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Tema: 

Samhandling med pasienter og pårørende 

 – et ledelsesperspektiv på muligheter og 
forutsetninger i fremtiden 

 

… på 15 minutter  

 



Brukere/ pasienter 
 

Flere brukere – i alle aldre 

Eldre tsunami  

Endret brukergrupper – flere yngre 

Mer omfattende tjenester 

Mer spesialiserte tjenester 

Økte forventninger fra brukere/ 
pasienter 

Økte forventninger fra pårørende 

 



Morgendagens eldre? 



Morgendagens brukere? 

Torstein Lerhol- Sp politiker  



Utfordringer i HO 

 

Rekruttering 

Nærvær 

Kompetanse 

Økonomi 

 



Utfordringer i HO 

Nye reformer 

Nye lover 

Nye forskrifter  

Dette gir også økte forventninger  

Verdighetsgarantien 

Pasient- og brukerrettighetsloven 

 



Hva kan gjøres? 

Senke forventningene 

Mer restriktiv tildeling 

Serviceerklæring og tjenestenivå 

Mer samarbeid med pårørende og 
frivillige 

Satse mer på hjemmetjeneste fremfor 
institusjon 

Bygge mer samlokalisert og boliger med 
heldøgns tjeneste 

 



Dette krever en sterk ledelse som 
benytter ulike aktuelle ledelsesteorier: 

Endringsledelse 

Strategisk ledelse 

Situasjonsbestemt ledelse 

Relasjonsledelse 

Menneske orientert ledelse  

 (HR perspektivet)  

Kunnskapsledelse 

Kaosledelse 

 



Ulike lederroller:  
(Baldersheim s.143. Strand s.339 fra Adizes PAEI)  

   Indre forhold      Ytre forhold 

 

 

Endring 

 

Stabilitet 

Integrasjon Entreprenørskap 

Administrasjon Produksjon 



 

Rollene kan imidlertid være litt 

ulike ifht til påtrykk fra: 

Lovverk – forskrifter – 

Stortingsmeldinger – reformer 

Økonomi 

Policy 

Forventninger – krav 

Service 

Krav til økt kvalitet 

 

 



Lederroller forts. 

Virksomhetsleder driver 

administrasjon og produksjon men 

må være våken for endringer i både 

indre og ytre forhold. 

Vi ser en dreining til at også 

kommunal sektor må forholde seg 

mer til ytre forhold 

 

 



Lederroller forts. 

Tannenbaum og Schmidt (1958) sier at 
det er tre forhold som er avgjørende 
for hvilken lederstil som er mest 
passende. Det er: 

1. Trekk ved medarbeideren 

2. Trekk ved situasjonen eller oppgaven 

3. Trekk ved lederen selv 

  
(Baldersheim s.141) 

 



Lederroller forts. 

Lederne må være:  
Nytenkende 

Innovative 

Kreative 

 

 Kreativitet (Hollis 1994, Baldersheim s.146) 

 Leder som symbol  - troen på lederskap og  

 leder som rollemodell (Pfeffer 1977, 
Baldersheim s.144) 

 Leder kontra fag – Det er ikke alltid den med 
best fagkunnskap som skal bli leder…. 

 

 



Spørsmål til diskusjon: 

Med den økte etterspørselen, må den enkelte 
bruker og deres pårørende ta mer del i tjenestene 
i fremtiden.  

Hvordan legger man, som leder av tjenesten, til 
rette for dette i fremtiden?  

 

Den er en økende grad av spesialiseringen i den 
kommunale sykepleietjenesten, samtidig som det 
er en knapphet på ressurser.  

Hvordan skal sykepleietjenesten organiseres og 
hvilke kompetanse er nødvendig for å gi en god 
nok tjeneste?  

 



Uansett er det viktig å møte 
utfordringene med hevet hode 


