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INNLEDNING OG PROBLEMSTILLING

Endring, omstilling og omorganisering er en vesentlig del av vår arbeidshverdag. Hvert år
deltar vi i flere endringsprosesser av mindre eller større omfang. Noen initieres av Staten
gjennom styringsdokumentene og andre internt i foretakene. Det er store ulikheter mellom
prosessene når det gjelder motivasjon, motstand mot den planlagte endringen, tids- og
ressursforbruk og grad av suksess.
Etter sykehusreformen i 2002 er utfordringene for foretakene og spesielt lederne store.
Reformens målsetting om å skape en fremtidsrettet spesialisthelsetjeneste medfører behov for
store omstruktureringer. Dette får konsekvenser for vårt virke som ledere. Vi må ha fokus på
endringsledelse for å lykkes. Som ledere på ulike nivåer i helseforetakene har vi erfart hvor
krevende det kan være å gjennomføre endringsprosesser. Vi har opplevd gleden ved å lede
vellykkede prosesser og følt mismot når resultatet har vært det motsatte.
Denne prosjektoppgaven har derfor følgende problemstilling som utgangspunkt:

Hvorfor er det noen planlagte endringsprosesser som ikke lar seg gjennomføre?

PROSESSBESKRIVELSE

Prosjektoppgaven er basert på fem narrative historier som alle beskriver mislykkede
endringsprosesser. Historiene ble drøftet i prosjektgruppen og vi valgte å analysere den
historien som vi syntes utgjorde det beste utgangspunktet for læring rundt den valgte
problemstillingen.
Vi presenterer først denne historien, og deretter våre fem individuelle refleksjoner
rundt den. De individuelle refleksjonene ble så diskutert i prosjektgruppen og vi la i denne
fasen vekt på refleksjon og gjensidig erfaringsutveksling. Vi gjorde deretter en mer detaljert
felles analyse av de perspektivene vi fant viktigst og mest utfordrende. Denne analysen er
basert på gjennomgang av utvalgt litteratur om emnet. Vi har valgt å se problemstillingen
både i lys av litteratur som representerer hovedretningen i forskningen på området og i lys av
mer kritisk litteratur. Analysen fører til noen konklusjoner om hvordan vi som ledere kan
håndtere endringsprosesser.
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VALGT HISTORIE

"Jeg er divisjonsdirektør i et helseforetak. Det var tirsdag og tidfor detfaste ledermøtet i
divisjonen. Divisjonen består avfem avdelinger hvoravfire er innholdsmessig like, men
representererforskjellige geografiske steder —det vii si fire tidligere sykehus. Ledergruppen
består av avdelingssjefer og avdelingsoverleger, men de sistnevnte møter sjelden.
Møtet begynte heltfint. En av sakene på dagsordenen var den pågående
strukturprosessen. Dette er enprosess som hadde startet cirka et halvt år tidligere med
målsetning om å vedta en strukturfor helseforetaket med et langsiktig perspektiv.
Dette er en svært viktig prosess for helseforetaket samtidig som den både er omfattende og
meget krevende. Alle var inneforstått med at resultatet av denne prosessen kunne medføre
store endringer i aktivitet ved sine respektive sykehus. Prosessen var lagt opp så åpen og
involverende som mulig. Ansvaret for prosessen lå hos den ordinære linjeledelsen, men det
ble i tillegg etablert en prosjektieder med et eget sekretariat.
En av grunnsteinene i prosessen var at hvertfagområde ble utfordret på hvordan de
trodde egetfag ville utvikle seg motframtiden og hvilke implikasjoner dette ville gifor
framtidig struktur. Hele ledergruppen hadde deltatt i disse møtene —tre i alt. I det siste møtet
ble det trukket en konklusjon - nærmest enstemmig. Gruppen gikk for en større samling av
fagområdet, noe som selvfølgelig ville påvirke de tidligere sykehusene i stor grad.
På divisjonens ledermøte var vi kommetfram til denne saken på dagsordenen.
Egentlig troddejeg at dette var en helt ukomplisert sak på bakgrunn av konklusjonenfra siste
møte i prosjektet. I realiteten viste dette seg ikke å holde stikk. En avdelingssjefpresenterte
møtet et brev som var sendt direkte til prosjektleder hvor man gikk tilbake på tidligere
konklusjon. Argumentasjonen var at de samlede konsekvensene av beslutningen ble
uakseptablefor den geografiske lokalisasjonen. Når man så tok en runde rundt bordet viste
det seg at ogsåflere av de andre avdelingssjefene nå hadde endret syn. Konsekvensenefor det
enkelte geografiske sted ble gitt som årsak Mitt eget syn var i tråd med tidligere konsensus og
medførte en modell med større samling avfagområdet.
Minførste reaksjon var atjeg syntes dette var svært uryddig på bakgrunn av den
gjennomførte prosessen. Samtidigfølte jeg det litt ubehagelig at dette var sendt direkte uten
atjeg var informert. Når disseførste følelsene i løpet av kort tid hadde lagt seg, blejeg mer
opptatt av erkjennelsen av vansken med å definerefelles mål. Jeg følte atjeg nok en gangfikk
underbygd opplevelsen av hvor vanskelig det er åfå til endring i vår type organisasjon. Man
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kan værefaglig enig, men når konsekvensenefor eget geografisk sted eller egen virksomhet
blir synlig, sprekker enigheten. Jeg ble sittende å gruble over hvor mange agendaer vi finner
vedrørende målsetninger i vår virksomhet og hvordan dette skal håndteres ledelsesmessig.
Jeg ble nok en gang sittende igjen med spørsmålet: Hvordan, hvis det er mulig, skal manfå
mer ledelseskraft til å gjennomføre endringer i denne type virksomhet? "

INDIVIDUELLE REFLEKSJONER

Refleksjon 1

Kotter (1) har beskrevet de åtte vanligste feil som blir begått i endringsprosesser. Det
fokuseres spesielt på betydningen av tre feil:
Manglende evne til å skape en opplevelse av nødvendighet
Ikke en tilstrekkelig sterk pådriver
Manglende visjon
I denne casen var måldefinisjonen vanskelig. Prosessen skulle lede til en plan fram mot
etablering av den fremtidige strukturen i foretaket. Lederne stilte seg ikke bak ett felles mål.
Opplevelsen av nødvendighet av endring var svakt utviklet.
Definisjon av målet er viktig, men for å realisere de andre forutsetningene for endring
er det også viktig å erkjenne utgangspunktet til virksomheten - dens forutsetninger og
særegenheter. Spesialisthelsetjenesten organiseres og utøves i et samspill mellom politiske
krav, krav fra brukere og ansatte, og profesjonskrav. Jeg vil prøve å reflektere over dette
samspillet og hvordan dette påvirker sannsynligheten for å lykkes med interne
endringsprosesser.

Profesjon, kultur og organisering
Kulturen i spesialisthelsetjenesten har vært preget av en desentralisert organisasjon med
betydelig autonomi for den faglige ekspertise, svakt utviklede koordineringsmekanismer på
tvers, svak kostnadskontroll og vansker med å få til effektiv målstyring. Profesjonene har stått
for utførelsen av oppgavene. Utviklingen av profesjonene har gitt profesjonene kontroll med
opplæring, utdanning og godkjenning av profesjonsutøvere og utviklingen av en egen
profesjonsetikk som skal garantere høy standard og evne til selvkorreksjon. Kritikken mot
dette er at profesjonene ikke evner å garantere høy og likeverdig kvalitet på tjenestene, at de

5

selvkorrigerende mekanismene i for liten grad fungerer og at profesjonene over tid beskytter
egne privilegier mer enn de fornyer sitt spekter av tjenester. (2). Helsepersonelloven
underbygger profesjonenes autonomi. Loven gjør den enkelte helsearbeider ansvarlig for
utøvelsen av sin profesjon.
Mintzberg (3) beskriver kultur og maktstrukturer i denne typen organisasjon. Han
påpeker at den reelle makten ligger ute blant de profesjonelle utøverne og at de hierarkiske
lederne ofte må lede på vegne av utøverne. I dette perspektivet blir ledelsens oppgave å
tilrettelegge forholdene slik at driften kan utføres forsvarlig. Organisasjonen preges av
demokratiske prosesser blant de profesjonelle og av at ledelsesprosessene er "bottom-up". I
det aktuelle caset henvises det til at avdelingsoverlegene sjelden møtte. Ifølge Mintzberg kan
dette være uttrykk for at de underkjenner betydningen av den type møter i det perspektivet at
ledelsens oppgave uansett er å sørge for at de kan utøve sin profesjon på den måten de selv
har bestemt.
Forutsatt at man aksepterer dette som en adekvat beskrivelse av helseforetakenes
organisasjon, blir konsekvensen at utøvelse av ledelse i tradisjonell hierarkisk forståelse har
begrenset mulighet for å lykkes. En annen hovedkonklusjon er at økonomi har ingen
egenverdi som argument i disse organisasjonene. Hovedargumentene er av faglig art.

Ansatte
Endring oppleves forskjellig, men for mange utgjør endring en trussel. Endringsprosesser kan
utløse angst - alt fra angst knyttet til økonomisk trygghet, til angst for tap av mestring i
arbeidssituasjonen (4). Endring kan også være en trussel mot egen posisjon, personlig makt og
status. Disse følelsene vil enkeltindividet ha med seg som deltager i profesjonenes
vurderinger.
Det moderne samfunnet med utviklingen av "den fleksible kapitalismen", og dets
implikasjoner for enkeltmennesket, blir tydeligere og tydeligere. Mange vil hevde at dette
representerer framskritt for den enkelte i form av mer ansvar og fleksibilitet i egen
arbeidssituasjon og større samhandling i form av team. Kritikerne vil hevde at denne
utviklingen har flere betydelige ulemper ved at endringer skjer oftere, at langsiktigheten blir
borte og at relasjoner utviskes (5). De fleste i dagens samfunn innser at sannsynligheten for at
endringer i arbeidssituasjon vil inntre er stor. Alle våre ansatte er spesielt via media vitne til
betydelige endringer både innen privat og offentlig sektor.
Offentlig sektor har siden velferdsstatens framvekst vært preget av langsiktighet,
trygghet for de ansatte og forutsigbarhet. Nå er situasjonen slik at flere store offentlige
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virksomheter, som NSB, Telenor, Posten og Forsvaret, er blitt omstilt og delvis privatisert.
Jeg tror de fleste tolker dette dit hen at sannsynligheten for endring innen andre deler av
offentlig sektor også er betydelig. For den enkelte ansatte bidrar dette til økt beredskap mot
endring. Samtidig representerer dette en ledelsesmessig mulighet fordi erkjennelsen av at
endringer vil komme, åpner for å etablere en felles forståelse for nødvendigheten av
endringer.

Politikk
Politikerne forholder seg dualistisk til spesialisthelsetjenesten. På den ene siden signaliserer
de for eksempel i Soria Moria erklæringen lite handlingsrom for strukturendringer. På den
andre siden ønsker de prioriteringer, økonomistyring og effektivisering. Ut fra et overordnet
samfunnsperspektiv, vil det sannsynligvis bli økte krav til å dokumentere hvordan ca. 10 % av
landets BNP anvendes. Det forventes omprioriteringer innad i sektoren begrunnet
epidemiologi og befolkningsendringer. Teknologi og metoder er i endring. Konsekvensen for
ledere i sykehus blir en forventning om kontinuerlig organisasjonsutvikling for å møte disse
kravene innenfor tildelte rammer og de til enhver tid gjeldende helsepolitiske målsetninger.
Helsereformen i 2002 var blant annet en ansvars- og ledelsesreform. Stortinget skulle
sette rammer og mål og så skulle helseforetakene løse denne bestillingen. Da helseforetakene
ut fra økonomiske og faglige vurderinger begynte å foreslå strukturelle grep, ble det raskt
synlig at denne modellen ikke lot seg gjennomføre politisk. Endringer i utformingen av
spesialisthelsetjenesten var for betydningsfulle utover det rent medisinske til at
helseforetakene fikk bestemme dette selv. Årsaken er i stor grad relatert til at helseforetakene
representerer et betydelig antall arbeidsplasser og at helsetilbudet har en helt spesiell
betydning i vår oppfatning av velferdsstaten. Politikernes dualisme, som på den ene siden
motiverer til endring, bidrar på den andre siden til bevaring av den bestående strukturen og til
å undergrave erkjennelsen av behovet for endring.
Helseforetakenes betydning i lokalsamfunnet tilsier at det vil være lett å danne
allianser mellom lokalpolitikere og helseforetakets ansatte dersom de er uenige i et
endringsforslag. Lojaliteten til våre ansatte vil fort kunne dreies fra helseforetaket til
lokalsamfunnet. Som leder medfører dette at man må erkjenne at man lever i en "politisk
verden". Ledere må ha en forståelse for hvordan politikk utøves og hvordan politiske
systemer fungerer. Rasjonelle årsaksmodeller for endring bygd på fagutvikling og økonomi er
ikke godt nok som beslutningsgrunnlag.
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Oppsummering
Ved endringsprosesser i helseforetak er det viktig å erkjenne at de er komplekse
organisasjoner. Dette medfører blant annet at de er preget av en sterk bedriftskultur og at
sentrale fagfolk besitter vesentlig makt i organisasjonen, formelt eller uformelt. En hierarkisk
forståelse av ledelse vil ha liten mulighet til å lykkes. Helseforetakene har mange og tette
forbindelser over til lokalsamfunn. I dette perspektivet er det viktig å erkjenne muligheten for
at endringsprosesser politiseres. Med dette menes at det knyttes allianser mellom ansatte og
lokalpolitikere. For ledere er det viktig at de erkjenner dette og tar det med i sine vurderinger
av endringer og endringsprosesser.

Refleksjon 2

Tema i casen er gjenkjennelig fra eget ståsted. Det tas beslutninger som medfører ny kurs. Når
konsekvensene medfører endring i eget fagfelt eller annen geografisk plassering av
virksomheten, smuldrer enigheten bort.
Min erfaring er at det er vanskelig å få leger med i utrednings- og prosjektarbeid.
Begrunnelsen er at slikt arbeid er ødsling med tid, og at beslutninger likevel ikke
implementeres. I casen består ledergruppen i divisjonen av avdelingssjefer og
avdelingsoverleger, men det vises til at avdelingsoverlegene sjelden møter. Er dette et uttrykk
for at avdelingsoverlegene i utgangspunktet underkjenner ledergruppens handlekraft?
Prosessene synes gjennomførbare inntil personlige konsekvenser blir tydelige.
Avdelingsoverlegene deltar i eller observerer prosessen der beslutningen bygger på faglige
kvalitetsvurderinger, endrede ytre forutsetninger, nasjonale føringer og økonomi. I denne
fasen er muligheten for enighet stor. Det viser også denne casen. I neste fase skal
avdelingsoverlegene "selge" konsekvensene av beslutningen i sitt eget fagmiljø. Der vil
avdelingsoverlegen, som medlem av ledergruppen, bli konfrontert med de personlige
konsekvensene av vedtaket for ham og kollegaene: Hva betyr dette for meg? Kan jeg fortsatt
drive med de oppgavene jeg mestrer? Medfører det endring av arbeidsplass? Må jeg gi fra
meg mer enn jeg personlig får tilbake? Min refleksjon går i retning av at i denne fasen
pulveriseres kraften og gjennomføringsevnen spoleres. Det handler om å ta personlig risiko.
Sennet (5) behandler begrepet risiko i et kapittel i boka "Det fleksible mennesket".
Risikotaking kan i mange tilfeller være en stor utfordring for karakteren, og risiko er i ferd
med å bli en daglig nødvendighet og en byrde for massene. Sennett beskriver ulike
kalkuleringsstrategier for risikovurdering og det å forstå risiko ut fra samtaler. Han siterer
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psykologen Tverskys konklusjon: Folk er i hverdagslivet mer opptatt av tap enn vinning når
de tar en risiko, enten det er i karrieren, ekteskapet eller ved spillebordene.
I casen handler det om å risikere å miste eller minske egne muligheter til utøvelse av
ferdigheter, eksempelvis operasjoner. Arbeidsoppgaver en mestrer og høster anerkjennelse for
blir truet av ledergruppens vedtak. Hver og en kan ut fra de foreliggende planer kalkulere sin
egen tapsrisiko. Gevinstene er utydelige og "lagt i andres hender". Å gå i front for
gjennomføring av denne beslutningen vil øke den enkeltes risiko for tap av ønskede oppgaver.
Kotter (1) beskriver vanlige feil som hemmer organisatorisk utvikling. Som et første
punkt beskriver han en manglende evne til å skape en opplevelse av nødvendighet. Å skape
forståelse for at føringer og ytre forutsetninger nødvendiggjør endring, å tydeliggjøre
utfordringer og muligheter og å skape troverdighet om ønsket hensikt, er krevende
lederutfordringer. Alt dette forutsetter åpne prosesser og arenaer der hensikt og mål
diskuteres. Min erfaring er at denne delen av prosessen er undervurdert i mange virksomheter,
noe som fører til at medarbeideres og lederes opplevelse av nødvendigheten er ulik. Lederen
kan erkjenne at de har ulikt ståsted og virkelighetsoppfatning. Dette faktum kan lederen
undervurdere kraften av. I trygghet for egen oppfatning av virksomhetens
framtidsutfordringer, er sjansen for å overvurdere egne evner til å gjennomføre
endringsprosesser uten tilstrekkelig forankring hos egne ansatte til stede. Ifølge Kotter kan en
manglende felles forståelse føre til forsterkning av det bestående. De ansatte kan ha en
erkjennelse av at der er utfordringer og problemer, men mene at de ikke i seg selv er av en
størrelsesorden som nødvendiggjør omfattende endringer.
Kotter beskriver videre betydningen av å ikke etablere en tilstrekkelig sterk
pådrivergruppe. I vår case møtte avdelingsoverlegene sjelden. Ifølge Kotter er
sammensetningen av pådrivergruppen en av nøklene til handlekraft. Et stykke på veien kan
entusiastiske enkeltpersoner, svake utvalg eller pådrivergrupper sammensatt ut fra formelle
posisjoner, drive prosessene et stykke fram. En kan gjennomføre strukturendringer og
reorganiseringer i begrenset omfang, men de reelle motforestillingene kommer ikke til
overflaten. De lever sitt eget liv utenfor møterommet. Kotter hevder at disse kreftene i form
av passiv motstand over tid vil overgå ledergruppens handlekraft.
Kotter beskriver videre manglende visjon som en årsak som hemmer organisatorisk
utvikling. Beslutninger må være i tråd med virksomhetens visjon. Visjonen må være
formålstjenelig og klar, og oppleves som aktuell. Mange avsporinger underveis i prosessen
kan hankes inn ved å vise til visjonen. I helseforetakene er det lagt ned et betydelig arbeid i
utarbeidelse av visjoner. Men hvem deltar i utformingen av disse? I casen har en besluttet en
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større samling av fagområdet. Beslutningen bygger på foretakets visjon, men forpliktelsen for
denne visjonen smuldrer hen. Var de rette personene med i utformingen av visjonen?
Hvem er visjonen formålstjenelig for og i hvilken grad opplever en forpliktelse overfor
virksomhetens visjon?

Oppsummering
Behovet for endring kan oppleves som eksternt initiert med krav til organisasjonen som
medfører omveltninger for den enkelte. Konsekvensene er ofte ikke tydelige for berørte
faggrupper. Det meningsdannede fagmiljøet er ikke en del av pådrivergruppen. Resultatet er
at de faglige vurderingene, som er en del av beslutningsgrunnlaget, viker til fordel for ønsket
om å bevare det bestående, det enkelte lokale sykehus sine egeninteresser. De fem
avdelingene i vår case synes ikke å ha tilstrekkelig forankring i en felles organisasjonskultur,
men retter fokus mot egen organisasjon.

Refleksjon 3

Det er mitt inntrykk at lederne i vår case, etter å ha konferert med sine medarbeidere, setter
geografiske og personlige særinteresser foran de overordnede målene og prinsippene i
omstillingsprosessen. Hvordan kan det ha seg at fagfolk som har tatt på seg lederansvar
opptrer slik? Opptrer mellomledere i helseforetak illojalt overfor toppledelsen? Eller
representerer mellomledernes handlinger faglig velbegrunnede og nødvendige korreksjoner av
en foretaksledelse som ikke fullt ut forstår rekkevidden av de planlagte endringene?

Helseforetaket som profesjonelt byråkrati
Mintzberg (3) fremhever gjensidig tilpasning, direkte supervisjon og standardisering av
arbeidsprosesser, produkter, tjenester og de ansattes kompetanse som grunnleggende
mekanismer for koordinering av komplekse organisasjoner. Sykehus og andre komplekse
kunnskapsorganisasjoner kan fungere som byråkratier uten å være sterkt sentraliserte.
Standardisering av de ansattes kompetanse, for eksempel gjennom fagutdanningene, er den
grunnleggende koordinerende mekanismen, som muliggjør både standardisering og
desentralisering. Mintzberg betegner denne typen organisasjoner som profesjonelle
byråkratier. Den enkelte ansatte arbeider i stor grad uavhengig av sine kolleger og
organisasjonen, men i nære relasjoner med brukerne. Hvis brukerne og profesjonsutøverne er
medlemmer av det samme lokalsamfunnet, som i vår case, kan man tenke seg at balansen i
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profesjonsutøver-kunde forholdet versus profesjonsutøver-arbeidsgiver forholdet er sterkt
forskjøvet i retning den første relasjonen..
Mintzberg hevder videre at det er et gjennomgående trekk ved profesjonelle
byråkratier at profesjonsutøverne søker kollektiv kontroll med administrative avgjørelser som
påvirker dem. Det oppstår lett konsentrasjon av makt hos ledere med tilhørighet i
profesjonene. Slike ledere mister imidlertid innflytelse hvis profesjonsutøverne merker at
lederen ikke ivaretar det profesjonen oppfatter som sine interesser. Det er mulig at
mellomlederne i vår case møtte et slikt dilemma: Videre medvirkning til omstilling ville ha
ført til tap av anseelse og styringsevne på egen arbeidsplass. Det profesjonelle byråkratiet blir
i slike situasjoner lite fleksibelt.
Ledere som står utenfor profesjonene, vil forsøke å styre gjennom de andre
mekanismene for koordinering, vanligvis direkte supervisjon og standardisering av
arbeidsprosessene og produktet. Dette mislykkes vanligvis fordi komplekst arbeid ikke kan
kontrolleres av andre enn utøverne. Mintzberg konkluderer med at endring må skje langsomt
ved å påvirke profesjonsutøverne gjennom utdanningene og appell til ansvarlighetsfølelse i
forhold til behov i samfunnet.

Fallgruver i endringsprosesser
Det er vanlig at endringsprosesser møter motstand når det prinsipielle skal omsettes i
handling. Kotter (1) beskriver åtte fallgruver som kan stoppe endringsprosesser. Han hevder
at det må skapes en følelse av at endring er nødvendig og haster, og at det må foreligge en
klar visjon. Dette krever ledere som forstår hvor krevende det er å drive medarbeiderne ut av
den såkalte komfortsonen. Colbjørnsen (6) forklarer komfortsonen som en tilstand der
organisasjonens romslighet ovenfor de ansatte har glidd over i uformelle rettigheter som ikke
lenger er tilpasset utfordringene man står ovenfor. Det er ikke usannsynlig at de ansatte ved
sykehusene i casen, som langt på vei har hatt samme struktur i flere tiår før sykehusreformen,
var i en slik situasjon.
Kotter (1) hevder at omstillingsprosesser i denne situasjonen må ledes av en linjeleder
på høyt nivå og støttes av en prosjektgruppe med autoritet. Øvretveit (7) studerte endringer i
sykehus spesifikt og konkluderte med at medvirkning fra leger i overordnede stillinger er en
forutsetning for å lykkes. Prosjektgruppen må altså ha medlemmer som er faglige autoriteter,
nyter stor grad av tillit på eget arbeidssted og samtidig setter målene og prinsippene i
omstillingen samt lojaliteten til toppledelsen foran geografiske og personlige særinteresser. I
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vår case synes ikke denne forutsetningen å ha vært oppfylt. De konserverende kreftene i det
profesjonelle byråkratiet fikk derfor overtaket.

Topplederens betydning
Collins (8) vektlegger topplederens rolle sterkt. Han undersøkte hva som skilte børsnoterte
amerikanske selskaper med eksepsjonell lønnsomhet fra dem med god lønnsomhet, og fant at
topplederens rolle var helt avgjørende. De mest suksessrike selskapene hadde en stabil
toppleder over 10 til 15 år. Lederen kombinerte personlig ydmykhet med sterk profesjonel1
vilje. Vedkommende rettet oppmerksomheten mot medarbeiderne først, og deretter mot
strategien. Endringsprosesser ble aldri iverksatt før de rette personene var med på laget.
Topplederen tok deretter inn over seg selv de mest brutale fakta om nå-situasjonen og ledet på
en systematisk og konsistent måte langsiktige endringsprosesser med klare mål.
Det finnes eksempler i helseforetakene som tyder på at langsiktig strategisk ledelse er
gunstig, særlig hvis topplederen har forankring i profesjonene. Tilnærmingen fremstår likevel
som ufullstendig. Toppledelsen svekkes ofte av utydelige og uforutsigbare politiske
styringssignaler. Oppsigelsesvernet og risikoen for å miste nøkkelmedarbeidere står i veien
for det å si opp mellomledere som ikke identifiserer seg med visjonen. Det er derfor behov for
en dypere forståelse av situasjonen.

Omstilling og den moderne arbeidstakeren
Colbjørnsen (6) beskriver hvordan moderne arbeidstakere har forventninger om mangfold,
innflytelse, selvstendighet, variasjon og selvrealisering. Dette kan svekke lojaliteten til
arbeidsgiveren og kanskje styrke lojaliteten til lokalsamfunnet. Jeg tror at vi i helseforetakene
står ovenfor et tilleggsproblem —ansatte kan oppfatte det lokale sykehuset som en
organisasjon som tilhører lokalsamfunnet mer enn foretaket. Colbjørnsen viser også at det i
kompetansemarkeder er kostbart for den enkelte å bygge og opprettholde sitt omdømme.
Dette gjør arbeidstakerne avhengige av bedriftens samarbeidsstrukturer. "Individuelle
stjerner" kan oppleve at verdien av deres kompetanse reduseres når de forlater bedriften de
har hatt suksess i, eller hvis bedriften, gjennom omstilling, i geogafisk forstand forlater dem.
Noen av mellomlederne i vår case befant seg sannsynligvis i en situasjon der dette kunne skje.
Colbjørnsen hevder videre at moderne virksomheter må ha mekanismer som sikrer at
krevende kunder håndteres på en offensiv og ansvarlig måte. Dette kan tenkes å gjelde også
for sykehus som skal betjene pasienter med rett til fritt sykehusvalg. Offensiv
kundeorientering kan oppnås gjennom "empowerment" - delegering av ansvar og myndighet
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til å forfølge egen ideer og sette dem ut i livet uten tillatelse fra ledelsen. Den tradisjonelle
autonome legerollen har mange av kjennetegnene ved "empowerment" i seg. Man kan derfor
anta at lokale helseforetak har bygd opp sitt "kundegrunnlag" nettopp på denne måten.
Strategiske omstillinger som svekker "kundeforholdet" mellom pasienter og sykehusansatte i
et lokalsamfunn kan også av denne grunn bli møtt med betydelig motstand.

Omstilling som læringsprosess
En alternativ tilnærming kan være å betrakte omstillinger som læringsprosesser. Det å
overbevise medarbeiderne om at endring er nødvendig, og det å få dem til å identifisere seg
med og opptre lojalt i forhold til visjonen og målsetningene for prosessen, blir da å oppfatte
som en pedagogisk oppgave. I organisasjoner kan læring betraktes enten på individnivå
(individuell læring), eller som en prosess i organisasjonen (lærende organisasjoner). Stacey
(9) hevder at dette er forenklet og presenterer i sin komplekse responsteori en integrert
forståelse: Læring skjer blant innbyrdes avhengige mennesker. En følge av dette blir at
individer ikke kan lære i isolasjon og at organisasjoner i seg selv ikke kan være lærende. En
organisasjon består av medarbeidernes integrerte individuelle og kollektive identiteter.
En implikasjon av dette, er at læring alltid vil føre til angst og motstand. Dette fordi
læring utfordrer og truer den individuelle/kollektive identiteten og dermed virker eksistensielt
truende. Ansatte kan ikke vite på forhånd hvilke nye identiteter læringen vil bringe dem inn i.
Dette utløser angst og motstand som kan stoppe læringsprosessen. I dette perspektivet blir den
inkonsistente adferden blant lederne i vår case å betrakte som til dels irrasjonell motstand
utløst av eksistensiell angst.

Konklusjon
Mellomlederne i vår case fraskrev seg ansvaret for en omstillingsprosess de selv hadde vært
med på å vedta. Dette kan forstås som resultatet av en fortløpende prosess i lokale
profesjonelle byråkratier, fremmet av mangel på langsiktig strategisk ledelse. Et samspill
mellom tradisjonell faglig autonomi og moderne arbeidstakeres forventninger om innflytelse
og selvrealisering kan ha bidratt til å styrke alliansen mellom arbeidstakerne og
lokalsamfunnene på bekostning av lojaliteten til helseforetaket. Beslutningen kan også ha
utløst eksistensielt truende emosjoner fordi den truet profesjonsutøvernes integrerte
individuelle/kollektive identitet, noe som også må antas å svekke lojaliteten til strategiske
beslutninger i foretaket.
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Refleksjon 4

Grunnlagfor endring
Historien beskriver en endringsprosess der lederen var av den oppfatning at det var skapt en
konsensus rundt et endringsbehov. Enigheten endret seg imidlertid til at alle var uenige, og
ikke ønsket at endringen skulle bli gjennomført. Hva gikk galt, og hva kunne vært gjort
annerledes? Kan årsaken ligge i at de egentlig ikke hadde sett behovet for endringen, ei heller
utfordringene og mulighetene som lå i denne?
Min erfaring er at vi ofte går for fort, og tar for lett på den viktige
motivasjonsprosessen tidlig i en omstilling. I vår iver etter å få en felles beslutning rundt et
felles mål, og etter å få starte på selve gjennomforingsfasen, forsømmer vi dette viktige.
Resultatet blir ofte at prosessen havarerer underveis. Etter flere gjennomførte
endringsprosesser er dette blitt mer og mer tydelig for meg. Kotter (1) vektlegger betydningen
av hvor avgjørende det er for en leder å skape forståelse for hvorfor en må endre, hvilke
konsekvenser det vil få dersom endring ikke skjer, og hvilke muligheter som ligger i
endringen både for virksomheten og den enkelte. Han hevder at et individ alene aldri vil ha
potens og kraft til å gjøre store endringer, på tross av dennes makt og karisma. Alle som har
prøvd seg på dette, vil nok kunne bekrefte det. Sett fra dette perspektivet, hva blir viktige grep
for lederen i vår historie? Det første viktige grepet virker det som om lederen her har gjort.
Han har valgt ut dem han trenger som allierte, betydningsfulle fagpersoner i avdelingen som
sitter i posisjon og har makt. Dette er etter min erfaring en grunnleggende forutsetning for å
lykkes. En må kjenne sin organisasjon og sine ansatte så godt at en er i stand til å plukke ut
viktige allierte for å skape seg handlingskraft.
All endring skaper angst for tap av funksjon, makt, status og trygghet. Spesialiserte
faggrupper har som tidligere nevnt hatt stor makt og innflytelse i kraft av sine faglige
posisjoner. Dersom disse posisjonene trues av en endringsprosess, vil dette kunne skape
sterke motreaksjoner. I endringsprosesser har jeg opplevd at sterke fagpersoner tilbakemelder
en følelse av sorg og angst over å bli fratatt all makt, status og trygghet som deres tidligere
funksjon representerte for dem. På bakgrunn av dette er det forståelig at det kanskje nettopp er
denne gruppen ansatte det er vanskeligst å motivere til konstruktivt å delta i
endringsprosesser. Vår case beskriver etter mitt syn noe av denne problematikken. Sett i lys
av dette er representanter fra denne gruppen viktige å rekruttere blant dem man velger ut som
sine allierte i oppstarten av en prosess.
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Kotter hevder imidlertid at en ikke skal undervurdere hvor vanskelig det er å dra folk
ut av deres komfortsoner. Min erfaring er at sterke spesialiserte fagfolk ofte er de som stritter
mest mot endringsprosesser. Har dette sin årsak i den byråkratiske og stabile organisasjonen
de i en årrekke har vært en del av? I boken Organisasjonskultur framhever Bang (Bang 1998)
at en organisasjons evne til å endre seg har sammenheng med i hvilken grad kulturen er preget
av verdier som støtter opp om tilpasning og omstilling. Han mener dette avhenger av i hvilken
grad organisasjonen er i stand til å fange opp signaler fra sine ytre og indre omgivelser og
omsette til praksis de signalene den fanger opp, og tilpasse seg forandringer i omgivelsene
gjennom å forandre sine handlingsmønstre, systemer og strukturer, og dermed sine verdier,
normer og virkelighetsoppfatninger. Er sykehusorganisasjonen så preget av sin byråkratiske
kultur og mangel på historisk endringsstrategi, at dette i seg selv er en hindring for endring? I
så fall har vi som ledere en stor oppgave i forhold til å arbeide langsiktig og kontinuerlig for å
etablere en slik kultur som muliggjør endring.

Motivasjon
Første steg i en endringsprosess er altså å velge ut de verdifulle allierte. Etter min erfaring er
neste steg i prosessen ikke fullt så enkel, men kanskje selve nøkkelen til suksess? Dersom de
utvalgte skal kunne stå sammen med deg gjennom hele prosessen, er det avgjørende at de ser
betydningen av endringen og får en motivasjon for å delta. Men er dette alltid mulig, og
hvordan skal vi i så fall få dette til? Endringsprosesser som kommer som pålegg, og ofte med
korte tidsfrister, utgjør kanskje den største utfordringen i så måte. Ofte er dette endringer som
har sitt utspring i økonomiske motiver. De ansatte ser i utgangspunktet overhodet ikke
fordeler med endringen, tvert imot vil slike endringer utgjøre et trusselbilde for de fleste. Like
fullt er dette prosesser vi i helsevesenet stadig oftere blir stilt overfor. Vi må altså lære oss å
gjennomføre endringer av en slik art.
Forutsetningen for å skape motivasjon blant dine utvalgte ansatte, er at du er troverdig
og har tillit som leder. Troverdighet i prosessen forutsetter at de utvalgte føler at du er ærlig
med hensyn til motivet bak endringen samt utfordringene og konsekvensene som den
medfører. En felle vi som ledere kan gå i, er at vi i denne fasen tildekker disse momentene, gir
dem en annen innpakking i håp om at uroen og opprøret skal dempes eller unngås helt. Min
erfaring er at dette fort gjennomskues, og en vil da vanskelig få tillit nok til å gjennomføre
resten av prosessen. De ansatte bør presenteres for dette tidligst mulig i endringsprosessen.
Tilstrekkelig og nøyaktig informasjon skaper følelse av forutsigbarhet og trygghet.
Forutsigbarhet og troverdighet er etter min erfaring grunnsteinene gjennom hele
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endringsprosessen. De ansatte må få vite hvorfor en skal endre, hva endringen innebærer, over
hvilket tidsrom den skal gjennomføres og hvilke muligheter den ansatte vil ha når endringen
er gjennomført. Desto tidligere i prosessen dette er klart, gjerne med håndfaste tidsmål, desto
større trygghet skapes det. De utvalgte allierte vil spille en sentral rolle når dette skal
presenteres i organisasjonen. Dersom en selv som leder ikke har motiv, konsekvenser,
utfordringer og muligheter klart for seg, er min erfaring at man vinner på å vente med å
introdusere endringen inntil dette er avklart. Konsekvensen av at de utvalgte ikke ser dette
tidlig i prosessen, er ofte at de bakker ut når dette blir gjort kjent.
Et annet viktig moment med hensyn til motivasjon for endring, er at en som leder på
forhånd tenker ut et forslag til mål som er forståelig, som sier noe om ønsket retning og som
ikke blir for komplisert og omfattende. Målet bør også deles inn i oppnåelige delmål, slik at
de ansatte kan forholde seg til mål som ikke ligger for langt fram i tid, og som kan virke som
milepæler det går an å nå.
Er det motivasjonen som har sviktet i vår case? Eller er det et uunngåelig faktum at når
prosessen kommer til et visst stadium hvor konsekvensene blir tydeliggjort, vil uansett
egeninteressene til den enkelte få større betydning enn lojaliteten til ens leder og
organisasjon? Når en kommer til det stadiet i prosessen at en skal enes om hvordan målet skal
nåes, valg av strategi, er min erfaring at motstanden i organisasjonen øker. Egeninteressene til
de ansatte vil ofte i denne fasen overskygge hensynet til virksomheten, og endringsprosessen
kommer i en kritisk fase. I denne fasen er det etter min erfaring viktig å være tydelig men
samtidig også lydhør for innsigelser. Dette kan være en vanskelig balansegang. Min erfaring
tilsier at gjennomføringsdelen i en endringsprosess aldri må være langvarig. Gjennomføringen
bør skje etter en fastlagt tidsplan som i minst mulig grad fravikes. Dette vil føre til den
nødvendige forutsigbarhet og trygghet som trenges for gjennomføring.

Oppsummering
Min erfaring og refleksjon bygger altså på en forståelse og en tro på at det er viktig å bmke
tilstrekkelig tid tidlig i endringsprosesser. Man må sørge for å ha oversikt over motivet for
endringen, hvem som vil bli berørt, hvilke konsekvenser det vil ha for dem, og hvilke
muligheter som kan presenteres. Videre må lederen plukke ut sentrale personer i
organisasjonen som kan fungere som hans allierte i endringsprosessen. Dersom en kjenner
sine ansatte godt, og vet noe om hvilke motivasjonsfaktorer som kan være viktige for dem, er
dette viktig informasjon som en som leder kan benytte målrettet i prosessen. Det er
avgjørende at de utvalgte personene ikke bare får en tro på selve målet, men de må tidlig se
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konsekvensene av endringen og ikke minst av å ikke endre, slik at de også kan forenes rundt
strategien for måloppnåelse. Får man ikke tidlig etablert forståelse også rundt strategi,
hvordan målet skal nåes, vil sentrale allierte vise massiv motstand når de blir presentert for
målets konsekvenser.

Refleksjon 5

Det første som slår meg, er den frustrasjonen som lederen beskriver når endringsprosessen
som er igangsatt strander i møterommet hos beslutningstakeme. Det oppstår en
konfliktsituasjon fordi flere av lederne har endret standpunkt i en meget avgjørende sak med
tanke på fremtidig organisering av fagområdet. I tillegg er dette uttrykt i et skriftlig notat som
ikke er kjent for lederen, noe som kan betraktes som illojalt. Videre kan dette tolkes som
underkommunisering i gruppe med ledere der agendaen er høyst usikker. Her avdekkes det
flere symptomer som kan anspores til ulike "diagnoser". Som leder har jeg stått i lignende
utfordringer og ofte funnet svaret i det som kan beskrives som fravær av felles målsetting eller
underkommunisering av visjonen for virksomheten. I tillegg tenker jeg at det underliggende
her, kan være behovet for å skape kulturoverbygging i en ny organisasjon, der mange tidligere
selvstendige lokalisasjoner, autonome enheter og enkeltstående sykehus er organisatorisk slått
sammen. I tillegg medfører nyorganiseringen en helt ny struktur der en etablerer fagområder
som egne enheter, horisontalt organisert i et stort foretak. I hovedsak oppsummerer jeg
utfordringsbildet i fortellingen ut i fra at disse ulike perspektivene ikke kan sees separat, fordi
de er sterkt relatert til hverandre i et interaktivt samspill, der det ene er et resultat av det andre.
Fortellingen gir et godt eksempel på hvor komplekse utfordringene er når endringer skal
gjennomføres i spesialisthelsetjenesten

Lojalitet og kultur
Hvor går grensen? Beslutningsgrunnlaget var ferdigstilt, men beslutningen var ikke tatt. Hva
skjedde i denne situasjonen? Handlet ledeme illojalt? Ville denne situasjonen vært mer
akseptabel i et lederperspektiv hvis utfordringen dreide seg om omkamp, om kjøp av mer tid i
tolvte time? Hvor forpliktende var fagmøtets konklusjon?
Lojalitet kan ha ulike uttrykksformer. Det er ingen egentlig motsetning mellom
lojalitet og motforestilling. Bang (10) refererer en studie av omstillingsevne og
organisasjonskultur i norske rederier på åttitallet og kommer frem til at det som kjennetegner
omstillingsvennlige kulturer, er at de kan vise til en passe porsjon mangfold, ulikheter,
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innebygde motsetninger og paradokser. Studien fant spesielt seks typer motsetninger som
levde side om side, og et av disse paradoksene var lojalitet og motforestillinger. Her
vektlegges viktigheten av å finne balansen mellom motsetningene både nedenfra og oppover i
organisasjonen, og fra leder i form av støtte og motforestillinger nedover i organisasjonen.
Lederen ønsket i vår case å få gjennomslag for et beslutningsgrunnlag som var godt
gjennomarbeidet, men der grad av motforestillinger i ledergruppen var høy.
Erfaringsmessig kjenner jeg igjen dette dilemmaet som oppstår når fremdrift i
prosesser stagnerer når ledelsen ikke evner å beslutte. I utgangspunktet ønsker en å fremstå
som beslutningsdyktig, fleksibel, nytenkende og fremtidsrettet i sitt lederskap, gjennom å
delta aktivt i de prosesser som er nødvendige med fokus på å gi det beste faglige tilbudet til
pasientene. Vi ser nødvendigheten av å endre, samtidig som vi møter motkrefter også i egen
ledergruppe. Min erfaring tilsier at det er grunnleggende nødvendig at lederen, sammen med
sin ledergruppe, klargjør hva en forventer av hverandre som sterke aktører og rollemodeller
når nødvendige endringsprosesser skal gjennomføres. Organisasjonen må oppleve en samlet
og entydig ledelse, hvis man skal lykkes i slike krevende omstillinger.
Beslutningsgrunnlaget i fortellingen var basert på en god og inkluderende prosess over
et halvt år, der scenariotenking og strategi mot 2020 var tatt i bruk som metoder (2). Dette er
anerkjente og velegnede metoder for å oppnå utvikling og nytenking. Hvem satte mål og
tegnet prosesskartet? Var alle enheter involvert gjennom lederne, eller var alle nivåer
representert? I det avgjørende møtet var det flere i ledergruppen som hadde endret syn.
Det er en stor utfordring for oss som ledere på alle nivåer gjennom praktisk
ledelsesutøvelse å bidra til at sykehussektoren går fra en forklaringskultur til en ansvarskultur
og fra en omkampkultur til en beslutningskultur. Min erfaring med endringsprosesser i
helsevesenet, er at graden av gjennomførbarhet er avhengig av om du har med deg
fagaktørene gjennom hele prosessen. Fagpersoner har vært og er tunge premissleverandører
for utviklingen i spesialisthelsetjenesten. Det er derfor viktig å få deres syn opp og frem i de
prosessene som føres. Disse aktørene har ofte stor innflytelse i organisasjonen, og kan stå for
sterke usynlige motkrefter hvis de ikke blir hørt og ansvarliggjort som allierte. I vår case var
avdelingsoverlegene en del av ledergmppen, men møtte sjelden på ledermøtene. En kan
spørre seg om hvorfor? Det kan være en lederutfordring å bidra til at en fjerner de eventuelle
motsetningene som kan ligge der som en flaskehals mellom den sterke fagpersonens
hegemoni og ønsket utvikling knyttet til organisasjonens og brukernes interesser.
Erfaringsmessig ser vi også at endringsprosesser i helsesektoren mobiliserer til stort
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engasjement fra befolkningen generelt, politikere og media spesielt. Dette skaper ofte
splittelser innad, og kan være helt avgjørende for utfallet av endringsprosesser.
Er lederteamet et team eller en gruppe ledere eller en ledergruppe? Hvordan er
kommunikasjonsklimaet i ledergruppen? Hvilken kultur kommer for dagen, når
motforestillinger og endret syn på en så avgjørende sak for organisasjonens fremtid
kommuniseres utenfor linjen og ikke direkte med lederen? Hva er det som farger våre valg og
handlinger? Hvis vi i denne sammenheng som leder har et funksjonalistisk perspektiv på
kultur, vil vi spørre oss selv om hvilke tiltak som på kort og lang sikt må iverksettes for å
etablere et forpliktende, beslutningsdyktig, åpent og lojalt gjennomgående lederklima. Jeg
tenker at en stor utfordring for ledere i nye organisasjoner, som i vår case, er å se på hvordan
en kan utnytte de ulike organisasjonskulturene slik at man får hentet frem og balansert den
positive dynamikken som denne ulikheten kan gi. Utfordringen, slik jeg ser det, er å sikre det
kulturelle mangfoldet mange ulike sykehus og institusjoner representerer, og å finne en felles
kulturplattform å bygge endring og utvikling på.

Organisatoriskeforhold
Tradisjonelt har ikke vår hierarkisk modellstyrte sykehussektor sin erfaringsbank i den formen
for organisering som helseforetaksstrukturen legger til rette for. Virksomheten er
kompetansetung, med mange spesialiteter og særbehov, samtidig som vi til dels har hatt en
stor grad av mekanistisk tilnærming i deler av sektoren. I tillegg har styringsmodellen vært
preget av den forvaltningskulturen vi har vært en del av som innebar en stor grad av "top —
down"- tenking når endringer var på dagsorden, der økonomer og jurister satt på toppen av
den vertikale linje, og omkamper og liten endrings- og effektiviseringsmulighet preget
sektoren.
Mekanistiske tilnærminger til organisasjonen har ifølge Morgan (11) vist seg å
inneholde alvorlige begrensninger. Det som preger denne formen, er at en skal sette seg
bestemte mål og prøve og nå dem, organisere rasjonelt, effektivt og klart, spesifisere oppgaver
slik at alle er klar over hva de skal utføre og ha hovedfokus på planlegging, organisering og
kontrollering. Morgan fremhever spesielt at denne tilnærmingen kan skape organisasjoner
som har store problemer med å tilpasse seg endrede omgivelser. Videre hevder han at en
mekanistisk tilnærming kan føre til et slapt og likegyldig byråkrati og ha uønskede og ikke
planlagte konsekvenser, fordi interessene til de som arbeider i organisasjonen, settes foran
organisasjonens egentlige mål. Videre sier han at en vil kunne se en utfordring i at målstyrte
organisasjoner får problemer med å tilpasse seg endringer og bidra til nyskaping, da
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erfaringsbaseringen ligger i å nå mål som er planlagt på forhånd. Endrede omgivelser og
skiftinger i omstendighetene som direkte påvirker oss, som helsereformen i 2002, krever nye
handlinger, og fleksibilitet og evne til skapende handling blir langt viktigere enn den
ensrettede effektiviteten som den mekanistiske tilnærmingen la grunnlag for. I tillegg til å se
spesialisthelsetjenesten fra den mekaniske maskinmetaforens synspunkt, har deler av sektoren
beveget seg i retning av å utvikle seg til kompetanseorganisasjoner som kjennetegnes ved at
kompetanse er den kritiske suksessfaktor. Organisasjonsstrukturen er flat og preget av
utadrettet virksomhet, pool - orientert ressurs- og prosjektorganisering, med en uformell
tilnærming. Vi ser nå en dreining mot at organisasjonene selv, gjennom faglige og
invoIverende prosesser, i stor grad skal være med på å sette målene for nødvendige endringer
gjennom strategi- og scenariotenkning. Utviklingsarbeidet organiseres i prosjekter på alle
nivåer, og ressursene rekrutteres etter hva som skal løses. Et eksempel på det har vi i vår case,
der prosessarbeidet var organisert tilsvarende med en bred sammensetning av både fagaktører
og ledere, med en egen prosjektleder. For noen aktører og fagmiljøer er dette en ny måte å
forholde seg til endringsarbeid på. Dette medfører at vi som toppledere må ha med dette
perspektivet når vi etablerer nye samhandlingsarenaer i tillegg til å sette sammen og utvikle
velfungerende fleksible team.
Hvis vi skal lykkes med strukturelle endringsprosesser og sikre gjennomførbare mål,
er min erfaring at grunnlaget for å nå mål må være en integrert del av organisasjonens kultur
og forankret gjennom visjon og strategi. Dette bekreftes av Kotters (1) i hans teori om hva
som kan fremme og hemme organisasjonsutviklingen, der manglende visjon og
underkommunisering av visjonen, samt manglede forankring i organisasjonskulturen, blir
fremhevet som viktige ingredienser.

Oppsummering
Mine refleksjoner er i stor grad knyttet til egne erfaringer. Jeg har tatt utgangspunkt i hva som
skjer i ledermøtet og i lojalitet og motforestillinger som fenomener. Videre har jeg sett
viktigheten av å se ulike kulturer som en positiv dimensjon for å skape god dynamikk og
nødvendig felleskultur for endring i organisasjonen, og betydningen av hva som hemmer og
fremmer utvikling. Det ser også ut til at organisatoriske forhold kan ha betydning for hvordan
vi forholder oss til strukturelle endringsprosesser og at felles mål og visjon er en av
suksessfaktorene.
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ANALYSE

De fem individuelle refleksjonene trekker frem uklarheter rundt foretakets visjon og målet for
endringen som vesentlige hindre for å nå målet. Det kommer frem at ulike aktører kan ha
ulike visjoner og arbeide mot forskjellige mål selv om alle er ansatt i samme helseforetak.
Noen endringsprosesser blir møtt med sterk motstand og lar seg ikke gjennomføre. Det
er vår erfaring er at endringer som ikke har sitt opphav i behov definert av lokale
profesjonsutøvere møter mest motstand. Vi mener at vår case er et eksempel på dette. Det var
prinsipiell enighet i ledergruppen om behovet for endring, men da de lokale konsekvensene
ble tydelige, raknet enigheten.
Hendelsen passer inn i Mintzbergs (3) tradisjonelle forståelse av sykehus som
profesjonelle byråkratier: Helseforetaket er en desentralisert organisasjon med betydelig
autonomi for profesjonsutøverne. De hierarkiske lederne må ofte lede på vegne av utøverne.
Når lokale ledere ikke identifiserer seg med de mål foretakets ledelse har satt, reduseres
toppledelsens gjennomføringsevne. Refleksjonene viser at dette problemet kan bli spesielt
fremtredende når planlagte endringer kan få konsekvenser for tjenestetilbudet og
arbeidsplassene i ett eller flere lokalsamfunn. Vi ønsker derfor å fokusere vår analyse på
følgende avgrensede problemstilling:

Hvilkeforhold påvirker sjansenfor å lykkes medfunksjons- og strukturendringer i
helseforetak med geografisk spredt virksomhet?

De individuelle refleksjonene drøfter flere forhold som er relevante for denne
problemstillingen. Det er særlig to forhold som trekkes frem som viktige:

Politisert motstand mot den planlagte endringen
Svak felles organisasjonskultur etter samling av flere tidligere selvstendige sykehus i
ett helseforetak

21

Politisering av prosessen

Tradisjonell og kritisk organisasjonsteoretisk tilnærming
Det foreligger lite forskning som belyser mekanismene bak politisert motstand. De
individuelle refleksjonene nevner Mintzbergs (3) beskrivelse av det profesjonelle byråkratiet
som et eksempel på en tradisjonell tilnærming til problemet og Staceys (9) komplekse
responsteori som en mer kritisk tilnærming. Vi har i tillegg funnet det nyttig å gjøre en
analyse som er basert på spesifikke studier av endringsprosesser i sykehus.

Sykehusspesifikk tilnærming
Bryant (12) studerte restrukturering av sykehus i Canada. Hun beskriver en prosess der et
helseforetak blant annet planla å stenge et spesialsykehus for kvinner. Det ble imidlertid
dannet en aksjonsgruppe mot nedlegging. Den mobiliserte både sykehusansatte og
medlemmer i en forening til sykehusets bevarelse. Bryant beskriver foretakets og
aksjonsgruppens tilnærminger som en kollisjon mellom to ulike virkelighetsoppfatninger:
Foretaket tok utgangspunkt i en rasjonalistisk analyse av tjenestetilbudet og la vekt på
kvantifiserbare objektive kriterier som pasientvolum og bygningsmessige forhold.
Aksjonsgruppen brukte en instrumentalistisk tilnærming som fokuserte på
likestillingsperspektivet. Gruppen klarte gjennom kontakter i regjeringspartiet å definere
nedleggingsplanen som et angrep på kvinners rettigheter og en trussel mot prinsippet om lik
tilgang til helsetjenester. Regjeringen valgte til slutt å fraskrive seg beslutningsansvaret ved å
nedsette en egen kommisjon for å håndtere saken. Kommisjonen stanset nedleggingen. Dette
hendelsesforløpet ligner mye på den politiserte motstanden som kan oppstå i Norge når
planlagte endringer vil føre til tap av arbeidsplasser eller tjenestetilbud i et lokalsamfunn.
Casen vi beskriver er et slikt eksempel. Distriktspolitiske hensyn spiller i slike tilfeller den
samme rollen som likestillingshensyn gjorde i Bryants studie.
Brouselle og medarbeidere (13) oppsummerte i 1999 forskningsbasert litteratur om
strukturendringer og sammenslåinger av sykehusforetak. De fleste studiene var fra USA og
resultatene er derfor ikke direkte overførbare til norske forhold. Konklusjonen er det likevel
verdt å merke seg: Nesten alle studiene rapporterte betydelige organisatoriske problemer i
forbindelse med sammenslåing av sykehus. Forfatterne pekte spesielt på problemer knyttet til
ledelse av foretakene og store vansker med å få leger i nøkkelposisjoner til å arbeide for
endringer. En annen litteraturgjennomgang konkluderte med det ikke finnes evidens som

22

støtter hypotesen om at sammenslåing og restrukturering av sykehus bidrar til å bedre
kvaliteten i pasientbehandlingen (14).
Senere undersøkelser fra både Storbritannia, Sverige og USA viser at
omstruktureringer av sykehus ofte har alvorlige utilsiktede negative virkninger på
tjenestetilbudet (15-17). Årsaken er sannsynligvis at sykehuset og lokalsamfunnet har utviklet
seg i et nært samspill over tid. En av de individuelle refleksjonene trekker frem Sennets (5)
forskning som antyder at mennesker generelt er mer opptatt av å minimalisere risiko enn av
muligheter for vinning. Vi tror at ledere undervurderer betydningen av dette når endringer
skal gjennomføres. Det er gmnn ti1å tro at både ansatte, brukere og politikere kjenner til
negative erfaringer fra endringsprosesser i andre sykehusforetak og at dette i betydelig grad
bidrar til politiserte forsøk på å stoppe tilsvarende prosesser i eget foretak.
Endringer lar seg altså ikke gjennomføre når den politiserte motstanden blir sterk og
oppnår støtte på høyt politisk nivå. Er det dermed et mål å unngå slik politisert motstand? Vi
må som ledere i helseforetak forholde oss til politisk styring fordi vi er en del av et
demokratisk samfunn og skal forvalte fellesskapets ressurser. I tillegg bekrefter
undersøkelsene nevnt ovenfor at endringer som helseforetakene ønsker å gjennomføre kan
være forbundet med betydelig risiko for uheldige utfall. Motstand mot endring, som i vår
case, kan med andre ord være rasjonelt begrunnet. Et av målene med sykehusreformen i 2002
var likevel å redusere politiske detaljstyring. Stortinget skulle definere målene og fastsette de
økonomiske rammene. Foretakene fikk i oppdrag å levere tjenester etter Stortingets bestilling
og kunne mer enn før bestemme hvordan. Modellen har vist seg å ha begrensninger. De
politiske miljøene opplever ofte helseforetakenes strategier som kontroversielle. Dette
medfører iblant, som i vår case, at endringsprosesser stanses og at ledere ofres. Slik politisk
overstyring kan vurderes som nødvendige korrektiver av helseforetakene. På den andre siden
framstår den som uheldig fordi den svekker lederne i helseforetakene og bidrar til å
opprettholde en "omkampskultur".
Kan politisert motstand unngås? Ja, hvis toppledelsen i helseforetakene lykkes i å
mobilisere det profesjonelle byråkratiet i favør av endring. I casen rakner enigheten på
avdelingssjef nivå et stykke ut i prosessen. Studier fra England og Australia antyder at
ledelsen på avdelingsnivå i sykehusene utgjør den viktigste barrieren mot endring (18). Støtte
fra et flertall av lederne på avdelingsnivå ser ut til å være nødvendig hvis man skal unngå
politiserte prosesser. Øvretveit (7) studerte endringsprosesser i norske og svenske sykehus og
fant at det var av spesielt stor betydning å oppnå støtte fra leger i lederposisjoner.
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Oppsummering
Oppsummert kan man si at helseforetakene er særegne i den forstand at endringsprosesser
som får konsekvenser for arbeidsplasser og tjenestetilbudet i lokalsamfunn lett blir politiserte.
I sterkt politiserte prosesser vil eksisterende allianser mellom ansatte i foretaket og krefter i
lokalsamfunnet ofte forsterkes hvis partene har felles interesser. Slike allianser kan oppnå
mye politisk makt og lykkes i å stoppe endringer. Politisering kan unngås hvis det lykkes å
mobilisere det profesjonelle byråkratiet, og spesielt leger i lederstillinger, i favør av endring.
Sannsynligheten for å lykkes er størst i foretak med stabil og forutsigbar toppledelse som
legger stor vekt på utvikling av en felles ansvarskultur på mellomledernivå.

Organisasjonskulturens

betydning

Det finnes flere definisjoner av begrepet organisasjonskultur. Bang (10) har forsøkt å samle
dem i en definisjon:

"Organisasjonskulturen er de sett avfelles delte normer, verdier og virkelighetsoppfatninger
som utvikler seg i en organisasjon når medlemmene samhandler med hverandre og
omgivelsene."

Sykehusreformen var en organisasjons- og ledelsesreform. Sykehusene gikk fra å følge
Forvaltningsloven til å bli styrt etter den nye Helseforetaksloven. Vi må som en konsekvens
av dette legge til rette for utvikling av en kultur som i større grad aksepterer endring.
Bortfallet av enighet i vår case kan tyde på at de planlagte endringene truet de enkelte lokale
sykehusenes kultur og at organisasjonen hadde erfaring for at omkamper kan føre fram. Dette
illustrerer at det er nødvendig å gå fra en omkampkultur til en funksjonell beslutnings- og
ansvarskultur hvis man skal lykkes med større endringer i helseforetakene.

Tradisjonell tilncerming

Bang (10) gir en tradisjonell beskrivelse av en slik funksjonell organisasjonskultur. For å
vurdere om en organisasjon har en funksjonell kultur, må man vurdere kulturens styrke og
innhold. En sterk kultur kan sikre stor lojalitet og oppslutning om verdier og mål for
virksomheten og kan få de ansatte til å trekke lasset i samme retning. Det er kulturens innhold
som bestemmer om lasset trekkes i riktig retning. Med kulturens innhold menes dens levde
verdier, normer og virkelighetsoppfatninger. I dette perspektivet må det søkes å utvikle
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normer som bygger på lojalitet, nytenking, fleksibilitet og kreativitet. Bang hevder at en
funksjonell kultur tjener organisasjonen ved å:

Styre adferd ved å gi modeller for handling, altså virke retningsgivende på atferd
Virke integrerende på organisasjonsmedlemmene, være identitetsskapende og
skape lojalitet
Virke angstreduserende i organisasjonen

Forutsetter dette at organisasjonen må ensrettes? Bang hevder det motsatte. Hvis
organisasjonen skal utvikle og endre seg, må den også inneholde en kime til konflikt. En viss
spenning i organisasjonen er altså en forutsetning for utvikling. Et viktig spenningsfelt i
omstillingsprosesser er det mellom lojalitet og motforestillinger. En lojal medarbeider
meddeler motforestillinger. Men når beslutningen er fattet, er diskusjonen avsluttet. I vår case
kom de reelle motforestillingene til overflaten etter at vedtaket var gjort. Da skulle man vært
lojal og lagt motforestillingene til side.
Det funksjonelle er altså ikke en kultur der alle er enige, men en kultur som bygger bro
over konfliktene slik at det blir mulig å etablere felles mål. En slik kultur kjennetegnes ifølge
Bang av i hvor stor grad organisasjonens medlemmer har en følelse av at noe som samler
dem, og av hvordan organisasjonen takler konflikter. Kan vi som ledere påvirke
organisasjonskulturen i ønsket retning? Schein (19) mener at dette er mulig gjennom:

Det lederen retter oppmerksomheten mot, måler og kontrollerer i organisasjonen
Måten lederen reagerer på kritiske hendelser og kriser i organisasjonen., inklusive
endringsprosesser.
Bevisst rollemodellering, veiledning og trening. Altså lederens tydelige adferd.
Kriterier for fordeling av belønning og status slik at organisasjonen lærer hva som
verdsettes.
Kriterier for rekruttering og seleksjon, forfremmelse og avskjedigelse.

Selznick (20) representerer også en tradisjonell tilnærming. Han beskrev på femtitallet
hvordan organisasjonskulturen kan utvikle seg på en mindre funksjonell måte. Dette er etter
vår mening fortsatt relevant. Han hevder at institusjonaliseringsprosessen springer ut fra den
tilpasningen som skjer når organisasjonens formelle struktur får mer enn et instrumentelt preg
ved at det knyttes egne verdier og normer til strukturene, utover de krav som følger av
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oppgavene som skal løses. Vi er av den oppfatning at dette i stor grad gjelder sykehuskulturen
og at dette medfører at de enkelte sykehus får sine egne sett av uformelle normer og verdier
som bidrar til å nå det målet som er satt. Organisasjonen får et organisk preg og blir opptatt av
det overordnede mål å overleve i sin institusjonelle form. Kulturen bidrar til å sikre
organisasjonens overlevelse i forhold til omgivelsene og til å skape integrering og
forutsigbarhet innad i organisasjonen. Relateres dette til teoriene om komplekse
organisasjoner, må vi erkjenne at kulturen i sterk grad utvikles og vedlikeholdes av sentrale
fagpersoner.

Kritisk tilnærming
Kritiske forskere mener at organisasjonskulturen i liten grad kan styres. Alvesson (21) hevder
at organisasjonskulturen vokser fram som et resultat av mange mer eller mindre influerende
faktorer og prosesser. Organisasjoner finner i stor grad selv sin form med tilhørende verdier
og normer. Denne utviklingen skjer i et samspill mellom interne og eksterne aktører.
Organisasjonen blir som en organisme som utvikler et sett av relasjoner og likevekter mellom
aktører for å nå sitt mål. Dette utvikler seg mer eller mindre bevisst og mer eller mindre ledet.
Alle vesentlige endringsforslag vil true dette etablerte innholdet i en organisasjon og dermed
ha vansker for å vinne tilslutning. Den kritiske tilnærmingen til ledelse og kulturutvikling
betviler at lederen som kan stille seg utenfor organisasjonen, stille en "diagnose" og deretter
innsette riktig "behandling". Lederen sees som en del av den "organismen" som utgjør
organisasjonen. Lederens rolle blir å påvirke og veilede, men i liten grad å styre.
Stacey (9) representerer en alternativ tilnærming. Han hevder at endringer i
organisasjoner skjer som læringsprosesser blant innbyrdes avhengige mennesker, og at slik
læring alltid medfører motstand og angst fordi læringen utfordrer de ansattes integrerte
individuelle/kollektive identitet.

Sykehusspesifikk tilnærming
Noen studier trekker spesifikt frem organisasjonskulturens betydning for endringsprosesser i
sykehus. Studier fra USA viser at sykehus kan stå så sterkt i lokalsamfunnene at de blir drevet
videre selv om endringer i rammebetingelsene fører til svært lav beleggsprosent og ulønnsom
drift (22). Dette kan sees som uttrykk for at sykehuset som organisasjon er tett integrert i
lokalsamfunnets kultur. Eberhart (23) studerte et forsøk på sammenslåing av to sykehus i
USA. Fusjonen førte til innsparinger og så ut til å bli økonomisk vellykket, men lot seg
likevel ikke fullføre. Sykehusene representerte to forskjellige religiøse kulturer som var så
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forskjellige at de ikke lot seg forene. Baskin og medarbeidere (24) beskriver derimot en
vellykket sammenslåings- og omstruktureringsprosess. Forfatterne hevder at forståelse for
kompleksitetsteori og det å se sykehusene som komplekse tilpasningsdyktige organisasjoner
er en forutsetning for å lykkes. Topplederne valgte å synliggjøre forskjellene i
organisasjonskultur så tydelig som mulig istedenfor å late som om den nye organisasjonen
hadde en felles kultur. Man satset deretter på relasjonsbygging på tvers av kulturene og fri
informasjonsflyt. Over tid utviklet det seg en helt ny felles kultur om ikke representerte
summen av de to gamle, og som heller ikke var preget av at den ene kulturen hadde "vunnet"
over den andre.
Hendelsen i vår case kan forståes ut fra både de tradisjonelle og de mer kritiske
tilnærmingene. Det ble først gjennomført en analyse på rent faglig grunnlag. Da var alle
enige. Deretter foretok alle en konsekvensvurdering for sin egen virksomhet. Konklusjonen
ble for de fleste at ulempene var mange og man endret syn. Dette kan oppfattes som et resultat
av de konserverende sidene ved organisasjonskulturen som Selznick beskriver, eller som en
følge av angst utløst av en læringsprosess slik Stacey beskriver. Man kan med utgangspunkt i
begge tilnærmingene tenke at problemet lå i utgangspunktet for prosessen. Målene var for
generelle og forenklende til at man kunne få oppslutning om dem når konsekvensene ble
tydelige. Man brukte sannsynligvis ikke nok tid på det viktige arbeidet med å utvikle (eller la
det utvikle seg) en felles organisasjonskultur.

Oppsummering

Forståelse av organisasjonskulturen er viktig i et endringsperspektiv fordi den kan
representere en betydelig motkraft mot endring. Organisasjonskulturen er ofte konserverende.
I komplekse organisasjoner vil sentrale fagfolk være sentrale premissleverandører til
organisasjonskulturen. Vi mener at kulturen kan påvirkes, men dette krever langsiktig og
målrettet arbeid og stort lederengasjement. Vi tror at den viktigste metoden er at lederen
gjennom sin adferd og sine handlinger viser de ønskede normer og verdier. Som ledere må vi
være bevisste vår påvirkningskraft og i større grad bidra til å påvirke organisasjonskulturen i
ønsket retning. Men dette tar tid.
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KONKLUSJON

Vi erkjenner at ledelse av sykehus skjer i et politisk landskap. Dette er et faktum som vi må
forholde oss til. Politisk påvirkning og engasjement er en vesentlig del av vårt demokrati. I
prosesser hvor det er stor mulighet for politisering, er det avgjørende å oppnå støtte i de
meningsdannende fagmiljøene for å beholde handlekraft til å gjennomføre endringer.
Organisasjonskulturen har stor betydning for utfallet av strukturelle endringsprosesser.
Enhver organisasjon har sin kultur som den forsøker å bevare fordi kulturen er en viktig
forutsetning for at organisasjonen skal kunne løse sine oppgaver. Som et virkemiddel til dette
brukes blant annet omkamper. Vi ønsker å utvikle en endringskultur som rommer lojalitet,
respekt for beslutninger og takhøyde for motforestillinger og meningsutvekslinger. Det er
viktig at vi som ledere er tydelige i forhold til når prosessen er åpen for innspill og diskusjon
og når vedtaket er fattet slik at det forventes lojalitet. Samtidig må vi ha et bevisst forhold til
at ledelsens mål kan være uoppnåelige. Dette kan vise seg i alle faser av endringer. Store
endringsprosesser medfører dessuten betydelig risiko for uforutsette konsekvenser. Lederen
må være villig til å justere kursen når det er behov for det.
Det er viktig å bruke tilstrekkelig tid tidlig i endringsprosesser. Viktige
endringsprosesser krever målrettet planlegging før presentasjon til de ansatte. Lederen må
skape involverende åpne prosesser for å få etablert nok oppslutning rundt målet, og skaffe seg
nok handlingskraft til å gjennomføre prosessen. Uansett teoretisk tilnærming til forståelse av
organisasjoner er det viktig å få oppslutning blant sentrale fagfolk. Gjennomføringsfasen bør
ikke trekke ut i tid og den oppsatte tidsplanen bør ikke fravikes.
Gode gjennomførte prosesser der de ansatte har opplevd involvering, forutsigbarhet,
lederens evne til å styre tross motstand, og lederens evne til å gjennomføre prosessen etter den
fastsatte tidsplanen, fører til trygghet og troverdighet som vil danne et viktig grunnlag for
neste endringsprosess. Etter hvert vil gode endringsledere forhåpentligvis bygge en kultur
som er preget av lojalitet, fleksibilitet og tilpasningsevne.
I casen vi har beskrevet, skulle det vært brukt mer tid på å oppnå en felles forståelse av
behovet for endring og enighet om fremtidige mål. Dette ville sannsynligvis ført til større
lojalitet overfor foretaket blant ledergruppens medlemmer. Det er mulig at en lengxeprosess
med aktiv bearbeiding av organisasjonskulturen via sentrale fagfolk kunne ha bidratt til større
grad av enighet. Samtidig må man ha med seg at innvendingene og endringene av standpunkt
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faktisk kunne være rasjonelle da konsekvensene ble synlige. Dette illustrerer behovet for at
lederen i denne typen prosesser må balansere mellom kravet til tydelighet og lydhørhet.
Det kan hende at endringer av den aktuelle typen ikke bør forsøkes gjennomført så
kort tid etter sammenslåing av tidligere selvstendige sykehus. Det tar lang tid å bygge en
felles endringsorientert ansvarskultur i et helseforetak, og en slik organisasjonskultur er
sannsynligvis nødvendig når man skal gjennomføre endringer som påvirker fordeling av
arbeidsplasser og funksjoner mellom konkurrerende lokalsamfunn.
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