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Lojal mot faget el ler budsjettet?

Nødvendige sykepleieroppgaver  
som tannstell og oppdatering av  
pleieplaner blir stående ugjort  
ved norske sykehus, viser  
omfattende undersøkelse.

Samtidig viser en studie at  
sykepleiere kaster faget 
på båten når de blir satt til å lede. 

Sykepleiere er ledere på flere nivåer. 
De som er nederst ser fremdeles  
pasientenes og pårørendes tårer og 
setter faget først. De på høyere nivå 
ser tydeligst tallene i budsjettene.

Grete Holstad (bildet) sa opp jobben i 
protest. Hun orket ikke å måtte velge 
mellom fag og budsjett.

√

√

√

√
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Lojal mot faget el ler budsjettet?

gikk: Sjefhelsesøster i Moss, Grete Holstad, sa opp 
stillingen 1. august 2011. Hun kunne ikke stå ansvar-
lig for tjenesten. Foto: Per Espen Vinge/Moss Avis.

Sykepleien 13 | 2011 31



 G
rete Holstad brant for jobben som avdelingsleder for 
helsesøster- og jordmortjenesten i Moss kommune. 
Men høsten 2010 innså hun at nok var nok. Etter ti 
år som mellomleder så hun ingen annen utvei enn å 
takke for seg.

Gjennom flere år hadde hun kontinuerlig infor-
mert oppover i hierarkiet om de stadig økende utfordringene i 
tjenesten hun hadde faglig ansvar for. Hun formidlet sin bekym-
ring til kommunens administrasjon gjennom rapporter, årsmel-
dinger, formelle og uformelle kanaler og i muntlige samtaler.

– Hvordan dette ble tatt videre vet jeg ikke. Da jeg aldri fikk 
noen tilbakemelding, begynte det å slite på selvfølelsen, før 
jeg selv til slutt mistet respekten og tilliten til systemet rundt 
meg. Da ble det svært vanskelig å stå i stillingen som leder, 
sier Holstad.

I oppsigelsen ba Holstad om et møte for å forklare adminis-
trasjonen hvorfor hun mente de ansatte ikke lenger kunne gjøre 
en faglig forsvarlig jobb. Men de ønsket ikke å møte henne.

Lojalitetsvalg
Holstad var ikke alene om å oppleve arbeidssituasjonen ved 
helsestasjonen som stadig vanskeligere. Hun registrerte at ar-
beidskollegene ble stadig mer slitne. At sykefraværet bare gikk 
en vei – bratt oppover. Grunnen var åpenbar: Helsestasjonen 
hadde gjennom år blitt pålagt nye oppgaver uten at nye ressurser 
fulgte med påleggene.

Hun måtte vurdere om hun kunne gå god for det faglige inn-
holdet i tjenesten. Om kommunens helsesøster- og jordmortje-
neste ivaretok de lovpålagte tjenestene knyttet til svangerska-
pet, sped- og småbarn, skole- og ungdomshelse samt smittevern.

«Jeg måtte ta et valg. Grete Holstad

Fredag 1. juli sa Grete Holstad opp jobben som leder i Moss kommune.  
Hun ville gjerne forklare administrasjonen hvorfor, men de var ikke interessert.
Sykepleierlederes faggruppe ønsker flere opprørske sykepleierledere. 
Tekst Bjørn Arild Østby og Ann-Kristin Bloch Helmers Foto Per Espen Vinje og Marit Fonn

I SKVIS: - Som leder nederst i hierarkiet 
kom jeg i skvis mellom ledelsens krav om 
å drive tjenesten med de rammer som var 
gitt, og mine arbeidskollegers muligheter til å 
drive forsvarlige tjenester, sier Grete Holstad. 
 Foto: Per Espen Vinge/Moss Avis

Tema Lederlojalitet

Sykepleien 13 | 201132



– I helsepersonelloven og kommunehelsetjenesteloven finnes 
bestemmelser som sier at virksomheten må innrettes slik at 
helsepersonell kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte. 
Som leder har jeg et klart ansvar. Og jeg har ansvar for å utøve 
yrket faglig forsvarlig på lik linje med øvrig helsepersonell.

Holstad opplevde at måten tjenesten ble drevet på kom i kon-
flikt med lovpålagte krav. 

– Det ble umulig for meg som leder og min egen samvittighet 
å fortsette. Vel er kommunen i en vanskelig økonomisk situa-
sjon, men det koster ikke noe å vise tillit når en leder kommer 
med konkrete bekymringer om hvordan tjenestetilbudet utvikler 
seg, sier Holstad.

Som leder nederst i hierarkiet kom hun i skvis mellom ledel-
sens krav om å drive tjenesten med de rammer som var gitt, og 
arbeidskollegenes muligheter til å drive forsvarlige tjenester.

 – Jeg måtte ta et valg. I denne situasjonen lå min lojalitet først 
og fremst hos mine arbeidskolleger og det arbeidet de var ansatt 
til å ivareta. Deretter kom lojalitet til ledelsen i kommunen.

– Angrer du?
– Nei, svarer Holstad kort.
– Hvordan var tiden før du bestemte deg for å si opp? 
– Det var en tung og vanskelig prosess. Masse følelser har 

vært i sving. Det er naturlig i en situasjon hvor man begynner å 
vurdere å si opp en jobb man i utgangspunktet brenner for. Men 
hva mer kunne jeg gjøre? Jeg hadde konkret satt ord på det jeg 
reagerte på og hvorfor overfor arbeidsgiver. Jeg ble møtt med 
taushet. Her er det snakk om tillit, anerkjennelse og respekt for 
det arbeidet jeg som leder gjorde for å ivareta et faglig forsvarlig 
tilbud, sier Holstad.

Tatt vare på
Grete Holstad jobber i dag i en tilsvarende stilling i en annen 
kommune. Nå stortrives hun.

– Hva er annerledes?
– Stikkordene er tillit, respekt og anerkjennelse. Nåværende 

arbeidsgiver viser konkret vilje til å ta vare på sine mellomle-
dere, slik at vi kan utføre jobben vår, sier Holstad.

Et par ganger i året samles alle mellomledere med persona-
lansvar og får faglig påfyll på relevante temaer.

– Vi har nettverksgrupper som møtes regelmessig for å dis-
kutere det vi er opptatt av. I tillegg er personalavdelingen re-
gelmessig ute i virksomhetene og spør hvordan det går. Det 
går så godt an å ta vare på hverandre, uten at det skal koste så 
mye, sier Grete Holstad.

Etterlyser opprørske ledere
Anne Moi Bø, leder for faggruppa for sykepleierledere, ønsker 
seg flere opprørske sykepleierledere.

– Sykepleierledere tøyer strikken. Jeg skulle ønske de sa klart 
ifra at faget skal styre økonomiske rammer og personalmessige 
ressurser, ikke motsatt.

Hun får stadig bekymrede henvendelser fra ledere både i 
sykehus og kommunehelsetjenesten. Sparing og økonomisk 

fokus skviser ut faget. Nå ønsker hun seg en mer opprørsk inn-
stilling hos lederne. 

– Må si fra
– Målet for mange virksomheter både på sykehus og i kom-
muner er fulle stillinger og økt faglighet i helgene. Lederne må 
for det første si tydelig fra hvilket økonomisk løft som må til 
for at alle ansatte på sykehus og i kommune skal få full stilling. 
For det andre må de si fra hva som skal til for at fagligheten i 
helgene skal være forsvarlig, sier Moi. 

Hun ønsker seg sykepleierledere som sier fra at det trengs 90 
prosent økning i lønnsinvesteringer for å få til fulle stillinger 
og god helgebemanning.

– Ledelse er ikke bare sparing
– Ledelse dreier seg ikke bare om å holde budsjettene. Det 
innebærer også et fag- og personalansvar. Sykepleierledere kan 
nok også bli flinkere til å spare, men må samtidig ha hovedfokus 
rettet på å fremme faget. 

Hun påpeker at det er politikerne som vedtar budsjettet. 
– Det kreves derfor at politikerne må bli mer interessert i å kart-

legge de faktiske konsekvensene av de budsjettmessige vedtakene 
de fatter. Dersom vedtakene resulterer i strammere økonomiske 
rammer, gir dette mindre handlingsrom for sykepleierledere, og 
kvaliteten på pasientenes tjenester blir dårligere, sier hun.

For snille sykepleiere
– Hvorfor setter ikke flere sykepleierledere ned foten?

– Det kan være mange forklaringer.  Kanskje er sykepleierlederne 
rett og slett er for snille. En årsak kan også være at det er vanskelig 
å måle selve kvaliteten på tjenestene som utføres, sier hun.

Moi peker på at helselovgivningen er tydelig på at det skal være en 
individuell vurdering av kvaliteten på tjenesten til hver enkelt pasient.  

– Det betyr at lederne får en stor og viktig jobb med å doku-
mentere kvalitetsnivået.

Direkte kommunikasjon
– Føler sykepleierlederne seg alene i en skviset situasjon?

– Mange gjør nok det. Kravene står i kø både ovenfra neste 
ledernivå, og nedenfra i systemet fra ansatte og pasienter og 
pårørende. I kommunene er det ofte rådmannen som informerer 
politikerne om situasjonen i helsetjenesten, sier Moi.

Hun mener det er viktig at det også er en direkte kommunika-
sjon mellom enhetsledere i hjemmesykepleien og sykehjemmene 
og politikerne, slik at politikerne får et klart bilde av hva som 
skjer, både i omstillingsprosesser og via sparetiltak. 

Ond spiral
Anne Moi Bø ønsker større forståelse for at omstillinger koster 
penger – før man kan spare penger.

– Det er mye snakk om endringsledelse, men uten at de øko-
nomiske rammene ligger til rette for det, kan man sjelden endre 
uten å miste noe. 

«		Det kan være at sykepleierlederne 
rett og slett er for snille. Anne Moi Bø, leder for faggruppa for sykepleierledere
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sammensatt: Det kan være mange forklaringer på at sykepleier-
ledere tøyer strikken, mener Anne Moi Bø.  Foto: Marit Fonn.



– I en tjeneste som allerede for det meste utfører de tjenes-
tene man må, sier det seg selv at det er å leve farlig å begynne 
med omstilling for å effektivisere. Mye kompetanse forsvinner 
gjennom omstillinger. En grunn er at de erfarne sykepleierne 
ofte opplever at de må løpe fortere, og det ender med at de søker 
seg til andre arbeidssteder, sier Moi. 

Lederen får dermed et dobbelt problem – de må spare, og de 
må samtidig rekruttere nye fagfolk. 

– Dette kan bli en ond spiral, og man sitter igjen i andre enden 
uten å ha oppnådd den økonomiske gevinsten som egentlig var 
målet.

– Bli tydeligere ledere
Konflikt mellom knappe ressurser og faglig forsvarlighet er en 
stadig tilbakevendende utfordring for ledere. 

– En vanskelig situasjon. Men ledere kommer ingen vei med 
kun å skylde på knappe ressurser, mener assisterende direktør 
Geir Sverre Braut i Statens helsetilsyn.

 Han mener de heller bør spørre: Hva har organisasjonen av 
ressurser å spille på og hvordan bruke disse på en best mulig 
måte? Det forutsetter faglige vurderinger og prioriteringer. Det 
må utarbeides konkrete prosedyrer for slike situasjoner, som 
alle forstår, mener Braut.

 
Faglig ledelse
– Faglig ledelse blir trukket fram som viktig. Det samme blir 
god sykepleie. Men det er ikke alltid lett å få tak på hva som 
ligger i det. Det hjelper heller ikke så mye å peke på at en leder 
har ansvar for den overordnede kvaliteten, for prioriteringene 
og for å påvirke de rammene og retningslinjene som skal være 
med på å sikre at sykepleie og omsorg kan utføres faglig forsvar-
lig slik loven krever, mener Braut.

– Lovverket er ingen fasit. Hvor grensen går for hva som er 
faglig forsvarlig må ledere ta opp med sine medarbeidere. De 
som møter den enkelte pasient og ser deres behov. Sammen må 
de komme fram til hva som er god sykepleie hos dem. Det må 
beskrives helt konkret. Først da er det mulig å gjøre seg opp en 
mening om kvaliteten på tilbudet som blir gitt.

Pasientflyt
– En annen utfordring ledere bør ha økt fokus på er grensefla-
teproblematikken. I dag trenger mange pasienter behandling 
forskjellige steder og av forskjellig helsepersonell. Det krever 
økt oppmerksomhet på pasientflyt. Det er viktig å sikre at pasi-
enten skal være trygg på å få det tilbudet vedkommende trenger 
til rett tid.

Braut tror den kommende samhandlingsreformen vil by på 
nye utfordringer i så henseende.

– Det er også viktig å ha fokus på pasientforløpet internt i 
organisasjonen. For eksempel at de som kommer på vakt om 
morgenen får vite hva som har skjedd i løpet av natta. I denne 
sammenheng er jeg skeptisk til økende bruk av selvrapportering. 
En felles gjennomgang ved vaktskifte gir mulighet til direkte 
informasjonsutveksling og diskusjon om eventuelle nye tiltak 
overfor enkeltpasienter. På denne måten får de ansatte et felles 
ansvar for pasienten.

Et siste punkt Braut trekker fram som en viktig lederoppgave 
er læring i organisasjonen. Finnes det for eksempel arenaer 
hvor ledere kan snakke om gode og dårlige erfaringer? Her har 
ledere i kommunehelsetjenesten en vei å gå opp, ifølge Geir 
Sverre Braut.

 

«		Ledere kommer ingen vei med 
kun å skylde på knappe ressurser. 
Geir Sverre Braut, Helsetilsynet

Tema	Lederlojalitet

Sykepleiere tenker mer karriere enn fag når de blir lede-
re, i motsetning til legene, ifølge en doktorgradsstudie. 

Mens sykepleiere ser på administrative stillinger som en 
karriereutvikling, og i stor grad glemmer faget, anser leger 
lederposisjoner som en del av legegjerningen. Det har vist 
seg i tidligere forskning, og bekreftes av en doktorgrads-
studie utført av Elin M. Fjeldbraathen. (Se også Sykepleien 
12-2011).

Noen av dem som ble intervjuet i Fjeldbraatens studie 
jobber som ledere ved en kirurgisk avdeling. Ved denne 
avdelingen har de en lokal ordning som gjør at ingen syke-
pleiere er leder for legene på enhetsnivå. Alle medarbeidere 
vet imidlertid hvem som er deres nærmeste overordnede, 
og legetjenesten ved avdelingen har separat budsjett fra 
de andre tjenestene.

Legelederen ved avdelingen er veldig fornøyd med denne 
ordningen. Sin sykepleierlederkollega beskriver kirurgen slik:

Glemmer	faget,	holder	budsjettet
«Veldig flink og prøver å finne løsninger. Legger lik-

som ikke kjepper i hjulene eller er sånn sykepleierleder 
som liksom skal kjøre det sykepleiefaglige. (…) Den er 
veldig personavhengig, den matrisemodellen. Hvis du 
har en sykepleierleder som er veldig opptatt av det 
sykepleiefaglige og kjører det hele tiden, så blir legene 
irritert og det blir masse krangel og tull.»

En sykepleierleder sier at lederrollen har endret seg 
drastisk de siste årene:

ukLarT hva som ligger i god sykepleie, sier  Geir Sverre Braut. Foto: Marit Fonn.
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 Landets største sykehus har sykepleiere på fire nivå. 
– Lojalitet? Jeg vet ikke om jeg orker å uttale meg, sukker 

en seksjonsleder på Oslo universitetssykehus (OUS).
– Det er så mye som skulle vært sagt. Men nå må jeg jobbe med 

turnusen og jeg har 44 jobbsøknader som skal behandles. Jeg må 
nesten stikke, for jeg er midt oppi noe. Fire stykker står her og 
venter på meg, sier hun.

Har gått gradene
OUS strever. Flere sykehus er blitt til en gigant. Ann-Hege Kofoed, 

seksjonerleder på kardiologisk intensiv og overvåkning, beskriver 
tilstanden slik:

– Prosessen med sammenslåingen er langvarig og tidkrevende. 
Det blir mest fokus på økonomi og innsparinger, mindre på ar-
beidsmiljø og fagutvikling. Sykefraværet har økt, og folk er redde 
for å miste jobben. 

Kofoed føler seg mellom barken og veden:
– Jeg skal være lojal i begge retninger. Beslutninger ovenfra 

krever tid og energi, jeg må forklare selv om jeg ikke skjønner 
beslutningene selv. Men lojaliteten er nok mest hos de under.

– Forklarer  
så godt vi kan
Oslo universitetssykehus: Å forklare et pålegg du ikke er enig i, er ikke så lett.  
Det vet sykepleierne som befinner seg mellom barken og veden. Tekst Marit Fonn Foto Stig Weston

«(…)avdelingssykepleier før var mye mer delaktig i av-
delingen, i pasientene, om du hadde det travelt, åssen du 
hadde det, og nå er det mye mer resultater og administra-
tive oppgaver som hun er satt til å utføre. (…).»

Ifølge studien har særlig lederne med sykepleiebak-
grunn tatt utfordringene med strammere budsjetter, og 
de uttrykker vilje til endring innen sine ansvarsområder slik 
at de skal holde seg innenfor de økonomiske rammene.

En sykepleierleder sier: 
«Jeg er nøye når det gjelder å bestille ting. Jeg sørger 

for å se etter i budsjettet hvor mye jeg har fått tildelt til å 
bruke på kursvirksomhet, på utstyr, på innleie av vakter. 

Så jeg vet at jeg var i grei balanse nå ved utgangen, av det 
jeg vet noe om.»

Studien viser også at sykepleierledere har godt rykte 
når det kommer til å holde budsjettene:

«Men sykepleietjenesten er ekstremt nøysomme. Det 
er aldri de som sprekker. De er så skikkelige. De er vant til 
å klare seg med veldig lite. De kommer gjerne og har spart 
de. De har ikke brukt opp pengene, i tilfelle noe skulle gå 
galt sånn at de skal være sikre på at de ikke går i under-
skudd.» 

Hvor mye makt har egentlig lederne på avdelingsnivå, 
uavhengig av om det er leger eller sykepleiere som sitter 

i sjefsstolen? I undersøkelsen til Elin M. Fjeldbraaten er 
det flere av de spurte som mener det har blitt betydelig 
større avstand til de som har beslutningsrett. En av infor-
mantene sier:

«(…) Før hadde den som var avdelingsoverlege faktisk 
en viss makt og myndighet over budsjett og over diverse 
ting og hans overordnede var direktøren. Nå er det klinikk-
sjef og direktør og en skokk med folk. En grå ullen masse. 
(…) Min avdelingsoverlege har mistet sin posisjon. Den 
eneste makten han har er over kaffekassa vår.»

Tekst Ann-Kristin Bloch Helmers

ADMINISTRATOR: Som seksjonsleder på OUS føler Ann-
Hege Kofoed seg mer som administrator enn sykepleier. 
Hun skjønner ikke alltid ledelsens tankegang: – Ikke lett 
å argumentere for nedbemanning for dem under.
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Hun synes det er vanskelig å argumentere for nedbemannaning 
og redusert aktivitet.

– Jeg synes det er urettferdig selv, klarer ikke helt å være med 
på tankegangen. Det er som om vi straffes for å være produktive. 
Det er ikke lett å redusere aktiviteten når vi kun har øyeblikkelig-
hjelp-virksomhet. Etter sammenslåingen har vi ikke fått færre 
pasienter, heller tvert imot. 

– Sier du fra oppover?
– Ja, jeg er jo med i ledergruppen på kardiologisk avdeling, og 

jeg bruker avvikssystemet.
– Er du 100 prosent sykepleier?
– Nei, nå er jeg mer en administrator. Jeg er mye borte fra 

faget. Støttefunksjoner er tatt bort, så det blir mye arbeid med 
lønn og personal.

Kofoed har likevel ikke glemt at hun er sykepleier:
– Jeg har videreutdanning i kardiologi, og prøver å holde meg 

faglig oppdatert. Det blir lett nedprioritert i en hektisk hverdag. 
Jeg kan ikke hoppe rett inn i pasientsituasjoner, men skulle gjerne 
vært mer ute blant pasienter og pårørende.

Kofoed har gått gradene og har vært assisterende avdelings-
sykepleier og fagutviklingssykepleier.

– Det er nok lettere for meg enn for en som plasseres utenfra 
som leder og som ikke kjenner personalet.

 
– Alt jeg sier blir tolket
Det kan en annen seksjonsleder bekrefte. Han leder en seksjon 

der avdelinger er slått sammen og bemanningen skal reduseres. 
Han føler seg som en politiker, der oppgaven er å få folket, altså 
de ansatte, med seg. Presset har han fra alle kanter, såpass stort 
at han vil være anonym.

– Jeg må være veldig forsiktig med å uttale meg. Jeg liker å 
være ærlig og rett fram, men må være strategisk. Alt jeg sier, vil 
bli motsagt og tolket, uansett hvordan jeg sier det.

Sykepleieren føler seg mest som leder.
– Men jeg fronter sykepleie oppover. Det er en voldsom kamp 

om ressurser.
Han registrerer at manglende forståelse av økonomi blant første-

linjelederne gjør at ledelsen over kompenserer for den mangelen.
– Da oppleves det nedenfra som at økonomi får altfor stor plass, 

sier han.

Har prøvd å delegere
Vibeke Graarud kjenner skvisen daglig. Hun er seksjonsleder på 
medisinsk intensiv og overvåkning. 

– Jeg har personalansvar for rundt 80 hoder. Det er altfor man-
ge, det er ikke mulig å følge opp alle enkeltmenneskene godt nok.

Graarud har prøvd å få delegert noe av ansvaret til sine nær-
meste medarbeidere, men det blir mye papirarbeid og for lite tid 
til å utøve ledelse.

Hun opplever at kravene ovenfra ikke er i samsvar med hver-
dagen på golvet.

– Det er vi som står ansikt til ansikt med veldig syke pasienter 

Tema Lederlojalitet

TETT PÅ: Seksjonsleder Vibeke Graarud 
har klamret seg til et kontor tett på kolle-
gene. Hun tror at også topplederne hadde 
hatt godt av å se pårørende gråte og sy-
kepleierne som ikke rekker det de skal. 
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og pårørende. Det er lett å komme med økonomiske krav når man 
står utenfor dette. For oss på golvet er det ofte vanskelig å forstå 
føringer ovenfra: Skal man prioritere pasient eller økonomi?

– Så hvor er lojaliteten din?
– Som leder må jeg jo følge pålegg ovenfra, selv om jeg ikke all-

tid forstår bakgrunnen for dem. Jeg prøver så godt jeg kan å være 
lojal, men siden jeg selv har jobbet som sykepleier på avdelingen 
tidligere, forstår jeg frustrasjonene til sykepleierne godt. Dermed 
kommer jeg i skvisen.

Den er til tider svært vanskelig å takle.
– Som regel er det ikke mulig å påvirke påleggene ovenfra. 

Derfor føler jeg meg litt maktesløs, men vi må jo bare forholde 
oss til det som kommer. Jeg forklarer etter beste evne beslutnin-
gene nedover, selv om jeg ikke alltid er enig i oppgavene som blir 
tredd nedover oss.

– Det er vi som ser tårene
Når hun sier fra, følger hun linjen.

– Det føles ikke alltid som om vi blir hørt eller forstått lenger 
oppe i systemet.

– Tror du kollegene opplever at du ikke lenger er sykepleier? 
– Jeg er ikke lenger sykepleier, jeg er seksjonsleder. Men jeg er 

anestesisykepleier i bunn, og min faglige bakgrunn øker legitimi-
teten i miljøet. Jeg skjønner stammespråket. 

Graarud prøver å kommunisere det kollegene sier oppover.
– Jo mer lederne sitter på kontor, jo fjernere er de fra faget. Jeg 

har derfor klamret meg til «et kontor» mitt i avdelingen, nært per-
sonalet. Det er på golvet man ser pårørende gråte og sykepleiere som 
ikke har tid til å gjøre det de skal. Den erfaringen burde kanskje 
også de som sitter helt på toppen få.

Lojal fordi hun blir hørt
Tillitsvalgt på kirurgisk klinikk Frank Ryghaug ser at mange en-
hetsledere sliter.

– På den ene side skal de få til en bemanningsplan, på den andre 
sikre kvalitet med pressede ressurser. Det tilføres i liten grad res-
surser til gjennomføringen av flytteprosjektene. Fagutvikling er 
den første salderingsposten. Flere og flere enheter opplever samme 
problem.

Men enhetsleder Anne Marie Dahl på seksjon for hjerneslag 
synes hun har god dialog med lederne oppover på alle nivå. Når 
det for eksempel er behov for å leie inn mer arbeidskraft, melder 
hun til nærmeste leder. 

– Det er ikke noe problem å få forståelse for det. De stoler på at 
vi ikke leier inn hvis ikke det er nødvendig, sier hun.

Selv om hun er lojal, er det ikke alle beslutninger hun er enig i. 
Det kan dreie seg om prosedyrer og rutiner.

– Men jeg føler det går å ta en diskusjon uten å bli uglesett i 
ettertid.

– Får du gehør?
– Ja, ja, det er like gjerne de som må snu. Alle pålegg er ikke like 

morsomme å gjennomføre. Men så lenge de hører på meg og jeg får 
en god forklaring, er det greit å være lojal. Det ville vært vanskelig 
hvis de bare sa: «Dette er besluttet», sier Dahl. 

Vil skåne lederne sine
– I disse omstillingstider oppleves sykepleielederne som mindre 
synlige, forteller klinikktillitsvalgt Danielle Wagenheim på me-
disinsk klinikk.

– Sykepleierne på posten er bekymret for lederne sine og vil 
gjerne skåne dem, for de har så mye å gjøre. Derfor lar de være å 
ta ting opp med dem.

Hun ser at særlig enhets- og seksjonslederne har lite de skulle 
ha sagt om budsjett og bemanning. Sykepleierlederne er mer le-
dere enn sykepleiere, i motsetning til legene som er mer leger 
enn ledere.

– Kanskje fordi de har så sterk faglig tilknytning. Leger som er 
seksjonsledere delegerer ofte turnus- og personaloppgaver til syke-
pleierne under seg. Sykepleierne delegerer mindre.

Wagenheim får få henvendelser fra ledere.
– Det skulle gjerne vært egne tillitsvalgte for dem. Ofte møter 

jeg dem når jeg representerer en ansatt.  Muligens synes de det er 
vanskelig å ta kontakt hvis de selv har problemer.

«Kan du mene dette?»
Marit Aakvik Sønstebø leder avdeling for anestesisykepleie. Avde-
lingen har om lag 300 ansatte.

Hun får stadig høre fra tillitsvalgte: «Hvordan kan du som sy-
kepleier si dette?»

– Men sykepleie er én bit av min integritet. 
Hun vet godt at hun ikke er spikret i lederstolen for alltid. 
– Jeg tåler å tale Roma midt imot, men det er ikke alltid det 

hjelper. Hvis vedtak ikke er forankret i organisasjonen, er det bare 
å glemme å få det gjennomført.

– Hva skal til for å forankre?
– Involvering. Få de ansatte med på å legge premissene, få dem 

til å tenke: «Dette skal vi få til!»  Vi vet godt at det er det som må 
til. Men det er vanskelig likevel, sier Sønstebø.

Verre når du kjenner dem
– Om det er et dilemma å ta beslutninger som noen oppfatter går 
ut over fagmiljøet jeg kommer fra?

Klinikkleder Lena Gjevert tygger på det.
– Nei, det dilemmaet er ikke stort for meg nå. Men det var det 

da jeg gikk fra å være jordmor til å bli leder.
Svenske Gjevert begynte som jordmorvikar på Aker sykehus på 

1990-tallet. 
– Det handler ikke så mye om nivå, men hvorvidt du har person-

lige relasjoner til dem det angår når du skal omorganisere, sier hun. 
Gjevert ble fort overjordmor, og deretter klinikkleder på Aker 

sykehus. Nå leder hun medisinsk klinikk på OUS.
– Jeg kom midt oppi funksjonsdelingen for barn- og fødeavdelin-

gene mellom Aker og Ullevål. Jeg gjorde endringer for jordmødre 
som hadde lært meg opp. Det er mye mer krevende når du er nær 
dem du gjør noe med. 

Nå er hun altså nesten helt på toppen av hierarkiet. Ingen av 
hennes første kolleger hører til i hennes klinikk.

Gjevert mener hun ikke har glemt sykepleierne og jordmoren 
i seg:

NYANSER: – Sykepleie er bare 
én bit av min integritet, sier avde-
lingsleder Marit Aakvik Sønstebø. 
Foto Marit Fonn. 

HØYT OPPE: Dilemmaet var 
større før. Men nå er klinikkleder 
Lena Gjervert fjernere fra dem 
hun kjenner. 

«  Alt jeg sier, vil bli motsagt og tolket, 
uansett hvordan jeg sier det. Anonym seksjonsleder OUS
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 I sommer skrev professor Paul Leer-Salvesen ved Universitetet i 
Agder en kronikk i Fædrelandsvennen der han tok opp lojalitet 
versus lydighet. Han mener begrepene svært ofte blir forvekslet og 

at ledere er for raske til å begrene medarbeideres mulighet til å si ifra.

 – Lydighet er blind mens lojaliteten alltid er seende, kritisk og 
verdiforankret. Når lojaliteten til pasienten sier noe annet enn lojali-
teten til arbeidsgiver, trengs det refleksjon over hvilken lojalitet som 
har forrang i situasjonen. Derfor er det viktig med gode og levende 
faglige miljøer som tar seg tid til å diskutere etiske dilemmaer.

Professoren mener det skal veldig gode grunner til for å begrense 
medarbeidernes ytringsfrihet. 

– Men misforstå ikke. Det finnes arbeidssituasjoner som krever 
innøvd lydighet. Når det er action på en operasjonsstue, har ikke 
de ansatte muligheter for å føre langvarige diskusjoner om hva som 
er rett og galt. De må handle, og de må følge ordre. Men det blir riv 
ruskende galt å si at arbeidslivet alltid er slik at de ansattes lojalitet 
er det samme som lydighet i linjen oppover i organisasjonen. En 
trygg og god leder vet at hun alltid er bedre tjent med å ha kritiske 
og etiske bevisste medarbeidere rundt seg enn lydige medarbeidere, 
ifølge Leer-Salvesen.

Del av fellesskapet
Professoren mener det er forskjell på profesjonelle offentlig ansatte 
og ansatte i en privat bedrift hvor man pleier sitt omdømme og vok-
ter sine forretningshemmeligheter ved å legge bånd på hva ansatte 
kan si utad.

– De offentlig ansatte har et oppdrag fra fellesskapet og forval-
ter fellesskapets ressurser. De må derfor ha anledning til å delta 
i samfunnsdebatten som lojale samfunnsborgere, også i tilfeller 
der dette innebærer kritikk av forhold på egen arbeidsplass. De 
profesjonelle må fortsette å ytre seg, i lojalitet til oss som har gitt 
dem samfunnsoppdraget. Lojaliteten gjelder ikke bare i en linje 

Tema Lederlojalitet

– Dette har jeg med i erfaringsryggsekken. Jeg husker når man 
var to stykker på 26 pasienter.

Omorganisering og nedbemanning har hun kontinuerlig holdt 
på med i mange år. 

– Tøft?
– Jeg kan ikke ha jobben hvis jeg synes det er for tøft. Men en-

dringsarbeid er aldri enkelt. Situasjonen er veldig prekær. Det er 
ingen hemmelighet at det har blåst rundt meg.

Ikke minst skyldes det bemanningsnormen som ble innført 1. 
september på noen avdelinger. Der er sykepleierne fast ansatt 80 
prosent og 20 prosent i bemanningsenheten. Slik får man flere sy-
kepleiere i delte stillinger. 

Vil høre pasienthistorier
Ifølge kolleger er Gjevert tydelig og bestemt og en som står for tøffe 
beslutninger.

– Du har ingen problemer med å si fra?
Hun ler høyt.
– Nei, det kjennetegner ikke meg. Jeg føler jeg blir lyttet på.
To av klinikklederne har sykepleierbakgrunn, resten er leger.
– Det viktigste er at det er en miks, så legger vi sammen våre 

erfaringer. 
– Er det beskyttende for deg at du ikke ser pasientene så tett som 

før?
– Jeg får informasjon gjennom lederne i klinikken. Jeg er nøye 

med å høre om pasienters og personalets skjebner og føler jeg 
holder meg godt orientert.

– Noen oppgaver som forsømmes?
– Jeg skulle ønske at arbeidstidsordningene var mer fleksible. 

Og jeg ville gjerne hatt flere stillinger dedikert til sykepleiere 
i akademisk karriere. Mer spredning i yrkesgruppen er bra, 
sier Gjevert.

– Lydighet gjør blind
Lojaliteten ligger hos pasienten. Bare spør sykepleieren ved pasientsengen,  
avdelingslederen, enhetslederen, klinikklederen eller direktøren.  
Men er det mer enn ord? Tekst Bjørn Arild Østby og Ann-Kristin Bloch Helmers Foto Lars O. Flydal/Vårt Land

Liker kriTikk: Professor Paul Leer-Salvvesen forstår ikke hvorfor ledere flest ikke liker å vise uenighet offentlig.
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 5 Tekst Marit Fonn og Bjørn Arild Østby

på gangen

Anne Kristin Tangen, avdelingssykepleier hjemme-
basert omsorg i Stange kommune:
Det jeg tenker mye på, er stadig nye krav fra Nav om å følge tettere 
opp syke ansatte. Da må tiden tas fra noe annet og det blir mindre 
tid til å følge opp de som er friske. Det er stadig nye krav til oss 
ledere. Men vi kan ikke jobbe hver kveld, og overtid skal tas ut i fri. 
Det går ut over de som står på og holder hjulene i gang. Det er synd.

Oddrun Rye, seksjonsleder ortopedi ved Nordfjord 
sjukehus:
Det er slitsomt å være leder og skulle representere en arbeidsgiver 
som har vedtatt å legge ned avdelingen ved sykehuset neste 
måned. Et vedtak jeg som sykepleier ikke ser fornuften i. Det at 
syke mennesker mister et godt fungerende tilbud er utfordrende 
for meg som fagperson. 

Trine Drange, avdelingssykepleier, nevrologen 
 post 2, Haukeland universitetssykehus:
Etter en helg er de første jeg møter på jobb egne ansatte som 
har vært på vakt. De kan ha hatt en kjempetøff helg. Beman-
ningen skal svare til pengesekken, som er tom før året er gått, 
men mandagen kan jeg angre på at jeg ikke leide inn ekstra folk. 
Så går jeg i ledermøte og møter den andre siden med krav om å 
jobbe fortere og behandle flere pasienter. Denne skvisen møter 
jeg hele tiden. Men det er gøy å få det til. Jeg ser jo at de ansatte 
er glade også. Balansegangen er hårfin.

Jan Erik Skjølås, fagleder ved Helse- og  
overdoseteamet i Trondheim kommune:
Som fagleder for alle lavterskeltilbudene har jeg ansvar for at 
alle tiltakene er innenfor gode, faglige normer. Når ansatte blir 
syke eller det oppstår uro ved et av tiltakene og det trengs ek-
stra personell, er det utfordrende å velge hvor man skal redusere 
aktiviteten.

Berit Brinchmann, professor og leder for  
masterprogram, Universitetet i Nordland.
Det er vanskelig å være faglig leder innen sykepleierutdanning, 
fordi det er store krav både til studentproduksjon og til forskning. 
Å forske koster penger. De «gamle» lederne på utdanningen har 
ikke alltid nødvendig forståelse for forskning som jobb, men er 
mer opptatt av den daglige drift, altså studentproduksjon. Når 
mine kolleger får økt kompetanse, oppfattes det til en viss grad 
som et problem i stedet for positivt, fordi det medfører høyere 
lønn og mer forskningstid. 

Hvordan opplever  
du skvisen?

oppover mot ledelsen. Pasienter, pårørende og fagmiljøer har også 
krav på lojalitet.

– Hvorfor er ledere redde for å vise uenighet offentlig?
– Det vet jeg ikke, og skjønner det ikke heller. I mitt hode handler 

lojalitet også om å være uenig. 

Oppgaver og ressurser
Den store utfordringen for de fleste sykepleiere med lederansvar 
i helseforetakene og i kommunehelsetjenesten er misforholdet 
mellom oppgaver og ressurser. At oppgavene vokser hurtigere 
enn bemanningen som skal løse dem.

I 2005 og 2008 gjennomførte Arbeidstilsynet en landsomfat-
tende tilsynskampanje rettet mot helseforetak under slagordet 
God vakt!

Tilsynet i 2005 slo fast at ansatte i helseforetakene opplever 
frustrasjon, dårlig samvittighet og redsel for å gjøre feil i en svært 
presset arbeidssituasjon og opplevelse av at ressursene ikke står 
i forhold til de oppgavene som skal løses. I 2008 var konklusjo-
nen at forholdet mellom oppgaver og ressurser var blitt betydelig 
forverret.

Situasjonen i kommunehelsetjenesten er ikke stort bedre. En 
studie AnalyseSenteret har gjort av forholdet mellom faktisk og 
planlagt bemanning viser at kun tre av fire sykepleiere som skulle 
vært på vakt var det. Vaktene ble erstattet med ufaglærte.

I gruppeintervjuer gir ledere uttrykk for «at dette represen-
terer et betydelig problem som gir daglig bekymring i forhold 
til å ivareta lovmessige krav individuelt tilrettelagt helsehjelp 
og omsorg».

Videre oppfatter lederne rammene som kommunen gir «som 
diktat og ikke i tilstrekkelig grad gjenstand for påvirkning fra 
dem som har ansvar for tjenestene og har den direkte pasient-
kontakten».

Dropper nødvendige oppgaver
Den store sykepleierundersøkelsen RN4cast, som nylig ble offen-
liggjort, viser at dårlig tid er begrunnelsen for hvorfor sykepleiere 
dropper oppgaver de selv mener er nødvendige.

Munnstell, pasientplaner og hyppig leieforandring er sykepleier-
oppgavene som oftest blir stående ugjort ved norske sykehusav-
delinger. 

Undersøkelsen viser også at sykepleierne har lav tillit til fore-
taksledelsen. Over 5000 sykepleiere er med på undersøkelsen, og 
de er blant annet spurt om de er sikre på om foretaksledelsen vil 
iverksette tiltak for å løse problemer angående pasientbehandling. 
Hele 40 prosent er ikke sikre på at ledelsen vil gjøre noe. Bare 25 
prosent setter sin lit til øverste ledelse på dette området.
 
Forsvarlig yrkesutøvelse
Sykepleiere med lederansvar møter og forventes å kunne håndtere 
en rekke utfordringer i helsetjenesten. Det kan være reformer, 
omorganiseringer, nye ledelses- og finansieringsformer, samhand-
ling mellom helsetjenestenivåene, endringer i utdanningene, økt 
krav til forskning og kunnskapsbasert praksis, forventninger om 
kostnadseffektive og kvalitetsmessige gode tjenester.

 Ledere på ulike nivå har systemansvar som pålegger dem å 
sikre forsvarlig og effektiv sykepleie. Systemansvaret pålegger 
lederne å legge forholdene til rette slik at de ansatte får nødvendig 
handlefrihet til å kunne overholde pliktene de er pålagt.

I tillegg gjelder krav om faglig forsvarlig yrkesutøvelse også syke-
pleiere med lederansvar. De er «helsepersonell» i lovens forstand 
og har dermed et selvstendig ansvar for å utøve sitt yrke faglig 
forsvarlig på lik linje med øvrig helsepersonell. ||||
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