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Hva er ledelse
• Ledelse kan forstås som prosessen der man gir andre muligheten til å forstå, enes
om, og arbeide mot felles mål. Denne prosessen spenner mellom involvering og
fasilitering (Yukl, 2009)
• Ledelse handler om samspill, å inngå i relasjoner, påvirke utvikling av felles
verdier og visjoner, samt å forbedre og møte organisasjonens mål (Feather, 2009)
• Ulike ledelsesformer:
• Transaksjonell ledelse (NPM, pasientsikkerhetskampanjen)
• Transformativ ledelse (Leve hele livet reformen, ledelsesforskriften, norsk standard for
sykepleiere)
• Laissez faire (Bass & Avolio)

• Karitativ ledelse
• Verdiene i organisasjonen, hva rapporteres det på – dette påvirker den egentlige
ledelsesformen

Fra pårørendes perspektiv
og kunne se enkeltmennesket
om det er den ansatte, jeg skulle til å si,
den ansatte eller innsatte
altså det må du, du må ha muligheten
for å se begge
da tror jeg du ser alle,
da ser du også de pårørende
Jeg vet ikke om
dem synes det er
en slitsom
jobb…for dem får
jo litt ris, dem får
Avdelingslederen, jeg synes
jo det…
hun, nå holder de vel på med
noe på rådhuset,
omorganisering, der, men jeg
synes hun er på hele tiden.
Inne på avdelingen når det er
noe

Jeg vet ikke lederen nå,
hva hun har for planer.
Jeg tror ikke hun skal
være der i evig tid, for å
si det sånn. For det har
vært mye utskiftning...

så jeg vet ikke noen ganger
om den lederen, om de, rett
og slett får med seg hva
lederen mener, jeg vet ikke
altså nå snakker jeg om de
ansatte. Jeg vet ikke

Men, hvor god støtte får
avdelingsledere ifra sine
ledere over seg? For det er
klart det at å utøve
ledelse, det er jo nesten
umulig hvis du ikke har
toppen med deg

Jeg synes det står
møte på den der
plakaten utenfor
døra der hele
tiden i fra dato til
dato

Sammenheng i resultatene
• Mellomlederne er på jobb for pasientens del – klinisk tilstedeværelse
• Faglig bakgrunn

• Uavhengig av intensjonene oppleves transaksjonell ledelse fra
toppledelse (ett unntak) – budsjettrapportering
• Transaksjonell ledelse utfordrer interaksjon og samhandling
• Tillit og respekt

Erfaringer fra der de får det til
• Felles visjoner i daglig bruk for alle ledd av organisasjonen
• Myndiggjøring, tillit og respekt
• Kontinuerlig lederstøtte og -utvikling
• Nettverk som tilrettelegger for refleksjon, kunnskapsutvikling og
interaksjon i sammenheng med den kliniske lederkonteksten
• Nærhet mellom politikere og administrasjon

Anbefalinger fra vår forskning
• Lederstøtte som fasiliterer en kontinuerlig utviklingsprosess
• Nærhet og en støttende relasjon med nærmeste leder
• Prosessveiledende tilnærming

• Nettverk
• Interaksjon
• Faglig og personlig støtte
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