samme. Dette 

blir et ledd i planen om at vi skal gjøre hverandre gode, lære av hverandre og bli i stand 

til å handle og løse problemer slik Thorsvik (2009) omtaler som nevnt i punkt 2.6. 

Deltakernes forskjellighet vil jeg utpeke som ledergruppens styrke. I situasjoner med høy 

temperatur eller tilløp til konflikt blir det viktig at vi stopper opp og skaper bevissthet om 

hva som skjer og hvorfor.  

 
Det er underveis i arbeidet med å jobbe oss sammen og etablere en kultur i gruppen at vi 

skal benytte refleksjon bevisst. Dette kan være et middel for å få til å snakke om følelser 

på en konstruktiv måte. Dialogform framfor diskusjonsform vil kunne fremme effektiv 

oppgaveløsing i lederteamet slik Slørstad (2002) omtaler som nevnt i punkt 2.2. Her kan 

vi eksempelvis formulere våre personlige mål for deltakelse i ledergruppen på gule lapper 
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og deretter snakke om disse formuleringene. Det har ikke vært tradisjon i min nåværende 

ledergruppe å jobbe med refleksjoner. Dette må derfor forklares i den nye lederruppen og 

kan legges fram som et tilbud om personlig utvikling og nødvendig middel for gruppens 

mulighet til å kunne utvikle modenhetsnivå, jobbe i teammodus og bli en mer effektiv 

ledergruppe.  

 

Jeg ser for meg at en måte å få til dette på er å starte med meg sjøl, der jeg forklarer 

hvordan jeg ønsker å framstå når jeg legger fram en sak, og ber om at de observerer og 

gir tilbakemelding i etterkant av framlegget. I forkant av møtet kan jeg ha avtalt med et 

par av deltakerne hva jeg planlegger og spesielt be dem være aktive og gi tilbakemelding 

på om jeg har lykkes i de målene jeg satte. På denne måten kan vi ha en dialog i gruppen 

om hvordan vi oppfattes av andre og dermed bli mer bevisste som ledere på hvordan vi 

ønsker å framstå i ulike situasjoner. Dersom den enkelte lederen opplever dette som 

positivt kan det åpne opp for å dele ulike erfaringer i ledergruppen og dermed skape miljø 

for trivsel, læring og personlig gevinst. Ledergruppen kan på denne måten bli et sted hvor 

vi henter energi, styrke og motivasjon. 

 

Jeg vil at ledergruppen vår også skal vurdere muligheter til å etablere en form for 

belønningssystem for dem som oppnår målene. På grunn av vår manglende 

kostnadskontroll kan vi starte med å se på tildeling av ressurser i form av 

oppmerksomhet, positiv omtale og tildeling av kursmidler, midler til HMS-tiltak o.a. De 

som ligger an til ikke å klare budsjettmålene er det min oppgave å følge nærmere opp og 

iverksette tiltak overfor. 

 
Effekt (output) 

Noen måleparameter på ledergruppens effektivitet vil være om gruppen jobber godt 

sammen, om deltakerne trives i ledermøtet og overholder omforente regler for 

møtestrukturen. Det at lederne gir uttrykk for at de henter energi, styrke og motivasjon i 

måten de jobber sammen på, er også et uttrykk for måloppnåelse. For meg vil det være 

viktig at vi som gruppe og enkeltindivid lærer av vår virksomhet. Dersom deltakerne i 

ledergruppen etter en tid erkjenner at vi er avhengige av hverandre for å løse vår oppgave 

vil vi etter min vurdering være et godt stykke nærmere å kunne lykkes som en effektiv 

ledergruppe.  

 
God gjennomføringsevne av vedtak i raskt tempo og oppnåelse av mål er for meg en 

karakteristikk av effektiv ledelse. Etter mitt syn betyr det for eksempel at vedtak blir 

gjennomført etter planlagt prosess og innenfor angitt tid, noe som krever stor grad av 

medvirkning. Det vil ha avgjørende signaleffekt til resten av klinikken og stor betydning 

for hvor godt vedtak vil bli fulgt opp i virksomheten. Erfaringen jeg har er at det svært 

ofte skjer utsettelser og trenering fra fagmiljø eller organisasjoner, noe som medfører 

forsinkelser og påfølgende manglende effektivitet av tiltak. 

 

Mål på at ledergruppen er effektiv er at den når målene som er satt for klinikk, 

ledergruppe og den enkelte innenfor angitt tidsrom. Som eksempel nevnes at klinikken 

oppfyller sine konkrete mål innenfor aktivitet, HMS, budsjett og kvalitetsindikatorer, 

pasienttilfredshetsundersøkelser og medarbeiderundersøkelser, samt har lavt antall 

pasientskadesaker. 
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Dersom ledergruppen ikke når målene sine kan det i verste fall skje at den går i 

oppløsning, slik Sjøvold (2006) beskriver det når teambygging mislykkes. Mulige 

konsekvenser av dette er at deltakerne ikke prioriterer å delta på møtene, at vedtak ikke 

gjennomføres og at leder(e) enten skiftes ut eller slutter. Et mulig resultat kan også være 

at det innhentes ekstern bistand til opprettelse av ny ledergruppe.  

 

Det vil imidlertid være mitt ansvar å sørge for at vi ikke kommer i situasjoner som dette, 

og derfor vil det være min plikt å be om hjelp dersom ledergruppen ikke fungerer 

tilfredsstillende. 

 

 

Implementering Leder 3: 
 
Jeg er tilbake i ledelse i sommer, men regner med at sommerferie-avvikliing gjør det 

uhensiktsmessig å implementere nye tanker før i august/september. Jeg vil da kalle inn 

egen ledergruppe til flere sekvensielle møter med to ukers mellomrom. På det første møte 

vil jeg informere teamet om de faktiske forhold: Jeg er ikke tilfreds med måten teamet 

jobber på. Her er det lite effektivt, dårlig disiplin, famlete møteledelse, dårlig deltakelse 

og engasjement osv. Jeg vil bruke første møtet til å skissere opp de planene jeg har for at 

vi skal kunne forme oss til et effektivt lederteam. Følgende punkter skal tas opp og drøftes, 

delt opp etter input-prosess-output: 

1. INPUT: 
a. Hva er våre oppgaver og hvor reelt er det at vi må jobbe som et team for å 

løse oppgavene? 

En viktig ting for meg som leder vil være å definere ut en rekke 

arbeidsoppgaver som jeg som leder kanskje like bra kan løse selv, slik 

at det for teamet blir igjen oppgaver som medlemmene oppfatter som 

meningsfulle og hvor de har en reell innflytelse. Enkel informasjon 

fra eksempelvis foretaksledelsen kan jeg formidle via andre kanaler 

som e-post og muliggjøre transparens av foretaksledermøter. 

b. Er vi motiverte nok? Hva vil vi med teamet vårt, hvilke mål skal vi sette 
oss? 

c. Sammensetning: Er teamet ideelt sammensatt og er vi passe store?  
I dag består lederteamet mitt av 8 personer, og jeg tror at dette er en 

passe størrelse. En helt annen ting er om det er de rette personene 

som sitter i ledelsen. Alle medlemmene er der i kraft av sin stilling. 

Som nevnt i diskusjonen er det neppe mye å gjøre med det annet enn å 

bevisstgjøre medlemmene hvorfor en sitter i ledelsesteamet. Andre 

aspekter som vektlegges i ledelsesteorien er individuell kompetanse 

og mangfold. Her blir min viktige jobb å fokusere på få gruppen til å 

reflektere over nettopp dette; Hvilke ressurser har vi i gruppen? 

Hvilke ulike kompetanser og personligheter har vi som vi kan utnytte? 

d. Eksterne forutsetninger: Vi må også definere de eksterne forutsetningene og 

se på om det er noe som kan optimaliseres: Har vi gode og raske 

informasjonssystemer? Har vi noe som helst system for belønning 

som kan motivere oss? Er det muligheter og/eller ønskelig for 

enkeltmedlemmene med mer opplæring? 

2. PROSESS - Hvordan skal vi jobbe? 
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a. Mål: Vi må strukturere oss slik vi evner å definere hva vi ønsker å oppnå 

med de konkrete arbeidsoppgavene vi får. Skal det være leders, altså min 

oppgave, eller skal gruppa i sin helhet definere enkeltmål? 

b. Møte hyppighet - hvor ofte skal vi møtes og hvor lenge ad gangen. Her vil 

jeg foreslå en gang hver 14.dag med en og en halv times varighet. 

c. Arbeidsmåte – Hvordan skal vi best arbeide for å fokusere innsatsen. 
Hvilke regler gjelder under møtene. Fremmøte-disiplin, avbrytelser og 

møteledelse er nøkkelord, og det er viktig å enes om kjøreregler for 

møtene. Jeg vil presisere at det er jeg som bestemmer agenda for møtene, 

og vi må være enige i hvor mye før møtene skal agenda foreligge. Jeg må 

også få til å medlemmene til å føle seg interesserte nok til å møte godt 

forberedt til enkeltsakene. Vi må også utnevne en fast sekretær, som jeg 

mener bør være assisterende avdelingssjef, men jeg er ikke sikker på om 

hun mener det samme.  

d. Forskjellighetsutnyttelse: Som nevnt tidligere tror jeg det er svært fornuftig 
at vi bevisstgjøres på det effektpotensialet vi har dersom vi evner å utnytte 

forskjellighetene i gruppa vår. 

e. Refleksivitet: Det blir min oppgave som leder og møteleder å sørge for at vi 
setter av tid til refleksjon over gruppas funksjonalitet med jevne 

mellomrom. Jeg har tro på at det vil styrke identitetsfølelsen i gruppa og 

gjøre den mer effektiv. 

3. OUTPUT:  
a. Hvilke suksess kriterier skal vi sette oss? Er for eksempel budsjett-lojalitet 

et mål for output for organisasjonen? Eller er det viktigere for oss å sette 

oss klare medisinsk-faglige og pasientfokuserte mål? Jeg har i de fem 

årene jeg har vært avdelingssjef årlig satt opp en rekke mål for avdelingen. 

Vi har en måltavle som vi bruker til å rapportere til foretaksledelsen og til 

å motivere de ansatte. Fra 2009 har dessuten hver seksjon egen måltavle. 

Disse målene og måltavlene har det vært vanskelig å få til å bli en med en 

bred prosess. Målarbeidet har båret preg av en ovenfra-ned prosess, 

dessverre, fordi jeg som leder ikke har fått til en engasjert 

medarbeidergruppe. Avdelingsledelsen har i stor grad ”tatt jobben”. Jeg 

har tro på at en mer motivert ledergruppe vil evne en bredere prosess for 

målene våre for 2010. 

b. Overlevelsesevne: Vi må diskutere vår teamkultur, lagånd og grad av tillitt 
innefor ledergruppen. Det blir min jobb å få teamet til å reflektere over 

disse enkeltaspektene av gruppas overlevelsesevne. Dette må gjøres initialt, 

men tas opp igjen med jevne mellomrom.  

c. Hva forventer vi oss av teamet som enkelt-medlemmer? Er vi motiverte til å 
være medlemmer av teamet. Synes vi at vi lærer noe? 

 

Ovennevnte skisser er ambisiøse men ikke umulige. Dersom jeg evner å styre mot den 

strukturerte tilnærmingen til ledergruppa og dets arbeid som over er jeg overbevist om jeg, 

som leder, vil få et arbeidsredskap som langt overgår det jeg har i dag.   

Jeg vil forsøke å lede møtene med klar og vennlig autoritet. Jeg vil etterstrebe å bruke tid i de 

første møtene på å etablere en bred prosess hvor alle medlemmene skal bli hørt å få utviklet 

en følelse av delaktighet og engasjement. Jeg forventer meg at vi i løpet av kort tid vil ha 

omstrukturert våre ledermøter mot en modell som likner det vi har drøftet i kapitlene over.  
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Implementering Leder 2  
I egen klinikk er det ca 550 ansatte og klinikken har et brutto kostnadsbudsjett på ca 550 

millioner. Klinikken består for tiden av sju avdelinger i Trondheim, samt 4 avdelinger delvis 

samorganisert på Orkdal.(Daglig leder i Orkdal har et koordineringsansvar og ivaretar 

personaloppgaver, mens overordnet ansvar inkl. økonomiansvar tilligger vår klinikk.) 

Selv har jeg som klinikksjef midlertidig ivaretatt avdelingssjef-funksjonen i to av de største 

avdelingene(Anestesiavdelingen og Intensivavdelingen). Dette har latt seg gjøre fordi vi har 

hatt velfungerende ledere for henholdsvis legegruppen og sykepleiergruppen i disse 

avdelinger, ledere som har samarbeidet godt. I løpet av få måneder vil det tilkomme to nye 

avdelinger til klinikken. 

 

Hovedprinsippene ledelsesstrukturmessig i klinikken har vært at alle ledere som rapporterer 

til meg, samt de sentrale stabsmedlemmer, har deltatt på møtene i klinikkens ledergruppe i 

Trondheim. (Se for øvrig historie i innledningen om virksomheten i denne gruppen.)  

Disse møtene har hatt en varighet på 1,5 – 2,0 timer og vært arrangert annenhver onsdag. 

Det er et mål å få arrangert disse møtene i samme uke som møtene i sykehusets 

toppledergruppe, som arrangeres annenhver mandag. 

I tillegg til møtene i klinikkens ledergruppe har ledelsen t i hver avdeling egne driftsmøter, 

dog med varierende deltagelse, systematikk og regelmessighet. 

Vi har også ukentlige stabsmøter hvor klinikkenes sentrale stabsmedlemmer/rådgivere møter 

meg og mine 2 stedfortredere i rollen som klinikksjef. 

I klinikken har vi for øvrig en egen Kvalitetsgruppe, samt en egen HMS gruppe, hvor 

avdelingene er representert. Disse gruppene drives av egne HMS- og Kvalitets-koordinatorer. 

Vi har i tillegg en egen FOU-enhet med egen leder. 

 

. 

Noen store utfordringer med denne ledelsesstrukturen er følgende: 

Klinikkens ledergruppe blir for stor. Dersom samme prinsipper for deltagelse skal videreføres 

vil den etter siste klinikkutvidelse ha 18 medlemmer. Dette er er kanskje hovedutfordringen 

fremover, og den innledende historien tar også utgangspunkt i denne problematikken. 

Spennvidden i klinikkens ansvarsområder er så stor at koordinering og samordning mellom 

de mest beslektede fagområder heller ikke lenger kan ivaretas tilfredsstillende i klinikkens 

ledergruppe. Spesielt kan dette gå ut over taktiske og operative problemstillinger. 

Ledelsen i noen av avdelingene hemmes av at vi i klinikken ikke har omforente prinsipper om 

representasjon og arbeidsform i avdelingenes ledergrupper. 

Det er i tillegg ikke klargjort hvilke oppgaver som handteres i klinikkens  stabsmøter i forhold 

til møtene i klinikkens ledergruppe. 

 

En spesiell utfordring i vår klinikk er ellers at vi har et ledelsesnivå for mye i noen avdelinger 

i forhold til sykehusets vedtak om maks 4 nivåer(inkl sykehusdirektør). 

 

Jeg planlegger følgende grep for å løse klinikkens utfordringer når det gjelder struktur på 

ledelsesapparatet, for å effektivisere ledelsen, for å øke fleksibiliteten, for i større grad å 

legge til rette for endring, for å øke motivasjon trivsel og tilhørighet internt, og for å legge til 

rette for samarbeid og koordinering på tvers innad i egen klinikk, men også i forhold til andre 

samarbeidspartner: 

 

 Jeg ønskeri i prinsippet større grad være desentralisert myndighet til ledelsen i de enkelte 

avdelinger, og at disse ii stor grad skal ledes etter moderne teamledelses-prinsipper med mer 

solidarisk forpliktelse ift avdelingens måloppnåelse. For å etterkomme sykehusets ønske, vil 
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jeg foreslå, som en prøveordning, å ta bort avdelingssjef nivået i de avdelinger hvor vi har 5 

nivåer og  der hvor vi har innført egen ledelse for legegruppen og 

sykepleiergruppen(Anestesi- og Intensivavdelinger). Jeg vil foreslå at disse avdelingene som 

funksjonelle enheter ledes av et nærmere definert lederteam. I de avdelinger som har en 

avdelingsleder, er denne teamleder. I de avdelingene som utgjør funksjonelle enheter og  som 

vanligvis består av 2 sidestilte enheter, vil teamledelse gå på omgang mellom lederne av 

disse. 

 

 På grunn av den nevnte store spennvidden i klinikkens ansvarsområd planlegger jeg i tillegg 

å etablere 2 koordineringsteam i klinikken for bedre samordning av aktiviteten i de mest 

beslektede avdelinger i klinikken. De avdelingene som er mest 

akuttmedisinsk/transportmedisinsk rettet (akuttmottak/ ambulansetjeneste 

/luftambulansetjeneste/beredskap /simulatorsenter) utgjør en enhet og de avdelingene som 

ivaretar anestesi, intensiv og smertebehandling utgjør den andre enheten. 

 Jeg planlegger at disse koordineringsmøtene skal arrangeres 1 gand hver 2 uker, ha en 

varighet på 1 time og i første omgang ledes av meg, subsidiært at ledelses i disse 

koordineringsteamene går på omgang mellom de lederne som sitter her. Disse 

koordineringsteamene vil bestå av 6 – 8 personer og vil ha forutsetninger for å jobbe som 

team i de situasjoner hvor det er mest hensiktsmessig. 

 

Når det gjelder den tidligere nevnte klinikkens ledergruppe planlegger jeg at denne 

videreføres etter dagens modell, men med en begrenset slanking av antallet stabsmedlemmer. 

Fortsatt vil imidlertid klinikkens ledergruppe bestå av 16 medlemmer.  

Frekvensen på møter i denne gruppen reduseres til 1 gang månedlig med møtevarighet 2 

timer. Hvert tredje møte utvides til Klinikkråd med deltagelse også fra tillitsvalgte, 

verneombud og mellomledere. 

 Det store antallet deltagere i klinikkens ledergruppe reduserer, men eliminerer ikke, 

muligheten for å jobbe i team – modus når dette gir best måloppnåelse. Møtene i klinikkens 

ledergruppe effektiviseres etter prinsippene i beskrevne Input/Prosess/Output modell, godt 

eksemplifisert gjennom implementeringsplaner over. Selv vil jeg i så stor grad som mulig 

effektivisere møtene i vår klinikk-ledergruppe på tilsvarende måte. 

Når det gjelder møtene med klinikkens sentrale stabsmedlemmer ønsker jeg også å beholde 

disse uendret, men også her ligger det til rette for i større grad å kunne jobbe i team- modus.  

 

 

 

I forbindelse med implementeringen må det primært vektlegges å få utarbeidet mandat og 

målsetninger for alle de 4 team/grupper jeg nå har definert (avdelingenes lederteam, 

klinikkens ledergruppe, klinikkens 2 koordineringsteam og stabsmøtene.) 

Mine planer beskriver en delvis team-organisering. Det innebærer at linjestrukturen ligger 

fast, med i hovedsak bibeholdt organisasjonskart, styrings- og rapporteringslinjer, 

avdelingsgrenser m.v. 

Men samtidig ønskes etablert supplerende effektive team eller ledergrupper som kan jobbe i 

team- modus når dette er hensiktsmessig, for bl.a. å fremme fleksibilitet og ressursutnyttelse, 

forutsetning for læring, evnen til å løse komplekse oppgaver, kreativitet og utvikling; og ikke 

minst bidra til helhetstenkning og brukerorientering.    

 

Gjennom mer effektiv jobbing i disse grupper og team er målsetningen at det skal skapes en 

merverdi både for organisasjonen (klinikken/sykehuset), teamene/gruppene selv, og for hver 

enkelt medlem.  
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