Eva Male Davidsen
Avdelingssjef
Avdeling voksenhabilitering, Ahus HF

Hvorfor meg?
!
Fra et AU-møte:”Hvem kan si noe om å lede kunnskapsmedarbeidere i en
habiliteringstjenesten opp i mot lovverk og forventinger?”
!
Eva: ”Kanskje en av våre egne?”
Litt om meg:
!
Utdannet lege v/UiO 1991
!
Spesialist i nevrologi 2000
!

!
!
!

!

Som lege også erfaring fra allmennpraksis, kirurgi, psykiatri

Ansatt som overlege i voksenhabiliteringen i 2001
Tilbake på nevrologen i 2 år (03-04) som seksjonsoverlege ved seksjon nevrorehabilitering
På kort varsel konstituert som avdelingssjef ved voksenhabiliteringen våren 2006, fast
ansatt fra våren 2007.
”Formell lederutdanning”:
!

!
!

”Frist meg inn i ledelse”, et program i samarbeid mellom HSØ og legeforeningen rettet mot kvinnelige
leger som ”kanskje vil bli ledere”. 2006
Nasjonalt topplederprogram, 5. kull 2008
Lederutviklingsprogram, divisjon psykisk helsevern, Ahus 2008 –d.d.

Hvordan lede en kunnskapsbedrift?
! Hva er en kunnskapsbedrift?
! En voksenhabiliteringsavdeling – en
kunnskapsbedrift?
Ledelse, hva er det?
! Administrasjon vs ledelse?
! De ulike rollene en leder må mestre
! Ledelse på mikro vs makro nivå
Hvordan lede kunnskapsmedarbeidere?
! Fokus på ”trenerrollen’’ og ”primadonnaledelse”

!

…”det spesielle”…
!

!

Utfordringer ved å lede en
voksenhabiliteringsavdeling som en helt
spesiell kunnskapsbedrift..

…og det ”generelle”…
!
!

Ulike lederroller og lederoppgaver!
Hvordan lede kunnskapsmedarbeidere?

!

!

!

Produktet avhenger av spesielle fagpersoners
kompetanse
Bedrifter der kunnskap eller fagkompetanse
er viktigste innsatsfaktor!
Den største utfordringen er tilgang på
kvalifisert arbeidskraft der den ansatte har
lang utdannelse og ofte mange års erfaring
innen feltet.

FAKTUM:
I helsesammenheng ”ekstreme oppgaver”, der vi ofte er ”toppen av næringskjeden”
!
De ansattes faglige kompetanse er eneste ”verktøy”
!
Små, sårbare miljøer som vanskeliggjør kompetanseoverføring, som igjen fører til..
!
…at kompetansemedarbeideren blir ennå mer uunnværlig
!
Et svært komplekst og sammensatt fagfelt som krever både spiss- og generalistkompetanse.
!
Faglige kompetanse alene ikke nok, krever også ”personlige egnethet”
Grenser mot og går til dels over i andre fagområder
!
Mange ikke har lykkes med å skape god nok faglig identitet i sine miljøer, jfr. diskusjon om målgruppe!
Det er vanskelig å definere og måle hva som er ”produktet” av vårt arbeid og det mangler i stor grad
evidensbasert praksis.
Uten ledelse kan dette gi følgende konsekvenser:
!
..den ”uunnværlige” kompetansemedarbeideren definerer selv ”arbeidsinnsatsen”
!
..samarbeid internt i enheten og mot andre fagområder blir vanskelig
!
..vi mister mulighet til å styre virksomheten og prioritere

Oppgavene som skal løses stiller store krav til de ansatte!
Som et skrikende paradoks til oppgavene man jobber med, er det lite (fraværende) anerkjennelse fra omverden
!
!

Fra helsedepartement
Fra helsedirektorat
!

!

Fra regionale helseforetak (les oppdragsdokument)
!

!

!
!

Eks: ”Ingen av oss aner hva voksenhabiliteringen jobber med…. De er veldig flinke til å prate, men klarer aldri å
produsere noe…”

Fra våre egne HF (krav, forventninger og anerkjennelse fra leder over oss)
!

!

Eks; ”Dette er tjenesten der de ansatt har valgt å jobbe med det samme som de gjorde i HVPU. Det er jo lett å skjønne,
det er mye enklere å fortsette å jobbe med det en alltid har gjort og det en kan fra før, fremfor å ta på seg nye oppgaver
og utfordringer….”

Eks; ”Jeg aner ikke hva de driver med der nede, men jeg har jo fått dem i porteføljen min”

Fra andre fagmiljøer
Fra pasient-/brukerorganisasjoner
Fra samfunnet
!

(..”hva var det du så du jobbet med…?”)

FAKTUM:
Selvfølgelig gjør dette noe med våre medarbeidere!
Selvfølgelig har vi som ledere har vi et ansvar for å gjøre noe med dette!

!

!

Systemverktøy er ikke tilpasset
fagfeltets oppgaver og arbeidsform (jfr.
journalsystemer og rapporering av
aktivitet)
Dette medfører at systemene setter
standard for fagfeltet, og ikke motsatt!!

En avdeling for voksenhabilitering…
! Ikke bare en kunnskapsbedrift, men…
! En helt spesiell kunnskapsbedrift!!

!

!
!
!
!

!

!

De skal løse krevende og sammensatte oppgaver som både
krever høy fagspesifikk kompetanse og gode evner til
samhandling og problemløsning utover eget kompetanseområde
De kommer fra ulike kulturer, mange yrkesgrupper
De har ulik erfaringsbakgrunn
De jobber ulikt og har ulik forståelse av ”sykehus-verdenen”
De har ulik virkelighetsoppfattelse av hva vi jobber med og
målsetning med arbeidet
Ofte mangler faglig identitet hos noen, mens andre har et svært
idealistisk syn og veldefinert oppfattelse av oppgaver
Det er vårt ansvar som ledere å skape en helhet ut av dette!

!
!

!

!

Vanskelig å rekruttere, i en søkerbunke er det få å
velge mellom
Gode fagpersoner blir likevel uegnet fordi de mangler
evne til samarbeid og gjøre oppgaver utover eget
kompetanseområde
Ansatte som opplever at enheten mangler faglig
identitet vil ofte selv forme ”hva de vil jobbe med”.
Dvs avdelingen formes faglig etter den ansattes
ønsker/mål og ikke motsatt.
Rekrutteringsvansker kan medfører at du gir etter for
den ansattes ønsker på bekostning av hva avdelingen
egentlig trenger i et lengre perspektiv.

Vi må forholde oss til følgende dilemmaer:
!
De ”ekstreme” oppgavene presentert gjennom våre pasienter og vanskelige
juridiske dilemmaer!
!
Den gode og ”velegnede” kunnskapsmedarbeideren er vanskelig å rekruttere!
!
Vi leder små og sårbare fagmiljøer!
!
Det er manglende kompetanse om, kjennskap til og anerkjennelse av fagfeltet!
!
!
!

!
!

Det er en lederutfordring å møte alle disse dilemmaene!
Vi trenger en full verktøykasse for å mestre dette som ledere!
Da må vi ta oss tid til og vi må mestre lederrollen på mange
nivåer!
Hvorvidt vi lykkes, speiler oss som ledere!
En lederrolle innen voksenhabilitering er ikke uten risiko!

Å lede innebærer et ”100 %-ansvar”…
….som betyr systemansvar for fag, samspill, personaloppfølging, internkontroll,
økonomi.
!
Betyr ikke at jeg ikke kan jobbe med andre ting, men det er ”grenser for hva jeg
kan delegere” og hva jeg kan ta på meg av andre oppgaver!
!
Mitt ansvar fritar ikke hver enkelt medarbeider har sitt 100 % ansvar i sin rolle
som helsearbeider og for sitt samspill mot andre kollegaer.
Å skille mellom det du kan/ikke kan gjøre noe med: 70/30-regelen:
!
30 % tilsvarer de tingene du ikke kan gjøre noe med og som du ikke bør bruke
tid på!
!
Ting du ikke kan gjøre noe med fritar deg aldri for ditt 100 % ansvar.
!
!

!

Du må løse utfordringer på tross av ”idiotiske” systemer og rammebetingelser
Du må med andre ord hele tiden lete etter alternativer løsninger for det som er ditt
ansvar

Du må hele tiden spørre deg selv: Tilhører utfordringen de 30 %, eller er det
noe jeg faktisk kan gjøre noe med

LEDELSE:
ADMINISTRASJON:
!
Budsjetter
!
Visjon og misjon
!
Styring, ansette, fordele ! Skape oppslutning ved å
arbeid, m.m.
kommunisere og selv
!
Kontroll – inspeksjon,
etterleve visjonen
overvåking –
!
Motivere og inspirere
resultatoppfølging
medarbeidere til å
!
FOR MYE, men det må
utnytte egne ressurser
ivaretas
!
FOR LITE, det har
konsekvenser

!
!
!
!

Administratorrollen
Laglederrollen
Trenerrollen
”Alt det andre” - rollen

!

Sikre intern-kontroll, ”orden i eget hus”! Bl.a. sikre
oppfølging av:
!
!
!

!

!

!

Økonomi
Ventelister
Kvalitetskontroll som sikrer bl.a. journalføring og innsikt i
den enkelte medarbeiders arbeid
Definere kvalitetsmål og oppfølging utover det vi ”pålegges”

MÅ være en del av daglig drift, men KAN fort
overskygge utviklingsarbeid
Ofte det man feilaktig definerer som eneste
”lederrolle”.

!
!

Min avdeling er et lag!
Som leder er jeg ”dirigenten” for samspillet i
laget!
!

Hvordan er vi organisert?
!
!

!

Struktur/møtevirksomhet/rammer?
Kontrollspenn?

Dersom samspill er viktig, hvordan jobber vi med
det?
!
!
!

Definere ”lagdeler”?
Bruk av samspillsregler?
Rolleavklaring/forventningsavklaring?

!
1.
2.
3.

4.
5.

”Samspillsregler” i mitt lag:
Vi snakker positivt med og om hverandre
Vi viser respekt for hverandres tid
Vi viser respekt og nysgjerrighet for andres
faglige identitet og deler vår fagkompetanse
med andre
Vi utfordrer hverandre konstruktivt
Vi ”eier” problemstillingen rundt pasienten
sammen

DAKAS

10/6/10!

"Best sammen mot felles mål"!
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!

!
!
!
!

!

Handler om oppfølging av den enkelte
medarbeider jeg er nærmeste leder for.
Hva er den ansattes oppgaver?
Hva er den ansatte god på?
Hva bør den ansatte utvikle og hvordan?
Hjelpe den ansatte til å sette seg mål og
utviklingsplaner.
Sikre at den ansattes mål har sammenheng
med avdelingens mål

DAKAS

Faktorisering og kartlegging
Tilstand
/
Suksess
/målområder

1

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10/6/10!

"Best sammen mot felles mål"!
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Trenings-/utviklingsplan for laget
Navn: ……………….

DAKAS

”Hva er viktig for meg i min (leder-)rolle å jobbe med?”

Mål =>

NåSuksess- tilstand
område

Ønsket
tilstand

Tid

Involver
-ing

Tiltak

Oppfølg
-ing/
coachin
g

Målforståelse
1.
2.
Kulturutvikling
1.
2.
Egen
utfordring
1.
2
.

10/6/10!

"Best sammen mot felles mål"!
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DAKAS
Utfordringer

Angst
Bekymri
ng

Delmål

Ønsket
tilstand
Delmål

Flyt-
sone
”Gapet”

Spenning
Nåtilstand

Kjederseg

10/6/10!

COPYRIGHTCW/KSA/DK1987

"Best sammen mot felles mål"!

Ferdigheter
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!

!

Viktige oppgaver det kan være
vanskelig å definere
Ofte knyttet opp til mikro-nivå og daglig
drift, det som ”tar deg i hverdagen”.
!

!

Små og store hendelser, eks frustrasjoner
om IT-systemer som ikke fungerer og der
det forventes at ”ledelsen ordner opp”
Mail-kulturen, inn-boksen blir din egentlige
arbeidsgiver…

Makronivå: Et eksempel fra min avdeling:
!
En forutsetning for å utvikle avdelingen faglig og rekruttere nye
kompetente medarbeidere er å utvikle avdelingens faglige
integritet: Et lederansvar!
!
Lande diskusjon om målgruppe og oppgaver, forankre dette i
linjeledelsen. Ikke vi alene som beslutter dette!
!
Jeg som leder må ansvarliggjøre ledelsen over meg, sørge for at
konsekvenser av beslutninger blir tydelig.
!
For å lykkes med dette, kreves involvering på avdelingsnivå,
divisjonsnivå og HF-nivå,.
!
Jeg må også involvere meg i regionalt og nasjonalt nivå både
for å påvirke og for å formidle tilbake.
!
Jeg som leder må bidra i ”samspillet” på alle nivåer.

Voksenhabilitering må ha anerkjennelse som et komplekst og krevende fagfelt
!
Som ledere har vi et ansvar for å bidra til dette
!
Som ledere må vi bidra til at våre enheter får en faglig identitet
!
Vi har 100 % ansvar for ledelse av vår enhet
!
Vi må jobbe på mange nivåer og vi har mange ulike roller
!
En avdeling/enhet innen feltet er en kunnskapsbedrift og mp ledes deretter!
Våre fagmiljøer utformes først og fremst lokalt i HF-ene i samhandling med andre
fagmiljøer
!
Det er vårt ansvar å tydeliggjøre vår rolle i HF-enes totale bilde
!
Vi må kreve å bli sett i kortene og etterspørre oppfølging fra ledere over oss
!
Vi har 100 % ansvar for å initiere dialog for å ivareta ansvarsfordeling mellom
tilgrensende fagmiljøer. Vi skal samspille, men det er ikke vårt ansvar alene!
!
Vi må henvise regionale helseforetak, direktorat og departement til lederlinja.
Det vi gjør skal svares ut gjennom oppdragsdokumentet mellom RHF-HF og i
årlig melding. ”Vi skal ikke ta på oss ansvaret for alt som mangler av tilbud”

Hvordan lede en
kunnskapsmedarbeider?

For bare få tiår siden:
!
!

Sterk hierarkisk organisasjon
Makt, ledelse og fag samlet i en og samme person:
Legen!

I dag
!

!

!

Spesialisert kunnskapsbedrift hvor lederne utfordres i
brytningen mellom ledelse og fagutøvelse
Kritikken av lederen målbæres av medarbeidere med
kompetanse som er av avgjørende betydning for
organisasjonen
Kompetanse som ofte overgår leders kompetanse

Vi leder autonome medarbeidere som:
!
!

!
!

I kraft av sin kunnskap er uunnværlige
Er sterkt motiverte for arbeid innenfor sitt
fagfelt
Har stor arbeidsvilje
Oppfatter alt som ikke har direkte med fag å
gjøre som ”forstyrrende elementer”.

Hva er en primadonna?
!
Jørgensen 2003:
!

!

Haukedal 2004:
!

!

En kunnskapsmedarbeideren som forstår sin kunnskapsmakt og anvender den til egen
fordel, ofte på bekostning av organisasjonen og medarbeidere

Thorning 2008: En medarbeider som
!
!
!
!

!

En sterk fagperson, uten negativ valør

vet hva de er verdt
er organisatorisk smarte
Ikke bryr seg om hierarkier, forventer direkte adgang til sjefen
har et godt nettverk

Hedegaard Hein 2008: En kunnskapsmedarbeider som
!
!

!

styres av sitt kall, følelse av å tjene et høyere formål
jobber etter sterke faglige verdier som fungerer som rettesnor i arbeidet, altså ikke
nødvendigvis for egen vinnings skyld
har et uklart skille mellom jobb og privatliv, personlige og faglige verdier smelter
sammen.

!

Yrker som krever ”metaviten”,
!

!

!

Dvs en overordnet kunnskap som kun kan
erverves gjennom lang utdannelse eller trening
innenfor faget.
”Metaviten” anvendes kreativt for å løse
komplekse arbeidsoppgaver

Jo høyer utdannelse, jo oftere vil vi finne
primadonnaene

!

Ikke alle kunnskapsmedarbeidere fyller
kravene for definisjonen ”primadonna” i
følge Hedegaard Hein.

!

Primadonnaen:
!
!
!
!
!

!

Prestasjonstreberen:
!
!
!

!

Ekstrovert: Styrt av den utadvendte prestasjonen, av anerkjennelse og karrieremessig suksè
Introvert: Styrt av den innadvendte prestasjonen (”nerden”)
Felles for disse er at styrende verdier knytter seg til egen prestasjon

Pragmatikeren:
!
!
!
!

!

Styrt av et kall og ønske ”om å utgjøre en forskjell”
Styrt av ekstremt sterke verdier og idealer, søker en mening.
Den utadrettede anerkjennelse er ikke i seg selv motiverende, men brukes for å gi arbeidet mening
Arbeidet er en primær kilde til tilfredshet og identitet
Føler sterk forpliktelse overfor oppgaven

Pragmatisk forhold til arbeidet
Prioriterer og tenker ut i fra ”work-life-balance”
Arbeidet er ikke primære kilde til tilfredshet og identitet
Deler profesjonens verdier, men er ikke villig til å ofre mye

Lønnsmotakeren:
!
!
!
!

Arbeidet er kilde til ressurser som kan brukes for å søke tilfredshet utenfor arbeidet
Tenker ”bidrag-belønnings-balanse”
Tilslutter seg kun profesjonens verdier hvis det gir personlig fordel og uten omkostninger
Blir av primadonnaen betraktet som ”banditten”.

!

Primadonnaen:
!
!
!
!
!

!

Prestasjonstreberen:
!
!
!

!

Ekstrovert: Styrt av den utadvendte prestasjonen, av anerkjennelse og karrieremessig suksè
Introvert: Styrt av den innadvendte prestasjonen (”nerden”)
Felles for disse er at styrende verdier knytter seg til egen prestasjon

Pragmatikeren:
!
!
!
!

!

Styrt av et kall og ønske ”om å utgjøre en forskjell”
Styrt av ekstremt sterke verdier og idealer, søker en mening.
Den utadrettede anerkjennelse er ikke i seg selv motiverende, men brukes for å gi arbeidet mening
Arbeidet er en primær kilde til tilfredshet og identitet
Føler sterk forpliktelse overfor oppgaven

Pragmatisk forhold til arbeidet
Prioriterer og tenker ut i fra ”work-life-balance”
Arbeidet er ikke primære kilde til tilfredshet og identitet
Deler profesjonens verdier, men er ikke villig til å ofre mye

Lønnsmotakeren:
!
!
!
!

Arbeidet er kilde til ressurser som kan brukes for å søke tilfredshet utenfor arbeidet
Tenker ”bidrag-belønnings-balanse”
Tilslutter seg kun profesjonens verdier hvis det gir personlig fordel og uten omkostninger
Blir av primadonnaen betraktet som ”banditten”.

Først må vi forstå:
!

Hva motiverer de ulike ”arketypene”
blant kunnskapsmedarbeiderne?

!

Motivasjon
!

!

De faktorer i et individ som vekker,
vedlikeholder og kanaliserer adferd i
retning mot et mål
En psykologisk og emosjonell tilstand

Eksistensielle
motivasjonsfaktorer
Kall
Søken etter
mening

Lederverktøy/
lederstiler
•Personlig makt
•Skjermende lederskap
•Feedback
•Inspirasjon
•Psykologiske
Kontrakter
•Commitment

”Motivasjon”

psykologisk/
emosjonell tilstand

•Kick
•Flow
•Identitet

Lederverktøy/
lederstiler

•Anerkjennelse (offentlig)
•Feedback (ift måloppnåelse)
•Sikre Utviklingsmuligheter

”Motivasjon”
•Prestasjon
•Kick
(av prestasjonen)
•Identitet
(som den beste)

Lederverktøy/
lederstiler
•Skjermende lederskap
•Autonomi
•Inspirasjon

”Motivasjon”
•Prestasjon
•Kick
(av å knekke en faglig nøtt)
•Flow

Lederverktøy/
lederstiler
•Skjermende lederskap
•Feedback ifh til oppgave løsning
•Ros og anerkjennelse
•Sosiale relasjoner
•Moderat ansvar og selvledelse

”Motivasjon”
•Work-life-balance
•Identitet (sosial tilhørighet)
•Identitet (til faget)
•Kick

Lederverktøy/
lederstiler

•Lønn
•Belønning (og straff)
•Ros

”Motivasjon”
•Positiv
bidrag-belønningsbalanse
•Opplevd rettferdighet

!

Bygg organisasjonskulturen opp
om primadonnaene!
!
!

Dette er de viktigste medarbeiderne!
Viktig som motvekt mot lønnsmottakerne!

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gjennom anvendelse av makt
Skjermende lederskap
Inspirasjon
Positiv feedback
Psykologiske kontrakter
Commitment (tilknytning)

Referanser:
Helle Hedegaard Hein, 2008.
Hvordan lede autonome fagfolk som vi ikke har råde til å miste
(Fordypningsoppgave, Nasjonalt topplederprogram høsten 2007)

!

!

!

!

Ser på seg selv som en kompetente fagperson med
spesialisert kunnskap
Pasienten og faget er viktigere enn økonomiske hensyn.
! Primadonnaen vil selv definerer selv hva som er
nødvendig
Røtter tilbake i en organisering der den mest
kompetente fagpersonen også var organisatorisk leder
(preger kultur og tankesett)
Hun vet at hun har stor makt overfor arbeidsgiver
gjennom nøkkelkompetanse og sin uunnværlighet

Posisjonsmakt

Legitim makt:

!
!

Formell makt/autoritet i kraft av posisjon

Belønningsmakt:

!
!

”Ovenfra og ned”. Ligger i autoritet til å gi insentiver til fortjente
medarbeidere

Tvangsmakt:

!
!

”Gammeldags”. Sanksjonsmuligheter/straff

Informasjonsmakt:

!
!

Kan brukes for å styrke egen ekspertmakt og gjøre
underordnede avhengige

Økologisk makt:

!
!

Kontroll over miljø/organisering av arbeidet.

Personlig makt
!

Referansemakt/referentmakt
!

!

!

!

Medarbeider har ønsker om å gjøre leder fornøyd fordi de har
sterke følelser for leder
Kan oppnås ved å vise aksept, positiv feedback, forsvare, gjøre
tjenester uten å kreve tilbake, vise omtanke, holde løfter
Avhenger av lederens karakter og integritet

Ekspertmakt/kunnskapsmakt
!

!
!
!

Leder demonstrerer relevant kunnskap og ekspertise, øker
sannsynligheten for at medarbeider aksepterer beslutninger.
Overbeviser medarbeider ved å løse viktige problemer
Tar gode beslutninger ved å innhente gode råd
Vise gjennomføringsevne

!
!
!

!

!

!

Viktig med maktballanse leder-medarbeider
Kommer lengst med personlig makt
Primadonnaen er lite påvirkelig av hierarki og posisjon som ikke
er forankret i faget
Personlig makt oppnås gjennom lederens integritet, sosiale- og
analytiske evner, faglig kunnskap/innsikt
Ikke ta plassen fra en primadonna, still deg i bakgrunnen, utøv
usynlig/indirekte ledelse
Sette klare rammer for hva du tillater av ønsket/uønsket adferd
!

!

Benytt posisjonell makt om nødvendig

Sett primadonnaen i fagteam der faglige behov dyrkes og
negative nykker reduseres.

!

!
!

Primadonnaen vet godt at organisasjonen styres av budsjetter, strategiplaner
m.v.
Managementlogikken er fremmedgjørende og utfordrer primadonnaens kall
Opplever hun at ledelsen setter seg selv som frontfigurene, ser man
primadonnanykker for full utblåsning:
!
!
!
!

!

En løsning er det skjermende lederskap:
!
!

!

!

!

Illojalitet
Baksnakker ledelsen
Sabotere/unnviker
Protesterer/opponerer åpenlyst

Snakk ikke om managementlogikk, men om fag
Etablere en retorikk som tar utgangspunkt i faget, ikke forvente at primadonnaen skal
være enig i managementlogikken
Etabler mål/styringsparametre med utgangspunkt i faget (lag dine egne om nødvendig,
eks forankret i en handlingsplan)
Vis empati for frustrasjoner, uten at du gir etter for nødvendige beslutninger/rammer

Det ”skjermende lederskap” er ikke motiverende i seg selv, men hindrer
frustrasjon og demotivasjon

!

Ros og vis anerkjennelse for arbeidsinnsats,
primadonnaen er ikke av natur arbeidsnarkoman.
!

!
!

!

Hun jobber mye fordi hun mener det må til for å fylle
kallet!

Gjengi positive reaksjoner fra andre
Primadonnaen trenger en leder som gir næring til
hennes kall
Positiv og negativ kritikk utfordrer og bidrar til
”flow”

!

Primadonnaen kan ikke oppnå ”flow” gjennom sterkt
kontrollerende rammer.
!
!
!

!

Som leder må du gi av deg selv, vis at du brenner for faget/
jobben
!

!

!

Hvis du bare skal ”kontrollere” en primadonna, kommer ikke langt
Hun må få lov til å prøve og feile, gå ut i det usikre.
Tillat autonomi innenfor rammer

Tenk høyt og del din egen inspirasjon og entusiasme med
primadonnaen
Du må tørre å feile (primadonnaen vil tilgi så lenge du har
engasjement)

Du må noen ganger gi etter, svelge noen kameler for den store
saken!
!

Gjennom det oppnår du også relasjonell makt

!

En ”psykologisk kontrakt” er gjensidige forventninger mellom
leder – medarbeider
!
!

!

!

En ”bytteavtale” som inneholder mer enn lønn
Ofte forhold som ikke er uttalt eller avtalt

Primadonnaens motivasjonen øker ved ”overskudd” i den
psykologiske kontrakten
Eksempler:
!
!

!

!

Vis tillit og du får tillit tilbake
Gi frihet, eks tid for fordypning, kurs osv og du får fleksibilitet
tilbake
Gi hjelp/bistand, avlast arbeid når det er behov (dersom mulig) og
arbeidstaker vil bidrar når det trengs, fører ikke alle timer som
overtid og kan raskt ta på seg ekstraoppgaver
La primadonnaen få lov til å blåse ut frustrasjon overfor leder, vis
empati for frustrasjonene og du får empati/støtte tilbake

!

!

Gjennom ledelse, bevisst forhold til maktbegrepet og
psykologiske kontrakter bidrar vi til at medarbeideren
får ”commitment” – eller tilhørighet – til
arbeidsplassen
Kunnskapsmedarbeideren har ofte sterk tilknytning til
egen profesjon
!

!
!

Profesjonens verdier blir mer førende enn
organisasjonens
Kan skape dilemmaer
Som leder må du tåle å bli utfordret, samtidig som
medarbeideren må forstå at de er en del av et større hele

!

!

Vi må variere lederstil basert på en forståelse av hva som motiverer
medarbeideren.
Ledelse i relasjon til maktbegrepet
!
!
!

!

Ledelse gjennom ulike lederstiler:
!
!
!

!

Vi kan ikke påberope oss makt kun gjennom vår lederstilling/posisjon
Når du leder en primadonna, er personlig makt mer effektiv enn posisjonsmakt.
Personlig makt må vi skaffe oss gjennom aktiv handling/gjøre oss fortjent til
Skjerming
Inspirasjon
Feedback

Spill på psykologiske kontrakter:
!
!
!

Ta utgangspunkt i medarbeideres forventninger, kompetanse og medvirkning
Gi frihet og spillerom, vær villig til å sette deg selv i skyggen
Primadonnaen skal dyrkes, men innenfor definerte rammer som må være tydelige og
definerte!

!

Rammer og psykologiske kontrakter:
!
!
!

!

Innebærer at vi gir noen goder fremfor andre
Hva sier andre kollegaer, hvor langt kan vi gå?
Når blir det forskjellsbehandling som skaper uro i organisasjonen?

Lederne over oss, hvor bevisste er de nødvendigheten av disse
prosessene?
!

!

Hvordan påvirker eksterne faktorer vår makt og mulighet til å utøve
situasjonsbestemt lederskap (”får vi lov”)
”Jeg ser behovet for prosess der leder over krever handling/
resultater nå!”

!

Vi trenger ledere som har fokus på og mestrer alle
”lederrollene” og ledelse på flere nivåer
!

!

Adminstratorrollen, ”alt-det-andre-rollen”, laglederrollen,
trenerrollen”

Vi trenger ledere som mestrer alle ”arketypene”
! Ha fokus på ledelse og ikke bare administrasjon!
Ledelse innebærer oppfølging av enkeltmennesker
(trenerrollen) og samspill mellom mennesker
(laglederrollen)

