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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn for valg av tema, og avgrensning av oppgaven 
 
Hovedtemaet i denne oppgaven er samspill, og fordypningsgruppens sammensetning gjør det 

interessant å kunne fokusere på dette temaet fra ulike ståsted. Vi har alle ulik yrkesbakgrunn, 

og vi arbeider i henholdsvis linje og stab/støtte-funksjoner. Vi møter likevel de samme 

utfordringene vedrørende samspill både internt i egen avdeling, og på tvers av faggruppene i 

organisasjonen. 

 

En rekke faktorer vil kunne påvirke samspillet i en organisasjon, f.eks struktur, teknologi, 

beslutningsprosesser, kultur etc. Et fellestrekk ved alle våre erfaringsbeskrivelser 

(narrativ/historier) er samspillsutfordringer i forhold til kommunikasjonsproblemer, 

holdninger til hverandre og rolleforståelse. På bakgrunn av dette fellestrekket er vår 

problemstilling hvordan den enkelte medarbeider og leders holdninger, lojalitet og 

rolleforståelse påvirker kommunikasjonen og samspill i organisasjonen 

 

Dette vil således være vårt fokus, men vi vil også berøre organisasjonskulturen i avdelingen 

hvor historien finner sted fordi kultur påvirker også de ulike samspillsfaktorer. Derimot vil vi 

ikke fordype oss i teori om bedriftskultur som for eksempel verdier, normer og 

virkelighetsoppfatninger som preger virksomheten og har innflytelse på samspillet mellom 

medarbeiderne. 

 

 I løpet av oppgaven vil begrepet profesjonsutøver bli brukt, det vil si en utøver som har en 

prestisje i arbeidsfeltet, kan monopolisere visse tjenester, og utelukke utøvere som ikke er 

sertifisert. De fleste profesjoner har en offentlig godkjenning, beskyttet tittel og forpliktelser 

ovenfor det offentlige (Strand 2006).     

 

Historien vi ønsker å ta utgangspunkt i omhandler en hendelse ved en intensivavdeling som 

består av både leger, sykepleiere, pårørende og ledere. I tillegg til de nevnte utfordringene 

ovenfor vil vi også bruke historien til å belyse lederrollen, altså samspillsutfordringene, 

spesielt for ledere i et fagbyråkrati, dvs organisasjoner som preges av profesjonelle og 

eksperter. 
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Målet med oppgaven er å tilegne oss mer kunnskap om samspill og belyse lederens rolle i 

samspill og slik kunne gjøre oss i bedre stand til å hindre eller begrense mangelfull 

samhandling i fremtiden. 

 

Begrepene samspill og samhandling blir i litteraturen brukt om hverandre. En definisjon av 

samspill som dekker vår problemstilling og vår historie er: samspill er en samhandling som 

foregår mellom to eller flere personer, og kan være en kilde til konflikt fordi det er et møte 

mellom to eller flere interesser. Derfor er samspill avhengig av den enkeltes evne til å gi eller 

ta. Konfliktaspektet i denne definisjonen vil vi imidlertid ikke drøfte nærmere. 

1.2 Erfaringsbeskrivelse (historien) 
 
Eirins historie beskriver en hendelse som skjer ukentlig i avdelingen, og som skaper 

frustrasjon og  får henne til å undres over at det skal være så vanskelig å få et lite antall 

overleger til å samarbeide og bli enige om behandlingen. 

 

”Det er fredag formiddag og avdelingsoverlegen går visitt på alle barna i intensivavdelingen. 

Det er mange barn innlagt, og det er viktig at det gjøres en god visitt som blir etterfulgt av 

gode notater slik at vakthavende lege i helgen vet hva han / hun har å forholde seg til. 

Avdelingsoverlegen gjør noen justeringer med hensyn til ernæring og  han mener det er to 

barn som kan skrives ut på lørdag da de har fått infeksjonsbehandling i fem døgn. Foreldrene 

til barna blir kjempeglade og forbereder seg på hjemreise. 

Dagen etter, på lørdag, går en annen lege (vakthavende) visitt. Han er ikke enig i de 

forandringene som er gjort med hensyn av behandlingen av noen barna og han mener at fem 

dagers infeksjonsbehandling ikke er lenge nok. Barna får ikke reise hjem, og sykepleierne 

trøster de pårørende så godt de kan, samtidig som de forsøker å forsvare legenes ulike 

praksis. Når det er ny visitt på mandag spør en far om det fem dagers legen, eller syv dagers 

legen som kommer. Jeg ble flau på avdelingens vegne. 

 

I og med at dette ikke var et engangstilfelle tar jeg det opp med vår felles overordnede, som er 

lege. Han sier det er problemer med å lede legegruppen, og at de ser på sin overordnede mer 

som en kollega enn sin sjef. Jeg blir mektig forbanna, og lurer på om han bare skal finne seg i 

det. Hva er det som får denne profesjonsgruppen til å tro at de kan prioritere og ta 

beslutninger på tvers av det de blir pålagt av ledelsen? Hvorfor har de til tider så store 
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problemer med å samarbeide? Hvis ikke en liten gruppe leger kan samarbeide på en 

avdeling, hvordan kan vi da få til et godt samarbeid mellom de ulike avdelingene, og igjen de 

ulike sykehusene når det finnes så mange individualister som verner om sin egen tue. ” 

 

2 Teori 
For å bedre kunne forstå ledernes samspillsutfordringer vil vi her starte med å beskrive 

strukturen i organisasjonen hvor hendelsen finner sted. Vi ønsker videre å belyse teorier 

vedrørende kommunikasjon, holdninger og rolleforståelse sett i lys av den 

organisasjonskulturen vi befinner oss i.  

2.1 Erfaringshistoriens avdeling - en beskrivelse av strukturen ved 
hjelp av Mintzberg 

 
Denne hendelsen finner sted på en intensivavdeling hvor de ansatte er spesialsykepleiere, 

sykepleiere og leger. Sykehusets struktur kan beskrives ved hjelp av Mintzbergs modell med 

fem sektorer som er beskrevet i Bolman & Deal (2005), se figur 1. Henry Mintzberg har 

raffinert forståelsen av organisasjonsstruktur i et eget begrepsapparat for strukturering av 

organisasjoner.  

 

Mintzberg deler organisasjonen inn i fem elementer: Kjerneaktiviteten, mellomledelsen, 

toppledelsen, støttestaben og teknostrukturen. Nederst i Mintzbergs modell ligger den 

operative kjernen som består av ansatte som gjør det grunnleggende arbeidet. Dette er 

mennesker som produserer og skaffer frem varer eller tjenester til kunder eller klienter. I 

sykehuset er dette blant annet leger og sykepleiere. Like over den operative kjernen finner vi 

den administrative komponenten: mellomledere som fører tilsyn, kontrollerer, styrer og sørger 

for ressurser til de som jobber i den operative kjernen. På toppen av Mintzbergs modell finner 

vi det strategiske toppunktet, der den øverste ledelsen fokuserer på omgivelsene omkring 

organisasjonen, bestemmer og trekker opp de store linjene (ibid). 

 

Ytterligere to komponenter befinner seg på sidene av den administrative komponenten. 

Teknostrukturen rommer spesialister og analytikere som standardiserer, måler og inspiserer 

resultater og prosesser, for eksempel avdeling for kvalitet og utvikling ved sykehusene. 

Støttestaben utfører oppgaver som støtter eller letter de øvriges arbeid, for eksempel 

sekretærer, bioingeniører, og ansatte ved personalavdelingen. Ut fra dette grunnrisset utviklet 
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Mintzbergs fem grunnleggende organisatoriske konfigurasjoner; enkel struktur, 

maskinbyråkrati, fagbyråkrati, divisjonalisert struktur og adhockrati (ibid).   

 
Figur 1: Mintzbergs modell 

 
Sykehuset hvor historien finner sted er inndelt i ulike divisjoner, og kan beskrives ved hjelp 

av Mintzbergs divisjonaliserte struktur (figur 2). I en divisjonalisert struktur blir hoveddelen 

av arbeidet utført i delvis selvstyrte divisjoner, som igjen er inndelt i avdelinger. Hver 

divisjon betjener et avgrenset område og har sin egen støttestab. Så lenge de kan vise til 

resultater har divisjonene relativt frie tøyler (ibid). Avdelingen hvor denne hendelsen finner 

sted ligger under Medisinsk divisjon.  

 
 

 Ut fra Mintzbergs modell kan hver avdeling i sykehuset beskrives som et fagbyråkrati. Den 

operative kjernen er stor, det er få ledelsesnivåer mellom det strategiske toppunktet, og 

fagpersonene/profesjonsutøverne (eks: leger, sykepleiere) som jobber i avdelingene (ibid). 

Profesjonsutøverne har oppgaver og klienter som bare den profesjonelle yrkesutøveren kan 

ivareta, de har stor lojalitet mot arbeidet og profesjonen, og deres yrkesutøvelse er overvåket 

gjennom faglige og etiske regler (Strand 2006).  

 

På avdelingene er det fagkunnskapen som er styrken, og styrer det meste av aktiviteten. Av 

erfaring vet vi at profesjonsutøverne ønsker faglig autonomi, de vil helst slippe innblanding i 

hvordan faget utøves. Dette bekreftes blant annet av Torodd Strand (2006), han beskriver de 

Figur 2:  
Divisjonalisert 
struktur 
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profesjonelle som selvgående med hensyn til mål og midler, og at den viktigste 

styringsmekanismen er den felles treningen ekspertene har i sitt fag og den kommunikasjonen 

som skjer på grunnlag av dette. Han påpeker at organisasjoner som preges av profesjonelle og 

eksperter er fagbyråkratier, og gir ikke rom for ledelse utover det som ligger i å utøve 

fagkompetansen på en avansert måte (ibid).  

2.2 Kommunikasjon og samspill 

2.2.1 Noen utgangspunkt 
Mintzberg hevder ut fra sin forskning at ledere faktisk bruker så mye som 80 % av sin 

arbeidstid til skriftlig og muntlig kommunikasjon. For så vidt er kommunikasjon en av de 

viktigste samordningsprosessene i organisasjonen og en viktig lederoppgave. Kommunikasjon 

sies å være livsnerven i en organisasjon. God kommunikasjon fremheves ofte som 

kjennetegnet på vellykkede bedrifter. Dårlig kommunikasjon kan føre til ulykker, og i noen 

tilfeller har dessverre enkelte ord eller mangel på ord betydd forskjellen mellom liv eller død 

(Kaufmann & Kaufmann 1996). 

 

Ordet kommunikasjon kommer fra det latinske ordet ”communicere” og betyr å meddele, stå i 

forbindelse med, eller underrette om. Kommunikasjon i et psykologisk perspektiv betyr 

samhandling, eller overføring av informasjon mellom mennesker. Det er vanlig å definere 

kommunikasjon som en aktivitet mellom sender og mottaker, den som snakker eller sender 

informasjon og en som lytter eller mottar informasjon, se figur 3. Kommunikasjon er ofte 

gjensidig, idet sender og mottaker veksler rolle mellom å være tilhører og den som snakker, 

og hvor innholdet av samtalen påvirkes av begge parter. I praksis er derfor 

kommunikasjonsprosessen mer en toveis- enn en enveisprosess i motsetning til figur 3 som 

viser en enveiskommunikasjon. 

 
 

Figur 3: Forenklet modell av sosial kommunikasjon 
 

Sender MottakerKanal
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En forutsetning for at slik verbal kommunikasjon skal inngå i et konstruktivt 

samhandlingsmønster, er at den følger visse spilleregler. Einarson og Skogstad (2005) viser til 

Grice (1976) som hevdet at nøkkelen til en verdifull kommunikasjon ligger i 

samarbeidsprinsippet. Samarbeidsprinsippet innebærer at den som snakker, og den som lytter 

forsøker å samarbeide med hverandre for å oppnå god kommunikasjon  

 

Dialogen som kommunikasjonsform – den balanserte og likeverdige samtalen har som formål 

å bedre kontakt og forståelse mellom to personer. Balanse betyr å gi plass og åpning for den 

andre parten i samtalen. Likeverdighet er en emosjonell registrering av aksept, respekt og en 

utvisking av forskjeller i posisjon  

 

Studeres kommunikasjonsprosessen vil det være naturlig å stille følgende spørsmål: Hva 

ønsker senderen å formidle?, hva inneholder faktisk senderens budskap?, hvilke signaler når 

frem til mottaker, og hvilken mening legger mottaker i de signalene som hun mottar? Her er 

det flere forhold som vil ha betydning. Blant annet rollene til sender og mottaker, relasjonene 

mellom dem, og hvilken situasjon partene befinner seg i. I denne sammenhengen vil 

persepsjonsforholdene for både sender og mottaker være viktige. Og for å beskrive dette 

nærmere viser vi til Haukedal (2008) som omtaler persepsjonspsykologi som mennesket sin 

oppfatning av verden omkring seg.  Persepsjon er en prosess, enten aktiv eller passiv der 

organismen sanser og organiserer det den har sanset. På mange områder i arbeidslivet er det 

viktig å ha en tilnærmet riktig oppfatning av andre menneskers personlighet. Det skulle uten 

videre være klart at en viktig forutsetning for ”gode forhold” på arbeidsplassen er at den 

enkelte er i stand til noenlunde korrekt å tolke andre menneskers personlighet, følelsesuttrykk 

og forsvarsholdninger osv. (Haukedal 2008). 

2.2.2 Kommunikasjon og samspill i et fagbyråkrati  
Bente Erlien (2003) påpeker at kunnskap om organisasjonskultur er viktig i forhold til intern 

kommunikasjon av flere grunner. Organisasjonens struktur og kultur danner rammen for den 

interne kommunikasjonen. Det er viktig å kunne forstå og analysere de kulturelle faktorene 

som muligheter og begrensninger for kommunikasjonen innad i organisasjonen. I et 

fagbyråkrati har den enkelte profesjonelle medarbeider stor kontroll over eget arbeid og er 

relativt uavhengig av sine kollegaer. Profesjonene skaper normer, og kommunikasjons-

utfordringene er å få til informasjonsflyt på tvers av faggrenser, slik også vår historie viser et 

eksempel på. 
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Som vi viste i kap 2.1, påpeker Strand (2006) at organisasjoner som preges av profesjonelle 

og eksperter (fagbyråkrater) ikke gir stort rom for ledelse utover det som ligger i å utøve 

fagkompetansen på en avansert måte. Mange ledelsesoppgaver blir derfor nøytralisert i et 

fagbyråkrati. Den viktigste styringsmekanismen er den felles treningen ekspertene har i sitt 

fag og den kommunikasjonen som skjer på grunnlag av dette. Strand (2006) skiller på ledelse 

i et kollegialt hierarki, og den ledelse som utøves i den omkringliggende organisasjonen. Han 

mener kollegial ledelse går sammen med faglig veiledning, og utvikling går stort sett på 

profesjonens premisser og har ikke karakter av lederstyring.  Dette kan nettopp være en av 

grunnene til at overordnede velger å ikke involvere seg i kommunikasjonsproblemene vi viser 

til i vår historie, at han blir sett på som en kollega og ikke en leder. Strand beskriver dette som 

et dilemma ledere i fagbyråkratier opplever, han kaller det kollegial popularitet versus 

organisatorisk oppgaveløsning. Vi kommer til å fokusere mer på dette under drøftningen.   

2.2.3 Forhold som har betydning for kommunikasjonsprosessen og 
eventuelle barrierer  

Selv om den grunnleggende kommunikasjonsprosessen kan virke enkel når den fremstilles 

som figur (se f.eks fig. 3), er det likevel en kjent problemstilling at det kan oppstå svikt og 

brudd i prosessen. Kilder til kommunikasjonsproblemer i organisasjoner er mange, men i 

denne sammenheng vil vi legge vekt på de som er av mellommenneskelig karakter. 

 

Det finnes barrierer i kommunikasjon som kan knyttes direkte opp mot helsevesenet. Blant 

medlemmene i en yrkesgruppe vil det være mange fellestrekk i faktiske handlinger, fordi det 

ligger føringer i status, utdanningsbakgrunn, og andre institusjonelle forhold. Men det vil også 

alltid være individuelle forskjeller og særtrekk, den enkeltes forutsetninger og historie, 

kontekst og deltagerne i den (Thornqvist 1998).  

 

I samarbeidssituasjoner mellom leger og annet helsepersonell har leger i kraft av sin status 

allerede i utgangspunktet en autoritet, mens annet helsepersonell gjerne må bevise at de har 

kunnskap og vurderingsevne og således opparbeide seg autoritet. Annet helsepersonell sier 

ikke ofte til legene hva de mener legene skal gjøre. Omvendt skjer dette derimot hele tiden, 

direkte eller indirekte. En fare med denne tendensen til å ta for gitt denne fordelingen av 

kunnskap, kompetanse og autoritet, er at leger og andre overordnede ureflektert glir inn i en 

autoritær stil, og at andre yrkesgrupper ureflektert tilpasser seg sin underordning. Denne 
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tilpasningen skjer hos begge parter, og vil ikke bare omfatte prosesser knyttet til behandlingen 

av pasienter, men også til organisatoriske og administrative forhold.  

Det kan dermed være en fare for at leger ufortjent tilegnes en form for arroganse, og 

tilsvarende kan underordnede bli karakterisert som vanskelige. Å tillegge hverandre motiver 

og egenskaper er som regel lite fruktbart, det kan lett bidra til samhandlingsmønstre og 

rollefordeling som ingen finner seg til rette med (Thornqvist 1998). Ledere i helsevesenet blir 

ofte ansatt i lederposisjoner på bakgrunn av sin profesjon og status, og ikke på bakgrunn av 

lederkompetanse noe vi mener kan være en barriere i kommunikasjonsprosessen. 

 

Med bakgrunn i dette narrativet, Thornqvists kommentar, samt egne erfaringer mener vi også 

at manglende relasjonskompetanse kan være en barriere i kommunikasjonen, og dermed 

hemme et godt samspill i organisasjonen. Spurkeland (2005) definerer relasjonskompetanse 

som; ferdigheter, evner, kunnskaper og holdninger som etablerer, utvikler, vedlikeholder og 

reparerer relasjoner mellom mennesker. Med tanke på alle relasjonene mellom de ulike 

rollene (menneskene) i dette narrativet, og i helsevesenet for øvrig, er vi enige med 

Spurkeland (2006) som hevder at det er i relasjonene mellom individer og/eller grupper 

kreativitet får utfolde seg og samspill blir til resultat. For å lede eller for å være i en dynamisk 

organisasjon trenger vi kompetanse på hva som skal til for å skape gode relasjoner.  Han 

mener også at tillit er bærebjelken i enhver god relasjon, og et mellompersonlig emosjonelt 

resultat av gjentagende tillitskapende interaksjoner. Tillitsforhold som ikke er skapt gjennom 

relasjoner er preget av tro, overbevisning og beundring. Pasienter og pårørende vil gjerne ha 

et slikt tillitsforhold til en lege, og vi velger å tro at dette også er ønskelig fra legens side. 

Dette tillitsforholdet settes på prøve hvis beslutninger til stadighet blir forandret, og 

pårørende/pasienter får ulik informasjon. 

 

Relasjonelt lederskap bidrar til virksomhetens måloppnåelse ved at det personlige samspillet 

mellom leder og medarbeider påvirker medarbeidernes følelser (Colbjørnsen 2005). 

Relasjonelt lederskap påvirker det emosjonelle klimaet på to måter; ivaretakelse av sosiale 

behov og relasjonsbygging. Medarbeiderne har normalt med seg behov for anerkjennelse, 

respekt, tilhørighet og inkludering inn i sin relasjon til lederen, noe som ufordrer lederens 

emosjonelle intelligens. Den andre måten ser vi etter hvert som samarbeidet mellom leder og 

medarbeider skrider frem, og det danner seg et mønster for hva lederen kan bestemme og 

forlange, hva medarbeideren kan og bør yte, og hva slags former samhandlingen skal skje i. 

Dette samspillet gir seg utslag i resultatet, den som leverer godt vies spesiell oppmerksomhet 
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og presterer ytterligere, den som leverer middelmådig følges mindre opp og blir dermed ikke 

inspirert til å forsøke å gjøre det bedre (ibid).  

På bakgrunn av våre tidligere erfaringer, og ved å arbeide med kapittelet vedrørende 

kommunikasjon og samspill, har vi erfart at de mellommenneskelige forhold spiller en stor 

rolle vedrørende kvaliteten på samspillet i organisasjonen. Vi ønsker derfor i neste kapittel å 

fokusere på betydningen av holdninger og samspill.  

2.3 Holdninger og samspill 
 
En viktig del av det å lede er å bygge holdninger og organisasjonskultur. Holdninger er en av 

mange individuelle forhold som påvirker vår adferd. En holdning kan defineres som ” en 

predisposisjon til å oppfatte, føle, tenke og handle på bestemte måter i forbindelse med et gitt 

objekt” (Haukedal 2005). Holdninger er i stor grad positive, negative eller nøytrale, og de er 

lært, eller basert på erfaring og bygger på kunnskap om objektet.  

Objektet som holdningen er rettet mot kan både være en person og en handling. I en 

organisasjon vil det utvikles holdninger til for eksempel kollegaer, arbeidsoppgaver, 

organisasjonen generelt og ikke minst ledelsen. Folks holdninger er en betydelig faktor for 

atferd og vil derfor kunne påvirke samspill mellom individer eller grupper (ibid). De ansattes 

holdninger til hverandre, andre kolleger, pasienter og pårørende i vår historie vil derfor ha 

betydning for handlingene som blir utført. 

 

Linda Lai m.fl. (1997) bringer holdningsbegrepet inn i definisjonen av kompetanse, dvs. 

”samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle 

funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål”. Johannessen & Olaisen (2007) 

setter dette inn i følgende sammenheng: Kunnskap er en persons data- og /eller 

informasjonsbase (”å vite”). Ferdigheter er evnen til å anvende og benytte kunnskapen. 

Ferdighetene omsetter kunnskap til handling for å nå definerte mål (”å kunne gjøre”; ”å ha 

talent for”). Egenskaper og holdninger (personlig kompetanse) kommer til uttrykk gjennom 

måten kunnskaper og ferdigheter brukes på (”å ønske og ville”).  Således er kunnskap, 

ferdigheter og holdninger, og kombinasjonen av disse komponentene, viktige i den daglige 

samhandlingen med andre.  Vi mener dette gir kompetanse som har bruksverdi i arbeidslivet.  

 

Vi har også før nevnt at kunnskap om organisasjonskultur har betydning for den interne 

kommunikasjonen i organisasjonen. Organisasjonskultur regnes som en av flere sterke krefter 
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i en organisasjon og er en faktor som påvirker samspill. Hverdagsdefinisjonen på 

organisasjonskultur er ”slik gjør vi det hos oss”. Det er altså et felles sett av oppfatninger, 

holdninger og atferd som alle påvirker samspill og kanskje særlig mellom grupper.  

 

3 Analyse og drøfting av historien 

3.1 Innledning og historikk 

 
Figur 4: Organisasjonskart avdeling nyfødtintensiv: 

 

Vi vil her drøfte vår historie sett opp mot egne erfaringer samt teoriene vedrørende 

kommunikasjon, samspill og holdninger i et fagbyråkrati.Vi har valgt å dele drøftingen inn på 

følgende måte ut fra hva vi mener skjer i denne historien;  manglende kommunikasjon, 

overordnets rolle og lojalitet. 

 

Vår historie er, som tidligere beskrevet, fra en intensivavdeling som behandler for tidlig fødte 

og syke nyfødte barn. Avdelingen har plass til 20 barn, og det er ansatt 60 

sykepleiere/spesialsykepleiere samt to overleger ved avdelingen. Den ene overlegen er også 

avdelingens seksjonsoverlege og har det medisinskfaglige ansvaret ved avdelingen. 

Seksjonsledende sykepleier har ansvar for drift, personalansvar for sykepleierne og det 

sykepleiefaglige ansvaret. 

 

Avdelingen har et lite areal og driften foregår på to store stuer hvor pasientene er fordelt etter 

behovet for pleie. Foreldrene har rett til å være til stede under oppholdet ved avdelingen. 

Avdelingssjefen er lege og er legenes og sykepleiernes felles overordnede, men han har kun 

direkte personalansvar for seksjonslederne og legene. På grunn av få overleger ved avdelingen 

må han også til tider ta aktivt del i det pasientrettede arbeidet. 

Divisjonsdirektør 
Medisin

Avdelingssjef  
Barneavdeling

Seksjonsleder 
Sykepleie 

Seksjonsoverlege 
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For så vidt er dette en liten og oversiktlig (gjennomsiktig) avdeling, hvor det er lett å følge 

med på hvordan de ulike arbeidsoppgaver blir utført. 

3.2 Manglende dialog 

3.2.1 Legene i samspill med hverandre, avdelingen og pårørende.  
Legen som går visitt før helgen har som oppgave å vurdere pasientene i forhold til videre 

behandling eventuelt avslutning av denne. Det nevnes i historien at det er viktig med en 

grundig visitt med etterfølgende gode notater. Legen i sin rolle som profesjonsutøver er 

fremdeles en sterk person som har stor grad av autoritet. I den daglige hverdagen i sykehuset 

er det legen sin avgjørelse angående pasienten som gjelder, og som til en hver tid genererer 

aktivitet for annet personale. Sykehuset er en kompleks organisasjon med mange profesjoner, 

avansert teknologi og stadig nye behandlingsopplegg.  Legen tar sin avgjørelse basert på egen 

medisinskfaglig vurdering, eller de blir tatt etter konsultasjon med legekolleger, annet 

helsepersonell eller i team. Det er i stor grad sykepleiere og annet fagpersonale i avdelingen 

som utfører den foreskrevne behandling og håndterer det praktiske rundt pasienten.  

 
Historien vår starter med at legen som er på vakt før helgen går en grundig visitt og tar en 

beslutning basert på sin medisinskfaglige vurdering.  Denne avgjørelsen blir av foreldrene til 

barnet oppfattet som endelig og som noe som avdelingen står bak og er enige om. Det er en 

forventning til at det er en som representerer faget som sier dette på vegne av seg og sine 

kolleger, og at vurderingen er godt medisinskfaglig begrunnet. Foreldrene mottar det gode 

budskapet fra legen og innstiller seg mentalt på en avslutning av behandlingen og å få reise 

hjem. 

 

Neste dag er det en ny lege som går visitt. Han har tilgang til pasientens journal og kan se hva 

som er gjort dagen før av avdelingsoverlegen. Men denne legen har en annen oppfatning av 

hva som er det beste for pasienten og bestemmer seg for å ta en ny avgjørelse om videre 

behandling. Behandlingen er i dette tilfellet forskjellig fra den som ble gjort av hans kollega 

dagen før.  De øvrige ansatte rundt legene er fortvilet over situasjonen og de pårørende føler 

seg ikke bra behandlet. Foreldrene må så omstille seg til et lengre opphold og skuffet innse at 

de ikke kan reise hjem som lovet. 

 

Dette er noe som skjer ofte i avdelingen og det viser noen av de uheldige sidene ved 

fagbyråkratiet som beskrevet av Mintzberg. Vi ser her et eksempel på at legen ikke tar 
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initiativ til samspill og kommunikasjon med de ansatte i avdelingen og/eller med barnets 

foreldre. Det er tydelig at legen ikke inviterer til dialog. Legen som autonom profesjonsutøver 

opptrer utelukkende utifra egne faglige vurderinger.  Sykepleierne stiller ingen spørsmål til 

legen om hvorfor behandlingen av barnet blir endret, og de pårørende har respekt for den 

faglige vurderingen til en autoritær person, og kommunikasjonen mellom partene blir preget 

av dette. Legens holdning til systemet og til samspill samsvarer med Strand (2006) som sier at 

profesjonsutøvere ønsker faglig autonomi og å utøve sitt fag uten innblanding av andre.  

 

Som tidligere nevnt er det flere faktorer som påvirker resultatet av en kommunikasjonsprosess 

(Hals, Trydal & Aase 2006). I vår historie kan det synes som at forståelsen og forventningene 

til de ulike rollene er uklare. Legen håndterer den aktuelle situasjon som om det kun er sin 

oppgave å ta den medisinsk faglige beslutningen, mens sykepleier og pårørende har 

forventninger om at legen skal informere bedre, og kanskje involvere slik at de kan forstå 

hvorfor vedkommende endrer på en beslutning tatt av en kollega.   

 

Det er grunn til å tro at de pårørende ikke har etablert en relasjon til legen igjennom samtale 

men er i et tillitsforhold til legen som er preget av tro, overbevisning og beundring. 

(Spurkeland 2005).  Samspillet påvirkes i dette tilfellet av denne relasjonen og også av 

partenes rolle med legen som autoritær maktutøver, og de pårørende som den svake part som 

er prisgitt legens avgjørelse.  

 

Andre faktorer er hvordan budskapet formidles, situasjonen som partene befinner seg i og 

deres forståelsesbilde. Legen gjør utifra egne betraktninger en korrekt vurdering, som de 

pårørende og annet helsepersonell kan være uenig i. De har ulike oppfatninger av situasjonen 

og av hva som er det ”rette” her og ulik forståelse for hva som er legen sin oppgave. Det kan 

synes som at legen ikke klarer å formidle budskapet sitt på en god måte slik at han blir 

oppfattet rett i forhold til sin hensikt. Vi ser her at persepsjonsforholdene hos sender og 

mottaker er vesentlige for utfallet.  

 

Samspillet mellom de to legene kan oppfattes å være preget av manglende respekt, lojalitet og 

kommunikasjon. Pårørende kan lett oppfatte situasjonen som lite forutsigbar og den kan skape 

frustrasjon på grunn av at man brått må forholde seg til andre og nye planer. Det blir oppfattet 

at legene i dette tilfellet ikke ”snakker sammen” og at dette er til hinder for godt samspill. Det 

at legene vektlegger utøvelse av faget utifra individuelle vurderinger sier noe om deres 
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holdninger til det å være en del av et helhetstenkende team. Våre teorier om holdninger 

bekrefter at de i en viss grad er styrende for vår atferd. Legen har stor lojalitet til arbeidet og 

profesjonen og deres yrkesutøvelse er overvåket gjennom faglige og etiske regler (Strand 

2006).  Disse holdningene til at det er fagkunnskapen i en organisasjon som er rådende er 

sannsynligvis så sterkt rotfestet i dem at de i stor grad styrer deres atferd. De er også med på å 

vanskeliggjøre ledelse i et fagbyråkrati og føre til lojalitetskonflikter. Disse er beskrevet i kap 

3.4. 

3.3 Overordnedes rolle 

3.3.1 Innledning – rollebegrepet 
Før vi drøfter overordnets rolle gir vi en kort beskrivelse av rollebegrepet. Rolle brukes 

forskjellig innenfor forskjellige teoriretninger. Det kan skilles mellom dem som tar 

utgangspunkt i normene som knytter seg til rollen, og dem som tar utgangspunkt i 

handlingsaspektet. Rolle er en sosial posisjon som individet er i og som det knytter seg et sett 

av forholdsvis stabile normer og forventninger til, eller om man vil, visse formelle og 

uformelle regler om hvordan man skal oppføre seg (Lauvås & Lauvås 2008). En rolle 

forutsetter dermed en posisjon, med tilhørende forventninger som er knyttet til den, og en 

rollespesifikk atferd utøvet av rolleinnhaveren. Normene og forventningene regulerer 

rolleatferden. I historien er normen at overordede ikke skal involvere seg i problemstillingen, 

men fra seksjonsleders side er det forventet at han involverer seg på bakgrunn av sin rolle som 

overordnet. Det vil si at de involverte har ulike forventninger til hans rolle, noe vi tror er med 

på å skape et dårligere samspill i avdelingen.       

3.3.2 Avdelingssjefens rolle 
Historien beskriver altså en behandlingssituasjon der to overleger vurderer behandlingen av et 

barn ulikt og som gjør det vanskelig for andre å forholde seg til.  Historien viser til at dette 

ikke er et engangstilfelle, og seksjonsleder har tatt problemet opp med seksjonsoverlege og 

avdelingssjef ved flere anledninger. Avdelingssjefen viser til at det ikke er like lett å lede 

legene som sykepleierne, og at det beste er om overlegene finner ut av dette selv. 

Avdelingssjefens kommentar samsvarer med teoriene vedrørende ledelse i et fagbyråkrati, 

hvor det påpekes at ledelse er nøytralisert, og at det er faget som råder. Dette er et paradoks da 

det formelt er avdelingssjefen som godkjenner alle prosedyrer ved avdelingen, og derfor 

burde være interessert i at overlegene fulgte samme praksis og prosedyrer. Vi mener at 

avdelingssjefen burde være mer markant i sin lederrolle. Det er viktig å la de fagkyndige gjøre 
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jobben sin uten for mye innblanding, men når mangelfull kommunikasjon og dårlig samarbeid 

går utover pasientbehandlingen ser det ut til at det mangler ledelse, kfr. Torodd Strand (2006) 

som kommer med noen anbefalinger om hvordan det bør ledes og styres i fagbaserte 

organisasjoner. Han mener at god ledelse er å la folk gjøre det de er gode til, men lederen skal 

også opprettholde faglige standarder, beskytte faglig frihet under tydelige normer og 

tilrettelegge for kollegial samhandling. Vi ser at det kan være faglige begrunnelser til at 

avdelingsoverlegen velger å forlenge behandlingen, og at dette kan være en av årsakene til at 

avdelingssjefen velger å ikke bryte inn. Men når dette, som nevnt, stadig skjer mener vi det er 

viktig at han påtar seg lederrollen og ikke kollegarollen (kollegial popularitet versus 

organisatorisk oppgaveløsning).  

 

En annen årsak til at overordnede velger å ikke involvere seg i saken, kan være av 

lojalitetshensyn til sine kollegaer. Den tyske sosiologen Max Weber (1864-1920) beskrev 

dette som kollegialetikk i motsetning til profesjonsetikk. Han mente profesjonene i et 

fagbyråkrati lett kunne betraktes som en lukket gruppe hvor man tar store hensyn til 

yrkesgruppens renommé og status. Profesjonenes kollegiale hensyn kan føres tilbake til den 

hippokratiske ed. (se vedlegg 1). Men det kan også følges frem til i dag, blant annet i regler 

som den norske legeforening har vedtatt for sine medlemmer. De omfatter først et sett med 

allmenne regler som i særlig grad handler om legenes forhold til pasienten, men deretter 

følger en avdeling om legenes forhold til kollegaer og medarbeidere som tar for seg kollegiale 

hensyn. I avdeling 11.2 heter det for eksempel at: ”Dersom en lege oppdager tegn til faglig 

eller etisk svikt hos en kollega eller medarbeider, bør han/hun først ta det direkte opp med 

vedkommende. Formen bør være varsom, spesielt ovenfor studenter og leger under 

utdanning.” Denne varsomheten understrekes også i avdeling 11.4 der en lege pålegges å 

være varsom med å kritisere kollegaer og medarbeidere ovenfor pasienter og pårørende 

(Christoffersen 2005). I vår historie ser vi at overlegen overstyrer en annen overleges 

avgjørelse, han kritiserer ikke høylytt en kollega, men det å omgjøre avgjørelser gang på gang 

er ikke å ta kollegiale hensyn. Avdelingssjefen derimot ser ut til å ta kollegiale hensyn i stedet 

for lederrollen.  Vår mening er at en slik lojalitet og ”beskyttelseskultur” kan sette pasientene 

i fare og forringe kvaliteten på pasientbehandlingen. 
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3.4 Lojalitet 

3.4.1 Lojalitet i ledelse 

En del av det å være leder innebærer at man må håndtere kryssende lojalitetsforbindelser, man 

må forholde seg til eier og øverste ledelse, kunder/pasienter, ansatte og deg selv. Videre må 

du regne med at disse også har slike kryssende lojaliter. Lojalitet settes først og fremst på 

prøve når motstand kommer til syne. Enten det er markedet som svikter, kritikk fra dine 

omgivelser eller interne konflikter som tvinger seg fram, vil lojaliteslinjene i din organisasjon 

bli tydeligere når de vanskelige valgene må tas (Beek 2005). 

 

I historien ser vi at det tas beslutninger uten at resten av avdelingen/teamet involveres. Hva 

med hensynet til profesjonen? Skal sjefslegen være mest lojal til medisinen og legeeden, til de 

andre legene, til pasienten, øvrige kolleger eller til sykehuset? Faglig autonomi innebærer at 

man i sin profesjonsutøvelse ikke er underlagt andres instruksjonsmyndighet. Beslutninger 

treffes på grunnlag av faglig skjønn som vedkommende profesjonsutøver forutsettes å være 

best i stand til å utøve, m a o selvstendighet i profesjonsutøvelsen. Det må i slike tilfelle 

kunne forventes at ikke-akutte planer gjennomføres i samspill med de andre i avdelingen. Det 

er neppe tilfelle at vedkommende profesjonsutøver har total oversikt over konsekvensene av 

beslutningen, og dersom vedkommende heller ikke har ansvar for de samme konsekvensene 

er det viktig at dette påpekes fra lederen.  Derimot synes avdelingssjefen å ha lojaliteten sin til 

kollegiet istedenfor avdelingen og sykehuset. Årsaken til dette kan være at lojalitet er nært 

knyttet til identitet. Imidlertid kan dette medføre, som historien viser; at ledere som i sin 

gjerning oppviser mer lojalitet til sine egne enn til underordnede kan skape splittelser i 

organisasjonen som fører til at de formelle lederne ikke fungerer som ledere, og at de heller 

ikke får den lojaliteten fra medarbeiderne som de kunne hatt (Rønning 2005). Dersom slik 

lederutøvelse får fortsette vil dette bare sikre at prestasjonene blir som før, altså ingen 

forbedring av pasientfokus, arbeidsmiljø og trivsel. 

3.4.2 Lojalitet i forhold til omdømme og tjenestekvalitet 

Rønning (2005) tror vi er lojale mot det vi opplever som verdifullt og ønskeverdig. Med andre 

ord, vi er lojale mot det vi identifiserer oss med. Hvis samspillet mellom ansatte – og mellom 

ansatte og pasienten – i foretaket man jobber for ”gir substans til begreper som læringsmiljø, 

kreativitet, utvikling, ordentlighet og kvalitet, er det en organisasjon man kan identifisere seg 

med”. 
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Dersom beslutninger treffes uten slik identitetsfølelse kan dette påvirke sykehusets omdømme 

så snart de blir gjort kjent. Pasientens opplevelse av det som skjer og de pårørendes 

opplevelser spres som ringer i vannet. Hvorvidt den enkelte er ansvarliggjort i forhold til dette 

vil være avgjørende for hvordan vedkommende tar beslutninger og hvordan tjenester leveres. 

Også her gjelder det å tenke helhet, det vil si ta ansvar for at avdelingen/sykehuset får et 

fortjent godt omdømme. Et rufsete omdømme vil kunne ta lang tid å bygge opp igjen fordi det 

er ofte de negative historiene som spres raskest. Dersom en avdeling/sykehus får et dårlig 

omdømme vil det ha betydning for alle ansattes yrkesstolthet og sykehusets evne til å 

rekruttere faglige dyktige medarbeidere med de riktige personlige egenskapene. 

3.4.3 Lojalitet i forhold til helhetstenkning  

Beslutning endres uten at det tenkes helhetlig i forhold til virkningen dette har på avdelingens 

planer, kollegers trivsel, omdømme og pasientfokus. Helsepersonellets faglige beslutninger 

basert på skjønn må uansett utøves i samspill med de andre på avdelingen/i teamet. Dette er 

vesentlig for å skape samstemthet (godt arbeidsmiljø og trivsel) og for å sikre at pasient og 

pårørende får en saklig og avstemt informasjon om hva som skjer av eventuelle endringer i 

behandlingen. Å ha lojalitet til resultatet eller helheten har stor betydning for 

pasientopplevelse og arbeidsmiljø. Fremveksten av lojalitet er ikke tilfeldig, mener Rønning 

(2005). Det betyr at det tar tid og at det krever samspill og gjensidighet for å utvikle den. 

Lojalitet kan gi økt kraft og konkurransestyrke til en organisasjon, derfor er det 

bekymringsfullt at bedriftslivet ikke ser ut til å prioritere tid og samspill. I stedet ser man en 

økende fragmentering og individualisering av ansvar og tiltakende kortsiktighet. Bruk av 

”teamorganisering” som alibi for helhetstenkning fungerer mer som ”kamuflasje for 

ensretting og gruppepress – surrogatsamspill”. 

 

4 Hva har vi lært 

4.1 Eirin 
 

Å være leder i et fagbyråkrati som helsevesenet byr på utfordringer. Det er mange hensyn å ta, 

både til pårørende, pasienter og kollegaer, og det er spennende utfordringer i form av nye 

behandlingsformer og faglige diskusjoner. Som leder i linjen opplever jeg fordelen med å ha 

sykepleiefaglig kunnskap, både i faglige diskusjoner samt vedrørende planlegging av drift. 

Ulike teorier vedrørende fagbyråkrati bekrefter også dette, og mener at ledere ofte blir 
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anerkjent på bakgrunn av faglig kompetanse. Men dette holder selvfølgelig ikke, noe denne 

historien også har vist oss. For å kunne tilby brukerne av helsevesenet de tjenestene de har 

krav på, samt ha et godt arbeidsmiljø må lederen ha kunnskap om viktigheten av et godt 

samspill, og hvordan man skal få det til. 

I fremtiden bør avdelingssjefen ta mer ansvar som leder, og våge å bli upopulær blant sine 

kollegaer. Det må være et felles ansvar å sørge for at vedtatte og etablerte prosedyrer blir 

fulgt, det bør være rom for faglig skjønn, men ikke uten åpenhet og refleksjon blant kollegaer. 

 

På grunn av min erfaring fra avdelingen vet jeg at det er lite rom for møter og diskusjon. Det 

er en hektisk avdeling med høyt tempo, og det er dessverre få leger som skal gjøre mange 

oppgaver. Mangelfull kommunikasjon vedrørende pasienter og pårørende har derfor ofte ført 

til misforståelser og misnøye i avdelingen, både blant ansatte og brukere av tjenesten. For at 

dette skal bli bedre ser jeg helt klart et behov for felles arenaer hvor man setter brukerne i 

fokus, og sammen blir enige om den optimale behandlingen. Felles arenaer (både faglig og 

sosialt), og faste møter mener jeg også kan fremme følelsen av tilhørighet og kollegialitet. 

Noe som da vil gjøre det mer vanskelig å være illojale til beslutninger som er tatt, samt at man 

tør å være mer åpne og ærlige mot hverandre. 

Målet må være å ha en avdeling som ansatte, pasienter og pårørende trives, og som leverer 

helsetjenester av høy kvalitet. Dette får ingen av oss til alene, det er helt nødvendig å 

samarbeide, å kommunisere sammen. Dette et felles ansvar men jeg syns ledelsen, både 

seksjonsleder, avdelingsoverlege og avdelingssjef bør gå foran som et godt eksempel, og 

tilrettelegge for en god samhandlingskultur i avdelingen. For meg som nå starter som 

avdelingssjef etter endt topplederprogram blir det nå en utfordring og mulighet til å forsøke å 

motvirke barrierene som hemmer et godt samspill og bygge en god kultur. 

  

4.2 Trine 
 

Historien vår sier mye om kommunikasjon og samspill mellom både like og ulike 

fagprofesjoner mellom leder og medarbeider og mellom leger og pårørende, dvs. brukerne. 

Med bakgrunn i kjent teori kan vi forklare mye av det som skjer mellom de ulike partene og si 

noe om hvorfor det er så vanskelig å få til godt samspill i vår komplekse organisasjon. 

Økende krav til effektivitet og forventninger hos pasientene er med på å tvinge fram endringer 

i måten vi samhandler på i sykehuset. Gjennom fordypning har jeg sett at det er mange 
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hensyn å ta for en leder dersom en skal få til disse endringene. Vi har i vår oppgave belyst de 

forhold som retter seg mot de mer uformelle mekanismene som påvirker dette. Disse syns for 

meg de klart mest utfordrende å få gjort noe med. Kommunikasjon, holdninger, forståelse av 

andres og egen rolle er vesentlige faktorer. 

 

 Egne erfaringer tilsier at det ofte er individenes manglende bevissthet og forståelse av formål 

som avgjør utfallet i prosesser. I sykehuset vektlegges det i liten grad en helhetstenking som 

setter pasienten i sentrum. Legen som den autoritære profesjonsutøver slites mellom det å 

ønske autonom utøvelse av faget og det å ha lojalitet til en helhetstenking. Det kan virke som 

alle andre i helsevesenet ”gjør som legen sier” og at dette fører til uforutsigbarhet for 

avdelingen og lite initiativ til å bidra til bedre prosesser. Holdningen som: ”der er legen som 

bestemmer” fritar andre i sykehuset fra ansvaret for helheten og hindrer muligheter for godt 

samspill. Jeg tror at disse holdningene er mulig å endre og at de fleste profesjonsutøvere ville 

trives bedre i en organisasjon der det var kultur for samspill og fokus på tverrfaglig utøvelse. 

Dette må være en av driverne for å få til en endring i sykehuset. 

 

Vår viktigste oppgave som ledere vil være å utøve ledelse som fremmer gode relasjoner og 

balanserer mellom å legge til rette for profesjonene sin utøvelse gjennom faglig kvalitet 

samtidig som vi bygger kultur og holdninger der den enkelte ser seg selv som en del av 

helheten. Dette betyr at vi må være ekstremt bevisst hvilke holdninger og hvilken kultur vi 

fremmer igjennom alle relasjoner vi er i og i alle beslutninger vi tar. En slik prosess vil ta lang 

tid og kreve stor grad av tålmodighet, men som ikke er avhengig av ressurser og økonomi. En 

avgjørende faktor for å lykkes er derimot at bevisstheten om slik kulturbygging er forankret i 

sykehusets toppledelse.  

4.3 Tore 
 

Jeg har fått mer innsikt i begrepet profesjonsutøver og hvilken påvirkning en slik utøver kan 

ha på samspillet i en avdeling. Jeg har fått mer kunnskap om begrepet autonomi i relasjon til 

helsepersonell og blitt klar over at dette er noe vi som ledere må være klar over for å ha 

forutsetning for å mestre det å være leder i sykehus. Videre har jeg blitt mer bevisst at det går 

en grense mellom helsepersonellets autonomi og pasienters autonomi. Helsevesenet er 

avhengig av at det er tillit mellom helsepersonellet sitt og pasientene. 
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Selv om jeg tidligere har vært opptatt av roller har dette studiet gjort at jeg er blitt enda mer 

klar over viktigheten av å beskrive rollene til hjelpepleieren, renholderen, sykepleieren, legen, 

seksjonslederen og avdelingssjefen. Rollene må gjøres godt kjent for rolleinnehaverne og 

lederen må forsikre seg om at alle er inneforstått med dette. Vi som ledere har da større 

forutsetning for å evaluere og veilede medarbeidere (også profesjonsutøvere) hvorvidt vi som 

ledere mener de presterer slik det forventes i det daglige arbeidet. Den enkelte ansatte har 

også muligheten til selvevaluering. Arbeidet i gruppa og med oppgaven har også gjort at jeg 

er enda mer styrket i troen på viktigheten av å trene helsepersonell, medarbeidere ellers og 

ledere på alle de områder det forventes at de skal prestere på. 

 

Kommunikasjon som skjer i det daglige, enten det skjer på møter, i korridoren eller på kantina 

er en nødvendighet for å få til et samspill som gagner pasientbehandling og trivsel på 

arbeidsplassen. Kvaliteten på denne kommunikasjonen kan vi alltids utvikle og forbedre. Som 

ledere bør vi være på vakt mot generaliseringer som for eksempel sykepleierne, ledelsen, 

legene, IT-folkene – spesielt når det snakkes om utvikling av fag, pasientbehandling, 

økonomi, ledelse, arbeidsmiljø og trivsel. Jeg tror vi vil lykkes bedre i å utvikle de ansatte 

dersom vi lar den enkelte ansatte selv ta ansvar for egne prestasjoner, og ikke la personen 

skjule seg bak utsagn som ”vi sykepleiere har alltid….”, ”du vet at legene mener…”.  

Tiltak 

a. Operasjonalisere sykehusets verdier på avdelingen 

b. Operasjonalisere sykehusets lederkrav 

c. Beskrive rollene til de forskjellige personene i vaktlaget 

d. Vurdere kompetansen hos den enkelte i forhold til rollebeskrivelse – jfr avsnittet om 

prestasjonskultur og kompetanse 

e. Utarbeide utviklingsprogrammer for kompetansepåfyll (treningsarena) 

4.4 Espen 
 

Gjennom arbeidet med temaet samspill har jeg fått grundigere forståelse for godt samspill 

som en nødvendig forutsetning for en velfungerende organisasjon hvor flere mennesker 

jobber for den samme målsetning.  

Det er noen ganger lett å anvende metaforer for å illustrere et poeng, f.eks. fra idrettens 

ballspill. Dersom spillerne ikke følger spillereglene, blir for selvgode eller ikke klarer å bygge 
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opp spillet på en hensiktsmessig måte, vil de ikke klare å score mål. Treneren utfordres da til 

å bedre lagspillet og samspillet til neste kamp. 

Når musikerne i orkesteret ikke følger takten, mangler amosjør eller spiller dårlig, lyder det 

falskt og musikken er ikke god å lytte til. Sure toner utfordrer dirigenten til bedre samklang 

og samspill til neste konsert. 

Slike eksempler betegnes gjerne banalt enkle, men mange bruker likevel disse til å illustrere 

ledelse i andre organisasjoner. Jeg vet ikke om det var dette Kiichiro Toyoda, grunnleggeren 

av bilprodusenten Toyota tenkte på da han sa til sine ansatte: Fra nå av vil jeg at alle 

konsentrerer innsatsen sin slik at vi sammen kan lage de beste bilene. 

Kanskje kan det være et poeng å spørre seg hva vi kan lære av fotballen, eller musikerne eller 

bilindustrien. Imidlertid, jeg tror det kan være like smart for så vel idretten og musikken, som 

bilprodusentene å spørre seg: hva kan vi lære av helseforetakene? Samspillsutfordringene er i 

prinsippet de samme. 

 

Jeg har også lært at vi møter de samme samspillsutfordringene som stabsleder i forhold til 

kolleger i linjen, som linjelederne opplever innad i sine avdelinger, eller avdelinger imellom. 

Samspillsutfordringene er i prinsippet de samme 

Denne utfordringen består, som vi har belyst grundig foran, i kommunikasjon og holdninger.. 

Dette kan for eksempel i praksis slå seg ut i at aktørene ikke snakker sammen, ikke avklarer 

sine forventninger til hverandre og andre, ikke forstår sine roller, eller – om samspill i det hele 

tatt har vært på dagsorden - de har helt ulik oppfatning av hva som ligger i dette begrepet eller 

ikke en oppfatning i det hele tatt. 

  

Et annet sentralt poeng jeg har fått ut av oppgaven er profesjonsutøverens suverenitet, dvs. 

ekspertens lojalitet til egen makt og status. Når eksperten (fagbyråkraten) eller hans 

profesjonsgruppe bevisst eller ubevisst beskytter sin makt og status gjennom gjensidig 

lojalitet er det ikke nødvendigvis til foretakets beste. Derfor er det viktig å skape holdninger 

om lojalitet til organisasjonens oppgave og ikke ensidig til dem man jobber sammen med. I 

erfaringshistorien ser vi sågar et eksempel på at også lojaliteten innad i en profesjonsgruppe 

ikke overholdes. Narrativet illustrerer dette med leger, der både standsenigheten og 

ekspertregimet råder, men det kunne like gjerne andre profesjonsgrupper, eller en personalsjef 

med sin juridiske ekspertkompetanse som hevder å ha rett. Til en viss grad kan denne 

standsenigheten og ekspertregimet minne om der dyrene i sin verden hevder revir. Det noen 

gjerne vil kalle å ”bruse med fjærene” kan av andre bli oppfattet som fagarroganse. For så 
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vidt har lederen en ufordring med å håndtere kryssende lojaliteter. Kanskje kunne en fast post 

på leder- og personalmøtene være samspill? 

 

5 Oppsummering 
 

Målet med oppgaven er å tilegne oss mer kunnskap om samspill og belyse lederens rolle i 

samspill og slik kunne gjøre oss i bedre stand til å hindre eller begrense mangelfull 

samhandling i fremtiden. 

 

Gjennom arbeidet med oppgaven leter vi i samspillslitteraturen etter gode definisjoner på 

samspill, og selv om vi finner repetisjoner av ulike momenter i forklaringene er definisjonene 

likevel forskjellige. Etter vår oppfatning kan dette illustrere samspill både som en mangfoldig 

mekanisme og som at det kan være problematisk å forstå hva samspill egentlig innebærer.  

Vi ser definisjoner som for eksempel  

• samspill er kommunikasjon og deltakelse i hverandre, eller  

• samspill kan beskrives som en opplevelse av gjensidig og tydelig oppmerksomhet og 

kontakt.  

Andre igjen definerer det slik:  

• I samspill med andre sitter vi selv med nøkkelen til å gjøre hverandre store og sterke – 

eller til å ta rotta på hverandre. Mennesker må bli møtt med respekt og tillit; eller  

• i et samspill skal vi med egen personlighet og atferd gi effektive og gode løsninger 

som bidrag til optimal samhandling med andre. Kjennetegnet er holdninger! 

Atter andre igjen legger i sin samspillsdefinering inn viktige suksesskriterier for samspill, som  

kommunikasjon og holdninger.  

For å bedre kunne forstå ledernes samspillsutfordringer, beskriver vi innledningsvis 

strukturen i organisasjonen hvor erfaringshistorien finner sted. Videre belyser vi teorier om 

kommunikasjon, holdninger og rolleforståelse sett i lys av denne strukturen. 

 

Vi viser til Mintzberg som har utarbeidet et eget begrepsapparat for organisasjonsstruktur, bl.a 

fagbyråkratiet, dvs organisasjoner som preges av profesjonelle og eksperter hvor 

fagkunnskapen er styrken og styrer det meste av aktiviteten (Strand 2006) 

Videre viser vi til litteratur om kommunikasjon, som gjerne betegnes som livsnerven i en 

organisasjon. God kommunikasjon fremheves ofte som kjennetegnet på vellykkede bedrifter. 
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Nøkkelen til verdifull kommunikasjon ligger i samarbeidsprinsippet (Einarson og Skogstad 

2005). Profesjonene skaper normer og kommunikasjonsutfordringene er å få til 

informasjonsflyt på tvers av faggrenser (Erlien 2003). 

Av andre mekanismer vi belyser er at forhold av betydning for kommunikasjonsprosessen 

ofte er av mellommenneskelig karakter. Det kan være individuelle forskjeller, særtrekk, 

forutsetninger og historie, manglende relasjonskompetanse som barriere i kommunikasjonen 

eller holdninger som påvirker vår kommunikasjon, atferd og samspillskompetanse. 

I drøftingene overfører vi det vi finner i teorien til erfaringshistorien og vurderer dette i lys av 

manglende dialog, rolleforståelse og lojalitet i ledelse. 

 

Oppsummert er det etter dette fristende å gjenta Trines avsluttende refleksjon (kap. 4.2), som 

vi alle slutter oss til: 

Vår viktigste oppgave som ledere vil være å utøve ledelse som fremmer gode relasjoner og 

balanserer mellom å legge til rette for profesjonene sin utøvelse gjennom faglig kvalitet 

samtidig som vi bygger kultur og holdninger der den enkelte ser seg selv som en del av 

helheten. Dette betyr at vi må være ekstremt bevisst hvilke holdninger og hvilken kultur vi 

fremmer igjennom alle relasjoner vi er i og i alle beslutninger vi tar. En slik prosess vil 

ta lang tid og kreve stor grad av tålmodighet, men som ikke er avhengig av ressurser og 

økonomi. En avgjørende faktor for å lykkes er derimot at bevisstheten om slik kulturbygging 

er forankret i sykehusets toppledelse.  
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Vedlegg: Utdrag av Hippokrates ed 
 

Jeg sverger ved legen Apollon, ved Æsculap, Hygeia(helsen) og Pankeia, og jeg tar vitne ved 

alle guder, alle gudinner, til å holde i samsvar med dyktighet og dømmekraft, denne ed: å 

holde ham som lærte meg denne kunst like kjær som meg og mine foreldre; å leve sammen 

med ham og om nødvendig dele mitt gods med ham; å anse hans barn som mine egne brødre, 

lære dem denne kunst hvis de ønsker uten betaling eller skriftelig løfte; å overlevere denne 

kunnskapen til mine sønner og mine læremesters sønner og disipler som har vervet seg og 

godtatt yrkets regler, men til ingen andre(Wikepedia).  
 


