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Forord 

Arbeidet med denne avhandlingen har pågått siden høsten 2005. Jeg visste da slett ikke hva 
jeg ga meg ut på. Jeg jobbet som rådgiver og leder av fag- og forskningsteamet hos 
avdelingssjefen i Avdeling for Voksenpsykiatri, Helse Nordmøre og Romsdal HF. Denne 
jobben førte meg i nærmere kontakt med forskning innen Helse Midt-Norge og Helse 
Nordmøre og Romsdal. Det betydde også kontakt med forskningsopplæring og 
doktorgradstipender i Helse Midt-Norge.  

 

Jeg hadde i mange år vært interessert sammenhenger mellom organisasjonsfag og helsefag. 
Dette gjaldt nok spesielt innen psykisk helsevern, men også på andre områder (for eksempel 
tjenester for mennesker med funksjonshemninger). Jeg hadde lenge sett og pekt på noen 
sammenhenger mellom disse fagområdene knyttet til relasjonelle forhold, men uten at jeg 
kunne forstå eller vise dette på en god nok måte. Jeg mente i 2005 at jeg nå kanskje kunne 
utforske dette nærmere gjennom et doktorgradsarbeid.  

 

Jobben som rådgiver med ansvar for fagutvikling og forskning (men også med oppgaver ut 
over dette) ga mulighet for en omfattende kontakt med og relasjoner til fagansatte, 
organisatoriske ledere, tillitsvalgte og brukerrepresentanter. Den ga meg så å si et felt eller 
forskningsområde og mange endringsprosesser, spørsmål og problemstillinger på kjøpet. 
Den ga meg tilgang til informasjon og kunnskap om mye som foregikk mellom menneskene 
her.  

 

Sammen med andre i fag- og forskningsteamet opprettet jeg en ganske omfattende kontakt 
med fagansatte ved Høgskolen i Molde. Denne kontakten gjaldt for så vidt forskning, men 
like mye etter- og videreutdanning for medarbeidere i avdelingen. Nedbygging, endring og 
omstilling ved tidligere Opdøl Sjukehus var en vesentlig del av bakteppet for dette. Her var 
det flere kontakter og bindeledd, men nåværende rektor Solfrid Vatnes betydning skal 
nevnes spesielt. Gjennom sitt post-doktor arbeid deltok hun i fag- og forskningsteamet, og 
ble en formidler av kontakt til Høgskolen. 

 

Den kontakten og de relasjonene vi hadde med fagansatte ved Høgskolen var med på å 
gjøre det naturlig for meg å tenke på å gjennomføre prosjektet ved Høgskolen i Molde, 
knyttet til doktorgradsprogrammet i logistikk. Denne forankringen sprang samtidig ut av en 
”lokalistisk” innstilling og orientering jeg har hatt gjennom mange år. Jeg håper at jeg 
gjennom avhandlingen har fått til å sette ord på hva denne innstillingen betyr, på en slik måte 
at det gir mening for flere. Den handler vel egentlig om å grave der man er. 

 

Det har altså vært meningen at arbeidet skal inngå i faglige og organisatoriske prosesser 
lokalt. Lokalt betyr her blant deltakere i psykisk helsevern i det lokale helseforetaket, selv om 
stadige omorganiseringer medfører at foretaket er en skiftende størrelse. Lokalt betyr også 
kommunene i området, og dermed psykisk helsearbeidere i disse kommunene. Det betyr 
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også Høgskolen i Molde og engasjerte medarbeidere her. Noen ganger har det også lykkes 
å få til spennende og kreativt samarbeid mellom mennesker fra flere av disse miljøene. 
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Takk til 

Forskning inngår i ordinære, dagligdagse prosesser. Noen slike prosesser er likevel såvidt 
omfattende, langvarige og krevende for flere at det er riktig og viktig å si tydelig takk. Jeg vil 
her rette en helt spesiell takk til Hallgeir Gammelsæter som har vært min hovedveileder og 
viktigste pådriver og inspirator. Han har vært en utrolig interessert, tålmodig, forståelsesfull, 
dyktig og noen ganger provoserende veileder. Veien ble lenger enn jeg forestilte meg i 
starten. Hallgeir har brukt svært mange arbeidstimer på meg og prosjektet mitt, og uten hans 
innsats hadde jeg ikke kommet i mål. Takk også for verdifulle kommentarer og bidrag 
underveis fra Solfrid Vatne og Dag Magne Berge som har vært mine biveiledere. 

 

Jeg vil her også takke noen av mine samarbeidspartnere i psykisk helsevern og psykisk 
helsearbeid underveis i prosjektet: Svein Skålhavn var avdelingssjefen som ønsket å få meg 
med på laget, og som dessuten hadde himmelstormende ideer om alt vi skulle få til. 
Elisabeth Hoem var i flere år min nærmeste medarbeider, og jeg er svært takknemlig for 
hennes bidrag – menneskelig, teoretisk og praktisk. Iver Kåre Mjelve har interessert seg for 
dette området i ”alle” år, som hjelpepleier, fagforeningsleder, politisk aktivist, brukeraktivist 
og leder. Han slutter aldri å imponere meg. Og takk til Thore Folland som har vært den 
viktigste drivkraften i kommunenettverket i psykisk helsearbeid for Nordmøre og Romsdal 
helt fra oppstarten i 2008. 

 

Geir Margido Fredriksen har gjennom mange år løftet fram bedringsprosesser og håp for 
mennesker med psykiske vansker. De mange, lange og ofte seine diskusjonene vi har hatt 
gjennom mange år har vært helt nødvendige. Stein Pettersen har vært interessert og 
engasjert i prosjektet fra starten. Han har også bidratt med nødvendig skepsis på noen 
områder underveis. Anne Hollingen var med i fag- og forskningsteamet og har vært en 
kunnskapsrik og engasjert kollega. Egil Jonsbu har gjennom hele perioden vært interessert, 
engasjert og støttende. Jeg retter også takk til skiftende avdelingssjefer som alle har bidratt 
til at jeg kunne holde på med prosjektet: Anders Pladsen, Robert Giske, Erik Gudbrandsen, 
Hans Bjørn Vikhals og Ketil Gaupset. 

 

Jeg vil takke Atle Ødegård som har lest og kommentert svært mange tekster og 
artikkelutkast. Reelt har han vært en viktig veileder som har trodd på prosjektet og støttet 
meg på mange måter. Karl Yngvar Dale har vært en god medspiller gjennom hele prosjektet. 
Takk til Stål Bjørkly for støtte og nyttige kommentarer i sluttfasen av arbeidet. Jeg vil også 
takke kolleger og medarbeidere ved vernepleierrutdanningen gjennom de siste fire årene. 
Dere har bidratt til at hverdagene (og festene) har vært spennende, meningsfulle og lærerike: 
Ole David Brask, Nils Bekkevold, Thrine Nøst Bromstad, Hege Bakken, Inger Elisabeth 
Bergum, Anne Botslangen, Siv Sæbjørnsen, May Østby, Gøran Jensen, Guro Fiskergård 
Werner og Gerd Anne Bråttvik. Det samme gjelder for Kari Westad Hauge og Heidi 
Haavardsen som har vært kunnskapsrike og interesserte ledere ved avdeling HS. 

 

Sist, men ikke minst: Tusen takk til Jonatan, Anja og Susanne. Og til Tone. For kjærlighet, 
inspirasjon og håp.  
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1. Introduksjon og bakgrunn 

 

”First, the individual researcher is 
required to reflect upon his or her 
own life history and how this has 
shaped the manner in which he or 
she reflects upon experience” 
(Stacey og Griffin 2005:10) 

 

1.1. Historie og ambisjon 

Etter at jeg tok utdanning som hjelpepleier i psykiatri på 1970-tallet, har jeg hatt en lang 
historie i og med psykiatri og psykisk helsearbeid. Denne historien har bestått av et mangfold 
av relasjoner. Erfaringene jeg har gjort er derfor også mangfoldige. Jeg har bl.a. jobbet som 
hjelpepleier i psykiatrisk sykehus, sosialarbeider i en kommune, daglig leder i en 
interesseorganisasjon for funksjonshemmede, psykiatriplanlegger i en fylkeskommune, 
rådgiver på psykisk helse-området i et helseforetak, leder i en fag- og forskningsenhet i en 
psykiatrisk avdeling og høyskolelektor ved en Høyskole. 

 

Disse relasjonene og erfaringene er preget av både stabilitet og forandring. Stabiliteten 
representeres av en kontinuerlig og omfattende interesse for og engasjement i hva som har 
skjedd på dette samfunnsområdet både faglig og organisatorisk, og av det jeg oppfatter som 
en ganske kritisk holdning og tilnærming til virksomheten. Jeg har særlig vært kritisk til 
forståelsen av brukernes problemer som objektive sykdommer, til den relativt langvarige 
institusjonaliseringen som har foregått og til den ganske omfattende bruken av tvang og 
makt. 

 

Forandringen har særlig bestått i en framvoksende oppmerksomhet omkring brukernes store 
muligheter til å komme seg fra vanskelige problemer og (gjen)vinne makt over og kvalitet i 
eget liv (Topor 2006; Borg 2007). I tillegg har jeg gradvis interessert meg mer for og gått 
dypere inn i forståelsen og betydningen av endringer i organisasjons-, ledelses- og 
samarbeidsforhold. Dette har særlig vært knyttet til forholdet mellom faglig arbeid og 
organisering/ledelse. Jeg har gradvis kommet til å se fag, organisering og ledelse som ulike 
sider av samme sak; kroppslig relatering mellom mennesker. Altså hvordan mennesker 
forholder seg til og kommuniserer med hverandre gjennom verbalt språk og andre symboler, 
uten noen inndeling i ulike faglige verdener eller organisasjons- og ledelsesverdener. 

 

I denne sammenhengen kom jeg i kontakt med reformene på psykiatri- og psykisk helse-
området fordi jeg var koordinator for opptrappingsplanen for psykisk helse i det lokale 
helseforetaket (før 2002 også i det fylkeskommunale "regimet"). Fra denne rollen kom jeg i 
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nær kontakt med avdelingsledelsen i voksenpsykiatrien, blant annet på grunn av kjennskap 
til og kunnskap om reformen og reformens pengestrømmer ("opptrappingsmidler"). Jeg ble 
rekruttert inn til å lede arbeidet med å styrke fagutvikling og forskning i avdelingen (herunder 
skaffe penger til slik aktivitet), men også til å bidra i avdelingen på andre måter (bl.a. 
informasjon, organisering og strategi). Jeg viser i denne sammenhengen spesielt til Artikkel 3 
i denne avhandlingen. 

 

Dette var en organisatorisk "plassering" i sykehuspsykiatri, fysisk lokalisert i et eldre 
psykiatrisk sykehus. Dette bragte meg i kontakt med fagfolk i en fag- og forskningsenhet, 
med organisatoriske ledere og med fagledere og fagansatte fra ulike profesjoner som var 
interessert i eller var i gang med fagutvikling og/eller forskning. Forskning og utvikling ble 
altså tematisert i den daglige virksomheten. Her var det også omorganiseringsprosesser i 
gang, der sykehusreformens organisatoriske mønstre skulle virkeliggjøres lokalt. Disse 
prosessene måtte også ta hensyn til opptrappingsplanens mer faglig pregede mønstre som 
skulle bidra til endring og modernisering av Psykisk helsevern. Fagutvikling og forskning var 
viktige elementer og tema i disse endrings- og moderniseringsprosessene. Jeg kom slik i 
nær kontakt med fagutvikling og forskning på området. Det var da også lett å tenke om og 
begynne å planlegge egne forskningsprosjekter. Helt fra starten har det vært vesentlig for 
meg å prøve å forstå bedre prosesser som jeg har vært del av og vært med på å påvirke. 

 

Både faglig utvikling og organisasjons- og ledelsesforhold på psykisk helse-området har de 
siste 15 årene vært gjenstand for omfattende nasjonale reform- og omstillingsprosesser, 
særlig gjennom ”Opptrappingsplanen for Psykisk Helse” (St.prop. nr. 63 (1997-98)), 
”Sykehusreformen” (Ot. prp. nr. 66 (2000-2001)), og fra 2009 den såkalte 
”Samhandlingsreformen” (St.m. nr 47 (2008-2009)). Her har også dette med flyt av pasienter, 
kunnskap og informasjon fått mye oppmerksomhet, noe som har bidratt til å gjøre logistikk til 
et relevant begrep. Disse reformene har bidratt til vidtgående endringer på området, der fag 
og faglighet, organisering og ledelse gjennom komplekse prosesser veves sammen. Det ble 
derfor naturlig og vesentlig for meg å utforske ulike sider av disse prosessene nærmere. 
Tverrprofesjonelt samarbeid er en slik side. 

 

Jeg har studert forandringsprosesser i det som kan kalles en profesjonell organisasjon, innen 
psykiatri og psykisk helsearbeid. Med profesjonell organisasjon, mener jeg en organisasjon 
dominert av fagansatte fra en eller flere profesjoner. I en slik organisasjon har fag og 
profesjon en sterk autoritet (Jacobsen og Thorsvik 2002; Griffin og Stacey 2006; Iversen og 
Gammelsæter 2012), ofte som alternativ til organisatorisk ledelse. I studien blir følgende 
hovedproblemstilling undersøkt: 

 

Logistikkerfaringer i psykiatri og psykisk helsearbeid: Om forståelse, organisering og 
ledelse av relasjoner i en profesjonell organisasjon i omstilling. 

 

De viktigste forskningsspørsmålene som ble stilt for å belyse denne hovedproblemstillingen 
var følgende: 



   1 Introduksjon og bakgrunn 
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1. Hvordan påvirker Sykehusreformen og Opptrappingsplanen logistikken i 
psykisk helsevern gjennom de fag-ideologiske retningene reformene 
favoriserer? 

2. Hva er det med måten omstillingsprosessen ledes på som medfører 
organisatoriske problemer? 

3. Hvordan påvirker tilnærminger til organisering og ledelse pasientbehandling – 
gjennom innvirkning på kunnskapsprosesser? 

4. Hvordan opplever fagfolk i en akuttenhet for voksne at ledelse påvirker 
utvikling av tverrprofesjonelt samarbeid? 

 

Jeg vil i kapittel 2 komme nærmere inn på hvordan disse spørsmålene har vokst fram og 
endret seg i underveis i prosessen. Teoriutvikling og datainnsamling eller dataskaping 
gjennom deltakelse og forskjellige kvalitative metoder bidrar til å utvikle og mer eller mindre 
svare på spørsmålene. Gjennom de fire artiklene i avhandlingen forsøker jeg å møte hvert av 
de fire spørsmålene over. I kapittel 3 tar jeg nærmere opp sammenhengen i tematikk og 
spørsmål i og mellom de ulike artiklene. 

 

1.2. Aktuell kontekst 

Det har ut fra mine erfaringer med psykisk helsevern og psykisk helsearbeid vært sentralt å 
forholde meg til det som foregår på psykisk helse-området lokalt, dvs. i det lokale 
sykehuset/helseforetaket og i deltakernes samhandling med brukerne og aktører i 
kommunene. Samtidig har også sammenhengen med det som foregår nasjonalt og 
internasjonalt på dette området vært vesentlig. Ikke minst gjelder det innholdet i og 
betydningen av de nasjonale reformene. I sykehusreformen lå omfattende muligheter for å 
påvirke og endre virksomheten, blant annet gjennom endrede betingelser for å styre, 
organisere og lede organisatoriske ”enheter”. I opptrappingsplanen lå spennende 
perspektiver på endringenes faglige retninger, der utvikling av brukerorienterte, relasjonelle 
og kontekstuelle synsmåter og tilnærminger var sentralt. 

 

Med bakgrunn i disse erfaringene og denne interessen har jeg ønsket å gå inn og undersøke 
nærmere reformene og hvordan de gjennom sine mønstre er med på å prege utviklingen 
lokalt. Det ble da nødvendig å studere prinsippene og mønstrene reformene hviler på, og 
hvordan de kommer til uttrykk og spesifiseres i den lokale samhandlingen – mellom lokale 
deltakere. Når sentrale betingelser for slik samhandling ble endret gjennom innføring av ny 
finansieringsmodell i det regionale helseforetaket høsten 2005 (Helse Midt-Norge RHF 
2005), var dette en god anledning til å studere hvordan endringene ble iverksatt i psykisk 
helsevern lokalt. Jeg valgte å se spesielt på tre sider av denne endringen eller omstillingen: 
For det første ledelsen av omstillingsprosessene i en psykiatrisk avdeling, dernest hvordan 
omstillingsledelsen fikk betydning for kunnskapsutvikling og faglige tilnærminger, og til slutt 
hvordan fagansatte i en akuttenhet opplever at endringer i organisering og ledelse påvirker 
og endrer faglige samarbeidsrelasjoner. 
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Omstillingene er relatert til logistikk og verdikjedeledelse, ved at de bl. a. handler om effektiv 
organisering, samhandling innen og mellom formelle organisatoriske enheter og nivåer, 
ekstern samordning og ”sluttbrukerens” plass og innflytelse i tjenestene. I helsevesenet 
generelt og ikke minst i psykisk helsevern har det ofte og gjennom lang tid vært snakket og 
skrevet om behandlingskjeder (eller -nettverk) (NOU (1997:2) ; St.meld. nr 27 (1993-94)). 
Helsevesenets organisering omtales dermed relativt eksplisitt som logistikksystemer. 
Logistikk kan forstås som hvordan vi planlegger, styrer, organiserer, leder og gjennomfører 
strømmer av varer, tjenester og informasjon i organisasjoner (Johannessen og Solem 2007). 
Det er et vesentlig spørsmål om det er fruktbart å forstå organisering, ledelse og faglighet i 
psykiatri og psykisk helsearbeid innenfor en tradisjonell kjede- eller nettverkstenkning, eller 
om logistikkbegrepet her alternativt kan og bør utvides, slik at det blir større rom for 
uforutsigbar, framvoksende samhandling mellom mennesker. 

 

Utviklingen av logistikk og senere Supply Chain Management (SCM) har hatt et sterkt preg 
av teknisk-økonomisk rasjonalitet (Johannessen 2003b). Dette har vi sett utviklet gjennom 
militære operasjoner, samlebånd i produksjonsbedrifter, hierarkisk og funksjonell industriell 
organisering og senere gjennom forsøk på reorganisering av prosesser på tvers av 
funksjonelle grenser. Til grunn for dette ligger to dominerende organisasjonsparadigmer i 
feltet: For det første den analytiske, mekaniske retningen som inkluderer funksjonell 
organisering. Dernest også en mer prosessorientert organisering som også handler om 
koordinering av forsynings- eller verdikjeder på tvers av enkeltorganisasjoner.  

 

Disse retningene preger derfor også organisasjons- og ledelsestenkningen på området 
(Johannessen 2003b). Organisasjoner ses lett som objekter eller systemer, som kan 
designes og styres ovenfra av ledere og eiere (Johannessen 2003b; Johannessen 2003a; 
Johannessen og Solem 2007). Lederne utstyres med evner til frie valg og muligheter for å 
styre organisasjonene. Ikke-ledere håndteres mer som ufrie ”følgere”. Denne dualismen blir 
sjelden problematisert. Tilsvarende innvendinger kan rettes mot logistikktenkningen i 
sykehus og psykiatri, der den uttrykkes for eksempel i form av sterkere fokus på 
prosessbaserte virksomhetsmodeller og standardiserte behandlingslinjer (St.m. nr 47 (2008-
2009) ; Ramsdal og Ramsdal 2007; Fineide 2012; Iversen 2013).  

 

Slik moderne logistikk- og verdikjedeledelse har utviklet seg teoretisk og praktisk er det på 
mange måter det samme som utvikling og ledelse av organisasjoner, i alle fall når logistikk er 
avgjørende for disse organisasjonenes verdiskaping (Johannessen og Solem 2007). Da er 
det rimelig også å ta i betraktning relasjoner og relasjonelle forhold ved logistikk- og 
verdikjedeledelse på samme måte som i teorier om organisering og ledelse for øvrig. I denne 
studiens forståelse av logistikk og SCM utvides og endres derfor de tradisjonelt dominerende 
oppfatninger av logistikk. I tillegg: Når logistikkbegrepet også benyttes i en kompleks og 
multifaglig behandlingsorganisasjon blir de relasjonelle forutsetningene og kravene enda 
tydeligere. Dette fordi det i tillegg til forhold hos brukeren (lidelse), nettopp er relasjonen 
mellom fagutøvere og brukere - og i neste omgang sammenhengen mellom ulike faglige 
bidrag - som er selve utgangspunktet for virksomheten. Da har det vært nødvendig her å 
inkludere også faglig (be)handling - herunder faglig forståelse og samarbeid mellom 
fagansatte - i logistikkbegrepet.  
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Altså forstås ledelse, behandling og faglig samarbeid her som viktige sider ved logistikk og 
SCM – som forhold mellom mennesker (Iversen og Gammelsæter 2012). Og det er disse 
sidene av logistikk og SCM som først og fremst vies oppmerksomhet i denne avhandlingen. 
Man vil derfor her ikke finne for eksempel matematiske/statistiske modeller for 
logistikkledelse. Det er en ambisjon og et håp at avhandlingen skal bidra med noe vesentlig 
nettopp her: Ved å vise vesentlige sammenhenger innen og mellom fagområder og 
tjenesteområder, og hvordan noen slike sammenhenger kan forstås og kommer til uttrykk på 
psykisk helse-området. Altså hvordan kunnskap om og forståelse av sykdom, 
bedringsprosesser og (be)handling (også) er dypt forbundet med samfunnets måter å styre, 
organisere og lede organisasjoner og relasjoner på - nettopp på dette området. Når dette her 
knyttes til logistikk og SCM, er dette også med mål om å bidra til logistikkforskningen, 
nettopp ved å inkludere menneskelige relasjoner på en ny måte innen dette fagområdet. 
Logistikk- og verdikjedeledelse blir ellers tatt nærmere opp i teorikapitlet (Kap. 3).  

 

Den teoretiske tilnærmingen jeg i hovedsak bygger på i denne avhandlingen er 
kompleksitetsteori, nærmere bestemt tenkningen om komplekse responderende prosesser 
(Johannessen 2003a; Griffin og Stacey 2005; Johannessen og Solem 2007; Johannessen 
2010). Slik sett knytter jeg min logistikkforskning til en ganske ny, kompleksitetsteoretisk 
tilnærming til og fagtradisjon innen organisasjon, ledelse, logistikk og SCM (Johannessen og 
Solem 2007). Det er altså også et mål å bidra til videre utvikling av forskning i en slik 
kompleksitetsteoretisk tradisjon (Christensen 2003; Johannessen 2003a; Johannessen 
2010). Dette er en relasjonell og transformativ teoretisk tilnærming. Fukuset er prosessuelt 
og interaksjonistisk, altså på kontinuerlig pågående kommunikasjonsprosesser mellom 
menneskene i virksomheten. Det er da ikke noe skille mellom struktur og prosess. 
Mennesker og organisasjoner ses som relasjonelle prosesser, ikke som systemer eller 
strukturer. Det er heller ikke noe grunnleggende skille mellom individ, gruppe og samfunn. 
Denne teoretiske tilnærmingen blir ellers nærmere framstilt og begrunnet i teorikapitlet. 

 

Det er også et mål å bidra til den norske og skandinaviske organisasjons- og 
ledelsesforskningen om offentlige reformer (Blomgren og Sahlin 2007; Christensen og 
Lægreid 2007a; Berg et al. 2010; Christensen og Lægreid 2011; Torsteinsen 2012b), også 
innen helsesektoren (Opedal og Stigen 2005; Borg 2007; Kjekshus og Harsvik 2007; 
Ramsdal og Ramsdal 2007; Torjesen 2007; Berg et al. 2010; Johansen et al. 2010; Lindberg 
et al. 2012). Mye slik forskning i Skandinavia er gjort ut fra et institusjonelt eller skandinavisk 
nyinstitusjonelt perspektiv. Skandinavisk nyinstitusjonalisme ble som begrep trolig brukt 
første gang i 1996 av Guje Sevon og Barbara Czarniawska (Czarniawska og Sevon 1996; 
Lindberg 2002; Røvik 2007). I følge Røvik (2007) er denne retningen inspirert både fra 
klassisk institusjonalisme og fra en translasjonsteoretisk tradisjon. Innenfor den 
translasjonsteoretiske retningen er man opptatt av hva organisasjonsprosesser gjør med 
ideer og oppskrifter som er "på reise", oversettes og spres (Nilsen 2007; Røvik 2007). Ideer 
ses da som som representasjoner av noe som imiteres og endres gjennom oversettelsesene 
(Czarniawska og Joerges 1996; Czarniawska og Sevón 2003; Røvik 2007; Christensen et al. 
2009).  
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Når slik forskning om reformer og lokal iverksetting av reformer gjøres ut fra et 
kompleksitetsperspektiv, settes fokuset enda tydeligere på relasjoner og relasjonelle 
prosesser mellom menneskene. Dette gjelder ulike sider av slike reformer: Iverksetting, 
ledelse, kommunikasjon, formell organisering, makt, identitet, lokale variasjon og bredere 
samfunnsmessige mønstre (Griffin og Stacey 2006; Johannessen 2010). Hensikten da vil 
være både å forstå og vise relasjonelle, prosessuelle sider – både i mikro og makro – som 
ikke så lett lar seg forstå eller kommer fram med andre teoretiske tilnærminger. Men det vil 
også være å skape mening i og tydeliggjøre egne erfaringer i slike prosesser. Det er også en 
vesentlig del av hensikten med bidragene i denne avhandlingen. 

 

Den lokale utviklingen på psykiatriområdet har til dels vært preget av turbulens og konflikt, 
noe som beskrives og analyseres nærmere spesielt i artikkel 2 (om den lokale omstillingen), 
men også gjennom artikkel 3 og 4. I denne utviklingen har noen bestemte sider ved 
organisering og ledelse vokst fram og etter hvert blitt tydeligere for meg; Forståelsen av den 
formelle organiseringens konsekvenser for kontakt, nærhet og avstand, hvordan ledelse kan 
inkludere og ekskludere både tema og mennesker, betydningen av formulering og 
reformulering av omstillingens temaer, betydningen av oppmerksomhet, flyt og spontanitet i 
kommunikasjonen, betydningen av lokal deltakelse og ikke minst betydningen av gjensidig 
anerkjennelse. Det samme gjelder vesentlige sider av fag og faglighet; Betydningen av 
nærhet, hierarki og relasjonell avstand mellom behandlere og pasienter, nærhet og avstand 
mellom ledere og fagansatte, relasjonelle ulikheter i forskjellige faglige tilnærminger og 
relasjoner i tverrprofesjonelt samarbeid. 

 

Disse sidene har vokst fram til å bli sentrale i min egen tenke- og skriveprosess, og slik blitt 
vesentlige både teoretisk og empirisk. De har på forskjellige måter også vært en del av en 
åpen diskusjon og samtale i legale fora i organisasjonen (for eksempel lederteam, 
helseforetaksstyre), men også blitt utviklet gjennom uformelle samtaler og prosesser utenfor 
slike fora, i det som kan kalles ”skyggeorganisasjonen” (Christensen og Johannessen 2005). 
De har vært tatt opp med kolleger, andre forskere og veiledere, og til dels blitt konkretisert 
gjennom de fire artiklene i avhandlingen. Temaene har delvis også vært gjenstand for 
leserinnlegg, artikler og debatt i lokale medier (Hegstad og Wall 2008). Slik inngår 
forhåpentligvis forskningen i kunnskapingen, samtalen og debatten om den videre utviklingen 
på området, enten dette gjelder organisering, ledelse, samarbeid eller faglig utvikling.  
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1.3. Tema og forskningsspørsmål 

 

Mennesket gjennomgår ikke en 
prosess – mennesket er prosess 
(George Herbert Mead, 1934) 

 

 

Problemstillingene for de ulike artiklene i dette arbeidet har blitt utviklet innenfor 
hovedproblemstillingen Logistikkerfaringer i psykiatri og psykisk helsearbeid: Om 
forståelse, organisering og ledelse av relasjoner i en profesjonell organisasjon i 
omstilling. Når jeg her bruker begrepene psykiatri og psykisk helsearbeid er dette fordi de to 
begrepene i seg selv sier noe om motsetninger og utviklingstrekk innen området. 
Psykiatribegrepet brukes mange ganger flertydig: Som betegnelse på et 
organisasjonsområde, tjenesteområde eller felt (”innen psykiatrien”), som en medisinsk 
spesialitet, eller som betegnelse på en type problemer ("her er det mye psykiatri"). 
Introduksjonen av begrepet psykisk helsearbeid betegner noe av den endringen og 
utviklingen som har skjedd på området. Dette begrepet brukes om et tjenesteområde – 
særlig i kommunene, men også om en faglig tilnærming – psykisk helsearbeid - som en 
annen, bredere og mer tverrprofesjonell faglig tilnærming enn psykiatri (som medisinsk 
spesialitet).  

 

Fra starten av prosjektet var hovedtemaet (så langt jeg da var kommet i retning en 
hovedproblemstilling) formulert slik: ”Logistikk i psykiatrien – fra teknologiendring til endringer 
i organisasjon, ledelse og nettverk”. Teknologi var her forstått som behandlingsteknologi. 
Dette indikerte for så vidt en forrang for det faglige; at endringer i faglighet og behandling 
medførte eller betydde organisatoriske endringer. Underveis har det kontinuerlig skjedd 
endring og utvikling i tema, spørsmål/problemstillinger, teoretiske og metodiske tilnærminger 
i prosjektet. Likevel har hovedtemaet i mitt arbeid også vært rimelig konstant: 
Logistikkledelse forstått som ledelse av forandringsprosesser i spennet mellom faglige 
tilnærminger og ledelse i psykiatri og psykisk helsearbeid. Og da inkluderes fag og relasjoner 
i logistikkbegrepet. 

 

Hva har så gjennom prosessen vokst fram til å bli det ledende temaet? Fra fag til 
organisering? Eller omvendt? Eller begge deler, altså sammenhengen og gjensidigheten 
mellom fag og organisering – forstått nettopp gjennom et utvidet logistikkbegrep? Det er nok 
mest det siste, altså den relasjonelle sammenhengen mellom fag og organisering har på 
mange måter vokst fram som det ledende temaet. Denne sammenhengen omfatter faglige 
forståelser og tilnærminger; behandlingsfaglige, organisasjonsfaglige og ledelsesfaglige. 
Men også praktiske sammenhenger, der organisatorisk omstilling og endring har 
konsekvenser for fag og der faglige tilnærminger betinger bestemte relasjoner eller forhold 
når det gjelder organisering og ledelse. Logistikk og logistikkledelse har altså vokst fram som 
det ledende temaet, men slik at logistikk her forstås på en utvidet måte. Logistikk forstås da 
relasjonelt – som sosiale handlinger og forhold mellom mennesker. Et slikt perspektiv på 
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logistikk bygger på et vitenskapsteoretisk og metodologisk perspektiv i tråd med radikal 
prosesstenkning. 

 

For å utvikle og videre utforske de underliggende problemstillingene og spørsmålene har det 
vært nødvendig å utvikle og avklare den teoretiske tilnærmingen og forståelsen. Dette bl.a. ut 
fra at fag og organisering vanligvis behandles og forstås innen ulike og atskilte disipliner, 
fagområder og teoretiske ”verdener”, noe som for så vidt gjenspeiles i mangelen på 
sammenheng mellom evalueringene av opptrappingsplanen og sykehusreformen. En 
vesentlig ambisjon med arbeidet har vært nettopp å overskride dette skillet. Hovedgrepet for 
å få til dette har vært å anlegge et relasjonelt, interaksjonistisk orientert teoretisk perspektiv 
på arbeidet i tråd med teorien om komplekse responderende prosesser (Stacey et al. 2000; 
Johannessen 2010). Jeg håper å ha bidratt til å tydeliggjøre sammenhengen i og mellom 
disse faglige ”områdene”, dvs. nettopp gjennom det relasjonelle og interaksjonistiske. 

 

Den nevnte avklaringen av teori og forståelse er ellers tatt opp, bearbeidet og utdypet i 
artikkel nr 1 ”Reformer i utakt. Selvorganisering eller avstandsledelse i psykisk helsevern” 
(Iversen og Gammelsæter 2012). Artikkelen inngår i en diskusjon om forståelse av offentlige 
reformer, og særlig om sammenhengen og kompatibilieten mellom organisering og fag 
(Byrkjeflot 2005; Griffin og Stacey 2006; Christensen og Lægreid 2011). I denne artikkelen 
utvikles en distinksjon mellom på den ene siden et rasjonalistisk-formativt perspektiv og på 
den andre siden et relasjonelt-transformativt perspektiv på faglighet, faglig samarbeid, 
organisering og ledelse. Denne distinksjonen videreføres gjennom dette sammendraget, og 
spesielt i teorikapitlet. I denne artikkelen artikkelen spør vi innledningsvis hvordan 
Sykehusreformen og Opptrappingsplanen påvirker logistikken i psykisk helsevern 
gjennom de fag-ideologiske retningene de to reformene favoriserer.  

 

Problemstillingen har endret seg underveis i skrivingen. I tidlige versjoner av artikkelen var 
problemstillingen mer knyttet opp mot endringer i sykehuspsykiatrien som felt, og i hvilke 
(motsetningsfulle) retninger de to reformene bidrar til å trekke feltet. Problemstillingen utviket 
seg gradvis mer mot å undersøke sammenhengen mellom fag og organisering. I lys av de 
teoretiske perspektivene beskrives og analyseres hovedtrekk og mønstre i de to reformene i 
forhold til organisasjonsutforming, ledelsesformer og forståelse av fag og faglige samarbeid. 
Og før vi konkluderer, diskuteres sammenhengene mellom hvordan psykiske lidelser forstås 
og utformingen av feltets logistikk. Artikkelen drøfter i stor grad endringer av relasjonelle 
forhold innen fagområdet. Disse endringene ses på ut fra de faglige mønstrene som på 
mange måter etableres på bakgrunn av og ligger i opptrappingsplanen, men også ut fra 
sykehusreformens mønstre. Dette siste går ikke minst på endringer i ledernes makt – sett i 
forhold til fagansatte. Slik sett kunne nok problemstillingen hatt et tydeligere relasjonelt preg. 
I ettertid kan vi si at det ikke så mye er reformene som sådan som påvirker (endrer) 
forholdene mellom menneskene, men mer hvordan reformenes inntegnede, brede mønstre 
inngår i samtaler, kommunikasjon og relasjonelle endringer lokalt. Mot slutten av artikkelen 
reises også spørsmål om hvilken betydning nye reformer som samhandlingsreformen kan få 
for dette området. 
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Innen avhandlingens hovedproblemstilling har jeg jobbet med utvikling av problemstillingene 
som er reist i de enkelte artiklene helt fra starten av prosjektet høsten 2005. Tre av disse 
problemstillingene er knyttet til lokale utviklings- og endringsprosesser på psykisk helse-
området, i det lokale helseforetaket. Den underliggende tanken bak prioriteringen av lokale 
spørsmål og forhold, er at utviklings- og endringsprosesser alltid kommer til uttrykk som egne 
lokale prosesser. Nasjonale mønstre og endringsprosesser blir altså konkretisert eller 
spesifisert lokalt. Ved å analysere noen av disse prosessene relativt detaljert, har det vært 
meningen å vise hvorfor og hvordan dette skjer, altså hvordan reformene utspilles som 
relasjonelle endringer gjennom samarbeid, spenninger og konflikter lokalt (Stacey 2005). 
Tanken har vært at kunnskap fra de lokale prosessene kan bidra til å forstå bedre eller på en 
annen måte de fenomenene som undersøkes også i en bredere, nasjonal sammenheng – 
altså som offentlige reformer. Det har også vært en tanke at slike lokale erfaringer kan si noe 
om disse fenomenene som kan ha verdi eller gyldighet for tilsvarende eller lignende 
prosesser, andre steder og i andre situasjoner (Jacobsen 2000:214). 

 

En slik problemstilling handler om omstillingsledelse i en avdeling innen psykisk helsevern 
lokalt, og tas opp i en egen artikkel - Artikkel nr. 2 (Iversen 2013). Her reises spørsmålet: 
Hva er det med måten omstillingen ledes på som medfører organisatoriske 
problemer? Artikkelen inngår i diskusjonen om ledelse og implementering av offentlige 
omstillinger eller reformer, ofte forstått som en del av NPM eller post-NPM (Jacobsen 2004; 
Griffin og Stacey 2006; Christensen og Lægreid 2007c; Christensen et al. 2010). I denne 
artikkelen forsøker jeg ikke bare å vise at NPM (New Public Management)-pregede reformer 
ofte møter problemer, men jeg går også nærmere inn på hva det er med selve måten 
omstillingen ledes på som bidrar til at disse problemene vokser fram – og senere eskalerer til 
åpen konflikt.  

 

Forskningsspørsmålet har ikke endret seg mye underveis i arbeidet med artikkelen, men 
framstillingen og forståelsen har gradvis blitt tydeliggjort i retning bestemte sider av "saken", 
nemlig formel organisering, omstillingsledelse og kommunikasjon. For å undersøke 
problemstillingen har jeg valgt å gå nært inn på tre deler eller sider av den lokale 
omstillingsprosessen. Det gjelder for det første hvordan ledelsesmåten i omstillingens 
innledning bidrar til de problemene som vokste fram videre. Dernest gjelder det hvordan 
omstillingsprosessen utviklet seg underveis, der jeg identifiserer en ledelsesmessig vending 
og endring av maktforholdene, og hvordan denne vendingen bidro til at problemene 
eskalerte til spenninger, motstand og konflikt. Til slutt analyseres hvordan omstillingen 
utspilte seg ved en underliggende faglig-organisatorisk enhet. Denne delen av omstillingen 
ble på mange måter en maktens prøvestein der omstillingsledelsen også ble utfordret av 
fagansatte og lokal ledelse. 

 

Omstillingsprosessene lokalt knyttes her sammen med bredere regionale og nasjonale  
mønstre på flere måter. Det gjelder særlig organisasjons- og ledelsesmønstre fra 
sykehusreformen, men også mønstre fra opptrappingsplanen for psykisk helse som gjelder 
fagutvikling og forskning. Det teoretiske perspektivet for analyse og drøfting er primært 
relasjonelt og transformativt. Men dette perspektivet – som har blitt tydeliggjort underveis i 
arbeidet - kontrasteres mot et rasjonalistisk og formativt perspektiv spesielt fordi et slikt 
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perspektiv i stor grad ble anvendt i omstillingen, kfr. også de grunnleggende trekkene ved 
sykehusreformen (Iversen og Gammelsæter 2012). Sammenlignet med artikkel nr. 1, 
tydeliggjøres det relasjonelle perspektivet her særlig innen organisatoriske dimensjoner som 
organisasjonsforståelse, omstillingsledelse og kommunikasjon. Her knyttes også forbindelser 
tydeligere til forskning, prinsipper og tenkemåter i andre teoretiske tilnærminger til offentlige 
reformer, f.eks. når det gjelder strategiske endringer. Jeg har underveis forsøkt å få fram 
refleksjoner om egen rolle og plass i historien, altså at dette også blir et refleksivt narrativ. 

 

Den tredje problemstillingen som tas opp i en egen artikkel - Artikkel nr. 3 - er (Iversen 
2011): Hvordan påvirker tilnærminger til organisering og ledelse pasientbehandling – 
gjennom innvirkning på kunnskapsprosesser? Sammenhengen innen og mellom 
organisering/ledelse og pasientbehandling behandles her innenfor en teoretisk ramme der 
det skilles mellom to ulike ideologier: 1) Evidensbasert Medisin og Praksis (EBMP) og 2) 
Relasjonell ideologi. For å belyse spørsmålet fortelles historien om etablering/oppbygging og 
senere nedbygging og avvikling av en egen enhet/team for fagutvikling og forskning i den 
lokale avdelingen innen psykisk helsevern - i perioden 2004-2008. For å analysere 
organisasjons- og ledelsesprosessenes innvirkning på kunnskap og pasientbehandling ses 
det spesielt på hvordan spesielt fire tema knyttet til fagutvikling og forskning vokste fram og 
ble anerkjent i organisasjonen, nemlig: 

 

• Viktigheten av forskning, utvikling og utdanning 
• Betydningen av tverrprofesjonell kompetanse og tverrprofesjonelt samarbeid 
• Behovet for bruker-orientering, brukermedvirkning og verdsetting av brukerrolle og 

brukerkompetanse 
• Viktigheten av samarbeid med kommunene og brukernes netteverk 

 

I artikkelen tar jeg opp hva disse temaene betydde og hvordan betydningen endret seg 
underveis i prosessen. Deretter settes det fokus på hvordan disse temaene gjennom nye 
ledere og deres handlinger ble forsøkt fjernet fra omstillingens offisielle dagsorden og 
erstattet med nye omstillingstema, som omorganisering, økonomisk innsparing og 
nedbemanning. Denne endringen i ledelse og organisatoriske tema knyttes så sammen med 
konsekvenser for kunnskap, profesjonelle tilnærminger og pasientbehandling. 

 

Den fjerde problemstillingen som tas opp i en egen artikkel - Artikkel nr. 4 - er (Iversen og 
Ødegård 2010): Hvordan opplever fagfolk i en akuttenhet for voksne at ledelse påvirker 
utvikling av tverrprofesjonelt samarbeid? I artikkelen ser vi nærmere på hvordan ansatte 
ved en akuttenhet i psykisk helsevern for voksne opplever fenomenet samarbeid. Vi hadde et 
forberedende feltarbeid og intervjuet senere sju ansatte for å finne ut mer om hvordan de 
opplevde samarbeidet med sine overordnede ledere (ledere over ”enhetsnivået”) og 
samarbeidet innad i enheten. Vi undersøkte også hvordan ansatte opplevde samarbeidet 
med ”eksterne” aktører som ansatte i kommunene og ved den lokale høgskolen. Det er altså 
forholdet mellom ledelse og (tverrprofesjonelt) samarbeid som tas opp, ut i fra en antakelse 
om at ledelsesprosesser har vesentlig betydning for samarbeid. Teoretisk er artikkelen 
basert på teorien om komplekse responderende prosesser. Gjennom arbeidet med denne 
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artikkelen utviklet vi begrepene "ledelse på avstand" og "nærhetsledelse", nettopp ut fra 
opplevelser av avstand og nærhet i relasjonene. Disse begrepene tas med videre og 
tydeliggjøres bedre i artikkel nr. 1 og i dette sammendraget. 

 

Slik er altså hovedproblemstillingen i arbeidet belyst gjennom de fire artiklene som handler 
om: 

 

• Artikkel 1: Reformer i utakt: Om hvordan relasjonelle mønstre i sykehusreformen og 
opptrappingsplanen påvirker logistikken i psykisk helsevern 

• Artikkel 2: Omstillingsledelse innen psykiatrien: Om hva det er med måten 
omstillingsprosessen ledes på i den studerte avdelingen som medfører 
organisatoriske problemer? 

• Artikkel 3: Ledelsens og organiseringens påvirkning på kunnskap og 
pasientbehandling: Om etablering og avvikling av en enhet/team for fagutvikling og 
forskning 

• Artikkel 4: Ledelse og samarbeid: Om hvordan fagansatte opplever at ledelse 
påvirker utvikling av tverrprofesjonelt samarbeid i en akuttenhet for voksne 

 

Sammenhengen mellom de fire artiklene er da slik at den første artikkelen primært behandler 
reformmønstrenes konsekvenser for og sammenheng med faglige tilnærminger og 
profesjonelt samarbeid. Det dreier seg da om hvordan bredere, samfunnsmessige 
reformmønstre påvirker hvordan logistikken i feltet utformes lokalt. Den andre artikkelen viser 
da nærmerehvordan endringene utspilles lokalt, i omstillingen nettopp i den aktuelle 
avdelingen i psykisk helsevern. Her behandles spesielt forholdet mellom omstillingsledelsen 
og lokale fagansatte. Den tredje artikkelen tar opp omstillingens konsekvenser for 
kunnskapsutvikling og faglige tilnærminger. Den siste artikkelen går nærmere inn på faglig 
samarbeid, og hvordan samarbeid henger sammen med ledelse. Det er her hele tiden snakk 
om gjensidighet og sammenheng i prosessene.  

 



 

 



 

 

2. Reformkontekst 

 

You can’t always get what you want 
But if you try some times,  
well you might find 
You get what you need  
(M. Jagger, K. Richards, 1968)   

 

2.1. Helseforetaksreformen (sykehusreformen) 

Psykiatrien var ikke det sentrale målområdet for sykehusreformen, men den fulgte likevel 
med i dragsuget av en reform som særlig var innrettet mot de somatiske helsetjenestene og 
sykehusene. Reformen innebar at fylkeskommunale sykehus og institusjoner ble 
omorganisert fra fylkeskommunal forvaltningsvirksomhet til mer fristilte statlige foretak på to 
organisatoriske nivåer i en konsernmodell (Ot. prp. nr. 66 (2000-2001)). Reformen 
videreførte prinsippet om enhetlig ledelse som var utredet og tatt inn i 
spesialisthelsetjenesteloven fra 1999 (NOU (1997:2) ; Torjesen 2007). Dette var del av en 
tenkning og praksis der pasientene gradvis mer ble omdefinert til ”kunder” eller ”brukere” og 
der myndighetene så behov for en annen organisering og bedre kontroll med ressursbruken. 
Helseforetakene skulle heretter styres mer ”helhetlig”, gjennom enhetlig, tydelig, myndiggjort 
og endringsorientert ledelse ovenfra. Profesjonene skulle bringes inn under ledelsens 
kontroll, budsjettene skulle holdes og politikere på lokalt og fylkeskommunalt plan skulle 
temmes (Ramsdal og Skorstad 2004; Torjesen 2007). 

 

Reformen inneholdt viktige endringer i organisering og ledelse som samlet kan sies å utgjøre 
utgjøre en pakke av konsistente og NPM-lignende trekk og prinsipper: 

 

• Konsern- eller divisjonsorganisering i en to-nivå modell med mor- og datterforetak 
• Profesjonalisering av ledelse – lovfesting av enhetlig ledelse 
• De profesjonelle ledernes makt styrkes – makten skyves bort fra fagfolkene 
• Profesjonelle styrer – politikerne på armlengdes avstand (senere noe modifisert) 
• Overføring av eierskapet til staten 
• Ideologi om brukerorientering og brukermedvirkning 
• Mer markedsstyring gjennom fritt sykehusvalg og DRG-finansiering 

(stykkprisfinansiering, gradvis innført litt tidligere) 
 

Disse prinsippene har slik også blitt anvendt på det psykiske helsevernet, bortsett fra DRG-
finansieringen. Gjennom poliklinikk-refusjon har imidlertid likevel stykkpris-prinsippet blitt 
innført også her – om enn i mindre grad. 
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Sykehusreformen (Ot. prp. nr. 66 (2000-2001) ; Forskningsrådet 2007) kan ses som del av 
en ”bølge” av offentlige reformer, der mye av tankegodset er hentet fra privat sektor. Innen 
samfunnsfaglig forskning er det mange som har benevnt denne reformbølgen som NPM 
(New Public Management), ev. med senere innslag av elementer for styring og samordning 
som kan kalles post-NPM (Christensen og Lægreid 2002; Lian 2003; Ramsdal og Skorstad 
2004; Christensen og Lægreid 2007c; Røvik 2007; Christensen et al. 2010). Bakgrunnen for 
denne tenkningen kan spores i ulike organisasjonsteoretiske tradisjoner og retninger, fra 
Scientific Management via den sosio-tekniske skolen og Human Relations til institusjonell 
teori, Business Process Reingeneering (BPR), public choice-teori, prinsipal agent-teori og 
transaksjonskostnadsteori (Røvik 2007). Økonimisk inspirerte reformideer begrunnes ofte ut 
fra de tre sistnevnte teoriene. Post-NPM kan nok sies å bygge både på instrumentell 
organisasjonsteori og mer systemisk, samspillsorientert organisasjonsteori som 
nettverksteori og Governance-teori (Christensen et al. 2007; Vabo og Røiseland 2008; 
Hansen 2011) 

 

Organisasjons- og ledelsestenkningen i sykehusreformen kan også sies å være sterkt preget 
av og inspirert av systemiske tilnærminger, med fokus på ulike og atskilte individer, enheter, 
nivåer og ”helheter” (Iversen og Gammelsæter 2012), på samme måte som lignende 
offentlige reformer internasjonalt (Griffin og Stacey 2006). Tenkningen kan forstås som sterkt 
influert av både rasjonell og formativ teleologi. Med teleologi mener jeg her årsaker til 
bevegelse mot en sluttilstand (Stacey et al. 2000). Formativ teleologi betyr at bevegelsen 
skjer til former som allerede er bestemt eller lagt inn på forhånd, slik som frøet som beveger 
mot sin forutbestemte, modne form, altså treet. Med rasjonell teleologi forstås at årsaken til 
bevegelsen finnes i aktørenes frie, rasjonelle valg. Denne teleologiske dualismen preger 
svært mye av organisasjonstenkningen som er inspirert av systemteori (Stacey et al. 2000). 

 

Her kan det også identifiseres endringer knyttet til legitimeringen av selve det profesjonelle 
arbeidet: Gjennom krav og forventninger om å vise fram visse sider av arbeidet ved 
tilbakeføring av resultater og innsyn i virksomheten i form av måling, telling, rapportering, 
kvalitetsregistre, brukerundersøkelser etc, synliggjøres sider av innholdet i det profesjonelle 
arbeidet på andre måter enn før (Griffin og Stacey 2006; Blomgren og Sahlin 2007). Dette 
kan ses som endringer i maktens kunnskap og faglige teknologi, ved at ledere styrer 
gjennom slike nye og til dels gjennomsiktige virkemidler. Det samme gjelder de nye 
ledelsesformene; den tidligere fagbaserte og mer kollegiale ledelsen er ikke lenger 
tilstrekkelig. Det kreves andre former for ledelse, med andre relasjoner til profesjonell 
kunnskap og praksis. Profesjonene må inngå i styringen på nye måter, måter som også 
impliserer at de profesjonelle styres på en annen måte enn før, fortrinnsvis av og gjennom de 
nye enhetlige lederne og deres systemer.  

 

Lederne får gjennom reformene mer makt til å lede, mens fagansatte i større grad tilordnes 
faglige oppgaver – innenfor ledelsesbestemte organisatoriske og økonomiske rammer 
(Griffin og Stacey 2006; Iversen og Gammelsæter 2012; Iversen 2013). I sentrale spørsmål 
mister fagansatte makt, til rasjonelle ledere som skal få større rom og mer makt nettopp til å 
lede. Oppgaver og funksjoner skal så fordeles mer rasjonelt ledelsesmessig (NOU (1997:2)). 
Organisasjonsenhetene skal designes slik at de lar seg lede og styre ovenfra. Resultater skal 
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rapporteres og kunne kontrolleres i forhold til målene. Kunnskapen skal gjøres tilgjengelig 
også for lederne. Lederne plasseres utenfor eller på grensen til de organisasjoner de skal 
lede, og tillegges omfattende frihet. Andre ansatte blir derimot gjort til mer ufrie bestandeler i 
det ”helhetlige” systemet (Johannessen 2010). Slik kan sykehusreformen også ses som en 
maktreform, noe som også kommer til uttrykk overfor det psykiske helsevernet (Karlsson 
2008; Iversen og Gammelsæter 2012; Iversen 2013). 

 

2.2. Opptrappingsplanen for psykisk helse 

Opptrappingsplanen for psykisk helse ble vedtatt i 1998. Den kom altså før 
sykehusreformen, og bygde på en omfattende gjennomgang og kritikk av det psykiske 
helsevernet i Norge (St.meld. nr 25 (1996-97) ; St.prop. nr. 63 (1997-98)). Sjelden har vel et 
helse- og sosialpolitisk område fått så dårlige skussmål som psykisk helse-området fikk i 
Stortingsmelding nr. 25 fra 1996. ”Hoveddiagnosen” på feltet var at det er ”brist i alle ledd”: 

 

• Det er for liten kapasitet i tilbudene til pasienter med psykiske lidelser 
• Det er for dårlig utbygde tjenester i mange kommuner 
• Det er for få tilgjengelige behandlingsplasser i sikkerhetsavdelinger og på psykiatriske 

sykehus 
• Det er for høye terskler for pasientene og for vanskelig å slippe til 
• Det går for lang tid fra første sykdomstegn til behandling settes inn 
• Det er for dårlig oppfølging etter utskrivelse fra sykehus 
• Det er for mange pasienter som blir skrevet ut for tidlig 
• Det er for dårlig kvalitetssikring av tjenestene 

 

Strategiene planen tok til orde for var preget av tilføring av penger og personell, styrking av 
relasjonelle og kontekstuelle faglige tilnærminger, styrking av kompetansen (flere stillinger på 
høyskole-/universitetsnivå, fagutvikling, forskning m.m.), omstrukturering (mer ansvar og 
ressurser til DistriktsPsykiatriske Sentra og kommunene) og mer brukerorientering og 
brukermedvirkning. På mange måter reflekterte planen mange av de framvoksende faglige 
trendene internasjonalt. Dette medførte at brukerorienterte, kontekstuelt og relasjonelt 
orienterte faglige tilnærminger ble løftet fram på bekostning av medisinske 
behandlingsformer (Karlsson 2008). Disse tilnærmingene ble til dels omformet og fargelagt i 
språk, strategier og tiltak med et mer eklektisk (Wifstad 1997), ”helhetlig” og harmonisk preg. 
Dette ble gjort med bakgrunn i en form for "helhetlig" ideologisk grunntanke: Brukerens 
behov i sentrum (Forskningsrådet 2009). Denne "helheten" kan sies å ha et tydelig 
systemteoretisk preg (Iversen 2013). 

 

De vedtatte målene i planen var i hovedsak kvantitative. Det var mål for vekst i bevilgninger 
til kommunene og spesialisttjenestene, for økning i polikliniske konsultasjoner, i antall 
stillinger av bestemte kategorier, utbygging av Distriktspsykiatriske Sentra (DPS), utbygging 
av omsorgsboliger, styrking av hjemmetjenester, styrking av sysselsettingstiltak, flere aktive 
behandlingsplasser, økt poliklinisk aktivitet, utbygging av ambulante tjenester og stimulering 
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av utdanning og forskning (St.prop. nr. 63 (1997-98) ; Forskningsrådet 2009). Virkemidlene 
var knyttet opp mot dette, i form av øremerkede økonomiske tilskudd til kommunene, 
spesialisttjenesten og andre, utdanningspolitiske virkemidler, juridiske virkemidler (lov, 
forskrifter og rundskriv) og faglig planlegging, veiledning og rapportering (påbudt planlegging, 
skriftlige veiledere, rådgiverstillinger). Evalueringsrapportene viser at de kvantitative målene 
stort sett ble oppfyllt eller overoppfyllt (Forskningsrådet 2009). 

 

Det var muligens nødvendig for planleggerne i departementet og Helsedirektoratet å forme ut 
planen på denne ”harmoniske” måten for å få til en tilstrekkelig bred politisk og faglig 
oppslutning om den. Imidlertid medførte en slik utforming også at mer problematiske og 
spenningsfylte sider av ”saken” (reformen) ble tonet ned og slik unndratt debatt. Det gjelder 
sentrale spørsmå knyttet til behandlingskulturelle forhold, maktrelasjoner og motsetninger i 
kunnskapssyn og behandlingstenkning i feltet (Ørstavik 2008). Dette preger også 
evalueringen av Opptrappingsplanen, ved at slike forhold i liten grad er tatt opp 
(Forskningsrådet 2009). Ørstavik (2008) hevder at Opptrappingsplanen ved å unngå å ta opp 
slike viktige grunnlagsproblemer kan ha forhindret at en har kommet så langt som en burde, 
fordi planen ikke gikk til problemenes kjerne og tok et oppgjør med de viktigste forholdene 
som forhindrer godt psykisk helsearbeid, nemlig: 

 

• En paternalistisk kultur 
• Et ensidig kunnskapssyn 
• Makt som tilsløres og gis andre navn 

 

I stedet ”kamuflerte” planleggerne disse forholdene med noe (nesten) alle var enige om: 
brukermedvirkning, omstrukturering, mer poliklinikk, bedre hjemmetjenester, bedre 
samarbeid, og behovet for mer ressurser (penger, personell, nye og mer moderne hus). 
Dette betyr også at Opptrappingsplanen i liten grad tok opp spørsmålet om makt i forholdet 
mellom profesjonene og brukerne, mellom de ulike profesjonene og hvordan makt kan ses i 
sammenheng med ulike faglige tilnærminger. I planens strategier og tiltak ligger en viss 
vridning bort fra medisinsk kunnskap og i retning brukerorientert, relasjonell og kontekstuell 
kunnskap. Men denne vridningen skjules ved at faglige motsetninger og motsetninger knyttet 
til behandlingskulturelle forhold (ideologi, normer, holdninger) og brukernes rolle og 
relasjoner til profesjonelle i liten grad tematiseres i planen.  

 



 

 

3. Teoretisk tilnærming 

 
Ring the bells that still can ring 
Forget your perfect offering 
There is a crack in everything 
That's how the light gets in 
(Leonard Cohen, 1992). 

 

3.1. Innledning; tenkning og teoretisk bevegelse 

Min opprinnelige ide var å studere lokale endringer i det jeg oppfattet som det psykiatriske 
”systemet” og ”feltet”, og spesielt ”sykehusdelen” av dette feltet. Jeg planla å undersøke 
organisatoriske bånd, institusjonelle logikker, endringer i organisatoriske grenser og 
organisasjonsformer, grenser mellom organisasatoriske felt/delfelt osv. Ut fra et slikt 
perspektiv ville jeg se på forbindelser mellom strukturelle endringer og de endringene i 
behandlingstilnærminger/-praksiser som vi kan identifisere.  Dette ville jeg gjøre i hovedsak 
ut fra et nyinstitusjonelt organisasjonperspektiv, men supplert med andre teoretiske 
perspektiver og tilnærminger for de helsefaglige områdene. Etter hvert fant jeg å ville gå bort 
fra denne idéen og dette perspektivet. 

 

En grunn for dette valget og denne bevegelsen var at jeg opplevde at en 
institusjonell/nyinstitusjonell tilnærming (slik jeg oppfattet den) ikke kunne hjelpe meg å 
håndtere mine egne prosesserfaringer på en god (nok) måte. Det kunne heller ikke 
dominerende fagteorier innen psykisk helsearbeid eller sosialt arbeid, slik som kognitiv teori, 
nettverksteori eller psykodynamisk teori. Dette handlet altså særlig om forståelsen av mine 
egne erfaringer underveis, med enkeltmennesker og grupper – men også om 
sammenhengen med de bredere endringene i dette fagområdet. Det gjaldt spesielt erfaringer 
fra ledelse, omorganisering, nedbemanning og fagutviklingsprosesser, slik disse prosessene 
foregikk i formelle fora, men også uformelt. Det var ikke vanskelig å se og framstille enheter, 
elementer, institusjoner, organisasjonsfelt eller logikker, men vanskeligere å beskrive, forstå 
og analysere selve endrings- eller omstillingsprosessene på en meningsfull måte. 

 

Det var nok sammenhengene mellom det organisatoriske og det faglige som var mest 
problematisk. De nyinstitusjonelle teoriene og begrepene kunne nok være tjenlige for 
organisasjon og ledelse. Men for meg ble særlig koplingen til endringsprosessene og til de 
faglige områdene og teoriene vanskelig. Det var vanskelig på det aktuelle tidspunktet å sette 
fingeren akkurat på hva problemet var. Jeg var heller ikke godt nok i stand til å klargjøre 
sammenhengene mellom de (konkurrerende) faglige teoriene og tilnærmingene, enten det 
gjaldt psykodynamiske, bio-medisinske, recoveryorienterte eller kognitive fagretninger. Det 
hadde å gjøre med min egen faglige og teoretiske utilstrekkelighet.  
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Jeg utviklet gradvis en annen tilnærming til eller måte å forstå mennesker, organisatoriske 
endringer og bedringsprosesser på, både i bred forstand og innen psykisk helse/psykisk 
helsevern. Dette var en tilnærming mer i tråd med kompleksitetsteori, gradvis forstått som 
komplekse responderende prosesser. Denne forståelsen var etter min opplevelse og 
oppfatning mer gjennomført prosessorientert, noe jeg opplevde som meningsfullt og 
anvendbart for mine formål (Stacey 2003; Topor 2006; Stacey 2008). På noen vesentlige 
punkter oppfattet jeg at denne tilnærmingen sto i motstrid til dominerende organisasjon- og 
ledelsesteori, herunder nyinstitusjonell teori. Den sto også i motstrid til dominerende 
fagteorier på psykisk helse-området. Et sentralt poeng her var nettopp dette med 
sammenhengen mellom ulike fagområder. En interaksjonistisk orientert 
kompleksitetstenkning ble for meg fruktbar innen organisering og ledelse, men også i 
forståelse av psykiske problemer, helse og bedringsprosesser. Dermed kunne denne 
tenkningen bli en bro mellom disse områdene. 

 

Dette hadde derfor å gjøre med egen teoretiske utvikling og endring, i lys av de erfaringene 
jeg gjorde og den bakgrunnen jeg hadde. Jeg hadde faglig bakgrunn fra statsvitenskap, 
organisasjonsteori, psykiatri og sosialt arbeid. Vi kan kanskje si at mye av dagens 
organisasjonsteori grovt sett befinner seg innenfor en systemteoretisk referanseramme, en 
form for helhetlig systemteori (Scott 1981; Stacey et al. 2000; Johannessen 2010). Dette 
gjelder også på ulike måter for institusjonalisme og nyinstitusjonalisme som jeg hadde 
orientert meg mot (Stacey 2008; Johannessen 2010), for dominerende teorier i og om sosialt 
arbeid (Hutchinson og Oltedal 2003), og for sentrale fagteorier innen psykiatri og psykisk 
helsearbeid som kognitiv teori, nettverksteori og psykodynamisk teori (Stacey 2003). Dette 
kan og bør selvsagt nyanseres, og mer om dette senere. Denne referanserammen ble på 
noen måter for begrensende for mitt prosjekt slik jeg opplevde det.  

 

Den "helhetlige" systemtenkningen, i hovedsak med utgangspunkt i generell systemteori og 
kybernitikk, kan sies å være basert særlig på to grunnleggende skiller: For det første skillet 
mellom struktur og prosess, dernest skillet mellom ulike nivåer i menneskelig handling 
(individet og gruppen/det sosiale) (Stacey et al. 2000; Stacey 2008; Johannessen 2010). For 
organisasjoner forstås da prosesser primært som noe som foregår inne i strukturer, og 
strukturer tenkes bl.a. som grenser mellom delsystemer og i forhold til omgivelsene/større 
systemer. Prosessene kan påvirkes og styres av ledere som mer eller mindre står eller kan 
stille seg utenfor systemet, gjennom strukturendringer, kulturendringer og ledelsesprosesser. 
Noen forskere prioriterer prosesser foran strukturer, andre motsatt, men felles er at skillet 
opprettholdes (Johannessen 2010). Denne teoretiske dualismen brøt med en radikal 
prosessforståelse slik den vokste fram hos meg.  

 

Perspektivene og grunnforståelsen i kompleksitetstenkningen har naturligvis betydning også 
for synet på kunnskap og forskning. Sentralt her er at kunnskap ikke primært er noe som 
enkeltpersoner eller grupper/organisasjoner har i sine egne hoder, kropper eller systemer, 
slik oppfatningen av kunnskap kan framstilles innenfor en instrumentell, analytisk modell eller 
i systemtenkningen (Arbnor og Bjerke 1997; Dysthe 2001; Johannessen 2003a; Stacey 
2008). Kunnskap er alternativt et fenomen som skapes, finnes og endres i samhandling 
gjennom språk. Dette innbefatter også individuelle indre/stille samtaler mennesker har med 



   3 Teoretisk tilnærming 

19 

seg selv (tenkning). Kunnskap handler om identitet, som samtidig er både individuell og 
sosial (Stacey 2008). 

 

Hvilket bilde eller modell vi har av mennesket har alltid vært et sentralt vitenskapsteoretisk 
spørsmål, ikke bare i samfunnsvitenskapene (Guneriussen 1999; Grimen 2004). Spørsmålet 
blir påtrengende når vi skal utforske, forstå eller forsøke å forklare ulike forhold eller 
fenomener i samfunnet, også endringer i psykisk helse-området. Kompleksitetstenkningen 
tar sitt utgangspunkt i en relasjonell menneskemodell (Hollis 1977; Grimen 2004), dvs. ett 
sett oppfatninger om menneskets natur og om hvordan menneskelige handlinger kan 
forklares. Slike modeller kan være både åpne og skjulte i samfunnsforskningen. Grimen viser 
til den engelske filosofen Martin Hollis og sier at dersom vi følger Hollis’ synspunkt, er den 
menneskemodellen en samfunnsforsker har viktig både med tanke på hva forskeren ser som 
viktige data og for hvilken type forklaringer på fenomener og handlinger som blir relevante og 
dekkende (Grimen 2004; 71).    

 

Det kan være ulike synspunkter på hvilken status eller plass menneskemodeller har i 
samfunnsforskning. Grimen skiller grovt mellom fire slike ulike synspunkter: 1) 
menneskemodeller som empiriske hypoteser, 2) som filosofisk antropologi, 3) som 
heuristiske hjelpemidler og 4) som normative idealer. Disse synspunktene kan også på ulike 
måter kombineres, ved at en menneskemodell samtidig kan være empirisk bekreftet, tjene 
som et filosofisk utgangspunkt for synspunkter på vesenstrekk ved mennesket og være et 
heuristisk hjelpemiddel i forskning. For eksempel kan en modell av mennesket som symbolsk 
interaksjonistisk eller relasjonelt være empirisk belagt i forskning omkring språk, utvikling og 
endringer. Videre kan en slik oppfatning om menneskets natur eller grunnleggende eksistens 
være meningsfull som utgangspunkt for tenkning eller samtale om vesenstrekk ved det å 
være menneske eller om det å forske på/med mennesker i ulike sammenhenger. En slik 
modell kan også være et viktig utgangspunkt for tenkning og valg når det gjelder 
framgangsmåter eller utvalg av tema, enheter eller prosesser i forskningen. Grimen peker i 
sin bok på at menneskemodeller både kan være biologiske, systemteoretiske, psykologiske 
og mer genuint sosiale.  

 

Hvilke menneskemodeller vi legger til grunn har også betydning for begreper vi bruker i 
forståelse av individer, organisasjoner og samfunn. For eksempel vil noen begreper som 
viser til enkeltindivider være ikke-relasjonelle (valg, preferanse, holdning m.m.), mens andre 
vil være mer relasjonelle siden de viser til relasjoner mellom mennesker (far, pasient, 
samtale m.m.) (Grimen 2004). Med en relasjonell menneskemodell forstår jeg her en 
grunnleggende oppfatning av at mennesket individuelt og som art ontologisk og 
epistemologisk sett kontinuerlig skapes, formes og endres i sine relasjoner, gjennom språk 
og kroppslig relatering med andre mennesker – og med natur og teknologi. Mennesket er så 
å si sine relasjoner, dvs. i kontinuerlig pågående kommunikativ samhandling med andre. 
Resultatet av slik samhandling er prinsipielt og konkret uforutsigbart, fordi mennesket i sine 
prosesser har evnen til å skape nye tanker, nye tegn og nye handlinger. Samhandling er 
derfor kontinuerlig og uforutsigbart framvoksende. Stabilitet og endring skapes samtidig, og 
begreper som organisering, ledelse, kunnskap og forskning gis et relasjonelt innhold (Mead 
1962; Stacey et al. 2000). 
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Denne vitenskapsteoretiske, metodologiske grunnforståelsen får i neste omgang 
konsekvenser for teoretiske valg når det gjelder de fenomenene jeg her har utforsket. Noe av 
dette har jeg kommet inn på foran, jfr. kapitlene 1 og 2. Jeg vil komme mer inn på selve 
teorigrunnlaget videre i dette kapitlet, selv om alt av dette ikke anvendes direkte i analyse 
eller diskusjon. Jeg anser det likevel viktig for å etterspore og vise grunnlaget for og 
forståelsen bak den relasjonelle, transformative tenkningen, altså selve grunnlaget for 
bevegelse og endring. Det har også vært nødvendig å gå nærmere inn på teorigrunnlaget for 
den helhetlige systemtenkningen fordi den gjennomsyrer teori og praksis i samfunnet både 
når det gjelder fag, organisering og offentlige reformer. 

 

3.2. Systemteori 

3.2.1 Organisasjon og systemteori 
Stacey m.fl. (2000) hevder at dagens dominerende organisasjonsdiskurs er basert på to 
historiske tradisjoner eller ”spor”: 1) Scientific Management  og 2) Systemteori. De hevder at 
begge disse baserer seg på en naturvitenskapelig tenkning om menneskelig handling på 
måter som gjenspeiler Kants dualisme. Kant konstruerte en dobbelthet i sine forsøk på å 
løse debatten om kunnskapens natur (Johannessen og Solem 2007). På den ene siden er 
selve virkeligheten og på den andre den menneskelig sansbare virkeligheten. Mens vi faktisk 
kan oppnå kunnskap om den sansbare virkeligheten kan vi egentlig ikke vite noe om selve 
virkeligheten. Når Kant behandlet naturen, bygde han på en formativ teleologi; Han forutsatte 
at egenskaper var foldet inn i organismene i naturen i utgangspunktet. Disse egenskapene 
kunne så foldes ut gjennom naturens bevegelse i retning en moden tilstand av seg selv. Når 
det gjelder menneskelig handling mente Kant derimot at mennesker kan gjøre frie og 
rasjonelle valg, at de altså følger en rasjonalistisk teleologi. De folder ikke bare ut sine 
innlagte eller iboende egenskaper, men kan velge fritt. 

 

Disse teoretiske perspektivene former synet på relasjoner og samhandling i organisasjoner 
på bestemte måter. Menneskelig frihet, deltakelse og samhandling blir ”ekskludert” og 
plassert utenfor redskapet eller systemet. Dette problemet har man i den dominerende, 
systemiske organisasjonsdiskursen sett og forsøkt å gripe, bl.a. ved å ”styre inn” i 
organisasjonen deltakende prosesser eller demokrati, og slik utvide grensene for systemet. 
Dette kan gå på ulike former for deltakelse og medvirkning (kfr. bestemmelser om dette i lov- 
og avtaleverk for arbeidslivet), men også på dobbeltheten i ledernes egen plass og posisjon: 
Man samtidig både er og er ikke medlem av organisasjonen – man kan stille seg utenfor. Det 
kan også gå på å forsøke å bygge inn nyskaping og kontinuerlig læring i systemene, slik det 
for eksempel framstilles gjennom begrepet lærende organisasjoner. Ellers finnes en rekke 
prinsipper og teknikker som skal sikre medvirkning innenfor et system eller en organisasjon 
(Stacey et al. 2000). Men lederen står fremdeles utenfor eller på grensen til systemet, og 
skillet mellom lederen og organisasjonen (og dermed de andre organisasjonsmedlemmene 
innenfor) opprettholdes. Disse to tenkemåtene (Scientific Management og Systemtenkning) 
greier derfor ikke fullt ut å forklare eller ta i betraktning menneskelig frihet og mulighetene for 
transformativ forandring, altså at man gjennom uforutsigbare og paradoksale prosesser kan 
overskride former eller mønstre som på forhånd er gitt. 
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Systemteori ble først utviklet av forskere som arbeidet på flere beslektede områder i 1930- 
og 40-årene, og der flere viktige arbeider ble publisert rundt 1950. De sentrale områdene var 
bl.a. systemkontroll, computerspråk og etablering av en ny psykologisk tenkning som 
reaksjon på adferdstenkningen – dvs. kognitiv psykologi eller kognitivisme (Stacey et al. 
2000; 64). Disse teoriene ble samlet sett utviklet til en ny såkalt ”helhetlig” tenkemåte, der 
”helheten” ble betraktet som et system og deler av dette som delsystemer inn under selve 
systemet. Systemet ble i sin tur tenkt eller sett som del av et større system (”suprasystem”), i 
en slags kinesisk eske-struktur. Dette medførte også at fokuset skiftet fra de enkelte delene 
(og summen av disse) til samspillet mellom delene i utformingen av et større system og til 
systemenes samspill i utformingen av et suprasystem (Stacey et al. 2000; Johannessen og 
Solem 2007).   

 

De nye systemteoriene ble utviklet langs tre hovedretninger eller ”spor”: 1) Generell 
systemteori, 2) Kybernetikk og 3) Systemdynamikk. Alle disse tre retningene fikk mye 
oppmerksomhet, noe som definitivt også gjelder utviklingen av kognitiv psykologi og 
computere/computerspråk. Det er grunn til å merke seg at ingeniører tok ledelsen i 
utviklingen av kybernetikkteori og systemdynamikk, mens biologene var de sentrale i 
utviklingen av generell systemteori. Stacey m.fl. hevder at denne ”systembevegelsen” – og 
spesielt gjelder dette kybernetikken – utgjør svært mye av grunnlaget for dagens 
dominerende organisasjons- og ledelsestenkning. Men dermed har man også fått med seg 
på kjøpet ingeniørenes ”teknisk” pregede forestillinger om kontroll inn i forståelsen av 
menneskelig handling i ledelses- og organisasjonsteori (Stacey et al. 2000; 64). 

 

Det sentrale begrepet i generell systemteori er likevekt eller homeostase (von Bertalanffy 
1968; Stacey et al. 2000; Merali og Allen 2011). Det medfører at systemet har en sterk 
iboende tendens til å bevege seg i retning likevekt og stabilitet. Dette forutsetter i sin tur 
gjennomtrengelige grenser mellom delene innen systemet, noe som også åpner for 
interaksjon/samspill med andre delsystemer eller andre systemer. Dette samspillet – på tvers 
av grensene – blir da avgjørende viktig, mens historie og kontekst blir uvesentlig. Ledelses- 
og organisasjonsteoretisk fører dette gjerne med seg fokus på rolleavklaring og 
oppgavebeskrivelser, altså hvilke roller eller oppgaver de ulike systemene og delsystemene 
skal ha for å kunne fungere optimalt. Lederrollen – som da blir sentral i å beskrive og avklare 
disse oppgavene og rollene - blir på sin side en kontrollrolle ved (den tenkte) 
organisasjonsgrensen. Forestillingen om grenser er grunnleggende her, noe som for så vidt 
gjelder for systemtenkningen i bredere forstand enn bare generell systemteori (Stacey et al. 
2000). 

 

Kybernetiske systemer er selv-regulerende, målrettede systemer som tilpasser seg til 
omgivelsene (Merali og Allen 2011). Et eksempel som gjerne brukes her er varmesystemet i 
bygninger eller andre steder, med en temostat innstilt på et bestemt måltall. Termostaten 
avdekker da hele tiden gap eller avvik i forhold til et fastsatt måltall/temparatur, og sørger for 
å slå (varme)systemet av og på for å holde temparaturen riktig. Plan- og budsjettsystemer 
med sine kvantifiserte mål, periodiske rapporteringer og prognoser er prinsipielt bygd opp på 
samme måte, der ledere er de som skal kontrollere og regulere systemet på bakgrunn av 
korrekt informasjon (rapport) (Stacey et al. 2000; Griffin og Stacey 2006). Dette gjelder også 
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kvalitetssystemer, kfr. den tekniske språkbruken med avvik, avviksmeldinger og påfølgende 
”lukking” av avvik. ”Systemer” som TQM (Total Quality Management) og BPR (Business 
Process Reingeneering) kan også sies å være fundamentalt sett kybernetiske. Ledere og 
organisasjonsforskere innen disse tradisjonene er derfor ofte dominert av kybernetikk-
forestillinger (Stacey et al. 2000), der lederne oppfattes å kunne styre prosessene ved selv å 
være – eller bruke andre som - en slags ”termostater” eller regulatorer ved systemets 
(organisasjonens) grense. 

 

I systemdynamikken ble oppmerksomheten rettet mot økonomi og industrielle 
ledelsesproblemer (Goodwin 1951; Forrester 1961). I denne systemteoretiske retningen 
konstrueres matematiske modeller av systemer. Disse består av gjentakende, ikke-lineære 
ligninger som spesifiserer hvordan systemet forandrer status over tid (Stacey et al. 2000; 
66). Her anerkjennes positiv feedback som forsterkning – i motsetning til i de to andre 
systemteoriene. En annen forskjell er introduksjonen av ikke-lineær respons inn i kjeden av 
sirkulær årsaksvirkning, noe som kan føre til uventede og uintenderte resultater (Merali og 
Allen 2011). Det kan ikke lenger forutsettes at systemet beveger seg mot likevekt, i 
motsetning til i kybernitikk-teori, og systemet er ikke lenger selvregulerende (Stacey et al. 
2000). Systemdynamikk hadde tidligere liten betydning innen ledelsesteori, men har fått mye 
oppmerksomhet de senere årene knyttet til forestillingene om lærende organisasjoner 
(Senge 1991). Den senere tid har vi også sett tette koplinger mellom systemdynamikk og 
logistikk (Johannessen og Solem 2007). 

 

3.2.2 Grenser, deler og helheter i organisasjoner 
I systemteoretiske - og for så vidt i analytiske, instrumentelle tilnærminger til organisasjoner - 
er man opptatt av deler, helheter og grenser, kfr. framstillingen foran (Scott 1981; Stacey et 
al. 2000). Det er ofte fokus på hva som skjer innen organisasjonens grenser, i form av mål, 
formell og uformell struktur, kultur, ledelse og organisasjonsatferd. Det tenkes eller etableres 
også ofte relativt skarpe grenser mellom organisasjoners ulike deler og mellom organisasjon 
og omgivelser (se f.eks. Jacobsen og Thorsvik 2002; Christensen og Johannessen 2005; 
Døving og Johnsen 2005). Videre benyttes ofte romlige bilder for å tenke og avgrense 
organisasjonen og organisasjonens deler som system og delsystem. Framstillinger av 
organisasjoner gjennom grensedragninger som opptegnede bokser, linjer og piler i utforming 
av organisasjonskart er eksempler på dette. Men i åpen systemteori forutsettes det altså at 
det er åpninger i disse grensene – mellom disse ”rommene” - slik at likevekt og tilpasning 
kan opprettes, av lederne eller som former for systemisk selvorganisering. 

 

Omgivelsene, som eksisterer utenfor grensene, tenkes som f.eks. offentlige myndigheter, 
teknologi, markeder og konkurrenter (Scott 1981). Interessant her er framstillingen av 
konsernmodeller, der omgivelsene samtidig også er del av samme organisasjon, konsern 
eller (supra)system, jfr. foretak på ulike nivå når det gjelder sykehussektoren. Gjennom de 
gjentakende eller kontinuerlig pågående grensedragningene (organisering, reorganisering, 
sammenslåinger) skapes og vedlikeholdes oppfatninger om innsider og utsider av 
organisatoriske enheter. En av ledernes viktige oppgaver er å trekke disse grensene og 
endre dem slik at organisasjonen optimalt kan tilpasses omgivelsene. Det hører også til 
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lederoppgavene å utforme og innføre tjenlige strukturer og legge til rette for styring og 
kontroll av prosessene i delsystemene. 

 

I dag er forestillingen om organisasjoner som åpne systemer sterkt fremherskende i 
dominerende organisasjonslitteratur (Scott 2001; Busch et al. 2010; Johannessen 2010). 
Denne forståelsen medfører at organisasjonene har et ”utvekslingsforhold” med omgivelsene 
(Scott 1981). Mennesker og ulike andre ressurser ses da som input (blir ført inn over 
organisasjonsgrensen fra omgivelsene), mens produkter, tjenester eller vedtak ses som 
output eller resultater (som føres ut til omgivelsene). Transformasjonen fra input til output ses 
som organisasjonsprosesser som omfatter bl.a. mennesker og teknologi, mens informasjon 
ses som tilbakemeldinger (Jacobsen og Thorsvik 2002; Johannessen og Solem 2007). 

 

3.2.3 Dagens organisasjonsteori og systemteori 
Det kan altså sies å være flere kjennetegn på det jeg i tråd med Johannessen (2010) kaller 
helhetlig systemtenkning om organisering, og jeg vil trekke fram: 1) Forestillingen om at det 
kan trekkes grenser innen og mellom organisasjoner (Stacey et al. 2000; Johannessen 
2010), 2) forestillingen om at mennesker, grupper og organisasjoner kan ses som systemer 
(Christensen og Johannessen 2005; Stacey 2007), 3) det grunnleggende skillet mellom 
struktur og prosess (Johannessen 2010) og 4) det grunnleggende skillet mellom individ og 
gruppe, organisasjon og samfunn (Stacey 2008; Johannessen 2010). Organisasjoner 
oppfattes i denne tenkningen ofte å bestå av ulike enheter eller substanser (delsystemer, 
variabler, institusjoner, institusjonelle elementer, komponenter, nivåer, logikker etc), som 
samspiller eller konkurrerer innad i organisasjonen og med organisasjonens omgivelser 
(Scott 1981; Emirbayer 1997; Kragh Jespersen 2005).  

 

I helhetlig systemtenkning forsøker en ofte også å integrere ulike, prinsipielt likeverdige 
perspektiver (for eksempel et instrumentelt, et kulturelt og et myteperspektiv) i ett samlende 
”helhetsperspektiv”, og slik skape en form for helhetlig (systemisk) teori (Christensen og 
Lægreid 2007b; Røvik 2007; Christensen et al. 2009; Johannessen 2010).  Helhetlig 
systemtenkning er ganske bred og kan inkludere ulike teoretiske tradisjoner (se nedenfor). 
Jeg mener likevel kategorien er tjenlig her både fordi den har organisasjonsteoretisk sett 
vesentlige samlende kjennetegn, fordi den rommer dominerende trender i organisasjonsfaget 
i dag og fordi den på sentrale områder kan kontrastere en relasjonell og transformativ 
tenkning.  

 

Reformer i offentlig sektor fra slutten av 80-tallet har ofte vært preget av NPM (New Public 
Management), med vekt på mål- og resultatstyring, organisatorisk oppsplitting gjennom 
reorganisering og nye grensedragninger, effektivitetsorientering, økonomiske incentiver, 
konkurranse, transparens, brukerorientering og ledelsesmodeller innført fra privat sektor 
(Ramsdal og Skorstad 2004; Kragh Jespersen 2005; Røvik 2007; Christensen et al. 2009; 
Lindberg et al. 2012; Torsteinsen 2012a). Stacey og Griffin kaller denne tenkemåten og 
praksisen knyttet til moderne offentlige reformer de siste 20 årene for ”Performance 
Management” (Griffin og Stacey 2006). De senere årene, særlig på 2000-tallet, har det som 
kan ses som negative sideeffekter av NPM (fragmentering, svekket politisk styring m.m.) blitt 
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forsøkt kompensert for gjennom virkemidler for sterkere samordning, bedre samarbeid og 
mer sentral styring. Denne ”nye bølgen” som har vokst fram i etterkant av NPM har blitt kalt 
for post-NPM, men har også hatt mer avgrensede ”merkelapper” som ”Joined-up-
Government”, ”Whole-of-Government” eller ”New Public Governance” (Ramsdal og Skorstad 
2004; Christensen et al. 2010; Christensen og Lægreid 2011).  

 

Organisasjonsteoretisk sett er NPM sammensatt, uklar og flertydig, og tendenser kan spores 
både i retning sentralisering og desentralisering (Røvik 2007; Vabø 2007). NPM har dels sine 
teoretiske røtter fra nyere økonomisk organisasjonsteori som public-choice teori, prinsipal-
agent teori og transaksjonskostnadsteori, dels fra nyere ledelsesteori og managerialisme 
(Griffin og Stacey 2006; Røvik 2007; Christensen et al. 2009; Torsteinsen 2012a). Post-NPM 
kan sies å bygge både på instrumentell organisasjonsteori og mer systemisk orientert 
organisasjonsteori som for eksempel nettverksteori og Governance-teori (Christensen et al. 
2007; Vabo og Røiseland 2008; Hansen 2011).  

 

Mye av kritikken mot NPM i skandiaviske land kommer fra et institusjonelt eller ny-
institusjonelt teoretisk ståsted, gjerne fra skandinavisk nyinstitusjonalisme (Røvik 2007). 
Innholdet i kritikken fra institusjonalismen går på at NPM-ideene er innbyrdes inkonsistente 
og at de ikke tar tilstrekkelig hensyn til institusjonene, kompleksiteten og annerledesheten i 
ulike deler av offentlig sektor (Røvik 2007; Boston 2011). Mye forskning om offentlige 
reformer i Skandinavia er gjort ut fra et i hovedsak nyinstitusjonelt perspektiv, og kan nok 
sies å være NPM-kritisk. Skandinavisk nyinstitusjonalisme som begrep ble trolig brukt første 
gang i 1996 av Guje Sevon og Barbara Czarniawska (Czarniawska og Sevon 1996; Lindberg 
2002; Røvik 2007). Denne nyinstitusjonelle retningen er i følge Røvik (2007) inspirert både 
fra klassisk institusjonalisme og fra en translasjonsteoretisk tradisjon. Den 
translasjonsteoretiske tradisjonen eller retningen fokuserer på hva organisatoriske prosesser 
gjør med populære ideer og oppskrifter som kontinuerlig oversettes og spres (Nilsen 2007; 
Røvik 2007). Idéer ses da ikke på som ”faste” enheter eller objekter, men likevel som 
representasjoner eller bilder ("images") av ”noe” som både imiteres og endres gjennom 
aktørenes handlinger og oversettelsesprosesser (Czarniawska og Joerges 1996; 
Czarniawska og Sevón 2003; Røvik 2007; Christensen et al. 2009). Oversettelse kan 
medføre både stabilitet, endring og innovasjon (Sahlin og Wedlin 2008).  

 

Innen nyinstitusjonalisme fokuseres det gjerne på insitusjonelle logikker (som en av tre 
institusjonelle komponenter). Slike logikker er da et sentralt grunnlag for institusjonell 
utvikling og endring. Institusjonelle logikker forstås som ”organiserende prinsipper”, 
”kognitive kart”, overinstitusjonelle praksiser, tenkemåter eller tros-systemer hos grupper av 
institusjonelle aktører, og er også nært knyttet til begrepene organisasjonsfelt og 
organisasjonsendring (Scott et al. 2000; Scott 2001; Delbridge og Edwards 2007; Torjesen 
2007; Reay og Hinings 2009; Berg et al. 2010; Lindberg et al. 2012). Logikker utgjør da en 
lenke mellom institusjoner og handling. Ulike faglige eller organisatoriske tenkemåter og 
prinsipper ses da gjerne som konkurrerende logikker, f.eks. medisinske logikker og 
businesslogikker. Logikker ses da som "noe" som er forutgående og konstituerende for 
institusjonalisering og handling (Reay og Hinings 2009; Lindberg et al. 2012). Konkurransen 
mellom logikker kan komme ut med seier eller dominans til en eller noen logikker, eller med 
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sammensmeltninger og ulike blandingsformer – ofte kalt hybride organisasjoner (Berg et al. 
2010; Johansen et al. 2010) 

 

Ulike varianter av institusjonalisme har ulike perspektiver og ulik vektlegging på prosesser 
sett i forhold til strukturer (Delbridge og Edwards 2007; Lindberg et al. 2012). Det mest 
vanlige er kanskje å hevde at det er en gjensidig dynamikk mellom strukturer og prosesser 
(Johannessen 2010). Likevel kan institusjonalisme sies å ha følgende kjennetegn: 1) Selve 
skillet mellom struktur og prosess opprettholdes (Stacey 2008; Johannessen 2010), 2) 
forestillingene om organisatoriske grenser opprettholdes og 3) institusjoner (regulative, 
normative, kulturelt-kognitive), institusjonelle komponenter, institusjonelle elementer, 
logikker, ideer, oppskrifter, myter m.m. har ofte forrang i forhold til aktører og relasjoner 
(Stacey 2008), altså opprettholdes skillet mellom individet og det sosiale. I tillegg fokuserer 
institusjonalisme på ”enheter” eller "substanser" av forskjellig slag, og grenser mellom disse. 
Eksempler på dette kan være framstillingene/oppfatningene i skandinavisk 
nyinstitusjonalisme av idéer/masteridéer/oppskrifter som "noe" eget som "flyter rundt" eller 
"reiser" og "fenger" i organisasjoner (Czarniawska og Joerges 1996; Røvik 2007), 
institusjonelle logikker som eksisterer som noe gitt, forut for handling og institusjonalisering, 
eller forståelser av politiske og kulturelle strukturer som noe eget, nærmest uavhengig av 
handling (Czarniawska og Joerges 1996). Selv om det er diskutabelt kan både NPM og 
institusjonalismen/nyinstitusjonalismen – til tross for ulikheter, motsetninger og tvetydigheter 
- sies å være uttrykk for helhetlig systemtenkning. 

 

Institusjonelle og nyinstitusjonelle teorier (Czarniawska og Sevon 1996; Llewellyn 2001; 
Kragh Jespersen 2005; Røvik 2007), teorier om lærende organisasjoner (Argyris og Schön 
1978; Senge 1991) og situasjonell endringsteori (Langley og Denis 2006) åpner for ulike 
prosessforståelser og ulike vektlegging på prosesser sett i forhold til strukturer. Llewellyn 
(2001) bruker vindusmetaforen til å analysere forholdet mellom klinikken og 
ledelsesverdenen som om det er atskilte ”verdener” (Berg et al. 2010). Ledere kan da (fra en 
utenfor- eller mellomposisjon) se inn i og kommunisere med – altså gå inn i prosesser med - 
begge disse verdenene. Disse teoriene forutsetter også at ledere mer eller mindre kan stå 
eller stille seg utenfor prosessene, analysere dem, velge endringsstrategi ut fra situasjon, og 
så styre prosessene i de retningene som er hensiktsmessige i situasjonen. Altså kan også 
disse teoriene sies å være grunnleggende avstandspregede og rasjonalistiske, selv om 
Langley & Denise (2006) sitt situasjonelle perspektiv ikke ligger så langt fra en relasjonell, 
transformativ forståelse. Det samme kan nok også sies om skandinavisk nyinstitusjonalisme, 
med sitt tydelige fokus på endringsprosesser og case-studier (Czarniawska og Sevon 1996; 
Røvik 2007). Denne nærheten eller slektskapet understrekes også ved skandinavisk 
nyinstitusjonalismes vending mot og tilknytning til pragmatismen og teoretiske posisjoner 
forbundet med Dewey, Peirce, James og Mead (Czarniawska og Sevon 1996; Røvik 2007). 

 

3.2.4 Samhandling, logistikk og systemtilpasning i helsetjenesten 
Samhandling, pasientflyt og logistikk har av styresmaktene de senere årene blitt sett som 
vesentlig i helsereformene (St.meld. nr 25 (1996-97) ; Wisløff 2005). Delvis er dette fokuset 
knyttet til problemer skapt både av faglig spesialisering og av organisatoriske og finansielle 
virkemidler. Både sykehusreformen, opptrappingsplanen og debatten om den nye 
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Samhandlingsreformen (St.m. nr 47 (2008-2009)) fra sommeren 2009 kan klart settes inn i 
en slik sammenheng. Samhandlingsbegrepet klargjøres for øvrig på følgende måte i 
samhandlingsreformen: ”Samhandling er uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til 
oppgavefordeling seg imellom for å nå et felles, omforent mål, samt evnen til å gjennomføre 
oppgavene på en rasjonell og koordinert måte” (St.m. nr 47 (2008-2009)). Samhandling blir 
altså i all hovedsak forstått som samhandling mellom organisasjoner – forstått som 
systemer/delsystemer – ikke som samhandling mellom mennesker. Virkemidlene som 
innføres gjennom reformen er også i all hovedsak systemiske i sin karakter, dvs. de er 
innrettet på å få helsesystemenes tenkte deler til å fungere bedre sammen – og slik skape en 
bedre "helhet": Nye oppgavebeskrivelser, avtaler mellom nivåene (kommunene og 
helseforetakene), endring av lovvverk de fungerer innenfor og endring i betalingsordninger 
mellom kommuner og helseforetak for å motivere til endret atferd. 

 

Samhandlingsproblemstillinger var for øvrig også et vesentlig utgangspunkt for 
sykehusreformen og opptrappingsplanen, kfr. beskrivelsene i kapittel 3 og i dette kapitlet. 
Men i sykehusreformen var ikke fokuset så mye på forholdet mellom forvaltningsnivåene og 
mellom de organisatoriske enhetene. Det sentrale da var mye mer å etablere et nytt og 
bedre organisatorisk system primært for spesialisthelsetjenestene, altså at særlig 
sykehusene skulle eies, organiseres og ledes på en bedre, mer samordnet, rasjonell og 
effektiv måte (Sosial- og helsedepartementet 2001; Iversen og Gammelsæter 2012). 
Gjennom samhandlingsreformen framstår det imidlertid som mer sentralt for regjeringen å 
etablere et samlet sett bedre tilpasset tjenestetilbud, eller et bedre samorganisert/samordnet 
system. I presentasjonen av reformen sier statsråd Hansen: ”Det skjer mye bra på tross av 
systemet. Hva må til for at rett samhandling kan skje på grunn av systemet?” (Helse- og 
omsorgsdepartementet 2008a).  

 

I reformdokumentene vises det til ulike former for ”ubalanse” i helsetjenesten, ut i fra at 
helsetjenesten er bygd opp i en annen tid, med andre utfordringer og et annet 
sykdomspanorama enn i dag. Denne ubalansen går i følge regjeringen egentlig ut på at for 
mye ressurser (økonomi, bygninger, spesialister) i dag er samlet i sykehus og 
spesialisthelsetjeneste og at kommunene har tilsvarende for lite ressurser (St.m. nr 47 
(2008-2009)). Dette vurderes samlet som feilaktige, dyre og lite bærekraftinge løsninger. 
Regjeringen ser for seg en modernisering, en oppgave-, ansvars- og ressursoverføring først 
og fremst fra 2012: til pasienter /brukere, til kommuner og eventuelt private aktører i 
helsetjenesten. Man skal omorganisere og gjensidig tilpasse systemenes deler og slik få 
dem til å fungere bedre sammen som en helhet, i tråd med systemteoretiske forestillinger. 
Dette skal bedre samhandlingen. 

 

Også i psykiatri og psykisk helsearbeid har pasientflyt og samhandling gradvis mer blitt 
fokusert fra styresmaktenes side. I opptrappingsplanen var fokuset veldig tydelig på å ville få 
"psykiatrisystemets" ulike deler til å fungere bedre samlet som en form for helhet (St.prop. nr. 
63 (1997-98)). Det må likevel nevnes at virkemidlene også skapte oppsplitting eller 
fragmentering: Etablering av Psykisk helsearbeid i kommunene medførte et nytt 
"ansvarsnivå" ved at kommunene fikk ansvar for tjenester de ikke hadde så mye ansvar for 
tidligere. Kommunene har på sin side også valgt svært ulike måter å organisere dette 
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ansvaret på, og mange kommuner strever med å finne en hensiktsmessig organisering av 
tjenestene (Tjerbo et al. 2012). Det kan også være grunn til å spørre om 
resultatenhetsmodellen i kommunene også kan ha fungert fragmenterende (Torsteinsen 
2012b). Nytt fra 2009 er ellers statlige økonomiske tilskudd til igangsetting av såkalte ACT-
team (”Assertive Community Treatment”), som er tenkt som team/enheter på grensen 
mellom – eller på tvers av - forvaltningsnivåene (St.m. nr 47 (2008-2009) ; Sykehuset Østfold 
2008).  

 

Jeg har vært opptatt av hvordan fag, organisering og ledelse veves sammen, både i de 
nasjonale plan- og utvviklingsprosessene og lokalt, jfr. for øvrig alle fire artiklene i denne 
avhandlingen (Iversen og Ødegård 2010; Iversen 2011; Iversen og Gammelsæter 2012; 
Iversen 2013). Opptrappingsplanen er i mindre grad preget av eksplisitt organisasjons- og 
ledelsestenkning, selv om de faglige ideologiene i planen har organisatoriske og 
ledelsesmessige forutsetninger og implikasjoner. I den grad opptrappingsplanen har et 
begrep om ledelse, ligger det mest innenfor de behandlingsfaglige tenkemåtene, altså at 
ledelse knyttes til og følger forståelsen, kunnskapen og fagperspektivene i planen. Ledelse 
medfører da å fremme ideologiene i planen (brukerorientering, lokalsamfunnsorientering, 
normalisering, tverrprofesjonalitet, samordning, ulike faglige tilnærminger), og å kople 
målene (stort sett kvantitative) og virkemidlene (planlegging, økonomiske tilskudd, 
kompetanseheving) så tett og effektivt som mulig. Dette kan være tvetydig, motsetningsfullt 
og vanskelig, siden de kvalitative målene i planen i liten grad er løftet fram direkte, men er 
mer diffuse og implisitte. De kvalitative sidene av planen har da også i stor grad vært etterlyst 
fra brukernes side og eksempelvis fra Rådet for psykisk helse (Rådet for psykisk helse 
2004). 

 

Når man går fagideologiene i planen nøyere etter i sømmene, kommer uklarhetene, de fag-
ideologiske motsetningene og de kvalitative utfordringene tydeligere fram. Det samme 
gjelder planens sammenhenger med, samsvar og motsetninger i forhold til organisasjons- og 
ledelsesprinsippene i sykehusreformen. En kan likevel si at de to reformene på ett vis utfyller 
hverandre; der sykehusreformen bidrar til å etablere mønstre som som legger grunnlag for 
nye organisasjons- og ledelsesformer, prøver reformatoren gjennom opptrappingsplanen 
særlig å endre fagideologiene og de faglige tilnærmingene. Når fagligheten i 
opptrappingsplanen likevel er så vidt uklar og flertydig, og de ledelsesmessige oppgavene 
først og fremst er knyttet til realisering av kvantitative mål, bidrar dette til å legge 
psykiatriområdet åpent for sykehusreformens prinsipper og konkrete løsninger innenfor 
organisering og ledelse. Imidlertid er dette ytterligere paradoksalt ved at brukerorienteringen 
og de faglige tilnærmingene i opptrappingsplanen i liten grad gjenfinnes i sykehusreformens 
perspektiver på og prinsipper for brukermedvirkning, ledelse og organisering. Disse 
prinsippene har vi i artikkel nr. 1 karakterisert som ”avstandsledelse” og ”fragmentert 
samordning” (Iversen og Gammelsæter 2012). 

 

Evalueringene av Opptrappingsplanen tar i det hele tatt ikke opp effektene av den 
omfattende sykehusreformen fra 2002 på psykisk helse-området (Forskningsrådet 2009, s. 
16). Opptrappingsplanen har selv noen overordnede strukturelle grep (nettopp ut fra de 
fagideologiske perspektivene), som er sentrale med tanke på faglig og organisatorisk 
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endring. Dette gjelder særlig 1) Etablering og utbygging av DistriktsPsykiatriske Sentra 
(DPS), 2) etablering og utbygging av ulike ambulante team/arbeidsformer og 3) etablering og 
utbygging av lokalbasert psykisk helsearbeid i kommunene. Gjennom disse strukturelle 
grepene – sett i sammenheng med de faglige endringene - har man i løpet av en 10-års 
periode bidratt til å endre hele psykisk helse-området i Norge. Noen av de viktigste endringer 
i denne sammenhengen kan sies å være følgende: 

 

• Vi har i tråd med opptrappingsplanen fått et nytt faglig og organisatorisk område eller 
felt i Norge – psykisk helsearbeid i kommunene – basert på en uklar, sammensatt og 
flertydig faglighet. Området er svært ulikt organisert og ledet 

• DPS er i samsvar med opptrappingsplanen etablert som en sentral faglig og 
organisatorisk instans innen spesialisthelsetjenesten. Størrelse, ressursbruk, 
organisering og faglighet varierer imidlertid svært mye mellom DPS-ene 
(Muusmann/AGENDA 2008) 

• Vi har fått en kraftig reduksjon av antall døgnplasser innen spesialisthelsetjenesten 
(minus ca. 2000 døgnplasser etter 1996). Dette er i tråd med opptrappingsplanens 
fagideologier, men kraftig i strid med de vedtatte kvantitative målene (opprettholde 
samme antall døgnplasser) 
 

Samtidig har Sykehusreformen som organisasjons- og ledelsesreform påvirket psykisk 
helse-området på en kraftfull måte, selv om disse virkningene ikke har blitt tematisert i 
evalueringene, verken av opptrappingsplanen eller av sykehusreformen. Den lokale 
omstillingsprosessen jeg har undersøkt, jfr. artikkel nr. 2, 3 og 4, viser for eksempel tydelig 
hvordan de profesjonelle ledernes makt her har blitt styrket – på bekostning av fagfolkenes – 
i alle fall for en periode (Iversen 2011; Iversen 2013). Dette har jo også vært et sentralt mål 
med sykehusreformen (Sosial- og helsedepartementet 2001). 

 

3.2.5 Mer om logistikk og SCM 
Logistikk kan i dag sies å handle om hvordan vi planlegger, styrer, organiserer, leder og 
gjennomfører strømmer av varer, tjenester og informasjon i organisasjoner (Johannessen og 
Solem 2007). Begrepet har i stor grad sin opprinnelse fra militære operasjoner, 
ingeniørpraksiser og økonomiske praksiser (Johannessen 2003b). Fra 1960-årene har 
logistikk gradvis mer blitt forstått også som en ledelsesdisiplin, og da har også betydningen 
av ledelse, organisasjon og strategi økt (Bowersox 2007). Begrepet Supply Chain 
Management (SCM - verdikjedeledelse) ble først introdusert av konsulenter tidlig på 1980-
tallet, og har senere - særlig fra slutten av 1990-tallet - fått svært stor oppmerksomhet 
(Lambert 2001; Larson 2007; Giuinipero et al. 2008). Det har vært tallrike definisjoner av 
logistikk og SCM. Som vi skal se har disse endret seg i tråd med endringer i samfunn og 
forretningsliv, og i pakt med utviklingen av disiplinen selv.  

 

Johannessen og Solem (2007) og Giunipero m.fl. (2008) identifiserer starten av utvikling av 
SCM/verdikjedeledelse til pionerarbeidene til den amerikanske kybernetikkprofessoren Jay 
W. Forrester på 1950-tallet. Forrester jobbet med industriell dynamikk (systemdynamikk), 
noe som medfører bruk av kybernetikk på industrielle systemer. Slik har verdikjedeledelse et 
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tydelig utgangspunkt i tidlig systemteori. Tenkningen om verdikjedeledelse er i tillegg 
inspirert av ulike teorier om tidskonkurranse, lean production, BPR, verdikjedemodellen, 
smidighet (”agility”), ressursbasert teori, ideer om virtuelle organisasjoner, nettverksteori, 
prinsipal-agent teori, transaksjonskostnadsteori og sosial organisasjonsteori (Johannessen 
2002a; Croom 2004; Johannessen og Solem 2007). Det kan hevdes at verdikjedeledelse er 
et svært tverrfaglig kunnskapsområde. 

 

I mye av litteraturen defineres SCM som et videre begrep enn logistikk, noe som også er 
tilfelle med definisjonen til Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), 
som kom opp med sin nye definisjon i oktober 1998 (Lambert 2001; Lambert et al. 2008): 
”Supply chain management is the integration of key business processes from end user 
through original suppliers that provides products, services, and information that add value for 
customers and other stakeholders”. Definisjonen klargjør at logistikkledelse bare er en del av 
SCM. Og i følge Lambert (2001) har forståelsen av SCM gjennomgått en endring fra å 
integrere logistikken på tvers av verdikjeden (i den enkelte bedrift) til den nåværende 
forståelsen – som medfører integrasjon av alle forretningsprosessene på tvers av flere eller 
mange bedrifter i en forsyningskjede (Johannessen og Solem 2007), dvs. fra råvare til 
sluttbruker. Den samme forståelsen gir Cooper et al. uttrykk for (1997). 

 

Det har de senere årene også vært en bevegelse bort fra en oppfatning av at logistikk dreier 
seg om integrasjon av samarbeidet i en kjede, og over mot en forståelse av at det handler 
om samarbeid i et større nettverk (Johannessen og Solem 2007). Noen har også begynt å 
bruke begrepet nettkjede (Solem 2003). Christopher inkluderer begrepet nettverk i sin 
definisjon av forsyningskjeder (Christopher 1998):  “A network of connected and independent 
organizations mutually and co-operatively working together to control, manage and improve 
the flow of materials and information from suppliers to end users”. 

 

Cooper et al. (1997) har utviklet et eget rammeverk for utforming av verdikjedeledelse. Dette 
består av tre elementer: Forretningsprosesser, ledelseselementer og kjedestruktur. 
Forretningsprosesser er de aktivitetene som skaper spesifikke produkter av verdi for kunden. 
Ledelseselementene er aktiviteter og strukturer som bidrar til å integrere og styre 
forretningsprosessene på tvers av hele verdikjeden. Ti slike ledelseselementer blir 
identifisert. Kjedestrukturen er nettverket av medlemmer og forbindelsene mellom disse 
medlemmene i hele verdikjeden (Johannessen og Solem 2007). Verdikjedeledelse utgjør 
gjennom dette komplekse rammeverket et svært omfattende ledelsesbegrep som også står 
overfor store utfordringer. Blant annet gjelder dette posisjonering i verdikjeden (herunder 
”insourcing/outsourcing”), relasjonsledelse for intra- og interorganisatoriske relasjoner og 
håndtering av motstridene interesser mellom aktørene i verdikjeden. 

 

Hvis vi ser på dagens utviklingstrekk innenfor SCM-konseptet, så kan en trekke fram ti slike 
viktige utviklingstrekk (Johannessen 2003b; Johannessen og Solem 2007): 

 

1. Hele verdiskapingskjeden i fokus 
2. Samtidig konsentrasjon om kjernevirksomheten 
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3. Mer utsetting til eksterne leverandører (”outsourcing”) 
4. Økt vektlegging på ekstern samordning 
5. Koordinering av alle aktørene langs verdiskapingskjeden 
6. Mer omfattende dialog mellom aktørene i verdiskapingskjeden 
7. Videreutvikling av strategiske allianser i verdikjeden 
8. Leverandørens kvalitet i produkter, tjenester og prosesser avgjørende for bedriftens 

egen kvalitet 
9. Økt kompleksitet i bedriftens forsyningsvirksomhet 
10. Økt internasjonal utsetting, styrking av leverandørbasen samt forbedring av 

forsyningsprosesser 

 

De forskjellige definisjonene av verdikjedeledelse har to karakteristikker felles (Johannessen 
og Solem 2007): 1) Verdikjeden utgjør en sammenknytning av flere aktører eller 
organisatoriske enheter, og 2) Formålet med verdikjeden er tilfredsstillelse av behovene til 
kunden. Svært mye av litteraturen om verdikjedeledelse framhever et systemisk orientert 
”helhetsperspektiv” på ledelse av verdikjeder; søkelyset rettes ikke bare mot den interne 
effektiviteten i den enkelte bedrift, men også mot ”helheten” i kjeden eller riktigere nettverket. 
Dette perspektivet kan på mange måter også sies å ligge til grunn for dagens store 
helsereform, altså Samhandlingsreformen, selv om utfordringene her også er annerledes 
enn for produksjon og distribusjon av varer (Iversen og Gammelsæter 2012). 

 

3.2.6 Systemtenkning i logistikk og SCM 
Johannessen og Solem (2007) beskriver det vitenskapsteoretiske og metodologiske 
grunnlaget for logistikk og SCM, og identifiserer det analytiske og det systemteoretiske 
perspektivet som de to viktigste retningene. Disse perspektivene har vokst fram gjennom 
historien, og har ført med seg bestemte ideer og tenkemåter for organisering og ledelse 
innen feltet. Disse to retningene danner også grunnlager for det Christopher (1998) beskriver 
som to dominerende organisasjonsparadigmer i feltet. Det ene paradigmet er mekanistisk 
orientert og inkluderer den funksjonelle organiseringen vi kjenner fra masseproduksjonen i 
industrien. Dette funksjonelle paradigmet har også gjennom lang tid dominert organiseringen 
av sykehus, gjennom sitt fokus på medisinske spesialiteter (f.eks. psykiatri) som 
utgangspunkt for organisering (NOU (1997:2)). I denne tenkningen vil logistikk ses på som 
en av mange funksjoner i virksomheten (Johannessen og Solem 2007). 

 

Det andre paradigmet utgjøres av den åpne systemteoretiske retningen og omfatter også 
den mer prosessorienterte tenkningen, som vi blant annet kjenner fra verdikjedetenkning, 
lean production og BPR (Moltu et al. 2000; Johannessen og Solem 2007). Her forsøker en å 
identifisere og organisere prosesser på tvers av funksjoner og organisatoriske enheter og 
heller sette fokuset på koordinering av prosesser. Dette kjenner vi også tydelig igjen i det 
tidsaktuelle fokuset på prosessorganisering, standardiserte pasientforløp og 
behandlingslinjer i sykehussektoren. Ikke minst står dette helt sentralt i 
samhandlingsreformen (St.m. nr 47 (2008-2009) ; Nasjonalt kunnskapssenter for 
helsetjenesten 2007; Ramsdal og Ramsdal 2007). 
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Croxton m.fl. (Croxton et al. 2001; Johannessen 2003b; Johannessen og Solem 2007) 
bygger på anbefalinger fra Global Supply Chain Forum og har satt opp følgende 
forutsetninger for vellykket implementering av SCM: 

 

- Lederstøtte, lederskap og engasjement for å gjøre endringer 
- Forståelse for omfanget eller hvor stor endring som er nødvendig 
- Enighet om visjon og nøkkelprosesser 
- Nødvendig og forpliktende adgang til ressurser og delegering av ansvar for å nå mål 

 

Vi kan her se hvordan SCM ses som en form for rasjonell og formativ prosess. Endringer 
skal iverksettes og styres ovenfra. Alle skal ha den samme forståelsen av behovet for 
endringer. Man skal tilslutte seg eller tilordnes ledernes visjoner og mål. Ansvar skal 
delegeres i tråd med dette. Problemet med en slik tilnærming er at det på ingen måte er 
sikkert at alle uten videre er enige om endringsbehov, visjoner og mål. Hvordan skal man for 
eksempel takle den dagligdagse usikkerheten, uforutsigbarhet i samhandlingen og de andres 
ulike visjoner og mål? Man sier heller ikke noe om hvordan endring skal forstås, men det er 
inneforstått at endring er en mer eller mindre lineær prosess som er planlagt og styrt fra 
toppen og ned. Når dette forutsettes er det vanskelig for ledelsen å fange opp de andres 
(ansatte, brukere/kunder) planer, og det uforutsette som skjer når de manges planer møtes. 

 

Tilsvarende innvendinger kan rettes mot den tiltakende tenkningen i tråd med logistikk og 
verdikjedeledelse i sykehus og psykiatri, for eksempel i form av prosessbaserte 
virksomhetsmodeller og standardiserte behandlingslinjer/pasientforløp (St.m. nr 47 (2008-
2009) ; Timmermanns og Berg 2003; Ramsdal og Ramsdal 2007). Når en går nærmere inn i 
denne problematikken, blir en oppmerksom på den voldsomme kompleksiteten som ligger 
bl.a. i samordning innad i kommuner og helseforetak, ulikheter i og mellom 
sykdomsproblemer og sykdomsgrupper, forskjeller i makt, ideologi og behandlingssyn innen 
og mellom profesjoner, samordning mellom organisasjoner og det uforutsigbare i mange 
sykdoms- og bedringsprosesser. Standardiseringstenkningen på tvers av organisasjoner blir 
mange ganger vanskelig i møtet med ulike og unike prosesser der det er behov for variasjon, 
individuell ”skreddersøm”, prosessorientering og brukermakt (Ramsdal og Ramsdal 2007; 
Iversen og Gammelsæter 2012).  

 

Slike reservasjoner eller betenkeligheter kommer da også fram i stortingsmeldingen som 
ligger til grunn for samhandlingsreformen – til dels i kontrast til de optimistiske visjonene som 
ble presentert innledningsvis – i forarbeidene til meldingen (Helse- og 
omsorgsdepartementet 2008b). Kunnskapssenteret for helsetjenesten oppsummerer ellers 
kunnskapsgrunnlaget for bruk av behandlingslinjer som ufullstendig. Resultatene fra en 
foreløpig kartlegging fra 2007 karakteriseres som motstridende, og det sies at bruken kan 
karakteriseres som eksperimentell virksomhet (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 
2007). Dette er ikke til hinder for at forsøk på utvikling og iverksetting av standardiserte 
behandlingslinjer for tiden synes å være i svært rask vekst i den norske helsetjenesten. Dette 
gjelder også i psykiatrien, til tross for at standardiseringstenkningen der ytterligere 
vanskeliggjøres ut fra den særdeles komplekse og konkurrerende fagligheten der. 
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3.3. Kompleksitetsteori 

3.3.1 Et relasjonelt perspektiv på mennesket 
Kompleksitetsteori bygger på en relasjonell menneskemodell. En slik modell er ikke for meg 
først og fremst uttrykk for empiriske hypoteser ved at jeg gjør selve modellen til gjenstand for 
empirisk prøvbare hypoteser (Grimen 2004; 72). Det er mer slik at den relasjonelle modellen 
et meningsfullt og fruktbart filosofisk-atropologisk perspektiv og utgangspunkt for forståelsen 
av og forskning omkring menneskelig handling/samhandling. Slik er modellen både et 
(vitenskaps)filosofisk utgangspunkt for forskning og et heuristisk hjelpemiddel for å utvikle og 
klargjøre forskningstema, forskningsspørsmål, forskningens og forskerens rolle, 
framgangsmåter og prosesser. 

 

Mustafa Emirbayer trekker i sin artikkel Manifesto for a Relational Sociology opp en klar 
skillelinje mellom en relasjonell og en det han kaller en substansiell tilnærming i sosiologien 
(Emirbayer 1997). Begrepet substansiell viser her til at utgangspunktet for forskning tas i 
kjernelementer eller substanser av forskjellig slag (ting, variabler, enheter, strukturer, 
institusjoner, elementer, essenser) og ikke i det relasjonelle – altså de dynamiske forholdene 
mellom menneskene. Emirbayer framstiller valget mellom det relasjonelle og det 
substansielle perspektivet som selve nøkkelspørsmålet i sosiologien (Emirbayer 1997; 282). 
Utgangspunktet hans er da at forskningen skal kunne forstå, vise og gripe den sosiale 
virkeligheten i dynamiske, sammenhengende og prosessuelle termer, noe bruk av mer eller 
mindre uforanderlige enheter eller substanser ikke bidrar til.  

 

Emirbayer argumenterer i utgangspunktet på et filosofisk antropologisk plan, men trekker 
også fram konsekvenser og utfordringer knyttet til empirisk forskning (Emirbayer 1997). Han 
bruker en relasjonell modell som heuristisk hjelpemiddel i forskningen, både teoretisk og 
empirisk. Teoretiske perspektiver på f.eks. makt, frihet eller opphav til handlinger gis da 
relasjonelt innhold. Det samme gjelder prosesser, situasjoner, tema eller enheter i 
forskningsprosessen. Han framstiller en relasjonell tilnærming som svært løfterik – nettopp 
for å kunne identifisere kontinuerlig pågående endringer, og sier at såvel filosofisk som 
teoretisk og empirisk er en slik tilnærming et kraftig og voksende alternativ til den strukturelle, 
substansielle tilnærmingen. 

 

Den relasjonelle menneskemodellen i kompleksitetstenkningen er vesentlig for hvordan man 
ser på skaping og framvekst av ny kunnskap gjennom forskning (Christensen 2003; Stacey 
og Griffin 2005; Stacey 2008). Dette betyr at forskerens og forskningens forhold til ny 
kunnskap ses i et relasjonelt perspektiv. Det medfører i sin tur at lyset i organisasjons- og 
ledelsesforskning også settes på relasjoner forskeren har eller kan ha til fagfolkene, lederne, 
seg selv, organisasjonen og kunnskapen i den virksomheten det forskes på. I tillegg betyr det 
at relasjoner og relatering blir vesentlig for utvikling og endring av forskningsspørsmål og for 
hvilke hendelser, situasjoner, prosesser eller relasjoner som utforskes for å svare på 
spørsmål eller utvikle nye spørsmål. Dette åpner for en diskusjon om arbeidsdeling i 
forskningsprosessen. Hva er forskerens og forskningens oppgave og rolle som en form for 
forskningsekspertise i forhold til de menneskene eller prosessene det forskes på eller 
sammen med? 
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Kompleksitetstenkningen bygger på teorielementer fra matematisk kaosteori, teorien om 
dissipative strukturer og teorien om komplekse adaptive systemer (CAS) (Johannessen 
2002b), men kobles med relasjonell sosiologi (Norbert Elias) og ikke minst med sosial, 
relasjonell psykologi (Meads symbolske interaksjonisme). Jeg tenker at 
kompleksitetstenkningen kan være fruktbar med tanke på å forstå organisasatorisk endring. 
Dette fordi den annerledes enn andre teorier kan bidra til at lyset kan settes nettopp på 
menneskelige prosesser, f.eks. relateringen mellom profesjonelle, mellom ledere og 
profesjonelle eller mellom profesjonelle og brukere. Dette inkluderer relasjonelle perspektiver 
på spørsmål som makt, konflikt, samarbeid og forholdet mellom stabilitet og endring (Stacey 
et al. 2000; Tsoukas og Chia 2002; Langley og Denis 2006; Johannessen 2009). Den kan 
vise betydningen av samspill i mikro, ned på samspill i grupper, mellom to mennesker eller 
tanker og følelser (glede, angst, frustrasjon) hos enkeltpersoner. Og videre sammenhengen 
med de bredere samfunnsmessige mønstre og reformer. Empirisk forskning innen denne 
tradisjonen oppfatter jeg også som relevant og troverdig når det gjelder ledelse og 
organisatoriske endringer f.eks.i sykehussektoren eller på andre områder (Se f.eks.Griffin og 
Stacey 2006; Groot 2009; Tobin 2009).  

 

Jeg tenker også at kompleksitetstenkningen er egnet til å forstå og gripe endring og utvikling 
innen psykiatri og psykisk helsearbeid bl.a.fordi dette området på sine særegne måter er 
preget av faglig ulikhet, uklarhet, mangfold, makt, samarbeid og og konflikt, organisatoriske 
temaer som er sentrale innen kompleksitetstenkning. Ulikhetene og motsetningene mellom 
ulike faglige tenkemåter og tilnærminger har f.eks. implikasjoner nettopp for relasjonene 
mellom menneskene, enten det gjelder mellom medlemmer av ulike organisatoriske enheter, 
mellom fagfolk og brukere, innen og mellom yrkesgruppene eller mellom fagansatte og 
ledere. Dermed kan kompleksitetstenkningen også være en egnet teoretisk ramme for å se 
og forstå sammenhenger og motsetninger innen og mellom ulike faglige tilnærminger, og i 
forhold til samarbeid, organisering og ledelse - slik disse for eksempel kommer til uttrykk 
gjennom statlige reformer og når slike reformer skal iverksettes lokalt (Stacey 2003; Griffin 
og Stacey 2006).  

 

3.3.2 Ulike teoriretninger i kompleksitetstenkning 
Kompleksitetstenkningen – i betydningen komplekse responderende prosesser (CRP) - 
bygger mye på relasjonell psykologi og sosiologi. I kompleksitetstenkningen har verken 
individet eller det sosiale forrang, men vokser fram sammen og samtidig gjennom 
samhandlingen (Mead 1962; Stacey 2008). Kompleksitetstenkningen bygger også på bidrag 
fra noen mer naturviteskapelig orienterte fagområder. Skillet mellom de naturvitenskapelige 
baserte retningene og den sosiale, relasjonelle forståelsen er vesentlig for å få fram særlig to 
innbyrdes sammenhengende forhold: For det første den betydningen menneskelig 
(sam)handling har for nyskaping og endring. For det andre forståelsen av menneskelige 
relasjoner i behandling, samarbeid og konflikt på psykisk helse-området.  

 

I kompleksitetstenkningen er man opptatt av årsaksforklaringer knyttet til menneskelig 
bevegelse inn i framtiden. Stacey et. al. (2000; 14) stiller opp fem ulike typer kausalitet (se 
nedenfor) som her kalles teleologier. Med teleologi menes årsaker til en ”sluttilstand” eller 
årsaker til bevegelse mot en sluttilstand/mål (”telos”). Teleologiene svarer på hvorfor-
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spørsmålet: Hvorfor blir et bestemt fenomen slik det blir? Og videre: Er det en bevegelse mot 
en kjent eller mot en ukjent tilstand? Stacey er også opptatt av selvorganiseringens plass 
innen hver enkelt form for kausalitet (Stacey 2008). Med selvorganisering menes 
menneskenes evne til selv å danne meningsfull orden gjennom samhandling.  

 

Selvorganisering er viktig så vel i systemtenkning som i kompleksitetstenkning, men det 
forstås da forskjellig. Det vi kan kalle ”systemisk selvorganisering” betegner dynamiske 
prosesser mellom deler (delsystemer) som samlet sett skaper en form for større helhet 
(system). Christensen og Johannessen (2005) viser til at Kant var den første som beskrev 
slik selvorganisering i naturen, eksemplifisert med planter som vokser fram fra en umoden 
(frø) til en fullt moden form (tre) av seg selv. Selvorganiseringen skjer altså fram til endelige 
former som grovt sett allerede er forutbestemt, de finnes i utgangspunktet i den opprinnelige 
formen (treets mulige former er allerede gitt i frøet). Dette er en begrenset form for 
selvorganisering (Stacey et al. 2000), også når den legges til grunn i organisasjoner. 

 

I kompleksitetslitteraturen blir en slik måte å forstå kausalitet på betegnet som formativ 
teleologi (Stacey et al. 2000; Christensen og Johannessen 2005) mens 
kompleksitetstenkningen selv forstår selvorganisering i det sosiale livet som transformativ. 
Transformativ selvorganisering innebærer at utviklingen er uforutsigbar og framtiden ukjent 
(men likevel ofte gjenkjennelig). Nyskaping og uforutsigbar endring skjer gjennom 
samhandlingsprosesser der det kan vokse fram former og resultater som er genuint nye og 
ukjente. Man kan altså overskride former eller mønstre som på forhånd er gitt eller kjent, 
individuelt (tenkning, refleksjon), i grupper, i organisasjoner eller i samfunnet i bredere 
forstand. I dette overskridende ligger nettopp det transformative. 

 

Grovt sett skilles det mellom fem ulike typer kausalitet eller teleologier (Stacey et al. 2000; 
Stacey 2008). Disse fem typene betegner grunnleggende forskjellige måter å forstå 
organisatoriske endringer på: 

 

1. Naturlovsteleologi: Dette er det mekaniske, naturvitenskapelige verdensbildet brukt 
på menneskelig organisering. Nyskaping finnes ikke, bevegelser er gjentakelser av 
fortiden, basert på universelle og tidløse lover. Her inngår ingen selvorganisering. Det 
finnes ingen endringer annet enn å finne eller opprettholde den riktige løsning, dvs. 
tilpasning. 

 

2. Rasjonalistisk teleologi: Her ligger det rasjonelle bildet av mennesket, der det 
fornuftige mennesket velger fritt ut fra mål. Her er det heller ingen selvorganisering. 
Endring og nyskaping skjer, men det skjer gjennom individuelt planlagte, frie, 
rasjonelle valg. Bevegelsens hensikt er å realisere valgte mål. 
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3. Formativ teleologi: Her er framtiden gitt i utgangspunktet for bevegelsen, dvs. at 
sluttilstanden er kjent. Innslaget av selvorganisering er begrenset og på makronivå 
kan en se begrensede endringer eller framvekst av det som allerede eksisterer 
implisitt (fra frø til plante – men slik at planten kan variere noe i form). Det skjer ikke 
endringer ut over forutbestemte rammer. Delene skal sammen skape og utgjøre en 
best mulig helhet. 

 

4. Transformativ teleologi: Her ligger en kontinuerlig pågående skaping av framtiden 
som følge av bevegelsen, dvs. selve prosessen. Det finnes ingen endelig eller 
”moden” form eller sluttilstand. Denne teleologien medfører en form for paradoksal 
selvorganisering fordi selvorganiseringen kan samtidig medføre både stabilitet og 
radikal, uforutsett nyskaping og endring. 

 

5. Tilpasningsteleologi: Bevegelse mot en tilpasset og stabil tilstand – i et miljø som kan 
skifte uforutsigbart. Teleologien innebæer at det skjer en konkurrerende leting etter 
optimal tilpasning til omgivelsene (for å overleve), kfr. Darwin. Her ligger også en 
svak form for tilpasningsorientert selvorganisering (konkurranse). Endring er en 
bevegelse i retning stabil tilpasning. 

 

Et naturvitenskapelig basert bidrag til kompleksitetstenkningen er matematisk kaosteori 
(Gleick 1988; Stacey et al. 2000; Johannessen 2002b). Kaosteori er teori om systemer som 
kan oppføre seg ”kaotisk”, slik for eksempel været kan gjøre. Et slikt system er da følsomt 
overfor startvilkårene (jfr. den såkalte ”sommerfugleffekten”). Et slikt ”kaotisk” system synes 
altså å oppføre seg tilfeldig. Dette til tross for at systemet er deterministisk. Det inneholder 
ikke tilfeldige parametre og er godt definert. Slike systemer kan for eksempel være økonomi, 
solsystemet, værsystemer, folkevekst og dissipative strukturer (strøminger i gasser og 
væsker). Noen har også forsøkt å legge kaosteori til grunn for virksomhet i organisasjoner 
(Burns 2002). Et sentralt problem her er at kaosteori - til tross for det kaotiske - ikke 
inkluderer uforutsigbar, transformativ menneskelig interaksjon. Kaosteori kan sies å bygge 
på en formativ teleologi (Stacey et al. 2000; Johannessen 2002b).  

 

Det andre naturvitenskapelige bidraget i kompleksitetstenkningeen er teorien om dissipative 
strukturer. Denne teoriretningen har sitt utgangspunkt i forskning på strømninger i gasser og 
væsker. Ilya Prigogine, nobelprisvinner i kjemi, viste at irreversibilitet som egenskap også 
gjelder for tid (Stacey et al. 2000; Johannessen 2002b). Tiden har da utstrekning og retning, 
og skapes av de som er til stede og tar del i denne samskapingen. Prinsippet om 
selvorganisering er også sentralt. Orden kan her skapes som spontan selvorganisering av 
strømninger og fluktasjoner i gasser og væsker. Denne formen for ordensdannelse kalles en 
dissipativ struktur. Tidsoppfatningen og den spontane selvorganiseringen medfører at 
framtiden er uforutsigbar, noe som plasserer teorien innenfor en transformativ teleologi. 

 

Teorien om komplekse adaptive systemer (CAS) har utgangspunkt i datasimuleringer med 
mange aktører i nettverk. Noe av det som kan simuleres er byers trafikksystemer, utviklingen 
av økonomier eller nye arter i naturen (Johannessen 2002b). Et komplekst adaptivt system 
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er dynamisk. Det kan endre og tilpasse seg såvel innenfra som gjennom å forholde seg til 
omgivelser i endring (tilpasning). Aktørene oppfører seg etter egne interaksjonsprinsipper, og 
samlet er resultatet uforutsigbart (Stacey et al. 2000). Det kan altså ikke kontrolleres. Men 
når slike modeller blir forsøkt brukt på menneskelige organisasjoner, er problemet at 
menneskene ikke oppfører seg slik programmerte modeller forutsetter. Stacey m.fl. (2000) 
diskuterer i hvilken grad komplekse adaptive systemer kan beskrives og forstås innen en 
transformativ, adapsjonstisk (tilpasningsteleologisk) eller formativ teleologi. De faller ned på 
den transformative, først og fremst ut fra at lokal interaksjon har uforusigbare utfall. Ulikhet 
eller diversitet mellom aktørene er vesentlig for endring. Imidlertid tar teorien ikke fullt opp i 
seg spørsmålet om hvordan vi kan forklare nyskaping, relasjoner og menneskelig 
(sam)handling. 

 

3.3.3 Organisering, samfunnsutvikling og samhandling som Komplekse 
Responderende Prosesser (CRP) 

I de kompleksitetsteoriene som er nevnt over, er det liten eller ingen plass for uforutsigbar, 
relasjonell og framvoksende samhandling. Selv om de integrerer både ikke-lineære 
årsaksforklaringer, tidens irreversibilitet, prinsippet om selvorganisering, separate tilfeldige 
hendelser og tilstedeværelse av mikrodiversitet, tar man ikke høyde for menneskelig 
(sam)handling. Det er derimot det sentrale når man tar opp relasjonell psykologi og 
relasjonell sosiologi i kompleksitetstenkningen, med Norbert Elias og George Herbert Mead 
som de viktigste bidragsyterne (Stacey et al. 2000; Christensen 2003; Johannessen 2003a; 
Stacey 2008; Johannessen 2010). Organisasjon og organisering ses da i et nytt perspektiv, 
som inkluderer både et naturvitenskapelig og et samfunnsfaglig teoretisk fundament. Stacey 
m.fl. (2000) kaller dette nye kompleksitetsperspektivet for komplekse responderende 
prosesser (CRP). 

 

Stacey m.fl. kritiserer scientific management og systemtenkningen som forståelsesramme for 
sosial organisering. Organisering og organisasjoner forstås i teorien om komplekse 
responderende prosesser verken som redskaper eller som systemer men derimot som 
menneskelige, sosiale prosesser som kontinuerlig kommer til uttrykk som gester og 
responser i forhold til seg selv og andre. Gester kan være genuint selvskapte eller de kan 
være responser på andres gester. I et komplekst samspill mellom mennesker skapes 
handlinger som i prinsippet er kroppslige samhandlinger (blikk, tegn, tale, uttrykk, 
kroppsholdninger, artefakter m.m.) og ikke bare verbal samtale. Her oppheves det 
tradisjonelle skillet mellom sjel og legeme eller kropp og psyke, altså det dualistiske 
menneskebildet. Samhandlingen trer fram gjennom og skaper relasjonelle mønstre. 
Organisasjonens – eller heller organiseringens – virkelighet skapes da gjennom denne 
komplekse relateringen. I dette perspektivet blir det som i organisasjonsteorien ofte kalles 
organisasjonsstruktur sett som gjentakende og varige mønstre av relasjoner (Stacey 2005; 
Johannessen 2010).  

 

Den tyske sosiologen Norbert Elias var opptatt av sivilisasjonens framvekst i Europa (Elias 
1994). Han viste hvordan europeiske kulturer vokste fram ved at mange aktører – kollektivt 
og individuelt – alle med sine ulike planer, ambisjoner og mål, samhandlet på komplekse 
måter. Ulike kulturer, skikker, samfunn og relasjoner vokste fram gjennom disse prosessene, 
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uten noen stor, sammenhengende masterplan. Slik vokste det fram både totalitære regimer 
og demokrati, omfattende vold og humanisme (Christensen og Johannessen 2005), altså 
svært forskjellige livs- og samfunnsforhold. Elias mente at mennesker, individuelt og i 
grupper, samhandler lokalt, mer eller mindre planlagt, og at lokal samhandling da fører med 
seg framvekst av større og mer omfattende samhandlingsmønstre. På den måten skapes og 
formes lokalsamfunn, tradisjoner, institusjoner og større samfunn over tid. Lokal samhandling 
er altså innvevd i, påvirket av og samtidig opphav til bredere samfunnsmønstre. Når mye av 
den dominerende organisasjons- og ledelsesteorien forutsetter at endring og utvikling 
planlegges og gjennomføres ovenfra eller utenfra, for eksempel fra ledelsen, eierne eller 
politikerne (”omgivelsene”), har Elias en alternativ, relasjonell oppfatning: Den lokale og 
selvorganiserte samhandlingen er det sentrale utgangspunktet og grunnlaget for utvikling og 
endring av institusjoner, kulturer og samfunn. 

 

De bredere mønstrene som følger av lokal samhandling kan i følge Elias ikke fullt ut forutses 
eller planlegges. Mønstrene vokser derimot fram gjennom selve interaksjonsprosessene, 
herunder både gjentakende og nye mønstre. Eksempler på slike mønstre er 
styringsstrukturer innenfor stater (for eksempel Frankrike) eller endringer og stabilitet i 
forholdet mellom ulike klasser og sjikt i samfunnet (Elias 1994). Samhandlingen skaper både 
prinsipielt og konkret avhengighet mellom deltakerne. Avhengigheten av andre er både 
muliggjørende og begrensende, ut fra bl.a. maktforholdene. Denne samtidige, sammenvevde 
begrensningen og muliggjøringen betyr at det er vanskelig å realisere egne planer 
fullstendig. Det ligger altså makt i relasjonene, og det er de manges møtende planer og 
intensjoner som forsøksvis skal realiseres i disse maktrelasjonene. Utfallet av prosessene 
blir da mer eller mindre uforutsigbart. Mønstre, identiteter, institusjoner og skikker vokser 
altså fram gjennom uforutsigbare, paradoksale prosesser. Elias beskriver for eksempel 
hvordan staters enerett til vold og skattlegging har vokst fram gjennom langvarige og 
flertydige prosesser fra føydale strukturer og relasjoner (Elias 1994). 

 

George Herbert Meads teorier om samtale og samhandling supplerer de naturvitenskapelige 
kompleksitetsteoriene ved å framheve spesifikke menneskelige karakteristika som 
bevissthet, selvbevissthet, refleksjonsevne, kreativitet og fantasi (Griffin og Stacey 2006). 
Mead (1863-1931) er mest kjent under begrepet ”symbolsk interaksjonisme”. Hans viktigste 
bidrag kan trolig best sammenfattes i formuleringen ”å ta andres perspektiv”. Meads syn 
medfører at tenkning, følelser, identitet, selvbevissthet og samfunnet utvikles på samme tid, 
innvevd i hverandre (Christensen og Johannessen 2005). Han var opptatt av å forstå 
menneskelig relatering som sirkulære og kontinuerlig pågående kroppslige gester og 
responser. Det verbale språket eller ”den vokale gesten” er en særdeles viktig del av den 
kroppslige relateringen (Vaage 1998). Mead begrepssetter denne kontinuerlig pågående 
kommunikasjonen som ”den sosiale akten”.  

 

Menneskenes kommunikative (sam)handlinger ses hos Mead som symboler fordi 
handlingene viser til noe ut over seg selv – til en mening for deltakerne. Mening kan da 
skapes, oppleves og forstås bare ved at handlinger ses i sammenheng med responsen 
(Mead 1962). Handling er hos Mead kontinuerlig pågående samhandling mellom mennesker. 
Gester og responser skapes og endres gjennom samhandling og som samhandling. Og 
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mening skapes dermed gjennom nåtidig, sirkulær og kompleks bevegelse mellom 
deltakerne. En viktig del av dette blir da også oppfatningen av tid; Tid ses ikke som ett eller 
flere/mange tidspunkter, men får bevegelse, utstrekning og retning i form av stadig pågående 
sosiale, dynamiske prosesser. Dermed blir den historien som skapes alltid ny historie, og 
samfunnsforhold, situasjoner og relasjoner i fortid kan ikke gjenskapes.  

 

I følge Mead er menneskene i stand til å se og innta andres holdning overfor seg selv. Man 
kan derfor også føre en indre samtale, for eksempel om hva egne idéer, planer eller 
handlinger vil kunne føre til i samspill med andre. Tenkning består altså av indre samtaler, 
mens sosiale samtaler foregår sammen med andre. Våre gester, reaksjoner, vår 
kommunikasjon, våre handlinger og hele vår personlighet blir kontinuerlig møtt og vurdert 
sosialt, både gjennom de Mead kalte for "signifikante andre" (familie, nære venner etc.) og 
gjennom "den generaliserte andre" (gruppen eller samfunnet) (Mead 1962). Selvbevissthet 
utvikles da gjennom at menneskene kan ta inn over seg andres posisjon og holdninger til seg 
selv i bred forstand. En indre dialog kan også skape noe nytt. Den er en uforutsigbar, 
framvoksende og kontinuerlig prosess, der det hele tiden skapes tanker, følelser, temaer og 
mønstre. Her kan det derfor skapes både gjentakelser og stabilitet eller noe helt nytt, på 
prinsipielt samme måte som i samhandling med andre. Altså skapes (gjenskapes og 
forandres) samfunnet og individet i de samme uforutsigbare prosessene. Når vi så erfarer at 
vi kan si eller tenke noe nytt eller annerledes, har det skjedd en faktisk endring.   

 

3.3.4 Ledelse, ulikhet og makt i organisasjoner 
I systemteoretiske tilnærminger ses ledelse ofte som en individuell funksjon som utøves av 
formelle og/eller uformelle ledere (Griffin og Stacey 2005: 2), selv om en også kan ha blikk 
for handlingers konsekvenser for relasjoner. Problemet er ofte at man da kan tildekke 
kompleksiteten og usikkerheten vi ofte erfarer om ledelse i organisasjoner. I 
kompleksitetstenkningen går en bort fra det individuelle perspektivet og ser på ledelse som 
et sosialt, relasjonelt fenomen, dvs. et fenomen som primært gjelder forholdet og 
relateringsprosessene mellom menneskene. I dette perspektivet kan ledere rett og slett ikke 
ha full oversikt eller kontroll over situasjonen i organisasjoner. Rasjonaliteten er faktisk 
begrenset ut fra uforutsigbare, relasjonelle forhold. Om ledere legger en slik tenkning til 
grunn impliserer det at en heller ikke bør førsøke å oppnå full oversikt eller kontroll. Men 
ledere kan likevel ha muligheter, makt og myndighet til å fatte viktige beslutninger, ta opp 
tema eller spørsmål og forplikte andre, selv om de ikke har kontroll over responsen på slike 
beslutninger eller handlinger.   

 

Mead er opptatt av at mennesker – som gruppe- og samfunnsmedlemmer – gjennom 
relateringen faktisk utøver kontroll over hverandres og egen atferd. Det gjøres bl.a. gjennom 
den kapasiteten en har til å innta holdningen til ”den generaliserte andre” (Vaage 1998). 
Dersom en legger til grunn et slikt relasjonelt perspektiv, vil utvikling og anvendelse av denne 
evnen hos ledere være spesielt viktig. Man må altså kunne ta den andres eller de andres 
perspektiv, også på seg selv. Dette er sentralt med tanke på hva som er og blir (vokser fram 
som) vesentlige tema og spørsmål i virksomheten, noe som igjen henger sammen med hva 
som gir mening for deltakerne (Griffin og Stacey 2005). Det vil også være vesentlig med 
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tanke på samspill, kontakt og relasjoner både i de relasjonene som ses som organisasjonen 
og i forhold til andre grupper, prosesser eller organisasjoner.  

 

Sentrale ledelsesoppgaver i dette perspektivet vil være å delta i og bidra til å åpne opp for 
relasjonelle prosesser i virksomheten, innen og på tvers av tenkte grenser. Og å finne 
konstruktive måter å gjøre dette på, der det spontane har mye å si. Ledelse handler da om 
påvirkning av hva som er eller blir sentrale tema, mål, oppgaver eller problemer i 
virksomheten. Det kan være å bidra til at det skapes tid, rom, arenaer eller klima for å ta opp 
vesentlige spørsmål eller å løse presserende oppgaver. Det kan være å bidra til å skape 
mening sammen med andre medarbeidere. Det kan være å synliggjøre og anerkjenne 
andres bidrag. Spesielt viktig vil det være å inkludere uformelle prosesser i det som gjerne 
kalles ”skyggeorganisasjonen”, altså bidra til at tema, meninger, synspunkter etc. som ikke er 
legitime i formelle fora kan bli inkludert og løftet fram i lyset – også til formelle fora. Dette 
fordi prosesser, tema eller spørsmål som holdes utenfor eller ”i skyggen” kan ha stor 
innvirkning på det som skjer i virksomheten (Stacey 2008; Johannessen 2010).   

 

Dette kan for eksempel dreie seg om ”sub-grupper” i organisasjonen, der deltakere kan ha 
innvirkning gjennom sin taushet eller begrensede deltakelse i prosessene, eller gjennom det 
de sier i form av kroppspråk eller ulike andre gester eller responser. Kanskje sier de verbalt 
også sitt både om legitime tema og om andre spørsmål og med andre argumenter enn de 
legale, for eksempel i uformelle sammenhenger, i fritiden, på fest, i røykekroken eller andre 
steder. Dette er også kommunikativ samhandling som det kan være viktig å se og få fram. 
Her bearbeides og skapes synspunkter og tema, her formes virksomhetens helter - og 
skurker. Da vil det kunne være spesielt viktig for ledere å kunne se slike individer eller 
grupper og å kunne ta deres perspektiv. Oppmerksomheten kan da like gjerne eller også 
festes mot det som ikke skjer – som mot det som skjer ute i ”lyset”. Ikke-handling kan også 
forstås som handling. Å lede medfører altså å ha en ”åpen” innstilling og kommunikativ 
oppmerksomhet i forhold til hvem som er deltakere, hvilke tema eller spørsmål som er eller 
gjøres vesentlige og relevante – og hvordan dette gjøres.  

 

Tidsoppfatningen i kompleksitetstenkningen medfører som framstilt foran at tiden ses som 
irreversibel. Det betyr at framtiden skapes i nåtid gjennom kontinuerlige, irreversible 
endringsprosesser, og at fortiden ikke kan gjenskapes. Dette medfører at det ofte vil være 
lettere å oppnå reell deltaking i, innsikt i og påvirkning av organisatoriske prosesser dersom 
ledere står i sine stillinger og dermed relasjoner over tid. Da vil det ofte være lettere å vokse 
inn i en deltakende rolle i virksomheten. I sin tur vil det også gi lettere adgang til kunnskap 
om sentrale tema, spørsmål og prosesser. Dette gjør kontinuitet i ledelse til et poeng i seg 
selv, et poeng som står i konflikt med fokuset på utskifting av ledere som en ofte finner i 
moderne organisasjoner, for eksempel ved kriser. 

 

Relateringsprosesser består både av likheter og forskjeller, forståelse og misforståelse, 
konflikt og harmoni, trygghet og angst, samarbeid og konkurranse (Griffin og Stacey 2005; 
Johannessen 2010). Det konstruktive elementet i forskjeller, konflikt og spenning i mønstre 
av relasjoner (her også organisasjoner) kan knyttes til nyskaping. Likhet og harmoni alene 
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kan lett føre med seg stabilitet og gjenskaping av tidligere mønstre, og dermed stå i konflikt 
med dynamisk endring og nyskaping (Johannessen 2009). Med ulikhet, forskjeller og 
spenninger introduseres lettere nye synspunkter, perspektiver, ideer og meninger i 
relasjonene, der en i følelser, tankegang, samtale og samhandling må forholde seg til det 
nye. Endring og nyskaping kan komme ut av denne forskjelligheten. Sett i forhold til psykisk 
helsearbeid og psykisk helsevern kan ulikhet for eksempel dreie seg om forskjeller i 
menneske- og samfunnssyn, syn på pasienter, brukere og borgere, på behandling og faglig 
tenkning, årsaksforhold, problemer og mulige løsninger. Når ulikhet og diversitet ses som 
konstruktivt og produktivt skiller det seg fra synspunkter om at læring og utvikling primært 
krever et klima preget av helhet og harmoni (Senge 1991; Stacey 2008; Johannessen 2010).  

 

Når det gjelder spørsmålet om makt i organisasjoner hevder kompleksitetsperspektivet at 
makten vokser fram og befinner seg i relasjonene. Enhver menneskelig relasjon er også en 
maktrelasjon som kommer til uttrykk gjennom språk og samhandling. Med et slikt perspektiv 
må ledere eller fagansatte hele tiden forholde seg til gjensidigheten i relasjoner, en 
gjensidighet som samtidig er både muliggjørende og begrensende (Griffin og Stacey 2005; 
Griffin og Stacey 2006). Makt er da ikke ”noe” bestemt som individuelle formelle og/eller 
uformelle ledere sitter på, har eller kontrollerer for å bruke når de trenger å gripe inn eller 
fatte beslutninger. Makten er derimot noe mer ”flytende” som hele tiden kan og vil endres 
som en del av relasjonelle mønstre og prosesser. Dette er ikke til hinder for at man likevel 
kan se at makt og ressurser er ulikt ”fordelt” eller ”lokalisert” i relasjonene, for eksempel ved 
at noen har mer omfattende myndighet enn andre. F.eks.har formelle ledere noen definerte 
myndighetsområder, og fagansatte kan bestemme mer enn pasientene om behandlingstilbud 
som gis.  

 

3.3.5 Planer og reformer som kommunikative redskaper 
Offentlige planer og reformer på helse- og sosialområdet, som f.eks. sykehusreformen, 
samhandlingsreformen, rusreformen eller opptrappingsplanen for psykisk helse, har de 
senere årene bidratt til å skape viktige rammer og mønstre for endringer. Nasjonale reformer 
og mønstre er ofte vevd inn i internasjonale utviklingstrender og mønstre (Stacey 2005; 
Griffin og Stacey 2006), selv om det også kan være store ulikheter. Reformer utarbeides ofte 
av aktører og arbeidsgrupper (f.eks. knyttet til departementer og/eller direktorater) – som en 
form for lokal samhandling. De blir også på ulike måter spesifisert i videre lokal samhandling 
i f.eks. institusjoner, avdelinger eller poliklinikker. I slike sammenhenger vokser det fram 
verdier og prinsipper (f.eks. "lik tilgang til helsetjenester", "pasienten først" eller 
"samhandling"). Reformer inngår i endring av maktrelasjoner. Ralph Stacey hevder at i 
Storbritannia har reformer i helsesektoren de senere årene ført med seg en omfattende 
endring i maktrelasjonene. Sentrale statlige myndigheter og tilsynsorganer har økt sin makt 
sterkt på bekostning av lokale institusjoner og faglige aktører (Griffin og Stacey 2005: 18). 
Også i Norge tyder mye på en slik utvikling (Byrkjeflot 2005). 

 

Reformenes artefakter (dokumenter, videoer, pressemeldinger, lovforslag, 
stortingsmeldinger, prosedyrer etc.) utgjør kommunikative ”redskaper” som tas i bruk i lokale 
kommunikasjonsprosesser, ofte omtalt som omstilling. Da vil de inngå som vesentlige 
premisser i lokale endringsprosesser. De kan da også bidra til å skape brede, 
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samfunnsmessige kommunikasjonsmønstre (Stacey 2005). I disse mønstrene formes også 
maktrelasjoner, som så utspilles lokalt. Sykehusreformen har for eksempel bidratt til at 
lederne på ulike ”nivå” i ledelseshierarkiene lettere kan skaffe seg mer makt, på bekostning 
av fagansatte. Og at fagansatte i større grad gis eller tilordnes oppgaver innenfor ledelsens 
reorganiserte systemer, slik vi f.eks. har sett i historien som tas opp i artikkel 2 (Iversen 
2013). Slik er sykehusreformen en maktreform utgått fra sentral stat, som blir et redskap for 
makt, styring og kontroll i forhold til lokale aktører gjennom endringer i kommunikasjon og 
samhandling. 

 

Dette kommunikative perspektivet bryter for så vidt vesentlig med et helhetlig, systemisk 
preget perspektiv på offentlige reformer. Da er offentlig reform mer å forstå som rasjonelle 
eller begrenset rasjonelle prosesser, altså som myndighetenes bevisste forsøk på å 
gjennomføre reform eller omstilling. Reformer ses da som fornuftsbaserte endringer av 
struktur eller kultur med sikte på bedre eller mer hensiktsmessige tjenester eller tilbud 
(Christensen et al. 2009). Ofte lanserer myndighetene eller konsulentselskapene oppskrifter 
for hvordan organisasjoner fornuftsmessig sett bør utformes i forbindelse med reformer, 
f.eks. oppskrifter for ledelse, organisasjonsstruktur, personalfeltet, 
organisasjonskultur/arbeidsmiljø eller organisering av prosesser (Christensen et al. 2009). I 
mye forskningslitteraturen framheves det ofte at offentlige reformer og omstillinger likevel 
begrenses av og er innleiret i historiske og insitusjonelle forhold som bidrar til stabilitet og at 
omstillinger går langsomt eller avvises (Christensen et al. 2010; Christensen og Lægreid 
2011).    

 

3.3.6 Samarbeid mellom profesjonelle 
I de nasjonale planene og i debatten om psykisk helse framstår etablering av 
tverrprofesjonelt samarbeid som vesentlig (St.m. nr 47 (2008-2009) ; Sosial- og 
helsedirektoratet 2006a; Iversen og Ødegård 2010). Også på andre samfunnsområder som 
for eksempel barnevernstjenesten og somatiske helsetjenester framheves nå behovet for 
tverrprofesjonelt eller tverrfaglig samarbeid (St.m. nr 47 (2008-2009) ; Willumsen 2009). I 
analytiske og systemteoretisk orienterte tilnærminger til tverrprofesjonalitet ses team og 
andre organisasjoner som instrumenter og/eller systemer og delsystemer. I et systemisk 
perspektiv settes teamene da sammen ut fra at samspillet mellom delene (for eksempel 
teammedlemmer fra ulike profesjoner) forhåpentligvis medfører at deltakerne sammen skal 
kunne utrede og behandle på en mer ”helhetlig” og dermed bedre og mer effektiv måte. Både 
differensiering og integrering er sentralt, og helheten forutsettes da å bli mer enn summen av 
delene (Stacey et al. 2000). En tenker seg at teamet kan bli et harmonisk og effektivt system, 
der også den enkelte medlem får utnyttet sin kompetanse og kapasitet til eget, teamets og 
brukernes beste. 

 

Samarbeid og kommunikasjon mellom profesjoner og profesjonelle vil i dette perspektivet 
framstå som hierarkisk, komplementært og/eller symmetrisk ordnet (Eide og Eide 2007), der 
den enkelte fagperson og profesjon skal fylle sin funksjonelle oppgave eller rolle i helheten 
(”systemet”). Det legges da gjerne vekt på felles og klare mål, grenser, tydelig ledelse og 
rolleavklaring, klare regler, tydelig struktur og samarbeidsorientert kultur (Lauvås og Lauvås 
2004; Sosial- og helsedirektoratet 2006b; Sirnes 2009). Likevel kan det hos ulike 
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bidragsytere også ligge perspektiver om at samarbeidet kan skape viktige former for 
integrasjon, faglig dynamikk og synergier (Vangen og Huxham 2009; Willumsen 2009) der en 
beveger seg i retning mer overskridende, uforutsigbare og relasjonelle synspunkter og 
perspektiver.  

 

I teorien om komplekse responderende prosesser forstås profesjoner som sosiale objekter, 
altså som relasjonelle prosesser og faglig baserte samhandlingsmønstre. Handling er lokal 
samhandling. Mønstre i slik samhandling kan gjerne vokse fram og spre seg hurtig som 
bredere samfunnsmessige mønstre, på samme måte som slike mønstre også kan forsvinne 
eller dø ut. De kan også vokse fram til å bli stabile og gjentakende. Profesjoner forstås da 
som slike stabile, gjentakende handlingsmønstre, som det Mead og Stacey (Stacey 2005) 
kaller sosiale objekter. Begrepet objekt forstås da ikke som en gjenstand, men som allmene 
(”generalized”) tendenser til å handle likt i tilnærmet like situasjoner. Slike tendenser 
repeteres i det levende øyeblikket som gjentakende vanlige handlingsmønstre. Gjentakende 
mønstre spesifiseres så i hver situasjon, tid og sted (Stacey 2005, s. 35).  

 

Til slike handlingsmønstre hos profesjoner hører også utvikling av individuell og kollektiv 
profesjonsidentitet, dvs. opplevelser av hvem man er og hva man kan eller bør si og gjøre. 
Dette kan være forståelsesmåter eller behandlingstilnærminger som bestemte profesjoner 
har etablert, slik for eksempel mange leger foreskriver medikamenter eller mange psykologer 
iverksetter psykoterapi i forhold til psykiske lidelser. I spesifikke situasjoner blir slike mønstre 
også endret ut fra det spontane og uforutsigbare i situasjonen og den pågående 
(sam)handlingen. Profesjoner er da å forstå som bestemte former for sosiale objekter eller 
stabile, generaliserte samhandlingsmønstre, bygget opp og vedlikeholdt over tid gjennom 
profesjonsorganisasjoner, universiteteter, sykehus, offentlige styringsorganser, rettsinstanser 
m.m. Her inngår også mønstre og maktrelasjoner mellom profesjonene.  

 

I tverrprofesjonelt sammensatte team – og for så vidt også i tverrprofesjonelt samarbeid 
ellers - vil en fra et kompleksitetsperspektiv tenke at fagansatte fra ulike profesjoner også 
påvirkes av hverandre, og at den gjensidige påvirkningen preger det faglige (sam)arbeidet. 
Her er det da særlig tre forhold som er vesentlige og til dels forskjellige fra andre 
perspektiver på slikt samarbeid. For det første er uforutsigbarhet sentralt; vi kan ikke vite hva 
framtida bringer. I dette ligger en åpenhet i forhold til hva samhandlingen kan bringe med seg 
i form av endringer og nye prosesser. Dernest ses profesjonelle relasjoner og identiteter 
samtidig som både stabile og i endring (Griffin og Stacey 2006). Her er ulikhet og forskjell 
sentralt; når forskjellighet bringes inn i samhandlingen (gjennom samarbeid mellom flere 
profesjoner), øker sjansene for nyskaping, endring og utvikling (Stacey 2003; Johannessen 
2009). Dette medfører et perspektiv på tverrprofesjonalitet som er grunnleggenede positivt 
og konstruktivt. I hvilken grad endring skjer vil midlertid også avhenge av ledelse og konkrete 
lokale samhandlingsmønstre. Da er evnen til å se og anerkjenne den/de andre og deres 
perspektiver og synspunkter i samarbeidet vesentlig. Omorganisering og omstilling – 
herunder etablering av nye former for tverrprofesjonelt samarbeid – kan også medføre 
opplevelser av trusler mot profesjonell identitet og muligheter for misforståelser, spenninger 
og konflikt. 
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3.3.7 Kompleksitetsperspektivet – en annen tenkning om logistikk og Supply 
Chain Management (SCM) 

I kompleksitetsperspektivet ses logistikk, samarbeid og ledelse i organisasjoner 
grunnleggende som selvorganiserende prosesser, dvs. som en del av den dagligdagse 
virksomheten (Stacey et al. 2000; Johannessen 2003b; Johannessen og Solem 2007). 
Endring forstås da som en del av den ordinære virksomheten og ikke noe som tilføres 
utenfra, for eksempel i form av eksterne reformer, visjoner, mål, kvalitetssystemer eller 
handlingsplaner.  

 

Tabellen under viser noen av de viktigste forskjellene på en systemisk tenkning og en 
tenkning ut fra kompleksitetsperspektivet på viktige dimensjoner når det gjelder logistikk og 
SCM (Johannessen 2003b). De to perspektivene kan kanskje ses i lys av Webers begrep om 
idealtyper, altså et forsøk på å rendyrke bestemte synsmåter om sosiale fenomener (Weber 
1971). 

 

Tabell 1: SCM i et systemperspektiv og i et kompleksitetsperspektiv (Johannessen, 2003b). 

Dimensjoner SCM i et systemperspektiv SCM i et kompleksitetsperspektiv 

Utvikling skjer ut fra Stabilitet, kontroll og styring Endring, ustabilitet og paradoks 

Paradokser Oppløse paradokser Opprettholde paradokser 

Ledelse Individuelle rasjonelle valg Relasjoner 

Ideer om helhet Forenkling, helhetsoversikter Kompleksitet, ingen helhet 

Årsaksforklaring Lineære eller sirkulære årsaksforhold Ikke-lineære årsaksforhold 

Framtiden Forutsigbarhet Uforutsigbarhet 

Resultater Planlagte resultater Framvoksende resultater 

Endring ut fra Endring implementeres Selvorganisering 

Meningsskaping Analyse og avgrensning Meningsskaping i relasjoner 

 

Der systemperspektivet framhever det stabile, styrbare og kontrollerbare i utvikling av 
organisasjoner, framhever kompleksitetsperspektivet den kontinuerlige endringen, 
ustabiliteten og det paradoksale, dvs. fenomener med motsatte egenskaper som opptrer 
samtidig (for eksempel både stabilitet og ustabilitet). I et kompleksitetsperspektiv ses 
paradokser som sentrale i enhver organisasjon, og det paradoksale bør i tråd med dette 
opprettholdes, synliggjøres og verdsettes med tanke på utvikling. I et systemperspektiv bør 
derimot paradokser oppløses, og utvikling skjer best ut i fra harmoni, enhet og helhet. 
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Når det gjelder ledelse framheves ledernes frie, rasjonelle (eventuelt begrenset rasjonelle) 
valg i systemtenkningen, mens kompleksitetsperpektivet framhever hvordan alle deltakerne 
har frihet og muligheter for valg samtidig som friheten også begrenses av og i relasjonene – 
noe som også gjelder lederne. Alle påvirker derfor utviklingen, og ledelse er ikke bare 
forbeholdt formelle ledere.  

 

Perspektivene skiller seg også i synet på deler og helheter. Der systemperspektivet forstår 
organisasjonsenheter og verdikjeder som bestående av deler som sammen produserer 
helheter, som igjen inngår i større helheter, hevder kompleksitetsperspektivet at det ikke 
finnes helheter. Det finnes derimot komplekse responderende prosesser mellom mennesker. 
Disse prosessene skaper i sin tur ikke annet enn nye responderende prosesser. 

 

Systemtenkningen framhever videre at årsaksforklaringene til for eksempel utvikling og 
endring kan være både lineære (hvis – så: en årsak – en virkning) eller sirkulære 
(delsystemene påvirker hverandre), mens kompleksitetstenkningen framhever at 
årsaksforhold er komplekse og ikke-lineære. I tråd med dette ses muligheten for å planlegge 
framtiden som svært begrenset. Alle har sine planer og intensjoner og alle kan påvirke 
utviklingsretning, men når de manges intensjoner møtes i samtale og samhandling vil 
framtiden prinsipielt være uforutsigbar. Endringer og resultater er noe som kontinuerlig 
vokser fram. Dette står i motstrid til systemperspektivet, der framtiden nettopp forutsettes å 
være forutsigbar, og der resultater i framtid langt på vei kan planlegges (av lederne).  

 

Innen et systemperspektiv antas det at mening skapes gjennom aktiviteter på bakgrunn av 
analyse og avgrensede mål. Og ledere forutsettes å initiere og kontrollere disse aktivitetene. 
I kompleksitetsperspektivet framheves derimot den meningen som skapes av de som deltar i 
den dagligdagse samhandlingen i virksomheten. Dette betyr ikke at deltakerne er uten mål 
og intensjoner som er dannet på forhånd, men at disse bringes inn i og formes gjennom 
deltakernes kommunikasjon og samhandling. Selve samhandlingen former da samtidig de 
menneskene som deltar i den. 

 

Kompleksitetsperspektivet representerer slik et alternativ til den dominerende tenkningen 
innen logistikk og SCM. I dette alternativet er det de menneskelige prosessene som settes i 
sentrum. Dette alternativet åpner muligheter for i større grad å se og være oppmerksom på 
uforutsigbarhet og åpenhet med tanke på framtid, men desto mer også vektlegge den 
framtidige betydningen av samhandling og valg i nåtid. Man kan i større grad åpne for den 
kraften og muligheten som ligger i paradokser, spenninger og konflikt i den lokale 
samhandlingen. Dette alternativet åpner også for å se og verdsette den kreativiteten og 
kraften som potensielt er tilstede blant alle deltakerne, slik den kommer til uttrykk gjennom 
selvorganiserende prosesser.   

 

Johannessen og Solem (2007:347) peker på at oppmerksomheten ut fra et 
kompleksitetsperspektiv på logistikk vil rettes inn mot følgende fire organisatoriske forhold: 
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- Forandringsprosesser – fordi forandringer er svært framtredende i organisasjoner 
i dag 

- Relasjoner mellom mennesker - i samspill med teknologi, finansielle ressurser og 
det naturlige miljøet – fordi forandringsprosessene skapes relasjonelt 

- Komplekse prosesser der virkeligheten konstrueres og utvikles på en ikke-lineær, 
uforutsigbar, selvorganiserende og framvoksende måte 

- Logistiske handlinger, som framvoksende samhandlingsmønster 
 

Et kompleksitetsperspektiv på logistikk betyr derfor at forhold i og mellom menneskene 
inkluderes i selve logistikktenkningen. Dette er åpenbart nødvendig å gjøre når man skal 
tenke logistikk innen behandling og psykisk helse, herunder lidelse, bedringsprosesser og 
”flyt” av pasienter, informasjon og kunnskap. Da kan ikke pasientene (brukerne/borgerne) 
med sine følelser, tanker og kunnskaper forstås som varer eller objekter. Derimot forutsetter 
et slikt perspektiv at de ses som følsomme, tenkende og handlende mennesker, der 
endringer kan bety både muligheter og begrensninger. Ikke minst gjelder dette hvis man skal 
inkludere bedrings- eller tilfriskningsprosesser (Iversen og Gammelsæter 2012). Bedring 
forstås da som mulige endringer, fra fastlåste, gjentakende prosesser til mer flytende og 
varierende prosesser (Stacey 2003). 

 

3.4. Opptrappingsplanen – faglige tilnærminger 

Psykisk helse-området har gjennom lang tid vært preget av ulike ideologier og faglige 
tilnærminger, i hovedsak ut fra tre hovedpremisser og retninger: Psykologisk forståelse med 
vektlegging på psykoterapi, bio-medisinsk forståelse med vekt på medisiner/farmakologi og 
sosialpsykiatrisk forståelse med vektlegging på betydningen av psyko-sosiale forhold 
(St.meld. nr 25 (1996-97) ; Berg 1987). Noen har naturligvis forskt å legge et "helhetlig", bio-
psyko-sosialt perspektiv til grunn. Dagsaktuelle varianter av disse retningene spenner fra det 
medisinske til det sosiale; fra ideene om recovery eller bedringsprosesser, til evidensbasert 
medisinsk behandling (EBMP) og den mer åpne og udefinerte, men likevel sosialpsykiatrisk 
orienterte ideologien om lokalbasert psykisk helsearbeid i kommunene.  

 

Denne tredelingen av faglige ideologier er naturligvis en forenkling i dag. I virkeligheten 
vokser disse ideologiene og tilnærmingene fram og formes i ulike former for uoversiktlige 
”blandinger”. Og i sammenheng med opptrappingsplanen er også faglige ideologier som 
nettverkstenkning (Seikkula 2000), varianter av kognitiv psykologi/teori (Helstrup og 
Kaufmann 2000; Stacey 2003; Beck og Beck 2011) og den psykodynamiske retningen 
(Binder 2006) sentrale. Den psykoanalytiske/psykodynamiske retningen har stått sterkt i 
psykiatrien helt fra psykoanalysens gjennombrudd. Denne tenkningen er i utgangspunktet 
psykologisk orientert og individorientert, men kan likevel sies å ha gjennomgått en 
intersubjektiv og relasjonell vending de senere årene (Stacey 2003; Binder 2006), noe som 
kan ha stor betydning for både brukere og profesjonelle, men som kanskje ikke har så store 
implikasjoner for endringer i organisering og ledelse. Terapeuten er fremdeles eksperten, og 
terapien kan slik sett ivaretas innen samme bygningsmessige, organisatoriske og 
ledelsesmessige rammer som før. Den relasjonelle vendingen opprettholder fremdeles det 
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grunnleggende skillet mellom enkeltindividene og mellom individet og det sosiale (selv om 
individene samhandler – som delsystemer), noe som gjør at for eksempel Stacey i sin 
analyse betrakter den psykodynamiske retningen som grunnleggende systemisk (Stacey 
2003). 

 
Nettverkstenkningen har også i stor grad sitt utgangspunkt i systemteori (Seikkula 2000; Bø 
og Schiefloe 2007; Johannessen og Solem 2007). Nettverkstenkningen blir anvendt både 
innen organisasjonsfag, sosiologi, sosialantropologi, sosialt arbeid, psykologi og pedagogikk, 
og har etter hvert fått en ganske bred plass også innen psykiatri og psykisk helsearbeid, 
særlig knyttet til å sette sammen eller organisere pasienter, privat og profesjonelt nettverk i 
egne nettverksmøter. Dette blir da en slags nettverksterapi. I nettverkstenkningen ses 
brukerne – og fagfolkene - som egne aktører, som er forbundet med hverandre gjennom 
lenker og relasjoner. Denne tenkningen er relasjonelt og kontekstuelt orientert i større grad 
enn både tradisjonell biomedisinsk psykiatri og psykoanalysen/psykodynamikken. Den kan 
sies å være i samsvar med Opptrappingsplanens fokus på brukere, pårørende, 
desentralisering og lokalsamfunn, selv om den bare i noen grad finnes direkte i planens 
dokumenter (Sosial- og helsedirektoratet 2005; Sosial- og helsedirektoratet 2006a).  

 
Når det gjelder organisering og ledelse, forutsetter nettverkstilnærmingen en fleksibel og 
desentral modell, med relativt store frihetsgrader til fagfolk og lokale ledere (Bø og Schiefloe 
2007). Likevel vil frihetsgrader og avhengighet være betinget av hvilke typer og hvor tette 
nettverk man snakker om. Sett i forhold til psykisk helsearbeid beveger man seg med 
nettverkstenkningen ut av institusjonenes tradisjonelle kontekst og faglighet, og åpner i 
større grad opp for de reelle, dagligdagse problemene, behovene og løsningene som 
brukere, pårørende, private og lokale aktører opplever og ser. Samtidig medfører 
nettverkstenkningens tette tilknytning til systemteori at en også får med på kjøpet ulike andre 
sider av systemteorien. For eksempel at menneskelige relasjoner (individer, nettverk) ses 
som egne systemnivåer. Individer, grupper eller organisatoriske enheter ses som noder 
(knutepunkter), forbindelsen mellom dem ses som lenker. I nettverksperspektivet ses den 
aktuelle virksomheten som en form for garn eller nett. I dette kan også ligge en tingliggjøring 
(Bø og Schiefloe 2007), som åpner for at noen styrer det som skjer i nettverket for eksempel 
gjennom strategisk valg, nemlig lederne (Johannessen og Solem 2007). I 
behandlingsmessige sammenhenger – altså overfor brukerne - vil dette lett være fagfolkene 
(og fagfolkenes enhetlige ledere). 

 

Moderne kognitiv tenkning og psykologi oppsto som en del av det nye systemteoretiske 
paradigmet fra 1950-tallet, i stor grad som reaksjon på behaviorismen (Saugstad 1998; 
Stacey et al. 2000). Kognitivismen er historisk og teoretisk knyttet tett til 
kommunikasjonsteori, informasjonsbehandling og kybernitikk. Kommunikasjon ses da i stor 
grad som behandling og prosessering av informasjon, og tenkningen kan knyttes til utvikling 
av moderne datamaskiner. Om vi går over til det terapeutiske, så er kognitiv terapi på tydelig 
frammarsj og har de senere årene blitt en svært populær og etterspurt terapiform både 
internasjonalt og i Norge, til dels på bekostning av psykoanalysen/psykodynamikken (Stacey 
2003; Olsen og Skodvin 2012). Terapiformen, som også kalles kognitiv atferdsterapi (Beck 
og Beck 2011), anvendes i stadig nye sammenhenger.  
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Det gjelder også for nyere varianter av kognitive tilnærminger, som DBT (Dialektisk 
Atferdsterapi) (Linehan et al. 2004) eller ACT (Acceptance and Comittment Therapy) (Harris 
2012). Man har utviklet tilnærminger som er spesielt tilrettelagt for en rekke pasientgrupper 
med ulike former for psykiske problemer, som for eksempel angst, depresjon, søvnproblemer 
og psykoser, og ulike somatiske lidelser. Kognitiv terapi fokuserer på mulighetene for styring 
av tanker og tenkning, og kan i utgangspunktet sies å ha en individuell innretning. Men den 
finnes også som familieterapi og miljøterapi. I samsvar med det systemteoriske grunnlaget, 
kan individet i stor grad se seg selv utenfra og styre tankeprosessene – som så påvirker og 
endrer følelsene (tanker og følelser ses som atskilte delsystemer, men med åpninger i 
grensene). Den kognitive tilnærmingen har hatt vesentlig innflytelse også i forhold til 
tenkningen om brukermedvirkning og selvhjelp, og har stort gjennomslag i myndighetenes 
behandlingsretningslinjer. 

 

I evidensbasert medisin og praksis (EBMP) prioriteres kunnskap og evidens ut fra 
forskningsresultater, helst fra randomiserte og kontrollerte studier (RCT). EBMP kan ikke 
sies å være noen egen dominerende fagideologi eller terapiretning relatert til 
opptrappingsplanen, men kunnskapssynet og tenkemåten i dette konseptet slår likevel 
igjennom som del av den faglige og organisatoriske utviklingen på området (Ekeland 2004), 
for eksempel gjennom behandlingsretningslinjer og ved formidling av forskning gjennom 
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. EBMP kan ses som en sentral del av eller 
mekanisme i en sterk trend for standardisering innen helsetjenesten (Timmermanns og Berg 
2003). Profesjonelt kan en nok si at EBMP særlig fremmes via medisinen og legene, men 
”evidensbølgen” slår også kraftfullt inn over de andre faggruppene (Johannessen 2004; 
Martinsen og Boge 2004; Berge 2007; Ekeland 2008; Martinsen 2009).  

 

EBMP representerer slik en tendens til å styrke den medisinske kunnskapen i psykiatrien, 
altså kunnskap om problemer og lidelse klassifisert og forstått i ”objektive” 
sykdomskategorier (Gullestad 2003; Martinsen 2009). På et vis kan framveksten av EBMP 
ses som svar fra legene på den svekkingen medisinen har vært utsatt for på 
psykiatriområdet gjennom opptrappingsplanens økte vektlegging på brukerorienterte, 
kontekstuelle og relasjonelt orienterte forståelses- og handlingsmåter. I forholdet mellom 
profesjonene kan dette forstås som forsøk på styrking av medisinens og medisinernes plass i 
forhold til de andre profesjonene, noe som i neste omgang også får konsekvenser for 
brukerne eller borgerne. Kunnskapen framstår som en objektiv kunnskap som kan anvendes 
på og overføres til brukerne - primært gjennom behandlingstiltakene, men også på andre 
måter (opplæring, ideologi). Brukerne/borgerne blir da mottakere av denne ekspertbaserte 
kunnskapen. Deres egen kunnskap – forstått som erfaringskompetanse, brukerkompetanse 
eller borgerkompetanse – blir ikke like mye verdt som i noen andre faglige perspektiver. Jeg 
viser her også til framstillingene i artikkel nr. 1 (Iversen og Gammelsæter 2012) og artikkel 
nr. 3 (Iversen 2011). 

 

Recovery eller bedringsprosesser er et relativt nytt faglig paradigme som har satt sitt sterke 
ideologiske preg på opptrappingsplanen (Veileder (2005) ; Borg og Topor 2003). Her går 
man bort fra den tradisjonelle oppfatningen om at mennesker med alvorlige psykiske lidelser 
er ”kronikere”, og baserer seg alternativt på forskning som viser at svært mange med 
alvorlige problemer kommer seg – helt eller delvis (Borg og Topor 2003; Davidson 2003; 
Jensen 2004; Borg 2007). Brukeren eller borgeren selv ses som den avgjørende aktøren i 
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bedringsprosessen, og veiene til bedring er unike for hver enkelt. Hjelpeapparatet kan i dette 
perspektivet like gjerne fungere problemskapende og undertrykkende som positivt. 
Bedringsfaktorer ligger derfor også gjerne utenfor behandlingsapparatet, for eksempel i 
økonomi, boforhold, personen selv, venner, familie eller kjæledyr (Topor 2002). En ny 
profesjonalitet for hjelperne framheves, der en beveger seg mot andre rammer enn de 
tradisjonelle med tanke på sider som nærhet og distanse, arbeidstider, bygninger/arenaer, 
engasjement og gjensidighet i relasjoner (Topor 2005).   

 

Når det gjelder kunnskap, er recoverytenkningen i liten grad knyttet til bestemte profesjoner, 
sjøl om tilnærmingen i tillegg til fra brukerhold, er fremmet av kritiske psykologer, 
sykepleiere, sosialarbeidere m.m. På mange måter er recovery knyttet til et tydelig relasjonelt 
menneskesyn eller menneskemodell: Mennesket står hele tide i endrings- og 
utviklingsprosesser – i relasjoner til seg selv og andre. Disse relasjonelle prosessene fører 
oss ulike ”steder”. Alain Topor bruker i sin bok ” Hva hjelper? Veier til bedring fra alvorlige 
psykiske problemer” reisemetaforen for å forklare (Topor 2006):  

 

 Det er altså snakk om en tradisjonell dannelsesreise, bare med den forskjell at reisen vi 
snakker om, sjelden går til fjerne land. I all hovedsak dreier det seg om en reise i 
relasjoner, i hverdagen. En reise som tvinger den reisende til å stille spørsmål ved det 
meste han har tatt for gitt, først og fremst seg selv. Som reisende tvinges individet til å 
gi slipp på mye av den tryggheten som han trodde var nødvendig for å henge sammen. 

 

Denne relasjonelle menneskemodellen har konsekvenser for forholdet mellom profesjonelle 
og brukere/borgere. Topor har i denne sammenhengen utviklet distinksjonen mellom abstrakt 
og konkret profesjonalitet, som igjen bygger på Johan Asplunds begreper om ”abstrakt sosial 
responsivitet” og ”konkret sosial responsivitet” (Asplund 1987; Topor 2006). Topor og 
recoveryideologien tar til orde for å nærme seg det han kaller en konkret profesjonalitet 
(faglighet), uten dermed å avvise en mer tradisjonell eller abstrakt faglighet. Dette medfører 
bl.a. at den profesjonelles tid ikke er gitt, men kan forhandles om. Videre er 
behandlingens/relasjonenes arenaer ikke forhåndsbestemte (poliklinikken, dagavdelingen, 
sykehuset), men derimot åpne. Den profesjonelle er ikke nødvendigvis nøytral, men kan 
derimot også være engasjert. Endelig er relasjonen mellom den profesjonelle og brukeren 
ikke ensidig, men basert på gjensidighet.  

 

Denne faglige tenkningen bidrar til å bygge ned avstanden eller kløften mellom profesjonelle 
og brukere eller borgere. Sammenlignet med EBMP blir forholdet i større grad likestilt og 
gjensidig, og makten og kraften til terapeutisk bedring lokaliseres i langt større grad hos 
brukerne/borgerne, altså selvorganisering. Dermed finnes heller ikke en egen ”recovery-
terapi”. I et Foucault-perspektiv blir dette å se mer som at disiplinen, makten og 
behandlingen i større grad lokaliseres hos brukerne/borgerne – i sine relasjoner, uavhengig 
av om hjelperne har bestemte profesjonelle bakgrunner eller behersker bestemte 
behandlingsmetoder. Mye av forskningen om bedringsprosesser i skandinavia er basert på 
kvalitative metoder, og da særlig dybdeintervju (Topor 2002; Topor 2003; Borg 2007). Denne 
tenkningen bidrar til å fjerne eller snarere usynliggjøre makten fra de tradisjonelt 
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behandlende profesjoner og de institusjonene de historisk er innvevde i: Bedringsprosesser 
kan like gjerne skje uavhengig av de profesjonelle, sykehusene og de ordinære profesjonelle 
behandlingsprosessene. Dette medfører at profesjonene – enkeltvis og sammen – mange 
ganger blir mindre vesentlige for brukerne. Den nye, konkrete fagligheten kan nærmest 
utvikles uavhengig av profesjon. I artikkel nr. 1 er denne fagligheten kalt ”nærhetsfaglighet” 
(Iversen og Gammelsæter 2012). 

 

Recoverytenkningen har med sitt fokus på det ulike, unike og uforutsigbare i sin tilnærming til 
bedringsprosesser en transformativ karakter; det er mulig å overskride dagens situasjon og 
oppnå et annet liv. Og veien dit er unik for hver enkelt – i sine relasjoner. En 
recoveryorientert tenkning og praksis i behandlingsapparatet forutsetter fagfolk med ansvar 
for, myndighet og kompetanse til å jobbe med et mangfold av individuelt tilrettelagte og 
uforutsette, ”uplanlagte” tiltak. Denne ideologien bidrar til å trekke tenkningen om psykisk 
helsearbeid i nye retninger - bort fra det medisinske og i retning en relasjonell og 
transformativ grunnorientering, med de følger dette har også med tanke på organisering og 
ledelse. 

 

Begrepet lokalbasert psykisk helsearbeid er nært beslektet og delvis overlappende med det 
engelske ”community psychiatry” (Szmukler og Thornicroft 2001), men den direkte 
forbindelsen til psykiatri som medisinsk begrep og spesialitet forlates i lokalbasert psykisk 
helsearbeid. Til grunn for dette ligger et normaliseringsperspektiv som medfører en 
sosialpsykiatrisk, sosiologisk faglig grunnorientering. Det er ikke så lett å identifisere klare 
profesjonelle ”bærere” av denne faglige tenkningen. Imidlertid er den preget av den historisk 
og institusjonelt sett nære tilknytningen til videreutdanningene i psykisk helsearbeid. Disse 
utdanningene har på sin side vokst ut av de profesjonsbaserte videreutdanningene i 
psykiatrisk sykepleie ved høgskolene. Slik er det altså her en faglig og institusjonell 
forbindelse med (psykiatrisk) sykepleie (og dermed med psykiatri). Men faglig er det også en 
sterk forbindelse til sosialt arbeid og sosialarbeiderprofesjonene (Hutchinson og Oltedal 
2003), og til samfunnsfagene (Norvoll 2002). 

 

Når det gjelder kunnskap kan en på denne bakgrunn si at lokalbasert psykisk helsearbeid er 
ganske åpent. Men en fjerner seg et stykke fra psykiatri forstått som medisin, og åpner seg 
mot et bredere spekter av kontekstuelt og relasjonelt orienterte faglige tilnærminger – mer i 
tråd med den sosialpsykiatriske orienteringen i opptrappingsplanen (Rogan 2004; Karlsson 
2006; Rogan 2008). Likevel er denne tenkningen ikke så entydig relasjonelt og transformativt 
orientert som recoverytenkningen. Lokalbasert psykisk helsearbeid kan også sies å 
representere en utvidelse av psykiatrien – inn i lokalsamfunnet og kommunene, men med 
åpning for ulike kunnskaper og ulike organisatoriske og institusjonelle forankringer. Dette har 
da også avspeilet seg i debatten og uklarheten når det gjelder organisering og ledelse av 
psykisk helsearbeid kommunene, der det i realiteteten eksisterer et mangfold av modeller og 
konkrete løsninger, med ulik grad av ”særomsorg” eller integrasjon med andre tjenester 
(Ramsdal 2002; Myrvold 2006; Forskningsrådet 2009; Myrvold og Helgesen 2009; Tjerbo et 
al. 2012). 
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Denne åpenheten og uklarheten har betydning både for forholdet mellom profesjonene og for 
forholdet mellom profesjonene og brukerne/borgerne. Det klareste trekket i forholdet mellom 
profesjonene er kanskje at kunnskapen fjerner seg fra det entydig medisinske og 
sykepleiefaglige. Dette skjer gjennom at utdanningene har blitt mer tverrfaglige i sin karakter, 
men også organisatorisk gjennom kommunalisering av ansvaret og dermed tydeliggjøring av 
uavhengighet og forsøksvis løsrivelse fra spesialisthelsetjenesten og psykiatrien. Psykisk 
lidelse og bedringsprosesser ses da i større grad som psyko-sosiale, sosiale og 
sosialpsykiatriske prosesser, som i like sterk grad som medisin også berører psykologi, 
pleie/omsorg, sosiale tjenester, skole, arbeid og fritid. Dette impliserer også en mer 
kontekstuelt orientert brukerrolle, som likevel ikke er så entydig relasjonell og 
medborgerorientert som i recoverytenkningen. Det åpner for ulike former for hjelperroller 
innen lokalbasert psykisk helsearbeid. Imidlertid forutsetter fagdirektoratet at 
recoverytenkningen her skal ha en vesentlig plass (Sosial- og helsedirektoratet 2005). 

 

Vi kan altså si at fagligheten i opptrappingsplanen er både uklar, mangfoldig og flertydig. 
Planen åpner for faglighet som spenner fra positivistisk og biomedisinsk orientert 
instrumentalisme via ulike former for systemisk pregede tilnærminger til mer tydelige 
relasjonelt og transformativt orientert tenkning om og tilnærming til bedringsprosesser. 
Denne flertydigheten medfører naturligvis at ulike tilnærminger kan vokse fram og trives, 
avhengig av lokale faglige aktører og ikke minst avhengig av forhold som gjelder 
organisering og ledelse av denne fagligheten. Når fagideologiene konkretiseres som 
tilnærminger eller terapier impliserer de for så vidt bestemte organisatoriske og 
ledelsesmessige løsninger. Ofte vil det imidlertid her også være motsetninger i forhold til de 
faktiske aktørene og de praktiske løsningene som finnes eller vokser fram. 

 

3.5. Teoretisk oppsummering 

I denne avhandlingen har jeg særlig konsentrert meg om fire sider av logistikk og 
logistikkledelse i psykiatri og psykisk helsearbeid. Disse fire sidene (Ledelse, organisering, 
faglighet og faglig samarbeid) er relatert til avhandlingens hovedproblemstilling: 
Logistikkerfaringer i psykiatri og psykisk helsearbeid: Om forståelse, organisering og 
ledelse av relasjoner i en profesjonell organisasjon i omstilling.  

 

I denne teoretiske oppsummeringen er disse fire sidene forsøksvis operasjonalisert gjennom 
fire begreper. Disse fire begrepene og sidene er også undersøkt nærmere gjennom de fire 
artiklene: 1) Ledelse, 2) Organisering, 3) Faglighet og 4) Faglig samarbeid. Begrepene er 
belyst og kontrastert gjennom to teoretiske hovedperspektiver, slik disse har vokst fram 
gjennom teorigjennomgangen og for såvidt gjennom hele arbeidet med avhandlingen. Slik 
har disse begrepene og perspektivene en form for dobbel hensikt eller formål. På den ene 
siden er de kommet ut av teorigjennomgangen, men da slik at teorigjennomgangen har stått i 
nær forbindelse med utvikling av forskningsspørsmålene og ikke minst empirien underveis i 
arbeidet. Samtidig utgjør de en modell eller forenklet utgangspunkt for å kategorisere både 
teoretiske og empiriske fenomener og erfaringer. Begrepene og perspektivene presenteres 
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her i en egen tabell. Jeg bruker da også to sentrale begreper som betegner de to 
hovedperspektivene (Iversen og Gammelsæter 2012): 

 

1. Det rasjonalistisk – formative perspektivet og 
2. Det relasjonelt – transformative perspektivet 

 

Det rasjonalistisk-formative perspektivet er her et uttrykk for et dominerende perspektiv på de 
fire dimensjonene eller sidene, slik vi finner det i forskningslitteraturen (og for så vidt i 
lærebøker og konsulentselskapenes rådgivning) (Johannessen 2010). Dette perspektivet 
samsvarer med det jeg foran har kalt for helhetlig systemtenkning og bygger mye på 
systemteoretiske forutsetninger. Dette gjelder spesielt 1) det grunnleggende skillet mellom 
det individuelle og det sosiale, 2) det grunnleggende skillet mellom struktur og prosess, 3) 
forestillingen om at individer, grupper og organisasjoner kan ses som systemer som det kan 
trekkes grenser i og mellom. Det gjelder også for teleologi, altså hvordan man antar at 
endringer og bevegelser skjer i retning en sluttilstand (kombinasjonen rasjonalistisk og 
formativ teleologi).  

 

I motsetning til det rasjonalistisk-formative betegner det relasjonelt-transformative 
perspektivet en radikal prosesstenkning i tråd med teorien om komplekse responderende 
prosesser. Dette bygger primært på transformativ teleologi, der de fire sentrale begrepene og 
dimensjonene eller sidene i tabellen settes inn i en grunnleggende relasjonell 
forståelsesramme. Da oppheves det grunnleggende skillet mellom det individuelle og det 
sosiale. Det samme gjelder skillet mellom struktur og prosess og forestillingene om at 
mennesker, grupper og organisasjoner best kan betraktes som systemer. Her ses 
mennesker og menneskelig handling som relasjonelle prosesser, som kontinuerlig er 
skapere av nye prosesser.  

 

Begrepene avstand og nærhet anvendes i tabellen både i forhold til fag/faglighet og ledelse. 
Begrepet avstand betegner da primært en relasjonell avstand, altså at det legges til grunn 
ensidighet, grunnleggende forskjeller eller brudd i relasjoner mellom deltakerne. Avstanden 
forstås og kommer til uttrykk kommunikativt, ut fra antakelser om vesentlige forskjeller i for 
eksempel rasjonalitet, evner, posisjon, kunnskap, innsikt eller makt. Relasjonen blir da lett 
hierarkisk eller preget av over- og underordning, mellom ledere på ulike nivå, mellom ledere 
og "følgere", mellom fagansatte og brukere/pasienter og til dels mellom ulike 
faggrupper/profesjoner.  

 

På samme måte betegner begrepet nærhet her en relasjonell nærhet, altså at deltakerne i 
større grad ses som likeverdige og gjensidige deltakere i kommunikative prosesser, til tross 
for ulikheter for eksempel i makt. Dette medfører at fagansatte – og brukere - også reellt vil 
kunne være ledere gjennom å bringe fram vesentlige, meningsfulle tema og spørsmål i 
kommunikasjonen, at slike ledelsestema samskapes og anerkjennes gjensidig mellom 
deltakerne gjennom kommunikasjonen. Da flyttes oppmerksomheten over på temaene, 
argumentene, kommunikasjonen og den relasjonelle kompetansen. Det gjelder også i 
forholdet mellom ulike fagpersoner og faggrupper. Og videre at helse og bedringsprosesser 
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også ses som relasjonelle prosesser, noe som medfører fokus på likeverdighet, gjensidighet 
og nærhet i kommunikasjonen mellom fagansatte og brukere/pasienter.  

 

Den kategoriseringen som tabellen viser kan gi inntrykk av at dette er "rene" kategorier, der 
teoretiske og empiriske fenomener på en enkel måte kan innplasseres, jfr. Webers begrep 
om idealtyper (Weber 1971). Slik er det altså ikke ment. Kategoriene er heller ikke normative. 
Derimot er de ment som en begrepsmessig rendyrking og logisk understreking av bestemte 
trekk ved de fenomenene som tas opp i tabellen. De er da en grov forenkling av komplekse 
forhold, slik at det skal være mulig å identifisere særtrekk ved fenomenene. I en kompleks 
virkelighet vil organisasjonsteorier, faglige teorier eller praktiske tilnærminger sjelden eller 
aldri opptre i noen "ren" form, men i det som noen kaller for blandingsformer eller hybrider. 
Slike begreper kan man ellers også se som tilsvarende forenklinger.  

 

De to teoretiske perspektivene oppsummeres i følgende tabell: 

 

Tabell 2: Ledelse, organisering, faglighet og faglig samarbeid i to perspektiver 

Fire sider av logistikk 
prosesser 

Rasjonalistisk-formativt 
perspektiv 

Relasjonelt-transformativt 
perspektiv 

Ledelse Avstandsledelse:  

Rasjonell ledelse – ledelse som 
eget fag - baseres på avstand til og 
formell ledelsesmakt over 
fagfolkene 

Nærhetsledelse:  

Ledelse er samskapt og baseres 
på nærhet, gjensidig anerkjennelse 
og relasjonell makt 

Organisering Fragmentert samordning: 
Organiseringen baseres på klare 
organisasjonsgrenser, nivågrenser 
og/eller hierarkisk struktur 

Åpen organisering: 
Organiseringen baseres på hva 
som tjener samtale-, 
samhandlings- og 
bedringsprosessene 

Faglighet Avstandsfaglighet: 

Fagligheten baseres på 
ekspertkunnskap, relasjonell 
avstand og evidensbasert 
behandling 

Nærhetsfaglighet:  

Fagligheten baseres på 
gjensidighet, relasjonell 
kompetanse og profesjonell nærhet 

Faglig samarbeid Systemisk samarbeid: 

Faglig samarbeid baseres på faglig 
hierarki, komplementaritet og 
forutsigbarhet 

Anerkjennende samarbeid: 
Faglig samarbeid baseres på 
forskjellighet, gjensidig 
anerkjennelse og uforutsigbarhet 

 

Jeg har i teorigjennomgangen foran i stor grad kommentert de ulike teoriene i forhold til 
kategoriene og perspektivene over. Det gjelder også gjennomgangen av de faglige 
perspektivene knyttet til opptrappingsplanen. Noen kommentarer om enkelte 
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organisasjonsteoretiske tilnærminger og behandlingsperspektiver kan likevel være på sin 
plass her. Det er tanken at selv om begrepene her settes opp som to prinsipielt ulike, 
kontrastfylte perspektiver, vil det også kunne være hensiktsmessig å tenke dette som et 
kontinuum. Altså at noen teorier, tenkemåter eller praksiser kan plasseres nærmere 
hverandre og at enkelte teorier også kan inneholde ulike, til dels motstridene perspektiver. 

 

Sykehusreformen organisasjons- og ledelsesprinsipper og praktiske løsninger bygger i stor 
grad på et rasjonalistisk-formativt perspektiv, kfr. gjennomgangen foran og i Artikkel 1. 
Hovedmønsteret er en reform- og omstillingstenkning i tråd med det som kalles NPM, post-
NPM eller Performance Management (Iversen og Gammelsæter 2012), der makten trekkes 
eller styres oppover i ledelseshierarkiene (selv om det også her er flertydighet som jeg har 
pekt på). Dette vil i stor grad medføre organisering og ledelse som avstandsledelse og 
fragmentert samordning hvis man tar i bruk begrepene ovenfor og det relasjonelt-
transformative perspektivet jeg her forsøker å anvende. Eksempler på dette er det mange av 
i artiklene, kfr. framstillingene av den lokale omstillingsledelsen, omorganiseringen og 
behandlingen av fagutvikling (Iversen og Ødegård 2010; Iversen 2013). Det er ikke til hinder 
for at en samtidig innen samme virksomheter også kan erfare og identifisere ledelse og 
organisering også ut fra nærhet og gjensidig anerkjennelse. 

 

Jeg forstår det også slik at de ulike kategoriene over i større eller mindre grad er kompatible 
eller passer sammen, slik at de sidene som befinner seg innenfor samme hoveperspektiv er 
mer kompatible med hverandre. Det betyr f.eks. at faglige tilnærminger i tråd med EBMP lett 
passer sammen med eller kan styrkes gjennom avstandsledelse og fragmentert samordning 
– og omvendt. Eller at faglige forståelser og praksiser i tråd med recoveryperspektivet lettere 
vil trives med åpen organisering og nærhetsledelse. Noen faglige tilnærminger kan være mer 
uklare eller flertydige, slik som lokalbasert psykisk helsearbeid, men likevel i hovedsak bygge 
på systemteoretiske forutsetninger. Det samme kan kanskje sies om noen av de nyere, 
kognitivt orienterte fagtilnærmingene som ACT eller DBT. En konsekvens av dette vil kunne 
være mer usikkerhet og tvetydighet også når det gjelder kompatibilitet med ulike 
organisatoriske og ledelsesmessige prinsipper og tilnærminger.  

 

 



 

 



 

 

4. Metodologi og metode 

 

Hey! Mr. Tambourine Man,  
play a song for me 
I’m not sleepy and there is no 
place I’m going to 
Hey! Mr. Tambourine Man,  
play a song for me 
In the jingle jangle morning  
I’ll come followin’ you 
(Bob Dylan, 1965) 

 

4.1. Kunnskap og forskning 

Spørsmålet om metode eller framgangsmåte i forskningen, henger nøye sammen med 
hvordan man ser på andre sentrale teoretiske/vitenskapsteoretiske spørsmål. Viktig her her 
spørsmålet om hva som finnes eller hvordan virkeligheten faktisk fremstår (ontologi) og om 
hva vi kan vite og erkjenne (epistemologi). Jeg viser derfor til hva som er skrevet foran om 
disse spørsmålene, og særlig det som er skrevet i teorikapitlet om bevegelse, 
menneskemodell, faglighet, logistikk/SCM, organisasjoner, ledelse og samarbeid. 
Tenkningen om metodologi og metode er en en del av dette, der egen livshistorisk og sosial 
erfaring og bevegelse inngår (Stacey og Griffin 2005). Jeg har her likevel valgt primært valgt 
å knytte metododologiframstillingen sammen med framstillingen av metode eller 
framgangsmåte i forskningen. 

 

Hvis forskning og vitenskap handler om å skape ny kunnskap, er refleksjon om og studier av 
hvordan ny kunnskap skapes relasjonelt et sentralt vitenskapsteoretisk tema. Det 
tradisjonelle skillet mellom en positivistisk og en hermeneutisk tilnærming er vesentlig her 
(Guneriussen 1999). I interaksjonen skjer kontinuerlig gjensidige fortolkningsprosesser, 
knyttet til samspillet gjennom gester og responser. Forskeren kan da ikke stå utenfor eller 
uavhengig av sitt objekt. I et organisasjonsforskningsprosjekt betyr dette for eksempel at 
forskeren gjennom spørreskjemaer, feltarbeid, samtaler eller intervjuer med fagfolk eller 
ledere påvirker tankene, språket og samhandlingen i organisasjonen, i større eller mindre 
grad og på ulike måter (Christensen 2003; Stacey og Griffin 2005). Problemer kan ses på 
nye måter, nye tanker tenkes, løsninger oppdages, språk og oppfatninger endres. Forskeren 
selv blir kontinuerlig mer eller mindre påvirket på samme måte gjennom prosessene. 

 

Kompleksitetstenkningen er historisk nært forbundet med amerikansk pragmatisme (Vaage 
1998). Det kan sies at pragmatismen står i et dialektisk forhold til to store europeiske 
epistemologiske paradigmer: Humes empirisme og Kants transcendentalfilosofi 
(Guneriussen 1999: 140). Mens pragmatismen anerkjenner empirismens vektlegging på 
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sansning og erfaring, kritiseres den også fordi mennesket reduseres til en passiv mottaker av 
sanseinntrykk. Pragmatismen ser på sin side mennesket som aktivt og skapende. 
Pragmatismen anerkjenner Kant for at han framhever hvordan sanseerfaringene formes og 
gis mening gjennom menneskenes subjektive dannelsesprosess. Pragmatismen legger altså 
vekt på det dynamiske og spesifikke i konkrete opplevelser. Samtidig er pragmatismen også 
pluralistisk orientert (Vaage 1998). 

 

Mead og kompleksitetstenkningen overskrider gjennom sitt relasjonelle perspektiv 
motsetningen mellom en holistisk og en radikal individualistisk tenkning hos Peirce og 
James, jfr. avvisningen av skillet mellom det individuelle og det samfunnsmessige. Med 
holisme mener jeg her den tyngre vektleggingen på fellesskapet som finnes hos Peirce, for 
eksempel ved at tegn forstås som sosialt standardiserte symboler. James legger på sin side 
nesten all vekt på den individuelle siden. Det overskridende perspektivet hos Mead kommer 
bl.a. fram i hans behandling av termene ”jeg”, ”meg” og ”selv”, som ikke forstås som faste 
substanser i personligheten, men mer som aspekter ved eller faser i handlinger 
(Guneriussen 1999). Mead og kompleksitetstenkningen ser altså kunnskap og nyskaping 
som noe som kontinuerlig oppstår eller vokser fram relasjonelt.  

 

I analytisk og systemisk tenkning vil den vanlige oppfatningen være at forskeren plasserer 
seg eller plasseres utenfor systemet/forskningsobjektet. Forskeren ”finner” eller ”samler opp” 
objektiv kunnskap om objektet, for eksempel organisasjonen, fra en utenfra- eller 
grenseposisjon. Det skilles da mellom ulike nivåer; Individet og organisasjonen/det sosiale 
(Stacey 2008). Dette er ikke mulig i et relasjonelt perspektiv, der selve kunnskapen er 
relasjonell. Forskeren kan her ikke stille seg utenfor arbeidet, verdiskapningen, strategiene, 
rutinene, kunnskapen eller i det hele tatt relasjonene, nettopp fordi disse inngår i 
(sam)handlingen. Jeg forutsetter da at dette gjelder forskning på sosiale forhold som som 
organisasjoner eller institusjoner. 

 

Derimot kan forskeren få fram eller bidra til å skape kunnskap gjennom å delta på forskjellige 
måter i prosessene. Forskerens kunnskapsprosess kan da ikke skilles skarpt fra 
kunnskapsprosessen til de menneskene forskeren forholder seg til, for eksempel i en 
organisasjon. Dette er ikke til hinder for ulike former for intellektuell og praktisk 
arbeidsfordeling. Men en kan da ikke uten videre ”lese” kunnskapen ut fra for eksempel tall, 
intervjutekster eller dokumenter, fra en utenfraposisjon. Disse vil for det første være 
kunnskapsmessige ”utsnitt” av virkeligheten på et gitt tidspunkt. De har dessuten oppstått i 
en relasjonell sammenheng som uvergelig setter sitt preg på dem. Dette vil kalle på en slags 
dobbel hermeneutikk; For det første å se kunnskapen som en del av en kontinuerlig 
pågående fortolkningsprosess slik den skapes relasjonelt, for eksempel gjennom samtaler, 
intervju eller feltarbeid. Dernest hvordan den hele tiden fortolkes og refortolkes gjennom 
forsknings- og formidlingsprosessen i de relasjonene der forskeren befinner seg. 

 

Dette medfører at organisasjonsforskning først og fremst vil være å gi mening til egne 
erfaringer på en slik måte at det blir meningsfullt også for andre. I dette ligger en form for 
andre ordens sosial refleksivitet (Stacey og Griffin 2005). Det betyr at narrativer ikke bare må 
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være meningsfulle for en selv. De må redegjøres for, prøves overfor og reflekteres over 
sammen med andre. Dette kan være medlemmer i den aktuelle organisasjonen, men ikke 
minst andre forskere og veiledere (Stacey og Griffin 2005). Deretter skrives de om – gjerne 
gjentatte ganger. I disse prosessene må forskeren reflektere over erfaringene og plassere 
dem i forhold til de ulike samfunnsmessige teoretiske og metodiske posisjonene.  I disse 
prosessene – gjennom erfaringer, tenkning, teoretisering, skriving og refleksjon over 
erfaringene sammen med andre – skapes kunnskapen. Og det vil ofte være flere, 
gjentakende versjoner av disse erfaringene, der nye versjoner kan bety ny bevegelse og ny 
tilføring av mening, og dermed ny kunnskap. 

 

4.2. Forskning som komplekse responderende prosesser 

For å klargjøre hvordan tenkningen i et radikalt prosessperspektiv (altså som komplekse 
responderende prosesser) skiller seg fra andre metodologiske tilnærminger, trekker 
Johannessen (2008) fram fire viktige dimensjoner som skillelinjer: Tid, prosess, 
handlingsopphav og subjektivitet. Med referanse til Arbnor og Bjerke (1997) beskriver han 
hvordan et radikalt prosessperspektiv medfører et syn på bevegelse som skiller seg fra 
henholdvis et analytisk perspektiv (positivistisk), et aktørperspektiv (konstruktivistisk) og et 
systemisk perspektiv. 

 

I et radikalt prosessperspektiv er tiden en stadig pågående konstruksjon og rekonstruksjon. 
Når nåtiden skapes, bringes samtidig både fortolkninger av fortid og forventninger om framtid 
med. Slik får tiden ”utstrekning” og retning, og kan for eksempel ikke inndeles i separate 
tidspunkter. Tiden oppleves paradoksalt både fragmentert og sammenhengende (Stacey et 
al. 2000). Og i opplevelsen av individuell, fragmentert identitet erfares og innbefattes også 
den kollektive, sammenhengende identiteten. I de andre perspektivene utelates i stor 
utstrekning det paradoksale. I et analytisk perspektiv kan framtiden forutses og avsløres, 
basert på historisk analyse. I et systemisk perspektiv kan man være interessert både i 
fortiden og nåtiden, og det er også ulike tidsoppfatninger, basert på ulike systemiske 
tenkemåter. I et aktørperspektiv er man gjerne interessert i nåtiden, men ofte slik at øyeblikk 
i nåtiden oppleves som helt forskjellige for den enkelte. Historien og framtiden er av mindre 
interesse (Johannessen 2008). 

 

Når det gjelder prosess, forstås kunnskap, bevegelse, endringer og årsaksforhold i et radikalt 
prosessperspektiv som responderende interaksjon (Stacey 2008). Dermed blir også 
framgangsmåte i undersøkelser og forskning innrettet mot relasjoner og responderende 
samhandling – som samhandling (Emirbayer 1997), helt ned på mikro, dvs. konkrete 
handlinger og responser i kommunikasjon som forskeren skaper og mottar. Derfor blir det 
også samsvar mellom prosessforståelsen og den metodiske tilnærmingen. I et analytisk 
perspektiv er prosesser ikke interessante. Framtiden kan forutsis og velges ut fra historiske 
og korrekte data. I et systemperspektiv er det ulike synspunkter på prosess, men prosessene 
er uansett noe som er knyttet til systemene, og som foregår inne i systemene. I et 
aktørperspektiv er det også ulike syn på prosess. Noen ser seg selv som å være/handle i 
(subjektive) prosesser, mens andre ser sin deltaking som prosess (Johannessen 2008). 
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Opphavet til handlinger ses også ulikt i de forskjellige perspektivene. Handling er i et radikalt 
prosessperspektiv menneskelig, kommunikativ samhandling, der det individuelle og det 
sosiale vokser fram i felles prosesser, som to sider av samme sak (Griffin og Stacey 2006). 
Menneskene har individuelt og relasjonelt evne til å handle uforutsigbart og nytt (Stacey 
2008), noe som også blir avgjørende for synspunkt på framtid. Det analytiske perspektivet 
bygger på sin side på et lukket, mekanisk verdensbilde. Menneskene er determinerte, det 
gjelder for forskerne bare å avdekke lovmessighetene (Stacey et al. 2000). I et systemisk 
perspektiv bygger man gjerne på et dualistisk bilde. Forskere (på samme måte som ledere) 
er frie og uavhengige og kan selv designe forskningen (eller systemene), mens andre er 
ufrie. I et aktørperspektiv ligger hovedvekten på individenes frie valg. I praksis har de fleste 
samfunnsforskere forlatt de ytteliggående perspektivene. Imidlertid opprettholdes i svært 
mange tilnærminger splittelsen mellom det individuelle og det sosiale i to atskilte nivåer 
(Johannessen 2010). 

 

Den fjerde dimensjonen handler om subjektivitet, og om det individuelle eller det sosiale har 
forrang (Stacey 2008). I det radikale prosessperspektivet ses individet og det sosiale som 
sammenvevd, som to sider av samme sak (Stacey 2003), noe som også får konsekvenser 
for forskningen (Christensen 2003; Stacey og Griffin 2005). Andre perspektiver vil gjerne på 
en eller annen måte opprettholde splittelsen mellom det sosiale og individet i atskilte nivåer. 
Konstruktivismens perspektiv er i hovedsak at individet har forrang og skaper/konstruerer 
ulike representasjoner av virkeligheten, men sosialkonstruksjonismen gir forrang til det 
sosiale. Her blir individene formet av det sosiale eller strukturene (Stacey 2008).  

 

Det radikale prosessperspektivet baserer seg på en sosial, interaksjonistisk forståelse av hva 
som foregår mellom mennesker (Johannessen og Solem 2007; Stacey 2008). Sosial 
samhandling skaper ikke og er da heller ikke systemer. Kunnskap skapes dermed i dette 
perspektivet lokalt og relasjonelt. Forskere deltar i organisatoriske virksomheter, der også 
kunnskapen skapes. Dette medfører at funn, innsikter eller forståelser i forskningen vokser 
fram gjennom forskerens refleksjoner om konkrete erfaringer sammen med andre. 
Framgangsmåten i forskningen blir subjektiv og relasjonell. I dette ligger en nærhetsbasert 
involvering og samtidig distanse/avstand, der distansen utgjøres av eller skapes gjennom en 
bevisst balansering - spesielt i forhold til følelsesmessige reaksjoner som oppstår igjennom 
samhandling. Slik balansering gjøres gjennom gjentakende teoretisering, presentasjon, 
veiledning, refleksjon og nyskriving, en tilnærming som kalles ”detached involvement” 
(Stacey og Griffin 2005; Tobin 2009), og som kanskje kan oversettes med ”distansert 
involvering”.  

 

Når det gjelder involvering, er dette sentralt fordi involvering i samsvar med et radikalt 
prosessperspektiv ikke kan unngås når man samhandler over tid. Da kan vi heller ikke oppnå 
full nøytralitet eller objektivitet. Men vi kan altså oppnå både involvering og avstand til 
samhandlingen. Denne dobbeltheten er sentral å erkjenne og ta konsekvensen av. Gjennom 
samhandling skaper vi historier – om hendelser, relasjoner og samspill – historier som vi selv 
er en del av. Slike historier utgjør så et råmateriale for de tema og problemstillinger vi 
lanserer for videre refleksjon (Stacey og Griffin 2005; 9). Bearbeiding av slike historier og 
lanserte tema som vokser videre fram utgjør da selve forskningsprosessen. I denne 



   4 Metodologi og metode 

59 

prosessen må en forsker reflektere over egen livshistorie – og hvordan livshistorien påvirker 
tenkning, følelser og videre refleksjon. Så må en også plassere egen tenkning i forhold til de 
bredere vitenskapelige tenkemåtene i samfunnet (Stacey og Griffin 2005; 10).  

 

Det er dette jeg har forsøkt å gjøre, både gjennom teorikapitlet og i forhold til de sentrale 
begrepene tid, prosess, handlingsopphav og subjektivitet foran. Dette leder fram til et syn på 
organisasjonsforskning som relasjonelt framvoksende og undersøkende. I og med at det er 
basert på relatering til andre, betyr det også å ta opp makt- og kontrolltema som er involvert i 
forskningen. Forskningen er da i seg selv komplekse, responderende prosesser, og 
framgangsmåten gjenspeiler slik sett ordinære, dagligdagse samhandlingserfaringer i 
organisasjoner, der også makt inngår.  

 

Et sentralt spørsmål er likevel hvordan den videre refleksjons- og forskningsprosessen kan 
foregå. Når forskere deltar i det ordinære organisatoriske livet, vil den ene dimensjonen her 
være den samtalen/diskusjonen som finner sted sammen med andre i organisasjonen der 
man forsker. Disse prosessene er naturligvis med på å forme de videre tanke- og 
samtalemønstrene i organisajonen. Men relateringen påvirker også forskeren – og den 
samtalen (skriving, tenkning, ny skriving) han/hun har med seg selv. Den andre dimensjonen 
er den relateringen og refleksjonen forskeren har sammen med veiledere og andre forskere. 
Når slike prosesser gjentas og pågår over tid, påvirkes så vel forskningens temaer som 
temaenes fortolkning og mening i forhold til det som skjer i virksomheten. Christensen og 
Johannessen (Christensen 2003; Johannessen 2003a) kaller den metodiske tilnærmingen ut 
fra et radikalt prosessperspektiv for ”framvoksende deltakende undersøkelse” (”emergent 
participative exploration”). 

 

4.3. Metodologi og egne erfaringer - refleksjon 

Jeg har i tre av kapitlene foran (kapitlene 1, 2 og 3) redegjort en god del for min egen 
tenkning og bevegelse når det gjelder forståelse, kunnskap og forskning omkring 
organisering, ledelse, samarbeid og faglighet i psykiatri og psykisk helsearbeid. Dette har i 
hovedsak vært en bevegelse i retning et radikalt prosessperspektiv, som når det gjelder 
framgangsmåte i organisasjonsforskning som nevnt kan kalles ”framvoksende deltakende 
undersøkelse”. I hver av de fire artiklene har jeg også gjort rede for hvordan 
framgangsmåten har vært. Jeg viser derfor til artiklene og til underkapittel 4.4. når det gjelder 
framgangsmåte. 

 

Når det gjelder spørsmålet om tid, så har kontinuitetsaspektet – eller tidens utstrekning – blitt 
gradvis tydeligere for meg. Dette betyr at perspektivet på og sammenhengen mellom fortid, 
nåtid og framtid har gjennomgått en forandring for meg, både når det gjelder faglige 
tilnærminger, samarbeid, organisering og ledelse. Denne forandringen består særlig i en 
annen forståelse av og oppmerksomhet om hvordan historien – min egen historie og den 
faglige og organisatoriske historien - hele tiden fortolkes og refortolkes av deltakerne. Min 
egen livs- og organisasjonshistorie refortolkes gjennom den daglige relateringen med andre, 
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men også gjennom følelser, tanker og skriftlige refleksjoner, notater og artikkelutkast jeg har 
skrevet. Ikke alt av dette er bevisst, men når jeg oppfatter at jeg ser annerledes på et 
spørsmål eller en hendelse, tenker jeg at jeg har lært noe. Det har skjedd en bevegelse. 

 

Det som særlig har blitt mer tydelig for meg gjennom refortolkning av egen historie er 
hvordan deltakelsen hele tiden også innbefatter avhengighets-, makt- og kontrollrelasjoner, 
og hvordan disse maktrelasjonene trer fram og endres gjennom både ledelse, organisering, 
faglige tilnærminger, samarbeidsrelasjoner og ideologi. Herunder også hvordan makten 
kommer til uttrykk særlig gjennom inkludering og ekskludering, både av mennesker og tema 
(Stacey 2003). Eksklusjonsprosessene i helseforetaket - særlig fra 2007 - var spesielt viktige, 
ved at de bidro til å tydeliggjøre maktrelasjonene (Iversen 2011; Iversen 2013), både for meg 
og for mange andre. Dette gjelder spesielt i forholdet mellom ledelse og fagansatte, der jeg 
var blant fagansatte. Tilnærmingene (faglige, ledelsesmessige) utgjør alltid også makt- og 
kontrollrelasjoner, mellom fagfolk, mellom fagfolk og brukere, mellom fagfolk og ledere og 
mellom ulike ledere. Det er ikke tvil om at eksklusjonsprosessene også var uttrykk for 
prosesser der jeg og andre fagansatte og ledere mistet makt og innflytelse på vesentlige 
områder. Det var frustrasjonsskapende, men også spennende, å legge merke til hvordan 
disse prosessene kom til uttrykk både i mikro – for eksempel gjennom samtaler, 
kroppsspråk, saker på dagsorden og tematiske skifter, og i makro – som bredere mønstre 
der det også ligger forståelsesmåter, maktforhold og tematiske skifter, slik vi har sett i de 
nasjonale og regionale helsereformene.  

 

Min forståelse av prosessene har endret seg gjennom arbeidet med forskningsprosjektet. 
Dette går særlig på forståelse av hvordan prosessene hele tiden er 
kommunikasjonsprosesser, der jeg selv er en deltaker. Der jeg i starten av prosjektet tenkte 
at faglige prosesser (behandling), ledelse og organisering var noe som skjedde innenfor 
strukturer og organisatoriske systemer og grenser (men det kunne være viktig med samtale 
og organisering over grensene), ser jeg nå tydeligere disse prosessene som kontinuerlig 
pågående samtale og samhandling, der tenkning og handling er innvevd i selve 
kommunikasjonen. Dette går også helt ned på kommunikasjon i mikro, der det enkelte tegn 
eller respons kan være avgjørende. Anerkjennelse eller ikke anerkjennelse kan handle om et 
blikk, en bevegelse, en kroppsholdning, et tonefall eller en forståelse av den/de andre – ofte 
mer enn akkurat innholdet i det som sies. Denne oppmersomheten – også om 
kommunikasjonen i mikro – utgjør et sentralt skille i forhold til andre prosessorienterte teorier 
og tenkemåter (Stacey 2008). Jeg håper å ha lykkes i å få fram noe av dette i artiklene. 

 

Selve perspektivet på organisasjoner som strukturer og som systemer og subsystemer 
handler i denne forstand om relateringsprosesser, altså at skillet mellom struktur og prosess 
oppheves. (Johannessen 2010). Dette gjelder også egen forskning. Oppfattelsen av at 
organisasjonsforskning mer eller mindre kunne gjennomføres utenfra, har for meg endret seg 
til et klarere perspektiv på forskning som deltakelse, men samtidig slik at denne deltakelsen 
også kan og må ha et tydelig element av avstand. Nødvendigheten av dette elementet av 
avstand og hvordan det kan ivaretas har jeg blitt mer bevisst underveis i prosjektet. Jeg har i 
tråd med en kompleksitetsteoretisk forskningstradisjon forsøkt å etablere og opprettholde 
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denne avstanden gjennom teoretisk informerte egne refleksjoner og refleksjoner sammen 
med veiledere og andre forskere.  

 

Det er ikke til å unngå at deltakelse i forskningsprosessen påvirker meg selv og andre som 
involveres i samtalene (mer eller mindre), enten samtalene gjelder fagutvikling og forskning, 
endringsprosesser, ledernes atferd, faglig arbeid/samarbeid eller andre forhold mellom 
menneskene. Dette gjelder ikke minst følelsesmessig (Stacey og Griffin 2005). Det har blitt 
tydeligere for meg hvordan slik påvirkning må bearbeides – følelsesmessig, teoretisk og 
gjennom egen refleksjon og refleksjoner med andre. Slik bearbeiding forutsetter nettopp 
avstand. Dette kan også være avstand i flere betydninger. Det kan være avstand i tid, og det 
kan være relasjonell avstand. Det kan bety at man holder seg borte fra mennesker og 
relasjoner, og alternativt søker kontakt med andre som f.eks. andre forskere eller veiledere. 
Og slike elementer av avstand er nødvendig for at dette skal være forskning. 

 

Når det gjelder forståelsen av handlinger og opphavet til handlinger har det også skjedd en 
bevegelse gjennom forskningsprosessen, slik at jeg tydeligere ser opphavet til handlinger 
relasjonelt, dvs.at det subjektive og det sosiale/organisatoriske faktisk er to sider av samme 
sak. Dette har betydd en opphevelse av det fundamentale skillet mellom det individuelle og 
det sosiale, men paradoksalt nok slik at det individuelle samtidig også har blitt viktigere og 
tydeligere. Dette har hatt betydning for meg slik at jeg gradvis mer har forsøkt å tilnærme 
meg andre – i den daglige fagutøvelse og i annen relatering - med dette perspektivet for øye. 
Altså med fokus på hvordan egne og andres tegn, responser og samtaler påvirker oss 
gjensidig som endring og utvikling, samtidig subjektivt og organisatorisk/sosialt. Dette har 
blitt spesielt viktig i forhold til fagutvikling og forskning, kfr. artikkelen om dette (Iversen 
2011), men også ellers når det gjelder ledelse og omstilling/endring. Sentralt i omstilling og 
ledelse har vært handlinger i form av ledelsens endringer i sentrale omstillingstema. 
Temaene er tatt opp, ekskludert og erstattet med alternative temaer – gjennom endret 
relatering – herunder inkludering og ekskludering av mennesker. Slik har endringer i 
maktrelasjonene blitt tydeliggjort gjennom disse ledelsesprosessene. Her viser jeg særlig til 
den artikkelen (artikkel 2) som handler om omstillingsledelse (Iversen 2013).  

 

Forståelsen av subjektivitet har endret seg gjennom prosessen, slik at jeg tydeligere ser min 
egen individuelle/subjektive forståelse og tilnærming som framvoksende, innvevd i sosiale, 
relasjonelle prosesser. Spesielt viktig har relasjonen til meg selv (gjennom lesing, tenkning 
og refleksjon), veiledere og andre forskere vært. Egen refleksjon har vært viktig, spesielt i 
forhold til forståelse av teori og egen historie/praksis. Denne refleksjonen hadde ikke vært 
mulig uten samtaler, utprøving, notater og artikkelutkast som jeg har fått til dels svært 
vanskelige responser på. Disse endringsprosessene har vært frustrerende og for meg selv 
konfliktfylte, men samtidig utviklende og helt nødvendige. Men også forholdet til andre fagfolk 
har vært vesentlig. I denne sammenhengen har spesielt betydningen og verdien av ulike 
fagperspektiver, mangfold og tverrprofesjonalitet vokst fram som viktig for meg. Slik har mitt 
subjektive perspektiv og mine handlinger endret seg. Samtidig som jeg har blitt klarere 
relasjonelt og kompleksitetsteoretisk orientert, har det paradoksalt nok samtidig blitt lettere 
og viktigere å se og anerkjenne andre perspektiver og tilnærminger som vesentlige. 
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Gradvis har følelser knyttet til egen rolle, makt, innflytelse, inkludering og ekskludering blitt 
svekket. Denne svekkingen har særlig vært knyttet til skriveprosessen. Skrivingen har hjulpet 
meg til å se flere og ulike sider av saken. Samtidig har svekkingen vært knyttet også til 
teoribearbeiding, tenkning og samtaler. Og til selve tiden som har gått, som i seg selv har 
bidratt til avstand. Teorien om komplekse responderende prosesser har hjulpet meg til å se 
paradokser, f.eks. samtidig nedbygging og avvikling, men også oppbygging av nye tiltak, 
tjenester og dermed prosesser. Jeg har vært på utkikk etter synspunkter, tolkninger og 
forståelser hos andre, f.eks. hos veiledere og andre forskere med større avstand til 
prosessene. Det har bidratt til å gi større avstand også for meg. Det har bidratt til at jeg 
gradvis har satt mer pris på egen læring og utvikling. Og det har bidratt til at jeg har kunnet 
stå i prosessene.  

 

Det relasjonelle perspektivet i den metodologiske og metodiske tilnærmingen jeg har forsøkt 
å gjøre rede for, har vært vanskelig å få så godt fram som ønskelig i alle de fire artiklene. 
Dette gjelder særlig det å inkludere egne erfaringer og egne reaksjoner og handlinger i 
framstillingen på en god måte. Denne innvendingen gjelder kanskje ikke så mye artikkel nr 1 
(”Reformer i utakt”), fordi den også er en teoretisk drøfting. Men det er en innvending som i 
alle fall kan rettes mot de øvrige artiklene. Det er minst to grunner til at det er slik. 

 

For det første handler dette om egen bevegelse gjennom forskningsprosessen. De første 
utkastene til tre av artiklene var skrevet i perioden høst 07- vår 08, dvs. for ca. 5 år siden. 
Jeg hadde da kommet kortere enn i dag når det gjelder bearbeiding og utvikling av det 
metodologiske og teoretiske perspektivet. Dette har medført noen begrensninger ved at 
selve framstillingen av historien hele tiden ”blir med” videre på ferden, selv om det har vært 
mange muligheter til omskriving, endringer og forbedringer senere. Slik sett kommer egne 
begrensninger og egen utvikling klart til syne gjennom artiklene og kappen. Det handler også 
om at det faglige og sosiale fellesskapet med andre som tenker på samme måte 
metodologisk, teoretisk og metodisk til dels har vært fraværende. Det hadde faglig sett vært 
ønskelig med mer nærhet og fellesskap med andre fra et kompleksitetsteoretisk 
forskningsmiljø. Dernest handler dette også om de ”herskende tanker” i forskningen, som i 
stor grad reflekterer et positivistisk eller systemisk preget forskningsideal, der forskeren mer 
eller mindre skal stå utenfor de prosessene eller realitetene han skal utforske eller avdekke 
på en fortrinnsvis nøytral måte. Et radikalt prosessperspektiv står fremdeles forholdsvis svakt 
i forskningen. Man skal mange steder fremdeles være forsiktig med å beskrive egen 
relasjonelt subjektive prosess og medvirkning, selv om ”alle” vet at man medvirker. 

 

Det er min erfaring at dette forskningsidealet står sterkt i mange miljøer. Det har preget meg 
selv historisk og slik bidratt til å prege eller fargelegge de utkast og forslag jeg har kommet 
opp med. Dernest preger det mange av tidsskriftene, og redaktører og tilknyttede fagfeller. 
Det har medført responser og endringsforslag som til dels har reflektert et slikt 
forskningsideal, og som til dels har vært utfordrende å møte. Imidlertid kan dette naturligvis 
ha med flere forhold å gjøre, slik som mangler og svakheter med de manusene jeg har sendt 
inn. Og det siste har nok vært et problem. For det tredje er nok også andre forskere og 
veiledere i noen grad preget av de ”herskende tanker” i forskningen. Til dels har dette ført 
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med seg noen råd om å beskrive, analysere og drøfte de fenomenene som tas opp på en 
mer nøytral og objektiv måte, og tilsvarende tone ned egen prosess og deltaking. 

 

4.4. Metode 

Avhandlingens hovedproblemstilling Logistikkerfaringer i psykiatri og psykisk 
helsearbeid: Om forståelse, organisering og ledelse av relasjoner i en profesjonell 
organisasjon i omstilling belyses gjennom de fire artiklene: 

 

• Artikkel 1: ”Reformer i utakt”. Spørsmål: Hvordan sykehusreformen og 
opptrappingsplanen påvirker logistikken i psykisk helsevern gjennom de fag-
ideologiske retningene de to reformene favoriserer. 

• Artikkel 2: ”Nedtrapping i en opptrappingstid”. Spørsmål: Hva er det med måten 
omstillingsprosessen ledes på som medfører organisatoriske problemer? 

• Artikkel 3: ”The impact of management on knowledge and patient care”. Spørsmål: 
Hvordan påvirker tilnærminger til organisering og ledelse pasientbehandling – 
gjennom innvirkning på kunnskapsprosesser? 

• Artikkel 4: ”Samarbeid og ledelse i en akuttenhet”. Spørsmål: Hvordan opplever 
fagfolk i en akuttenhet for voksne at ledelse påvirker utvikling av 
tverrprofesjonelt samarbeid? 

 

Jeg viser til hver enkelt av de fire artiklene. De har alle et eget kapittel om metode. Jeg vil 
likevel her lage en litt kortere framstilling av framgangsmåten i den enkelte artikkel. Denne 
framstillingen må også ses i sammenheng med oversikten i kapittel 2. 

 

Artikkel 1 
Arbeidet med artikkelen er hovedsakelig basert på dokumenter og faglige bidrag i 
fagtidsskrifter, profesjonstidsskrifter, lærebøker og annen faglitteratur som det er referert til. 
Det samme gjelder styringsdokumenter, andre dokumenter og lokale og nasjonale 
evalueringsrapporter relatert til sykehusreformen og opptrappingsplanen. I analysen av 
forhold ved sykehusreformen, benyttet vi primært offentlige dokumenter og evalueringer, 
men også faglitteratur på området. Her har vi forsøkt å få fram reformatorens sentrale 
organisatoriske grep. Det samme gjelder for de mer overordnede sidene av 
opptrappingsplanen, der vi også har identifisert denne planens strategiske endringer eller 
innretning. Der vi har analysert ulike fag-ideologiske sider av opptrappingsplanen og 
sammenhengene i forhold til organisering, ledelse, faglighet og faglig samarbeid, har vi også 
gått inn i en relativt omfattende faglitteratur. Dette var nødvendig for å identifisere de 
logistiske implikasjonene av de ulike fag-ideologiske retningene. 

 

Måten vi har lest og tolket denne litteraturen på har variert, ut fra karakteren til ulike spørsmål 
og tema. Vi har sett etter ulike innholdselementer og sammenhenger, for eksempel i 
evalueringer av sykehusreformen og i de ulike fagideologiske retningenes forståelse av 
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psykiske lidelser. Men der de sentrale organisatoriske og ledelsesmessige grepene i 
Sykehusreformen ligger nokså åpne, er kjerneelementene i og konsekvensene av de ulike 
fagideologiene i opptrappingsplanen vanskeligere å identifisere. Derfor måtte vi også gå 
”dypere” inn i fagideologiene. Vi har primært vært bevisst på framgangsmåten i såkalt 
”framvoksende deltakende undersøkelse” (Christensen 2003; Stacey og Griffin 2005), der 
meningsfulle kategorier og mønstre utvikles over tid gjennom skriveprosess, lesing, 
veiledning, refleksjon og samtale med andre. Denne framgangsmåten har likheter med 
kategorisering, meningskondensering, meningsfortolkning og ad hoc-metoder ved intervju 
(Kvale 1994) og kvalitativ dokumentanalyse (Jacobsen 2000). Vi har spesielt lett etter og 
utviklet kunnskapsmessige kategorier og mønstre med implikasjoner nettopp for faglighet, 
faglig samarbeid, organisering og ledelse.  

 

Artikkel 2 
Data til artikkelen er hentet, skapt og formet gjennom en deltakerbasert forskerrolle. Parallelt 
med studien artikkelen refererer til har jeg deltatt i faglig-organisatoriske prosesser i den 
omtalte avdelingen anslagsvis to dager ukentlig. Jeg har hatt en deltidsstilling i avdelingens 
stab, med ansvar særlig for fagutvikling og forskning. Framgangsmåten kan kalles 
”framvoksende deltakende undersøkelse” (Christensen 2003; Stacey og Griffin 2005), der 
kunnskapen vokser fram gjennom relasjoner til fagansatte, brukerrepresentanter, tillitsvalgte 
og ledere i feltet og med veiledere og andre forskere. Kategorier, tema og mening har endret 
seg og blitt tydeliggjort gjennom disse prosessene. Metoden ses som relasjonelt subjektiv 
(Stacey og Griffin 2005) og den skiller seg fra aksjonsforskning bl.a. ved at den ikke har noen 
forhåndsbestemt aksjon (Christensen 2003). Artikkelen er altså basert på en kvalitativ, 
prosessorientert framgangsmåte som har klare likhetstrekk med feltarbeid (Wadel 1991; 
Paulgaard 1997), men med tyngde på deltakelse. De viktigste prosessene har vært:  

 

- Deltakelse i faste møter med fagfolk og ledere gjennom hele prosessen, herunder i 
lederteam, stabsmøter og prosjektgruppe for omstillingsevaluering 

- Deltakelse i avdelingens fag- og forskningsteam gjennom hele perioden, herunder i 
planlegging og gjennomføring av tiltak fra avdelingens FoU-strategi 

- Uformelle samtaler og kontakt med fagfolk, brukerrepresentanter, tillitsvalgte og 
ledere (samlet mer enn 50). Notater og logger fra denne kontakten er i stor grad 
nedskrevet 

- Lesing av omstillingens sentrale dokumenter (styresaker, utredninger, 
styringsdokumenter, organisasjonsplaner, møtereferater, brev, evalueringsrapporter 
og dommer) 

- Jeg har også hatt tilgang til en del av den uformelle og motstandspregede 
kommunikasjonen i ”skyggeorganisasjonen” - i form av samtaler, notater, logger m.m. 

- Semistrukturerte intervjuer med til sammen 15 fagfolk og ledere, herunder 6 tidligere 
eller nåværende avdelingssjefer og ledere av organisatoriske enheter 

 

Skrivingen har pågått gjennom ca. fem år. Spørsmål, tema og handlinger som beskrives og 
drøftes er gradvis identifisert og formulert gjennom møter, samtaler, intervjuer, skriveprosess, 
responser fra andre og refleksjon. Forståelse av deltakelse, inkludering og ekskludering 
vokste fram særlig gjennom deltakelse i og refleksjon over endringene i de formelle 
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organisatoriske fora. Innkallinger/dagsordener, referater, refleksjonsnotater og dokumenter 
fra lederteam, styre og stabsmøter har vært sentrale kilder – i tillegg til selve deltakelsen. Jeg 
noterte også uformelle forhold ved samtale og diskusjon i disse fora (anerkjennelse, vekting 
av tema, språk/kroppsspråk m.m.). Hvordan organisasjonsstrukturelle forhold (hierakisering, 
ledelse utenfra, kommunikasjonsstyring, omorganisering) ble anvendt i omstillingsledelsen, 
ble formulert og reflektert over spesielt fra 2007 og framover, fordi det var først da disse 
prosessene skjedde. Mekanismene bak og betydningen av ”skyggeprosessene” kunne først 
formuleres tydelig etter at tema og mennesker faktisk ble tydelig ekskudert, altså særlig etter 
”vendingen” i ledelsesprosessene. Da kunne de også belyses teoretisk, og empirisk i form av 
dokumenter, logger, notater og samtaler. Og de kunne snakkes om med andre. Motstand og 
motmakt ble beskrevet og analysert i tilknytning til at motstand faktisk vokste fram og kom til 
uttrykk, dvs. fra høsten 2007. 

 

Å jobbe i organisasjonen i den aktuelle perioden var en interessant, spenningsfylt og 
periodevis frustrerende erfaring. Fram til årsskiftet 2005/2006 var jeg tett involvert i 
ledelsesprosessene i avdelingen. Sammen med andre stabsmedlemmer opplevde jeg 
gradvis marginalisering eller ekskludering fra sentrale prosesser. Disse erfaringene preger 
framstillingen. Erfaringene er imidlertid kritisk prøvet, bearbeidet og reformulert gjentatte 
ganger, gjennom egne refleksjoner, ny skriving og refleksjoner sammen med kolleger, andre 
forskere og veiledere. Spørsmål kan likevel reises om hvorvidt tilstrekkelig avstand og 
uavhengighet er ivaretatt godt nok, noe som har konsekvenser både for validitet og 
reliabilitet. Jeg har håndtert denne utfordringen ved at synspunkter, notater og artikkelutkast 
er vurdert mot teori, reflektert rundt og tatt opp gjentatte ganger med veiledere, andre 
forskere, ledere og fagansatte underveis. Refleksjonene er også formulert skriftlig. 
Artikkelutkast er kommentert underveis av mange fagansatte, tre tidligere avdelingssjefer og 
helseforetaksdirektør for den perioden da spenningsnivået var på det høyeste. Jeg har 
gjennom disse prosessene tilstrebet en tilnærming som også kan kalles ”distansert 
involvering” (Stacey og Griffin 2005; Tobin 2009), dvs. en bevisstgjøring, nøytralisering og 
balansering i forhold til ikke minst følelsesmessige reaksjoner og annen påvirkning som 
deltakelse i slike prosesser nødvendigvis innebærer. Det har også medført så godt som 
mulig og så langt som mulig å forsøke se prosessene ut fra ulike perspektiver. 

 

Artikkel 3 
Studien begynte i september 2005, da jeg gikk fra en heltids jobb som fag- og 
forskningsleder i en avdeling i psykisk helsevern i et norsk helseforetak. Jeg deltok i en rekke 
formelle og uformelle samtaler, refleksjoner og diskusjoner blant fagfolk og ledere, og brukte 
omtrent to dager i uken sammen med ansatte i organisasjonen, i alt ca 250 dager. Fra 
oppstarten av FoU-enheten i januar 2004, var jeg leder av denne organisasjonsenheten, og 
jeg er fortsatt involvert i noe FoU-arbeid knyttet til avdelingen/klinikken (det har senere vært 
ny omorganisering). Jeg var med på å utforme og forsøke å gjennomføre avdelingens 
vedtatte FOU-strategi. Jeg var også med på å utforme og å forsøke å implementere en ny 
strategi og organisasjonsstruktur i avdelingen fra 2004 til 2006. Jeg var medlem av 
avdelingssjefens lederteam fra 2004 til sommeren 2008, og var også involvert i planlegging 
og undervisning ved mange av de kursene som ble etablert i samarbeid med den lokale 
høyskolen. Hovedansvaret mitt var altså å planlegge, initiere og gjennomføre FoU-tiltak. 
Samtidig var jeg også involvert i strategiprosesser og organisatoriske endringer i den større 
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virksomheten. For å kunne utforske og skape mening i disse prosessene, undersøkte jeg 
sentrale nasjonale, regionale og lokale planer, samt dokumenter og evalueringer av 
tjenester, organisasjon, ledelse, faglig utvikling og forskning. 

 
Jeg intervjuet til sammen 15 fagansatte (herunder de 7 som nevnes under artikkel 4 
nedenfor) og nåværende og tidligere ledere i avdelingen om hvordan de nasjonale reformene 
påvirket lokal utvikling og endringer i organisasjon, ledelse, samarbeid og faglighet. Jeg lyttet 
til alle intervjuene under skriveprosessen og gjorde notater om sentrale tema og spørsmål. 
Jeg skrev refleksjonsnotater, referater og rapporter fra erfaringene gjennom hele 
studieperioden, og gikk gjennom disse tekstene flere ganger. Gjennom hele prosessen har 
jeg konsentrert meg om hvilke faglige og ledelsesmessige tema som vokste fram og hvordan 
dette skjedde. "Funnene" er derfor viktige sider av mine erfaringer, presentert i artikkelen 
som tema og spørsmål i forhold til sentrale dimensjoner av de organisatoriske og 
behandlingsmessige tilnærmingene (tabell 1). Historien har blitt diskutert flere ganger med 
andre fagfolk, veiledere og forskere, og er omskrevet fem til seks ganger etter slike 
diskusjoner. 

 

Artikkel 4:  
Artikkelen er skrevet på bakgrunn av en forskningsstudie basert på kvalitative data. Data er 
samlet inn ved hjelp av forberedende feltarbeid og intervju med sju ansatte ved en 
akuttenhet i psykisk helsevern for voksne. Jeg hadde i forkant av intervjuene et tre ukers 
hospiteringsopphold ved enheten. Det var et forberedende feltarbeid (Wadel 1991; 
Paulgaard 1997) der vi bl.a. fikk innsikt i faglig utvikling, ledelsesforhold og samarbeid og 
kunne vurdere aktuelle tema og spørsmål for intervjuene. Begge forfatterne har også i ulikt 
omfang gjennom flere år jobbet sammen med fagfolk og ledere i avdelingen. I tråd med et 
relasjonelt perspektiv på forskning ser vi at disse erfaringene har bidratt til å forme vår 
kunnskap om og synspunkter på den virksomheten vi studerer (Stacey og Griffin 2005). 
Tema og spørsmål som er satt fokus på i artikkelen har slik vokst fram relasjonelt. Det som 
kommer fram gjennom intervjuene er dermed del av en bredere prosess der både våre 
tidligere erfaringer og samhandlingen ved enheten inngår. Vi benyttet kvalitative intervju 
(Kvale 1994; Cresswell 1998) og utarbeidet en semistrukturert intervjuguide med hovedvekt 
på tre tema: 1) Samarbeid innad og med andre, 2) ledelse og organisering og 3) andre 
faktorer som påvirker samarbeidsforhold. Intervjuene ble gjennomført i 2008. 

 

Intervjudataene for studien er begrenset. Vi intervjuet ikke overordnede ledere eller 
”eksterne” aktører. Grunnen til dette er at det nettopp var synspunktene og opplevelsene 
blant fagfolkene i akuttenheten vi ville studere. En slik avgrenset kvalitativ studie kan 
naturligvis kun gi oss et innblikk i hva en liten gruppe informanter opplever, og vi kan ikke 
trekke slutninger om at vi presenterer ”hele” bildet av tverrfaglig samarbeid i akuttenheten. Vi 
anser likevel at en styrke ved studien er grunnlaget av kjennskap til og kunnskap om 
organisasjonen og omstillingsprosessen. De temaene som kommer fram har til dels vært 
sentrale også i andre studier knyttet til avdelingen (Michaelsen et al. 2007; Berg og Oppigård 
2009; Sjømæling og Vatne 2009). Vi anser også at problemstillingen er svært relevant for 
fagfolk og ledere som arbeider med og i psykisk helsearbeid. 



 

 

5. Funn, resultater og videre forskning 

 

The line it is drawn 
The curse it is cast 
The slow one now 
Will later be fast 
As the present now 
Will later be past 
The order is rapidly fadin’ 
And the first one now  
Will later be last 
For the times they are a-changin’ 
(Bob Dylan, 1964) 

 

5.1. Funn og resultater 

 

1. Prosjektet har handlet om logistikkerfaringer i psykiatri og psykisk helsearbeid: Om 
forståelse, organisering og ledelse av relasjoner i en profesjonell organisasjon i 
omstilling. Det er lagt til grunn en forståelse av logistikk der relasjoner mellom 
mennesker inkluderes i logistikkbegrepet, noe som også gjelder 
behandlingsrelasjoner. Det utvikles to hovedperspektiver på logistikk, et 
rasjonalistisk-formativt og et reklasjonelt-transformativt perspektiv. Det ser ut til å 
være en nær sammenheng, gjensidig påvirkning og tiltrekning mellom organisering, 
ledelse, faglighet og faglig samarbeid innen hvert av de to perspektivene, kfr. tabell 2, 
kap.3.5. Fragmentert samordning, avstandsledelse, avstandsfaglighet og systemisk 
samarbeid – slik disse begrepene er klargjort i teorisammendraget og i artikkel 1 – 
henger sammen og er kompatible. Tilsvarende vil åpen organisering, nærhetsledelse, 
nærhetsfaglighet og anerkjennende samarbeid ”høre sammen” og gjensidig trives 
med og trekkes mot hverandre. Dette trer fram slik at organisasjonsmåtene, 
ledelsesformene, behandlingstilnærmingene og samarbeidsmåtene som preges av 
forutsetningene i hvert av de to perspektivene passer sammen, påvirkes gjensidig av 
og "trekkes" mot hverandre. Mekanismene som styrer dette er primært 
kommunikasjonen og relateringen mellom menneskene i organisasjonen, enten det 
dreier seg om relasjonen mellom ledere og fagansatte, mellom fagansatte innbyrdes 
eller mellom fagansatte og brukere. Denne lokale relateringen er samtidig en del av 
bredere, samfunnsmessige kommunikasjonsmønstre som skapes bl.a. gjennom 
offentlige reformer som sykehusreformen og opptrappingsplanen. 

 

2. De virkende mekanismene i denne kommunikasjonen eller relateringen synes å være 
oppfatningene og implikasjonene av nettopp avstand og/eller nærhet som ligger både 
i de faglige og de organisatoriske teoriene og tilnærmingene. En systemisk (formativ 



Logistikkerfaringer i psykiatri og psykisk helsearbeid           

68 

og rasjonalistisk) teori og (faglig, organistorisk, ledelsesmessig) tilnærming baserer 
seg på to grunnleggende skillelinjer eller grensedragninger: Mellom struktur og 
prosess, og mellom individet og det sosiale/organisatoriske. Disse skillelinjene og 
grensedragningene bidrar til å etablere, vedlikeholde eller forsterke relasjonell 
avstand og forskjeller mellom menneskene i organisasjonen. Dette kan da bety 
grunnleggende avstand og forskjeller i rasjonalitet, teleologi, kunnskap, makt, 
myndighet og ansvar. Faglig og behandlingsmessig sett betyr dette mer eller mindre 
vedlikehold av den faglige ekspertisens avstand til, makt over og kunnskap om 
pasienten og pasientens lidelse og mulige tilfriskning i slike tilnærminger. 
Kompatibiliteten med tilsvarende oppfatninger og praksiser innen organisering og 
ledelse går nettopp på avstand til, makt over og kunnskap om den virksomheten 
(organisasjonen) man er satt til å lede. Systemiske oppfatninger av organisering og 
ledelse (av faglig virksomhet) går netopp på at lederne kan ha avstand til (stille seg 
utenfor eller på grensen), kan ha en annen kunnskap om og oversikt over 
virksomheten enn andre, og derfor gis makt og myndighet til å iverksette nødvendige 
organisatoriske endringer og tilpasninger. På noen områder vil man da også trenge 
en profesjonell elite som alliert med ledelsen. Det er da avgjørende viktig at denne 
eliten bygger på tilsvarende forutsetninger når det gjelder avstand og nærhet i 
kunnskap, rasjonalitet og makt. 

 

3. På tilsvarende måte framstår relasjonelt-transformative teorier og tilnærminger som 
sammenhengende eller kompatible, slik at mennesker (ledere, behandlere) som 
tenker og handler i samsvar med slike oppfatninger trekkes mot hverandre. Dette 
betyr eksempelvis at nærhetsfaglighet slik den kan komme til uttrykk f.eks. i et 
recoveryperspektiv eller i nettverkstenkning, faktisk vil forutsette nærhet til og åpenhet 
med tanke på ledelse og organisering. Det betyr at man konsentrerer seg om 
prosess; det er ikke noe grunnleggende skille mellom struktur og prosess, eller 
mellom det individuelle og det sosiale. Og når bedringsprosesser langt på veg er 
uforutsigbare, må fagansatte og brukere også ha aksept og forståelse for dette fra 
ledere og andre profesjonelle man samarbeider med. Bedringsprosesser kan mange 
ganger være unike, ulike og uforutsigbare med tanke på nærhet/distanse, tid, 
arenaer/steder og gjensidighet. Denne uforutsigbarheten vil mange ganger støte mot 
den forutsigbarheten og standardiseringen som følger av systemiske oppfatninger i 
styring, organisering, ledelse eller faglig tenkning. Og i neste omgang stiller det krav 
om en tilsvarende eller kompatibel åpenhet og prosessorientering hos ledere. 

 

4. Oppfatningene over kan indikere et harmonisk perspektiv på sammenhengen mellom 
ledelse, organisering, faglighet og samarbeid. Altså at transformative og relasjonelle 
faglige tilnærminger alltig forutsetter en transformativ oppfatning og praksis når det 
gjelder ledelse, organisering og samarbeid. Her kommer imidlertid spørsmålene om 
det paradoksale, om forskjeller, motsetninger og konflikt også i forgrunnen. Mange 
ganger blir det transformative og relasjonelle synliggjort og aktualisert nettopp i møte 
med sin motsetning, nemlig det rasjonelle og formative. Og omvendt: 
Systemperspektivets harmoni og standardisering kan synliggjøres nettopp gjennom 
møtet med det uforutsigbare, relasjonelle og komplekse. Oppfatninger og 
tilnærminger lanseres og synliggjøres nettopp som alternativer, kontraster, 
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spenninger og motsetninger. Dette gjelder både fag og organisering. Slik de 
systemiske oppfatningene kunne synliggjøres og vokse fram i kontrast til de 
mekaniske og analytiske, slik kan de transformative forståelsene og tilnærmingene 
vokse fram i samspill med og samtidig motsetning til de systemiske. Det vil mange 
ganger kunne skape spenninger, frustrasjon og konflikt, men likevel være nødvendig. 
Det vil samtidig kunne være både destruktivt og konstruktivt. 

 

5. Opptrappingsplanen var ikke konsistent når det gjelder faglige og organisatoriske 
forutsetninger og føringer, og pekte slik i ulike retninger. Den var likevel et forsøk fra 
myndighetene på å modernisere og ”frigjøre” denne delen av helsetjenesten gjennom 
faglige forståelser og tilnærminger som ikke så lett fikk plass innenfor den tidligere 
tradisjonelle medisinske fagdominansen. Flere faglige trender og utviklingsretninger 
relatert til planen pekte i relasjonelt og sosialt orienterte retninger. Samtidig kan 
sykehusreformen, gjennom sin påvirkning mot fragmentert organisering og 
avstandsledelse, vise seg å medføre en avstandsfaglig og systemisk 
“rekolonialisering” av psykisk helsevern. Det kan bety at nærhetsfagligheten og det 
anerkjennende samarbeidet som opptrappingsplanen skapte rom for igjen får 
dårligere kår. Dette kan bidra til å konsolidere medisinens og psykiaternes hegemoni 
når det gjelder kunnskap, diagnostisering, behandling og samarbeid. Samtidig kan 
det også føre med seg at andre yrkesgrupper ”trekkes” i retning rasjonalistisk-
formative tenke- og arbeidsmåter, med de konsekvensene dette har for feltets 
logistikk.  

 

6. Logistikk i psykiatri og psykisk helsearbeid – altså planlegging, organisering, ledelse 
og samarbeid om tilbud og tjenester - er grunnleggende også et spørsmål om hvilke 
faglige ideologier man tar utgangspunkt i når man skal forstå psykiske lidelser eller 
problemer. Forståelsen av psykiske lidelser og forståelsen av logistikk har i stor grad 
har vært koplet fra hverandre i sykehusreformen og opptrappingsplanen. De må ses i 
sammenheng fordi det dreier seg om samhandling mellom aktører som nødvendigvis 
påvirker hverandre i de samme organisasjonene. Når mennesker og menneskelig 
virksomhet forstås prosessuelt, betyr det at mental helse, psykiske vansker og 
lidelser også grunnleggende handler om relateringsprosesser. Da betyr god mental 
helse at man paradoksalt opprettholder en dynamikk som samtidig består både av 
stabilitet og endring. Da er psykiske problemer og lidelse å forstå som stabile, 
fastlåste prosesser med lite endring, både i egne tanker og følelser og i sosiale 
relasjoner. Uhelse og lidelse kommer da til uttrykk både individuelt og i sosiale 
forhold. Bevegelse eller bedringsprosesser fra lidelse til helse er bevegelse bort fra 
stabile, fastlåste prosesser med lite endring og over til mer varierende og komplekse 
relasjonsmønstre – både til seg selv og andre.  

 

7. Den lokale omstillingen som er studert er i sterk grad påvirket av de bredere 
nasjonale reformene, mønstrene og prosessene. Omfattende omfordeling av lokale 
ressurser har blitt gjennomført med bakgrunn i disse mønstrene, mønstre som har 
påvirket lokale ledere, fagansatte og brukere - og forholdene mellom dem - i svært 
sterk grad. Ikke minst har dette skjedd gjennom den omstillingen og konflikten som er 
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beskrevet og analysert i artikkel to og tre. Maktrelasjoner som var bygget inn i de 
nasjonale mønstrene – særlig sykehusreformens ideologi, tenkning og regelsett om 
organisering og forholdet mellom ledere og fagansatte – kom da til anvendelse og ble 
konkretisert eller spesifisert lokalt. Det skjedde vesentlig som avstandsledelse og 
fragmentert samordning, og kom til uttrykk bl.a. som avvikling og nedbygging av 
faglige tilbud, ekskludering og inkludering av ledere og fagansatte og lansering og 
ekskludering av bestemte organisatoriske og faglige tema. Relativt harde virkemidler 
ble tatt i bruk i omstillingen. Måten omstillingen ble ledet på bidro til å endre den 
lokale samtalen og de lokale relasjonene. Dermed ble også logistikken på området 
endret. 

 

8. Et sentralt spørsmål er om det kunne vært mulig å fortsette den ”mykere”, deltakende 
ledelsestilnærmingen fra omstillingens innledningsfase. Her er vi nok fremme ved 
forståelsen av egen ledelsespraksis. En fortsatt deltakende tilnærming ville kreve at 
ledelsen over tid både kunne se, anerkjenne og stå i paradoksene: Krav fra 
konsernledelsen måtte kontinuerlig tas opp, synliggjøres og balanseres mot faglige 
ambisjoner og krav om deltakelse og anerkjennelse ”nedenfra”. Kommunikasjon og 
anerkjennelse ”nedover” ville kreve kontinuerlige samtaler og forhandlinger ”oppover”. 
Da kunne man ikke ekskludert sentrale tema fra samtalen. Det er vanskelig å si hva 
forståelsen og det relasjonelle "handlingsrommet" var for en slik alternativ 
ledelsestilnærming. En alternativ tilnærming kolliderer nok også på vesentlige punkter 
med en systemisk, ”NPM-inspirert” ledelsestenkning som var forsterket gjennom 
sykehusreformens mønstre.  

 

9. Deltakerorientert ledelse peker i retning en mer transformativ, relasjonelt orientert 
forståelse og omstillingstilnærming. Da forutsettes endring av hierarkiske mønstre, 
men med oppmerksomhet om og åpenhet for hvordan nye mønstre kan skapes. 
Utfallet av endringer er da uforutsigbart, selv om retning og tempo påvirkes. Da 
kreves en kommunikasjon der relasjonelle prosesser, anerkjennelse og 
selvorganisering settes i sentrum. Da er kommunikasjon også makt, fordi 
kommunikasjonen samtidig både myndiggjør og begrenser deltakerne. En slik 
tilnærming ville forutsette mer åpenhet, også i forhold til ”skyggeprosessene”. Da 
måtte fagansatte og brukere inkluderes, uten å utelukke bestemte tema fra 
samtalene. Det ville også bety konsentrasjon om selve kommunikasjonsdynamikken, 
om hvordan flyt, inntoning og spontanitet kunne opprettholdes eller forbedres. 
Meningsfulle – gjerne konfliktfylte - tema måtte tas opp og reformuleres. Det kunne 
gjelde tema som deltakelse, alternative strategier, økonomi, tidsrammer, organisering 
eller ulik faglighet. Kunne beslutningene om innsparing og nedbemanning blitt 
gjennomført uten omfattende konflikt med en slik ledelsestilnærming? Det er det 
umulig å vite. En slik tilnærming ville heller ikke være kostnads- eller konfliktfri, men 
den ville medføre andre prosesser og dermed andre utfall (altså nye prosesser). 

 

10. Ledelsesprosessene ved akuttenheten medførte at ansatte der fikk stor frihet til faglig 
utvikling. Enhetsleder og mange fagansatte hadde en positiv holdning til fagutvikling 
og forskning. Det ble også gitt et omfattende ansvar for fagutvikling til en egen 
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fagutviklingsstilling ved enheten. Dette ga seg utslag i oppmuntring til, deltakelse i og 
støtte til flere fagutviklings- og forskningsprosjekter ved enheten, noe som ble viktig 
for utvikling av faglig samarbeid langs flere dimensjoner. Kanskje kan disse 
prosessene karakteriseres som en form for nærhetsledelse. I denne situasjonen 
skapte deltakerne utvikling gjennom nye prosesser innad og sammen med andre 
(særlig i kommunene og ved høgskolen). Disse prosessene er litt spøkefullt beskrevet 
som en slags ”geriljavirksomhet”, noe som betegner prosesser som har blitt satt i 
gang utenfor kontrollen til overordnede ledere og ledende fagansatte og profesjoner. 
Deltakerne greidde altså å få til lokale konstruktive prosesser – på tvers av 
organisasjons- og profesjonsgrenser - som medførte fagutvikling og endring. Mer 
likestilte relasjoner mellom faggruppene og i forhold til brukerne og brukerne nettverk 
ble sentrale følger.  

 

11. Omstillingsprosessene som er tatt opp her er på mange måter paradoksale. Ledelsen 
forsøkte å oppnå økonomisk, organisatorisk og faglig kontroll, til dels gjennom sterke, 
avstandspregede og konfliktskapende virkemidler. Kontroll ble oppnådd i en forstand: 
Man lyktes med å bygge ned og avvikle tilbud, nedbemanne og omorganisere. De 
økonomiske kostnadene gikk dermed ned og virksomheten ble tilpasset 
konsernledelsens strategiske planer, selv om dette gikk saktere enn forutsatt. 
Ledelsesprosessene medførte likevel at det samtidig også ble skapt gjensidig mistillit, 
omfattende ”skyggevirksomhet”, kullkasting av planer, brudd i kunnskaps- og 
utviklingsprosesser, økte spenninger og mer konflikt – faglig og organisatorisk. Det 
har medført omfattende kostnader, i form av faglig flukt, nedbygging og avvikling av 
fagtilbud, mistillit og svekket kommunikasjon. Det er ikke overraskende sett i lys av en 
relasjonell forståelse. De langsiktige konsekvensene av disse prosessene er umulige 
å forutsi. Men sannsyneligvis er de omfattende – ikke minst for relasjoner mellom 
ledere og fagansatte. 

 

12. I dette prosjektets behandling av logistikk er relasjoner og relatering – herunder 
behandlingsrelasjoner - mellom menneskene inkludert på en grunnleggende måte i 
selve logistikktenkningen. Dette er et alternativt perspektiv til den dominerende 
tenkningen innen logistikk og SCM. I dette alternativet er det de menneskelige 
prosessene som settes i sentrum. Det åpner for i større grad å se og være 
oppmerksom på uforutsigbarhet og åpenhet med tanke på framtid, men desto mer 
også vektlegge den framtidige betydningen av prosesser, samhandling og valg i 
nåtid. Dette er åpenbart nødvendig å gjøre når man skal ta opp logistikk relatert til 
behandling og psykisk helse, herunder lidelse, bedringsprosesser, kunnskap og 
samarbeid. Da kan ikke pasientene, forstått som samfunnsborgere, med sine følelser, 
tanker og kunnskaper betraktes som varer, objekter eller systemer. Det gjelder også 
for fagansatte. Dette understrekes ytterligere når en også inkluderer sosiale og 
politiske interesser, maktforhold og rettigheter i forståelsen. Et slikt perspektiv 
forutsetter at alle ses som følsomme, tenkende og samhandlende mennesker. Det er 
likevel et åpent spørsmål hvor godt egnet logistikkbegrepet er for planlegging, 
organisering og ledelse av relasjoner innen psykisk helse-området, fordi 
fagtradisjonen og selve logistikkbegrepet er så vidt tungt forankret innen de 
analytiske og systemteoreiske paradigmene. 
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5.2. Videre forskning 

 

Når jeg her har skrevet om logistikk som sammenhenger mellom organisering, ledelse, 
fagutvikling og faglig samarbeid relatert til psykiatri og psykisk helsearbeid ut fra et 
kompleksitetsperspektiv, så har jeg også etablert et forskningsmessig utgangspunkt i 
sammenhengen i og mellom disse begrepene og fenomenene. Her er det en rekke tema og 
problemstillinger som kunne vært interessante og fristende for videre forskning – spesielt ut 
fra et kompleksitetsperspektiv. Dette gjelder forskning knyttet både til bredere, 
samfunnsmessige reformer og mønstre og til lokale erfaringer. Og ikke minst gjelder det 
forholdet mellom makro og mikro. 

 

Jeg har skrevet om nasjonale reformer på helseområdet og koplingen til lokale erfaringer og 
lokale endringer. Det kunne vært svært interessant å se nærmere på disse – tilsynelatende 
ustoppelig pågående - nasjonale reformer i bredere forstand. Hva er disse reformene 
(sykehusreformen, opptrappingsplanen, rusreformen, samhandlingsreformen, 
kvalitetsreformen, barnevernsreformen…) uttrykk for når det gjelder forholdet mellom 
deltakerne eller aktørene. Hvorfor igangsettes og gjennomføres reformene til tross for at 
mange ser at de har svært omfattende kostnader? Hvilke logistiske implikasjoner har de? 
Hva sier de om maktforholdene mellom sentral stat og lokale aktører? Mellom politikk, 
ledelse og fag? Hvilke fag, tenkemåter og praksiser er det som vinner fram gjennom disse 
prosessene og hvordan skjer det? 

 

Et eksempel er den nye såkalte ”samhandlingsreformen”, som gradvis utarbeides og 
iverksettes fra 2009. Her vil det f.eks. være svært relevant å reise spørsmål om hvilke faglige 
og organisatoriske tenkemåter og forståelser denne reformen bygger på, og hvordan disse 
harmonerer med eller utfordrer tidligere reformer. Hvordan påvirkes de faglige og 
organisatoriske mønstrene som har vokst fram bl.a. på bakgrunn av sykehusreformen og 
opptrappingsplanen gjennom ytterligere reform? Hva er innholdet i den nye ideologien om 
samhandling? Hvordan forstås samhandlingsbegrepet, og hva betyr denne forståelsen for 
samhandling og ”flyt” mellom organisasjonene og ”nivåene” som omfattes av reformen? Hva 
er de logistiske implikasjonene? Hva er forholdet til NPM og til teorier som kalles post-NPM? 
Hvilken betydning kan reformen få innen psykisk helse-feltet eller for tiltak og tjenester for 
barn og unge? Slike spørsmål bør reises og drøftes inngående mens nye reformer er i en 
tidlig fase i sin utvikling.  

 

Det er også interessant å spørre om hvilke sammenhenger det er mellom reformidéer og 
reforminnhold og hvem som initierer og gjennomfører reformene. Siden reformer tar lang tid 
å iverksette er det for eksempel relevant å spørre om hvordan skifte av regjeringer eller 
statsråder påvirker retninger i og sammenheng mellom reformene. Hva betyr dette for hvilke 
retninger sykehusreformen og samhandlingsreformen utvikles i? Et annet interessant 
spørsmål er knyttet til eventuelle forskjeller mellom politikkfelt og mellom land, for eksempel 
de nordiske. Er det slik at ulike institusjonelle forhold eller mønstre innenfor ulike politikkfelt 
eller i ulike land skaper andre problemstillinger og utfall enn de jeg har trukket fram innenfor 
psykisk helsearbeid og psykisk helsevern i Norge? 
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Helsesektoren har i lang tid vært preget av helseprofesjonene, og herunder både samarbeid 
og konkurranse mellom profesjonene. Det kunne være interessant og vesentlig å gå 
grundigere inn på profesjonsbegrepet og profesjoners utvikling og endring ut fra et 
kompleksitetsteoretisk perspektiv. Hva er det særegne med profesjoner sett i forhold til andre 
organisasjoner eller sammenslutninger i dette perspektivet? Profesjoner forstås som ”sosiale 
objekter”, og de preges av relativt stabil samhandling – både innen og mellom profesjonene. 
Men hva særpreger disse sosiale objektene til forskjell fra andre sosiale objekter? Hvilken 
rolle spiller utdanning, profesjonell identitet, makt, kunnskap og forskning i denne 
sammenheng? På hvilke måter avviker et kompleksitetsteoretisk perspektiv på profesjoner 
fra et systemteoretisk, og hvilke konsekvenser har det? Hva betyr profesjonell autonomi med 
tanke på samhandling og styring? Hvorfor vokser antallet profesjonsutøvere så raskt, og på 
hvilke nye måter inngår profesjonene i ledelse, maktrelasjoner og samfunnsstyring? Hvilken 
rolle har de i utvikling og iverksetting av offentlig politikk, herunder offentlige reformer?  

 

Vi ser en sterk trend i retning tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid i helsesektoren. Ikke 
minst gjør dette seg gjeldene på psykisk helse-området, i form av råd om og etablering av en 
rekke typer tverrprofesjonelt sammensatte team eller andre organisasjoner. Men vi ser også 
de samme tendensene på andre områder som for eksempel barnevernstjenesten og i 
somatiske helsetjenester. I samhandlingsreformen tas det til orde for slikt tverrprofesjonelt 
samarbeid på flere områder. Hva er bakgrunnen for denne ideologien og praksisen om 
tverrfaglighet, og hva består den i? Er det vesentlige perspektivforskjeller knyttet til ulike 
former for team i de statlige reformene? Hvorfor er det for eksempel slik at i 
samhandlingsreformen foreslås det noen bestemte former for tverrfaglige team? Hvilke 
konsekvenser har tverrfaglighet for styring, organisering og ledelse av ”tjenestestrømmene”? 
Hva er forholdet mellom flerfaglighet, tverrfaglighet, tverrprofesjonalitet og fellesfaglighet? Og 
hvordan kan tverrprofesjonalitet ses i sammenheng med kompleksitetstenkningens 
perspektiver på forskjellighet eller diversitet.  

 

Det ser også ut til å være en stadig pågående endring i forholdet mellom de ulike faglige 
ideologiene og terapiretningene på psykisk helse-området. Vi kan for eksempel se at kognitiv 
psykologi og recovery-tenkning i dag ser ut til å styrke seg. Samtidig kan det virke som 
psykoanalysen og psykodynamisk tenkning og praksis er på tilbakegang. Hva er det som 
skjer i dette forholdet mellom ideologiene? Hvordan og hvorfor skjer disse fagideologiske 
endringene? Hva betyr de i form av endringer i terapiformer, tjenesteorganisering og 
samarbeid? Hva består maktforholdene og maktmekanismene ved de ulike ideologiene i, og 
hvordan er de koplet til statsmakt og statlig reformpolitikk? Hvordan er de ideologiske 
endringene knyttet sammen med de bredere utviklingstrekkene i samfunnet som for 
eksempel fragmentering og globalisering? 
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Innledning 

Et kjennetegn ved de nordiske velferdsstatene er de mange statlige reformene. Det gjelder 
ikke minst helsesektoren, der man i Norge nå er i ferd med å innføre en ny reform, nemlig 
samhandlingsreformen. I kjølvannet av den forrige store reformen, helseforetaksreformen 
(heretter sykehusreformen), som var en ledelsesreform, er det altså nå samhandling som 
problematiseres og settes på dagsordenen innenfor sektoren. Når ulike reformer tilsynelaten-
de skal løse ulike problemer, reises også spørsmålet om hvordan reformer står i forhold til 
hverandre. Forsterker eller «ødelegger» de for hverandre? Påvirker eller trekker de det feltet 
der de iverksettes, i samme eller forskjellige retninger? 

 

I denne artikkelen skal vi dvele ved to foregående store reformer i denne sektoren: sykehus-
reformen og opptrappingsplanen for psykisk helse (heretter opptrappingsplanen). Det gjør vi 
fordi vi i disse reformene finner interessante sammenhenger, og fordi de på mange måter er 
motstridende. Der sykehusreformen var og er en organisasjons- og ledelsesreform med im-
plikasjoner for behandling, er opptrappingsplanen mer en behandlingsreform med implikasjo-
ner for organisering og ledelse. Sykehusreformen var top–down-styrt med hurtig iverksetting 
av de sentrale reformelementene (Ramsdal og Skorstad 2004; Byrkjeflot 2005; Opedal og 
Stigen 2005; Kjekshus og Harsvik 2007). I kontrast til dette var opptrappingsplanen mer 
bottom–up og preget av nye behandlingsideologier som var drevet fram av blant andre politi-
kere, brukerorganisasjoner, profesjoner, fylkeskommuner og kommuner (St.prp. nr. 63 
(1997–1998); St.meld. nr. 25 (1996–1997); Norges Forskningsråd 2009). Opptrappingspla-
nen tilførte psykisk helse-området penger og personell, styrket kompetanseutviklingen og 
innførte mer polikliniske og utadrettede arbeidsformer. Den etablerte psykisk helsearbeid 
som et nytt organisasjons- og praksisfelt i kommunene og ga brukerne en viktigere rolle (Rå-
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det for psykisk helse 2004; Myrvold og Helgesen 2009). Den la opp til lokale utviklingspro-
sesser og endringer i små skritt, men hadde også viktige sentrale retningslinjer. 

 

I denne artikkelen spør vi hvordan sykehusreformen og opptrappingsplanen påvirker logistik-
ken i psykisk helsevern gjennom de fagideologiske retningene reformene favoriserer. Med lo-
gistikk forstår vi hvordan vi planlegger, styrer, organiserer, leder og gjennomfører strømmer 
av varer, tjenester og informasjon i organisasjoner (Johannessen og Solem 2007). I et helse-
vesen som er opptatt av å oppnå både kvalitet og ressursutnyttelse, blir logistikk interessant, 
men begrepets historie og teoriutvikling er tett knyttet til områder som har vært sentrale i mili-
tære operasjoner og i utviklingen av vareproduksjon, som for eksempel ingeniør-, økonomi- 
eller ledelsespraksiser i industrien. Begrepet utfordres derfor når det settes inn i en kontekst 
der det ikke er operasjoner i militære eller industrielle hierarkier, kjeder eller nettverk som 
studeres, men behandling av mennesker med komplekse lidelser som til dels forstås helt 
ulikt i ulike faglige tradisjoner. Da er det nødvendig å inkludere også forhold mellom mennes-
kene i logistikkbegrepet, som organisering, ledelse, faglighet og samarbeid (Johannessen 
2003). Siden reformer påvirker fagtradisjonenes posisjon i helsevesenet, påvirker de også 
hvordan lidelsene og behandlingen av dem forstås og organiseres. 

 

I fortsettelsen presenterer vi to ulike teoretiske perspektiver som grunnlag for analyse og 
drøfting. Deretter analyserer vi hovedtrekkene i reformene når det gjelder nettopp organise-
ring, ledelse, faglighet og faglig samarbeid. Selv om opptrappingsplanen kom før sykehusre-
formen, har vi valgt å beskrive sykehusreformen først siden det var denne reformen som ty-
deliggjorde de motsetningene vi fokuserer på (Karlsson 2006). På den andre siden, fordi det 
er logistikken nettopp i psykisk helsevern som settes under lupen, behandler vi opptrappings-
planen noe grundigere enn sykehusreformen, som på sin side mer danner en ny ramme for 
realiseringen av opptrappingsplanen. Før vi til slutt konkluderer, diskuterer vi sammenhenge-
ne mellom hvordan psykiske lidelser forstås, og utformingen av feltets logistikk. 

 

Den teoretiske tilnærmingen 

Vi tar utgangspunkt i to ulike teoretiske perspektiver. Det ene kaller vi rasjonalistisk-formativt, 
det andre relasjonelt-transformativt. Med utgangspunkt i disse perspektivene formulerer vi et 
sett av implikasjoner for forståelsen av det logistikkbegrepet vi benytter oss av, det vil si for 
1) ledelse, 2) organisering, 3) faglighet og 4) faglig samarbeid. Nedenfor begrunner vi hvorfor 
det rasjonalistisk-formative perspektivet har følgende implikasjoner for forståelsen av logi-
stikk: 

 

1. Organiseringen baseres på klare organisasjonsgrenser, nivågrenser og/eller hierar-
kisk struktur («fragmentert samordning»). 

2. Ledelse forstås som eget fag og baseres på avstand til og formell ledelsesmakt over 
fagfolkene («avstandsledelse»). 

3. Fagligheten baseres på ekspertkunnskap, relasjonell avstand og evidensbasert be-
handling («avstandsfaglighet»). 



   Den teoretiske tilnærmingen 

89 

4. Faglig samarbeid baseres på hierarki, komplementaritet og forutsigbarhet («syste-
misk samarbeid») 

 

Den grunntanken om organisasjonsendring vi oftest møter i organisasjons- og ledelsesteori, 
forstår vi som rasjonalistisk-formativ. I det formative ligger den grunnleggende funksjonalis-
tiske antakelsen om at det faktisk finnes en måte å organisere på som er optimalt funksjonell 
for den aktiviteten vi driver. Organisasjoner blir forstått som delsystemer i større systemer. 
Grenser mellom komponenter, delsystemer og større systemer er da sentrale, slik det i logi-
stikk og såkalt Supply Chain Management fokuseres på samarbeidet i hele verdikjeden eller 
verdinettverket (Cooper, Lambert og Pagh 1997; Christopher 1998; Johannessen og Solem 
2007). Innenfor denne systemverdenen forutsettes det at det finnes konsistente prinsipper 
virksomheten bør organiseres etter slik at den kan tilpasses omgivelsene og bidra optimalt til 
helheten. Når en slik forståelsesramme legges til grunn ved reformer, åpnes det både for 
hierakiske og instrumentelle modeller (Christensen, Lægreid, Roness og Røvik 2009) og for 
mer systemiske og prosessorienterte modeller (Johannessen og Solem 2007). 

 

Det som gjør denne tilnærmingen rasjonalistisk, er antakelsen om at «hemmelighetene» om 
den optimale form kan avsløres og omsettes til ledelseskunnskap og rasjonell handling. Den-
ne evnen tilskrives organisasjonens ledere og deres hjelpere – faglige eliter, konsulenter og 
forskere. Ledelse handler derfor om å analysere tilpasningsbehovene og formulere målene, 
for så å ta konsekvensene av dem og få de andre (ansatte, pasienter) til å forstå og fylle sine 
«naturlige» roller innenfor systemene. Ledelse blir å opptre i grenseområdene mellom syste-
menes deler og sørge for at tilpasning skjer. 

 

Når ledere ikke greier å oppfylle mål, vil man innenfor denne forståelsesrammen oppleve at 
organisasjonen er i krise. En logisk måte å gjenopprette balansen på er gjennom organisa-
sjonsreform og gjerne skifte av ledelse. Ledelse og kontroll henger tett sammen, og ledere vil 
tilstrebe hegemoni med hensyn til å kunne definere hva og hvordan organisasjonen skal pro-
dusere, og hvordan produksjonen skal måles og rapporteres. Ledelse som kontroll vil være 
lettere i organisasjoner der ledere legitimt kan overvåke arbeidsprosessene (fordi de selv har 
nødvendig kunnskap) og definere reglene for utførelsen av arbeidet (Mintzberg 1979). Når 
arbeidet primært koordineres gjennom ekstern standardisering av ansattes kunnskaper – slik 
tilfellet er med profesjoner – vil ledelsens kontroll kunne svekkes. 

 

Siden ekspertkunnskap kan stå i motsetning til ledelseskontroll, ser gjerne ledere at fageks-
pertisen innordnes systemet ved at den tilordnes bestemte, forutsigbare oppgaver. Ledelse 
er lettere med en føyelig profesjonell elite (Stacey 2008), eller når ulike fag holdes atskilt 
gjennom spesialisering og tilordnede rammer. Fra et kontrollsynspunkt er det en fordel om 
antallet profesjoner er begrenset og hierarkisk og/eller systematisk ordnet. Fra et 
ledelsessynspunkt er det også ønskelig å rasjonalisere og kontrollere fagkunnskapen, for 
eksempel gjennom etablering av systemer der kunnskapen kodes, telles, rapporteres, lagres 
og spres. 



Logistikkerfaringer i psykiatri og psykisk helsearbeid  

 

I det formativt-rasjonelle perspektivet vil samarbeid og kommunikasjon mellom profesjo-
ner/profesjonelle framstilles som hierarkisk, komplementært eller symmetrisk ordnet (Eide og 
Eide 2007). Den enkelte fagperson og profesjon skal fylle sin funksjonelle rolle i en større 
tverrprofesjonell helhet. Målene er klare, ledelsen og organisasjonsstrukturen er tydelig, og 
kulturen er samarbeidsorientert (Lauvås og Lauvås 2004; Sosial- og helsedirektoratet 2006; 
Sirnes 2009). Innebygd kan det imidlertid her også ligge perspektiver om at samarbeidet kan 
skape viktig integrasjon, faglig dynamikk og synergier (Vangen og Huxham 2009; Willumsen 
2009) der man også beveger seg i retning mer uforutsigbare, relasjonelle synspunkter. 

 

Faglighet forstås som ekspertisens kunnskap om lidelsen/sykdommen og om ekspertisens 
evne til å behandle og gjøre pasientene friske (Berg 1987). Pasientenes problemer forstås 
følgelig som avgrensbare lidelser som kan diagnostiseres (Snoek og Engedal 2004; Skårde-
rud, Haugsgjerd og Stänicke 2010). Det tilsier ensidige, instrumentelle og hierarkisk orienter-
te behandlingsrelasjoner som baseres på kunnskap som er reduksjonistisk, forutsigbar og 
evidensbasert (Berg 1987; Gullestad 2001; Ekeland 2004; Martinsen 2009). 

 

Det relasjonelt-transformative perspektivet har disse implikasjonene for forståelsen av logi-
stikk: 

 

1. Organiseringen baseres på hva som tjener samtale-, samhandlings- og bedringspro-
sessene («åpen organisering»). 

2. Ledelse samskapes og baseres på nærhet, gjensidig anerkjennelse og relasjonell 
makt i forholdet til fagfolkene («nærhetsledelse»). 

3. Fagligheten baseres på gjensidighet, relasjonell kompetanse og profesjonell nærhet 
(«nærhetsfaglighet»). 

4. Faglig samarbeid baseres på forskjellighet, gjensidig anerkjennelse og uforutsigbar-
het («anerkjennende samarbeid»). 

 

Innenfor et transformativt grunnsyn forstås organisasjonsprosesser som grunnleggende ufor-
utsigbare. Veien blir til mens man går. Prosessene er kontinuerlige og dynamiske og konsti-
tueres gjennom kontekster og kontinuerlig interaksjon mellom alle aktørene (Emirbayer 
1997). Organisasjonsstrukturer er dermed relasjonelle mønstre som vokser ut av endringens 
prosess, mens organisasjonsendringer ikke primært er resultat av store reformer og end-
ringsprosjekter, men av trivielle prosesser (March 1981). Organisasjoner fungerer mer på 
tross av enn på grunn av vedtatte strukturer, systemer og prosedyrer (Stacey, Griffin og 
Shaw 2000). Mens mye av ledelsespraksiser i organisasjoner er knyttet til det å iverksette 
(nye) systemer (beslutningsstøtte, IKT, rapportering, økonomi, kvalitet og så videre), funge-
rer organisasjoner primært fordi menneskene der selvorganiserer seg. Sammen løser de 
oppgaver, skaper utvikling og holder hjulene i gang, ofte på tross av uklare mål og strategier 
og systemer som ikke iverksettes som planlagt (Stacey mfl. 2000). Den grunnleggende anta-
kelsen er dermed selvorganisering: at samhandling fører til meningsfull orden. 

 

Ledelse forstås her mindre som et spørsmål om rasjonell innsikt og formell autoritet enn som 
et framvoksende sosialt, relasjonelt fenomen. Ledelse skapes sammen, ut fra gjensidig aner-
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kjennelse av temaer, spørsmål og reaksjoner som bringes fram i samtalene (Griffin og Sta-
cey 2005). Ledere har verken full oversikt eller full kontroll. De kan være tilkjent makt og 
myndighet til å fatte beslutninger som inkluderer og ekskluderer mennesker og temaer i pro-
sessene, men deres rasjonalitet er begrenset, og de har ikke kontroll over responsene fra or-
ganisasjonens øvrige medlemmer. 

 

I dette perspektivet ses faglig arbeid som relasjonelt og prosessuelt. Fagkunnskap er ikke 
noe enkeltpersoner, profesjoner eller organisasjoner lagrer i egne hoder, arkiver eller syste-
mer, men derimot noe som vokser fram og utvikles kontinuerlig og uforutsigbart når mennes-
ker relaterer seg til hverandre i den daglige virksomheten (Dysthe 2001; Johannessen 2003; 
Stacey 2008). Det er måten man interagerer med andre på, som er vesentlig. Faglige eller 
ledelsesmessige elitedannelser kan da hindre kunnskapsutviklende relatering. Kvaliteten i in-
teraksjonen avhenger mer av om samhandlingsmønstre oppleves flytende og spontane, og 
om det ligger muligheter for anerkjennelse, endring og utvikling i dem. 

 

Det samme gjelder i forhold til pasientene, som dermed ses på som medborgere. Terapeuter 
og pasienter anerkjennes da som likeverdige deltakere i samhandlingen (Borg og Topor 
2003). Likevel anerkjennes maktforskjeller, blant annet med hensyn til inkludering og eksklu-
dering (Stacey 2003). Psykiske problemer/lidelser forstås som gjentakende, fastlåste relasjo-
nelle mønstre og prosesser, individuelt og sosialt (Stacey 2003), og ikke som bestemte dia-
gnoser/sykdommer. Relasjoner og relatering stilles i sentrum, og kraften til endring og bed-
ring tilkjennes pasientene i deres mangfoldige sosiale sammenhenger. Denne fagligheten 
har vi kalt for nærhetsfaglighet, til dels i tråd med Topors prosessorienterte begrep konkret 
profesjonalitet (Topor 2006). 

 

Synet på samarbeid mellom profesjonelle karakteriseres av tre forutsetninger. Den første 
dreier seg om uforutsigbarhet, vi vet ikke hva framtiden bringer og kan føre med seg i form 
av nye prosesser. Den andre går ut på at profesjonelle relasjoner og identiteter på samme tid 
er både stabile og i endring (Griffin og Stacey 2006). Den siste forutsetningen er at når for-
skjellighet bringes inn i samhandlingen (nye synspunkter, tilnærmingsmåter og så videre), 
øker sjansene for nyskaping, endring og utvikling (Stacey 2003; Johannessen 2008), forut-
satt at den konkrete samhandlingen preges av gjensidig anerkjennelse mellom deltakerne. 

 

Metode 

Analysen i denne artikkelen er hovedsakelig basert på dokumenter og faglige bidrag som 
fagtidsskrifter, profesjonstidsskrifter, lærebøker og annen faglitteratur som det er referert til. 
Det samme gjelder styringsdokumenter, andre dokumenter og lokale og nasjonale evalue-
ringsrapporter relatert til sykehusreformen og opptrappingsplanen. Underveis har vi også del-
tatt i lokale, regionale, nasjonale og nordiske nettverk og miljø for organisasjonsforskning 
knyttet til sykehus. 



Logistikkerfaringer i psykiatri og psykisk helsearbeid  

 

En av oss har spesiell kjennskap til feltet gjennom mangeårig arbeid i en avdeling for psykisk 
helsevern i et norsk helseforetak. Parallelt med sitt doktorarbeid har vedkommende i peri-
oden 2005–2010 vært ansatt i en deltidsstilling i denne avdelingen, og har der deltatt i for-
melle og uformelle samtaler med fagfolk og ledere, i planprosesser, lederteam og fag- og 
forskningsteam. I forbindelse med doktorarbeidet er også 15 fagfolk og ledere i helseforeta-
ket intervjuet. Selv om det ikke rapporteres slike primærdata i artikkelen, er det relevant å 
gjøre denne bakgrunnen kjent for leseren, blant annet fordi ideer og synspunkter i artikkelen 
er tatt opp og prøvd ut i samtalene. 

 

I analysen av forhold ved sykehusreformen har vi primært benyttet offentlige dokumenter og 
evalueringer, men også faglitteratur på området. Her har vi forsøkt å få fram reformatorens 
sentrale organisatoriske grep. Det samme gjelder for de mer overordnede sidene av opptrap-
pingsplanen, der vi også har identifisert planens strategiske endringer, jamfør innledningen til 
kapitlet om opptrappingsplanen. Der vi har analysert ulike fagideologiske sider av opptrap-
pingsplanen og sammenhengene når det gjelder organisering, ledelse, faglighet og faglig 
samarbeid, har vi også gått inn i en relativt omfattende faglitteratur, jamfør referanser. Det 
var nødvendig for å identifisere de logistiske implikasjonene av de ulike fagideologiske ret-
ningene. 

 

Måten vi har lest og tolket denne litteraturen på, har variert, ut fra spørsmål og tema. Vi har 
sett etter ulike innholdselementer og sammenhenger, for eksempel i evalueringer av syke-
husreformen og i de ulike fagideologiske retningenes forståelse av psykiske lidelser. Der de 
sentrale grepene i sykehusreformen ligger nokså åpne, er kjerneelementer i og konsekven-
ser av de ulike fagideologiene i opptrappingsplanen tyngre å identifisere. Derfor måtte vi 
også gå «dypere» inn i fagideologiene. 

 

Metodisk har vi primært vært bevisst på framgangsmåten i såkalt framvoksende deltakende 
undersøkelse (Christensen 2003; Stacey og Griffin 2005), der meningsfulle kategorier og 
mønstre utvikles over tid gjennom skriveprosess, lesing, veiledning, refleksjon og samtale 
med andre. Denne framgangsmåten har likheter med kategorisering, meningskondensering, 
meningsfortolkning og adhocmetoder ved intervju (Kvale 1994) og kvalitativ dokumentanaly-
se (Jacobsen 2000). Vi har spesielt lett etter og utviklet kunnskapsmessige kategorier og 
mønstre med implikasjoner for faglighet, faglig samarbeid, organisering og ledelse. I analyse, 
diskusjon og konklusjoner har vi etterstrebet saklighet med hensyn til de teoretiske perspekti-
vene. 

 

Sykehusreformen 

Sykehusreformen besto av en hel pakke av organisatoriske grep staten brukte for å sette 
«pasienten først», få bedre økonomisk styring, få økt behandlingskapasitet, oppnå reduserte 
ventetider og dessuten oppnå et bedre samarbeid med kommunehelsetjenesten. 
Virkemiddelpakken besto i å overføre eierskap til staten, organisere sykehusene som foretak 
på to nivåer, slå sammen institusjoner og sykehus i større foretak, innføre profesjonelle sty-
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rer og enhetlig ledelse, gjennomføre lederutdanning, etablere tydeligere enheter på lavere ni-
våer i organisasjonen, få til mer omfattende mål- og resultatstyring, innføre nytt budsjett- og 
regnskapssystem og organisere brukerutvalg (Ot. prp. nr. 66 (2000–2001); Norges Forsk-
ningsråd 2007). 

 

Disse «systemgrepene» ble initiert og iverksatt av regjeringen, altså ovenfra. De liknet på de 
grepene som blir tatt i store produksjonsselskaper, som varianter av den såkalte divisjonsfor-
men (Whittington og Mayer 2000), og på prinsippene i det som ofte refereres til som NPM 
(Christensen og Lægreid 2001; Lian 2003; Ramsdal og Skorstad 2004). Selv om flere re-
formelementer var vedtatt tidligere (enhetlig ledelse, stykkprisfinansiering, fritt sykehusvalg, 
mål- og resultatstyring), viste omfanget av og tempoet og styrken i reformen at myndighetene 
nå virkelig ville designe et «system» som spesialisthelsetjenestens logistikk. 

 

Staten, som tidligere hadde reformert langsomt ut fra en idé om erfaringslæring (Olsen 
1996), tok nå drastiske, omstridte grep for å omforme helsevesenet (Gammelsæter 2003; 
Ramsdal og Skorstad 2004; Gammelsæter og Torjesen 2005; Byrkjeflot og Torjesen 2010). 
Det handlet ikke lenger om å teste ut enkelttiltak, men om å drive igjennom en hel pakke 
konsistente prinsipper (Gammelsæter 2003): Nye organisatoriske enheter skulle stå i et klart 
hierarkisk forhold til hverandre, skillet mellom strategisk og operativt lederskap skulle dyrkes, 
lederskapet skulle være individuelt og enhetlig, ledernes skjønn skulle økes, og det ble åpnet 
for mer bruk av markedsstyring gjennom fritt sykehusvalg og såkalte diagnoserelaterte grup-
per (DRG).1 I tillegg var reformen pakket inn i et tidsriktig slagord, nemlig Pasienten først!, og 
brukermedvirkning var et begrep med resonans både i brukernes interessekamp og i 1990-
tallets store, men tvetydige organisasjonstrend, Business Process Re-engineering (Moltu, 
Monteiro og Sørensen 2000). 

 

Reformen hadde etter vår vurdering både klare formative og rasjonalistiske trekk. Reformato-
ren fant en form som skulle representere selve løsningen på spesialisthelsetjenestens pro-
blemer, og denne ble innført ovenfra uten at de ansatte i sektoren verken hadde bedt om el-
ler var forberedt på den. I tillegg til de mer allmenne trekkene ved reformen kan det også 
identifiseres sider som særlig har implikasjoner for logistikken i psykisk helsevern, altså for 
forholdet mellom menneskene der: organiseringens betydning for makt og samhandling in-
nen og på tvers av nivåer og enheter, og ledelsens betydning for samhandlingen mellom le-
delse og fagansatte. 

 

Reformen la avgjørende vekt på å myndiggjøre lederne og legge til rette for nødvendig om-
stilling og funksjonsfordeling (Sosial- og helsedepartementet 2001). Samlingen og sentralise-
ringen av eierskapet hos staten, foretaksorganiseringen, konsernmodellen og etableringen 
av tydeligere formelle organisasjonsenheter skulle sørge for nødvendig hierarki og klare 

                                                

1 DRG ble innført fra 1997 (St.meld. nr. 44 (1995–1996) Ventelistegarantier – kriterier og fi-
nansiering). 
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grenser (med nødvendige åpninger) mellom systemene og delsystemene. Enhetlig, profe-
sjonsnøytral ledelse skulle skape nødvendig avstand til profesjonene og styringsrom for le-
delsen. Profesjonene skulle ikke lenger «styre» ledelsen. Tvert imot, målstyring og resultat-
evaluering via «nøytrale» indikatorer skulle gjøre det enklere å styre 
organisasjonsprosessene i retning mål fastsatt ovenfra og utenfra, av eier og ledelse. Der-
med skulle det også bli mulig for lederne å styre på avstand, uten nødvendigvis å være til 
stede der styringen skulle virke. Også brukermedvirkningen, viste det seg snart, ble forsøkt 
styrt inn i oversiktlige og kontrollerte organisasjonsformer gjennom brukerutvalgene (Norges 
Forskningsråd 2007). 

 

I denne tenkningen og de medfølgende virkemidlene ligger det vesentlige endringer når det 
gjelder ledernes makt (NOU (1997:2); Ramsdal og Skorstad 2004). I viktige spørsmål skyves 
makten bort fra de profesjonelle, til rasjonelle ledere som skal få større rom og mer makt til å 
lede – til å definere verdier, visjoner og mål. Oppgaver og funksjoner skal fordeles mer rasjo-
nelt. Organisasjonsenhetene skal designes slik at de lar seg lede og styre ovenfra. Det sam-
me gjelder forholdet mellom de profesjonelle, for eksempel i tverrprofesjonelle team. Sam-
handlingen på tvers av enheter reguleres av lederne gjennom organisatoriske og profesjonel-
le grenser. Resultater skal la seg kontrollere ut fra målene. Lederne plasseres utenfor eller 
på grensen til de organisasjonene de skal lede, og tillegges omfattende frihet. Andre ansatte 
blir derimot gjort til ufrie bestandeler i systemet (Johannessen og Solem 2007). Denne end-
ringen er vesentlig i forhold til den tidligere faglig og kollegialt baserte ledelsen, og den gjen-
nomsyrer også det nasjonale lederutviklingsprogrammet som ble opprettet fra 2003 (Pilskog 
2007). 

 

Sett fra et relasjonelt-transformativt perspektiv er sykehusreformen en reform som sikter mot 
å endre logistikken i feltet, og da særlig relasjonen mellom ledelse og fagfolk. De to omfat-
tende evalueringene av sykehusreformen som er gjennomført, tar ikke opp spørsmålet om 
konsekvenser av reformen for den faglige utviklingen av psykiatrien (Agenda/Muusmann 
2005; Norges Forskningsråd 2007), men et sentralt spørsmål er hvilken betydning reformens 
prinsipper og konkrete løsninger får for faglig arbeid og samarbeid i psykisk helsevern. Fører 
avstandsledelse og fragmentert samordning også med seg tendenser til avstandsfaglighet og 
systemiske samarbeidsrelasjoner? 

 

Opptrappingsplanen 

Opptrappingsplanen ble vedtatt i 1998, og bygde på en omfattende gjennomgang og kritikk 
av psykisk helsevern (St.meld. nr. 25 (1996–1997); St.prp. nr. 63 (1997–1998)). Spissformu-
lert var hoveddiagnosen «brist i alle ledd». Planens strategier for å behandle «sykdommen» 
var å tilføre penger og personell, endre faglige tilnærminger, styrke kompetansen, omstruktu-
rere og oppnå mer brukermedvirkning. Planen tok opp i seg mange av de framvoksende fag-
lige trendene, noe som medførte en styrking av kontekstuelt og relasjonelt orienterte tilnær-
minger (på bekostning av medisinske) (Karlsson 2008). Tilnærmingene ble likevel ikledd 
strategier, tiltak og et eklektisk språk med et «helhetlig» og harmonisk preg (Wifstad 1997). 
Det var trolig nødvendig for å få til en bred faglig og politisk oppslutning (Ørstavik 2008). 
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Berg (1987) identifiserte i sin bok om medisinens logikk de reduksjonistiske (medisinske), 
psykologiske og sosiologiske/sosialpsykiatriske logikkene i psykiatrien og deres organisato-
riske implikasjoner. I dag representerer recoveryideologien en ny form for sosialpsykologisk 
og relasjonelt orientert tenkning, mens lokalbasert psykisk helsearbeid kan sies å være en 
viderutvikling av sosialpsykiatrien, selv om den faktisk bryter med psykiatrien som begrep. 
Evidensbasert medisin og praksis (EBMP) er en aktuell reduksjonistisk trend, særlig innen 
medisinen. Denne tredelingen av faglige ideologier, som vi skal omtale nærmere nedenfor, 
er grovmasket,2 men likevel velegnet til å illustrere reformenes betydning for logistikken i 
psykisk helsevern. 

 

Recoveryideologien – gjennombrudd for tenkningen om bedrings-
prosesser 
Recoveryideologien er et faglig paradigme som har vokst fram i Norge det siste tiåret (Veile-
der (2005); Borg og Topor 2003). I denne ideologien er den tidligere oppfatningen om at 
mennesker med alvorlige psykiske lidelser er «kronikere», forlatt. I stedet vises det til studier 
som viser at svært mange pasienter blir symptomfrie eller fungerer godt sosialt (Borg og 
Topor 2003; Davidson 2003; Vatne 2006). Nøkkelen til bedring er brukerne selv i deres egne 
relasjoner og deres egen kontekst. Veiene til bedring er ulike og unike. Innleggelser, medisi-
nering, psykoterapi og så videre kan fungere positivt, men også være negativt og problem-
skapende. Avgjørende faktorer kan like gjerne finnes utenfor tjenestene – i materielle forhold, 
i forhold hos personen selv, i relasjoner til venner, kjæledyr, bestemte hendelser og så videre 
(Topor 2002). Likevel er relasjonen til profesjonelle hjelpere vesentlig. Ideologien understre-
ker behovet for å «sprenge» de tradisjonelle rammene når det gjelder forståelse av for eks-
empel nærhet og distanse, arbeidstider, arenaer, engasjement og gjensidighet (Topor 2005). 
Her tas det også til orde for at profesjonelle tar risiko og til og med noen ganger bryter profe-
sjonelle regler eller rutiner (for eksempel som angår standardisert behandling, dokumenta-
sjon, behandlingstid eller grensene mellom det private og det profesjonelle) (Topor 2005). 
Dette er nærhetsfaglighet, der kontinuitet og stabilitet i relasjoner også er vesentlig. 

 

Recoveryperspektivets implikasjon for profesjonelt samarbeid er at de profesjonelle hjelperne 
må kunne se og anerkjenne det enkelte menneske i dets unike kontekst. Det fordrer et gjen-
sidig anerkjennende tverrprofesjonelt samarbeid – på brukernes og bedringsprosessenes 
premisser. Da vil faglig mangfold og ulikhet kunne være den fremste ressursen i arbeidet 
(Borg og Topor 2003). Slikt samarbeid vil lett overskride de tradisjonelle, systemiske oppfat-
ningene av tverrprofesjonalitet. 

 

De organisatoriske og ledelsesmessige implikasjonene av recoveryideologien er organisato-
riske mønstre (struktur, ledelse, holdninger, verdier) som tjener samtalene, samhandlingen 

                                                
2 Også andre ideologier kunne trekkes fram, for eksempel nettverksperspektivet, styrkingen 
av kognitiv psykologi og nye retninger innen den psykodynamiske tenkningen. Vi mener like-
vel at disse er mindre sentrale enn de forannevnte med tanke på endringenes betydning for 
logistikken i psykisk helsevern.  
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og bedringsprosessene (Borg og Topor 2003), noe vi kan anta krever lite hierarki, mest mulig 
åpne organisasjonsformer og -grenser og en desentralisert nærhetsledelse som anerkjenner 
og fristiller fagfolk til å kunne handle i tråd med recoveryideologiens brukerorienterte forskjel-
lighet. Dette bryter med fragmentert samordning og avstandsledelse, og medfører en logi-
stikkforståelse som er mer kompatibel med en relasjonell og transformativ tenkning. 

 

Lokalbasert psykisk helsearbeid – en ny vei? 
Begrepene psykisk helsearbeid og lokalbasert psykisk helsearbeid ble satt på dagsordenen 
gjennom etablering av videreutdanninger i psykisk helsearbeid i 1998 (Karlsson 2004), gjen-
nom opptrappingsplanen (Karlsson 2004; Rogan 2004) og gjennom en rekke artikler i 
Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid fra 2004 og framover. Psykisk helsearbeid er på mange 
måter det fagideologiske grunnlaget for det myndighetene og mange faglige aktører mener 
skal karakterisere tjenestetilbudene i kommunene og de distriktspsykiatriske sentrene fram-
over (Karlsson 2004; Rogan 2004; Rogan 2008). Flere artikler i Tidsskrift for Psykisk Helse-
arbeid har tematisert behovet for å diskutere på nytt hvordan psykiske lidelser skal forstås. 
Selv om tenkningen virker uferdig og lite konkretisert, uttrykker den ønske om en ny og mer 
verdsatt brukerrolle for pasientene. Likeledes ønskes det en mer tverrprofesjonell, lokalba-
sert og brukerorientert hjelperrolle, og at det faglige, ledelsesmessige og organisatoriske sø-
kelyset inkluderer andre viktige tjenester og livsområder enn bare helsetjenesten (økonomi, 
skole, arbeid, fritid, familie, nettverk og så videre). 

 

Lokalbasert psykisk helsevern rommer både recoveryperspektivet, med sitt søkelys på bed-
ringsprosesser og ny faglighet, og nettverksperspektivet, som trass i sin systemiske grunn-
tenkning (Bø og Schiefloe 2007) har større åpenhet for kontekster, relasjoner og brukernes 
rolle enn det man har innen biomedisinsk psykiatri. Samtidig skal det også være rom for pro-
fesjonenes diagnoser, behandling og omsorg (Sosial- og helsedirektoratet 2005; Sosial- og 
helsedirektoratet 2006). Dette fagideologiske mangfoldet kan være utviklende ved at det 
fordrer diskusjon og samtale om forståelse, (be)handling, samarbeid og organisering, men 
det kan også bli glidende, diffust og ugjennomtrengelig og bidra til at viktige motsetninger 
usynliggjøres (Ørstavik 2008). Spørsmålet er om denne tverrprofesjonaliteten blir gjensidig 
anerkjennende og transformativ, eller om den blir systemisk, komplementær og hierarkisk? 

 

Med utgangspunkt i Bergs sosiologiske modell (Berg 1987) vil realisering av lokalbasert psy-
kisk helsearbeid kunne bety nedbygging av sykehushierarkier og (ytterligere) åpning av orga-
nisasjonsgrenser slik at det gis rom for brukernes kompetanse og medvirkning. Opptrap-
pingsplanens tre store organisatoriske grep, DPS (DistriktsPsykiatriske Sentra), ambulante 
team og psykisk helsearbeid i kommunene, reflekterer denne tenkningen. Men i tråd med det 
eklektiske fagideologiske grunnlaget og under påvirkning fra sykehusreform og NPM-inspi-
rerte modeller i kommunene kan resultatet også bli flere ulike organisasjons- og 
ledelsesløsninger. Vi har sett at DPS-ene har blitt bygd ut uten at det har gått på bekostning 
av sykehuspsykiatrien (SINTEF Helsetjenesteforskning 2009), og det er store ulikheter mel-
lom DPS-ene når det gjelder opptaksområder, faglighet og organisering (Muusmann/AGEN-
DA 2008). Også i kommunene er organiseringen svært ulik, selv om vi kan se fellestrekk 
som at tjenestene gradvis knyttes mer til pleie- og omsorgsfeltet (Myrvold og Helgesen 
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2009). Lokalbasert psykisk helsearbeid lar seg vanskelig plassere entydig i ett av de to teore-
tiske perspektivene. 

 

Evidensbasert medisin og praksis (EBMP) 
EBMP knytter psykiatrien til den naturvitenskapelig baserte sykdomsmodellen (Rønnestad 
2008). Kunnskap og praksis, gjerne omtalt som «gullstandarden» (Gullestad 2001; 
Timmermanns og Berg 2003; Johannessen 2004) bygger på forskning, helst fra randomiser-
te og kontrollerte studier (RCT). Psykiske lidelser forstås dermed som objektive og avgrens-
bare lidelser som kan klassifiseres i form av medisinske diagnoser og behandles effektivt 
med vitenskapelig dokumenterte metoder (Gullestad 2003). Selv om opptrappingsplanen 
neppe kan sies å ha fremmet EMBP, slår EBMP likevel igjennom i planens epoke gjennom 
den bredere medisinske utviklingen av behandlingsretningslinjer, standardiserte behand-
lingslinjer og produktivitetskrav, og gjennom formidlingen av kunnskap blant annet gjennom 
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og andre institusjoner med ekspertise til å få 
fram og gjøre denne kunnskapen tilgjengelig (Ekeland 2004; Grimen 2009). 

 

EBMP løfter fram behandlingsmetoder som oppfattes å ha dokumentert effekt fordi de er fun-
dert på RCT-basert forskning og godkjentstemplet gjennom helsemyndighetenes kliniske ret-
ningslinjer (Reichborn-Kjennerud og Falkum 2000; Statens helsetilsyn 2000; Helsedirektora-
tet 2009). Det gjelder særlig farmakologisk behandling, men også kognitive og atferdsorien-
terte terapier som framstår som korttidseffektive og nyttige (Rønnestad 2009). Selv om vi 
ikke kan si at EBMP er en egen fagideologi, bidrar konseptet gjennom sin evidensoppfatning 
og kopling mellom kunnskap, metode og behandlingspraksis til at den biomedisinske psykia-
trien favoriseres (Rønnestad 2008). Faglighet blir knyttet til evidensbasert ekspertise, noe 
som innebærer en hierarkisk ordnet avstandsfaglighet. Det er ekspertisen som vet, ut fra 
forskning og manualer, hvilken behandling som virker på hvilke lidelser. Mot dette betyr kli-
nisk skjønn og brukererfaringer lite. 

 

Profesjonsmessig fremmes EBMP primært gjennom legene og det medisinske paradigmet 
(Martinsen og Boge 2004; Ekeland 2008; Rønnestad 2009), men det har også vært en rela-
tivt omfattende debatt om evidensbasert praksis i Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Det 
er altså tendenser til at EBMP driver også andre enn psykiaterne inn i denne formen for tenk-
ning og praksis. EBPM tilsier et systemisk, hierakisk ordnet faglig samarbeid der det er grunn 
til å tro at psykiaterne og psykologene vil sitte i førersetet. 

 

EBMP-konseptet har også ledelsesmessige implikasjoner. Med utgangspunkt i at eksperti-
sen skal vite hvilke metoder som virker, skal kunnskapen kunne gjøres tilgjengelig for tilsyns-
myndigheter og ledelse. Ledelsen har da interesse av å alliere seg med dem som har tilgang 
til denne kunnskapen lokalt, som primært er legene. Siden de profesjonelle som baserer seg 
på EBMP, har større interesse av å være åpne og lydhøre mot kolleger og mot ledelsen enn 
mot pasientene (Berg 1987), bidrar EBMP til avstandsledelse og nære relasjoner mellom le-
delsen og den faglige eliten. EBMP vil vanskelig fungere uten en hierarkisk og fragmentert 
organisering der EBPM-baserte profesjoner dominerer. Fragmentering følger også av at det 
er ekspertisens behandling som er avgjørene, ikke brukernes bedringsprosesser, relasjoner 
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eller lokale nettverk. Tjenestene vil lett bli organisert ut fra diagnose, behandlingsformer eller 
symptomintensitet, slik praksis har vært i lang tid (Skjerve og Nyttingnes 2005). Samtidig må 
det være åpninger i organisasjonsgrensene slik at den faglige eliten kan flytte pasienter mel-
lom ulike behandlingsenheter. Sett i sammenheng med de to teoretiske perspektivene kan 
EBMP karakteriseres som primært rasjonalistisk-formativ. 

 

De organisatoriske «grepene» i opptrappingsplanen har ikke gitt klare retningslinjer for hvor-
dan behandlingskonsepter skal iverksettes. Retningslinjene har tvert imot vært vage og fler-
tydige (Sosial- og helsedirektoratet 2005; Sosial- og helsedirektoratet 2006). Det understre-
ker et av våre poenger: Opptrappingsplanen åpner for og fremmer nye behandlingsideologi-
er, men er tilbakeholden med å diktere psykiatriens logistikk. De organisatoriske grepene sy-
nes mer å være et resultat av hvordan behandlingsideologiene har inspirert reformatoren, 
enn av en bevisst organisasjonstenkning. Planen impliserer dermed ulike organisatoriske 
løsninger fordi den peker i ulike faglige retninger. Samtidig som den har skapt rom for selvor-
ganisering, ved at aktørene selv må finne ut hvordan behandling og bedringsprosesser kan 
organiseres, har den også lagt psykisk helse-feltet åpent for sykehusreformens organisa-
sjons- og ledelsesprinsipper. 

 

Psykiske lidelser og feltets logistikk 

Ovenfor har vi vist hvordan psykisk helse-området har blitt og blir utsatt for motstridende på-
virkninger gjennom opptrappingsplanen og sykehusreformen. Begge reformene har implika-
sjoner for feltets logistikk og dermed for hvordan behandlingstilbudet til mennesker med psy-
kiske lidelser organiseres og ledes. Disse implikasjonene kan være vanskelige å se fordi re-
formene selv i liten grad tematiserer begge disse sidene. Gjennom å studere reformene ut 
fra to ulike perspektiver mener vi å kunne se hvordan de ofte trekker feltet i ulike retninger, 
og skaper uklarhet om hvordan det organiseres: Hvilke tjenester skal feltet gi, hvordan skal 
de gis, og hvilke faglige ideologier skal legges til grunn for hvordan de organiseres og ledes? 
Hva slags konsekvenser har det for fagtilbud og organisering om man legger et rasjonalis-
tisk-formativt syn til grunn for feltets logistikk? Hva blir konsekvensene om man lar et relasjo-
nelt-transformativt perspektiv utgjøre det ideologiske fundamentet? Og ikke minst, lar disse 
ulike tilnærmingene seg kombinere uten at dette helseområdet blir unødvendig uoversiktlig 
og konfliktfylt, med de konsekvensene det har for brukerne og kostnadene til psykisk helse-
arbeid? 

 

Et springende punkt for svaret på mange av disse spørsmålene er hvordan vi forstår psykis-
ke lidelser. Hvis de er sykdommer som gjennom evidensbasert forskning i økende grad kan 
diagnostiseres og danne grunnlag for standardisert behandling, er det logisk at også organi-
seringen kan bygges på et rasjonalistisk-formativt fundament. Da vil utfordringene dreie seg 
om hvordan man kan forbedre og kontrollere kunnskapen og effektivisere behandlingen, og 
få til en effektiv avstandsledelse som skiller ledelse fra fag. I den grad man mener at EBMP 
er framtiden, kan man se for seg at utredning og behandling kan standardiseres, og at faglig-
het og faglig samarbeid kan organiseres rundt disse standardene. Man kan da organisere 
profesjonene rundt ulike diagnoser og behandlingslinjer, og det vi har kalt avstandsfaglighet 
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og systemisk faglig samarbeid, vil kunne fungere godt. Pasientene kan da utredes og dia-
gnostiseres inn i de rette enhetene der standardisert, effektiv behandling utføres. 

 

Et annet spørsmål er om man vil kunne etablere en formell ledelsesmakt over fagspesialite-
tene slik sykehusreformen legger opp til. Dersom EBMP kan føre fram til enkle, effektive tek-
nologier og standardisering, vil profesjonenes maktgrunnlag kunne svekkes. Å monopolisere 
standardisert kunnskap er vanskelig, og med et svekket kunnskapsmonopol vil avstandsle-
delse lettere la seg befeste. Imidlertid vil denne avstandsledelsen også ha bruk for en faglig 
elite med lojalitet, legitimitet og god tilgang til standardiserte teknologier som er teoretisk, 
økonomisk og praktisk kompatible med avstandsledelse og fragmentert organisering. På kort 
sikt er det neppe store utsikter til svekkede profesjoner, selv om relasjonene mellom dem 
kan endres og kanskje ytterligere hierarkiseres. 

 

Sett fra brukernes side vil en EBMP-framtid ha mange positive sider, i den grad problemene 
deres faktisk lar seg kategorisere, forstå og behandle i tråd med denne logikken. Da vil det 
kanskje heller ikke være så viktig med brukermakt og symmetriske relasjoner til behandlerne. 
Det vil imidlertid stille seg annerledes dersom det viser seg vanskelig å lage faste standar-
der, prosedyrer og manualer som løser problemene deres. Og spørsmålet er jo om ikke opp-
blomstringen av andre fagideologier nettopp reflekterer at problemene er vanskelige å dia-
gnostisere, forstå og behandle på denne måten. Kanskje var opptrappingsplanen med sin le-
gitimering av alternative fagideologier en betimelig erkjennelse av lidelsenes mangfold og re-
lasjonelle kompleksitet?   

 

Psykiatriens logistikk har blitt karakterisert som «organisert diskontinuitet» (Skjerve og Nyt-
tingnes 2005), blant annet fordi brukerne ofte må forholde seg til en rekke forskjellige fagfolk 
og organisatoriske enheter. I stedet for at profesjonelle sammen møter brukeren, må bruke-
ren forholde seg til mange enheter og fagfolk, noe som i seg selv kan vanskeliggjøre mulige 
bedringsprosesser. Dette problemet tas også opp av Rådet for psykisk helse (Rådet for psy-
kisk helse 2004), som krever en ny vurdering av selve grunnlaget for organiseringen. Slike 
krav tyder på at kunnskapen om psykiske problemer ikke er enkel og standardiserbar, og at 
man i dag ikke har kunnskaper som tilsier at man kan behandle alle med psykiske problemer 
ut fra den logikken som ligger til grunn for EBMP og det rasjonalistisk-formative perspektivet. 

 

Spørsmålet er dermed om diagnosen av den psykiske lidelsens «natur» lever opp til det 
EBMP-ideologien lover? Hvis psykiske lidelser er fastlåste, mangetydige og unike individuel-
le og sosiale prosesser, må det kanskje gis plass til andre fagideologier og organisatoriske 
tilnærminger enn de som har dominert i feltet så langt? Samtidig som opptrappingsplanen 
kan forstås som et forsøk på nettopp dette, kan man også spørre om hvordan planens tenk-
ning har satt sitt preg på utformingen av feltets logistikk. Vi har sett forsøk på å bygge ned 
sykehushierarkier ved at mellomledere og fagledere har blitt fjernet gjennom omstrukturering, 
men parallelt har det også skjedd en rehierarkisering gjennom sykehusreformens sammen-
slåing i større foretak og samling av avdelinger og poster i større klinikker og divisjoner 
(Kjekshus og Harsvik 2007). Vi har også sett forsøk på å motvirke fragmentert organisering 
gjennom standardiserte behandlingslinjer og prosessbaserte virksomhetsmodeller (St.meld. 
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nr. 47 (2008–2009); Ramsdal og Ramsdal 2007), men slik standardisert og systemisk pro-
sessorganisering synes også å ha sine begrensninger når kompleksiteten krever at behand-
lingen omfatter flere enheter, behandlingsnivåer eller konkurrerende behandlingsideologier 
(Ramsdal og Ramsdal 2007). 

 

DPS-ene er en organisatorisk nyvinning skapt gjennom opptrappingsplanen og tenkningen 
om lokalbasert psykisk helsearbeid. Mange steder er ikke disse lenger organisert som selv-
stendige faglige og organisatoriske enheter, men lagt inn under foretakenes fellesavdelinger, 
divisjoner eller klinikker. SINTEF Helses evaluering av opptrappingsplanen viser også at det 
ikke har skjedd noen styrking av DPS på bekostning av sykehuspsykiatrien. I perioden 1998–
2006 økte derimot sykehusenes andel av døgnplassene fra 52 til 57 prosent, og de mottok 
langt mer av opptrappingsmidlene enn forutsatt (40 mot forutsatt 17 prosent) (SINTEF Helse 
2008). Samtidig har altså antallet døgnplasser blitt kraftig redusert (særlig ved sykehusene 
og sykehjemmene) mens den største personellveksten har skjedd ved DPS-ene. Dette reiser 
spørsmål om DPS er blitt underlagt sykehusreformens foretakslogikk (Torjesen 2007), og vi-
dere om den faglige utviklingen i retning mer relasjonelt og kontekstuelt orienterte praksiser 
har bremset opp? Blant fagfolk og brukere kan det registreres krav om at myndighetene igjen 
styrer psykiatrien mer i de faglige retningene opptrappingsplanen la opp til.3 

 

En faglig bevegelse fra biomedisinsk psykiatri i retning brukermedvirkning, normalisering og 
tverrprofesjonelt samarbeid forutsetter i seg selv ingen klare brudd med sykehusreformens 
fragmenterte organisering og avstandsledelse. Det er først når arbeidet forutsetter 
(sam)handling på grunnlag av faglig frihet, uforutsigbarhet, nyskaping og anerkjennelse som 
ikke kan møtes gjennom avstandsledelse og fragmentert organisering, at dette kan bli van-
skelig. Når samarbeid og bedringsprosesser forutsetter slike faglige friheter og forpliktelser 
på tvers av nivåer og organisatoriske enheter, kreves en annen logistikk enn den som i dag 
definerer behandlingslinjer og rutiner og oppgave- og ansvarsfordeling. 

 

Konklusjon 

Vi har i artikkelen drøftet hvordan de behandlingsfilosofiene som preger sykehusreformen og 
opptrappingsplanen, på ulike og motstridende måter påvirker logistikken i psykisk helsevern. 
Drøftingen har vist at planlegging, organisering, ledelse og samarbeid om tilbud og tjeneste-
strømmer innenfor det psykiske helseområdet grunnleggende sett er spørsmål om hvilke fag-
ideologier man tar utgangspunkt i når man skal forstå psykiske lidelser. Drøftingen har også 
vist at forståelsen av psykiske lidelser og forståelsen av logistikk i stor grad har vært koplet 
fra hverandre i sykehusreformen og opptrappingsplanen. Når de koples sammen, slik vi har 
forsøkt å gjøre her, ser vi at området påvirkes og trekkes i ulike retninger, og at forståelser av 
fag og fagets mål–middel-sammenhenger – eller av feltets teknologi om man vil – bør knyttes 
til forståelsen av feltets logistikk. 

                                                
3 Se for eksempel intervju med fagsjef i Rådet for psykisk helse, Anne Grethe Skjerve, 7.1.2009 
http://www.psykiskhelse.no/index.asp?id=28478 (lastet ned 6.1.2011). 
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Mens dette kanskje er spesielt viktig innenfor et komplekst felt som psykisk helsevern, er det 
også relevant å reise spørsmålet om det ikke også gjelder innenfor andre felt med samtidige 
reformer, eller der reformer følger hverandre sekvensielt. I Norge vil det for eksempel være 
relevant å reise spørsmål om hvilke faglige og organisatoriske forståelser den nye Samhand-
lingsreformen bygger på, og hvordan disse harmonerer med eller utfordrer tidligere reformer. 
Slike spørsmål bør reises og drøftes inngående mens nye reformer er på et tidlig stadium i 
utviklingen. Det er også interessant å spørre om hvilke sammenhenger det er mellom reform-
ideer og reforminnhold, og hvem som initierer og gjennomfører reformene. Siden reformer tar 
lang tid å iverksette, er det for eksempel relevant å spørre om hvordan skifte av regjeringer 
eller statsråder påvirker retninger og sammenhenger mellom reformene. Et annet interessant 
spørsmål er knyttet til eventuelle forskjeller mellom politikkfelt og mellom land, for eksempel 
de nordiske. Er det slik at ulike institusjonelle forhold innenfor ulike politikkfelt eller i ulike 
land skaper andre problemstillinger og utfall enn dem vi har påpekt innenfor norsk psykisk 
helsevern? 

 

Drøftingen i denne artikkelen har vist at til tross for at opptrappingsplanen selv pekte i ulike 
faglige og organisatoriske retninger, så var den også et forsøk på å modernisere og frigjøre 
den psykiske helsetjenesten gjennom faglige forståelser og tilnærminger som ikke så lett fikk 
plass innenfor den institusjonaliserte medisinske fagdominansen i sykehusene. Samtidig kan 
kanskje sykehusreformen vise seg å medføre en avstandsfaglig og systemisk 
«rekolonialisering» av psykisk helsevern slik at nærhetsfagligheten og det anerkjennende 
samarbeidet som opptrappingsplanen skapte rom for, igjen får dårligere kår. Det kan bidra til 
å konsolidere psykiaternes hegemoni når det gjelder kunnskap, diagnostisering, behandling 
og samarbeid. Samtidig kan det også føre med seg at andre yrkesgrupper «presses» inn i 
rasjonalistisk-formative tenke- og arbeidsmåter, med de konsekvensene det har for feltets lo-
gistikk. Evnen til å se slike sammenhenger bør etter vår vurdering være vesentlig for beslut-
ningstakerne i feltet. 

 

Vi har i denne artikkelen benyttet kontrastfylte organisatoriske perspektiver som vi mener 
fanger opp hovedstrømmer i den tenkningen som preger de reformene vi har studert. Selv 
om disse perspektivene stimulerer til å vurdere feltets logistikk ut fra rendyrkede og konsis-
tente faglige og organisatoriske forståelser, er det antakelig urealistisk å se for seg at et så 
komplekst felt som psykisk helsevern raskt og lett kan reorganiseres på helt nye måter inspi-
rert av helt nye perspektiver. Det forhindrer ikke at en bedre forståelse av de sammenhenge-
ne som har blitt drøftet, også kan danne grunnlag for bedre praktiske og mer pragmatiske 
løsninger i feltet, og at også politikkutformingen i feltet kanskje kan preges mer av det vi har 
kalt nærhetsfaglighet og anerkjennende samarbeid. 
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Sammendrag 

I artikkelen analyserer vi et komplekst forhold mellom organisering, ledelse, faglighet og fag-
lig samarbeid i psykisk helsevern i Norge. Analysen tar utgangspunkt i to nasjonale reformer 
som omfatter psykisk helse-området – opptrappingsplanen for psykisk helse og sykehusre-
formen – og to teoretiske perspektiver brukes til å analysere de to reformene – et rasjonalis-
tisk-formativt og et relasjonelt-transformativt perspektiv. Artikkelen svarer på spørsmålet om 
hvordan sykehusreformen og opptrappingsplanen påvirker logistikken i psykisk helsevern 
gjennom de fagideologiske retningene reformene favoriserer. Analysen viser at de to refor-
mene bidrar til å trekke psykisk helse-området i ulike og ofte motstridende retninger. Opp-
trappingsplanen har bidratt til å modernisere og åpne området for nærhetsfaglighet og aner-
kjennende samarbeidsformer. En videreutvikling i denne retningen vil forutsette 
nærhetsledelse og en åpen organisering. Sykehusreformens prinsipper og logikk favoriserer 
derimot avstandsfaglighet, systemisk samarbeid, avstandsledelse og fragmentert samord-
ning. 

 

Abstract 

The article addresses reform processes in the mental health sector in Norway, notably the 
National Escalation Plan for mental health and the Hospital Reform. We ask how the two re-
forms affect the logistics in the mental health field through the professional ideologies the re-
forms favor. A rationalist-formative and a relational-transformative perspective are employed 
to highlight how the two reforms tend to pull the mental health area in different and often 
opposite directions in terms of organizing. The Escalation Plan has exposed the mental 
health sector towards professional nearness and appreciative forms of collaboration, and a 
further development in this direction presupposes nearness in leadership and openness in 
organizing. The Hospital Reform, however, is more compatible with the principles of 
evidence-based medicine and practice and the logics of distanced leadership and 
fragmented coordination, hence pulling the mental health area towards distanced 
professionalism and systemic collaboration. 
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Hans Petter Iversen 
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Innledning 

I denne artikkelen forteller, analyserer og diskuterer jeg historien om en reformprosess innen 
psykisk helsevern - i et lokalt helseforetak. Den handler om ”reformimplementering” eller 
omstilling, der ledelsens krav om innsparing, omstilling og nedbemanning møter fagansattes 
identiteter, ambisjoner og krav om deltakelse. Slik inngår artikkelen i en diskusjon om ledelse 
og implementering av offentlige reformer, ofte forstått som inspirert av NPM eller post-NPM 
(Jacobsen 2004; Griffin og Stacey 2006; Christensen og Lægreid 2007a; Christensen et al. 
2010). Her handler det mer spesifikt om helsereform (Byrkjeflot 2005; Opedal og Stigen 
2005; Blomgren og Sahlin 2007; Ramsdal og Ramsdal 2007; Torjesen 2007), i et 
organisatorisk område – psykisk helsevern – som ikke så ofte er presentert i forskning om 
ledelse av reformer i Norge. 

 

Omstillingen skapte omfattende relasjonelle problemer mellom omstillingsledelsen og 
fagansatte. Med begrepet "omstillingsledelsen", menes her avdelingsledelsen, men ofte med 
støtte og anerkjennelse fra overordnede ledere. Den problemstillingen som reises her er hva 
det er med måten omstillingen ledes på som medfører organisatoriske problemer? Jeg 
ønsker altså ikke bare å vise at eller hvor omstillingen møtte problemer, men å undersøke 
ledernes rolle og bidrag spesielt. Caset kan belyse problemstillingen nettopp ved å vise 
hvordan relasjonelle forhold og problemer kom til uttrykk og kan forstås på sentrale områder 
som ledelse, organisering, kommunikasjon og deltakelse/utelukking i prosessene. I artikkelen 
skal jeg derfor ut fra et grunnleggende relasjonelt perspektiv fortelle, analysere og diskutere 
historien. Dermed ønsker jeg også å belyse begrensninger i og konsekvenser av en 
rasjonalistisk og systemteoretisk omstillingstilnærming som preget omstillingsprosessen. Da 
reiser jeg også spørsmålet om hvor langt en slik tilnærming rekker innenfor en organisasjon 
der fag representerer en alternativ autoritet til formell ledelse. Og i neste omgang om og 
hvordan en relasjonell tilnærming kan belyse sentrale sider av saken på en annen måte. 

 

Før 2007 hadde lokalforetaket to avdelinger for psykisk helsevern (av til sammen 13 
avdelinger): En sykehusavdeling og en avdeling for distriktspsykiatri (DPS). Disse to fikk 
felles ledelse fra 2006 og ble sammenslått til en avdeling i 2007 som del av omstillingen 
(Helse Nordmøre og Romsdal 2007). Avdelingene hadde hver sine "underliggende" 
organisasjonsenheter (f.eks. akuttenhet, sikkerhetsenhet), som fra sammenslåingen i 2007 
ble organisasjonsenheter under felles ledelse i en samlet avdeling.  
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Teoretisk tilnærming 

Jeg skiller noe forenklet mellom en rasjonalistisk-formativ og en relasjonell-transformativ 
forståelse av omstillingsledelse i organisasjoner (Stacey et al. 2000; Iversen og 
Gammelsæter 2012). Et rasjonalistisk og formativt perspektiv tilsvarer det jeg i tråd med med 
Johannessen kaller helhetlig systemtenkning (Johannessen 2010). Denne tenkningen kan 
sies å være framtredende i forskning og lærebøker om ledelse/omstillingsledelse (Jacobsen 
2004; Griffin og Stacey 2006; Busch et al. 2010; Johannessen 2010), og fundamenterer også 
dominerende ideer innenfor logistikk og Supply Chain Management (Croxton et al. 2001; 
Johannessen og Solem 2007). Jeg vil trekke fram fire kjennetegn på slik helhetlig 
systemtenkning: 1) Forestillingen om at det kan trekkes grenser innen og rundt 
organisasjonen (Stacey et al. 2000; Johannessen 2010), 2) forestillingen om at mennesker, 
grupper og organisasjoner er eller kan ses som systemer (Christensen og Johannessen 
2005; Stacey 2007), 3) det grunnleggende skillet mellom struktur og prosess (Johannessen 
2010) og 4) det grunnleggende skillet mellom individ og gruppe/organisasjon/samfunn 
(Stacey 2008; Johannessen 2010).  

 

Det perspektivet jeg her kaller helhetlig systemtenkning er bredt og kan inkludere ulike 
teoretiske tradisjoner (institusjonalisme, NPM, nettverksteori, BPR m.m.). Kategorien er 
tjenlig her fordi den har vesentlige samlende kjennetegn, fordi den rommer dominerende 
trender i organisasjonsfaget og fordi den på vesentlige områder kan kontrastere en 
relasjonell, transformativ tenkning. I systemtenkning oppfattes organisasjoner ofte å bestå av 
ulike enheter eller substanser (variabler, institusjoner, elementer, komponenter, nivåer, 
logikker etc), som som samspiller og/eller konkurrerer internt i organisasjonen og med 
omgivelsene (Emirbayer 1997; Kragh Jespersen 2005). Ofte forsøkes også å integrere ulike, 
prinsipielt likeverdige perspektiver (for eksempel et instrumentelt, et kulturelt og et 
myteperspektiv) i et samlende ”helhetsperspektiv”, og slik skape en form for helhetlig 
(systemisk) teori (Christensen og Lægreid 2007b; Christensen et al. 2009; Johannessen 
2010). 

 

Offentlige reformer de siste 25 årene har vært preget av NPM (New Public Management), 
med vekt på mål- og resultatstyring, organisatorisk oppsplitting, effektivitetsorientering, 
økonomiske incentiver, konkurranse, transparens, brukerorientering og innføring av 
ledelsesmodeller fra privat sektor (Ramsdal og Skorstad 2004; Kragh Jespersen 2005; Røvik 
2007; Christensen et al. 2009; Lindberg et al. 2012; Torsteinsen 2012). De senere årene har 
”bivirkninger” av NPM (f.eks. fragmentering og svekket politisk styring) blitt forsøkt 
kompensert gjennom virkemidler for sterkere samordning, bedre samarbeid og mer sentral 
styring. Denne nyere ”bølgen” som har vokst fram i etterkant av, men i samspill med NPM, 
har blitt kalt for post-NPM, eller mer avgrensede ”Joined-up-Government”, ”Whole-of-
Government” eller ”New Public Governance” (Ramsdal og Skorstad 2004; Christensen et al. 
2010; Christensen og Lægreid 2011). Teoretisk sett kan NPM sies å være sammensatt, uklar 
og flertydig, og tendensene kan spores både i retning sentralisering og desentralisering 
(Røvik 2007; Vabø 2007). NPM har dels sine teoretiske røtter fra nyere økonomisk 
organisasjonsteori som public-choice teori, prinsipal-agent teori og 
transaksjonskostnadsteori, dels fra nyere ledelsesteori og managerialisme (Griffin og Stacey 
2006; Røvik 2007; Christensen et al. 2009; Torsteinsen 2012). Post-NPM kan sies å bygge 
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både på instrumentell organisasjonsteori og mer systemisk orientert organisasjonsteori som 
nettverksteori og governance-teori (Christensen et al. 2007; Vabo og Røiseland 2008; 
Hansen 2011).  

 

Kritikken mot NPM i skandiaviske land har ofte kommet fra et institusjonelt eller ny-
institusjonelt ståsted, gjerne fra skandinavisk nyinstitusjonalisme (Røvik 2007). Innholdet i 
denne kritikken består ofte i at NPM-ideene innbyrdes er inkonsistente og at de ikke tar nok 
hensyn til institusjonene, kompleksiteten og annerledesheten i forskjellige deler av offentlig 
sektor (Røvik 2007; Boston 2011).  Skandinavisk nyinstitusjonalisme er i følge Røvik (2007) 
inspirert både fra klassisk institusjonalisme og fra en translasjonsteoretisk teoritradisjon. Den 
translasjonsteoretiske retningen fokuserer på hva organisasjonsprosesser gjør med 
populære ideer og oppskrifter som kontinuerlig oversettes og spres (Nilsen 2007; Røvik 
2007). Ideer betraktes da ikke som ”faste” objekter, men likevel som representasjon av ”noe” 
som både imiteres og endres gjennom aktørenes oversettelsesprosesser (Czarniawska og 
Sevón 2003; Røvik 2007; Christensen et al. 2009). I en institusjonell sammenheng er slike 
ideer eller oppskrifter å forstå som menings- og verdibærende symboler.  

 

Innen nyinstitusjonalisme fokuseres det på insitusjonelle logikker, gjerne sett som en av tre 
institusjonelle komponenter (Scott et al. 2000). Slike logikker er da et sentralt kulturelt-
kognitivt grunnlag for institusjonell utvikling og endring innen organisasjonsfelt. Institusjonelle 
logikker forstås som ”organiserende prinsipper”, ”kognitive kart”, tenkemåter eller tros-
systemer hos grupper av institusjonelle aktører, og er dermed avgjørende for utforming av 
handling (Scott et al. 2000; Scott 2001; Delbridge og Edwards 2007; Torjesen 2007; Reay og 
Hinings 2009; Lindberg et al. 2012). Ulike faglige og/eller organisatoriske tenkemåter kan da 
ses som konkurrerende logikker, f.eks. medisinske logikker eller markedslogikker.  

 

Teorier om omstillingsledelse preges også mye av helhetlig systemtenkning, selv om de kan 
være ulike. Beer og Nohria (2000) skiller eksempelvis mellom Strategi E (economic) og 
Strategi O (organization) (Beer og Nohria 2000; Jacobsen 2004). Førstnevnte gir forrang for 
økonomi og struktur og kan ses som rasjonalistisk og instrumentell. Strategi O gir i større 
grad forrang til læring og kultur. Den er begrenset rasjonalistisk og mer systemisk. Denne 
ulikheten indikerer noe om handlingsmuligheter, også innenfor et systemisk hovedperspektiv. 
I helhetlig systemtenkning ses det også ofte slik at det er snakk om enten omstilling eller 
stabilitet. Omstillinger kan da faseinndeles fra stabilitet, via omstilling til ny stabilitet, der 
lederes håndtering av omstillingens drivkrefter og motkrefter er sentral (Lewin 1951; 
Jacobsen 2004; Langley og Denis 2006). Uenighet defineres da lett som endringsmotstand, 
og oppskrifter lanseres for å mobilisere endringsstøtte eller overvinne endringsmotstand (se 
f.eks. Jacobsen 2004; Orvik 2004; Thomas og Hardy 2011).  

 

Forskjellige varianter av institusjonalisme har ulike perspektiver på prosesser sett i forhold til 
strukturer (Delbridge og Edwards 2007; Lindberg et al. 2012). Det ses ofte slik at det er et 
skille og en gjensidig dynamikk mellom struktur og prosesser (Johannessen 2010). 
Institusjonalisme kan sies å ha følgende kjennetegn: 1) Skillet mellom struktur og prosess 
opprettholdes (Stacey 2008; Johannessen 2010), 2) forestillingene om organisatoriske 
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grenser opprettholdes og 3) institusjoner har ofte forrang i forhold til aktører og relasjoner 
(Stacey 2008). I tillegg fokuserer institusjonalisme på ”enheter” eller "substanser" av 
forskjellig slag, og grenser mellom disse. Eksempler kan være framstillingene/oppfatningene 
i skandinavisk nyinstitusjonalisme av idéer/masteridéer/oppskrifter som "noe" eget som 
"flyter rundt" eller "reiser" og "fenger" i organisasjoner (Czarniawska og Joerges 1996; Røvik 
2007), institusjonelle logikker som eksisterer som noe gitt, forut for handling, eller forståelser 
av politiske og kulturelle strukturer som noe eget, nærmest uavhengig av handling 
(Czarniawska og Joerges 1996). Selv om det er diskutabelt kan slik både NPM og 
institusjonalismen/nyinstitusjonalismen – til tross for mangfold, ulikheter, motsetninger og 
tvetydigheter - hevdes å være uttrykk for helhetlig systemtenkning. 

 

Institusjonelle teorier (Llewellyn 2001; Kragh Jespersen 2005), teorier om lærende 
organisasjoner (Argyris og Schön 1978; Senge 1991) og situasjonell endringsteori (Langley 
og Denis 2006) åpner for ulike prosessforståelser, og kan sies å befinne seg nær Strategi O. 
Llewellyn (2001) bruker vindusmetaforen til å analysere forholdet mellom klinikken og 
ledelsesverdenen som om det er atskilte ”verdener”. Ledere kan da stille seg mellom og 
kommunisere med begge verdenene. Disse teoriene forutsetter også at ledere så å si kan 
stille seg utenfor prosessene, analysere dem, velge endringsstrategi ut fra situasjon, og så 
styre prosessene i de retningene som er hensiktsmessige. Altså kan også disse teoriene ses 
som grunnleggende avstandspregede og rasjonalistiske, selv om Langley & Denise (2006) 
sitt situasjonelle perspektiv ikke er så fjernt fra en relasjonell, transformativ forståelse. Det 
kan også sies om skandinavisk nyinstitusjonalisme, med sitt fokus på endringsprosesser og 
case-studier (Czarniawska og Sevon 1996; Røvik 2007). Dette slektskapet understrekes 
også ved skandinavisk nyinstitusjonalismes tilknytning til pragmatismen og teoretiske 
posisjoner forbundet med Dewey, Peirce, James og Mead (Czarniawska og Sevon 1996; 
Røvik 2007). 

 

Jeg vil her bygge på et relasjonelt-transformativt teorigrunnlag. Med relasjonell-transformativ 
teori - mer presist teorien om komplekse responderende prosesser (Stacey 2001; 
Johannessen 2010) - forstås organisasjoner som ”sosiale objekter”, som prosesser hvor 
deltakerne tenderer til å handle likt i ”like” situasjoner (Stacey 2005: 35; Johannessen 2010). 
Visjoner og mål hører da til i den dagligdagse, organisatoriske virksomheten (Griffin og 
Stacey 2005) og strukturer forstås som gjentakende (sam)handlingsmønstre, altså som 
prosesser (Stacey 2008). Da oppheves skillet mellom struktur og prosess. "Design" av 
strukturer ses da som lederes bestrebelser på å kontrollere prosessene. Da bidrar 
eksempelvis oppsplitting i klare organisasjonsenheter, hierakisering eller vertikal og 
horisontal spesialisering til endring av samhandling, kommunikasjon og maktrelasjoner, der 
ledere ofte tiltar seg mer makt. Design får konsekvenser for hvem og hvilke tema som 
inkluderes i eller ekskluderes fra prosessene (Stacey 2007), og for hvordan dette endrer 
maktforhold gjennom ”grensedragninger”. Da ses også instrumentelle og systemiske 
forståelser og praksiser som prosesser. Avstand, grenser eller manglende kommunikasjon 
kan ses som maktrelasjoner, slik vi kan gjøre ved organisering av helseforetak på to "nivåer" 
eller ved annen omorganisering. Det kan være hensiktsmessig f.eks. ved strategiske 
beslutninger. 
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I dette perspektivet ses ledelse som prosesser der lederne i samhandling med andre 
formulerer og reformulerer tema eller ideer som eventuelt vokser fram og anerkjennes, bl.a. 
ut fra hvilken mening de gir for deltakerne (Griffin og Stacey 2005; Johannessen 2010). 
Lederrolle og lederidentitet vokser da fram relasjonelt, ut fra deltakernes kontinuerlige 
opplevelser, fortolkninger og anerkjennelse. Til tross for at de ikke kan kontrollere andres 
responser blir formelle ledere ofte viktige bl.a. fordi de gis legal myndighet til å forplikte 
andre, noe som også omfatter makt til å inkludere og ekskludere tema og mennesker i/fra 
formelle prosesser og fora. Formelle ledere vil da i ulik grad og på ulike måter anerkjennes 
som ledere. Men ledelse forbeholdes ikke bare formelle ledere. Ledelse ses både som et 
kommunikasjonsfenomen, et identitetsfenomen, et maktfenomen og et etikkfenomen 
(Johannessen 2010). Ledelse er da også alltid mer eller mindre endringsledelse, fordi 
organisasasjonsprosesser kontinuerlig endrer seg. Endringsledelse kan da ses som 
prosesser der ledere introduserer og viderefører tema som medfører organisasjonsendring – 
på måter som anerkjennes sosialt (Griffin og Stacey 2005). Da er lederes evner til empati og 
inntoning vesentlig, noe som også gjelder deres spontanitet og evne til å være 
følelsesmessig tilstede (Griffin og Stacey 2005). 

 

Kommunikasjon betraktes systemteoretisk gjerne som informasjon som overføres mellom 
individer og grupper/organisasjoner (sender-mottaker) via en eller flere kanaler (Jacobsen og 
Thorsvik 2002; Stacey 2008; Kaufmann og Kaufmann 2009; Johannessen 2010). 
Kommunikasjonsproblemer kan oppstå hos sender eller mottaker ved koding/avkoding eller 
ved kanalproblemer, forstått eksempelvis som ”støy”. Kommunikasjon i organisasjoner kan 
sentraliseres og styres rasjonelt av ledere gjennom ”verktøy” som kvalitetssystemer, 
medarbeidersamtaler, kommunikasjonsstrategier, IKT-systemer etc. I et relasjonelt, 
transformativt perspektiv forstås kommunikasjon som kontinuerlig pågående (kroppslig) 
samhandling, og antakelsen om kommunikasjon som informasjonsoverføring avvises. Man 
gir oppmerksomhet til den ordinære, hverdagslige relatering og samtale, som vanskelig kan 
kontrolleres. Kommunikasjonen er samtidig konkurrerende og samarbeidende, og kan derfor 
skape både harmoni og konflikt (Johannessen 2010). Oppfatningene i skandinavisk 
institusjonalisme om idéer eller oppskrifter som dekontekstualiseres, reiser, for så å 
oversettes i en ny kontekst kan nok ses som å ligge nær et relasjonelt perspektiv, men 
likevel med klare trekk fra systemteori. 

 

I begrepet anerkjennelse ligger ideen om å "se om igjen" (re-cognize), gjenkjenne, erkjenne 
og styrke (Schibbye 2002; Honneth 2008). I følge Schibbye handler det hos Kierkegaard om 
å bevege seg mot og bygge opp den andre, mens Hegel forstår begrepet dialektisk 
(Schibbye 2002). Han mente at anerkjennelse bl.a. innebærer evnen til å ta den andres 
perspektiv (Schibbye 2002). Anerkjennelse handler om å frambringe noe verdifullt i den/de 
andre gjennom kommunikasjon. Formelle ledere anerkjennes av noen, men ofte ikke av alle. 
De anerkjennes oftest av overordnede (i det minste for en periode), men ikke alltid av 
underordnede. De opplever kanskje en slik ”smal”, hierarkisk basert anerkjennelse, fra 
overordnede ledere. Denne anerkjennelsen er vesentlig innen et rasjonalistisk-formativt 
perspektiv. I helsevesenet er en bredere anerkjennelse "nedenfra" ofte avgjørende fordi 
fagansatte har en betydelig makt og autoritet. En som anerkjennes bredt som leder vil gjerne 
ha en sterk evne til å ta andres perspektiv (Mead 1962; Griffin og Stacey 2005). Når ledere 
selv anerkjenner smalt ”nedover” kan tema som er vesentlige for mange lett bli illegitime, 
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ekskluderte og forvist til uformelle prosesser i ”skyggeorganisasjonen”. I et relasjonelt 
perspektiv er disse prosessene sentrale å se og forstå fordi de betyr mye i den reelle 
samhandlingen (Christensen og Johannessen 2005; Stacey 2008).   

 

Oppsummert kan vi si at en relasjonell-transformativ forståelse av omstillingsledelse skiller 
seg fra en rasjonalistisk-formativ tilnærming på sentrale områder, slik det er illustrert i 
tabellen: 

 

Tabell 1: Sentrale aspekter i omstillingsledelse forstått ut fra hhv. en rasjonalistisk-formativ 
og en relasjonell-transformativ teoretisk tilnærming 

 

Dimensjoner  Rasjonalistisk-formativ Relasjonell-transformativ 

Organisasjonsforståelse Organisasjoner ses som 
tingliggjorte 
objekter/systemer. Det 
skilles mellom struktur og 
prosess og mellom individet 
og det sosiale. 
Design/redesign medfører 
klarhet, avgrensing og 
oppdeling/fordeling av 
oppgaver/systemer 

Organisasjoner ses som 
sosiale objekter – som 
relateringsprosesser. 

Skillet mellom struktur og 
prosess og mellom idividet og 
det sosiale oppheves. 
Design/redesign medfører 
forsøk på endring av 
relasjoner mellom mennesker 

Omstillingsledelse Endring kan ledes og styres 
utenfra/ovenfra. Ledere kan 
omstille organisasjonen. 
Omstillingsledelse er 
avstandsledelse, hard eller 
myk 

Endring ses som kontinuerlig 
framvoksende prosesser. 
Omstilling er 
selvorganiserende prosesser. 

Ledelse er nærhetsledelse, 
gjensidig anerkjennelse av 
tema og mennesker 

Kommunikasjon Kommunikasjon ses som 
informasjonsoverføring, kan 
sentraliseres og 
ledes/styres. 

Anerkjennelse i 
kommunikasjon kan være 
ensidig 

Kommunikasjon utgjør selve 
samhandlingen, dagligdags 
relatering. 

Anerkjennelse i 
kommunikasjonen er gjensidig 

 

 

Valget av et relasjonelt, transformativt perspektiv betyr også at jeg velger bort vesentlige 
tema og spørsmål. Fra et NPM-vennlig ståsted kunne jeg eksempelvis undersøkt hvorvidt 
dette var en effektiv måte å lede omfordeling av ressurser på. Eller hvordan vertikal og 
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horisontal spesialisering virket med tanke på strategisk omstilling (Røvik 2007; Christensen 
et al. 2010). Fra et institusjonelt perspektiv kunne jeg belyst forholdet mellom konkurrerende 
logikker. Eller forholdet mellom regulative og kognitivt-kulturelle elementer. Eller hvordan 
sentrale idéer og oppskrifter tas opp og oversettes lokalt – av lokale ledere og fagansatte.  
Men jeg har altså valgt et relasjonelt fokus, innrettet mot formell organisering, ledelse og 
kommunikasjon – ut fra relasjonell teori. Dette for å forstå og vise makt-, identitets og 
kommunikasjonsforhold mellom menneskene – både i mikro og makro – annerledes enn 
gjennom andre perspektiver.  

 
Data og metode 

Data er hentet, skapt og formet gjennom en deltakende forskerrolle. Jeg har gjennom lang tid 
arbeidet i og med psykisk helsevern, både i fylkeskommunen og i helseforetakene. Som del 
av studien artikkelen refererer til har jeg deltatt i faglig-organisatoriske prosesser i avdelingen 
anslagsvis to dager ukentlig. Jeg har hatt en deltidsstilling i avdelingssjefens stab, med 
hovedoppgaver innen fagutvikling og forskning.  

 

Framgangsmåten kalles ”framvoksende deltakende undersøkelse” (Christensen 2003; 
Stacey og Griffin 2005). Kunnskapen har vokst fram gjennom relasjoner til fagansatte, 
brukerrepresentanter, tillitsvalgte og ledere og til veiledere og andre forskere. Kategorier, 
tema og mening har vokst fram og blitt tydelige gjennom disse prosessene, og har likheter 
med Kvales framgangsmåte ved intervjuanalyse (Kvale 1994). Metoden er relasjonelt 
subjektiv (Stacey og Griffin 2005). Den skiller seg fra aksjonsforskning bl.a. ved å ikke ha 
noen forhåndsbestemt aksjon (Christensen 2003; Stacey og Griffin 2005). Artikkelen er altså 
basert på en kvalitativ, prosessorientert framgangsmåte med klare likhetstrekk med feltarbeid 
(Wadel 1991; Paulgaard 1997), men med tyngden på deltakelse. De viktigste prosessene 
har vært:  

 

- Deltakelse i faste møter med fagfolk og ledere, herunder lederteam (til sommeren 
2008), stabsmøter og prosjektgruppe for omstillingsevaluering 

- Deltakelse i avdelingens fag- og forskningsteam gjennom hele perioden, bl.a. med 
planlegging og gjennomføring av tiltak fra FoU-strategien 

- Uformelle samtaler og kontakt med fagansatte, brukerrepresentanter, tillitsvalgte og 
ledere (samlet mer enn 50). Tema og synspunkter er delvis nedtegnet 

- Lesing av omstillingens sentrale dokumenter (styresaker, utredninger, 
styringsdokumenter, organisasjonsplaner, møtereferater, brev, evalueringsrapporter 
og dommer) 

- Kontakt med den uformelle, motstandspregede kommunikasjonen i 
”skyggeorganisasjonen” – gjennom samtaler, notater, mail m.m. 

- Semistrukturerte intervjuer med 15 fagfolk og ledere, herunder 6 tidligere eller 
nåværende avdelingssjefer og formelle ledere 
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Skrivingen har pågått gjennom vel fem år. Spørsmål, tema og handlinger som beskrives og 
drøftes var ikke avklarte eller fastsatte i startfasen. De ble gradvis identifisert, formulert og 
reformulert gjennom møter, samtaler, intervjuer, skriveprosess og refleksjon. Forståelse av 
deltakelse, inkludering og ekskludering vokste fram særlig gjennom deltakelse i og refleksjon 
over endringene i formelle fora. Møteinnkallinger, referater, refleksjonsnotater og dokumenter 
fra lederteam, styre og stabsmøter har vært sentrale kilder. Anvendelse av 
organisasjonsstrukturelle forhold (hierakisering, differensiering, kommunikasjonsstyring, 
redesign) i omstillingsledelsen ble formulert og reflektert over fra 2007.  Det var først da 
disse prosessene foregikk. Mekanismene bak ”skyggeprosessene” ble formulert etter at 
bestemte tema og mennesker faktisk ble ekskudert, altså etter ”vendingen” i 
ledelsesprosessene. Da kunne de også belyses teoretisk og empirisk. Motstand og motmakt 
ble beskrevet og reflektert over i sammenheng med at motstand vokste tydelig fram, dvs. fra 
senhøsten 2007.  

 

Å jobbe i organisasjonen i denne perioden var interessant, men periodevis frustrerende. Inntil 
årsskiftet 2005/2006 var jeg tett involvert i ledelsesprosessene. Sammen med andre 
stabsmedlemmer og fagansatte opplevde jeg gradvis ekskludering, erfaringer som 
nødvendigvis preger framstillingen. Erfaringene er imidlertid kritisk prøvet og reformulert 
gjentatte ganger, gjennom tilbakemeldinger, nyskriving, egne refleksjoner og refleksjoner 
med andre. Spørsmål kan likevel reises om tilstrekkelig avstand er ivaretatt. Det har 
konsekvenser både for validitet og reliabilitet. Jeg har håndtert dette ved at notater og 
artikkelutkast er vurdert mot teori, reflektert rundt og tatt opp gjentatte ganger med veiledere, 
andre forskere, ledere og fagansatte underveis. Refleksjonene er også formulert skriftlig, 
bl.a. for å skape nødvendig distanse. Utkast er kommentert av mange fagansatte, tre 
tidligere avdelingssjefer og helseforetaksdirektør. Jeg har tilstrebet en relasjon til erfaringene 
som kan kalles ”distansert involvering” (Stacey og Griffin 2005; Tobin 2009), dvs. en 
bevisstgjøring og balansering i forhold til følelsesmessige reaksjoner og annen påvirkning 
slik involvering innebærer. Det har også medført så godt som mulig å se prosessene fra ulike 
perspektiver. 

 

«Omstillingsledelse i psykisk helsevern» 

Jeg analyserer her omstillingsprosessene gjennom tre prosesser/hendelser i 2005-2008: 

 

1. "Inngangen": Omstillingssprosessens innledning 
2. "Vendingen": Tilstramming og eksklusjon 
3. "Avviklingen": Konflikten om sikkerhetspsykiatrien 

 

Den første prosessen (”inngangen”) tas med fordi ledelsen da tematiserte sentrale sider av 
omstillingen: Innsparing, nedbemanning og omorganisering. Samtidig introduserte den en ny 
tilstramming i og eksklusjon fra kommunikasjon og deltakelse som fikk betydning videre. Den 
andre prosessen (”vendingen”) ble valgt fordi den betydde en markant, dramatisk endring i 
maktforholdene: Makten ble sentralisert og hierarkisert gjennom endringer i organisering og 
ledelse. Kommunikasjonen ble ytterligere strammet til. Den tredje prosessen (”avviklingen”) 
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er valgt fordi maktkampen da toppet seg gjennom eksklusjon av bestemte tema og deltakere. 
Jeg var selv deltaker – spesielt i de to første prosessene. 

 

Inngangen: Omstillingsprosessens innledning 
Situasjonsbeskrivelse 
Fra 2002 bygde ressursfordelingen på relativt ukontroversielle fylkeskommunale planer og 
på regionalt handlingsprogram fra 2003. Høsten 2005 kom Regionforetakets utredning om 
nytt finansieringssystem, initiert fra konsernledelsen. Ledere fra lokalforetakene var lite 
involvert (Helse Nordmøre og Romsdal HF 2005). Ny finansieringsmodell ble vedtatt i 
november (Helse Midt-Norge RHF 2005b), og innførte ressursfordeling etter folketall. Den 
medførte ressursomfordeling fra Lokalforetaket (30 % av budsjett, vel 100 fagstillinger) til 
andre foretak i konsernet, og fikk dramatiske konsekvenser i form av omorganisering, 
nedbemanning, faglig avvikling og konflikt. Ca. 50 mill. kroner ble overført til ”naboforetaket”, 
knyttet til avvikling av fylkesdekkende oppgaver. Ca. 23 mill. ble overført til foretak i andre 
fylker. Lokalforetaksledelsen var kritisk til tidsfristen for omstillingen (Helse Nordmøre og 
Romsdal HF 2005), men stilte ikke krav om konsekvensutredning. Beslutningen ble gjort 
uten faglig medvirkning og uten utredning av faglige konsevenser (Helse Midt-Norge RHF 
2007c). 

 

Omstillingsledelse og kommunikasjon 
Direktør, økonomisjef og avdelingssjefene for de to involverte avdelingene var noe involvert 
fra lokalforetaket før beslutningen om ny finansieringsmodell. Saken ble drøftet med 
hovedtillitsvalgte. Argumentene fra drøftingsprotokollen ble imidlertid ikke tatt med i 
høringsuttalelsen. En gruppe på seks deltakere hadde et internt møte om saken 
(Avdelingssjef 2005). Jeg deltok på dette møtet, og opplevde stor usikkerhet og uro for 
konsekvensene. De to som hadde hatt kontakt med konsernledelsen mente imidlertid at det 
var gode sjanser for at beslutningen ble utsatt for psykiatriens del. Vi som deltok forsøkte å 
få fram argumenter for å gjøre en grundigere utredning mot ulike sider av forslaget. 
Argumentene slo ikke gjennom. Begrunnet med knappe tidsfrister ble saken verken tatt opp i 
styret eller i brukerutvalget i Lokalforetaket. Direktøren skriver i brev til Regionforetaket 
(Helse Nordmøre og Romsdal HF 2005): ”Denne fremdriftsplanen gir ikke rom for orientering 
om konsekvensene av ny finansieringsmodell i de lokale styrene”.  

 

Gjennom mesteparten av 2006 pågikk planleggingen av hvordan omstillingen skulle 
gjennomføres (Helse Nordmøre og Romsdal 2007). Avdelingssjefen ledet planleggingen 
(Avdelingsjef 2006), og som stabsansatte, fagansatte og tillitsvalgte ble vi trukket med i en 
brei planprosess som kan assosieres som en ”Strategi O”. Men det var primært 
gjennomføring av beslutningen som var gjenstand for deltakelse. Rammene, eller de ”større” 
spørsmålene (ressurser/økonomi, tidsrammer, funksjonsfordeling), ble holdt utenfor 
prosessen. Jeg ble selv gradvis mer oppmerksom på dette, og forsøke ved flere anledninger 
å reise det jeg oppfattet som vesentlige tema og spørsmål. Men dette var vanskelig og ble 
lett oppfattet som ”omkamp”.  
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Det kom nemlig sterke krav fra ledelsen om å akseptere beslutningen. Dette formidlet 
lokalforetakets direktør – selv rekruttert fra regionforetakets stab – svært tydelig i sitt sentrale 
ledelsesprinsipp ”vi tar konsekvensene – ikke omkampen”. Han kom også med følgende krav 
i møte med enhetsledere og stab i desember 2005 (Møtereferat 20.12.05): 

 

”1.  Viktig at lederne tenker over om de er villige til å tenke på nytt med blanke ark – 
starte på nytt. 

2. Legge ting bak oss og starte på nytt. Svaret formidles til avdelingssjef over jul.” 

 

Ledelsen vurderte det altså som nødvendig å gi klar beskjed om at vi som enhetsledere og 
stab måtte akseptere og iverksette beslutningen. Samtidig etablerte man nå en felles ledelse 
for de to involverte avdelingene, og formidlet alle ledernes spesielle rolle og ansvar som lojal 
utfører (Møtereferat 20.12.05). Alt dette ble opplevd som et sterkt krav om taushet om de 
”større” temaene i avdelingens offisielle fora. De nye, strategisk temaene var introdusert. De 
skulle aksepteres, ikke diskuteres. 

 

Det ble utfordrende for mange fagansatte å godta manglende innflytelse i de store 
spørsmålene: På hvilket grunnlag skal strategiske beslutninger fattes? Fagansatte ønsket en 
annen rasjonalitet som grunnlag for strategiske beslutninger, eller i alle fall fag som en 
vesentlig forutsetning. Når fagligheten ble ekskludert, skapte det avstand og spenninger 
mellom fagansatte og ledelsen. Her er det også et poeng at faglig forskjellighet og ulike 
behandlingsideologier ble tildekket, ved at motsetningene til ledelsen ble overskyggende. 
Man "mistet" dermed den vanskelige, men potensielt konstruktive debatten om ulike 
fagideologier og faglige tilnærminger (Iversen og Gammelsæter 2012). 

 

I ettertid kan man undre seg over hvorfor konsernledelsen la opp til en så lukket 
beslutningsprosess - i en så sentral sak. Skjønte man ikke konsekvensene? Eller var det 
nettopp det man gjorde og derfor ville bruke saken til sette ”skapet” på plass, dvs. 
demonstrere konsernledelsens makt? Det er også interessant å spørre hvordan 
lokalforetaksledelsen oppfattet sin rolle, sett i forhold til henholdsvis konsernledelsen og 
egne ansatte og brukere. Oppfattet man seg primært som en iverksetter av overordnede, 
strategiske beslutninger eller skulle man også hevde lokale interesser? 

 

Da den lokale planleggingen av omstillingen startet tidlig i 2006 ble både selve 
beslutningsprosessen og konsekvensene tematisert blant fagansatte. Mange opplevde nok 
at de eksplisitte kravene om lojalitet og ingen omkamper betydde at ledelsen nå ville stoppe 
alle spørsmål ved beslutningen som var fattet. At ledelsen ville skape oppslutning om 
beslutningen og støtte for de nye omstillingstemaene: Innsparing, nedbemanning og 
omorganisering. Enhetsledere, stab og fagansatte skulle innrette seg og gjennomføre, selv 
om de var utelukket fra prosessen og konsekvensene ikke var utredet. Dette var 
frustrerende, og bidro til å skape omfattende prosesser utenfor formelle fora, dvs. i den 
organisatoriske ”skyggen”.  
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Omstillingsledelse og formell organisering 
Om omstillingsbeslutningen ses i lys av helseforetakenes formelle organisering, ser vi at den 
ble fattet av konsernledelsen, med god avstand til lokale ledere, fagansatte, brukere og 
politikere. Selve konsernmodellen – med helseforetak på to nivåer – er nok velegnet for at 
nettopp slike ”strategiske” beslutninger kan gjøres hierarkisk, langt unna dem beslutningen 
gjelder. Formell organisasjonsform impliserer lett bestemte relasjoner. I dette tilfelle ser vi at 
det foregår en tydelig vertikal differensiering ved at skillet mellom strategiske beslutninger og 
iverksetting understrekes fra toppen, noe den formelle organisasjonen legitimerer. 
Organiseringen legger til rette for avstandsrelasjoner og avstandsledelse: Relasjonell 
avstand mellom ledere på ulike organisasjonsnivåer og mellom ledere og fagansatte (Iversen 
og Ødegård 2010).  

 

Lokalforetakets ledelse oppfattet nok sin rolle nettopp som lokal iverksetter – selv om man 
trolig var frustrert over knappe tidsfrister og ressurstap. De hierarkiske relasjonene mellom 
eier- og utførerforetak tas for gitt – og aksepteres. Denne oppgavefordelingen var i startfasen 
av omstillingen også en form for fristilling: Innenfor vedtatte rammer fikk lokalforetaket selv 
bestemme hvordan omstillingen skulle gjennomføres. Men autonomien var begrenset: Det 
skulle ikke stilles spørsmål ved strategien. Lokalforetaksledelsen foreslo heller ingen 
alternative prosesser, modeller eller tidsrammer, men tilpasset seg best mulig. 

 

Konflikt 
Etter hvert som konsekvensene av omstillingen kom til uttrykk gjennom omorganisering, 
innsparing, nedbemanning og faglig avvikling vokste spenningene mellom ledelsen og 
mange fagansatte. Åpen konflikt kunne identifiseres høsten 2007, og den fortsatte i nesten to 
år. Så sent som i mars 2009 skrev en samlet legegruppe i brev til direktøren (gruppa nektet 
nå å forholde seg til avdelingssjefen) at de opplevde svekkede arbeidsbetingelser og 
handlefrihet, at prosessen uunngåelig vil føre til faglig flukt og sviktende rekruttering. Brevet 
forteller om hvordan legene oppfattet både prosessen og tilbudene – tre år etter den 
innledende beslutningen (Legegruppa AVP 2009): 

 

Omstilling til ”ny organisasjon” …. har ytterligere vanskeliggjort bestrebelser i retning av å 
skape stabilitet i bemanning og et faglig forsvarlig grunnlag for terapeutisk arbeid: Sterk 
underdimensjonering av totalt antall døgnplasser i behandlingstilbudet, faglig sett uferdig 
og utilfredsstillende modell for sikkerhetstilbudet, utradering av døgn- og ambulant tilbud 
for voksen ungdom med alvorlige psykiske vansker, uro, konflikter og demotivering som 
konsekvens av omfattende nedbemanningsprosess, disse forhold har samlet sett gitt 
sterke utslag for arbeidsforhold og behandlingstilbud.                                                                                                     

 

Sitatet forteller om en fastlåst situasjon hvor samtalen mellom avdelingsledelsen og 
stab/fagansatte har stoppet opp. Arbeidsmiljøproblemene vokste (Arbeidstilsynet 2008; 
Helse Nordmøre og Romsdal HF 2008a), og sykefraværet steg kraftig, særlig ved de 
enhetene som ble mest berørt (Prosjektgruppe 2009). Prosessen endte med at 
avdelingssjefen gikk av i 2009. 
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Fra konsernledelsens perspektiv 
Sett fra konsernledelsen framsto nok beslutningen som rasjonell: Det var riktig å gå over til 
”objektive” fordelingskriterier og oppheve ulikheter fra tiden sykehusene var 
fylkeskommunale. I styresaken om nytt finansieringssystem argumenteres det også med at 
inntektsfordeling er et sterkt styringssignal og at man ønsker å motivere atferden i 
helseforetakene til å bli i samsvar med konsernets strategier og mål (Helse Midt-Norge RHF 
2005a). Saksutredningen ga ingen ytterligere begrunnelse. Altså forutsettes det at dette er 
rasjonell og legitim strategisk styring og at lokalforetaket har lojale operasjonelle ledere som 
kan iverksesette strategien. 

 

Refleksjon 
Jeg var selv deltaker i prosessen som beskrives og analyseres. Forut for beslutningen 
høsten 2005 var jeg mye involvert, inspirert fra Opptrappingsplanens fagideologi om 
lokalbasert psykisk helsearbeid (Iversen og Gammelsæter 2012). Jeg var en av 
avdelingssjefens nærmeste medarbeidere i arbeidet med opptrapping og omstilling (Iversen 
2011), og reagerte - sammen med flere – sterkt på den beslutningen som ble fattet. Den 
representerte usikkerhet og trusler: Trussel mot en ønsket opptrapping og faglig utvikling, 
bort fra ensidig medisinsk psykiatri og i retning bedringsprosesser og psykisk helsearbeid. 
Trussel mot de fagutviklings- og forskningsaktiviteter som vi var dypt involvert i. Og trussel 
også mot vår makt og identitet som faglige og organisatoriske ledere fordi de faglige 
temaene og organisatoriske mønstrene vi (hadde) påvirket nå så ut til å endres. At dette 
kunne gjøres av andre, fra faglige og organisatoriske ståsteder helt utenfor vår kontroll, bidro 
til uro og frustrasjon. 

 

Vendingen: Tilstramming og eksklusjon  
Situasjonsbeskrivelse 
Høsten 2007 begynte en ny avdelingssjef. Hans mandat var å gjennomføre 
omstillingsvedtakene (Hegstad og Wall 2008), noe han ga tydelig uttrykk for. Fra dette 
tidspunktet opplevde vi i staben sammen med mange fagansatte at kommunikasjon, 
organisering, lederstil og metoder ble hardere og fikk et tydeligere hierarkisk preg. Dette var i 
samsvar med oppdraget: ”Direktivene til avdelingssjef….. var klare – gjennomfør omstillingen 
så snart som mulig” (Hegstad og Wall 2008). Denne ”vendingen” ble tydelig gjennom 
framlegg av en ny styresak, en ”løypemelding” om status og veivalg (Helse Nordmøre og 
Romsdal HF 2007b; Rambøll Management Consulting 2010), gjennom omorganiseringer i 
staben og i omstillingsprosjektet, og gjennom framvekst av ”skyggevirksomhet” og motstand. 

 

Omstillingsledelse og kommunikasjon – ”Løypemeldingen” 
Den nye avdelingssjefen oppnevnte raskt en arbeidsgruppe til å utrede status og veien 
videre for omstillingen, med den hensikt å: ”oppnå en felles forståelse av konsekvenser av 
utrulling av styrets vedtak for omstilling av voksenpsykiatrien” (Avdelingssjef 2007). Enheter 
som skulle avvikles eller omorganiseres ble ikke representert i gruppen. Tidsfristen var 12 
dager. Eget møterom, budsjett og støtte fra foretakets økonomi- og personalstab ble stilt til 
disposisjon. Fokusområdene skulle være tidspunkter, økonomi, personell og areal, men ikke 
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fag (Avdelingssjef 2007). Gruppa skulle kommunisere med andre i avdelingen bare gjennom 
gruppeledelsen og avdelingssjefen. Mange fagansatte opplevde dette som en 
konfliktskapende tillukking av kommunikasjonen (Hegstad og Wall 2008). I referat fra 
lederteammøte 3.10.07 heter det: "Ved ferdigstillelse av løypemeldingen starter ny fase i 
omstillingsprosjektet, med "utrullering av ny avdeling" (Avdeling for voksenpsykiatri 2007). 

Her reflekteres kanskje også omstillingsledelsens kommunikasjonsoppfatning: 
Kommunikasjon forstås mindre som samtale og samhandling med dem som blir berørt, men 
mer som ledelsens styrte informasjonsoverføring til ansatte (Stacey 2008). Hos mange 
fagansatte ble tillukkingen raskt identifisert som tydeligere hierarkisk styring (Hegstad og 
Wall 2008). Etter at gruppa hadde konkludert, la avdelingssjefen opp til en viss intern 
informasjon og drøfting, men uten at det fikk følger for konklusjonene. De var allerede trukket 
og under forberedelse for styrebehandling. Fagansatte og stab fikk altså mulighet til å 
respondere, men ikke reelt påvirke. Hele saken bidro nok til at en mulig gjensidig 
anerkjennelse mellom den nye avdelingssjefen og fagansatte fikk en vanskelig start. 

 

Omstillingsledelse og organisering - endringer i staben 
Et uttrykk for ”vendingen” er også omstillingene i staben. Avdelingssjefen opprettet en ny 
stilling som psykologfaglig rådgiver som sammen med den nyansatte medisinske lederen fikk 
sentrale oppgaver og roller (Helse Nordmøre og Romsdal HF 2007b); i planlegging av nytt 
sykehus, utredning av ambulante team, ny strategiplan for Lokalforetaket, nytt inntakssystem 
og ny plan for fagtilbudet. Avdelingssjefen etablerte også et evalueringsprosjekt med egen 
prosjektleder som skulle overvåke og følge opp omstillingens økonomi og personellforhold – i 
mindre grad den faglige utviklingen (Prosjektplan 2008). Samtidig som nye stabsmedlemmer 
på denne måten ble inkludert i sentrale prosesser, opplevde andre stabsmedlemmer 
manglende anerkjennelse, marginalisering og eksklusjon (Hegstad og Wall 2008; 
Prosessutvikling 2009).  

 

Temaet fagutvikling og forskning ble nå fjernet fra omstillingens dagsorden (Helse Nordmøre 
og Romsdal HF 2007b; Iversen 2011), og ressursene til formålet ble sterkt redusert (Hoem 
og Iversen 2008). Vi som arbeidet med dette området gikk raskt fra en innenfor- til en 
utenforposisjon, og opplevde dette som frustrerende og vanskelig. Det kunne synes som om 
ledelsen nå forsøkte å alliere seg med utvalgte representanter for de dominerende 
faggruppene, psykiaterne og psykologene. Men uten at dette lyktes i særlig grad. Gjennom 
disse inkluderings- og ekskluderingsprosessene ble likevel maktrelasjonene endret. 
Avdelingssjefen selv tok bl.a. gjennom løypemeldingen og omorganisering mer direkte 
kontroll over omstillingen, med støtte fra direktør, sentral stab, styre og (etter hvert) 
konsernledelsen – altså en tydelig hierakisering. Det kunne se ut som om ledelsen forsøkte å 
mobilisere omstillingsstøtte og samtidig nøytralisere aktører den opplevde som 
omstillingssmotstandere. 

 

Omstillingsledelse og ”skyggevirksomhet”; motstand og (mot)makt 
Tilstramming i kommunikasjonen og eksklusjon av mennesker og tema betydde at mange 
samtaler ikke lenger kunne skje legitimt, i avdelingens offisielle fora (lederteam, stabsmøter 
m.m). Samtalene ”flyttet ut” – i den organisatoriske skyggen, der praten satt løsere og 
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motstand og motmakt kunne vokse friere. Denne ”skyggemotstanden” fikk mange uttrykk: 
Uformell prat, sladder, mailutvekslinger, anonyme innlegg og lekkasjer i mediene. 
Motstandstemaene var behandlingskvalitet, avvikling av pasienttilbud, eksklusjon av nye 
faglige tilnærminger, behovet for døgnplasser og særlig ledelsens metoder (manglende 
involvering, eksklusjon, mobbing) (Hegstad og Wall 2008; Arbeidstilsynet 2009). Også 
organisasjonskultur (”fryktkultur” versus ”åpenhetskultur”) og ledelsens personlige 
egenskaper var sentrale ”skyggetema”.  

 

Skyggeprosessene bidro sterkt til fagansattes manglende anerkjennelse av ledelsen. 
Skyggemotstanden ble motmakt, rettet direkte mot ledelsens metoder, makt og prioriteringer. 
Skyggemotstanden spilte sammen med den åpne, legale motstanden, som kom fram 
gjennom tillitsvalgtapparatet, i avisinnlegg, brev til styre og samarbeidsfora, uttalelser i 
møter, bekymringsmeldinger, tilsynssaker og i behandling av rapporten fra 
konsulentselskapet ”Sensus” (Arbeidstilsynet 2008; Arbeidstilsynet 2009; Legegruppa AVP 
2009). Ledelsen møtte denne motstanden på ulike måter. Dels ble den tatt alvorlig (f.eks. 
ved tilsyn fra arbeidstilsynet, styresak om ekstern bistand), dels oversett. Den ble forsøkt 
nøytralisert ved ved gjentatte uttalelser om at ledelsen hadde full kontroll over omstillingen. 
Men etter arbeidstilsynets tilsyn vinteren 2008 fikk Lokalforetaket pålegg om å trekke inn 
ekstern bistand til konflikthåndtering (Arbeidstilsynet 2008). Samarbeids- og 
arbeidsmiljøutvalget gjorde også selvstendig vedtak om slik bistand. Dermed ble konflikten, 
konflikttemaene og motstanden tydeliggjort for alle.  

 

Omstillingsledelse ovenfra og utenfra 
I mai 2008 besluttet ledelsen å etablere en ny prosjektorganisasjon for omstillingen (Helse 
Nordmøre og Romsdal HF 2008b). To elementer var nye: Først ble konsernledelsen tettere 
involvert i prosjektet – sammen med avdelingssjefen og foretaksledelsen. Dernest ble 
fagansatte nesten helt frakoplet. Selv om dette ble endret noe etter drøftinger, var kontrasten 
stor sammenlignet med den breie prosessen man opplevde i 2006 (Hegstad og Wall 2008). 
Omstillingen ble nå enda mer enn før ledet ovenfra og utenfra. Det ble enda tydeligere da 
konsulentfirmaet Prosessutvikling sommeren 2008 ble engasjert til å ta over mye av den 
praktiske ledelsen av omstillingsprosessen (Helse Nordmøre og Romsdal HF 2008b). 
Konsulentene syntes å opptre i en kombinert rolle som ”endringseksperter” og 
”prosesspesialister” utenfra (Jacobsen 2004). Under deres ledelse ble det utarbeidet en ny 
plan for fagtilbudet (Prosessutvikling 2008). 5, 8 mill. kroner ble brukt på konsulenttjenester 
andre halvår 2008.  

 

Fra ledelsens perspektiv 
Sett fra ledelsens perspektiv var det nå tid for handling. Man hadde utredet mer enn lenge 
nok (Hegstad og Wall 2008), og ville få fortgang i gjennomføringen. Lokalforetakets ledelse 
måtte vise både ansatte og konsernledelsen at den hadde og ville bruke makt til å iverksette 
omstillingen slik den var bestemt. Da var det naturlig at ”Styringsformen ble mer hierarkisk, 
med det resultat at mange ble utelukket av mange prosesser”, som det heter i kartleggingen 
fra konsulentselskapet Sensus (Hegstad og Wall 2008). 
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Refleksjon 
Vi var nå kommet fram til høsten 2007, og mange opplevde at situasjonen tilspisset seg. Selv 
var jeg i en dobbeltrolle. Jeg var ansatt i avdelingssjefens stab, samtidig som jeg var i en 
stipendiatstilling der jeg skulle undersøke og skrive om endringsprosessene. Jeg 
gjennomførte intervjuer og andre former for dataskaping, og hadde kontakt med mange 
fagansatte (og ledere). Både da og i ettertid opplevde jeg dette som en vanskelig 
”balansekunst”. Jeg hadde – og ønsket å ha – en bra relasjon til ledelsen for å kunne 
videreføre samtaler, møtevirksomhet og annen deltakelse. Samtidig var jeg blant dem som 
ble marginalisert. Jeg mistet makt og påvirkningsmuligheter, og fikk umiddelbare sympatier 
med andre i tilsvarende situasjon. Jeg opplevde prosessene som trussel mot egen identitet 
som fagperson og leder. Samtidig skulle jeg skrive om disse prosessene. Dette var 
vanskelig, men jeg opplevde også at jeg gradvis maktet å distansere meg – samtidig som jeg 
sto midt i prosessen. Dette opplevde jeg både som frustrerende og tilfredsstillende. 

 

Avviklingen: Konflikten om sikkerhetspsykiatrien 
Situasjonsbeskrivelse 
Helt fra den var etablert (1984) var sikkerhetspsykiatrien preget av en faglighet der 
læringsteori og miljøterapeutisk orientert psykiatri var sentralt. Kompetanse i kartlegging og 
vurdering av risiko for aggresjon og vold (Bjørkly 1997) sto sentralt, og rehabiliteringsideologi 
hadde en vesentlig plass. Denne særegne fagligheten preget også organiseringen, ved at 
sikkerhetspsykiatrien var ganske autonom som egen enhet. Samtidig hadde enheten 
budsjettoverskridelser. Omstillingen av sikkerhetspsykiatrien skulle bli en prøvestein for hele 
omstillingen. Selv var jeg ikke sterkt involvert, men fulgte likevel prosessen relativt tett 
gjennom lederteam, stabsmøter og kontakt med involverte ledere og fagansatte. 

 

Omstillingsledelse og organisering 
Sikkerhetspsykiatrien kom raskt under press. Regionforetaket ønsket regionalisering, med 
flere regionale plasser (Helse Midt-Norge RHF 2007a), og ”naboforetaket” ønsket ansvaret 
for pasientene fra sitt ansvarsområde. Dette vant fram i det nye regionale 
handlingsprogrammet, og både regionalisering og avvikling av den fylkesdekkende 
funksjonen ble dermed vedtatt (Helse Midt-Norge RHF 2007b), noe som uansett betydde en 
vesentlig nedbygging. Lokalforetakets ledelse godtok dette uten å fremme alternative forslag 
eller modeller. Det syntes også som at lokalforetakets ledelse ønsket en sterkere faglig, 
organisatorisk og økonomisk kontroll med sikkerhetspsykiatrien. Organisatorisk valgte den å 
avvikle sikkerhetsenheten og innlemme virksomheten i en ny organisasjonsenhet for 
akuttpsykiatri og rehabilitering (Helse Nordmøre og Romsdal 2007).  

 

Lederen for sikkerhetsenheten påpekte gjentatte ganger alvorlige faglige og 
personellmessige konsekvenser av disse prosessene, relatert til overtid, sykefravær og uro. 
Han ble etter hvert ”hørt”, men da som et styringsproblem. Da han senere ble avskjediget 
bidro dette sterkt til at spenningene mellom ledelse og fagansatte eskalerte til åpen konflikt, 
samtidig som sikkerhetspsykiatrien ble kraftig nedbygd (eller avviklet, nyansene kan 
diskuteres). Den ble samtidig regionalisert (regionsykehuset styrkes med 6-9 plasser), og 
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desentralisert til naboforetaket (Helse Midt-Norge RHF 2007b). Lokalt ble det forutsatt at 
man skulle disponere ca. fire plasser i en ”forsterket” rehabiliteringsfunksjon. Det er usikkert 
hva dette innebærer faglig, men prosessen medførte frustrasjon, angst og opplevelse av 
fravær av anerkjennelse blant fagansatte (Hegstad og Wall 2008; Frostating Lagmannsrett 
2009). 

 

Omstillingsledelse og kommunikasjon - ekskludering 
Ledelse og fagansatte ved sikkerhetsenheten opplevde fra tidlig i 2006 at de i liten grad ble 
hørt, til tross for at synspunktene ble tydelig uttalt både muntlig og skriftlig (Dale 2006). 
Uttalelsene kom oftest på eget initiativ fra enheten. De ble sannsynligvis hørt og lest av 
avdelingsledelsen, men ble i liten grad tatt hensyn til. Ledelsen var på sin side frustrert over 
manglende framdrift og avklaring i den regionale psykiatriplanprosessen (Helse Nordmøre og 
Romsdal HF 2007a). Fra våren 2007 opplevde enhetens ledelse og fagansatte en økende 
utelukking fra viktige prosesser, både i forhold til organisering, regionalisering og 
funksjonsfordeling. Man opplevde endring i maktforholdene; omstillingsledelsen tok 
beslutningene uten referanse nedover, men med støtte i konsernledelsen (Frostating 
Lagmannsrett 2009). Disse opplevelsene ble ytterligere forsterket med den nye 
avdelingssjefen fra høsten 2007: Makten ble hierarkisert og ledelsen mer avstandspreget, 
samtidig som fagansatte mistet all faglig tillit til ledelsen (Frostating Lagmannsrett 2009). 
Samtalen stoppet opp, frustrasjon og spenning bygget seg opp (Hegstad og Wall 2008; 
Arbeidstilsynet 2009). 

 

Omstillingsledelse – ”Unntakstilstand” og endelig eksklusjon 
I slutten av oktober 2007 sendte Sikkerhetsenhetens ledelse et brev til ulike instanser, internt 
og eksternt. Overskriften var: ”Unntakstilstand ved sikkerhetsenheten fra 29.10.2007”. Brevet 
var underskrevet av enhetsleder, rehabiliteringsleder, verneombud og tillitsvalgte. Det viste til 
avviklingsvedtaket, uten at faglige argumenter var tatt til følge, og beskrev konsekvenser 
(Sikkerhetsenheten 2007): ”Tjenestetilbudet……..forringes dag for dag som følge av 
usikkerhetsposisjonen enheten er satt i j.fr. vedtatte planer for avvikling og demobilisering”. 
Brevet erklærte ”unntakstilstand”, noe som bl.a. innebar: ”…at enheten.., i hovedsak innretter 
driften omkring…..den daglige sikkerheten for personalet og pasientene. Øvrige oppgaver 
som ikke anses som sentrale for sikkerheten må følgelig fravikes”. Brevet ble raskt kjent, 
bl.a. gjennom oppslag i lokalavisa 1.11.07. Saken ble dekket gjennom mange innslag i 
mediene de påfølgende ukene.  

 

Omstillingsledelsen tolket brevet slik at enhetslederen unndro seg arbeidsgivers styring, og 
fikk senere støtte for dette i to rettsinstanser (Sunnmøre Tingrett 2008; Frostating 
Lagmannsrett 2009). Enhetslederen ble suspendert 6.11.07 og avskjediget ti dager senere. 
Underskriverne opplevde reaksjonen på brevet som svært sterk. I følge NRK 14.11.07 
utelukket ikke ledelsen nye reaksjoner overfor andre ansatte. Dette ble opplevd som trusler 
om represalier. Noen ansatte ble syke, til dels i lengre tid. Assisterende avdelingssjef tok 
over for enhetslederen og ny fagansvarlig ble satt inn. I lokalavisa fulgte en diskusjon om 
”fryktkultur” eller ”åpenhetskultur”, og om varsling var legalt eller ønskelig. For mange 
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framsto det som paradoksalt at ledelsen nå tok til orde for ”åpenhetskultur” og varslingsrett. 
Ledelsen mente imidlertid at konflikten handlet om styringsrett, ikke om varsling. 

 

Uansett handlet saken om makt. Trass i at Sykehusreformens ledelsesideologi tilsier 
myndiggjorte ledere, tillot ikke omstillingsledelsen at aktørene ved sikkerhetsenheten 
opponerte på denne måten, selv om det var faglig begrunnet. Man tillot ikke at omstillingens 
temaer ble reformulert som avvikling, faglig nedbygging og forringet kvalitet, og at dette ble 
offentliggjort. Omstillingsledelsen oppfattet ”Unntakstilstanden” som en krigserklæring, som 
organisert motmakt. Ledelsens syn er formulert slik i lagmannsrettens dom: ”Arbeidsgiver 
kunne ikke leve med at enheten ble ”tatt ut av styringssystemene”” (Frostating Lagmannsrett 
2009). Makten var utfordret og responsen sterk: Suspensjon, avskjed, signaler om ytterligere 
reaksjoner, og innsetting av ny ledelse. Ville omstillingsledelsen statuere et eksempel? Dette 
antydes i ”Sensus-rapporten” (Hegstad & Wall 2008): ”I ettertid er det mulig å tenke at denne 
saken borget for å øke de ansattes erkjennelse av at denne omstillingen kom til å bli mer 
dramatisk enn tidligere omstillinger og at det var klokt å gå hardt ut… nettopp for å skape 
den erkjennelsen”. 

 

Fra ledelsens perspektiv 
Omstillingsledelsen mente det var forsvarlig å bygge ned sikkerhetspsykiatrien, særlig etter 
at regionalisering og funksjonsfordeling fikk gjennomslag i det regionale 
handlingsprogrammet. Ledelsen mente også at de faglige innvendingene ble tatt alvorlig og 
at lov- og avtaleverkets bestemmelser om medvirkning m.m. ble fulgt (Frostating 
Lagmannsrett 2009). Dette kom klart fram i uformelle samtaler, og sies også i styresaker, 
rettssaker, stabsmøter, informasjonsbulletiner m.m. (Avdelingssjef 2008; Helse Nordmøre og 
Romsdal HF 2008b).  

 

Refleksjon 
Jeg fulgte denne delen av prosessen på noe avstand, men reagerte likevel sterkt. Når jeg 
senere går gjennom noe av kommunikasjonen (referater, rapporter, dommer, notater m.m.) 
gir det fremdeles reaksjoner, selv om det nå er enklere å distansere seg. Jeg opplevde at 
ledelsen satte konflikten på spissen, etter også å ha blitt utfordret. Jeg tenkte og følte da at 
tilspissingen var unødvendig, at en løsningsorientert kommunikasjon hadde vært mulig – 
med en annen forståelse og holdning. Samtidig begynte ledelsens maktvilje og uforsonlighet 
å tre tydelig fram, slik at kompromiss og samarbeid som mulighet forsvant. Utfallet av 
rettssakene forsterket denne opplevelsen. I ettertid tenker jeg at med ledelsens perspektiv på 
omstillingen kunne det vanskelig ende på annen måte.  

 

Konkluderende drøfting 

Analysen ovenfor tyder på at ledelsesprosessene var basert på en rasjonalistisk-formativ 
ledelsestilnærming. Det innebar at konsernledelsen tok de overordnede beslutningene, med 
innordning fra den lokale ledelsen som forsøkte å iverksette beslutningene gjennom 
omorganisering, avstandsledelse og ledelsesstyrt kommunikasjon. I startfasen var 
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ledelsestilnærmingene likevel mer variert. Mens konsernledelsens innledende beslutning var 
basert på svært begrenset deltakelse, la den lokale omstillingsledelsen først opp til en 
deltakende og ”mykere” omstillingsstrategi. Men en deltakende omstillingsstrategi ble 
vanskelig å kombinere med tematisk innsnevring. Omstillingsledelsen kom raskt i klemme 
mellom deltakelse "nedenfra" og krav ovenfra om en ”smal”, lojal og effektiv iverksetting. I 
stedet for å fortsette å stå i en paradoksal ledelsessituasjon, valgte ledelsen å innordne seg 
konsernledelsens premisser.  

 

Ekskludering av bestemte tema ble altså vesentlig i relasjonsutviklingen mellom 
omstillingsledelsen og fagansatte: Skulle psykiatrien spare 75 millioner fordi det var 
økonomisk rettferdig? Fordi det var faglig riktig? Ledelsen tillot ikke at disse spørsmålene ble 
tematisert. Beslutningen skulle gjennomføres uten ”omkamper". Denne hierakiske 
kommunikasjonen bidro til å skape avstand og senere konflikt. Mange fagansatte aksepterte 
ikke ressursreduksjonen. Den kolliderte både med faglige ambisjoner og med ønsker om 
anerkjennelse og deltakelse. Sammenbruddet i kommunikasjonen dreide seg altså ikke bare 
om beslutningens innhold, men like mye om selve prosessen. Ledelsen greidde ikke – eller 
ønsket ikke – å ta fagansattes perspektiv. Dette ble gjensidig når mange fagansatte heller 
ikke kunne eller ville ta ledelsens omstillingsperspektiv. Ledelsen søkte og fikk da støtte og 
anerkjennelse i konsernledelsen, altså en "smal" og skjør anerkjennelse ovenfra. Slik handler 
saken også om makt. Ledelsen ville vise hvem som hadde makten til å gjennomføre. 
Fagansatte fikk ikke lenger noe tilbake ved selv å anerkjenne ledelsen. Da vokste 
motmakten fram, og det dannet seg grupper som sto mot mot hverandre. 

 

I neste fase ("vendingen") valgte ledelsen å sette ytterligere ”trykk”og tempo på 
gjennomføringen. Dette betydde mer omorganisering, funksjonsfordeling, 
ekskludering/inkludering og rask nedbemanning, stadig mer hierarkisk ledet. Maktkampen 
hardnet til, og flere pasienttilbud ble raskt nedlagt til tross for faglig og brukerinitiert motstand. 
Fagansatte ble satt ”på plass”, og mistet ytterligere makt og innflytelse. Håp om faglig 
utvikling svant hen. Den nye, hardere ledelsesmåten bidro til opptrapping av motstanden, 
både åpent og i ”skyggeorganisasjonen”. Spenning og motstand eskalerte til åpen konflikt. 
Her var nok skyggeprosessene vesentlige, som fagansattes mottrekk, skapt ut fra 
erfaringene med avstand og eksklusjon. Skyggeprosessene ble "undergrunnsbevegelser" 
der man snakket om det man ikke kunne snakke om offisielt, planla organiserende 
aktiviteter, motstandsstrategier osv. Fagansatte opplevde omstillingen til dels som faglig og 
organisatorisk oppløsning, og det ble vanskeligere vilkår for samarbeid om videre endring 
(Langley og Denis 2006; Bordia et al. 2011).  

 

"Kampen" om Sikkerhetspsykiatrien ble maktkampens klimaks. Ledelsen viste vilje til å bruke 
sterke virkemidler. Den gjensidige anerkjennelsen man muligens hadde innledningsvis ble 
dermed avløst av voksende frustrasjon, motstand, kritikk, sladder og nedrakking av ledelsen. 
Mange tema fant veien til ”skyggeorganisasjonen" der de fikk sin egen illegitime form. Der 
ble de betydningsfulle, for nye prosesser, for meningsdanning og felles identitetsskaping mot 
ledelsen. Ledelsen ble syndebukk, slik vi kjenner det fra andre ”radikale”, hierakisk iverksatte 
endringer i sykehussektoren (Choi et al. 2011). Skyggevirksomheten foregikk på internettet, i 
gangen, i pausene og i fritiden, overalt der ledelsens kontroll og mulige sanksjoner ikke 
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kunne settes inn. Motvillig tilpasning til beslutningene skjedde, men med frustrasjon, 
misnøye, konflikt og sykdom på kjøpet. Ledelsen skjelnet på sin side ikke mellom 
endringsmotstand og uenighet om endringens retning. Spørsmålet er om dette kunne vært 
løst annerledes hvis ledelsen bedre forsto handlingenes mulige konsekvenser. Men det ville 
nok forutsette en annen kommunikasjon med og involvering i fagmiljøene, det vi har kalt 
nærhetsledelse (Iversen og Gammelsæter 2012). 

 

På tross av kraftig motstand ”lyktes” ledelsen med å avvikle tre omfattende pasienttilbud uten 
noen konsekvensanalyse verken på forhånd eller underveis. Denne siden av saken framsto 
for mange fagansatte som paradoksal og meningsløs. Var man ikke inne i 
opptrappingsplanens periode, med utbygging og fagutvikling som hovedfokus? En forklaring 
på hvordan dette kunne ”lykkes” kan ligge i de tidligere samhandlingsmønstrene; fagansatte 
var ikke vant til at dramatiske endringer kunne gjennomføres med slike metoder. De var vant 
til å bli hørt, og ble nå overumplet og satt ut av spill. De hierarkiske ledelses- og 
styringsrelasjonene som ligger i sykehusreformens mønstre fikk lokalt gjennomslag. 
Foretaksmodellen og enhetlig ledelse virket; ledelsen kunne gjennomføre dramatiske 
endringer på avstand, med anerkjennelse ovenfra. Det hierarkiske skillet mellom strategisk 
og operativt nivå viste seg effektivt. Og nå var det heller ingen lokale folkevalgte som grep 
inn på vegne av urolige borgere, slik tilfellet ofte var i det fylkeskommunale regimet. På en 
måte er det to "paradigmer" som møtes; forestillingen om at ledelsen vedtar strategi mens 
underordnede iverksetter møter en fellesfaglig ideologi der fagansatte forstår seg som både 
strategiske og operative. Det har også relevans for anerkjennelse. Lederne anerkjenner 
fagansatte bare som profesjonsutøvere innen tilordnede rammer, ikke som strategiske 
aktører. I forhold til sitt eget paradigme opplever de fagansatte seg dermed ikke anerkjent.  

 

Det er ikke vanskelig å se sentrale sider av omstillingen også fra ledelsens ståsted. 
Beslutningene framsto som rasjonelt, legalt og legitimt fattet: De var gjort av konsernledelsen 
– etter forutgående utredning, høring og drøfting. Den økonomiske omfordelingen kunne ses 
som riktig og rettferdig. Funksjonsfordelingen framsto som en rimelig, faglig forsvarlig 
desentralisering; naboforetaket ønsket jo selv ansvaret for sikkerhetspsykiatrien for sitt 
opptaksområde, i samsvar med vedtatte prinsipper. Når beslutningene skulle gjennomføres 
møtte man en omfattende faglig motstand, som for ledelsen lett kunne framstå som et 
urimelig ønske om omkamp. Hvorfor skulle motstanderne da lyttes til og hensyntas? Da var 
det nødvendig å være lojal oppover og fast nedover, også når konsekvensen ble konflikt. 
Tross alt er det ledelens og ikke fagfolkenes oppgave å lede.  

 

Et sentralt spørsmål er da om ledelsen kunne ha fortsatt den ”mykere”, deltakende 
ledelsestilnærmingen fra omstillingens innledningsfase. Her er vi nok fremme ved forståelsen 
av egen ledelsespraksis. En fortsatt deltakende tilnærming ville kreve at ledelsen over tid 
både kunne se, anerkjenne og stå i paradoksene: Krav fra konsernledelsen måtte 
kontinuerlig tas opp, synliggjøres og balanseres mot faglige ambisjoner og krav om 
deltakelse og anerkjennelse ”nedenfra”. Kommunikasjon og anerkjennelse ”nedover” ville 
kreve kontinuerlige samtaler og forhandlinger ”oppover”, uten at sentrale tema ble ekskludert 
fra samtalen. Det er vanskelig å si hva forståelsen og det relasjonelle "handlingsrommet" var 
for en slik alternativ ledelsestilnærming. En alternativ tilnærming kolliderer nok også på 
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vesentlige punkter med en systemisk, ”NPM-inspirert” ledelsestenkning som var forsterket 
gjennom Sykehusreformens mønstre. Handler det her også om at man ble innhentet av 
NPM-tenkningen? Var det realistisk at en mer paradoksal ledelsestilnærming kunne overleve 
i en slik omstillingsprosess når ledere er opplært i systemiske tilnærminger?   

 

Deltakerorientert ledelse peker i retning en transformativ, relasjonelt orientert 
omstillingstilnærming. Da forutsettes endring av hierarkiske mønstre, men med     
oppmerksomhet om og åpenhet for hvordan nye mønstre kan skapes. Endringenes utfall er 
da uforutsigbart, selv om retning og tempo påvirkes. Da kreves en kommunikasjon der 
relasjon, anerkjennelse og selvorganisering settes i sentrum. Da er kommunikasjon makt ved 
at den samtidig ses som både begrensende og muliggjørende. En slik tilnærming ville 
forutsette mer åpenhet, også i forhold til ”skyggeprosessene”. Da måtte fagansatte og 
brukere inkluderes, uten å utelukke bestemte tema. Det ville bety konsentrasjon om selve 
kommunikasjonsdynamikken, om hvordan flyt, inntoning og spontanitet kunne opprettholdes 
eller forbedres (Stacey 2008). Også konfliktfylte tema måtte tas opp og reformuleres. Det 
kunne her gjelde tema som deltakelse, alternative strategier, økonomi, tidsrammer, 
organisering eller ulik faglighet. Kunne beslutningene om innsparing og nedbemanning blitt 
gjennomført uten omfattende konflikt innenfor en slik ledelsestilnærming? Det er det umulig å 
vite. En slik tilnærming ville heller ikke være kostnads- eller konfliktfri, men den ville medføre 
andre prosesser og dermed andre utfall. 

 

Refleksjon 
Jeg har fulgt omstillingsprosessen lenge, og har erfart at min egen rolle og mitt forhold til 
prosessen har endret seg underveis, som deltaker og observatør. Endring er altså en del av 
erfaringene. En sentral del av erfaringene er forsøkene på å beskrive og forstå prosessene – 
også egen deltakelse – i et relasjonelt, transformativt perspektiv. Prosessene har vært 
konfliktfylte, og de har berørt meg. Jeg mistet nære relasjoner til ledelsen, noe som kan ses 
som ekskludering. Deltakelsen påvirket egne synspunkter, oppfatninger og følelser. Etter 
hvert har emosjonene knyttet til egen rolle, inkludering og ekskludering blitt svekket, noe som 
nok særlig vært knyttet til skriveprosessen. Men også til teori, tenkning og samtaler. Teorien 
har hjulpet meg til å se paradokser, f.eks. nedbygging og avvikling, men samtidig oppbygging 
av nye relasjoner. Jeg har lett etter forklaring og forståelse hos andre deltakere. Og hos 
veiledere og andre forskere med større avstand til prosessene. Det har bidratt til å gi meg 
større avstand, og gjort meg i stand til å se flere sider av saken. Det har også bidratt til at jeg 
har kunnet stå i prosessene.  
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Abstract: 

How do approaches to management affect knowledge and patient care? In this paper, the 
establishment and dismantling of an organisational unit for research and development (R&D) 
in a mental health department of a Norwegian health enterprise are analysed. The 
characteristics of two adverse treatment ideologies and their coherence with approaches to 
organisation and management are outlined and discussed on the basis of the change 
process. During the period of the study change, management increasingly turned towards 
being more top-down, analytical and systemic. This caused a weakening of recognition of 
new, contextually and relationally informed professional approaches to knowledge and 
treatment. Furthermore, this entailed restrictions in relational processes involving 
development, research, knowledge and collaboration, something which might have skewed 
professional approaches in the direction of treatment and care founded on evidence-based 
medicine and practice.  
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1. Introduction  

It is asserted here that the knowledge processes which characterise the mental health area 
comprise different approaches to patient care and that their emergence and prosperity are 
impacted by modes of organisation and management. Thus, the question posed is: What 
impact do approaches to organisation and management have on patient care through 
exerting an influence on knowledge processes? To shed light on this topic the article tells the 
story about – and analyses the establishment and dismantling of – an organisational unit for 
professional research and development (R&D) in the mental health department of a 
Norwegian health enterprise.   

 

There have been profound changes in treatment ideologies, as well as in the organisation 
and management of the mental health field in Norway over the last few decades, spurred on 
by simultaneous and contradictory reforms. In 1999, an ‘Escalation Plan’ for mental health 
was launched, which was a reform initiative characterised by contextually and relationally 
informed professional ideologies (Rogan, 2004; Karlsson, 2008). In 2002, the national 
hospital set-up was subsequently restructured through a hospital reform that was understood 
by many as being inspired by the New Public Management movement (e.g. Ramsdal and 
Skorstad, 2004). This paper explores the accordance and contradictions between various 
approaches to organisation and management on one hand and knowledge about treatment 
and patient care on the other.  

 

Both the Hospital Reform (HR) and Escalation Plan (EP) stressed the need for change and 
new knowledge through R&D (Ministry of Social and Health Services, 2001; Prop. to the 
Storting nr. 63 (1997–98)). Accordingly, the newly founded health enterprises worked out 
comprehensive R&D strategies and organised R&D units to implement them. As promoted 
by the EP, new approaches to treating mental health patients were already emerging at the 
time. In order to illuminate the question asked, it becomes necessary to find out how the 
R&D came to be organised and managed.  

 

The paper is organised as follows: In the next section, I outline the characteristics of two 
adverse treatment ideologies in mental health and their coherence with approaches to 
organisation and management. In the third section, an account of the applied research 
method is given before presenting the narrative of establishing and dismantling an R&D unit. 
In the fifth section, I analyse the management and organisational approaches to R&D and 
the implications for and coherence with professional knowledge and patient care. The sixth 
section offers a further discussion of core themes before subsequent conclusions are 
presented in the last section.   

2. Professional and management trends  

In the field of mental health, changes in professional knowledge have basically developed 
along two different tracks, each with different implications for patient care. Although 
somewhat coarsely defined, patient care can essentially vary between evidencebased 
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medicine and practice (EBMP) and relational-based approaches. As illustrated in Table 1, 
these approaches tend to differ in relation to a series of dimensions pertaining to the 
understanding of treatment and organisational antecedents. To assess the approaches for 
each dimension, I employ the construct of theme, which basically constitutes ‘what is being 
talked about’ in the organisation. In this way, I employ an applied interactional methodology 
(Stacey and Griffin, 2005) in which the narrative themes are not treated as neutral but as part 
of and filtered through the researchers’ own organisational experiences. This connects to my 
theoretical position which mainly is in line with a relational view.  

 

Table 2-1 Differences between EBMP-based and relational-based approaches on central 
dimensions  

Dimensions  EBMP ideology Relational ideology 
Science paradigm  Positivism, systems theory  Radical process 
Organisational approach  Analytical or systems theory  Relational theory 
• Organisation  Instruments/systems Patterning of interactions 
• Leadership/management  Top-down/delegated Co-created 
• Power and control  Formal, organised Relational 
• Knowledge processes  Rationalist and formative Transformative 
Patient care   Proper treatment Relational processes  

• User role  Patient/consumer Person/citizen 

• Professional role  Therapist/expert Helper/partner 

• Inter-professional collaboration  Complementary, systems Difference, diversity 

• Problems  Disease, suffering Stuck relational patterns 

• Technology  Cure, treatment Recovery processes 
 

2.1. Science paradigm  

The EBMP ideology enters mental health through professional, organisational and 
managerial processes in the broader field of medicine (Timmermanns and Berg, 2003; 
Ekeland, 2004). Evidenced knowledge is believed to derive from randomised controlled trials 
(RCTs), often named ‘the gold standard’ (Gullestad, 2001; Timmermanns and Berg, 2003; 
Johannessen, 2004). As a result, EBMP tends to give priority to theories and research that 
link mental health to natural science or systems thinking, hence grounding itself in a positivist 
(explanatory) or systems paradigm (Arbnor and Bjerke, 1997).   

 

The relational ideology belongs to another stream of scientific thought, which is referred to 
here as the Radical Process Approach (Mead, 1934; Stacey et al., 2000). Radical Process 
thinking claims no objective, given world separated from human interaction. Humans are 
continuously in processes of interaction in which individuals and society emerge together 
(Elias, 1994). The cause of this emergence is the interaction itself, and interaction creates 
further ongoing interactional processes. This also implies that treatment and recovery 
emerge within human relations. 
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2.2. Organisational approach  

In an analytical, structural approach, organisations are seen as tools and objects. The typical 
organising principle is the functional organisation, governed top-down by bureaucracy, rules 
and routines (Scott, 1981). The systems approach is occupied by parts, wholes and 
boundaries, with subsystems, the larger system and the environment (von Bertalanffy, 1968; 
Senge, 1991; Stacey, 2007). Spatial metaphors and organisational boundaries are often 
used to demarcate the organisation as a system. In open systems theory, it is presumed that 
there are openings in these boundaries and that adaptation between the sub-systems and to 
the environment can be established (Stacey et al., 2000).   

 

Moreover, it is assumed in systems theory that managers (at least in part) can operate 
outside of or along the boundaries of the system to study, analyse and design/redesign it. 
Consequently, management and leadership are seen as a function executed by 
leaders/managers and is principally an individual phenomenon (Stacey et al., 2000). 
Therefore, management in organisations tends to be executed top-down or through authority 
delegated top-down. In this view, organisational development and change can basically be 
directed by managers, even though there may be different views in terms of participation, 
change incentives and organisational learning (Beer and Nohria, 2000; Llewellyn, 2001; 
Langley and Denis, 2006).  

 

In the relational approach, organisations are seen as relational patterns continually created 
by interacting humans. Organisations are understood as social objects, i.e. as generalised 
patterns or tendencies to act in similar ways by large numbers of people in similar situations. 
Acts in organisations are social, as individuals take up attitudes and values of others in the 
organisation (Stacey, 2005; Griffin and Stacey, 2006). Local interaction is basic, and there is 
neither an inside nor outside of the organisation and no distinct parts or wholes. 
Specialisation and the division of tasks depend on the relations between humans. Hence, 
organisational structure is then comprising more or less enduring relational patterns (Stacey 
et al., 2000; Christensen and Johannessen, 2005). Furthermore, the individual perspective 
on leadership is rejected, and leadership is viewed as an emerging, co-created phenomenon. 
The roles of leaders emerge and are continually iterated in social processes of mutual 
recognition. For this reason, organisational change cannot be directed by its leaders.  

 

Even if relational competence, participation and self-management are often accepted as 
important elements in leadership, the formal position as leader is the most important basis for 
power and control in instrumental and systems approaches (Scott, 1981; Griffin and Stacey, 
2005). It is assumed that leaders can manage other humans and control the ongoing 
organisational processes, thereby grounding leadership in a rationalist view. From this 
perspective, it is a management task to supervise and control organisational processes, 
which is achieved through providing visions, setting goals and drawing boundaries, in 
addition to designing structures, arenas, rules, routines and procedures for the ongoing 
processes in the system/subsystem. With the relational approach, power and control are 
relational phenomena, and there is no way that leaders can supervise or control what goes 
on within the organisation, even if the leaders are powerful (Griffin and Stacey, 2005). Thus, 
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attention is focused on inclusion/exclusion dynamics, the unforeseen and the potentially 
transforming conversational processes, e.g. the quality of the conversation, the emerging 
themes and the power relations.  

 

In instrumental and systems approaches, knowledge is both an individual and organisational 
phenomenon that is possible to capture, store and manage (Senge, 1991; Stacey, 2001; 
Schultze and Stabell, 2004). In the individual, knowledge is enfolded and stored primarily in a 
tacit manner (Polanyi, 1960; Nonaka and Takeuchi, 1995). It is then unfolded and transmitted 
as formative processes through behaviour, mimicry, conversation and/or treatment. 
However, this does not explain how novel knowledge arises. Here, one has to rely on 
rationalist thinking, which explains novel knowledge as essentially coming from a 
professional elite standing outside the system, guided by visionary and autonomous leaders. 
In mental health services, this elite tends to be consisting of psychiatrists and/or 
psychologists because of their long-standing and recognised power in diagnoses, knowledge 
and treatment (Abbott, 1988). At the organisational level, it is believed that knowledge can be 
managed and spread in the form of routines, quality systems, culture, structure, recognised 
research or guidelines (Stacey, 2001). In a relational view, knowledge is seen as arising in 
complex and potentially transformative processes of communicative relating. Knowledge is 
the thematic patterns that organise the experiences of relating. Because of this, the idea that 
it is a thing or an asset that can be captured, stored, measured and managed is rejected 
(Stacey, 2001).  

2.3. Patient care  

EBMP-based patient care basically means providing proper, effective and preferably 
standardised treatment (based on correct information), which is derived from medical 
diagnoses or other classifications, as these are substantiated in best evidence according to 
research – preferably based on RCT designs – and clinical guidelines (Reichborn-Kjennerud 
and Falkum, 2000; Timmermanns and Berg, 2003; Nasjonalt kunnskapssenter for 
helsetjenesten, 2005; Rønnestad, 2008). Illness and suffering are then mainly understood as 
objective diseases or problems that are possible to demarcate precisely. Hence, the role of 
the professional then essentially becomes that of the expert, which also implies an expertise 
of power. The role of the user is that of the consumer/customer or patient who receives 
‘proper’ mental treatment by the expert. The relationship is onesided and hierarchical. 
Nevertheless, this approach dominates medical and psychological treatments since it is in 
accordance with the ontology and epistemology of these disciplines, encompassing modern 
cognitivist approaches also (Stacey et al., 2000). EBMP-based patient care is a powerful and 
important professional trend due to its strong position in academic medicine, among the 
professions as well in national knowledge policies (Reichborn-Kjennerud and Falkum, 2000; 
Timmermanns and Berg, 2003).  

 

In contrast, a relational view entails that patients are essentially viewed in a similar way to 
other humans. Individual minds are understood as private, silent versions of public, social 
relations between people (Stacey, 2003). Mental illness then becomes stuck patterns of 
stability in the individual and/or in the social interaction, and recovery happens when there is 
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a transformation from stuck patterns to more complex and dynamic patterns of relating. 
Therapeutic change is both individual and social at the same time. One cannot know in 
advance exactly what helps a person to recover or when it helps (Topor, 2006). The role of 
the professional in this perspective is basically that of a participant observer in interaction 
with patients who are participant observers. The relationship is based on mutuality and 
equivalence. However, the professional’s relation to the others is different, particularly in one 
respect, which is namely that of power (to enrol, discharge, diagnose, start and stop 
treatment and to engage in compulsory treatment) (Stacey, 2003).  

 

At this point, the relation between the participants becomes different in comparison to when 
the professional takes the traditional role of being the expert. In the traditional role, the 
professional possesses expert knowledge about disease and cure that can be transferred or 
transmitted from the professional to the patient through treatment (Stacey, 2001). The patient 
is turned into a receiver or consumer of treatment, instead of being an (inter)acting subject in 
his/her own recovery process. The different approaches to patient care are based on 
different understandings of knowledge and evidence. In the EBMPbased approach, one 
assumes a basis of correct knowledge about the patient, problem and treatment which can 
be uncovered through standardised examination. A relational view on the other hand 
emphasises the relational and communicative processes, seeing the potential for 
unpredictable change and recovery. Evidence and reliable knowledge emerge in complex 
relational processes. The core of patient care in the relational view is therefore a relational 
process which is independent of the formal status as patient or professional and one in which 
there is an awareness of the power relations.   

 

Patient care in mental health also easily brings up the question of inter-professional 
collaboration. One reason for this is the mere presence of the various professions in the field, 
while another is the increasing amount of national plans and guidelines that recommend 
inter-professional collaboration (The Social and Health Directorate, 2006). If the patient is 
placed at the centre of inter-professional work, diverse professionals have to understand and 
collaborate with each other (Axelsson and Axelsson, 2009). Classifications/diagnoses, 
treatment, inference and knowledge are areas of collaboration (and competition) (Abbott, 
1988).  

 

In a relational view, individuals, groups and organisations potentially change and develop 
when there is difference and tensions among the participants (Johannessen, 2009). 
Accordingly, difference or diversity among professionals is fundamentally viewed as 
constructive and productive. This view stands in opposition to the systems perspective, 
which assumes that organisational learning and development require a special organisational 
climate characterised by entirety, community and harmony (Senge, 1991). From this 
perspective, inter-professional collaboration is mainly seen as supplementary and 
complementary parts constituting and producing a harmonious whole, in which a professional 
group of elite can also play a dominant role within a professional hierarchy.  
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As can be seen, the various tracks along which care ideologies have developed over past 
years have different implications for how patient care is conceptualised, as well as for the 
roles of the patient and professional in the treatment or recovery process. In EBMP, the 
traditional therapist–patient relationship is maintained, while in the relational approach the 
patient as person in his/her relations constitutes the agency and is central in his/her own life 
and possible recovery.  

3. Method  

This study was a part of my doctoral work which started in September 2005, when moving 
from a full time job in the mental health department of the enterprise. Throughout the period 
of the study (2005–2008), I worked as both a part-time researcher and part-time employee in 
the mental health department of the health enterprise.4 I took part in numerous formal and 
informal conversations, reflections and discussions among professionals and leaders. I spent 
about 2 days a week with people within the organisation, in total approximately 250 days. 
From the initialisation of the R&D unit in January 2004, I was the leader of the unit and am 
still involved in some of the R&D work. This means that I was an ‘insider’ and that the 
researcher role was participative.  

 

I took part in forming and attempting to carry out a R&D strategy in the mental health 
department. I also participated in forming and trying to implement a new strategy and 
organisational structure in the department from 2004 to 2006. I was a member of the 
management team from 2004 until the summer of 2008 and was involved in the planning and 
teaching of many of the courses established in cooperation with a local university college. 
Accordingly, my work and responsibility was to plan, initiate and carry out R&D measures, 
but at the same time I was also involved in strategy and organisational change in the entire 
organisation. To explore and make sense of these processes, I investigated key national, 
regional and local plans, as well as documents and evaluations of services, organisation, 
management and professional development/research in mental health.   

 

Between October 2006 and February 2008, I interviewed 15 professionals (taperecorded), 
including current and former leaders in the department about local changes in organisation, 
management, collaboration and professional work impacted by the national reforms. I 
listened to all the interviews during the entire writing process, taking notes on the central 
themes and questions. I made reflection notes and took minutes and reports from my 
experiences throughout the full length of the study period and revised the texts. I have 
concentrated over the course of the entire process on the emergence and change of the 
professional and leadership themes. The ‘findings’ are therefore important parts of my 
experiences, presented as themes and questions in relation to central dimensions of the 
organisational approach and patient care (Table 1).   

 

                                                
4 In the Hospital Reform (HR) from 2002 onwards, the hospitals – owned and governed by 
the counties – were reorganised into Health Enterprises owned by the state.  
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I call the applied method ‘Emerging Participative Exploration’ (Christensen, 2003; Stacey and 
Griffin, 2005). When a researcher enters an organisation, he/she cannot avoid relating to 
other humans, and it is through this relating that one obtains knowledge about organisational 
actors, themes and patterns. The processes of creating knowledge for the researcher and 
those he/she is relating to cannot be separated, as the research process is complex and 
responsive. Researchers join an organisation to make sense of the relations they become a 
part of. While interacting with others, it is then up to the researcher to articulate and focus on 
different themes of the organisational life.  

 

The given account has been discussed several times with other professionals, advisers and 
researchers and has been rewritten five to six times after such discussions. These processes 
are reflexive in various meanings (Stacey and Griffin, 2005): Firstly, they are self-reflexive in 
that they force me to make explicit the way of thinking I am reflecting in telling the story. 
Secondly, they are reflexive by locating the ways of thinking in the traditions of thought in 
society. The third type of reflexivity is social in the way that the work is presented, discussed 
and reflected upon several times with others. Especially important in this last reflexivity are 
the responses from and discussions with advisers. This also has to do with the validity in 
terms of the account making sense and resonating with others’ experiences and being 
persuasive to them.  

4. Organising and dismantling a unit/team for professional 
development and research  

4.1. About the story  

In the mental health department, a new organisational plan and chart was completed and 
approved by the turn of the year from 2003 to 2004. As project manager, I was in charge of 
the re-organisational process in which 11 performance units were established, including the 
R&D unit. I was the head of the unit until it was reorganised into an R&D project team in 
January 2005. Subsequently I continued as head of the R&D team. Research, development 
and the education of employees emerged as central themes and tasks and were viewed as 
important within the change process of the organisation. Accordingly, the R&D professionals 
gained valorised organisational roles and cooperated closely with the department general 
manager (DGM). The R&D unit comprised five employees and had a budget of 
approximately € 0.75 million, thereby enabling us to plan and initiate research projects, 
development projects and educational programmes. The employees in the unit had a pretty 
good overview over the professionals and the ongoing work in the clinical units.  

 

During the next 2½ years, there were three changes in DGM. The first DGM was an initiator 
and ‘project owner’ of the R&D unit, which he saw as a vehicle to enhance professional 
development and transform an old mental hospital into a modern, multiprofessional mental 
health service provider. There were extensive discussions of what this task would comprise 
with professionals in the R&D unit, members of the management team and other 
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professionals. Comprehensive R&D was seen as decisive for this modernisation process – 
especially by the DGM. Accordingly, collaboration with the local university college was of 
strategic necessity. The central elements in this modernisation were supposed to be a higher 
level of competence, user participation, competence in locally based mental health work, 
diversity in competence, a close collaboration with the municipalities and more outpatient 
treatment. An assumption was that better educated employees would be more receptive to 
change initiatives. To some degree, this can be seen as a move towards a more contextually 
and relationally informed patient care.  

 

In January 2005, the CEO of the health enterprise said that he did not want a separate R&D 
staff at the department level. Even if this was disputed by the DGM, the disagreement ended 
with a decision that the R&D personnel had to be formally transferred to clinical units and 
that the R&D was channelled through a matrix-like organisation (R&D project team). 
Although organisational autonomy and budgetary authority were reduced through this 
reorganisation, the team retained a substantial influence on the resources allocated to R&D. 
However, this top-down interference frustrated the DGM and R&D professionals, including 
me as head of the unit/team. We experienced this as an execution of management power 
that disregarded the local organising, goals and priorities and devaluated the emerging R&D 
work. It was difficult to both understand and accept this decision. We disliked the loss of 
organisational autonomy and influence and feared that professional development in the 
direction of the EP now would be hampered.  

 

A new DGM took over in February 2006. During his leadership period, two important 
decisions would be implemented. First, top management decided that the local mental health 
departments must cut their budget by roughly 30% within 5 years as part of a regional 
redistribution strategy. Second, the CEO concluded that the two mental health departments 
should be merged because this would help facilitate cost cuts. The DGM supported the R&D 
work, but this support was not accompanied by the same amount of money and personnel as 
before. In addition, the previous close interaction and mutual recognition between the R&D 
team and the DGM were missing. Nonetheless, this DGM organised the change process in a 
broad and participative way, e.g. composing a broad project group as the central arena for 
planning the organisational adaption yet to come.   

 

The next DGM succession, which came in September 2007, entailed a distinct change in the 
leadership approach. Cost cuts, workforce cuts and reorganisation were now defined as 
central management issues (Helse Nordmøre og Romsdal HF, 2007b; Hegstad and Wall, 
2008). Two clinical wards were closed down, and a third (the forensic ward) was dismantled. 
Research, development and education were quickly removed from the agenda as key 
themes in management arenas. Consequently, money and personnel allocated to the R&D 
team were also reduced; and from June 2008, only 1.5 man-years were left, and were 
spread among four part-time employees. A new management team was established, based 
on the principle of line-and-staff management. Accordingly, the staffs were omitted from the 
management team, which contributed to changing the role of the R&D team.  
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Initially, the staff personnel – including the R&D team – could raise themes and issues 
viewed as important in separate staff meetings. However, our subsequent experience was 
that themes were not iterated or taken further within the organisation. Gradually, the DGM 
presupposed that the staffs (including the R&D team) should only work as support to and on 
demand from the line management. As a result of this reorganisational process, a relational 
distance was established. From that point on, it was difficult for the R&D team to meet the 
DGM and the line management to raise, discuss, form and carry out the R&D work. In the 
team we experienced this as an exclusion from important arenas and processes, thus further 
devaluing our R&D project. In March 2008, the DGM suggested that the R&D team should be 
transferred from the department to the CEO level, although by the summer of 2009 there was 
still no final conclusion to this question. This led to more uncertainty and frustration within the 
team. As time went by the problem was ‘solved’, as nearly all the R&D professionals left the 
organisation in sick leaves or for other jobs.   

 

The reign of the third DGM was characterised by a lasting unrest and conflict about the 
reorganisational process, and fierce criticism was raised towards the DGM and the CEO in 
public as well (Hegstad and Wall, 2008; Arbeidstilsynet, 2009; Rambøll Management 
Consulting, 2010).5 Union representatives claimed that the DGM should resign. The conflict 
continued until June 2009 when the DGM was replaced because, as officially stated at least, 
his mission (reorganisation) was accomplished. While the R&D team was not a direct part of 
the open conflict, the conversations about R&D in this period to a large extent turned informal 
and took place in the ‘shadow organisation’ – as shadow themes – and not in formal arenas. 

   

4.2. The emerging R&D themes  

The establishment of the R&D unit in 2004 and the emergent recognition of new themes 
involved a substantial increase in resources and activity in relation to research, education 
and development, even though there may have been many reasons for this increase. 
However, six different supplementary education courses were run in cooperation with the 
university college, and approximately 75 professionals completed these courses. Another 60 
employees completed different types of further education programmes, about 20 took 
courses in research methods and roughly 15 employees completed their post-graduate 
degrees, many of them writing dissertations on themes that emerged from their interaction 
with the R&D team. Three employees went on to conduct PhD studies. About 10 scientific 
articles have been published thus far and more are in the pipeline.   

 

To a large degree, the themes of the education programmes, the development projects, the 
research projects and the scientific articles accord with professional changes in the directions 
of contextually and relationally informed approaches to treatment and care. Themes 

                                                
5 The conflict was thoroughly discussed in the local media from November 2007 to May 
2008. The dominant themes in the public discussion were about the forms of leadership, the 
downscaling process and the implications for the service users.  
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emerged in conversations, dialogues and planning processes in the R&D team and through 
interaction with different professionals, the first DGM, members of the management team 
and college academics. Broadly speaking, the R&D work turned on the following themes:  

 

• The importance of research, development and education in the department.  
• The significance of inter-professional competence and collaboration in mental health.  
• The need for user orientation, user participation and valuation of the role and 

competence of the user (power).  
• The importance of collaboration with municipalities and patients’ local networks.  

 

What did these themes mean for me at the time? I meant that articulating and enhancing 
these themes would involve studies, work and communication among professionals across 
organisational boundaries about central aspects of what defines treatment and patient care 
in mental health. I thought this would be of great value in a mental hospital that I understood 
to be characterised by an instrumental organisation and rather oldfashioned, one-sided 
professional ideology and patient care. I saw the need for professional movement in the 
direction of the more contextual and relational ideology of the EP, which was not well-known 
among professionals and leaders in the department at the time. I experienced that this view 
was recognised and shared by the (first) DGM and the other members of the R&D unit/team. 

  

I also thought that leadership and professional recognition of the first theme would imply the 
allocation of resources (money, personnel, time) and the creation of comprehensive 
activities, conversations, studies and research about mental health care, even if this could 
lead in different professional directions. Initially, I meant that we should prioritise activities 
within or related to the professional ideologies of the EP. However, my view on this question 
changed, as I gradually came to see the value of professional differences and diversity. This 
change was mainly based on two factors. First, I was introduced to the complexity 
perspective through my studies, which strongly recognises difference and diversity as a 
source for movement and change. Second, I also experienced the value of discussing and 
seeing problems and treatment from different angles and perspectives. I saw this as being of 
value from both a systemic, complementary perspective (perceiving a larger part of ‘the 
whole’) and from a complex process perspective – seeing that difference and diversity could 
yield new insight and change (Johannessen, 2009).   

 

This positive view on inter-professional competence and collaboration was acknowledged 
and supported in the R&D team, the management team and by many professionals, 
particularly those from the ‘smaller’ professions (social workers, physiotherapists, 
occupational therapists). Accordingly, the R&D team helped to work out competence 
strategies and education plans for these ‘smaller’ professional groupings. In collaboration 
with other professionals, we also introduced and enhanced educational courses, seminars 
and R&D programmes in inter-professional themes such as recovery, network meetings, 
empowering rehabilitation, new roles for users and helpers, hearing voices, acknowledging 
communication, Dialectical Behavioural Therapy (DBT), physical activity and outdoor life, 
ambulant teamwork and inter-professional collaboration.  
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I meant that leadership and professional recognition of the third theme (power) could 
contribute to the change process because the hospital at the time was dominated by a 
positivist, bio-medical care and treatment ideology and practice – with the corresponding 
user role as patient or consumer of treatment. I thought it was necessary and possible to 
contribute to a change process in the direction of user orientation, user valuation and user 
competence. The idea was that this would shed light on the very core of what care is about, 
including power, helper–user relations, citizenship, recovery, as well as the hope and identity 
of the users. For this reason, we launched plans, courses, meetings and programmes which 
introduced or strengthened this theme among leaders, professionals and service users.  

 

The thought behind the fourth theme (collaboration with municipalities and patients’ local 
networks) was that it was important since it could highlight central aspects and services in 
the users’ daily, local social life, i.e. accommodation, work, family, friends and activities. This 
was necessary simply because through the EP, the municipalities became responsible for an 
increasing portion of mental health services. As a consequence, we planned and carried out 
seminars, educational courses, reflection groups and network meetings that comprised this 
theme. We also saw family and network meetings emerging as a new professional approach 
and working method within the department (Berg and Oppigård, 2009; Sjømæling and Vatne, 
2009).  

 

My experience was that these four main themes were perceived as vital themes for 
professional movement by the R&D team, the first DGM and many other professionals. They 
were also part of emerging global professional trends and patterns that could be identified in 
national plans such as the EP, textbooks and in some professional journals. Accordingly, it 
was easy to introduce, discuss and specify them locally among both professionals and the 
management team, as well as in strategy documents, educational programmes, seminars 
and so on. In the R&D team, we also had the advantage of being able to influence the 
allocation of money to the various activities that enhanced the themes. Additionally, we had 
relations with academics at the local university college, enabling us jointly to plan and carry 
out educational programmes, courses and seminars.  

 

The establishment of the R&D unit contributed to increased knowledge creation, directed 
towards recovery, user involvement, empowerment, locally based mental health work and 
family and network therapy. This movement was in accordance with national and 
international trends, including both systems-based and relational-based thinking. The 
dismantling of the R&D unit represented a turn in the R&D strategy, a turn which may have 
caused a reduced emphasis on relational based knowledge and patient care.  

5. Approaches to knowledge, treatment and patient care 
contested  

When the R&D unit was initiated in 2004, the leadership approach was characterised by 
introducing themes and goals from above and at the same time trying to be receptive to and 
enhancing themes, initiatives and ideas from below. In retrospect, this reflected a kind of 
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both/and approach: A belief in the potential for managing knowledge processes from the top-
down, while at the same time opening for emerging themes and possibly transformative 
knowledge processes from below. Organising was understood as both instrumental/systemic 
and as relational patterning.  

 

As we have seen, the leadership approach changed over the course of the study. By the 
spring of 2009, the leadership priority of R&D was definitely gone and the resources 
allocated to the purpose correspondingly reduced. The former R&D themes were replaced by 
new organisational themes and tasks: cost cuts, staff downscaling and reorganisation. Many 
professionals, including the R&D team, experienced this as a managerial tightening which 
also entailed a shift from professional optimism and development to pessimism and setback. 
At the time, we experienced this shift as onesidedly directed top-down by means of 
organisational power and hard management methods (Hegstad and Wall, 2008). Power 
relations changed as power was tilting towards the top of the hierarchy of leaders. Our 
experience was that professionals were either reluctant or did not at all recognise the new 
organisational themes. The leader roles of the DGM and the CEO were not broadly 
recognised by professionals, as resistance was starting to emerge.  

 

The new tasks were huge, and the DGM recognised neither the earlier R&D themes nor the 
rather loose, free-floating conversations and knowledge processes across organisational 
boundaries. Instead, there was time to concentrate on the new tasks and implement the 
decisions made, as could also be seen in the steering documents, reports and minutes 
(Helse Nordmøre og Romsdal HF, 2007b; Hegstad and Wall, 2008). At this point, the 
downscaling of the R&D work accelerated, also including the downscaling of the R&D team 
and excluding team members and other professionals from central processes and arenas. At 
the same time, there were attempts to include professional actors such as psychiatrists, 
psychologists and private consultants in key processes and positions.  

 

In the initiatives undertaken in 2004, it was important to create processes and arenas that 
enhanced collaboration and knowledge processes across the organisational and professional 
boundaries of the department. Collaboration with academics at the university college, mental 
health professionals in the municipalities and service users and their organisations was 
recognised and initiated. Seen from a participative leader’s point of view, there was no tight 
control of the forms, content or arenas of this collaboration, which emerged for instance 
through the introduction of new methods, education programmes, courses, seminars, regular 
meetings or R&D projects. New arenas and relations were in fact created, thus enhancing 
diversity and new professional approaches. Some of these initiatives included professional 
change in the direction of empowerment, recovery and network collaboration (Berg and 
Oppigård, 2009; Fredriksen, 2009; Sjømæling and Vatne, 2009; Iversen and Ødegård, 
2010), indicating a movement towards a more relational-based patient care. Even so, we do 
not know much about the long-term effects as far as people relating to each other in different 
ways.  
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From 2007 and onwards, we experienced a distinctive change with concern to collaboration. 
Through budget cuts and a downscaling of the R&D team, management restricted the recent 
alliance with the university college. Quite simply put, the activity of the persons collaborating 
no longer received any funding. The collaboration with the mental health professionals in the 
municipalities was scaled down and to a large extent took on the form of information transfer 
from the department enterprise to the municipalities (Kommuner, 2008). One consequence 
was that knowledge about locally based mental health work was excluded, as some previous 
common arenas were abolished. There were also efforts to constrain and channel the 
collaboration with the service users’ organisations to supervised arenas such as users’ 
committees appointed by the enterprise. Again, relatively open relational processes taking 
place in various arenas seemed to be tried reorganised into tighter controlled processes in 
supervised, formal meetings. Hence, ideas and knowledge about patient care and recovery 
became increasingly defined and controlled in a top-down fashion by management and the 
professional elite.  

6. Discussion  

What impact do approaches to organisation and management have on knowledge processes 
and patient care? A shutdown of clinical wards, reorganisation, downscaling the R&D team, a 
decrease of R&D activity and the enforcement of new tasks and themes meant that distinct 
voices that had spoken up for professional change in the direction of the EP were 
constrained or silenced. Arenas and processes enhancing professional knowledge and 
movement in this direction were constrained or removed. New themes and reorganisation 
entailed attempts to affect and turn the ideas and knowledge about recovery, treatment and 
care. This turn can be identified for instance in the professional strategy that was worked out 
under the leadership of private consultants by the fall of 2008 (Prosessutvikling, 2008). This 
may be seen as a turn back to what management and some representatives from the 
professional elite conceived of as core tasks and processes in mental health: medical 
treatment, psychological treatment and nursing.   

 

The above findings and analysis show how knowledge and patient care are far from 
unaffected by approaches to organisation and management. When such approaches are 
informed by analytical, structural assumptions, patient care may be impacted by an EBMP-
based ideology which prefers knowledge and treatment that is presumed to be clear and 
transparent and possible to review, count, control and manage. Such thinking tends to 
prioritise standardisation, clear-cut specialist knowledge and treatment in accordance with 
psychiatric, psychological or nursing technologies. The case studied reveals a leadership 
turn in this direction. The professional knowledge that was attempted to be implemented was 
now based on the ideology of proper, effective treatment by the experts. Tight and top-down 
management control was matched with EBMP-based professionalism.  

 

However, EBMP-based management and care does not exclude the possibilities of 
establishing inter-professional collaboration in terms of teams or ‘micro-systems’ as 
promoted through the EP (The Social and Health Directorate, 2006). In fact, the systems 
theoretical strand of the EBMP ideology is also a process theory (Guneriussen, 1999; Stacey 
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et al., 2000). But here the process view is based on formative thinking, meaning that the 
processes unfold what is already enfolded, through knowledge, principles or rules of 
(inter)action by the rationalist manager or professional elite. Then the interprofessional team 
or micro-system is a notion of a whole, made up of complementary, interacting parts, e.g. a 
certain composition of professions. Even if this kind of collaborative and complementary care 
is more open, fuzzy and diverse, it is still EBMP based. Yet, the chances of putting the 
patient at the centre may be rather high because of the diversity of the staff and the 
potentially broad, inter-professional views on the patients’ situation, problems and possible 
recovery. In the case described here, it could have been a leadership alternative to think and 
act towards the R&D team and the R&D work in this more open manner by applying a 
participative, institutional and systemsbased approach (Beer and Nohria, 2000; Llewellyn, 
2001). It seems as if the management did not see or recognise this alternative but instead 
tried to enforce or return to a more clean-cut and rude EBMP-based care.   

 

In the mental health department, the R&D team and work represented diversity and 
difference, taking up new knowledge and themes about problems, power, roles, 
collaboration, treatment and care and thus increasing the chances that different ideas, 
interpretations and action are discussed and carried out. New themes, understandings and 
potential change may evolve. Action can only be local and can take the form of self-
organising interaction. This puts local diversity, interaction and self-organisation at the centre 
of the creative process of organisational and professional development (Stacey et al., 2000). 
The leadership recognition of these ideas and themes waned, especially from the fall of 2007 
and onward. The turn in the leadership approach may mean that the possibility for 
developing forms of treatment, care and recovery that turn around the ability and power of 
the user in his/her relations and local context is weakened.  

 

The R&D team was downscaled, dismantled and excluded from important processes. Other 
leading professionals left the organisation as well. A leadership distance to the professionals 
was in fact established. From a relational perspective, recognised leadership is about the 
ability to take up, articulate and discuss emerging themes in such a way that it can help 
individuals and groups within the organisation to take a next step into the unknown future 
(Griffin and Stacey, 2005). Leaders should be able to take the attitude of others, articulate 
and discuss emerging themes and recognise individuals, groups and change processes. This 
departs from an EBMP perspective, in which leadership to a larger degree means to provide 
vision, targets, organisational design and creating the necessary management distance to 
the professions. The case shows a shift in leadership towards the latter approach, also with 
concern to R&D.   

 

The case reveals how management has constrained knowledge, communication and 
collaboration processes across organisational boundaries. However, the predominant trends 
or patterns of the EP, normalisation, recovery, empowerment and locally based mental 
health work immediately call for extensive collaboration and new knowledge in a myriad 
number of arenas outside the hospital. They call for new, relationally and contextually 
informed views on recovery, treatment and care, in which professionals in the specialist 
services must interact with a broad range of community professionals, service users, 
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academics and personal networks. This is rather easy to see, recognise and promote from a 
relational perspective on leadership and professional work. Within an EBMP perspective, 
there is a more restricted view on this question in accordance with professional and 
organisational overview, boundaries and control. It may be easier to still believe in overview 
and control if proper treatment and care seem to take place in arenas located inside 
historically well-known and accepted organisational, physical and professional boundaries. 
Other possible arenas or situations for treatment and care may not so easily be seen, 
recognised or stimulated.   

 

A relational view on professional knowledge allows for a multi-faceted perspective and 
practice. Treatment and care can then have different and varying content and forms. 
However, at the core of this view is relating, independent of the character of the problem or 
the formal status as service user, professional or leader. The person/citizen then inevitably 
becomes the most important actor in the recovery processes. A meaningful objection to this 
may be that a one-sided relational perspective might obstruct the dissemination of efficient 
principles of treatment in accordance with EBMP. In a systems view, knowledge is either 
individual or organisational (Stacey, 2001), which means a more professionally and 
managerially controlled approach to knowledge about treatment and care. This does not 
mean that a systems-based approach is inferior to a relationalbased approach. What it does 
mean is that it is different; therefore, different aspects of treatment and care are highlighted 
(and obscured). Such aspects can have tremendous consequences for the patients.  

 

The events created organisational problems in many respects. Views from many 
professionals and the supervisory commission expressed worries and unrest for how this 
affected the services for the users (Kontrollkommisjonen, 2008; Group of Doctors, 2009). 
There was a distinct increase in the sick leave rates in the department (Prosjektgruppe, 
2009). There were serious problems in the department’s working environment 
(Arbeidstilsynet, 2008; Helse Nordmøre og Romsdal HF, 2008). External evaluation reported 
that from 2007 and onwards entrenched values of involvement and collaboration were 
violated (Hegstad and Wall, 2008). One might ask whether the change in the management 
approach was necessary. It is not easy to know what space there was for a more relational-
based approach. Such an approach would entail conflicts, both ‘upwards’ and ‘downwards’. 
But it would probably have eased the collaboration and involvement in the staff.  

 

In 2008, when the DGM suggested that the R&D team should be organised at the CEO level, 
this could be understood as a determined step of exclusion. It entailed that the excluded 
R&D processes now had to take place in the informal ‘shadow organisation’. They were no 
longer part of the formal organisational processes in terms of budgets, approved agendas or 
recognised discussions in legitimate, formal meetings. One result was that the 
communication about R&D changed. The meetings and conversations in the R&D team 
gradually turned more informal, before fading out and disappearing by the spring of 2009. 
The exclusion was accomplished; this fact was eventually recognised by those of us who 
were participants and meant that some of the knowledge processes and themes had faded. 
It is not easy to say what this means in terms of treatment and care. Some of the ongoing 
conversations and knowledge processes were silenced. Nonetheless, we do not know if or 
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how they proceeded elsewhere in the organisation, among other professionals or service 
users.  

7. Conclusions – impacts from approaches to management 
and organisation  

The paper has highlighted how a professional R&D unit in a mental health department was 
established, reorganised, downscaled and dismantled. There was uncertainty, as well as 
different and contradicting views on the issue at various ‘levels’ of the organisation. At the 
CEO level, and later at the department level, there were probably objections to both the R&D 
work itself and to the organisational form. These objections may have rested on the ‘problem’ 
of controlling the created processes and outcomes of this in the meaning of themes, 
knowledge, collaboration and professional approaches. Comprehensive cuts in cost and 
workforce were very challenging in an organisation where such processes had been unheard 
of. In such a situation, management must find it tempting to try to control the ongoing 
knowledge processes. The exclusion and dismantling of the unit/team can be partially 
understood in this light.   

 

From the fall of 2007, a distinct turn in the leadership approach can be identified. This was a 
turn in the direction of analytical and (partly) systems thinking and practice, which involved a 
reduced focus and attention on new, contextually and relationally informed professional 
approaches and knowledge that were in accordance with the EP. The members of the R&D 
team and other professionals experienced exclusion from organisational processes and 
arenas. On the other hand, there were attempts to include professional actors such as 
psychiatrists, psychologists and private consultants. This may have led to a narrowing of the 
professional approaches in the direction of EBMP-based treatment and care. However, the 
responses to the induced changes in leadership and professional work could not be 
controlled.   

 

From a relational perspective, the work of the R&D team can be viewed as interesting with 
concern to knowledge about treatment and care due to the content, difference and 
professional pluralism revealed. The themes, processes and arenas linked to the 
professional trends of normalisation, recovery, empowerment and locally based mental 
health work are important. Here lies a potential for creating professional movement in the 
directions of recovery, relational orientation, valorised user roles and empowered helper 
roles. A move in these directions would probably be facilitated if management had 
recognised diversity in leadership, relational competence, diversity in knowledge and 
extensive inter-professional collaboration in new arenas. The exclusion and dismantling of 
the R&D team may represent a threat to the possibilities of such a development.  

 

It is difficult to say if or to what degree the analytical and systemic turn in management in the 
story told is leading towards a kind of EBMP-based treatment and care, with the 
corresponding roles for professionals and service users. The chances for such a 
development are definitely there, and the more recent years have shown an emergence of 
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leadership, knowledge and professional approaches that point in this direction. However, it is 
not possible to foresee what will happen in the future. For many, the establishment of a R&D 
unit and the start of organised R&D activity were unforeseen. Such a statement can be made 
about bigger events in society, and this uncertainty emphasises openness in regard to the 
professional development in years to come 

. 
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I denne artikkelen ser vi på hvordan ansatte ved en akuttenhet i psykisk helsevern for voksne opplever 
fenomenet samarbeid. Vi intervjuet sju ansatte for å finne ut mer om hvordan de opplevde samarbeidet 
med sine overordnede ledere og samarbeidet innad i enheten. Vi undersøkte også hvordan ansatte 
opplevde samarbeidet med «eksterne» aktører som ansatte i kommunene og den lokale høgskolen. 
Funnene viser at informantene opplever lite direkte faglig støtte fra overordnede ledere. Ledelsen 
legger først og fremst rammene for virksomheten og deltar lite i faglige diskusjoner. Innad i 
akuttenheten gir informantene signaler om en positiv faglig utvikling, bl.a knyttet til etablering av 
nettverksmøter. Det at mange ansatte har økt sin faglige kompetanse de siste årene trekkes også frem 
som en positiv faktor i forhold til samarbeidskvalitet. Teoretisk er artikkelen basert på 
kompleksitetsteori.  
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Innledning  

Betydningen av sykehusreformens innføring av bl. a. konsernorganisering og tydeligere mål- 
og resultatledelse for samarbeid innen psykisk helsevern, har vekket vår og mange andres 
interesse (Dimmen, 2009; Karlsson, 2008). Sykehusreformen ble iverksatt parallelt med 
Opptrappingsplanen for psykisk helse, men hvordan disse reformene sammen påvirker faglig 
samarbeid tas ikke opp i den ferske evalueringen av Opptrappingsplanen (Forskningsrådet, 
2009). Huxham og Vangen (2005) hevder at begrepene ledelse og samarbeid sjelden blir 
diskutert samtidig (Willumsen, 2009b). Dette er underlig fordi tverrprofesjonelt samarbeid ofte 
framstilles som positivt og ønskverdig, både i faglitteraturen og i offentlige planer som 
Opptrappingsplanen (Sosial- og helsedirektoratet, 2005), samtidig som det i 
forskningslitteraturen er økt interesse for tverrprofesjonelt samarbeid (Ashcroft & Meads, 
2005; Barr, 2005; Leathard, 2003) 

 

Samarbeid er svært viktig innen psykisk helsearbeid, fordi det ofte er mange fagfolk involvert 
når et menneske trenger hjelp (Axelsson & Axelsson, 2006). I Opptrappingsplanen står 
samarbeid sentralt også ved at relasjonelt og kontekstuelt orienterte faglige tilnærminger 
vektlegges, noe som kommer til uttrykk gjennom framveksten av nettverksarbeid, recove-
ryorientering, ambulant arbeid og psykisk helsearbeid i kommunene (Karlsson, 2008; Sosial- 
og helsedirektoratet, 2005; 2006).  

 

Det er imidlertid ikke noen konsensus om eller klar definisjon av begrepet tverrprofesjonelt 
samarbeid. I stedet ser vi at begrepet anvendes som om vi alle hadde en klar formening om 
hva det er. Slik er det selvfølgelig ikke, og vi har i denne studien tatt opp hva som legges i 
begrepet. Hovedproblemstillingen er: Hvordan opplever fagfolk i en akuttenhet for voksne at 
ledelse påvirker utvikling av tverrprofesjonelt samarbeid?  

 

For å finne ut dette har vi undersøkt:  

 

a) Hvordan fagfolk opplever relasjonen til overordnet ledelse1 og denne relasjonens 
betydning for tverrprofesjonelt samarbeid.  

b) Hvordan fagfolk opplever at interne ledelsesprosesser påvirker og endrer tverrpro-
fesjonelle samarbeidsrelasjoner.  

c) Hvordan fagfolk i akuttenheten opplever betydningen av andre eksterne samar-
beidsrelasjoner.  

 

 

                                                

1 Med begrepet overordnet ledelse mener vi her lederepå «avdelingsnivå» og «foretaksnivå», 
ledere som i utgangspunktet har lederoppgaver ut over virksomheten ved akuttenheten.  
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Teoretisk referanseramme  

I vår forståelse av ledelse og tverrprofesjonelt samarbeid bruker vi teorien om komplekse 
responderende prosesser (Johannessen, 2008; Stacey, 2003; 2005). Her ses individer, 
profesjoner og organisasjoner som relateringsprosesser som samtidig er både individuelle og 
sosiale (Mead, 1962; Stacey, 2003). I dette perspektivet handler ledelse om å anerkjenne 
mennesker og deres ideer eller faglige tilnærminger, og om hvordan slik anerkjennelse kan 
bidra til faglig utvikling (Griffin & Stacey, 2005). Med anerkjennelse mener vi å ta andres 
perspektiv (Vaage, 1998), det å «se om igjen» (re-cognize), gjenkjenne, erkjenne og styrke 
den andre (Schibbye, 2002). Ledelse som anerkjennelse dreier seg altså om å bringe fram 
egne og andres tema i samhandlingsprosessene.  

 

Ledelse ses som samhandlingsprosesser og ikke som bestemte aktiviteter (Christensen & 
Johannessen, 2005). I samhandlingen bringer ledere fram spørsmål og tema som fellesska-
pet anerkjenner som meningsfulle og viktige. En implikasjon av dette er at lederroller skapes 
og formes innenfor felleskapet (Stacey, 2005). Dette perspektivet på ledelse medfører 
forskningsmessig at det kan gis oppmerksomhet også til tema og spørsmål som ikke tas opp 
i ledelsesprosessene, og som slik kanskje holdes utenfor samtalen.  

 

Profesjoner forstås som yrkesgrupper der samhandlingsmønstre og identiteter samtidig er 
både stabile og i endring, formet bl.a. gjennom langvarige, spesialiserte utdanninger og på 
arbeidsplassene (Stacey, 2005; 2008). Tverrprofesjonelt samarbeid forstår vi som 
samarbeidsprosesser mellom fagfolk fra ulike profesjoner, enten i relasjoner med brukerne, i 
utviklingsarbeid, forskning eller på andre felles arenaer. Samarbeid kan preges både av 
harmoni, spenninger og konkurranse mellom fagfolkene. I en slik prosessorientert forståelse 
av samarbeid blir den profesjonelle forskjelligheten viktig fordi den skaper økte muligheter for 
bevegelse, endring og utvikling (Johannessen, 2008).  

 

Makt ses som påvirkning og endring av organisatoriske temaer og samhandlingsmønstre, og 
er en sentral dimensjon ved all relatering mellom mennesker. Relateringen både muligjør og 
begrenser våre handlinger – på samme tid. Slik inngår og endres maktforholdene i 
relasjonene også mellom ledere og fagfolk (Griffin & Stacey, 2005). Fordelen med et 
kompleksitetsteoretisk perspektiv på ledelse, samarbeid og makt er særlig at det åpner for å 
sette relateringsprosesser mellom mennesker i fokus og for å belyse den kontinuerlige og 
uforutsigbare endringen i samhandlingen (Christensen & Johannessen, 2005; Stacey, Griffin 
& Shaw, 2000).  

 

Metode  

Artikkelen er skrevet på bakgrunn av en forskningsstudie basert på kvalitative data. Data er 
samlet inn ved hjelp av forberedende feltarbeid og intervju med sju ansatte ved en 
akuttenhet i psykisk helsevern for voksne. På forhånd var nødvendige tillatelser innhentet 
både fra NSD/Personvernombudet og ledelsen ved enheten.  
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Gjennomføring  
Førsteforfatteren hadde i forkant av intervjuene et tre ukers hospiteringsopphold ved 
enheten. Det var et forberedende feltarbeid (Paulgaard, 1997; Wadel, 1991) der vi bl.a. fikk 
innsikt i faglig utvikling, ledelsesforhold og samarbeid og kunne vurdere aktuelle tema og 
spørsmål for intervjuene. Begge forfatterne har også i ulikt omfang gjennom flere år jobbet 
sammen med fagfolk og ledere i avdelingen. I tråd med et relasjonelt perspektiv på forskning 
ser vi at disse erfaringene har bidratt til å forme vår kunnskap om den virksomheten vi 
studerer (Stacey & Griffin, 2005). Tema og spørsmål som er satt fokus på i artikkelen har slik 
vokst fram relasjonelt. Det som kommer fram gjennom intervjuene er dermed del av en 
bredere prosess der både våre tidligere erfaringer og samhandlingen ved enheten inngår. Vi 
benyttet kvalitative intervju (Creswell, 1998; Kvale, 1994) og utarbeidet en semistrukturert 
intervjuguide med hovedvekt på tre tema: 1) Samarbeid innad og med andre, 2) ledelse og 
organisering og 3) andre faktorer som påvirker samarbeidsforhold. Intervjuene ble 
gjennomført i 2008.  

 
Utvalg og rekruttering av informanter  
Virksomheten var formelt organisert som resultatenhet i en tre-nivå modell. Det var 15 
døgnplasser og en gjennomsnittlig oppholdstid på knapt ti døgn i enheten. Av ca. 50 ansatte 
var det flest sykepleiere (vel 20), men også leger, psykologer, sosionomer, vernepleiere, 
fysioterapeuter, hjelpepleiere, aktivitører og kontorfaglig ansatte. Ved utvelgelsen av infor-
manter tok vi utgangspunkt i den profesjonelle bakgrunnen til de fagansatte. Informantene 
ble valgt ut primært ut fra spredning i profesjonsbakgrunn (Jacobsen, 2000). Innenfor 
sykepleiergruppa trakk vi informanter. På denne bakgrunnen kan utvalget sies å være et 
kombinert utvalg ut fra spredning og det typiske (sykepleiere). Sju informanter ble rekruttert 
fra en akuttenhet i psykisk helsevern ved et norsk helseforetak. Informantene fordelte seg på 
miljøterapeuter og såkalte stabsmedlemmer. To av informantene hadde profesjonsutdanning 
på universitetsnivå, mens de fem øvrige fordelte seg på høgskolegruppene. Av 
anonymiseringshensyn går vi ikke konkret inn på informantenes profesjonsbakgrunn eller 
stilling under presentasjon av funn.  

 

Åtte utvalgte informanter ble kontaktet telefonisk. Av disse var det kun en som ikke ønsket å 
være med, slik at vi sto igjen med sju informanter. Vi sendte et brev som beskrev 
undersøkelsen til dsse sju. Ingen trakk seg underveis. Alle skrev under et informert samtykke 
om å delta og ble gjort oppmerksom på at de når som helst kunne trekke seg fra 
undersøkelsen uten at dette fikk noen konsekvenser for dem. Alle intervjuene ble gjen-
nomført med begge forfatterne tilstede, og hvert intervju varte i ca. en og en halv time. 
Intervjuene ble transkribert, og utgjorde samlet ca. 74.000 ord.  

 

Analyse  
Vi valgte en ad hoc strategi (Kvale & Brinkmann, 2009) for å analysere intervjuene. Det 
innebar konkret at vi a) lyttet til intervjuene, b) leste igjennom dem og c) diskuterte funn oss i 
mellom. I følge Kvale og Brinkmann (2009) er dette en eklektisk analysestrategi som 
kjennetegnes av et åpent samspill mellom ulike meningsskapende analyseteknikker som å 
legge merke til mønstre/temaer og visualisering (f.eks illustrasjoner). Grovt sett vil en ad hoc 
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analysestrategi bevege seg fra det beskrivende og konkrete til det mer konseptuelle og 
abstrakte (Miles & Huberman, 1994). 

  

Alle informantene fikk anledning til å lese et tidligere manuskript av denne artikkelen og 
komme med sine synspunkter, noe flere har gjort. Vi har etter beste evne tatt hensyn til 
informantenes tilbakemeldinger. Dette anser vi som et viktig innsteg for å validere resulta-
tene, og en viktig del av analysen.  

 

Metodekritikk  
Intervjudataene for studien er begrenset. Vi har ikke intervjuet overordnede ledere eller 
eksterne aktører. Grunnen til dette er at det nettopp var synspunktene og opplevelsene blant 
fagfolk i akuttenheten vi ville studere. En slik avgrenset kvalitativ studie kan naturligvis kun gi 
oss et innblikk i hva en liten gruppe informanter opplever, og vi kan ikke trekke slutninger om 
at vi presenterer «hele» bildet av tverrfaglig samarbeid i akuttenheten. Vi anser likevel at en 
styrke ved studien er grunnlaget av kjennskap til og kunnskap om organisasjonen og 
omstillingsprosessen. De temaene som kommer fram har til dels vært sentrale også i andre 
studier (Berg & Oppigård, 2009; Iversen & Gammelsæter, 2009; Michaelsen, Vatne & 
Hollingen, 2007; Sjømæling & Vatne, 2009). Vi anser også at problemstillingen er svært 
relevant for fagfolk og ledere som arbeider med og i psykisk helsearbeid.  
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Resultater og diskusjon  

I figur 1 illustreres tre dimensjoner av forholdet mellom ledelse og tverrprofesjonelt 
samarbeid: Forholdet mellom fagfolk ved enheten og overordnede ledere (1), ledelse og 
samarbeid innad i enheten (2) og samarbeidet med andre – utenfor akuttenheten (3).  

 

 
Figur 1. Relasjoner innad I akuttenheten, med overordnede ledere og med andre aktører. 

 
Forholdet mellom fagfolk ved enheten og overordnede ledere  
På tidspunktet for undersøkelsen var avdelingen inne i en omfattende omstilling, som i 
hovedsak handlet om økonomiske innsparinger, omorganisering, nedbygging av 
døgnplasser og omstilling til mer polikliniske og ambulante arbeidsformer (Helse Nordmøre 
og Romsdal, 2007). Samtidig var det innført enhetlig ledelse og organisatoriske endringer i 
tråd med Sykehusreformens prinsipper (Iversen & Gammelsæter, 2009; Torjesen, 2007). 
Modellen med enhetlig ledelse avløste en ledelsesmodell som var mer kollegial og basert på 
parallelle faglige hierarkier (Torjesen, 2007).  

 

Flere av informantene opplever at overordnede ledere (avdelingsledelse og foretaksledelse) 
har stor avstand til det faglige arbeidet. De møter knapt disse lederne, og opplever ikke at 
deres handlinger og de prosessene de inngår i har så stor direkte betydning for det 
profesjonelle samarbeidet. En av informantene sier:  

Jeg vet ikke. Føler at det leddet er veldig fjernt fra oss i avdelingen.  

En annen sier:  
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Avdelingssjefen er en alt for perifer person i organisasjonen… Det er mange som sier 
nede hos oss:- Peder Ås, har aldri sett han jeg.  

 

To av informantene sier likevel at ledelsen til tross for avstand har hatt stor betydning for 
arbeidet ved enheten, men på en mer indirekte måte. De mener at økonomien er viktigst for 
ledelsen, ikke det faglige innholdet. En av dem sier det slik på spørsmål om hva som er 
motivasjonen for omstillingen:  

Økonomi. Det faglige drukner. Eller så er det ikke argumentert godt nok for. Hvis  
det finnes en faglig tenkning, så er den ikke kommunisert godt nok.  

Den andre sier at en trenger en avdelingsledelse som engasjerer seg faglig:  

…vi er avhengige av en avdelingsledelse som går sammen med fagfolkene og lytter til 
fagmiljøet.  

 

Det er altså flere av informantene som nesten ikke møter sine overordnede ledere. Sitatene 
gir også inntrykk av at fagfolk opplever at de overordnede lederne fokuserer mest på øko-
nomi og lite på det faglige innholdet. To informanter peker likevel på at omstillingen faglig er i 
samsvar med nasjonale planer og strategier, og at den bør forstås i en slik sammenheng.  

 

Grovt sett synes informantene å oppleve at overordnede ledelse skjer på avstand, der 
lederne prioriterer omstilling gjennom mål, personalrammer og økonomiske rammer. Dette 
samsvarer med utformingen av lederroller og -oppgaver som knyttes til sykehusreformens 
konsernorganisering og mål- og resultatledelse (Gammelsæter & Torjesen, 2005; Ramsdal & 
Skorstad, 2004; Torjesen, 2007). Denne «avstandsledelsen» oppleves i liten grad som 
samarbeid mellom overordnet ledelse og fagfolk, og fagfolkene synes i liten grad å oppleve 
anerkjennelse fra ledelsen. 

  

En konsekvens av avstanden kan være at viktige spørsmål som vokser fram i det faglige 
samarbeidet ikke blir tematisert og fulgt videre opp i ledelsesprosessene. Hvor stor plass får 
for eksempel diskusjoner knyttet til fagutvikling og tverrprofesjonelt samarbeid versus fokus 
på formell omstrukturering, innsparing og nedbemanning? I sykehusreformens ledelseslogikk 
er det ikke gitt at overordnede ledere skal involvere seg i nære samarbeidsrelasjoner med 
fagfolk (Gammelsæter & Torjesen, 2005). Derimot forutsettes enhetslederen å ivareta slike 
relasjoner, enten det gjelder fagutvikling, personalledelse eller arbeidsmiljø. 
Sykehusreformens ledelseslogikk kan slik føre til at overordnede lederne går glipp av viktige 
muligheter til samtaler om faglig og organisatorisk utvikling med fagfolkene. På den andre 
siden åpner denne logikken også for faglige og organisatoriske friheter. Så lenge man holder 
seg innenfor rammene, gis det store friheter til faglig utvikling.  

 

Ledelse og samarbeid innad  
Informantene gir uttrykk for et positivt syn på og anerkjennelse av enhetsledelsens betydning 
for utviklingen. Dette går særlig på dens evne og vilje til å ta opp og støtte utviklingen av nye 
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samarbeidsformer, særlig mot pasientnettverk, kommunene og høgskolen. De gir imidlertid 
uttrykk for denne anerkjennelsen på litt ulike måter. En sier for eksempel om enhetlig ledelse:  

Enhetslederen er jo avhengig av en medisinsk leder, også på enhetsnivå, om en kaller 
det det eller ikke… Har aldri skjønt begrepet egentlig. Så jeg vet ikke helt hva det står 
for. Men enhetsleder – det er jo en del viktige folk som har kommet i 
enhetslederposisjon og som har gjort mye bra.  

Her anerkjennes enhetsleders bidrag, uten at dette knyttes til bestemte tema eller ledelses-
prosesser. En viss spenning mellom ulike syn på ledelse kan anes: Informanten framhever at 
medisinsk ledelse fremdeles er viktig, selv om en har fått inn nye begreper som enhetlig 
ledelse, knyttet til ledelse av organisatoriske enheter.  

 

En annen informant sier dette om ledelsens betydning for utvikling av tverrprofesjonelt 
samarbeid:  

Kanskje enhetslederen har vært åpen for en del nye ideer og også en del andre som 
har innvirkning på hvordan avdelingen fungerer. Vi har jo blant annet i noen år hatt, vet 
nesten ikke hva den stillingen heter, en sånn fagutviklerstilling.  

En annen sier:  

Ja, fagutviklingskoordinator har alltid vært en viktig bit oppi dette, men vi hadde jo 
aksept fra Kari, som var enhetsleder. Kari støttet oss fullt ut.  

Her kommer det fram at enhetsleders anerkjennelse har vært viktig og også handler om å 
legge til rette for at flere kan bidra i utviklingen. Det pekes på at enheten har hatt fagutvikling 
som en sentral ledelsesoppgave – organisert bl.a.gjennom en egen fagutviklerstilling.  

 

Av nye samarbeidsformer var framveksten av nettverksarbeidet (Seikkula, 2000) det som 
kom tydeligst fram i intervjuene. Denne utviklingen har også fått betydelig oppmerksomhet 
utad, bl.a gjennom flere artikler (Berg & Oppigård, 2009; Sjømæling & Vatne, 2009), og 
preger enhetens vedtatte verdigrunnlag. Den vært drevet fram i et samarbeid mellom 
enhetsledelsen, fagfolk i enheten, avdelingens fag- og forskningsteam og ansatte ved høg-
skolen. Informantene opplever at nettverksarbeidet er viktig på flere måter: Det endrer 
samarbeidet mellom fagfolk fra ulike profesjoner, samarbeidet med andre profesjonelle 
(kommunene, høgskolen) og samarbeidet med brukerne/nettverket. En informant sier:  

Der er alle like viktig. Bestemor er viktigere enn den legen som er med. Alle som er 
med får ha sin mening. Det er viktig det som blir sagt.  

 

En annen sier:  

…, men akkurat i nettverksmøtet så er det egentlig annerledes,… for nettverks- 
møtet organiseres jo sånn at pasienten selv på en mer grunnleggende måte har 
styringen. Altså, det er jo en sånn geriljagruppe, som det har blitt kalt, som står for 
nettverkstilnærmingen.  

En tredje sier imidlertid:  
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Nettverkstanken har blitt etablert. Den er en selvfølge, men den er jo ikke integrert……, 
det snakkes nettverk, men det er jo de færreste innleggelsene hvor det blir realisert et 
nettverksmøte. Og det er interne uenigheter om hvor nyttig det er.  

 

Nettverkstilnærmingen oppleves som viktig ved at den fører til at det fortelles andre historier, 
at brukerne og nettverket lyttes til og at fagfolkene får andre, mer likestilte roller – i relasjon til 
hverandre og brukerne/nettverket. I dette ligger viktige elementer av gjensidig anerkjennelse, 
ved at «alle er like viktige». Likevel kommer det også fram at det er uenighet om nytten av 
tilnærmingen, at den eksisterer ved siden av andre tilnærminger og ikke er integrert i 
arbeidet. Dette kan bety at nettverksarbeidet ikke er etablert som stabile 
samhandlingsmønstre ved enheten.  

 

Nettverksarbeidet framstår som en litt «egenartet» tilnærming, med sine mer likestilte 
relasjoner og roller, både mellom profesjonelle og i forhold til brukerne/nettverket. 
Nettverkstilnærmingen er tverrprofesjonelt orientert, og tverrprofesjonelt samarbeid kunne 
vært gjort til et viktig og mer eksplisitt ledelsestema – også med tanke på videreutvikling ved 
andre tilnærminger og fora som for eksempel behandlingsmøter, miljøterapi, gruppeterapi, 
samarbeidsmøter eller rapporter. Informantene gir i liten grad uttrykk for at tverrprofesjonelt 
samarbeid er et slikt viktig ledelsestema.  

 

Samarbeidet med andre – utenfor akuttenheten  
Profesjonelle ved enheten hadde et omfattende samarbeid med fagfolk ved andre enheter, 
med avdelingens fag- og forskningsteam, med den lokale høgskolen og med profesjonelle i 
kommunene (jfr. figur 1). Også brukerne og nettverket utgjør en tydelig samarbeidsrelasjon.  

 

Et samarbeidstema som ble tatt opp i intervjuene var bruken av Individuell Plan (IP) og om IP 
bidrar til å fremme samarbeid. IP er et «planverktøy» som mennesker med behov for 
langvarige og koordinerte tjenester har rett til. Samarbeid mellom tjenesteytere fra ulike 
tjenester, sektorer og forvaltningsnivåer er ofte en forutsetning. En informant sa følgende:  

Jeg har inntrykk av at dette med individuell plan fungerer dårlig. For det første tenker 
jeg at det virker som at vi har et delt ansvar, spesialisthelsetjenesten og kommunene. 
Det synes ikke jeg er riktig. Jeg synes at kommunene skulle hatt et større ansvar enn 
det vi har i psykiatrien.  

 

Informanten gir klart uttrykk for at IP fungerer dårlig og at kommunene burde ha et klarere 
ansvar for utarbeiding og koordinering. Flere andre informanter opplever også at IP ikke 
fungerer etter hensikten. Dette begrunner de på flere måter: Brukerne har i liten grad 
eierforhold til planene, det er for lite bevissthet om IP blant fagfolkene og det blir ikke 
oppfattet som en sentral faglig oppgave. Vårt klare inntrykk fra intervjuene var at IP heller 
ikke var noe sentralt ledelsestema, verken internt eller utad. Ut fra kompleksitetsteori er det 
er ikke overraskende at et «plansystem» som IP fungerer dårlig når planleggingen ikke 
gjøres til et viktig spørsmål i samhandlingen (Stacey, 2005; Thommesen, Normann & 
Sandvin, 2008). Ikke minst må brukerne sjøl ha en sentral rolle i planleggingen av egen 
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framtid (Michaelsen, Vatne & Hollingen, 2007). Hvis bruken av IP var blitt gjort til et viktigere 
ledelsestema, ville kanskje informantenes opplevelser av IP vært andre og mer positive?  

 

Mange ansatte hadde de siste årene deltatt i kompetanseutvikling i form av kurs og videre- 
og etterutdanninger. Informantene sier at dette har betydd svært mye for utvikling av 
samarbeidsrelasjoner. Det har vært avgjørende for framveksten av nye faglige tilnærminger, 
spesielt for utvikling av nettverksarbeidet. Flere viser også til en positiv utvikling med tanke 
på å verdsette brukerne og deres erfaringer i samhandlingen. Mange opplever at de er mer 
kompetente og har mer å bidra med faglig enn før. En informant sier om de som har tatt 
utdanning:  

… sånne som går på sånne utdanninger, de kan mer, synes jeg. De er mer observant 
og, jeg vet ikke, de tenker kanskje mer likt enn de som ikke har gått på noe.  

 

Dette kan tolkes slik at kompetanseutviklingen også har ført med seg en utvikling i retning 
gjensidig faglig anerkjennelse mellom fagfolk fra ulike profesjoner. Informantene legger vekt 
på at kompetanseutvikling har vært et viktig ledelsestema ved enheten i flere år, løftet frem 
både av tidligere avdelingssjefer, fagutviklingskoordinator, enhetsleder og sentrale fagfolk. 
Det har vært vilje til å bruke tid, penger og personell til formålet. Informantene ser her en 
sammenheng: Fokuset på og samarbeidet om kompetanseutvikling har medført prosesser 
som i sin tur har bidratt til å endre samarbeidet både internt og i forhold til brukerne, 
nettverket og kommunene.  

 

Oppsummerende diskusjon og avslutning  

Så langt har vi altså sett at overordnet ledelse skjer i stor avstand til fagfolkene, som opple-
ver at lederne leder gjennom økonomi og rammer for virksomheten. Dette er helt i tråd med 
sykehusreformens logikk og det synes å være få anledninger til samtale og samhandling 
mellom overordnede ledere og fagfolkene. Enhetsledelsen oppleves som nær og de interne 
ledelsesprosessene er til dels gjensidig anerkjennende. Nettverksarbeidet har et 
tverrprofesjonelt preg og har vokst fram gjennom anerkjennende samarbeid internt og med 
andre fagfolk. Kompetanseutviklingen har medført prosesser som har bidratt til å endre og 
utvikle det tverrprofesjonelle samarbeidet. Omstilling i enheten skjer innen rammene av 
sykehusreformens organisasjons- og ledelsesprinsipper hvor overordnet ledelse skjer pri-
mært gjennom mål, rammer og resultatkrav, ikke gjennom nær og direkte samhandling med 
fagfolk. Dette erfares av informantene som «ledelse på avstand», der makten på viktige 
områder hierarkiseres og fjernes fra fagfolkene. Imidlertid framstår dette også paradoksalt, 
ved at ledelsesformer der overordnede ledere ikke har nær relasjonell kontakt med 
fagfolkene, også medfører at lederne «mister» viktige muligheter for å påvirke samhandlin-
gen (Johannessen, 2008).  

 

De lokale deltakerne skapte fagutvikling gjennom samhandlingsprosesser innad og i forhold 
til andre (brukerne/nettverket, kommunene, høgskolen). Utvikling av nettverksarbeidet ble en 
viktig faglig nyskaping. Flere informanter beskriver noen av disse relasjonene litt spøkefullt 
som en slags «geriljavirksomhet». Begrepet «gerilja» forstår vi som betegnelse på 
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ledelsesprosesser drevet fram utenfor kontrollen til overordnede ledere og ledende 
profesjoner. Mer likestilte relasjoner mellom fagfolk fra ulike profesjoner og i forhold til 
brukerne/nettverket ble viktige følger. Dette kan være viktige forutsetninger for vellykket 
samarbeid (Barr, 2005). Det synes som at det er initiativene, personene og de relasjonelle 
prosessene som har vært viktige i denne endringen – mer enn den formelle organisasjons-og 
ledelsesmodellen. Deltakerne i «geriljaen» har tatt relasjonell makt og kontroll ved at de har 
vært de reelle lederne, ved å drive fram endringene slik at ulike fagfolk, brukerne og deres 
familie/nettverk anerkjennes. Den organisatoriske og faglige friheten har vært viktig, slik også 
anerkjennelse fra enhetsledelsen har vært.  

 

Ledelsesprosessene internt i enheten oppleves som nære, kontinuerlig i bevegelse og 
gjensidig anerkjennende – en form for «nærhetsledelse». Delvis preges de av at faglig 
utvikling er på dagsorden, gjennom temaer som nettverksarbeid og kompetanseutvikling. Det 
er likevel mange potensielt viktige tema som i liten grad tas opp. Gjennom intervjuene er 
flere slike avdekket: Utvikling av tverrprofesjonelt samarbeid, «spredning» av erfaringer fra 
nettverksarbeidet og bruken av individuell plan. En grunn til dette kan være at enkelte tema 
kan være utfordrende for identiteten, maktforholdene og etablerte samhandlingsmønstre 
mellom profesjonsgruppene (Stacey, 2005). Det kan derfor være vanskelig for interne ledere 
å ta opp slike tema på på konstruktive, anerkjennende måter. Kanskje det er her 
overordnede ledere i større grad bør spille en rolle?  

 

Intervjuene gir ikke noe entydig svar på hva informantene legger i begrepene tverrfaglig og 
tverrprofesjonelt samarbeid. De synes å ha en pragmatisk tilnærming; Tverrfaglig og 
tverrprofesjonelt samarbeid skjer når fagfolk med ulik fag- eller profesjonsbakgrunn sam-
arbeider om noe. Slikt samarbeid oppfattes som viktig fordi ulike forståelser, tilnærminger og 
tiltak kan utfylle hverandre til en bedre «helhet». Dette samsvarer med det som legges til 
grunn for eksempel i Sosial- og helsedirektoratets veiledere (Sosial- og helsedirektoratet, 
2005), og i deler av faglitteraturen (Jacobsen, 2004; Larsen, 1994). Fra et 
kompleksitetsteoretisk perspektiv er dette komplementære perspektivet vesentlig. Det utvider 
den tidligere mer ensidige fagligheten i feltet, og åpner for gevinster eller synergier gjennom 
bidrag fra aktører med bakgrunn fra ulike fag og profesjoner (Willumsen, 2009a).  

 

En kompleksitetsteoretisk forståelse av og begrunnelse for tverrprofesjonalitet legger 
imidlertid også vekt på forskjellighet og bevegelse: Forskjellighet i forståelse og tilnærming 
skaper grunnlag for bevegelse, endring og utvikling i samhandlingen. Denne bevegelsen er i 
stor grad uforutsigbar, den kan være transformativ, dvs. den kan bevege seg ut over den 
forhåndsdefinerte helheten og inn i det nye og ukjente. Fra en slik synsvinkel vil tverr-
profesjonalitet være viktig i psykisk helsevern hvis man vil skape bevegelse, endring og 
faglig utvikling i feltet, slik både myndighetene, fagfolkene og brukerne gir uttrykk for.  

 

Et sentralt spørsmål er om kompetanseutvikling blant fagfolkene i seg sjøl styrker det 
tverrprofesjonelle samarbeidet. Den styrkingen som kommer fram kan imidlertid også 
forklares med at kompetanseutviklingen faktisk har gitt relevant forståelse og tjenlige 
redskaper, altså at styrkingen er betinget av hva man faktisk har lært. Erfaringene fra 



   Oppsummerende diskusjon og avslutning  

177 

nettverksarbeidet tyder på det, og læringen kan ha medført endring i faglig identitet og makt, 
blant annet i forholdet mellom profesjonene (Stacey, 2005). Det er nærliggende at 
hjelpepleiere, sykepleiere eller sosionomer som tilegner seg kunnskap og forståelse som 
oppleves som relevant og viktig i samhandlingen, anerkjennes på en annen måte enn tidli-
gere av brukere, kolleger og samarbeidspartnere. De som har deltatt i eller drevet fram de 
faglige endringene kan slik ha styrket sin relasjonelle makt.  

 

Sammenfattende er det ingen ens opplevelser blant informantene om hvordan ledelse 
påvirker utvikling av tverrprofesjonelt samarbeid. Det kommer heller ikke fram noen entydige 
ønsker om andre former for ledelse, selv om flere gir uttrykk for at både overordnede og 
lokale ledere er viktige for å utvikle samarbeid. Det virker ikke som fagfolkene har så store 
forventninger til lederne, noe som delvis kan forklares med erfaringene fra «ledelse på 
avstand». Det kan også være at fagfolkene, uavhengig av formell ledelsesmodell, heller ikke 
fra tidligere har erfaringer med overordnede ledere som har vært opplevd og anerkjent som 
viktige for samarbeidsutvikling.  

 

Fra et kompleksitetsteoretisk ståsted vil vi peke på at ledere, uavhengig av «nivå», kan være 
viktige med tanke på utvikling av samarbeidsrelasjoner (Johannessen, 2008). Det har vi her 
sett i tilknytning til kompetanseutvikling og spesielt i utviklingen av nettverksarbeidet. Ledelse 
utgjør en form for samarbeid som er vesentlig for samarbeidsutvikling i bredere forstand. 
Ledelse og samarbeid er altså prosesser som er tett sammenvevde (Griffin & Stacey, 2005; 
Willumsen, 2009b). Et sentralt spørsmål i forhold til videre utvikling er da om og hvordan 
lederne vil eller evner å løfte fram tema som gjensidig anerkjennes som viktige, og som 
nettopp berører og forutsetter tverrprofesjonelt samarbeid. 
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Summary  

Hans Petter Iversen & Atle Ødegård  

Collaboration and Leadership in an Emergency Ward  
The present study investigates professionals’ perceptions of leadership and interprofessional 
collaboration (IPC), in the field of mental health care for adult inpatients in an emergency 
ward. The primary aim of this paper is to develop insight into the relation between leadership 
and interprofessional collaboration, as perceived by a group of professionals. Seven 
informants were recruited and interviewed using a semi-structured interview. The central 
analytic tools were categorization, together with condensation and interpretation. Complexity 
theory is used as the central theoretical approach, to elaborate on the relational processes, 
as expressed by the informants. The findings are presented and illustrated in a tentative 
model focusing on 1) relations between corporate management and professionals in the 
emergency ward, 2) leadership and collaboration within the emergency ward and 3) 
collaboration between professionals in the emergency ward and external partners. The main 
findings show that the informants seem to experience a lack of support from the corporate 
management in the professional operation of the emergency ward. The internal leadership 
processes in the emergency ward are perceived as processes of mutual recognition – with 
positive effects on collaboration. Furthermore, the emergence of network meetings as a 
therapeutic approach seems to have given positive effects on interprofessional relations, 
within the ward as well as with external actors.  
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	Etter at jeg tok utdanning som hjelpepleier i psykiatri på 1970-tallet, har jeg hatt en lang historie i og med psykiatri og psykisk helsearbeid. Denne historien har bestått av et mangfold av relasjoner. Erfaringene jeg har gjort er derfor også mangfoldige. Jeg har bl.a. jobbet som hjelpepleier i psykiatrisk sykehus, sosialarbeider i en kommune, daglig leder i en interesseorganisasjon for funksjonshemmede, psykiatriplanlegger i en fylkeskommune, rådgiver på psykisk helse-området i et helseforetak, leder i en fag- og forskningsenhet i en psykiatrisk avdeling og høyskolelektor ved en Høyskole.
	Disse relasjonene og erfaringene er preget av både stabilitet og forandring. Stabiliteten representeres av en kontinuerlig og omfattende interesse for og engasjement i hva som har skjedd på dette samfunnsområdet både faglig og organisatorisk, og av det jeg oppfatter som en ganske kritisk holdning og tilnærming til virksomheten. Jeg har særlig vært kritisk til forståelsen av brukernes problemer som objektive sykdommer, til den relativt langvarige institusjonaliseringen som har foregått og til den ganske omfattende bruken av tvang og makt.
	Forandringen har særlig bestått i en framvoksende oppmerksomhet omkring brukernes store muligheter til å komme seg fra vanskelige problemer og (gjen)vinne makt over og kvalitet i eget liv (Topor 2006; Borg 2007). I tillegg har jeg gradvis interessert meg mer for og gått dypere inn i forståelsen og betydningen av endringer i organisasjons-, ledelses- og samarbeidsforhold. Dette har særlig vært knyttet til forholdet mellom faglig arbeid og organisering/ledelse. Jeg har gradvis kommet til å se fag, organisering og ledelse som ulike sider av samme sak; kroppslig relatering mellom mennesker. Altså hvordan mennesker forholder seg til og kommuniserer med hverandre gjennom verbalt språk og andre symboler, uten noen inndeling i ulike faglige verdener eller organisasjons- og ledelsesverdener.
	I denne sammenhengen kom jeg i kontakt med reformene på psykiatri- og psykisk helse-området fordi jeg var koordinator for opptrappingsplanen for psykisk helse i det lokale helseforetaket (før 2002 også i det fylkeskommunale "regimet"). Fra denne rollen kom jeg i nær kontakt med avdelingsledelsen i voksenpsykiatrien, blant annet på grunn av kjennskap til og kunnskap om reformen og reformens pengestrømmer ("opptrappingsmidler"). Jeg ble rekruttert inn til å lede arbeidet med å styrke fagutvikling og forskning i avdelingen (herunder skaffe penger til slik aktivitet), men også til å bidra i avdelingen på andre måter (bl.a. informasjon, organisering og strategi). Jeg viser i denne sammenhengen spesielt til Artikkel 3 i denne avhandlingen.
	Dette var en organisatorisk "plassering" i sykehuspsykiatri, fysisk lokalisert i et eldre psykiatrisk sykehus. Dette bragte meg i kontakt med fagfolk i en fag- og forskningsenhet, med organisatoriske ledere og med fagledere og fagansatte fra ulike profesjoner som var interessert i eller var i gang med fagutvikling og/eller forskning. Forskning og utvikling ble altså tematisert i den daglige virksomheten. Her var det også omorganiseringsprosesser i gang, der sykehusreformens organisatoriske mønstre skulle virkeliggjøres lokalt. Disse prosessene måtte også ta hensyn til opptrappingsplanens mer faglig pregede mønstre som skulle bidra til endring og modernisering av Psykisk helsevern. Fagutvikling og forskning var viktige elementer og tema i disse endrings- og moderniseringsprosessene. Jeg kom slik i nær kontakt med fagutvikling og forskning på området. Det var da også lett å tenke om og begynne å planlegge egne forskningsprosjekter. Helt fra starten har det vært vesentlig for meg å prøve å forstå bedre prosesser som jeg har vært del av og vært med på å påvirke.
	Både faglig utvikling og organisasjons- og ledelsesforhold på psykisk helse-området har de siste 15 årene vært gjenstand for omfattende nasjonale reform- og omstillingsprosesser, særlig gjennom ”Opptrappingsplanen for Psykisk Helse” (St.prop. nr. 63 (1997-98)), ”Sykehusreformen” (Ot. prp. nr. 66 (2000-2001)), og fra 2009 den såkalte ”Samhandlingsreformen” (St.m. nr 47 (2008-2009)). Her har også dette med flyt av pasienter, kunnskap og informasjon fått mye oppmerksomhet, noe som har bidratt til å gjøre logistikk til et relevant begrep. Disse reformene har bidratt til vidtgående endringer på området, der fag og faglighet, organisering og ledelse gjennom komplekse prosesser veves sammen. Det ble derfor naturlig og vesentlig for meg å utforske ulike sider av disse prosessene nærmere. Tverrprofesjonelt samarbeid er en slik side.
	Jeg har studert forandringsprosesser i det som kan kalles en profesjonell organisasjon, innen psykiatri og psykisk helsearbeid. Med profesjonell organisasjon, mener jeg en organisasjon dominert av fagansatte fra en eller flere profesjoner. I en slik organisasjon har fag og profesjon en sterk autoritet (Jacobsen og Thorsvik 2002; Griffin og Stacey 2006; Iversen og Gammelsæter 2012), ofte som alternativ til organisatorisk ledelse. I studien blir følgende hovedproblemstilling undersøkt:
	Logistikkerfaringer i psykiatri og psykisk helsearbeid: Om forståelse, organisering og ledelse av relasjoner i en profesjonell organisasjon i omstilling.
	De viktigste forskningsspørsmålene som ble stilt for å belyse denne hovedproblemstillingen var følgende:
	1. Hvordan påvirker Sykehusreformen og Opptrappingsplanen logistikken i psykisk helsevern gjennom de fag-ideologiske retningene reformene favoriserer?
	3. Hvordan påvirker tilnærminger til organisering og ledelse pasientbehandling – gjennom innvirkning på kunnskapsprosesser?
	4. Hvordan opplever fagfolk i en akuttenhet for voksne at ledelse påvirker utvikling av tverrprofesjonelt samarbeid?
	Jeg vil i kapittel 2 komme nærmere inn på hvordan disse spørsmålene har vokst fram og endret seg i underveis i prosessen. Teoriutvikling og datainnsamling eller dataskaping gjennom deltakelse og forskjellige kvalitative metoder bidrar til å utvikle og mer eller mindre svare på spørsmålene. Gjennom de fire artiklene i avhandlingen forsøker jeg å møte hvert av de fire spørsmålene over. I kapittel 3 tar jeg nærmere opp sammenhengen i tematikk og spørsmål i og mellom de ulike artiklene.
	Det har ut fra mine erfaringer med psykisk helsevern og psykisk helsearbeid vært sentralt å forholde meg til det som foregår på psykisk helse-området lokalt, dvs. i det lokale sykehuset/helseforetaket og i deltakernes samhandling med brukerne og aktører i kommunene. Samtidig har også sammenhengen med det som foregår nasjonalt og internasjonalt på dette området vært vesentlig. Ikke minst gjelder det innholdet i og betydningen av de nasjonale reformene. I sykehusreformen lå omfattende muligheter for å påvirke og endre virksomheten, blant annet gjennom endrede betingelser for å styre, organisere og lede organisatoriske ”enheter”. I opptrappingsplanen lå spennende perspektiver på endringenes faglige retninger, der utvikling av brukerorienterte, relasjonelle og kontekstuelle synsmåter og tilnærminger var sentralt.
	Med bakgrunn i disse erfaringene og denne interessen har jeg ønsket å gå inn og undersøke nærmere reformene og hvordan de gjennom sine mønstre er med på å prege utviklingen lokalt. Det ble da nødvendig å studere prinsippene og mønstrene reformene hviler på, og hvordan de kommer til uttrykk og spesifiseres i den lokale samhandlingen – mellom lokale deltakere. Når sentrale betingelser for slik samhandling ble endret gjennom innføring av ny finansieringsmodell i det regionale helseforetaket høsten 2005 (Helse Midt-Norge RHF 2005), var dette en god anledning til å studere hvordan endringene ble iverksatt i psykisk helsevern lokalt. Jeg valgte å se spesielt på tre sider av denne endringen eller omstillingen: For det første ledelsen av omstillingsprosessene i en psykiatrisk avdeling, dernest hvordan omstillingsledelsen fikk betydning for kunnskapsutvikling og faglige tilnærminger, og til slutt hvordan fagansatte i en akuttenhet opplever at endringer i organisering og ledelse påvirker og endrer faglige samarbeidsrelasjoner.
	Omstillingene er relatert til logistikk og verdikjedeledelse, ved at de bl. a. handler om effektiv organisering, samhandling innen og mellom formelle organisatoriske enheter og nivåer, ekstern samordning og ”sluttbrukerens” plass og innflytelse i tjenestene. I helsevesenet generelt og ikke minst i psykisk helsevern har det ofte og gjennom lang tid vært snakket og skrevet om behandlingskjeder (eller -nettverk) (NOU (1997:2) ; St.meld. nr 27 (1993-94)). Helsevesenets organisering omtales dermed relativt eksplisitt som logistikksystemer. Logistikk kan forstås som hvordan vi planlegger, styrer, organiserer, leder og gjennomfører strømmer av varer, tjenester og informasjon i organisasjoner (Johannessen og Solem 2007). Det er et vesentlig spørsmål om det er fruktbart å forstå organisering, ledelse og faglighet i psykiatri og psykisk helsearbeid innenfor en tradisjonell kjede- eller nettverkstenkning, eller om logistikkbegrepet her alternativt kan og bør utvides, slik at det blir større rom for uforutsigbar, framvoksende samhandling mellom mennesker.
	Utviklingen av logistikk og senere Supply Chain Management (SCM) har hatt et sterkt preg av teknisk-økonomisk rasjonalitet (Johannessen 2003b). Dette har vi sett utviklet gjennom militære operasjoner, samlebånd i produksjonsbedrifter, hierarkisk og funksjonell industriell organisering og senere gjennom forsøk på reorganisering av prosesser på tvers av funksjonelle grenser. Til grunn for dette ligger to dominerende organisasjonsparadigmer i feltet: For det første den analytiske, mekaniske retningen som inkluderer funksjonell organisering. Dernest også en mer prosessorientert organisering som også handler om koordinering av forsynings- eller verdikjeder på tvers av enkeltorganisasjoner. 
	Disse retningene preger derfor også organisasjons- og ledelsestenkningen på området (Johannessen 2003b). Organisasjoner ses lett som objekter eller systemer, som kan designes og styres ovenfra av ledere og eiere (Johannessen 2003b; Johannessen 2003a; Johannessen og Solem 2007). Lederne utstyres med evner til frie valg og muligheter for å styre organisasjonene. Ikke-ledere håndteres mer som ufrie ”følgere”. Denne dualismen blir sjelden problematisert. Tilsvarende innvendinger kan rettes mot logistikktenkningen i sykehus og psykiatri, der den uttrykkes for eksempel i form av sterkere fokus på prosessbaserte virksomhetsmodeller og standardiserte behandlingslinjer (St.m. nr 47 (2008-2009) ; Ramsdal og Ramsdal 2007; Fineide 2012; Iversen 2013). 
	Slik moderne logistikk- og verdikjedeledelse har utviklet seg teoretisk og praktisk er det på mange måter det samme som utvikling og ledelse av organisasjoner, i alle fall når logistikk er avgjørende for disse organisasjonenes verdiskaping (Johannessen og Solem 2007). Da er det rimelig også å ta i betraktning relasjoner og relasjonelle forhold ved logistikk- og verdikjedeledelse på samme måte som i teorier om organisering og ledelse for øvrig. I denne studiens forståelse av logistikk og SCM utvides og endres derfor de tradisjonelt dominerende oppfatninger av logistikk. I tillegg: Når logistikkbegrepet også benyttes i en kompleks og multifaglig behandlingsorganisasjon blir de relasjonelle forutsetningene og kravene enda tydeligere. Dette fordi det i tillegg til forhold hos brukeren (lidelse), nettopp er relasjonen mellom fagutøvere og brukere - og i neste omgang sammenhengen mellom ulike faglige bidrag - som er selve utgangspunktet for virksomheten. Da har det vært nødvendig her å inkludere også faglig (be)handling - herunder faglig forståelse og samarbeid mellom fagansatte - i logistikkbegrepet. 
	Altså forstås ledelse, behandling og faglig samarbeid her som viktige sider ved logistikk og SCM – som forhold mellom mennesker (Iversen og Gammelsæter 2012). Og det er disse sidene av logistikk og SCM som først og fremst vies oppmerksomhet i denne avhandlingen. Man vil derfor her ikke finne for eksempel matematiske/statistiske modeller for logistikkledelse. Det er en ambisjon og et håp at avhandlingen skal bidra med noe vesentlig nettopp her: Ved å vise vesentlige sammenhenger innen og mellom fagområder og tjenesteområder, og hvordan noen slike sammenhenger kan forstås og kommer til uttrykk på psykisk helse-området. Altså hvordan kunnskap om og forståelse av sykdom, bedringsprosesser og (be)handling (også) er dypt forbundet med samfunnets måter å styre, organisere og lede organisasjoner og relasjoner på - nettopp på dette området. Når dette her knyttes til logistikk og SCM, er dette også med mål om å bidra til logistikkforskningen, nettopp ved å inkludere menneskelige relasjoner på en ny måte innen dette fagområdet. Logistikk- og verdikjedeledelse blir ellers tatt nærmere opp i teorikapitlet (Kap. 3). 
	Den teoretiske tilnærmingen jeg i hovedsak bygger på i denne avhandlingen er kompleksitetsteori, nærmere bestemt tenkningen om komplekse responderende prosesser (Johannessen 2003a; Griffin og Stacey 2005; Johannessen og Solem 2007; Johannessen 2010). Slik sett knytter jeg min logistikkforskning til en ganske ny, kompleksitetsteoretisk tilnærming til og fagtradisjon innen organisasjon, ledelse, logistikk og SCM (Johannessen og Solem 2007). Det er altså også et mål å bidra til videre utvikling av forskning i en slik kompleksitetsteoretisk tradisjon (Christensen 2003; Johannessen 2003a; Johannessen 2010). Dette er en relasjonell og transformativ teoretisk tilnærming. Fukuset er prosessuelt og interaksjonistisk, altså på kontinuerlig pågående kommunikasjonsprosesser mellom menneskene i virksomheten. Det er da ikke noe skille mellom struktur og prosess. Mennesker og organisasjoner ses som relasjonelle prosesser, ikke som systemer eller strukturer. Det er heller ikke noe grunnleggende skille mellom individ, gruppe og samfunn. Denne teoretiske tilnærmingen blir ellers nærmere framstilt og begrunnet i teorikapitlet.
	Det er også et mål å bidra til den norske og skandinaviske organisasjons- og ledelsesforskningen om offentlige reformer (Blomgren og Sahlin 2007; Christensen og Lægreid 2007a; Berg et al. 2010; Christensen og Lægreid 2011; Torsteinsen 2012b), også innen helsesektoren (Opedal og Stigen 2005; Borg 2007; Kjekshus og Harsvik 2007; Ramsdal og Ramsdal 2007; Torjesen 2007; Berg et al. 2010; Johansen et al. 2010; Lindberg et al. 2012). Mye slik forskning i Skandinavia er gjort ut fra et institusjonelt eller skandinavisk nyinstitusjonelt perspektiv. Skandinavisk nyinstitusjonalisme ble som begrep trolig brukt første gang i 1996 av Guje Sevon og Barbara Czarniawska (Czarniawska og Sevon 1996; Lindberg 2002; Røvik 2007). I følge Røvik (2007) er denne retningen inspirert både fra klassisk institusjonalisme og fra en translasjonsteoretisk tradisjon. Innenfor den translasjonsteoretiske retningen er man opptatt av hva organisasjonsprosesser gjør med ideer og oppskrifter som er "på reise", oversettes og spres (Nilsen 2007; Røvik 2007). Ideer ses da som som representasjoner av noe som imiteres og endres gjennom oversettelsesene (Czarniawska og Joerges 1996; Czarniawska og Sevón 2003; Røvik 2007; Christensen et al. 2009). 
	Når slik forskning om reformer og lokal iverksetting av reformer gjøres ut fra et kompleksitetsperspektiv, settes fokuset enda tydeligere på relasjoner og relasjonelle prosesser mellom menneskene. Dette gjelder ulike sider av slike reformer: Iverksetting, ledelse, kommunikasjon, formell organisering, makt, identitet, lokale variasjon og bredere samfunnsmessige mønstre (Griffin og Stacey 2006; Johannessen 2010). Hensikten da vil være både å forstå og vise relasjonelle, prosessuelle sider – både i mikro og makro – som ikke så lett lar seg forstå eller kommer fram med andre teoretiske tilnærminger. Men det vil også være å skape mening i og tydeliggjøre egne erfaringer i slike prosesser. Det er også en vesentlig del av hensikten med bidragene i denne avhandlingen.
	Den lokale utviklingen på psykiatriområdet har til dels vært preget av turbulens og konflikt, noe som beskrives og analyseres nærmere spesielt i artikkel 2 (om den lokale omstillingen), men også gjennom artikkel 3 og 4. I denne utviklingen har noen bestemte sider ved organisering og ledelse vokst fram og etter hvert blitt tydeligere for meg; Forståelsen av den formelle organiseringens konsekvenser for kontakt, nærhet og avstand, hvordan ledelse kan inkludere og ekskludere både tema og mennesker, betydningen av formulering og reformulering av omstillingens temaer, betydningen av oppmerksomhet, flyt og spontanitet i kommunikasjonen, betydningen av lokal deltakelse og ikke minst betydningen av gjensidig anerkjennelse. Det samme gjelder vesentlige sider av fag og faglighet; Betydningen av nærhet, hierarki og relasjonell avstand mellom behandlere og pasienter, nærhet og avstand mellom ledere og fagansatte, relasjonelle ulikheter i forskjellige faglige tilnærminger og relasjoner i tverrprofesjonelt samarbeid.
	Disse sidene har vokst fram til å bli sentrale i min egen tenke- og skriveprosess, og slik blitt vesentlige både teoretisk og empirisk. De har på forskjellige måter også vært en del av en åpen diskusjon og samtale i legale fora i organisasjonen (for eksempel lederteam, helseforetaksstyre), men også blitt utviklet gjennom uformelle samtaler og prosesser utenfor slike fora, i det som kan kalles ”skyggeorganisasjonen” (Christensen og Johannessen 2005). De har vært tatt opp med kolleger, andre forskere og veiledere, og til dels blitt konkretisert gjennom de fire artiklene i avhandlingen. Temaene har delvis også vært gjenstand for leserinnlegg, artikler og debatt i lokale medier (Hegstad og Wall 2008). Slik inngår forhåpentligvis forskningen i kunnskapingen, samtalen og debatten om den videre utviklingen på området, enten dette gjelder organisering, ledelse, samarbeid eller faglig utvikling. 
	Mennesket gjennomgår ikke en prosess – mennesket er prosess (George Herbert Mead, 1934)
	Problemstillingene for de ulike artiklene i dette arbeidet har blitt utviklet innenfor hovedproblemstillingen Logistikkerfaringer i psykiatri og psykisk helsearbeid: Om forståelse, organisering og ledelse av relasjoner i en profesjonell organisasjon i omstilling. Når jeg her bruker begrepene psykiatri og psykisk helsearbeid er dette fordi de to begrepene i seg selv sier noe om motsetninger og utviklingstrekk innen området. Psykiatribegrepet brukes mange ganger flertydig: Som betegnelse på et organisasjonsområde, tjenesteområde eller felt (”innen psykiatrien”), som en medisinsk spesialitet, eller som betegnelse på en type problemer ("her er det mye psykiatri"). Introduksjonen av begrepet psykisk helsearbeid betegner noe av den endringen og utviklingen som har skjedd på området. Dette begrepet brukes om et tjenesteområde – særlig i kommunene, men også om en faglig tilnærming – psykisk helsearbeid - som en annen, bredere og mer tverrprofesjonell faglig tilnærming enn psykiatri (som medisinsk spesialitet). 
	Fra starten av prosjektet var hovedtemaet (så langt jeg da var kommet i retning en hovedproblemstilling) formulert slik: ”Logistikk i psykiatrien – fra teknologiendring til endringer i organisasjon, ledelse og nettverk”. Teknologi var her forstått som behandlingsteknologi. Dette indikerte for så vidt en forrang for det faglige; at endringer i faglighet og behandling medførte eller betydde organisatoriske endringer. Underveis har det kontinuerlig skjedd endring og utvikling i tema, spørsmål/problemstillinger, teoretiske og metodiske tilnærminger i prosjektet. Likevel har hovedtemaet i mitt arbeid også vært rimelig konstant: Logistikkledelse forstått som ledelse av forandringsprosesser i spennet mellom faglige tilnærminger og ledelse i psykiatri og psykisk helsearbeid. Og da inkluderes fag og relasjoner i logistikkbegrepet.
	Hva har så gjennom prosessen vokst fram til å bli det ledende temaet? Fra fag til organisering? Eller omvendt? Eller begge deler, altså sammenhengen og gjensidigheten mellom fag og organisering – forstått nettopp gjennom et utvidet logistikkbegrep? Det er nok mest det siste, altså den relasjonelle sammenhengen mellom fag og organisering har på mange måter vokst fram som det ledende temaet. Denne sammenhengen omfatter faglige forståelser og tilnærminger; behandlingsfaglige, organisasjonsfaglige og ledelsesfaglige. Men også praktiske sammenhenger, der organisatorisk omstilling og endring har konsekvenser for fag og der faglige tilnærminger betinger bestemte relasjoner eller forhold når det gjelder organisering og ledelse. Logistikk og logistikkledelse har altså vokst fram som det ledende temaet, men slik at logistikk her forstås på en utvidet måte. Logistikk forstås da relasjonelt – som sosiale handlinger og forhold mellom mennesker. Et slikt perspektiv på logistikk bygger på et vitenskapsteoretisk og metodologisk perspektiv i tråd med radikal prosesstenkning.
	For å utvikle og videre utforske de underliggende problemstillingene og spørsmålene har det vært nødvendig å utvikle og avklare den teoretiske tilnærmingen og forståelsen. Dette bl.a. ut fra at fag og organisering vanligvis behandles og forstås innen ulike og atskilte disipliner, fagområder og teoretiske ”verdener”, noe som for så vidt gjenspeiles i mangelen på sammenheng mellom evalueringene av opptrappingsplanen og sykehusreformen. En vesentlig ambisjon med arbeidet har vært nettopp å overskride dette skillet. Hovedgrepet for å få til dette har vært å anlegge et relasjonelt, interaksjonistisk orientert teoretisk perspektiv på arbeidet i tråd med teorien om komplekse responderende prosesser (Stacey et al. 2000; Johannessen 2010). Jeg håper å ha bidratt til å tydeliggjøre sammenhengen i og mellom disse faglige ”områdene”, dvs. nettopp gjennom det relasjonelle og interaksjonistiske.
	Den nevnte avklaringen av teori og forståelse er ellers tatt opp, bearbeidet og utdypet i artikkel nr 1 ”Reformer i utakt. Selvorganisering eller avstandsledelse i psykisk helsevern” (Iversen og Gammelsæter 2012). Artikkelen inngår i en diskusjon om forståelse av offentlige reformer, og særlig om sammenhengen og kompatibilieten mellom organisering og fag (Byrkjeflot 2005; Griffin og Stacey 2006; Christensen og Lægreid 2011). I denne artikkelen utvikles en distinksjon mellom på den ene siden et rasjonalistisk-formativt perspektiv og på den andre siden et relasjonelt-transformativt perspektiv på faglighet, faglig samarbeid, organisering og ledelse. Denne distinksjonen videreføres gjennom dette sammendraget, og spesielt i teorikapitlet. I denne artikkelen artikkelen spør vi innledningsvis hvordan Sykehusreformen og Opptrappingsplanen påvirker logistikken i psykisk helsevern gjennom de fag-ideologiske retningene de to reformene favoriserer. 
	Problemstillingen har endret seg underveis i skrivingen. I tidlige versjoner av artikkelen var problemstillingen mer knyttet opp mot endringer i sykehuspsykiatrien som felt, og i hvilke (motsetningsfulle) retninger de to reformene bidrar til å trekke feltet. Problemstillingen utviket seg gradvis mer mot å undersøke sammenhengen mellom fag og organisering. I lys av de teoretiske perspektivene beskrives og analyseres hovedtrekk og mønstre i de to reformene i forhold til organisasjonsutforming, ledelsesformer og forståelse av fag og faglige samarbeid. Og før vi konkluderer, diskuteres sammenhengene mellom hvordan psykiske lidelser forstås og utformingen av feltets logistikk. Artikkelen drøfter i stor grad endringer av relasjonelle forhold innen fagområdet. Disse endringene ses på ut fra de faglige mønstrene som på mange måter etableres på bakgrunn av og ligger i opptrappingsplanen, men også ut fra sykehusreformens mønstre. Dette siste går ikke minst på endringer i ledernes makt – sett i forhold til fagansatte. Slik sett kunne nok problemstillingen hatt et tydeligere relasjonelt preg. I ettertid kan vi si at det ikke så mye er reformene som sådan som påvirker (endrer) forholdene mellom menneskene, men mer hvordan reformenes inntegnede, brede mønstre inngår i samtaler, kommunikasjon og relasjonelle endringer lokalt. Mot slutten av artikkelen reises også spørsmål om hvilken betydning nye reformer som samhandlingsreformen kan få for dette området.
	Innen avhandlingens hovedproblemstilling har jeg jobbet med utvikling av problemstillingene som er reist i de enkelte artiklene helt fra starten av prosjektet høsten 2005. Tre av disse problemstillingene er knyttet til lokale utviklings- og endringsprosesser på psykisk helse-området, i det lokale helseforetaket. Den underliggende tanken bak prioriteringen av lokale spørsmål og forhold, er at utviklings- og endringsprosesser alltid kommer til uttrykk som egne lokale prosesser. Nasjonale mønstre og endringsprosesser blir altså konkretisert eller spesifisert lokalt. Ved å analysere noen av disse prosessene relativt detaljert, har det vært meningen å vise hvorfor og hvordan dette skjer, altså hvordan reformene utspilles som relasjonelle endringer gjennom samarbeid, spenninger og konflikter lokalt (Stacey 2005). Tanken har vært at kunnskap fra de lokale prosessene kan bidra til å forstå bedre eller på en annen måte de fenomenene som undersøkes også i en bredere, nasjonal sammenheng – altså som offentlige reformer. Det har også vært en tanke at slike lokale erfaringer kan si noe om disse fenomenene som kan ha verdi eller gyldighet for tilsvarende eller lignende prosesser, andre steder og i andre situasjoner (Jacobsen 2000:214).
	En slik problemstilling handler om omstillingsledelse i en avdeling innen psykisk helsevern lokalt, og tas opp i en egen artikkel - Artikkel nr. 2 (Iversen 2013). Her reises spørsmålet: Hva er det med måten omstillingen ledes på som medfører organisatoriske problemer? Artikkelen inngår i diskusjonen om ledelse og implementering av offentlige omstillinger eller reformer, ofte forstått som en del av NPM eller post-NPM (Jacobsen 2004; Griffin og Stacey 2006; Christensen og Lægreid 2007c; Christensen et al. 2010). I denne artikkelen forsøker jeg ikke bare å vise at NPM (New Public Management)-pregede reformer ofte møter problemer, men jeg går også nærmere inn på hva det er med selve måten omstillingen ledes på som bidrar til at disse problemene vokser fram – og senere eskalerer til åpen konflikt. 
	Forskningsspørsmålet har ikke endret seg mye underveis i arbeidet med artikkelen, men framstillingen og forståelsen har gradvis blitt tydeliggjort i retning bestemte sider av "saken", nemlig formel organisering, omstillingsledelse og kommunikasjon. For å undersøke problemstillingen har jeg valgt å gå nært inn på tre deler eller sider av den lokale omstillingsprosessen. Det gjelder for det første hvordan ledelsesmåten i omstillingens innledning bidrar til de problemene som vokste fram videre. Dernest gjelder det hvordan omstillingsprosessen utviklet seg underveis, der jeg identifiserer en ledelsesmessig vending og endring av maktforholdene, og hvordan denne vendingen bidro til at problemene eskalerte til spenninger, motstand og konflikt. Til slutt analyseres hvordan omstillingen utspilte seg ved en underliggende faglig-organisatorisk enhet. Denne delen av omstillingen ble på mange måter en maktens prøvestein der omstillingsledelsen også ble utfordret av fagansatte og lokal ledelse.
	Den tredje problemstillingen som tas opp i en egen artikkel - Artikkel nr. 3 - er (Iversen 2011): Hvordan påvirker tilnærminger til organisering og ledelse pasientbehandling – gjennom innvirkning på kunnskapsprosesser? Sammenhengen innen og mellom organisering/ledelse og pasientbehandling behandles her innenfor en teoretisk ramme der det skilles mellom to ulike ideologier: 1) Evidensbasert Medisin og Praksis (EBMP) og 2) Relasjonell ideologi. For å belyse spørsmålet fortelles historien om etablering/oppbygging og senere nedbygging og avvikling av en egen enhet/team for fagutvikling og forskning i den lokale avdelingen innen psykisk helsevern - i perioden 2004-2008. For å analysere organisasjons- og ledelsesprosessenes innvirkning på kunnskap og pasientbehandling ses det spesielt på hvordan spesielt fire tema knyttet til fagutvikling og forskning vokste fram og ble anerkjent i organisasjonen, nemlig:
	I artikkelen tar jeg opp hva disse temaene betydde og hvordan betydningen endret seg underveis i prosessen. Deretter settes det fokus på hvordan disse temaene gjennom nye ledere og deres handlinger ble forsøkt fjernet fra omstillingens offisielle dagsorden og erstattet med nye omstillingstema, som omorganisering, økonomisk innsparing og nedbemanning. Denne endringen i ledelse og organisatoriske tema knyttes så sammen med konsekvenser for kunnskap, profesjonelle tilnærminger og pasientbehandling.
	Den fjerde problemstillingen som tas opp i en egen artikkel - Artikkel nr. 4 - er (Iversen og Ødegård 2010): Hvordan opplever fagfolk i en akuttenhet for voksne at ledelse påvirker utvikling av tverrprofesjonelt samarbeid? I artikkelen ser vi nærmere på hvordan ansatte ved en akuttenhet i psykisk helsevern for voksne opplever fenomenet samarbeid. Vi hadde et forberedende feltarbeid og intervjuet senere sju ansatte for å finne ut mer om hvordan de opplevde samarbeidet med sine overordnede ledere (ledere over ”enhetsnivået”) og samarbeidet innad i enheten. Vi undersøkte også hvordan ansatte opplevde samarbeidet med ”eksterne” aktører som ansatte i kommunene og ved den lokale høgskolen. Det er altså forholdet mellom ledelse og (tverrprofesjonelt) samarbeid som tas opp, ut i fra en antakelse om at ledelsesprosesser har vesentlig betydning for samarbeid. Teoretisk er artikkelen basert på teorien om komplekse responderende prosesser. Gjennom arbeidet med denne artikkelen utviklet vi begrepene "ledelse på avstand" og "nærhetsledelse", nettopp ut fra opplevelser av avstand og nærhet i relasjonene. Disse begrepene tas med videre og tydeliggjøres bedre i artikkel nr. 1 og i dette sammendraget.
	Slik er altså hovedproblemstillingen i arbeidet belyst gjennom de fire artiklene som handler om:
	 Artikkel 2: Omstillingsledelse innen psykiatrien: Om hva det er med måten omstillingsprosessen ledes på i den studerte avdelingen som medfører organisatoriske problemer?
	 Artikkel 3: Ledelsens og organiseringens påvirkning på kunnskap og pasientbehandling: Om etablering og avvikling av en enhet/team for fagutvikling og forskning
	 Artikkel 4: Ledelse og samarbeid: Om hvordan fagansatte opplever at ledelse påvirker utvikling av tverrprofesjonelt samarbeid i en akuttenhet for voksne
	Sammenhengen mellom de fire artiklene er da slik at den første artikkelen primært behandler reformmønstrenes konsekvenser for og sammenheng med faglige tilnærminger og profesjonelt samarbeid. Det dreier seg da om hvordan bredere, samfunnsmessige reformmønstre påvirker hvordan logistikken i feltet utformes lokalt. Den andre artikkelen viser da nærmerehvordan endringene utspilles lokalt, i omstillingen nettopp i den aktuelle avdelingen i psykisk helsevern. Her behandles spesielt forholdet mellom omstillingsledelsen og lokale fagansatte. Den tredje artikkelen tar opp omstillingens konsekvenser for kunnskapsutvikling og faglige tilnærminger. Den siste artikkelen går nærmere inn på faglig samarbeid, og hvordan samarbeid henger sammen med ledelse. Det er her hele tiden snakk om gjensidighet og sammenheng i prosessene. 
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	You can’t always get what you want
	But if you try some times, 
	well you might find
	You get what you need 
	(M. Jagger, K. Richards, 1968)  
	Psykiatrien var ikke det sentrale målområdet for sykehusreformen, men den fulgte likevel med i dragsuget av en reform som særlig var innrettet mot de somatiske helsetjenestene og sykehusene. Reformen innebar at fylkeskommunale sykehus og institusjoner ble omorganisert fra fylkeskommunal forvaltningsvirksomhet til mer fristilte statlige foretak på to organisatoriske nivåer i en konsernmodell (Ot. prp. nr. 66 (2000-2001)). Reformen videreførte prinsippet om enhetlig ledelse som var utredet og tatt inn i spesialisthelsetjenesteloven fra 1999 (NOU (1997:2) ; Torjesen 2007). Dette var del av en tenkning og praksis der pasientene gradvis mer ble omdefinert til ”kunder” eller ”brukere” og der myndighetene så behov for en annen organisering og bedre kontroll med ressursbruken. Helseforetakene skulle heretter styres mer ”helhetlig”, gjennom enhetlig, tydelig, myndiggjort og endringsorientert ledelse ovenfra. Profesjonene skulle bringes inn under ledelsens kontroll, budsjettene skulle holdes og politikere på lokalt og fylkeskommunalt plan skulle temmes (Ramsdal og Skorstad 2004; Torjesen 2007).
	Reformen inneholdt viktige endringer i organisering og ledelse som samlet kan sies å utgjøre utgjøre en pakke av konsistente og NPM-lignende trekk og prinsipper:
	 Konsern- eller divisjonsorganisering i en to-nivå modell med mor- og datterforetak
	 Profesjonalisering av ledelse – lovfesting av enhetlig ledelse
	 De profesjonelle ledernes makt styrkes – makten skyves bort fra fagfolkene
	 Profesjonelle styrer – politikerne på armlengdes avstand (senere noe modifisert)
	 Overføring av eierskapet til staten
	 Ideologi om brukerorientering og brukermedvirkning
	 Mer markedsstyring gjennom fritt sykehusvalg og DRG-finansiering (stykkprisfinansiering, gradvis innført litt tidligere)
	Disse prinsippene har slik også blitt anvendt på det psykiske helsevernet, bortsett fra DRG-finansieringen. Gjennom poliklinikk-refusjon har imidlertid likevel stykkpris-prinsippet blitt innført også her – om enn i mindre grad.
	Sykehusreformen (Ot. prp. nr. 66 (2000-2001) ; Forskningsrådet 2007) kan ses som del av en ”bølge” av offentlige reformer, der mye av tankegodset er hentet fra privat sektor. Innen samfunnsfaglig forskning er det mange som har benevnt denne reformbølgen som NPM (New Public Management), ev. med senere innslag av elementer for styring og samordning som kan kalles post-NPM (Christensen og Lægreid 2002; Lian 2003; Ramsdal og Skorstad 2004; Christensen og Lægreid 2007c; Røvik 2007; Christensen et al. 2010). Bakgrunnen for denne tenkningen kan spores i ulike organisasjonsteoretiske tradisjoner og retninger, fra Scientific Management via den sosio-tekniske skolen og Human Relations til institusjonell teori, Business Process Reingeneering (BPR), public choice-teori, prinsipal agent-teori og transaksjonskostnadsteori (Røvik 2007). Økonimisk inspirerte reformideer begrunnes ofte ut fra de tre sistnevnte teoriene. Post-NPM kan nok sies å bygge både på instrumentell organisasjonsteori og mer systemisk, samspillsorientert organisasjonsteori som nettverksteori og Governance-teori (Christensen et al. 2007; Vabo og Røiseland 2008; Hansen 2011)
	Organisasjons- og ledelsestenkningen i sykehusreformen kan også sies å være sterkt preget av og inspirert av systemiske tilnærminger, med fokus på ulike og atskilte individer, enheter, nivåer og ”helheter” (Iversen og Gammelsæter 2012), på samme måte som lignende offentlige reformer internasjonalt (Griffin og Stacey 2006). Tenkningen kan forstås som sterkt influert av både rasjonell og formativ teleologi. Med teleologi mener jeg her årsaker til bevegelse mot en sluttilstand (Stacey et al. 2000). Formativ teleologi betyr at bevegelsen skjer til former som allerede er bestemt eller lagt inn på forhånd, slik som frøet som beveger mot sin forutbestemte, modne form, altså treet. Med rasjonell teleologi forstås at årsaken til bevegelsen finnes i aktørenes frie, rasjonelle valg. Denne teleologiske dualismen preger svært mye av organisasjonstenkningen som er inspirert av systemteori (Stacey et al. 2000).
	Her kan det også identifiseres endringer knyttet til legitimeringen av selve det profesjonelle arbeidet: Gjennom krav og forventninger om å vise fram visse sider av arbeidet ved tilbakeføring av resultater og innsyn i virksomheten i form av måling, telling, rapportering, kvalitetsregistre, brukerundersøkelser etc, synliggjøres sider av innholdet i det profesjonelle arbeidet på andre måter enn før (Griffin og Stacey 2006; Blomgren og Sahlin 2007). Dette kan ses som endringer i maktens kunnskap og faglige teknologi, ved at ledere styrer gjennom slike nye og til dels gjennomsiktige virkemidler. Det samme gjelder de nye ledelsesformene; den tidligere fagbaserte og mer kollegiale ledelsen er ikke lenger tilstrekkelig. Det kreves andre former for ledelse, med andre relasjoner til profesjonell kunnskap og praksis. Profesjonene må inngå i styringen på nye måter, måter som også impliserer at de profesjonelle styres på en annen måte enn før, fortrinnsvis av og gjennom de nye enhetlige lederne og deres systemer. 
	Lederne får gjennom reformene mer makt til å lede, mens fagansatte i større grad tilordnes faglige oppgaver – innenfor ledelsesbestemte organisatoriske og økonomiske rammer (Griffin og Stacey 2006; Iversen og Gammelsæter 2012; Iversen 2013). I sentrale spørsmål mister fagansatte makt, til rasjonelle ledere som skal få større rom og mer makt nettopp til å lede. Oppgaver og funksjoner skal så fordeles mer rasjonelt ledelsesmessig (NOU (1997:2)). Organisasjonsenhetene skal designes slik at de lar seg lede og styre ovenfra. Resultater skal rapporteres og kunne kontrolleres i forhold til målene. Kunnskapen skal gjøres tilgjengelig også for lederne. Lederne plasseres utenfor eller på grensen til de organisasjoner de skal lede, og tillegges omfattende frihet. Andre ansatte blir derimot gjort til mer ufrie bestandeler i det ”helhetlige” systemet (Johannessen 2010). Slik kan sykehusreformen også ses som en maktreform, noe som også kommer til uttrykk overfor det psykiske helsevernet (Karlsson 2008; Iversen og Gammelsæter 2012; Iversen 2013).
	Opptrappingsplanen for psykisk helse ble vedtatt i 1998. Den kom altså før sykehusreformen, og bygde på en omfattende gjennomgang og kritikk av det psykiske helsevernet i Norge (St.meld. nr 25 (1996-97) ; St.prop. nr. 63 (1997-98)). Sjelden har vel et helse- og sosialpolitisk område fått så dårlige skussmål som psykisk helse-området fikk i Stortingsmelding nr. 25 fra 1996. ”Hoveddiagnosen” på feltet var at det er ”brist i alle ledd”:
	 Det er for liten kapasitet i tilbudene til pasienter med psykiske lidelser
	 Det er for dårlig utbygde tjenester i mange kommuner
	 Det er for få tilgjengelige behandlingsplasser i sikkerhetsavdelinger og på psykiatriske sykehus
	 Det er for høye terskler for pasientene og for vanskelig å slippe til
	 Det går for lang tid fra første sykdomstegn til behandling settes inn
	 Det er for dårlig oppfølging etter utskrivelse fra sykehus
	 Det er for mange pasienter som blir skrevet ut for tidlig
	 Det er for dårlig kvalitetssikring av tjenestene
	Strategiene planen tok til orde for var preget av tilføring av penger og personell, styrking av relasjonelle og kontekstuelle faglige tilnærminger, styrking av kompetansen (flere stillinger på høyskole-/universitetsnivå, fagutvikling, forskning m.m.), omstrukturering (mer ansvar og ressurser til DistriktsPsykiatriske Sentra og kommunene) og mer brukerorientering og brukermedvirkning. På mange måter reflekterte planen mange av de framvoksende faglige trendene internasjonalt. Dette medførte at brukerorienterte, kontekstuelt og relasjonelt orienterte faglige tilnærminger ble løftet fram på bekostning av medisinske behandlingsformer (Karlsson 2008). Disse tilnærmingene ble til dels omformet og fargelagt i språk, strategier og tiltak med et mer eklektisk (Wifstad 1997), ”helhetlig” og harmonisk preg. Dette ble gjort med bakgrunn i en form for "helhetlig" ideologisk grunntanke: Brukerens behov i sentrum (Forskningsrådet 2009). Denne "helheten" kan sies å ha et tydelig systemteoretisk preg (Iversen 2013).
	De vedtatte målene i planen var i hovedsak kvantitative. Det var mål for vekst i bevilgninger til kommunene og spesialisttjenestene, for økning i polikliniske konsultasjoner, i antall stillinger av bestemte kategorier, utbygging av Distriktspsykiatriske Sentra (DPS), utbygging av omsorgsboliger, styrking av hjemmetjenester, styrking av sysselsettingstiltak, flere aktive behandlingsplasser, økt poliklinisk aktivitet, utbygging av ambulante tjenester og stimulering av utdanning og forskning (St.prop. nr. 63 (1997-98) ; Forskningsrådet 2009). Virkemidlene var knyttet opp mot dette, i form av øremerkede økonomiske tilskudd til kommunene, spesialisttjenesten og andre, utdanningspolitiske virkemidler, juridiske virkemidler (lov, forskrifter og rundskriv) og faglig planlegging, veiledning og rapportering (påbudt planlegging, skriftlige veiledere, rådgiverstillinger). Evalueringsrapportene viser at de kvantitative målene stort sett ble oppfyllt eller overoppfyllt (Forskningsrådet 2009).
	Det var muligens nødvendig for planleggerne i departementet og Helsedirektoratet å forme ut planen på denne ”harmoniske” måten for å få til en tilstrekkelig bred politisk og faglig oppslutning om den. Imidlertid medførte en slik utforming også at mer problematiske og spenningsfylte sider av ”saken” (reformen) ble tonet ned og slik unndratt debatt. Det gjelder sentrale spørsmå knyttet til behandlingskulturelle forhold, maktrelasjoner og motsetninger i kunnskapssyn og behandlingstenkning i feltet (Ørstavik 2008). Dette preger også evalueringen av Opptrappingsplanen, ved at slike forhold i liten grad er tatt opp (Forskningsrådet 2009). Ørstavik (2008) hevder at Opptrappingsplanen ved å unngå å ta opp slike viktige grunnlagsproblemer kan ha forhindret at en har kommet så langt som en burde, fordi planen ikke gikk til problemenes kjerne og tok et oppgjør med de viktigste forholdene som forhindrer godt psykisk helsearbeid, nemlig:
	 En paternalistisk kultur
	 Et ensidig kunnskapssyn
	 Makt som tilsløres og gis andre navn
	I stedet ”kamuflerte” planleggerne disse forholdene med noe (nesten) alle var enige om: brukermedvirkning, omstrukturering, mer poliklinikk, bedre hjemmetjenester, bedre samarbeid, og behovet for mer ressurser (penger, personell, nye og mer moderne hus). Dette betyr også at Opptrappingsplanen i liten grad tok opp spørsmålet om makt i forholdet mellom profesjonene og brukerne, mellom de ulike profesjonene og hvordan makt kan ses i sammenheng med ulike faglige tilnærminger. I planens strategier og tiltak ligger en viss vridning bort fra medisinsk kunnskap og i retning brukerorientert, relasjonell og kontekstuell kunnskap. Men denne vridningen skjules ved at faglige motsetninger og motsetninger knyttet til behandlingskulturelle forhold (ideologi, normer, holdninger) og brukernes rolle og relasjoner til profesjonelle i liten grad tematiseres i planen. 
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	3.3. Kompleksitetsteori
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	3.3.1 Et relasjonelt perspektiv på mennesket
	3.3.2 Ulike teoriretninger i kompleksitetstenkning
	3.3.3 Organisering, samfunnsutvikling og samhandling som Komplekse Responderende Prosesser (CRP)
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	3.4. Opptrappingsplanen – faglige tilnærminger
	3.5. Teoretisk oppsummering

	Min opprinnelige ide var å studere lokale endringer i det jeg oppfattet som det psykiatriske ”systemet” og ”feltet”, og spesielt ”sykehusdelen” av dette feltet. Jeg planla å undersøke organisatoriske bånd, institusjonelle logikker, endringer i organisatoriske grenser og organisasjonsformer, grenser mellom organisasatoriske felt/delfelt osv. Ut fra et slikt perspektiv ville jeg se på forbindelser mellom strukturelle endringer og de endringene i behandlingstilnærminger/-praksiser som vi kan identifisere.  Dette ville jeg gjøre i hovedsak ut fra et nyinstitusjonelt organisasjonperspektiv, men supplert med andre teoretiske perspektiver og tilnærminger for de helsefaglige områdene. Etter hvert fant jeg å ville gå bort fra denne idéen og dette perspektivet.
	En grunn for dette valget og denne bevegelsen var at jeg opplevde at en institusjonell/nyinstitusjonell tilnærming (slik jeg oppfattet den) ikke kunne hjelpe meg å håndtere mine egne prosesserfaringer på en god (nok) måte. Det kunne heller ikke dominerende fagteorier innen psykisk helsearbeid eller sosialt arbeid, slik som kognitiv teori, nettverksteori eller psykodynamisk teori. Dette handlet altså særlig om forståelsen av mine egne erfaringer underveis, med enkeltmennesker og grupper – men også om sammenhengen med de bredere endringene i dette fagområdet. Det gjaldt spesielt erfaringer fra ledelse, omorganisering, nedbemanning og fagutviklingsprosesser, slik disse prosessene foregikk i formelle fora, men også uformelt. Det var ikke vanskelig å se og framstille enheter, elementer, institusjoner, organisasjonsfelt eller logikker, men vanskeligere å beskrive, forstå og analysere selve endrings- eller omstillingsprosessene på en meningsfull måte.
	Det var nok sammenhengene mellom det organisatoriske og det faglige som var mest problematisk. De nyinstitusjonelle teoriene og begrepene kunne nok være tjenlige for organisasjon og ledelse. Men for meg ble særlig koplingen til endringsprosessene og til de faglige områdene og teoriene vanskelig. Det var vanskelig på det aktuelle tidspunktet å sette fingeren akkurat på hva problemet var. Jeg var heller ikke godt nok i stand til å klargjøre sammenhengene mellom de (konkurrerende) faglige teoriene og tilnærmingene, enten det gjaldt psykodynamiske, bio-medisinske, recoveryorienterte eller kognitive fagretninger. Det hadde å gjøre med min egen faglige og teoretiske utilstrekkelighet. 
	Jeg utviklet gradvis en annen tilnærming til eller måte å forstå mennesker, organisatoriske endringer og bedringsprosesser på, både i bred forstand og innen psykisk helse/psykisk helsevern. Dette var en tilnærming mer i tråd med kompleksitetsteori, gradvis forstått som komplekse responderende prosesser. Denne forståelsen var etter min opplevelse og oppfatning mer gjennomført prosessorientert, noe jeg opplevde som meningsfullt og anvendbart for mine formål (Stacey 2003; Topor 2006; Stacey 2008). På noen vesentlige punkter oppfattet jeg at denne tilnærmingen sto i motstrid til dominerende organisasjon- og ledelsesteori, herunder nyinstitusjonell teori. Den sto også i motstrid til dominerende fagteorier på psykisk helse-området. Et sentralt poeng her var nettopp dette med sammenhengen mellom ulike fagområder. En interaksjonistisk orientert kompleksitetstenkning ble for meg fruktbar innen organisering og ledelse, men også i forståelse av psykiske problemer, helse og bedringsprosesser. Dermed kunne denne tenkningen bli en bro mellom disse områdene.
	Dette hadde derfor å gjøre med egen teoretiske utvikling og endring, i lys av de erfaringene jeg gjorde og den bakgrunnen jeg hadde. Jeg hadde faglig bakgrunn fra statsvitenskap, organisasjonsteori, psykiatri og sosialt arbeid. Vi kan kanskje si at mye av dagens organisasjonsteori grovt sett befinner seg innenfor en systemteoretisk referanseramme, en form for helhetlig systemteori (Scott 1981; Stacey et al. 2000; Johannessen 2010). Dette gjelder også på ulike måter for institusjonalisme og nyinstitusjonalisme som jeg hadde orientert meg mot (Stacey 2008; Johannessen 2010), for dominerende teorier i og om sosialt arbeid (Hutchinson og Oltedal 2003), og for sentrale fagteorier innen psykiatri og psykisk helsearbeid som kognitiv teori, nettverksteori og psykodynamisk teori (Stacey 2003). Dette kan og bør selvsagt nyanseres, og mer om dette senere. Denne referanserammen ble på noen måter for begrensende for mitt prosjekt slik jeg opplevde det. 
	Den "helhetlige" systemtenkningen, i hovedsak med utgangspunkt i generell systemteori og kybernitikk, kan sies å være basert særlig på to grunnleggende skiller: For det første skillet mellom struktur og prosess, dernest skillet mellom ulike nivåer i menneskelig handling (individet og gruppen/det sosiale) (Stacey et al. 2000; Stacey 2008; Johannessen 2010). For organisasjoner forstås da prosesser primært som noe som foregår inne i strukturer, og strukturer tenkes bl.a. som grenser mellom delsystemer og i forhold til omgivelsene/større systemer. Prosessene kan påvirkes og styres av ledere som mer eller mindre står eller kan stille seg utenfor systemet, gjennom strukturendringer, kulturendringer og ledelsesprosesser. Noen forskere prioriterer prosesser foran strukturer, andre motsatt, men felles er at skillet opprettholdes (Johannessen 2010). Denne teoretiske dualismen brøt med en radikal prosessforståelse slik den vokste fram hos meg. 
	Perspektivene og grunnforståelsen i kompleksitetstenkningen har naturligvis betydning også for synet på kunnskap og forskning. Sentralt her er at kunnskap ikke primært er noe som enkeltpersoner eller grupper/organisasjoner har i sine egne hoder, kropper eller systemer, slik oppfatningen av kunnskap kan framstilles innenfor en instrumentell, analytisk modell eller i systemtenkningen (Arbnor og Bjerke 1997; Dysthe 2001; Johannessen 2003a; Stacey 2008). Kunnskap er alternativt et fenomen som skapes, finnes og endres i samhandling gjennom språk. Dette innbefatter også individuelle indre/stille samtaler mennesker har med seg selv (tenkning). Kunnskap handler om identitet, som samtidig er både individuell og sosial (Stacey 2008).
	Hvilket bilde eller modell vi har av mennesket har alltid vært et sentralt vitenskapsteoretisk spørsmål, ikke bare i samfunnsvitenskapene (Guneriussen 1999; Grimen 2004). Spørsmålet blir påtrengende når vi skal utforske, forstå eller forsøke å forklare ulike forhold eller fenomener i samfunnet, også endringer i psykisk helse-området. Kompleksitetstenkningen tar sitt utgangspunkt i en relasjonell menneskemodell (Hollis 1977; Grimen 2004), dvs. ett sett oppfatninger om menneskets natur og om hvordan menneskelige handlinger kan forklares. Slike modeller kan være både åpne og skjulte i samfunnsforskningen. Grimen viser til den engelske filosofen Martin Hollis og sier at dersom vi følger Hollis’ synspunkt, er den menneskemodellen en samfunnsforsker har viktig både med tanke på hva forskeren ser som viktige data og for hvilken type forklaringer på fenomener og handlinger som blir relevante og dekkende (Grimen 2004; 71).   
	Det kan være ulike synspunkter på hvilken status eller plass menneskemodeller har i samfunnsforskning. Grimen skiller grovt mellom fire slike ulike synspunkter: 1) menneskemodeller som empiriske hypoteser, 2) som filosofisk antropologi, 3) som heuristiske hjelpemidler og 4) som normative idealer. Disse synspunktene kan også på ulike måter kombineres, ved at en menneskemodell samtidig kan være empirisk bekreftet, tjene som et filosofisk utgangspunkt for synspunkter på vesenstrekk ved mennesket og være et heuristisk hjelpemiddel i forskning. For eksempel kan en modell av mennesket som symbolsk interaksjonistisk eller relasjonelt være empirisk belagt i forskning omkring språk, utvikling og endringer. Videre kan en slik oppfatning om menneskets natur eller grunnleggende eksistens være meningsfull som utgangspunkt for tenkning eller samtale om vesenstrekk ved det å være menneske eller om det å forske på/med mennesker i ulike sammenhenger. En slik modell kan også være et viktig utgangspunkt for tenkning og valg når det gjelder framgangsmåter eller utvalg av tema, enheter eller prosesser i forskningen. Grimen peker i sin bok på at menneskemodeller både kan være biologiske, systemteoretiske, psykologiske og mer genuint sosiale. 
	Hvilke menneskemodeller vi legger til grunn har også betydning for begreper vi bruker i forståelse av individer, organisasjoner og samfunn. For eksempel vil noen begreper som viser til enkeltindivider være ikke-relasjonelle (valg, preferanse, holdning m.m.), mens andre vil være mer relasjonelle siden de viser til relasjoner mellom mennesker (far, pasient, samtale m.m.) (Grimen 2004). Med en relasjonell menneskemodell forstår jeg her en grunnleggende oppfatning av at mennesket individuelt og som art ontologisk og epistemologisk sett kontinuerlig skapes, formes og endres i sine relasjoner, gjennom språk og kroppslig relatering med andre mennesker – og med natur og teknologi. Mennesket er så å si sine relasjoner, dvs. i kontinuerlig pågående kommunikativ samhandling med andre. Resultatet av slik samhandling er prinsipielt og konkret uforutsigbart, fordi mennesket i sine prosesser har evnen til å skape nye tanker, nye tegn og nye handlinger. Samhandling er derfor kontinuerlig og uforutsigbart framvoksende. Stabilitet og endring skapes samtidig, og begreper som organisering, ledelse, kunnskap og forskning gis et relasjonelt innhold (Mead 1962; Stacey et al. 2000).
	Denne vitenskapsteoretiske, metodologiske grunnforståelsen får i neste omgang konsekvenser for teoretiske valg når det gjelder de fenomenene jeg her har utforsket. Noe av dette har jeg kommet inn på foran, jfr. kapitlene 1 og 2. Jeg vil komme mer inn på selve teorigrunnlaget videre i dette kapitlet, selv om alt av dette ikke anvendes direkte i analyse eller diskusjon. Jeg anser det likevel viktig for å etterspore og vise grunnlaget for og forståelsen bak den relasjonelle, transformative tenkningen, altså selve grunnlaget for bevegelse og endring. Det har også vært nødvendig å gå nærmere inn på teorigrunnlaget for den helhetlige systemtenkningen fordi den gjennomsyrer teori og praksis i samfunnet både når det gjelder fag, organisering og offentlige reformer.
	Stacey m.fl. (2000) hevder at dagens dominerende organisasjonsdiskurs er basert på to historiske tradisjoner eller ”spor”: 1) Scientific Management  og 2) Systemteori. De hevder at begge disse baserer seg på en naturvitenskapelig tenkning om menneskelig handling på måter som gjenspeiler Kants dualisme. Kant konstruerte en dobbelthet i sine forsøk på å løse debatten om kunnskapens natur (Johannessen og Solem 2007). På den ene siden er selve virkeligheten og på den andre den menneskelig sansbare virkeligheten. Mens vi faktisk kan oppnå kunnskap om den sansbare virkeligheten kan vi egentlig ikke vite noe om selve virkeligheten. Når Kant behandlet naturen, bygde han på en formativ teleologi; Han forutsatte at egenskaper var foldet inn i organismene i naturen i utgangspunktet. Disse egenskapene kunne så foldes ut gjennom naturens bevegelse i retning en moden tilstand av seg selv. Når det gjelder menneskelig handling mente Kant derimot at mennesker kan gjøre frie og rasjonelle valg, at de altså følger en rasjonalistisk teleologi. De folder ikke bare ut sine innlagte eller iboende egenskaper, men kan velge fritt.
	Disse teoretiske perspektivene former synet på relasjoner og samhandling i organisasjoner på bestemte måter. Menneskelig frihet, deltakelse og samhandling blir ”ekskludert” og plassert utenfor redskapet eller systemet. Dette problemet har man i den dominerende, systemiske organisasjonsdiskursen sett og forsøkt å gripe, bl.a. ved å ”styre inn” i organisasjonen deltakende prosesser eller demokrati, og slik utvide grensene for systemet. Dette kan gå på ulike former for deltakelse og medvirkning (kfr. bestemmelser om dette i lov- og avtaleverk for arbeidslivet), men også på dobbeltheten i ledernes egen plass og posisjon: Man samtidig både er og er ikke medlem av organisasjonen – man kan stille seg utenfor. Det kan også gå på å forsøke å bygge inn nyskaping og kontinuerlig læring i systemene, slik det for eksempel framstilles gjennom begrepet lærende organisasjoner. Ellers finnes en rekke prinsipper og teknikker som skal sikre medvirkning innenfor et system eller en organisasjon (Stacey et al. 2000). Men lederen står fremdeles utenfor eller på grensen til systemet, og skillet mellom lederen og organisasjonen (og dermed de andre organisasjonsmedlemmene innenfor) opprettholdes. Disse to tenkemåtene (Scientific Management og Systemtenkning) greier derfor ikke fullt ut å forklare eller ta i betraktning menneskelig frihet og mulighetene for transformativ forandring, altså at man gjennom uforutsigbare og paradoksale prosesser kan overskride former eller mønstre som på forhånd er gitt.
	Systemteori ble først utviklet av forskere som arbeidet på flere beslektede områder i 1930- og 40-årene, og der flere viktige arbeider ble publisert rundt 1950. De sentrale områdene var bl.a. systemkontroll, computerspråk og etablering av en ny psykologisk tenkning som reaksjon på adferdstenkningen – dvs. kognitiv psykologi eller kognitivisme (Stacey et al. 2000; 64). Disse teoriene ble samlet sett utviklet til en ny såkalt ”helhetlig” tenkemåte, der ”helheten” ble betraktet som et system og deler av dette som delsystemer inn under selve systemet. Systemet ble i sin tur tenkt eller sett som del av et større system (”suprasystem”), i en slags kinesisk eske-struktur. Dette medførte også at fokuset skiftet fra de enkelte delene (og summen av disse) til samspillet mellom delene i utformingen av et større system og til systemenes samspill i utformingen av et suprasystem (Stacey et al. 2000; Johannessen og Solem 2007).  
	De nye systemteoriene ble utviklet langs tre hovedretninger eller ”spor”: 1) Generell systemteori, 2) Kybernetikk og 3) Systemdynamikk. Alle disse tre retningene fikk mye oppmerksomhet, noe som definitivt også gjelder utviklingen av kognitiv psykologi og computere/computerspråk. Det er grunn til å merke seg at ingeniører tok ledelsen i utviklingen av kybernetikkteori og systemdynamikk, mens biologene var de sentrale i utviklingen av generell systemteori. Stacey m.fl. hevder at denne ”systembevegelsen” – og spesielt gjelder dette kybernetikken – utgjør svært mye av grunnlaget for dagens dominerende organisasjons- og ledelsestenkning. Men dermed har man også fått med seg på kjøpet ingeniørenes ”teknisk” pregede forestillinger om kontroll inn i forståelsen av menneskelig handling i ledelses- og organisasjonsteori (Stacey et al. 2000; 64).
	Det sentrale begrepet i generell systemteori er likevekt eller homeostase (von Bertalanffy 1968; Stacey et al. 2000; Merali og Allen 2011). Det medfører at systemet har en sterk iboende tendens til å bevege seg i retning likevekt og stabilitet. Dette forutsetter i sin tur gjennomtrengelige grenser mellom delene innen systemet, noe som også åpner for interaksjon/samspill med andre delsystemer eller andre systemer. Dette samspillet – på tvers av grensene – blir da avgjørende viktig, mens historie og kontekst blir uvesentlig. Ledelses- og organisasjonsteoretisk fører dette gjerne med seg fokus på rolleavklaring og oppgavebeskrivelser, altså hvilke roller eller oppgaver de ulike systemene og delsystemene skal ha for å kunne fungere optimalt. Lederrollen – som da blir sentral i å beskrive og avklare disse oppgavene og rollene - blir på sin side en kontrollrolle ved (den tenkte) organisasjonsgrensen. Forestillingen om grenser er grunnleggende her, noe som for så vidt gjelder for systemtenkningen i bredere forstand enn bare generell systemteori (Stacey et al. 2000).
	Kybernetiske systemer er selv-regulerende, målrettede systemer som tilpasser seg til omgivelsene (Merali og Allen 2011). Et eksempel som gjerne brukes her er varmesystemet i bygninger eller andre steder, med en temostat innstilt på et bestemt måltall. Termostaten avdekker da hele tiden gap eller avvik i forhold til et fastsatt måltall/temparatur, og sørger for å slå (varme)systemet av og på for å holde temparaturen riktig. Plan- og budsjettsystemer med sine kvantifiserte mål, periodiske rapporteringer og prognoser er prinsipielt bygd opp på samme måte, der ledere er de som skal kontrollere og regulere systemet på bakgrunn av korrekt informasjon (rapport) (Stacey et al. 2000; Griffin og Stacey 2006). Dette gjelder også kvalitetssystemer, kfr. den tekniske språkbruken med avvik, avviksmeldinger og påfølgende ”lukking” av avvik. ”Systemer” som TQM (Total Quality Management) og BPR (Business Process Reingeneering) kan også sies å være fundamentalt sett kybernetiske. Ledere og organisasjonsforskere innen disse tradisjonene er derfor ofte dominert av kybernetikk-forestillinger (Stacey et al. 2000), der lederne oppfattes å kunne styre prosessene ved selv å være – eller bruke andre som - en slags ”termostater” eller regulatorer ved systemets (organisasjonens) grense.
	I systemdynamikken ble oppmerksomheten rettet mot økonomi og industrielle ledelsesproblemer (Goodwin 1951; Forrester 1961). I denne systemteoretiske retningen konstrueres matematiske modeller av systemer. Disse består av gjentakende, ikke-lineære ligninger som spesifiserer hvordan systemet forandrer status over tid (Stacey et al. 2000; 66). Her anerkjennes positiv feedback som forsterkning – i motsetning til i de to andre systemteoriene. En annen forskjell er introduksjonen av ikke-lineær respons inn i kjeden av sirkulær årsaksvirkning, noe som kan føre til uventede og uintenderte resultater (Merali og Allen 2011). Det kan ikke lenger forutsettes at systemet beveger seg mot likevekt, i motsetning til i kybernitikk-teori, og systemet er ikke lenger selvregulerende (Stacey et al. 2000). Systemdynamikk hadde tidligere liten betydning innen ledelsesteori, men har fått mye oppmerksomhet de senere årene knyttet til forestillingene om lærende organisasjoner (Senge 1991). Den senere tid har vi også sett tette koplinger mellom systemdynamikk og logistikk (Johannessen og Solem 2007).
	I systemteoretiske - og for så vidt i analytiske, instrumentelle tilnærminger til organisasjoner - er man opptatt av deler, helheter og grenser, kfr. framstillingen foran (Scott 1981; Stacey et al. 2000). Det er ofte fokus på hva som skjer innen organisasjonens grenser, i form av mål, formell og uformell struktur, kultur, ledelse og organisasjonsatferd. Det tenkes eller etableres også ofte relativt skarpe grenser mellom organisasjoners ulike deler og mellom organisasjon og omgivelser (se f.eks. Jacobsen og Thorsvik 2002; Christensen og Johannessen 2005; Døving og Johnsen 2005). Videre benyttes ofte romlige bilder for å tenke og avgrense organisasjonen og organisasjonens deler som system og delsystem. Framstillinger av organisasjoner gjennom grensedragninger som opptegnede bokser, linjer og piler i utforming av organisasjonskart er eksempler på dette. Men i åpen systemteori forutsettes det altså at det er åpninger i disse grensene – mellom disse ”rommene” - slik at likevekt og tilpasning kan opprettes, av lederne eller som former for systemisk selvorganisering.
	Omgivelsene, som eksisterer utenfor grensene, tenkes som f.eks. offentlige myndigheter, teknologi, markeder og konkurrenter (Scott 1981). Interessant her er framstillingen av konsernmodeller, der omgivelsene samtidig også er del av samme organisasjon, konsern eller (supra)system, jfr. foretak på ulike nivå når det gjelder sykehussektoren. Gjennom de gjentakende eller kontinuerlig pågående grensedragningene (organisering, reorganisering, sammenslåinger) skapes og vedlikeholdes oppfatninger om innsider og utsider av organisatoriske enheter. En av ledernes viktige oppgaver er å trekke disse grensene og endre dem slik at organisasjonen optimalt kan tilpasses omgivelsene. Det hører også til lederoppgavene å utforme og innføre tjenlige strukturer og legge til rette for styring og kontroll av prosessene i delsystemene.
	I dag er forestillingen om organisasjoner som åpne systemer sterkt fremherskende i dominerende organisasjonslitteratur (Scott 2001; Busch et al. 2010; Johannessen 2010). Denne forståelsen medfører at organisasjonene har et ”utvekslingsforhold” med omgivelsene (Scott 1981). Mennesker og ulike andre ressurser ses da som input (blir ført inn over organisasjonsgrensen fra omgivelsene), mens produkter, tjenester eller vedtak ses som output eller resultater (som føres ut til omgivelsene). Transformasjonen fra input til output ses som organisasjonsprosesser som omfatter bl.a. mennesker og teknologi, mens informasjon ses som tilbakemeldinger (Jacobsen og Thorsvik 2002; Johannessen og Solem 2007).
	Det kan altså sies å være flere kjennetegn på det jeg i tråd med Johannessen (2010) kaller helhetlig systemtenkning om organisering, og jeg vil trekke fram: 1) Forestillingen om at det kan trekkes grenser innen og mellom organisasjoner (Stacey et al. 2000; Johannessen 2010), 2) forestillingen om at mennesker, grupper og organisasjoner kan ses som systemer (Christensen og Johannessen 2005; Stacey 2007), 3) det grunnleggende skillet mellom struktur og prosess (Johannessen 2010) og 4) det grunnleggende skillet mellom individ og gruppe, organisasjon og samfunn (Stacey 2008; Johannessen 2010). Organisasjoner oppfattes i denne tenkningen ofte å bestå av ulike enheter eller substanser (delsystemer, variabler, institusjoner, institusjonelle elementer, komponenter, nivåer, logikker etc), som samspiller eller konkurrerer innad i organisasjonen og med organisasjonens omgivelser (Scott 1981; Emirbayer 1997; Kragh Jespersen 2005). 
	I helhetlig systemtenkning forsøker en ofte også å integrere ulike, prinsipielt likeverdige perspektiver (for eksempel et instrumentelt, et kulturelt og et myteperspektiv) i ett samlende ”helhetsperspektiv”, og slik skape en form for helhetlig (systemisk) teori (Christensen og Lægreid 2007b; Røvik 2007; Christensen et al. 2009; Johannessen 2010).  Helhetlig systemtenkning er ganske bred og kan inkludere ulike teoretiske tradisjoner (se nedenfor). Jeg mener likevel kategorien er tjenlig her både fordi den har organisasjonsteoretisk sett vesentlige samlende kjennetegn, fordi den rommer dominerende trender i organisasjonsfaget i dag og fordi den på sentrale områder kan kontrastere en relasjonell og transformativ tenkning. 
	Reformer i offentlig sektor fra slutten av 80-tallet har ofte vært preget av NPM (New Public Management), med vekt på mål- og resultatstyring, organisatorisk oppsplitting gjennom reorganisering og nye grensedragninger, effektivitetsorientering, økonomiske incentiver, konkurranse, transparens, brukerorientering og ledelsesmodeller innført fra privat sektor (Ramsdal og Skorstad 2004; Kragh Jespersen 2005; Røvik 2007; Christensen et al. 2009; Lindberg et al. 2012; Torsteinsen 2012a). Stacey og Griffin kaller denne tenkemåten og praksisen knyttet til moderne offentlige reformer de siste 20 årene for ”Performance Management” (Griffin og Stacey 2006). De senere årene, særlig på 2000-tallet, har det som kan ses som negative sideeffekter av NPM (fragmentering, svekket politisk styring m.m.) blitt forsøkt kompensert for gjennom virkemidler for sterkere samordning, bedre samarbeid og mer sentral styring. Denne ”nye bølgen” som har vokst fram i etterkant av NPM har blitt kalt for post-NPM, men har også hatt mer avgrensede ”merkelapper” som ”Joined-up-Government”, ”Whole-of-Government” eller ”New Public Governance” (Ramsdal og Skorstad 2004; Christensen et al. 2010; Christensen og Lægreid 2011). 
	Organisasjonsteoretisk sett er NPM sammensatt, uklar og flertydig, og tendenser kan spores både i retning sentralisering og desentralisering (Røvik 2007; Vabø 2007). NPM har dels sine teoretiske røtter fra nyere økonomisk organisasjonsteori som public-choice teori, prinsipal-agent teori og transaksjonskostnadsteori, dels fra nyere ledelsesteori og managerialisme (Griffin og Stacey 2006; Røvik 2007; Christensen et al. 2009; Torsteinsen 2012a). Post-NPM kan sies å bygge både på instrumentell organisasjonsteori og mer systemisk orientert organisasjonsteori som for eksempel nettverksteori og Governance-teori (Christensen et al. 2007; Vabo og Røiseland 2008; Hansen 2011). 
	Mye av kritikken mot NPM i skandiaviske land kommer fra et institusjonelt eller ny-institusjonelt teoretisk ståsted, gjerne fra skandinavisk nyinstitusjonalisme (Røvik 2007). Innholdet i kritikken fra institusjonalismen går på at NPM-ideene er innbyrdes inkonsistente og at de ikke tar tilstrekkelig hensyn til institusjonene, kompleksiteten og annerledesheten i ulike deler av offentlig sektor (Røvik 2007; Boston 2011). Mye forskning om offentlige reformer i Skandinavia er gjort ut fra et i hovedsak nyinstitusjonelt perspektiv, og kan nok sies å være NPM-kritisk. Skandinavisk nyinstitusjonalisme som begrep ble trolig brukt første gang i 1996 av Guje Sevon og Barbara Czarniawska (Czarniawska og Sevon 1996; Lindberg 2002; Røvik 2007). Denne nyinstitusjonelle retningen er i følge Røvik (2007) inspirert både fra klassisk institusjonalisme og fra en translasjonsteoretisk tradisjon. Den translasjonsteoretiske tradisjonen eller retningen fokuserer på hva organisatoriske prosesser gjør med populære ideer og oppskrifter som kontinuerlig oversettes og spres (Nilsen 2007; Røvik 2007). Idéer ses da ikke på som ”faste” enheter eller objekter, men likevel som representasjoner eller bilder ("images") av ”noe” som både imiteres og endres gjennom aktørenes handlinger og oversettelsesprosesser (Czarniawska og Joerges 1996; Czarniawska og Sevón 2003; Røvik 2007; Christensen et al. 2009). Oversettelse kan medføre både stabilitet, endring og innovasjon (Sahlin og Wedlin 2008). 
	Innen nyinstitusjonalisme fokuseres det gjerne på insitusjonelle logikker (som en av tre institusjonelle komponenter). Slike logikker er da et sentralt grunnlag for institusjonell utvikling og endring. Institusjonelle logikker forstås som ”organiserende prinsipper”, ”kognitive kart”, overinstitusjonelle praksiser, tenkemåter eller tros-systemer hos grupper av institusjonelle aktører, og er også nært knyttet til begrepene organisasjonsfelt og organisasjonsendring (Scott et al. 2000; Scott 2001; Delbridge og Edwards 2007; Torjesen 2007; Reay og Hinings 2009; Berg et al. 2010; Lindberg et al. 2012). Logikker utgjør da en lenke mellom institusjoner og handling. Ulike faglige eller organisatoriske tenkemåter og prinsipper ses da gjerne som konkurrerende logikker, f.eks. medisinske logikker og businesslogikker. Logikker ses da som "noe" som er forutgående og konstituerende for institusjonalisering og handling (Reay og Hinings 2009; Lindberg et al. 2012). Konkurransen mellom logikker kan komme ut med seier eller dominans til en eller noen logikker, eller med sammensmeltninger og ulike blandingsformer – ofte kalt hybride organisasjoner (Berg et al. 2010; Johansen et al. 2010)
	Ulike varianter av institusjonalisme har ulike perspektiver og ulik vektlegging på prosesser sett i forhold til strukturer (Delbridge og Edwards 2007; Lindberg et al. 2012). Det mest vanlige er kanskje å hevde at det er en gjensidig dynamikk mellom strukturer og prosesser (Johannessen 2010). Likevel kan institusjonalisme sies å ha følgende kjennetegn: 1) Selve skillet mellom struktur og prosess opprettholdes (Stacey 2008; Johannessen 2010), 2) forestillingene om organisatoriske grenser opprettholdes og 3) institusjoner (regulative, normative, kulturelt-kognitive), institusjonelle komponenter, institusjonelle elementer, logikker, ideer, oppskrifter, myter m.m. har ofte forrang i forhold til aktører og relasjoner (Stacey 2008), altså opprettholdes skillet mellom individet og det sosiale. I tillegg fokuserer institusjonalisme på ”enheter” eller "substanser" av forskjellig slag, og grenser mellom disse. Eksempler på dette kan være framstillingene/oppfatningene i skandinavisk nyinstitusjonalisme av idéer/masteridéer/oppskrifter som "noe" eget som "flyter rundt" eller "reiser" og "fenger" i organisasjoner (Czarniawska og Joerges 1996; Røvik 2007), institusjonelle logikker som eksisterer som noe gitt, forut for handling og institusjonalisering, eller forståelser av politiske og kulturelle strukturer som noe eget, nærmest uavhengig av handling (Czarniawska og Joerges 1996). Selv om det er diskutabelt kan både NPM og institusjonalismen/nyinstitusjonalismen – til tross for ulikheter, motsetninger og tvetydigheter - sies å være uttrykk for helhetlig systemtenkning.
	Institusjonelle og nyinstitusjonelle teorier (Czarniawska og Sevon 1996; Llewellyn 2001; Kragh Jespersen 2005; Røvik 2007), teorier om lærende organisasjoner (Argyris og Schön 1978; Senge 1991) og situasjonell endringsteori (Langley og Denis 2006) åpner for ulike prosessforståelser og ulike vektlegging på prosesser sett i forhold til strukturer. Llewellyn (2001) bruker vindusmetaforen til å analysere forholdet mellom klinikken og ledelsesverdenen som om det er atskilte ”verdener” (Berg et al. 2010). Ledere kan da (fra en utenfor- eller mellomposisjon) se inn i og kommunisere med – altså gå inn i prosesser med - begge disse verdenene. Disse teoriene forutsetter også at ledere mer eller mindre kan stå eller stille seg utenfor prosessene, analysere dem, velge endringsstrategi ut fra situasjon, og så styre prosessene i de retningene som er hensiktsmessige i situasjonen. Altså kan også disse teoriene sies å være grunnleggende avstandspregede og rasjonalistiske, selv om Langley & Denise (2006) sitt situasjonelle perspektiv ikke ligger så langt fra en relasjonell, transformativ forståelse. Det samme kan nok også sies om skandinavisk nyinstitusjonalisme, med sitt tydelige fokus på endringsprosesser og case-studier (Czarniawska og Sevon 1996; Røvik 2007). Denne nærheten eller slektskapet understrekes også ved skandinavisk nyinstitusjonalismes vending mot og tilknytning til pragmatismen og teoretiske posisjoner forbundet med Dewey, Peirce, James og Mead (Czarniawska og Sevon 1996; Røvik 2007).
	Samhandling, pasientflyt og logistikk har av styresmaktene de senere årene blitt sett som vesentlig i helsereformene (St.meld. nr 25 (1996-97) ; Wisløff 2005). Delvis er dette fokuset knyttet til problemer skapt både av faglig spesialisering og av organisatoriske og finansielle virkemidler. Både sykehusreformen, opptrappingsplanen og debatten om den nye Samhandlingsreformen (St.m. nr 47 (2008-2009)) fra sommeren 2009 kan klart settes inn i en slik sammenheng. Samhandlingsbegrepet klargjøres for øvrig på følgende måte i samhandlingsreformen: ”Samhandling er uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling seg imellom for å nå et felles, omforent mål, samt evnen til å gjennomføre oppgavene på en rasjonell og koordinert måte” (St.m. nr 47 (2008-2009)). Samhandling blir altså i all hovedsak forstått som samhandling mellom organisasjoner – forstått som systemer/delsystemer – ikke som samhandling mellom mennesker. Virkemidlene som innføres gjennom reformen er også i all hovedsak systemiske i sin karakter, dvs. de er innrettet på å få helsesystemenes tenkte deler til å fungere bedre sammen – og slik skape en bedre "helhet": Nye oppgavebeskrivelser, avtaler mellom nivåene (kommunene og helseforetakene), endring av lovvverk de fungerer innenfor og endring i betalingsordninger mellom kommuner og helseforetak for å motivere til endret atferd.
	Samhandlingsproblemstillinger var for øvrig også et vesentlig utgangspunkt for sykehusreformen og opptrappingsplanen, kfr. beskrivelsene i kapittel 3 og i dette kapitlet. Men i sykehusreformen var ikke fokuset så mye på forholdet mellom forvaltningsnivåene og mellom de organisatoriske enhetene. Det sentrale da var mye mer å etablere et nytt og bedre organisatorisk system primært for spesialisthelsetjenestene, altså at særlig sykehusene skulle eies, organiseres og ledes på en bedre, mer samordnet, rasjonell og effektiv måte (Sosial- og helsedepartementet 2001; Iversen og Gammelsæter 2012). Gjennom samhandlingsreformen framstår det imidlertid som mer sentralt for regjeringen å etablere et samlet sett bedre tilpasset tjenestetilbud, eller et bedre samorganisert/samordnet system. I presentasjonen av reformen sier statsråd Hansen: ”Det skjer mye bra på tross av systemet. Hva må til for at rett samhandling kan skje på grunn av systemet?” (Helse- og omsorgsdepartementet 2008a). 
	I reformdokumentene vises det til ulike former for ”ubalanse” i helsetjenesten, ut i fra at helsetjenesten er bygd opp i en annen tid, med andre utfordringer og et annet sykdomspanorama enn i dag. Denne ubalansen går i følge regjeringen egentlig ut på at for mye ressurser (økonomi, bygninger, spesialister) i dag er samlet i sykehus og spesialisthelsetjeneste og at kommunene har tilsvarende for lite ressurser (St.m. nr 47 (2008-2009)). Dette vurderes samlet som feilaktige, dyre og lite bærekraftinge løsninger. Regjeringen ser for seg en modernisering, en oppgave-, ansvars- og ressursoverføring først og fremst fra 2012: til pasienter /brukere, til kommuner og eventuelt private aktører i helsetjenesten. Man skal omorganisere og gjensidig tilpasse systemenes deler og slik få dem til å fungere bedre sammen som en helhet, i tråd med systemteoretiske forestillinger. Dette skal bedre samhandlingen.
	Også i psykiatri og psykisk helsearbeid har pasientflyt og samhandling gradvis mer blitt fokusert fra styresmaktenes side. I opptrappingsplanen var fokuset veldig tydelig på å ville få "psykiatrisystemets" ulike deler til å fungere bedre samlet som en form for helhet (St.prop. nr. 63 (1997-98)). Det må likevel nevnes at virkemidlene også skapte oppsplitting eller fragmentering: Etablering av Psykisk helsearbeid i kommunene medførte et nytt "ansvarsnivå" ved at kommunene fikk ansvar for tjenester de ikke hadde så mye ansvar for tidligere. Kommunene har på sin side også valgt svært ulike måter å organisere dette ansvaret på, og mange kommuner strever med å finne en hensiktsmessig organisering av tjenestene (Tjerbo et al. 2012). Det kan også være grunn til å spørre om resultatenhetsmodellen i kommunene også kan ha fungert fragmenterende (Torsteinsen 2012b). Nytt fra 2009 er ellers statlige økonomiske tilskudd til igangsetting av såkalte ACT-team (”Assertive Community Treatment”), som er tenkt som team/enheter på grensen mellom – eller på tvers av - forvaltningsnivåene (St.m. nr 47 (2008-2009) ; Sykehuset Østfold 2008). 
	Jeg har vært opptatt av hvordan fag, organisering og ledelse veves sammen, både i de nasjonale plan- og utvviklingsprosessene og lokalt, jfr. for øvrig alle fire artiklene i denne avhandlingen (Iversen og Ødegård 2010; Iversen 2011; Iversen og Gammelsæter 2012; Iversen 2013). Opptrappingsplanen er i mindre grad preget av eksplisitt organisasjons- og ledelsestenkning, selv om de faglige ideologiene i planen har organisatoriske og ledelsesmessige forutsetninger og implikasjoner. I den grad opptrappingsplanen har et begrep om ledelse, ligger det mest innenfor de behandlingsfaglige tenkemåtene, altså at ledelse knyttes til og følger forståelsen, kunnskapen og fagperspektivene i planen. Ledelse medfører da å fremme ideologiene i planen (brukerorientering, lokalsamfunnsorientering, normalisering, tverrprofesjonalitet, samordning, ulike faglige tilnærminger), og å kople målene (stort sett kvantitative) og virkemidlene (planlegging, økonomiske tilskudd, kompetanseheving) så tett og effektivt som mulig. Dette kan være tvetydig, motsetningsfullt og vanskelig, siden de kvalitative målene i planen i liten grad er løftet fram direkte, men er mer diffuse og implisitte. De kvalitative sidene av planen har da også i stor grad vært etterlyst fra brukernes side og eksempelvis fra Rådet for psykisk helse (Rådet for psykisk helse 2004).
	Når man går fagideologiene i planen nøyere etter i sømmene, kommer uklarhetene, de fag-ideologiske motsetningene og de kvalitative utfordringene tydeligere fram. Det samme gjelder planens sammenhenger med, samsvar og motsetninger i forhold til organisasjons- og ledelsesprinsippene i sykehusreformen. En kan likevel si at de to reformene på ett vis utfyller hverandre; der sykehusreformen bidrar til å etablere mønstre som som legger grunnlag for nye organisasjons- og ledelsesformer, prøver reformatoren gjennom opptrappingsplanen særlig å endre fagideologiene og de faglige tilnærmingene. Når fagligheten i opptrappingsplanen likevel er så vidt uklar og flertydig, og de ledelsesmessige oppgavene først og fremst er knyttet til realisering av kvantitative mål, bidrar dette til å legge psykiatriområdet åpent for sykehusreformens prinsipper og konkrete løsninger innenfor organisering og ledelse. Imidlertid er dette ytterligere paradoksalt ved at brukerorienteringen og de faglige tilnærmingene i opptrappingsplanen i liten grad gjenfinnes i sykehusreformens perspektiver på og prinsipper for brukermedvirkning, ledelse og organisering. Disse prinsippene har vi i artikkel nr. 1 karakterisert som ”avstandsledelse” og ”fragmentert samordning” (Iversen og Gammelsæter 2012).
	Evalueringene av Opptrappingsplanen tar i det hele tatt ikke opp effektene av den omfattende sykehusreformen fra 2002 på psykisk helse-området (Forskningsrådet 2009, s. 16). Opptrappingsplanen har selv noen overordnede strukturelle grep (nettopp ut fra de fagideologiske perspektivene), som er sentrale med tanke på faglig og organisatorisk endring. Dette gjelder særlig 1) Etablering og utbygging av DistriktsPsykiatriske Sentra (DPS), 2) etablering og utbygging av ulike ambulante team/arbeidsformer og 3) etablering og utbygging av lokalbasert psykisk helsearbeid i kommunene. Gjennom disse strukturelle grepene – sett i sammenheng med de faglige endringene - har man i løpet av en 10-års periode bidratt til å endre hele psykisk helse-området i Norge. Noen av de viktigste endringer i denne sammenhengen kan sies å være følgende:
	 Vi har i tråd med opptrappingsplanen fått et nytt faglig og organisatorisk område eller felt i Norge – psykisk helsearbeid i kommunene – basert på en uklar, sammensatt og flertydig faglighet. Området er svært ulikt organisert og ledet
	 DPS er i samsvar med opptrappingsplanen etablert som en sentral faglig og organisatorisk instans innen spesialisthelsetjenesten. Størrelse, ressursbruk, organisering og faglighet varierer imidlertid svært mye mellom DPS-ene (Muusmann/AGENDA 2008)
	 Vi har fått en kraftig reduksjon av antall døgnplasser innen spesialisthelsetjenesten (minus ca. 2000 døgnplasser etter 1996). Dette er i tråd med opptrappingsplanens fagideologier, men kraftig i strid med de vedtatte kvantitative målene (opprettholde samme antall døgnplasser)
	Samtidig har Sykehusreformen som organisasjons- og ledelsesreform påvirket psykisk helse-området på en kraftfull måte, selv om disse virkningene ikke har blitt tematisert i evalueringene, verken av opptrappingsplanen eller av sykehusreformen. Den lokale omstillingsprosessen jeg har undersøkt, jfr. artikkel nr. 2, 3 og 4, viser for eksempel tydelig hvordan de profesjonelle ledernes makt her har blitt styrket – på bekostning av fagfolkenes – i alle fall for en periode (Iversen 2011; Iversen 2013). Dette har jo også vært et sentralt mål med sykehusreformen (Sosial- og helsedepartementet 2001).
	Logistikk kan i dag sies å handle om hvordan vi planlegger, styrer, organiserer, leder og gjennomfører strømmer av varer, tjenester og informasjon i organisasjoner (Johannessen og Solem 2007). Begrepet har i stor grad sin opprinnelse fra militære operasjoner, ingeniørpraksiser og økonomiske praksiser (Johannessen 2003b). Fra 1960-årene har logistikk gradvis mer blitt forstått også som en ledelsesdisiplin, og da har også betydningen av ledelse, organisasjon og strategi økt (Bowersox 2007). Begrepet Supply Chain Management (SCM - verdikjedeledelse) ble først introdusert av konsulenter tidlig på 1980-tallet, og har senere - særlig fra slutten av 1990-tallet - fått svært stor oppmerksomhet (Lambert 2001; Larson 2007; Giuinipero et al. 2008). Det har vært tallrike definisjoner av logistikk og SCM. Som vi skal se har disse endret seg i tråd med endringer i samfunn og forretningsliv, og i pakt med utviklingen av disiplinen selv. 
	Johannessen og Solem (2007) og Giunipero m.fl. (2008) identifiserer starten av utvikling av SCM/verdikjedeledelse til pionerarbeidene til den amerikanske kybernetikkprofessoren Jay W. Forrester på 1950-tallet. Forrester jobbet med industriell dynamikk (systemdynamikk), noe som medfører bruk av kybernetikk på industrielle systemer. Slik har verdikjedeledelse et tydelig utgangspunkt i tidlig systemteori. Tenkningen om verdikjedeledelse er i tillegg inspirert av ulike teorier om tidskonkurranse, lean production, BPR, verdikjedemodellen, smidighet (”agility”), ressursbasert teori, ideer om virtuelle organisasjoner, nettverksteori, prinsipal-agent teori, transaksjonskostnadsteori og sosial organisasjonsteori (Johannessen 2002a; Croom 2004; Johannessen og Solem 2007). Det kan hevdes at verdikjedeledelse er et svært tverrfaglig kunnskapsområde.
	I mye av litteraturen defineres SCM som et videre begrep enn logistikk, noe som også er tilfelle med definisjonen til Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), som kom opp med sin nye definisjon i oktober 1998 (Lambert 2001; Lambert et al. 2008): ”Supply chain management is the integration of key business processes from end user through original suppliers that provides products, services, and information that add value for customers and other stakeholders”. Definisjonen klargjør at logistikkledelse bare er en del av SCM. Og i følge Lambert (2001) har forståelsen av SCM gjennomgått en endring fra å integrere logistikken på tvers av verdikjeden (i den enkelte bedrift) til den nåværende forståelsen – som medfører integrasjon av alle forretningsprosessene på tvers av flere eller mange bedrifter i en forsyningskjede (Johannessen og Solem 2007), dvs. fra råvare til sluttbruker. Den samme forståelsen gir Cooper et al. uttrykk for (1997).
	Det har de senere årene også vært en bevegelse bort fra en oppfatning av at logistikk dreier seg om integrasjon av samarbeidet i en kjede, og over mot en forståelse av at det handler om samarbeid i et større nettverk (Johannessen og Solem 2007). Noen har også begynt å bruke begrepet nettkjede (Solem 2003). Christopher inkluderer begrepet nettverk i sin definisjon av forsyningskjeder (Christopher 1998):  “A network of connected and independent organizations mutually and co-operatively working together to control, manage and improve the flow of materials and information from suppliers to end users”.
	Cooper et al. (1997) har utviklet et eget rammeverk for utforming av verdikjedeledelse. Dette består av tre elementer: Forretningsprosesser, ledelseselementer og kjedestruktur. Forretningsprosesser er de aktivitetene som skaper spesifikke produkter av verdi for kunden. Ledelseselementene er aktiviteter og strukturer som bidrar til å integrere og styre forretningsprosessene på tvers av hele verdikjeden. Ti slike ledelseselementer blir identifisert. Kjedestrukturen er nettverket av medlemmer og forbindelsene mellom disse medlemmene i hele verdikjeden (Johannessen og Solem 2007). Verdikjedeledelse utgjør gjennom dette komplekse rammeverket et svært omfattende ledelsesbegrep som også står overfor store utfordringer. Blant annet gjelder dette posisjonering i verdikjeden (herunder ”insourcing/outsourcing”), relasjonsledelse for intra- og interorganisatoriske relasjoner og håndtering av motstridene interesser mellom aktørene i verdikjeden.
	Hvis vi ser på dagens utviklingstrekk innenfor SCM-konseptet, så kan en trekke fram ti slike viktige utviklingstrekk (Johannessen 2003b; Johannessen og Solem 2007):
	1. Hele verdiskapingskjeden i fokus
	2. Samtidig konsentrasjon om kjernevirksomheten
	3. Mer utsetting til eksterne leverandører (”outsourcing”)
	4. Økt vektlegging på ekstern samordning
	5. Koordinering av alle aktørene langs verdiskapingskjeden
	6. Mer omfattende dialog mellom aktørene i verdiskapingskjeden
	7. Videreutvikling av strategiske allianser i verdikjeden
	8. Leverandørens kvalitet i produkter, tjenester og prosesser avgjørende for bedriftens egen kvalitet
	9. Økt kompleksitet i bedriftens forsyningsvirksomhet
	10. Økt internasjonal utsetting, styrking av leverandørbasen samt forbedring av forsyningsprosesser
	De forskjellige definisjonene av verdikjedeledelse har to karakteristikker felles (Johannessen og Solem 2007): 1) Verdikjeden utgjør en sammenknytning av flere aktører eller organisatoriske enheter, og 2) Formålet med verdikjeden er tilfredsstillelse av behovene til kunden. Svært mye av litteraturen om verdikjedeledelse framhever et systemisk orientert ”helhetsperspektiv” på ledelse av verdikjeder; søkelyset rettes ikke bare mot den interne effektiviteten i den enkelte bedrift, men også mot ”helheten” i kjeden eller riktigere nettverket. Dette perspektivet kan på mange måter også sies å ligge til grunn for dagens store helsereform, altså Samhandlingsreformen, selv om utfordringene her også er annerledes enn for produksjon og distribusjon av varer (Iversen og Gammelsæter 2012).
	Johannessen og Solem (2007) beskriver det vitenskapsteoretiske og metodologiske grunnlaget for logistikk og SCM, og identifiserer det analytiske og det systemteoretiske perspektivet som de to viktigste retningene. Disse perspektivene har vokst fram gjennom historien, og har ført med seg bestemte ideer og tenkemåter for organisering og ledelse innen feltet. Disse to retningene danner også grunnlager for det Christopher (1998) beskriver som to dominerende organisasjonsparadigmer i feltet. Det ene paradigmet er mekanistisk orientert og inkluderer den funksjonelle organiseringen vi kjenner fra masseproduksjonen i industrien. Dette funksjonelle paradigmet har også gjennom lang tid dominert organiseringen av sykehus, gjennom sitt fokus på medisinske spesialiteter (f.eks. psykiatri) som utgangspunkt for organisering (NOU (1997:2)). I denne tenkningen vil logistikk ses på som en av mange funksjoner i virksomheten (Johannessen og Solem 2007).
	Det andre paradigmet utgjøres av den åpne systemteoretiske retningen og omfatter også den mer prosessorienterte tenkningen, som vi blant annet kjenner fra verdikjedetenkning, lean production og BPR (Moltu et al. 2000; Johannessen og Solem 2007). Her forsøker en å identifisere og organisere prosesser på tvers av funksjoner og organisatoriske enheter og heller sette fokuset på koordinering av prosesser. Dette kjenner vi også tydelig igjen i det tidsaktuelle fokuset på prosessorganisering, standardiserte pasientforløp og behandlingslinjer i sykehussektoren. Ikke minst står dette helt sentralt i samhandlingsreformen (St.m. nr 47 (2008-2009) ; Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2007; Ramsdal og Ramsdal 2007).
	Croxton m.fl. (Croxton et al. 2001; Johannessen 2003b; Johannessen og Solem 2007) bygger på anbefalinger fra Global Supply Chain Forum og har satt opp følgende forutsetninger for vellykket implementering av SCM:
	- Lederstøtte, lederskap og engasjement for å gjøre endringer
	- Forståelse for omfanget eller hvor stor endring som er nødvendig
	- Enighet om visjon og nøkkelprosesser
	- Nødvendig og forpliktende adgang til ressurser og delegering av ansvar for å nå mål
	Vi kan her se hvordan SCM ses som en form for rasjonell og formativ prosess. Endringer skal iverksettes og styres ovenfra. Alle skal ha den samme forståelsen av behovet for endringer. Man skal tilslutte seg eller tilordnes ledernes visjoner og mål. Ansvar skal delegeres i tråd med dette. Problemet med en slik tilnærming er at det på ingen måte er sikkert at alle uten videre er enige om endringsbehov, visjoner og mål. Hvordan skal man for eksempel takle den dagligdagse usikkerheten, uforutsigbarhet i samhandlingen og de andres ulike visjoner og mål? Man sier heller ikke noe om hvordan endring skal forstås, men det er inneforstått at endring er en mer eller mindre lineær prosess som er planlagt og styrt fra toppen og ned. Når dette forutsettes er det vanskelig for ledelsen å fange opp de andres (ansatte, brukere/kunder) planer, og det uforutsette som skjer når de manges planer møtes.
	Tilsvarende innvendinger kan rettes mot den tiltakende tenkningen i tråd med logistikk og verdikjedeledelse i sykehus og psykiatri, for eksempel i form av prosessbaserte virksomhetsmodeller og standardiserte behandlingslinjer/pasientforløp (St.m. nr 47 (2008-2009) ; Timmermanns og Berg 2003; Ramsdal og Ramsdal 2007). Når en går nærmere inn i denne problematikken, blir en oppmerksom på den voldsomme kompleksiteten som ligger bl.a. i samordning innad i kommuner og helseforetak, ulikheter i og mellom sykdomsproblemer og sykdomsgrupper, forskjeller i makt, ideologi og behandlingssyn innen og mellom profesjoner, samordning mellom organisasjoner og det uforutsigbare i mange sykdoms- og bedringsprosesser. Standardiseringstenkningen på tvers av organisasjoner blir mange ganger vanskelig i møtet med ulike og unike prosesser der det er behov for variasjon, individuell ”skreddersøm”, prosessorientering og brukermakt (Ramsdal og Ramsdal 2007; Iversen og Gammelsæter 2012). 
	Slike reservasjoner eller betenkeligheter kommer da også fram i stortingsmeldingen som ligger til grunn for samhandlingsreformen – til dels i kontrast til de optimistiske visjonene som ble presentert innledningsvis – i forarbeidene til meldingen (Helse- og omsorgsdepartementet 2008b). Kunnskapssenteret for helsetjenesten oppsummerer ellers kunnskapsgrunnlaget for bruk av behandlingslinjer som ufullstendig. Resultatene fra en foreløpig kartlegging fra 2007 karakteriseres som motstridende, og det sies at bruken kan karakteriseres som eksperimentell virksomhet (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2007). Dette er ikke til hinder for at forsøk på utvikling og iverksetting av standardiserte behandlingslinjer for tiden synes å være i svært rask vekst i den norske helsetjenesten. Dette gjelder også i psykiatrien, til tross for at standardiseringstenkningen der ytterligere vanskeliggjøres ut fra den særdeles komplekse og konkurrerende fagligheten der.
	Kompleksitetsteori bygger på en relasjonell menneskemodell. En slik modell er ikke for meg først og fremst uttrykk for empiriske hypoteser ved at jeg gjør selve modellen til gjenstand for empirisk prøvbare hypoteser (Grimen 2004; 72). Det er mer slik at den relasjonelle modellen et meningsfullt og fruktbart filosofisk-atropologisk perspektiv og utgangspunkt for forståelsen av og forskning omkring menneskelig handling/samhandling. Slik er modellen både et (vitenskaps)filosofisk utgangspunkt for forskning og et heuristisk hjelpemiddel for å utvikle og klargjøre forskningstema, forskningsspørsmål, forskningens og forskerens rolle, framgangsmåter og prosesser.
	Mustafa Emirbayer trekker i sin artikkel Manifesto for a Relational Sociology opp en klar skillelinje mellom en relasjonell og en det han kaller en substansiell tilnærming i sosiologien (Emirbayer 1997). Begrepet substansiell viser her til at utgangspunktet for forskning tas i kjernelementer eller substanser av forskjellig slag (ting, variabler, enheter, strukturer, institusjoner, elementer, essenser) og ikke i det relasjonelle – altså de dynamiske forholdene mellom menneskene. Emirbayer framstiller valget mellom det relasjonelle og det substansielle perspektivet som selve nøkkelspørsmålet i sosiologien (Emirbayer 1997; 282). Utgangspunktet hans er da at forskningen skal kunne forstå, vise og gripe den sosiale virkeligheten i dynamiske, sammenhengende og prosessuelle termer, noe bruk av mer eller mindre uforanderlige enheter eller substanser ikke bidrar til. 
	Emirbayer argumenterer i utgangspunktet på et filosofisk antropologisk plan, men trekker også fram konsekvenser og utfordringer knyttet til empirisk forskning (Emirbayer 1997). Han bruker en relasjonell modell som heuristisk hjelpemiddel i forskningen, både teoretisk og empirisk. Teoretiske perspektiver på f.eks. makt, frihet eller opphav til handlinger gis da relasjonelt innhold. Det samme gjelder prosesser, situasjoner, tema eller enheter i forskningsprosessen. Han framstiller en relasjonell tilnærming som svært løfterik – nettopp for å kunne identifisere kontinuerlig pågående endringer, og sier at såvel filosofisk som teoretisk og empirisk er en slik tilnærming et kraftig og voksende alternativ til den strukturelle, substansielle tilnærmingen.
	Den relasjonelle menneskemodellen i kompleksitetstenkningen er vesentlig for hvordan man ser på skaping og framvekst av ny kunnskap gjennom forskning (Christensen 2003; Stacey og Griffin 2005; Stacey 2008). Dette betyr at forskerens og forskningens forhold til ny kunnskap ses i et relasjonelt perspektiv. Det medfører i sin tur at lyset i organisasjons- og ledelsesforskning også settes på relasjoner forskeren har eller kan ha til fagfolkene, lederne, seg selv, organisasjonen og kunnskapen i den virksomheten det forskes på. I tillegg betyr det at relasjoner og relatering blir vesentlig for utvikling og endring av forskningsspørsmål og for hvilke hendelser, situasjoner, prosesser eller relasjoner som utforskes for å svare på spørsmål eller utvikle nye spørsmål. Dette åpner for en diskusjon om arbeidsdeling i forskningsprosessen. Hva er forskerens og forskningens oppgave og rolle som en form for forskningsekspertise i forhold til de menneskene eller prosessene det forskes på eller sammen med?
	Kompleksitetstenkningen bygger på teorielementer fra matematisk kaosteori, teorien om dissipative strukturer og teorien om komplekse adaptive systemer (CAS) (Johannessen 2002b), men kobles med relasjonell sosiologi (Norbert Elias) og ikke minst med sosial, relasjonell psykologi (Meads symbolske interaksjonisme). Jeg tenker at kompleksitetstenkningen kan være fruktbar med tanke på å forstå organisasatorisk endring. Dette fordi den annerledes enn andre teorier kan bidra til at lyset kan settes nettopp på menneskelige prosesser, f.eks. relateringen mellom profesjonelle, mellom ledere og profesjonelle eller mellom profesjonelle og brukere. Dette inkluderer relasjonelle perspektiver på spørsmål som makt, konflikt, samarbeid og forholdet mellom stabilitet og endring (Stacey et al. 2000; Tsoukas og Chia 2002; Langley og Denis 2006; Johannessen 2009). Den kan vise betydningen av samspill i mikro, ned på samspill i grupper, mellom to mennesker eller tanker og følelser (glede, angst, frustrasjon) hos enkeltpersoner. Og videre sammenhengen med de bredere samfunnsmessige mønstre og reformer. Empirisk forskning innen denne tradisjonen oppfatter jeg også som relevant og troverdig når det gjelder ledelse og organisatoriske endringer f.eks.i sykehussektoren eller på andre områder (Se f.eks.Griffin og Stacey 2006; Groot 2009; Tobin 2009). 
	Jeg tenker også at kompleksitetstenkningen er egnet til å forstå og gripe endring og utvikling innen psykiatri og psykisk helsearbeid bl.a.fordi dette området på sine særegne måter er preget av faglig ulikhet, uklarhet, mangfold, makt, samarbeid og og konflikt, organisatoriske temaer som er sentrale innen kompleksitetstenkning. Ulikhetene og motsetningene mellom ulike faglige tenkemåter og tilnærminger har f.eks. implikasjoner nettopp for relasjonene mellom menneskene, enten det gjelder mellom medlemmer av ulike organisatoriske enheter, mellom fagfolk og brukere, innen og mellom yrkesgruppene eller mellom fagansatte og ledere. Dermed kan kompleksitetstenkningen også være en egnet teoretisk ramme for å se og forstå sammenhenger og motsetninger innen og mellom ulike faglige tilnærminger, og i forhold til samarbeid, organisering og ledelse - slik disse for eksempel kommer til uttrykk gjennom statlige reformer og når slike reformer skal iverksettes lokalt (Stacey 2003; Griffin og Stacey 2006). 
	Kompleksitetstenkningen – i betydningen komplekse responderende prosesser (CRP) - bygger mye på relasjonell psykologi og sosiologi. I kompleksitetstenkningen har verken individet eller det sosiale forrang, men vokser fram sammen og samtidig gjennom samhandlingen (Mead 1962; Stacey 2008). Kompleksitetstenkningen bygger også på bidrag fra noen mer naturviteskapelig orienterte fagområder. Skillet mellom de naturvitenskapelige baserte retningene og den sosiale, relasjonelle forståelsen er vesentlig for å få fram særlig to innbyrdes sammenhengende forhold: For det første den betydningen menneskelig (sam)handling har for nyskaping og endring. For det andre forståelsen av menneskelige relasjoner i behandling, samarbeid og konflikt på psykisk helse-området. 
	I kompleksitetstenkningen er man opptatt av årsaksforklaringer knyttet til menneskelig bevegelse inn i framtiden. Stacey et. al. (2000; 14) stiller opp fem ulike typer kausalitet (se nedenfor) som her kalles teleologier. Med teleologi menes årsaker til en ”sluttilstand” eller årsaker til bevegelse mot en sluttilstand/mål (”telos”). Teleologiene svarer på hvorfor-spørsmålet: Hvorfor blir et bestemt fenomen slik det blir? Og videre: Er det en bevegelse mot en kjent eller mot en ukjent tilstand? Stacey er også opptatt av selvorganiseringens plass innen hver enkelt form for kausalitet (Stacey 2008). Med selvorganisering menes menneskenes evne til selv å danne meningsfull orden gjennom samhandling. 
	Selvorganisering er viktig så vel i systemtenkning som i kompleksitetstenkning, men det forstås da forskjellig. Det vi kan kalle ”systemisk selvorganisering” betegner dynamiske prosesser mellom deler (delsystemer) som samlet sett skaper en form for større helhet (system). Christensen og Johannessen (2005) viser til at Kant var den første som beskrev slik selvorganisering i naturen, eksemplifisert med planter som vokser fram fra en umoden (frø) til en fullt moden form (tre) av seg selv. Selvorganiseringen skjer altså fram til endelige former som grovt sett allerede er forutbestemt, de finnes i utgangspunktet i den opprinnelige formen (treets mulige former er allerede gitt i frøet). Dette er en begrenset form for selvorganisering (Stacey et al. 2000), også når den legges til grunn i organisasjoner.
	I kompleksitetslitteraturen blir en slik måte å forstå kausalitet på betegnet som formativ teleologi (Stacey et al. 2000; Christensen og Johannessen 2005) mens kompleksitetstenkningen selv forstår selvorganisering i det sosiale livet som transformativ. Transformativ selvorganisering innebærer at utviklingen er uforutsigbar og framtiden ukjent (men likevel ofte gjenkjennelig). Nyskaping og uforutsigbar endring skjer gjennom samhandlingsprosesser der det kan vokse fram former og resultater som er genuint nye og ukjente. Man kan altså overskride former eller mønstre som på forhånd er gitt eller kjent, individuelt (tenkning, refleksjon), i grupper, i organisasjoner eller i samfunnet i bredere forstand. I dette overskridende ligger nettopp det transformative.
	Grovt sett skilles det mellom fem ulike typer kausalitet eller teleologier (Stacey et al. 2000; Stacey 2008). Disse fem typene betegner grunnleggende forskjellige måter å forstå organisatoriske endringer på:
	1. Naturlovsteleologi: Dette er det mekaniske, naturvitenskapelige verdensbildet brukt på menneskelig organisering. Nyskaping finnes ikke, bevegelser er gjentakelser av fortiden, basert på universelle og tidløse lover. Her inngår ingen selvorganisering. Det finnes ingen endringer annet enn å finne eller opprettholde den riktige løsning, dvs. tilpasning.
	2. Rasjonalistisk teleologi: Her ligger det rasjonelle bildet av mennesket, der det fornuftige mennesket velger fritt ut fra mål. Her er det heller ingen selvorganisering. Endring og nyskaping skjer, men det skjer gjennom individuelt planlagte, frie, rasjonelle valg. Bevegelsens hensikt er å realisere valgte mål.
	3. Formativ teleologi: Her er framtiden gitt i utgangspunktet for bevegelsen, dvs. at sluttilstanden er kjent. Innslaget av selvorganisering er begrenset og på makronivå kan en se begrensede endringer eller framvekst av det som allerede eksisterer implisitt (fra frø til plante – men slik at planten kan variere noe i form). Det skjer ikke endringer ut over forutbestemte rammer. Delene skal sammen skape og utgjøre en best mulig helhet.
	4. Transformativ teleologi: Her ligger en kontinuerlig pågående skaping av framtiden som følge av bevegelsen, dvs. selve prosessen. Det finnes ingen endelig eller ”moden” form eller sluttilstand. Denne teleologien medfører en form for paradoksal selvorganisering fordi selvorganiseringen kan samtidig medføre både stabilitet og radikal, uforutsett nyskaping og endring.
	5. Tilpasningsteleologi: Bevegelse mot en tilpasset og stabil tilstand – i et miljø som kan skifte uforutsigbart. Teleologien innebæer at det skjer en konkurrerende leting etter optimal tilpasning til omgivelsene (for å overleve), kfr. Darwin. Her ligger også en svak form for tilpasningsorientert selvorganisering (konkurranse). Endring er en bevegelse i retning stabil tilpasning.
	Et naturvitenskapelig basert bidrag til kompleksitetstenkningen er matematisk kaosteori (Gleick 1988; Stacey et al. 2000; Johannessen 2002b). Kaosteori er teori om systemer som kan oppføre seg ”kaotisk”, slik for eksempel været kan gjøre. Et slikt system er da følsomt overfor startvilkårene (jfr. den såkalte ”sommerfugleffekten”). Et slikt ”kaotisk” system synes altså å oppføre seg tilfeldig. Dette til tross for at systemet er deterministisk. Det inneholder ikke tilfeldige parametre og er godt definert. Slike systemer kan for eksempel være økonomi, solsystemet, værsystemer, folkevekst og dissipative strukturer (strøminger i gasser og væsker). Noen har også forsøkt å legge kaosteori til grunn for virksomhet i organisasjoner (Burns 2002). Et sentralt problem her er at kaosteori - til tross for det kaotiske - ikke inkluderer uforutsigbar, transformativ menneskelig interaksjon. Kaosteori kan sies å bygge på en formativ teleologi (Stacey et al. 2000; Johannessen 2002b). 
	Det andre naturvitenskapelige bidraget i kompleksitetstenkningeen er teorien om dissipative strukturer. Denne teoriretningen har sitt utgangspunkt i forskning på strømninger i gasser og væsker. Ilya Prigogine, nobelprisvinner i kjemi, viste at irreversibilitet som egenskap også gjelder for tid (Stacey et al. 2000; Johannessen 2002b). Tiden har da utstrekning og retning, og skapes av de som er til stede og tar del i denne samskapingen. Prinsippet om selvorganisering er også sentralt. Orden kan her skapes som spontan selvorganisering av strømninger og fluktasjoner i gasser og væsker. Denne formen for ordensdannelse kalles en dissipativ struktur. Tidsoppfatningen og den spontane selvorganiseringen medfører at framtiden er uforutsigbar, noe som plasserer teorien innenfor en transformativ teleologi.
	Teorien om komplekse adaptive systemer (CAS) har utgangspunkt i datasimuleringer med mange aktører i nettverk. Noe av det som kan simuleres er byers trafikksystemer, utviklingen av økonomier eller nye arter i naturen (Johannessen 2002b). Et komplekst adaptivt system er dynamisk. Det kan endre og tilpasse seg såvel innenfra som gjennom å forholde seg til omgivelser i endring (tilpasning). Aktørene oppfører seg etter egne interaksjonsprinsipper, og samlet er resultatet uforutsigbart (Stacey et al. 2000). Det kan altså ikke kontrolleres. Men når slike modeller blir forsøkt brukt på menneskelige organisasjoner, er problemet at menneskene ikke oppfører seg slik programmerte modeller forutsetter. Stacey m.fl. (2000) diskuterer i hvilken grad komplekse adaptive systemer kan beskrives og forstås innen en transformativ, adapsjonstisk (tilpasningsteleologisk) eller formativ teleologi. De faller ned på den transformative, først og fremst ut fra at lokal interaksjon har uforusigbare utfall. Ulikhet eller diversitet mellom aktørene er vesentlig for endring. Imidlertid tar teorien ikke fullt opp i seg spørsmålet om hvordan vi kan forklare nyskaping, relasjoner og menneskelig (sam)handling.
	I de kompleksitetsteoriene som er nevnt over, er det liten eller ingen plass for uforutsigbar, relasjonell og framvoksende samhandling. Selv om de integrerer både ikke-lineære årsaksforklaringer, tidens irreversibilitet, prinsippet om selvorganisering, separate tilfeldige hendelser og tilstedeværelse av mikrodiversitet, tar man ikke høyde for menneskelig (sam)handling. Det er derimot det sentrale når man tar opp relasjonell psykologi og relasjonell sosiologi i kompleksitetstenkningen, med Norbert Elias og George Herbert Mead som de viktigste bidragsyterne (Stacey et al. 2000; Christensen 2003; Johannessen 2003a; Stacey 2008; Johannessen 2010). Organisasjon og organisering ses da i et nytt perspektiv, som inkluderer både et naturvitenskapelig og et samfunnsfaglig teoretisk fundament. Stacey m.fl. (2000) kaller dette nye kompleksitetsperspektivet for komplekse responderende prosesser (CRP).
	Stacey m.fl. kritiserer scientific management og systemtenkningen som forståelsesramme for sosial organisering. Organisering og organisasjoner forstås i teorien om komplekse responderende prosesser verken som redskaper eller som systemer men derimot som menneskelige, sosiale prosesser som kontinuerlig kommer til uttrykk som gester og responser i forhold til seg selv og andre. Gester kan være genuint selvskapte eller de kan være responser på andres gester. I et komplekst samspill mellom mennesker skapes handlinger som i prinsippet er kroppslige samhandlinger (blikk, tegn, tale, uttrykk, kroppsholdninger, artefakter m.m.) og ikke bare verbal samtale. Her oppheves det tradisjonelle skillet mellom sjel og legeme eller kropp og psyke, altså det dualistiske menneskebildet. Samhandlingen trer fram gjennom og skaper relasjonelle mønstre. Organisasjonens – eller heller organiseringens – virkelighet skapes da gjennom denne komplekse relateringen. I dette perspektivet blir det som i organisasjonsteorien ofte kalles organisasjonsstruktur sett som gjentakende og varige mønstre av relasjoner (Stacey 2005; Johannessen 2010). 
	Den tyske sosiologen Norbert Elias var opptatt av sivilisasjonens framvekst i Europa (Elias 1994). Han viste hvordan europeiske kulturer vokste fram ved at mange aktører – kollektivt og individuelt – alle med sine ulike planer, ambisjoner og mål, samhandlet på komplekse måter. Ulike kulturer, skikker, samfunn og relasjoner vokste fram gjennom disse prosessene, uten noen stor, sammenhengende masterplan. Slik vokste det fram både totalitære regimer og demokrati, omfattende vold og humanisme (Christensen og Johannessen 2005), altså svært forskjellige livs- og samfunnsforhold. Elias mente at mennesker, individuelt og i grupper, samhandler lokalt, mer eller mindre planlagt, og at lokal samhandling da fører med seg framvekst av større og mer omfattende samhandlingsmønstre. På den måten skapes og formes lokalsamfunn, tradisjoner, institusjoner og større samfunn over tid. Lokal samhandling er altså innvevd i, påvirket av og samtidig opphav til bredere samfunnsmønstre. Når mye av den dominerende organisasjons- og ledelsesteorien forutsetter at endring og utvikling planlegges og gjennomføres ovenfra eller utenfra, for eksempel fra ledelsen, eierne eller politikerne (”omgivelsene”), har Elias en alternativ, relasjonell oppfatning: Den lokale og selvorganiserte samhandlingen er det sentrale utgangspunktet og grunnlaget for utvikling og endring av institusjoner, kulturer og samfunn.
	De bredere mønstrene som følger av lokal samhandling kan i følge Elias ikke fullt ut forutses eller planlegges. Mønstrene vokser derimot fram gjennom selve interaksjonsprosessene, herunder både gjentakende og nye mønstre. Eksempler på slike mønstre er styringsstrukturer innenfor stater (for eksempel Frankrike) eller endringer og stabilitet i forholdet mellom ulike klasser og sjikt i samfunnet (Elias 1994). Samhandlingen skaper både prinsipielt og konkret avhengighet mellom deltakerne. Avhengigheten av andre er både muliggjørende og begrensende, ut fra bl.a. maktforholdene. Denne samtidige, sammenvevde begrensningen og muliggjøringen betyr at det er vanskelig å realisere egne planer fullstendig. Det ligger altså makt i relasjonene, og det er de manges møtende planer og intensjoner som forsøksvis skal realiseres i disse maktrelasjonene. Utfallet av prosessene blir da mer eller mindre uforutsigbart. Mønstre, identiteter, institusjoner og skikker vokser altså fram gjennom uforutsigbare, paradoksale prosesser. Elias beskriver for eksempel hvordan staters enerett til vold og skattlegging har vokst fram gjennom langvarige og flertydige prosesser fra føydale strukturer og relasjoner (Elias 1994).
	George Herbert Meads teorier om samtale og samhandling supplerer de naturvitenskapelige kompleksitetsteoriene ved å framheve spesifikke menneskelige karakteristika som bevissthet, selvbevissthet, refleksjonsevne, kreativitet og fantasi (Griffin og Stacey 2006). Mead (1863-1931) er mest kjent under begrepet ”symbolsk interaksjonisme”. Hans viktigste bidrag kan trolig best sammenfattes i formuleringen ”å ta andres perspektiv”. Meads syn medfører at tenkning, følelser, identitet, selvbevissthet og samfunnet utvikles på samme tid, innvevd i hverandre (Christensen og Johannessen 2005). Han var opptatt av å forstå menneskelig relatering som sirkulære og kontinuerlig pågående kroppslige gester og responser. Det verbale språket eller ”den vokale gesten” er en særdeles viktig del av den kroppslige relateringen (Vaage 1998). Mead begrepssetter denne kontinuerlig pågående kommunikasjonen som ”den sosiale akten”. 
	Menneskenes kommunikative (sam)handlinger ses hos Mead som symboler fordi handlingene viser til noe ut over seg selv – til en mening for deltakerne. Mening kan da skapes, oppleves og forstås bare ved at handlinger ses i sammenheng med responsen (Mead 1962). Handling er hos Mead kontinuerlig pågående samhandling mellom mennesker. Gester og responser skapes og endres gjennom samhandling og som samhandling. Og mening skapes dermed gjennom nåtidig, sirkulær og kompleks bevegelse mellom deltakerne. En viktig del av dette blir da også oppfatningen av tid; Tid ses ikke som ett eller flere/mange tidspunkter, men får bevegelse, utstrekning og retning i form av stadig pågående sosiale, dynamiske prosesser. Dermed blir den historien som skapes alltid ny historie, og samfunnsforhold, situasjoner og relasjoner i fortid kan ikke gjenskapes. 
	I følge Mead er menneskene i stand til å se og innta andres holdning overfor seg selv. Man kan derfor også føre en indre samtale, for eksempel om hva egne idéer, planer eller handlinger vil kunne føre til i samspill med andre. Tenkning består altså av indre samtaler, mens sosiale samtaler foregår sammen med andre. Våre gester, reaksjoner, vår kommunikasjon, våre handlinger og hele vår personlighet blir kontinuerlig møtt og vurdert sosialt, både gjennom de Mead kalte for "signifikante andre" (familie, nære venner etc.) og gjennom "den generaliserte andre" (gruppen eller samfunnet) (Mead 1962). Selvbevissthet utvikles da gjennom at menneskene kan ta inn over seg andres posisjon og holdninger til seg selv i bred forstand. En indre dialog kan også skape noe nytt. Den er en uforutsigbar, framvoksende og kontinuerlig prosess, der det hele tiden skapes tanker, følelser, temaer og mønstre. Her kan det derfor skapes både gjentakelser og stabilitet eller noe helt nytt, på prinsipielt samme måte som i samhandling med andre. Altså skapes (gjenskapes og forandres) samfunnet og individet i de samme uforutsigbare prosessene. Når vi så erfarer at vi kan si eller tenke noe nytt eller annerledes, har det skjedd en faktisk endring.  
	I systemteoretiske tilnærminger ses ledelse ofte som en individuell funksjon som utøves av formelle og/eller uformelle ledere (Griffin og Stacey 2005: 2), selv om en også kan ha blikk for handlingers konsekvenser for relasjoner. Problemet er ofte at man da kan tildekke kompleksiteten og usikkerheten vi ofte erfarer om ledelse i organisasjoner. I kompleksitetstenkningen går en bort fra det individuelle perspektivet og ser på ledelse som et sosialt, relasjonelt fenomen, dvs. et fenomen som primært gjelder forholdet og relateringsprosessene mellom menneskene. I dette perspektivet kan ledere rett og slett ikke ha full oversikt eller kontroll over situasjonen i organisasjoner. Rasjonaliteten er faktisk begrenset ut fra uforutsigbare, relasjonelle forhold. Om ledere legger en slik tenkning til grunn impliserer det at en heller ikke bør førsøke å oppnå full oversikt eller kontroll. Men ledere kan likevel ha muligheter, makt og myndighet til å fatte viktige beslutninger, ta opp tema eller spørsmål og forplikte andre, selv om de ikke har kontroll over responsen på slike beslutninger eller handlinger.  
	Sentrale ledelsesoppgaver i dette perspektivet vil være å delta i og bidra til å åpne opp for relasjonelle prosesser i virksomheten, innen og på tvers av tenkte grenser. Og å finne konstruktive måter å gjøre dette på, der det spontane har mye å si. Ledelse handler da om påvirkning av hva som er eller blir sentrale tema, mål, oppgaver eller problemer i virksomheten. Det kan være å bidra til at det skapes tid, rom, arenaer eller klima for å ta opp vesentlige spørsmål eller å løse presserende oppgaver. Det kan være å bidra til å skape mening sammen med andre medarbeidere. Det kan være å synliggjøre og anerkjenne andres bidrag. Spesielt viktig vil det være å inkludere uformelle prosesser i det som gjerne kalles ”skyggeorganisasjonen”, altså bidra til at tema, meninger, synspunkter etc. som ikke er legitime i formelle fora kan bli inkludert og løftet fram i lyset – også til formelle fora. Dette fordi prosesser, tema eller spørsmål som holdes utenfor eller ”i skyggen” kan ha stor innvirkning på det som skjer i virksomheten (Stacey 2008; Johannessen 2010).  
	Dette kan for eksempel dreie seg om ”sub-grupper” i organisasjonen, der deltakere kan ha innvirkning gjennom sin taushet eller begrensede deltakelse i prosessene, eller gjennom det de sier i form av kroppspråk eller ulike andre gester eller responser. Kanskje sier de verbalt også sitt både om legitime tema og om andre spørsmål og med andre argumenter enn de legale, for eksempel i uformelle sammenhenger, i fritiden, på fest, i røykekroken eller andre steder. Dette er også kommunikativ samhandling som det kan være viktig å se og få fram. Her bearbeides og skapes synspunkter og tema, her formes virksomhetens helter - og skurker. Da vil det kunne være spesielt viktig for ledere å kunne se slike individer eller grupper og å kunne ta deres perspektiv. Oppmerksomheten kan da like gjerne eller også festes mot det som ikke skjer – som mot det som skjer ute i ”lyset”. Ikke-handling kan også forstås som handling. Å lede medfører altså å ha en ”åpen” innstilling og kommunikativ oppmerksomhet i forhold til hvem som er deltakere, hvilke tema eller spørsmål som er eller gjøres vesentlige og relevante – og hvordan dette gjøres. 
	Tidsoppfatningen i kompleksitetstenkningen medfører som framstilt foran at tiden ses som irreversibel. Det betyr at framtiden skapes i nåtid gjennom kontinuerlige, irreversible endringsprosesser, og at fortiden ikke kan gjenskapes. Dette medfører at det ofte vil være lettere å oppnå reell deltaking i, innsikt i og påvirkning av organisatoriske prosesser dersom ledere står i sine stillinger og dermed relasjoner over tid. Da vil det ofte være lettere å vokse inn i en deltakende rolle i virksomheten. I sin tur vil det også gi lettere adgang til kunnskap om sentrale tema, spørsmål og prosesser. Dette gjør kontinuitet i ledelse til et poeng i seg selv, et poeng som står i konflikt med fokuset på utskifting av ledere som en ofte finner i moderne organisasjoner, for eksempel ved kriser.
	Relateringsprosesser består både av likheter og forskjeller, forståelse og misforståelse, konflikt og harmoni, trygghet og angst, samarbeid og konkurranse (Griffin og Stacey 2005; Johannessen 2010). Det konstruktive elementet i forskjeller, konflikt og spenning i mønstre av relasjoner (her også organisasjoner) kan knyttes til nyskaping. Likhet og harmoni alene kan lett føre med seg stabilitet og gjenskaping av tidligere mønstre, og dermed stå i konflikt med dynamisk endring og nyskaping (Johannessen 2009). Med ulikhet, forskjeller og spenninger introduseres lettere nye synspunkter, perspektiver, ideer og meninger i relasjonene, der en i følelser, tankegang, samtale og samhandling må forholde seg til det nye. Endring og nyskaping kan komme ut av denne forskjelligheten. Sett i forhold til psykisk helsearbeid og psykisk helsevern kan ulikhet for eksempel dreie seg om forskjeller i menneske- og samfunnssyn, syn på pasienter, brukere og borgere, på behandling og faglig tenkning, årsaksforhold, problemer og mulige løsninger. Når ulikhet og diversitet ses som konstruktivt og produktivt skiller det seg fra synspunkter om at læring og utvikling primært krever et klima preget av helhet og harmoni (Senge 1991; Stacey 2008; Johannessen 2010). 
	Når det gjelder spørsmålet om makt i organisasjoner hevder kompleksitetsperspektivet at makten vokser fram og befinner seg i relasjonene. Enhver menneskelig relasjon er også en maktrelasjon som kommer til uttrykk gjennom språk og samhandling. Med et slikt perspektiv må ledere eller fagansatte hele tiden forholde seg til gjensidigheten i relasjoner, en gjensidighet som samtidig er både muliggjørende og begrensende (Griffin og Stacey 2005; Griffin og Stacey 2006). Makt er da ikke ”noe” bestemt som individuelle formelle og/eller uformelle ledere sitter på, har eller kontrollerer for å bruke når de trenger å gripe inn eller fatte beslutninger. Makten er derimot noe mer ”flytende” som hele tiden kan og vil endres som en del av relasjonelle mønstre og prosesser. Dette er ikke til hinder for at man likevel kan se at makt og ressurser er ulikt ”fordelt” eller ”lokalisert” i relasjonene, for eksempel ved at noen har mer omfattende myndighet enn andre. F.eks.har formelle ledere noen definerte myndighetsområder, og fagansatte kan bestemme mer enn pasientene om behandlingstilbud som gis. 
	Offentlige planer og reformer på helse- og sosialområdet, som f.eks. sykehusreformen, samhandlingsreformen, rusreformen eller opptrappingsplanen for psykisk helse, har de senere årene bidratt til å skape viktige rammer og mønstre for endringer. Nasjonale reformer og mønstre er ofte vevd inn i internasjonale utviklingstrender og mønstre (Stacey 2005; Griffin og Stacey 2006), selv om det også kan være store ulikheter. Reformer utarbeides ofte av aktører og arbeidsgrupper (f.eks. knyttet til departementer og/eller direktorater) – som en form for lokal samhandling. De blir også på ulike måter spesifisert i videre lokal samhandling i f.eks. institusjoner, avdelinger eller poliklinikker. I slike sammenhenger vokser det fram verdier og prinsipper (f.eks. "lik tilgang til helsetjenester", "pasienten først" eller "samhandling"). Reformer inngår i endring av maktrelasjoner. Ralph Stacey hevder at i Storbritannia har reformer i helsesektoren de senere årene ført med seg en omfattende endring i maktrelasjonene. Sentrale statlige myndigheter og tilsynsorganer har økt sin makt sterkt på bekostning av lokale institusjoner og faglige aktører (Griffin og Stacey 2005: 18). Også i Norge tyder mye på en slik utvikling (Byrkjeflot 2005).
	Reformenes artefakter (dokumenter, videoer, pressemeldinger, lovforslag, stortingsmeldinger, prosedyrer etc.) utgjør kommunikative ”redskaper” som tas i bruk i lokale kommunikasjonsprosesser, ofte omtalt som omstilling. Da vil de inngå som vesentlige premisser i lokale endringsprosesser. De kan da også bidra til å skape brede, samfunnsmessige kommunikasjonsmønstre (Stacey 2005). I disse mønstrene formes også maktrelasjoner, som så utspilles lokalt. Sykehusreformen har for eksempel bidratt til at lederne på ulike ”nivå” i ledelseshierarkiene lettere kan skaffe seg mer makt, på bekostning av fagansatte. Og at fagansatte i større grad gis eller tilordnes oppgaver innenfor ledelsens reorganiserte systemer, slik vi f.eks. har sett i historien som tas opp i artikkel 2 (Iversen 2013). Slik er sykehusreformen en maktreform utgått fra sentral stat, som blir et redskap for makt, styring og kontroll i forhold til lokale aktører gjennom endringer i kommunikasjon og samhandling.
	Dette kommunikative perspektivet bryter for så vidt vesentlig med et helhetlig, systemisk preget perspektiv på offentlige reformer. Da er offentlig reform mer å forstå som rasjonelle eller begrenset rasjonelle prosesser, altså som myndighetenes bevisste forsøk på å gjennomføre reform eller omstilling. Reformer ses da som fornuftsbaserte endringer av struktur eller kultur med sikte på bedre eller mer hensiktsmessige tjenester eller tilbud (Christensen et al. 2009). Ofte lanserer myndighetene eller konsulentselskapene oppskrifter for hvordan organisasjoner fornuftsmessig sett bør utformes i forbindelse med reformer, f.eks. oppskrifter for ledelse, organisasjonsstruktur, personalfeltet, organisasjonskultur/arbeidsmiljø eller organisering av prosesser (Christensen et al. 2009). I mye forskningslitteraturen framheves det ofte at offentlige reformer og omstillinger likevel begrenses av og er innleiret i historiske og insitusjonelle forhold som bidrar til stabilitet og at omstillinger går langsomt eller avvises (Christensen et al. 2010; Christensen og Lægreid 2011).   
	I de nasjonale planene og i debatten om psykisk helse framstår etablering av tverrprofesjonelt samarbeid som vesentlig (St.m. nr 47 (2008-2009) ; Sosial- og helsedirektoratet 2006a; Iversen og Ødegård 2010). Også på andre samfunnsområder som for eksempel barnevernstjenesten og somatiske helsetjenester framheves nå behovet for tverrprofesjonelt eller tverrfaglig samarbeid (St.m. nr 47 (2008-2009) ; Willumsen 2009). I analytiske og systemteoretisk orienterte tilnærminger til tverrprofesjonalitet ses team og andre organisasjoner som instrumenter og/eller systemer og delsystemer. I et systemisk perspektiv settes teamene da sammen ut fra at samspillet mellom delene (for eksempel teammedlemmer fra ulike profesjoner) forhåpentligvis medfører at deltakerne sammen skal kunne utrede og behandle på en mer ”helhetlig” og dermed bedre og mer effektiv måte. Både differensiering og integrering er sentralt, og helheten forutsettes da å bli mer enn summen av delene (Stacey et al. 2000). En tenker seg at teamet kan bli et harmonisk og effektivt system, der også den enkelte medlem får utnyttet sin kompetanse og kapasitet til eget, teamets og brukernes beste.
	Samarbeid og kommunikasjon mellom profesjoner og profesjonelle vil i dette perspektivet framstå som hierarkisk, komplementært og/eller symmetrisk ordnet (Eide og Eide 2007), der den enkelte fagperson og profesjon skal fylle sin funksjonelle oppgave eller rolle i helheten (”systemet”). Det legges da gjerne vekt på felles og klare mål, grenser, tydelig ledelse og rolleavklaring, klare regler, tydelig struktur og samarbeidsorientert kultur (Lauvås og Lauvås 2004; Sosial- og helsedirektoratet 2006b; Sirnes 2009). Likevel kan det hos ulike bidragsytere også ligge perspektiver om at samarbeidet kan skape viktige former for integrasjon, faglig dynamikk og synergier (Vangen og Huxham 2009; Willumsen 2009) der en beveger seg i retning mer overskridende, uforutsigbare og relasjonelle synspunkter og perspektiver. 
	I teorien om komplekse responderende prosesser forstås profesjoner som sosiale objekter, altså som relasjonelle prosesser og faglig baserte samhandlingsmønstre. Handling er lokal samhandling. Mønstre i slik samhandling kan gjerne vokse fram og spre seg hurtig som bredere samfunnsmessige mønstre, på samme måte som slike mønstre også kan forsvinne eller dø ut. De kan også vokse fram til å bli stabile og gjentakende. Profesjoner forstås da som slike stabile, gjentakende handlingsmønstre, som det Mead og Stacey (Stacey 2005) kaller sosiale objekter. Begrepet objekt forstås da ikke som en gjenstand, men som allmene (”generalized”) tendenser til å handle likt i tilnærmet like situasjoner. Slike tendenser repeteres i det levende øyeblikket som gjentakende vanlige handlingsmønstre. Gjentakende mønstre spesifiseres så i hver situasjon, tid og sted (Stacey 2005, s. 35). 
	Til slike handlingsmønstre hos profesjoner hører også utvikling av individuell og kollektiv profesjonsidentitet, dvs. opplevelser av hvem man er og hva man kan eller bør si og gjøre. Dette kan være forståelsesmåter eller behandlingstilnærminger som bestemte profesjoner har etablert, slik for eksempel mange leger foreskriver medikamenter eller mange psykologer iverksetter psykoterapi i forhold til psykiske lidelser. I spesifikke situasjoner blir slike mønstre også endret ut fra det spontane og uforutsigbare i situasjonen og den pågående (sam)handlingen. Profesjoner er da å forstå som bestemte former for sosiale objekter eller stabile, generaliserte samhandlingsmønstre, bygget opp og vedlikeholdt over tid gjennom profesjonsorganisasjoner, universiteteter, sykehus, offentlige styringsorganser, rettsinstanser m.m. Her inngår også mønstre og maktrelasjoner mellom profesjonene. 
	I tverrprofesjonelt sammensatte team – og for så vidt også i tverrprofesjonelt samarbeid ellers - vil en fra et kompleksitetsperspektiv tenke at fagansatte fra ulike profesjoner også påvirkes av hverandre, og at den gjensidige påvirkningen preger det faglige (sam)arbeidet. Her er det da særlig tre forhold som er vesentlige og til dels forskjellige fra andre perspektiver på slikt samarbeid. For det første er uforutsigbarhet sentralt; vi kan ikke vite hva framtida bringer. I dette ligger en åpenhet i forhold til hva samhandlingen kan bringe med seg i form av endringer og nye prosesser. Dernest ses profesjonelle relasjoner og identiteter samtidig som både stabile og i endring (Griffin og Stacey 2006). Her er ulikhet og forskjell sentralt; når forskjellighet bringes inn i samhandlingen (gjennom samarbeid mellom flere profesjoner), øker sjansene for nyskaping, endring og utvikling (Stacey 2003; Johannessen 2009). Dette medfører et perspektiv på tverrprofesjonalitet som er grunnleggenede positivt og konstruktivt. I hvilken grad endring skjer vil midlertid også avhenge av ledelse og konkrete lokale samhandlingsmønstre. Da er evnen til å se og anerkjenne den/de andre og deres perspektiver og synspunkter i samarbeidet vesentlig. Omorganisering og omstilling – herunder etablering av nye former for tverrprofesjonelt samarbeid – kan også medføre opplevelser av trusler mot profesjonell identitet og muligheter for misforståelser, spenninger og konflikt.
	I kompleksitetsperspektivet ses logistikk, samarbeid og ledelse i organisasjoner grunnleggende som selvorganiserende prosesser, dvs. som en del av den dagligdagse virksomheten (Stacey et al. 2000; Johannessen 2003b; Johannessen og Solem 2007). Endring forstås da som en del av den ordinære virksomheten og ikke noe som tilføres utenfra, for eksempel i form av eksterne reformer, visjoner, mål, kvalitetssystemer eller handlingsplaner. 
	Tabellen under viser noen av de viktigste forskjellene på en systemisk tenkning og en tenkning ut fra kompleksitetsperspektivet på viktige dimensjoner når det gjelder logistikk og SCM (Johannessen 2003b). De to perspektivene kan kanskje ses i lys av Webers begrep om idealtyper, altså et forsøk på å rendyrke bestemte synsmåter om sosiale fenomener (Weber 1971).
	Der systemperspektivet framhever det stabile, styrbare og kontrollerbare i utvikling av organisasjoner, framhever kompleksitetsperspektivet den kontinuerlige endringen, ustabiliteten og det paradoksale, dvs. fenomener med motsatte egenskaper som opptrer samtidig (for eksempel både stabilitet og ustabilitet). I et kompleksitetsperspektiv ses paradokser som sentrale i enhver organisasjon, og det paradoksale bør i tråd med dette opprettholdes, synliggjøres og verdsettes med tanke på utvikling. I et systemperspektiv bør derimot paradokser oppløses, og utvikling skjer best ut i fra harmoni, enhet og helhet.
	Når det gjelder ledelse framheves ledernes frie, rasjonelle (eventuelt begrenset rasjonelle) valg i systemtenkningen, mens kompleksitetsperpektivet framhever hvordan alle deltakerne har frihet og muligheter for valg samtidig som friheten også begrenses av og i relasjonene – noe som også gjelder lederne. Alle påvirker derfor utviklingen, og ledelse er ikke bare forbeholdt formelle ledere. 
	Perspektivene skiller seg også i synet på deler og helheter. Der systemperspektivet forstår organisasjonsenheter og verdikjeder som bestående av deler som sammen produserer helheter, som igjen inngår i større helheter, hevder kompleksitetsperspektivet at det ikke finnes helheter. Det finnes derimot komplekse responderende prosesser mellom mennesker. Disse prosessene skaper i sin tur ikke annet enn nye responderende prosesser.
	Systemtenkningen framhever videre at årsaksforklaringene til for eksempel utvikling og endring kan være både lineære (hvis – så: en årsak – en virkning) eller sirkulære (delsystemene påvirker hverandre), mens kompleksitetstenkningen framhever at årsaksforhold er komplekse og ikke-lineære. I tråd med dette ses muligheten for å planlegge framtiden som svært begrenset. Alle har sine planer og intensjoner og alle kan påvirke utviklingsretning, men når de manges intensjoner møtes i samtale og samhandling vil framtiden prinsipielt være uforutsigbar. Endringer og resultater er noe som kontinuerlig vokser fram. Dette står i motstrid til systemperspektivet, der framtiden nettopp forutsettes å være forutsigbar, og der resultater i framtid langt på vei kan planlegges (av lederne). 
	Innen et systemperspektiv antas det at mening skapes gjennom aktiviteter på bakgrunn av analyse og avgrensede mål. Og ledere forutsettes å initiere og kontrollere disse aktivitetene. I kompleksitetsperspektivet framheves derimot den meningen som skapes av de som deltar i den dagligdagse samhandlingen i virksomheten. Dette betyr ikke at deltakerne er uten mål og intensjoner som er dannet på forhånd, men at disse bringes inn i og formes gjennom deltakernes kommunikasjon og samhandling. Selve samhandlingen former da samtidig de menneskene som deltar i den.
	Kompleksitetsperspektivet representerer slik et alternativ til den dominerende tenkningen innen logistikk og SCM. I dette alternativet er det de menneskelige prosessene som settes i sentrum. Dette alternativet åpner muligheter for i større grad å se og være oppmerksom på uforutsigbarhet og åpenhet med tanke på framtid, men desto mer også vektlegge den framtidige betydningen av samhandling og valg i nåtid. Man kan i større grad åpne for den kraften og muligheten som ligger i paradokser, spenninger og konflikt i den lokale samhandlingen. Dette alternativet åpner også for å se og verdsette den kreativiteten og kraften som potensielt er tilstede blant alle deltakerne, slik den kommer til uttrykk gjennom selvorganiserende prosesser.  
	Johannessen og Solem (2007:347) peker på at oppmerksomheten ut fra et kompleksitetsperspektiv på logistikk vil rettes inn mot følgende fire organisatoriske forhold:
	Et kompleksitetsperspektiv på logistikk betyr derfor at forhold i og mellom menneskene inkluderes i selve logistikktenkningen. Dette er åpenbart nødvendig å gjøre når man skal tenke logistikk innen behandling og psykisk helse, herunder lidelse, bedringsprosesser og ”flyt” av pasienter, informasjon og kunnskap. Da kan ikke pasientene (brukerne/borgerne) med sine følelser, tanker og kunnskaper forstås som varer eller objekter. Derimot forutsetter et slikt perspektiv at de ses som følsomme, tenkende og handlende mennesker, der endringer kan bety både muligheter og begrensninger. Ikke minst gjelder dette hvis man skal inkludere bedrings- eller tilfriskningsprosesser (Iversen og Gammelsæter 2012). Bedring forstås da som mulige endringer, fra fastlåste, gjentakende prosesser til mer flytende og varierende prosesser (Stacey 2003).
	Psykisk helse-området har gjennom lang tid vært preget av ulike ideologier og faglige tilnærminger, i hovedsak ut fra tre hovedpremisser og retninger: Psykologisk forståelse med vektlegging på psykoterapi, bio-medisinsk forståelse med vekt på medisiner/farmakologi og sosialpsykiatrisk forståelse med vektlegging på betydningen av psyko-sosiale forhold (St.meld. nr 25 (1996-97) ; Berg 1987). Noen har naturligvis forskt å legge et "helhetlig", bio-psyko-sosialt perspektiv til grunn. Dagsaktuelle varianter av disse retningene spenner fra det medisinske til det sosiale; fra ideene om recovery eller bedringsprosesser, til evidensbasert medisinsk behandling (EBMP) og den mer åpne og udefinerte, men likevel sosialpsykiatrisk orienterte ideologien om lokalbasert psykisk helsearbeid i kommunene. 
	Denne tredelingen av faglige ideologier er naturligvis en forenkling i dag. I virkeligheten vokser disse ideologiene og tilnærmingene fram og formes i ulike former for uoversiktlige ”blandinger”. Og i sammenheng med opptrappingsplanen er også faglige ideologier som nettverkstenkning (Seikkula 2000), varianter av kognitiv psykologi/teori (Helstrup og Kaufmann 2000; Stacey 2003; Beck og Beck 2011) og den psykodynamiske retningen (Binder 2006) sentrale. Den psykoanalytiske/psykodynamiske retningen har stått sterkt i psykiatrien helt fra psykoanalysens gjennombrudd. Denne tenkningen er i utgangspunktet psykologisk orientert og individorientert, men kan likevel sies å ha gjennomgått en intersubjektiv og relasjonell vending de senere årene (Stacey 2003; Binder 2006), noe som kan ha stor betydning for både brukere og profesjonelle, men som kanskje ikke har så store implikasjoner for endringer i organisering og ledelse. Terapeuten er fremdeles eksperten, og terapien kan slik sett ivaretas innen samme bygningsmessige, organisatoriske og ledelsesmessige rammer som før. Den relasjonelle vendingen opprettholder fremdeles det grunnleggende skillet mellom enkeltindividene og mellom individet og det sosiale (selv om individene samhandler – som delsystemer), noe som gjør at for eksempel Stacey i sin analyse betrakter den psykodynamiske retningen som grunnleggende systemisk (Stacey 2003).
	Nettverkstenkningen har også i stor grad sitt utgangspunkt i systemteori (Seikkula 2000; Bø og Schiefloe 2007; Johannessen og Solem 2007). Nettverkstenkningen blir anvendt både innen organisasjonsfag, sosiologi, sosialantropologi, sosialt arbeid, psykologi og pedagogikk, og har etter hvert fått en ganske bred plass også innen psykiatri og psykisk helsearbeid, særlig knyttet til å sette sammen eller organisere pasienter, privat og profesjonelt nettverk i egne nettverksmøter. Dette blir da en slags nettverksterapi. I nettverkstenkningen ses brukerne – og fagfolkene - som egne aktører, som er forbundet med hverandre gjennom lenker og relasjoner. Denne tenkningen er relasjonelt og kontekstuelt orientert i større grad enn både tradisjonell biomedisinsk psykiatri og psykoanalysen/psykodynamikken. Den kan sies å være i samsvar med Opptrappingsplanens fokus på brukere, pårørende, desentralisering og lokalsamfunn, selv om den bare i noen grad finnes direkte i planens dokumenter (Sosial- og helsedirektoratet 2005; Sosial- og helsedirektoratet 2006a). 
	Når det gjelder organisering og ledelse, forutsetter nettverkstilnærmingen en fleksibel og desentral modell, med relativt store frihetsgrader til fagfolk og lokale ledere (Bø og Schiefloe 2007). Likevel vil frihetsgrader og avhengighet være betinget av hvilke typer og hvor tette nettverk man snakker om. Sett i forhold til psykisk helsearbeid beveger man seg med nettverkstenkningen ut av institusjonenes tradisjonelle kontekst og faglighet, og åpner i større grad opp for de reelle, dagligdagse problemene, behovene og løsningene som brukere, pårørende, private og lokale aktører opplever og ser. Samtidig medfører nettverkstenkningens tette tilknytning til systemteori at en også får med på kjøpet ulike andre sider av systemteorien. For eksempel at menneskelige relasjoner (individer, nettverk) ses som egne systemnivåer. Individer, grupper eller organisatoriske enheter ses som noder (knutepunkter), forbindelsen mellom dem ses som lenker. I nettverksperspektivet ses den aktuelle virksomheten som en form for garn eller nett. I dette kan også ligge en tingliggjøring (Bø og Schiefloe 2007), som åpner for at noen styrer det som skjer i nettverket for eksempel gjennom strategisk valg, nemlig lederne (Johannessen og Solem 2007). I behandlingsmessige sammenhenger – altså overfor brukerne - vil dette lett være fagfolkene (og fagfolkenes enhetlige ledere).
	Moderne kognitiv tenkning og psykologi oppsto som en del av det nye systemteoretiske paradigmet fra 1950-tallet, i stor grad som reaksjon på behaviorismen (Saugstad 1998; Stacey et al. 2000). Kognitivismen er historisk og teoretisk knyttet tett til kommunikasjonsteori, informasjonsbehandling og kybernitikk. Kommunikasjon ses da i stor grad som behandling og prosessering av informasjon, og tenkningen kan knyttes til utvikling av moderne datamaskiner. Om vi går over til det terapeutiske, så er kognitiv terapi på tydelig frammarsj og har de senere årene blitt en svært populær og etterspurt terapiform både internasjonalt og i Norge, til dels på bekostning av psykoanalysen/psykodynamikken (Stacey 2003; Olsen og Skodvin 2012). Terapiformen, som også kalles kognitiv atferdsterapi (Beck og Beck 2011), anvendes i stadig nye sammenhenger. 
	Det gjelder også for nyere varianter av kognitive tilnærminger, som DBT (Dialektisk Atferdsterapi) (Linehan et al. 2004) eller ACT (Acceptance and Comittment Therapy) (Harris 2012). Man har utviklet tilnærminger som er spesielt tilrettelagt for en rekke pasientgrupper med ulike former for psykiske problemer, som for eksempel angst, depresjon, søvnproblemer og psykoser, og ulike somatiske lidelser. Kognitiv terapi fokuserer på mulighetene for styring av tanker og tenkning, og kan i utgangspunktet sies å ha en individuell innretning. Men den finnes også som familieterapi og miljøterapi. I samsvar med det systemteoriske grunnlaget, kan individet i stor grad se seg selv utenfra og styre tankeprosessene – som så påvirker og endrer følelsene (tanker og følelser ses som atskilte delsystemer, men med åpninger i grensene). Den kognitive tilnærmingen har hatt vesentlig innflytelse også i forhold til tenkningen om brukermedvirkning og selvhjelp, og har stort gjennomslag i myndighetenes behandlingsretningslinjer.
	I evidensbasert medisin og praksis (EBMP) prioriteres kunnskap og evidens ut fra forskningsresultater, helst fra randomiserte og kontrollerte studier (RCT). EBMP kan ikke sies å være noen egen dominerende fagideologi eller terapiretning relatert til opptrappingsplanen, men kunnskapssynet og tenkemåten i dette konseptet slår likevel igjennom som del av den faglige og organisatoriske utviklingen på området (Ekeland 2004), for eksempel gjennom behandlingsretningslinjer og ved formidling av forskning gjennom Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. EBMP kan ses som en sentral del av eller mekanisme i en sterk trend for standardisering innen helsetjenesten (Timmermanns og Berg 2003). Profesjonelt kan en nok si at EBMP særlig fremmes via medisinen og legene, men ”evidensbølgen” slår også kraftfullt inn over de andre faggruppene (Johannessen 2004; Martinsen og Boge 2004; Berge 2007; Ekeland 2008; Martinsen 2009). 
	EBMP representerer slik en tendens til å styrke den medisinske kunnskapen i psykiatrien, altså kunnskap om problemer og lidelse klassifisert og forstått i ”objektive” sykdomskategorier (Gullestad 2003; Martinsen 2009). På et vis kan framveksten av EBMP ses som svar fra legene på den svekkingen medisinen har vært utsatt for på psykiatriområdet gjennom opptrappingsplanens økte vektlegging på brukerorienterte, kontekstuelle og relasjonelt orienterte forståelses- og handlingsmåter. I forholdet mellom profesjonene kan dette forstås som forsøk på styrking av medisinens og medisinernes plass i forhold til de andre profesjonene, noe som i neste omgang også får konsekvenser for brukerne eller borgerne. Kunnskapen framstår som en objektiv kunnskap som kan anvendes på og overføres til brukerne - primært gjennom behandlingstiltakene, men også på andre måter (opplæring, ideologi). Brukerne/borgerne blir da mottakere av denne ekspertbaserte kunnskapen. Deres egen kunnskap – forstått som erfaringskompetanse, brukerkompetanse eller borgerkompetanse – blir ikke like mye verdt som i noen andre faglige perspektiver. Jeg viser her også til framstillingene i artikkel nr. 1 (Iversen og Gammelsæter 2012) og artikkel nr. 3 (Iversen 2011).
	Recovery eller bedringsprosesser er et relativt nytt faglig paradigme som har satt sitt sterke ideologiske preg på opptrappingsplanen (Veileder (2005) ; Borg og Topor 2003). Her går man bort fra den tradisjonelle oppfatningen om at mennesker med alvorlige psykiske lidelser er ”kronikere”, og baserer seg alternativt på forskning som viser at svært mange med alvorlige problemer kommer seg – helt eller delvis (Borg og Topor 2003; Davidson 2003; Jensen 2004; Borg 2007). Brukeren eller borgeren selv ses som den avgjørende aktøren i bedringsprosessen, og veiene til bedring er unike for hver enkelt. Hjelpeapparatet kan i dette perspektivet like gjerne fungere problemskapende og undertrykkende som positivt. Bedringsfaktorer ligger derfor også gjerne utenfor behandlingsapparatet, for eksempel i økonomi, boforhold, personen selv, venner, familie eller kjæledyr (Topor 2002). En ny profesjonalitet for hjelperne framheves, der en beveger seg mot andre rammer enn de tradisjonelle med tanke på sider som nærhet og distanse, arbeidstider, bygninger/arenaer, engasjement og gjensidighet i relasjoner (Topor 2005).  
	Når det gjelder kunnskap, er recoverytenkningen i liten grad knyttet til bestemte profesjoner, sjøl om tilnærmingen i tillegg til fra brukerhold, er fremmet av kritiske psykologer, sykepleiere, sosialarbeidere m.m. På mange måter er recovery knyttet til et tydelig relasjonelt menneskesyn eller menneskemodell: Mennesket står hele tide i endrings- og utviklingsprosesser – i relasjoner til seg selv og andre. Disse relasjonelle prosessene fører oss ulike ”steder”. Alain Topor bruker i sin bok ” Hva hjelper? Veier til bedring fra alvorlige psykiske problemer” reisemetaforen for å forklare (Topor 2006): 
	Det er altså snakk om en tradisjonell dannelsesreise, bare med den forskjell at reisen vi snakker om, sjelden går til fjerne land. I all hovedsak dreier det seg om en reise i relasjoner, i hverdagen. En reise som tvinger den reisende til å stille spørsmål ved det meste han har tatt for gitt, først og fremst seg selv. Som reisende tvinges individet til å gi slipp på mye av den tryggheten som han trodde var nødvendig for å henge sammen.
	Denne relasjonelle menneskemodellen har konsekvenser for forholdet mellom profesjonelle og brukere/borgere. Topor har i denne sammenhengen utviklet distinksjonen mellom abstrakt og konkret profesjonalitet, som igjen bygger på Johan Asplunds begreper om ”abstrakt sosial responsivitet” og ”konkret sosial responsivitet” (Asplund 1987; Topor 2006). Topor og recoveryideologien tar til orde for å nærme seg det han kaller en konkret profesjonalitet (faglighet), uten dermed å avvise en mer tradisjonell eller abstrakt faglighet. Dette medfører bl.a. at den profesjonelles tid ikke er gitt, men kan forhandles om. Videre er behandlingens/relasjonenes arenaer ikke forhåndsbestemte (poliklinikken, dagavdelingen, sykehuset), men derimot åpne. Den profesjonelle er ikke nødvendigvis nøytral, men kan derimot også være engasjert. Endelig er relasjonen mellom den profesjonelle og brukeren ikke ensidig, men basert på gjensidighet. 
	Denne faglige tenkningen bidrar til å bygge ned avstanden eller kløften mellom profesjonelle og brukere eller borgere. Sammenlignet med EBMP blir forholdet i større grad likestilt og gjensidig, og makten og kraften til terapeutisk bedring lokaliseres i langt større grad hos brukerne/borgerne, altså selvorganisering. Dermed finnes heller ikke en egen ”recovery-terapi”. I et Foucault-perspektiv blir dette å se mer som at disiplinen, makten og behandlingen i større grad lokaliseres hos brukerne/borgerne – i sine relasjoner, uavhengig av om hjelperne har bestemte profesjonelle bakgrunner eller behersker bestemte behandlingsmetoder. Mye av forskningen om bedringsprosesser i skandinavia er basert på kvalitative metoder, og da særlig dybdeintervju (Topor 2002; Topor 2003; Borg 2007). Denne tenkningen bidrar til å fjerne eller snarere usynliggjøre makten fra de tradisjonelt behandlende profesjoner og de institusjonene de historisk er innvevde i: Bedringsprosesser kan like gjerne skje uavhengig av de profesjonelle, sykehusene og de ordinære profesjonelle behandlingsprosessene. Dette medfører at profesjonene – enkeltvis og sammen – mange ganger blir mindre vesentlige for brukerne. Den nye, konkrete fagligheten kan nærmest utvikles uavhengig av profesjon. I artikkel nr. 1 er denne fagligheten kalt ”nærhetsfaglighet” (Iversen og Gammelsæter 2012).
	Recoverytenkningen har med sitt fokus på det ulike, unike og uforutsigbare i sin tilnærming til bedringsprosesser en transformativ karakter; det er mulig å overskride dagens situasjon og oppnå et annet liv. Og veien dit er unik for hver enkelt – i sine relasjoner. En recoveryorientert tenkning og praksis i behandlingsapparatet forutsetter fagfolk med ansvar for, myndighet og kompetanse til å jobbe med et mangfold av individuelt tilrettelagte og uforutsette, ”uplanlagte” tiltak. Denne ideologien bidrar til å trekke tenkningen om psykisk helsearbeid i nye retninger - bort fra det medisinske og i retning en relasjonell og transformativ grunnorientering, med de følger dette har også med tanke på organisering og ledelse.
	Begrepet lokalbasert psykisk helsearbeid er nært beslektet og delvis overlappende med det engelske ”community psychiatry” (Szmukler og Thornicroft 2001), men den direkte forbindelsen til psykiatri som medisinsk begrep og spesialitet forlates i lokalbasert psykisk helsearbeid. Til grunn for dette ligger et normaliseringsperspektiv som medfører en sosialpsykiatrisk, sosiologisk faglig grunnorientering. Det er ikke så lett å identifisere klare profesjonelle ”bærere” av denne faglige tenkningen. Imidlertid er den preget av den historisk og institusjonelt sett nære tilknytningen til videreutdanningene i psykisk helsearbeid. Disse utdanningene har på sin side vokst ut av de profesjonsbaserte videreutdanningene i psykiatrisk sykepleie ved høgskolene. Slik er det altså her en faglig og institusjonell forbindelse med (psykiatrisk) sykepleie (og dermed med psykiatri). Men faglig er det også en sterk forbindelse til sosialt arbeid og sosialarbeiderprofesjonene (Hutchinson og Oltedal 2003), og til samfunnsfagene (Norvoll 2002).
	Når det gjelder kunnskap kan en på denne bakgrunn si at lokalbasert psykisk helsearbeid er ganske åpent. Men en fjerner seg et stykke fra psykiatri forstått som medisin, og åpner seg mot et bredere spekter av kontekstuelt og relasjonelt orienterte faglige tilnærminger – mer i tråd med den sosialpsykiatriske orienteringen i opptrappingsplanen (Rogan 2004; Karlsson 2006; Rogan 2008). Likevel er denne tenkningen ikke så entydig relasjonelt og transformativt orientert som recoverytenkningen. Lokalbasert psykisk helsearbeid kan også sies å representere en utvidelse av psykiatrien – inn i lokalsamfunnet og kommunene, men med åpning for ulike kunnskaper og ulike organisatoriske og institusjonelle forankringer. Dette har da også avspeilet seg i debatten og uklarheten når det gjelder organisering og ledelse av psykisk helsearbeid kommunene, der det i realiteteten eksisterer et mangfold av modeller og konkrete løsninger, med ulik grad av ”særomsorg” eller integrasjon med andre tjenester (Ramsdal 2002; Myrvold 2006; Forskningsrådet 2009; Myrvold og Helgesen 2009; Tjerbo et al. 2012).
	Denne åpenheten og uklarheten har betydning både for forholdet mellom profesjonene og for forholdet mellom profesjonene og brukerne/borgerne. Det klareste trekket i forholdet mellom profesjonene er kanskje at kunnskapen fjerner seg fra det entydig medisinske og sykepleiefaglige. Dette skjer gjennom at utdanningene har blitt mer tverrfaglige i sin karakter, men også organisatorisk gjennom kommunalisering av ansvaret og dermed tydeliggjøring av uavhengighet og forsøksvis løsrivelse fra spesialisthelsetjenesten og psykiatrien. Psykisk lidelse og bedringsprosesser ses da i større grad som psyko-sosiale, sosiale og sosialpsykiatriske prosesser, som i like sterk grad som medisin også berører psykologi, pleie/omsorg, sosiale tjenester, skole, arbeid og fritid. Dette impliserer også en mer kontekstuelt orientert brukerrolle, som likevel ikke er så entydig relasjonell og medborgerorientert som i recoverytenkningen. Det åpner for ulike former for hjelperroller innen lokalbasert psykisk helsearbeid. Imidlertid forutsetter fagdirektoratet at recoverytenkningen her skal ha en vesentlig plass (Sosial- og helsedirektoratet 2005).
	Vi kan altså si at fagligheten i opptrappingsplanen er både uklar, mangfoldig og flertydig. Planen åpner for faglighet som spenner fra positivistisk og biomedisinsk orientert instrumentalisme via ulike former for systemisk pregede tilnærminger til mer tydelige relasjonelt og transformativt orientert tenkning om og tilnærming til bedringsprosesser. Denne flertydigheten medfører naturligvis at ulike tilnærminger kan vokse fram og trives, avhengig av lokale faglige aktører og ikke minst avhengig av forhold som gjelder organisering og ledelse av denne fagligheten. Når fagideologiene konkretiseres som tilnærminger eller terapier impliserer de for så vidt bestemte organisatoriske og ledelsesmessige løsninger. Ofte vil det imidlertid her også være motsetninger i forhold til de faktiske aktørene og de praktiske løsningene som finnes eller vokser fram.
	I denne avhandlingen har jeg særlig konsentrert meg om fire sider av logistikk og logistikkledelse i psykiatri og psykisk helsearbeid. Disse fire sidene (Ledelse, organisering, faglighet og faglig samarbeid) er relatert til avhandlingens hovedproblemstilling: Logistikkerfaringer i psykiatri og psykisk helsearbeid: Om forståelse, organisering og ledelse av relasjoner i en profesjonell organisasjon i omstilling. 
	I denne teoretiske oppsummeringen er disse fire sidene forsøksvis operasjonalisert gjennom fire begreper. Disse fire begrepene og sidene er også undersøkt nærmere gjennom de fire artiklene: 1) Ledelse, 2) Organisering, 3) Faglighet og 4) Faglig samarbeid. Begrepene er belyst og kontrastert gjennom to teoretiske hovedperspektiver, slik disse har vokst fram gjennom teorigjennomgangen og for såvidt gjennom hele arbeidet med avhandlingen. Slik har disse begrepene og perspektivene en form for dobbel hensikt eller formål. På den ene siden er de kommet ut av teorigjennomgangen, men da slik at teorigjennomgangen har stått i nær forbindelse med utvikling av forskningsspørsmålene og ikke minst empirien underveis i arbeidet. Samtidig utgjør de en modell eller forenklet utgangspunkt for å kategorisere både teoretiske og empiriske fenomener og erfaringer. Begrepene og perspektivene presenteres her i en egen tabell. Jeg bruker da også to sentrale begreper som betegner de to hovedperspektivene (Iversen og Gammelsæter 2012):
	Det rasjonalistisk-formative perspektivet er her et uttrykk for et dominerende perspektiv på de fire dimensjonene eller sidene, slik vi finner det i forskningslitteraturen (og for så vidt i lærebøker og konsulentselskapenes rådgivning) (Johannessen 2010). Dette perspektivet samsvarer med det jeg foran har kalt for helhetlig systemtenkning og bygger mye på systemteoretiske forutsetninger. Dette gjelder spesielt 1) det grunnleggende skillet mellom det individuelle og det sosiale, 2) det grunnleggende skillet mellom struktur og prosess, 3) forestillingen om at individer, grupper og organisasjoner kan ses som systemer som det kan trekkes grenser i og mellom. Det gjelder også for teleologi, altså hvordan man antar at endringer og bevegelser skjer i retning en sluttilstand (kombinasjonen rasjonalistisk og formativ teleologi). 
	I motsetning til det rasjonalistisk-formative betegner det relasjonelt-transformative perspektivet en radikal prosesstenkning i tråd med teorien om komplekse responderende prosesser. Dette bygger primært på transformativ teleologi, der de fire sentrale begrepene og dimensjonene eller sidene i tabellen settes inn i en grunnleggende relasjonell forståelsesramme. Da oppheves det grunnleggende skillet mellom det individuelle og det sosiale. Det samme gjelder skillet mellom struktur og prosess og forestillingene om at mennesker, grupper og organisasjoner best kan betraktes som systemer. Her ses mennesker og menneskelig handling som relasjonelle prosesser, som kontinuerlig er skapere av nye prosesser. 
	Begrepene avstand og nærhet anvendes i tabellen både i forhold til fag/faglighet og ledelse. Begrepet avstand betegner da primært en relasjonell avstand, altså at det legges til grunn ensidighet, grunnleggende forskjeller eller brudd i relasjoner mellom deltakerne. Avstanden forstås og kommer til uttrykk kommunikativt, ut fra antakelser om vesentlige forskjeller i for eksempel rasjonalitet, evner, posisjon, kunnskap, innsikt eller makt. Relasjonen blir da lett hierarkisk eller preget av over- og underordning, mellom ledere på ulike nivå, mellom ledere og "følgere", mellom fagansatte og brukere/pasienter og til dels mellom ulike faggrupper/profesjoner. 
	På samme måte betegner begrepet nærhet her en relasjonell nærhet, altså at deltakerne i større grad ses som likeverdige og gjensidige deltakere i kommunikative prosesser, til tross for ulikheter for eksempel i makt. Dette medfører at fagansatte – og brukere - også reellt vil kunne være ledere gjennom å bringe fram vesentlige, meningsfulle tema og spørsmål i kommunikasjonen, at slike ledelsestema samskapes og anerkjennes gjensidig mellom deltakerne gjennom kommunikasjonen. Da flyttes oppmerksomheten over på temaene, argumentene, kommunikasjonen og den relasjonelle kompetansen. Det gjelder også i forholdet mellom ulike fagpersoner og faggrupper. Og videre at helse og bedringsprosesser også ses som relasjonelle prosesser, noe som medfører fokus på likeverdighet, gjensidighet og nærhet i kommunikasjonen mellom fagansatte og brukere/pasienter. 
	Den kategoriseringen som tabellen viser kan gi inntrykk av at dette er "rene" kategorier, der teoretiske og empiriske fenomener på en enkel måte kan innplasseres, jfr. Webers begrep om idealtyper (Weber 1971). Slik er det altså ikke ment. Kategoriene er heller ikke normative. Derimot er de ment som en begrepsmessig rendyrking og logisk understreking av bestemte trekk ved de fenomenene som tas opp i tabellen. De er da en grov forenkling av komplekse forhold, slik at det skal være mulig å identifisere særtrekk ved fenomenene. I en kompleks virkelighet vil organisasjonsteorier, faglige teorier eller praktiske tilnærminger sjelden eller aldri opptre i noen "ren" form, men i det som noen kaller for blandingsformer eller hybrider. Slike begreper kan man ellers også se som tilsvarende forenklinger. 
	De to teoretiske perspektivene oppsummeres i følgende tabell:
	Jeg har i teorigjennomgangen foran i stor grad kommentert de ulike teoriene i forhold til kategoriene og perspektivene over. Det gjelder også gjennomgangen av de faglige perspektivene knyttet til opptrappingsplanen. Noen kommentarer om enkelte organisasjonsteoretiske tilnærminger og behandlingsperspektiver kan likevel være på sin plass her. Det er tanken at selv om begrepene her settes opp som to prinsipielt ulike, kontrastfylte perspektiver, vil det også kunne være hensiktsmessig å tenke dette som et kontinuum. Altså at noen teorier, tenkemåter eller praksiser kan plasseres nærmere hverandre og at enkelte teorier også kan inneholde ulike, til dels motstridene perspektiver.
	Sykehusreformen organisasjons- og ledelsesprinsipper og praktiske løsninger bygger i stor grad på et rasjonalistisk-formativt perspektiv, kfr. gjennomgangen foran og i Artikkel 1. Hovedmønsteret er en reform- og omstillingstenkning i tråd med det som kalles NPM, post-NPM eller Performance Management (Iversen og Gammelsæter 2012), der makten trekkes eller styres oppover i ledelseshierarkiene (selv om det også her er flertydighet som jeg har pekt på). Dette vil i stor grad medføre organisering og ledelse som avstandsledelse og fragmentert samordning hvis man tar i bruk begrepene ovenfor og det relasjonelt-transformative perspektivet jeg her forsøker å anvende. Eksempler på dette er det mange av i artiklene, kfr. framstillingene av den lokale omstillingsledelsen, omorganiseringen og behandlingen av fagutvikling (Iversen og Ødegård 2010; Iversen 2013). Det er ikke til hinder for at en samtidig innen samme virksomheter også kan erfare og identifisere ledelse og organisering også ut fra nærhet og gjensidig anerkjennelse.
	Jeg forstår det også slik at de ulike kategoriene over i større eller mindre grad er kompatible eller passer sammen, slik at de sidene som befinner seg innenfor samme hoveperspektiv er mer kompatible med hverandre. Det betyr f.eks. at faglige tilnærminger i tråd med EBMP lett passer sammen med eller kan styrkes gjennom avstandsledelse og fragmentert samordning – og omvendt. Eller at faglige forståelser og praksiser i tråd med recoveryperspektivet lettere vil trives med åpen organisering og nærhetsledelse. Noen faglige tilnærminger kan være mer uklare eller flertydige, slik som lokalbasert psykisk helsearbeid, men likevel i hovedsak bygge på systemteoretiske forutsetninger. Det samme kan kanskje sies om noen av de nyere, kognitivt orienterte fagtilnærmingene som ACT eller DBT. En konsekvens av dette vil kunne være mer usikkerhet og tvetydighet også når det gjelder kompatibilitet med ulike organisatoriske og ledelsesmessige prinsipper og tilnærminger. 
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	Hey! Mr. Tambourine Man, 
	play a song for meI’m not sleepy and there is no place I’m going toHey! Mr. Tambourine Man, 
	play a song for meIn the jingle jangle morning 
	I’ll come followin’ you
	(Bob Dylan, 1965)
	Spørsmålet om metode eller framgangsmåte i forskningen, henger nøye sammen med hvordan man ser på andre sentrale teoretiske/vitenskapsteoretiske spørsmål. Viktig her her spørsmålet om hva som finnes eller hvordan virkeligheten faktisk fremstår (ontologi) og om hva vi kan vite og erkjenne (epistemologi). Jeg viser derfor til hva som er skrevet foran om disse spørsmålene, og særlig det som er skrevet i teorikapitlet om bevegelse, menneskemodell, faglighet, logistikk/SCM, organisasjoner, ledelse og samarbeid. Tenkningen om metodologi og metode er en en del av dette, der egen livshistorisk og sosial erfaring og bevegelse inngår (Stacey og Griffin 2005). Jeg har her likevel valgt primært valgt å knytte metododologiframstillingen sammen med framstillingen av metode eller framgangsmåte i forskningen.
	Hvis forskning og vitenskap handler om å skape ny kunnskap, er refleksjon om og studier av hvordan ny kunnskap skapes relasjonelt et sentralt vitenskapsteoretisk tema. Det tradisjonelle skillet mellom en positivistisk og en hermeneutisk tilnærming er vesentlig her (Guneriussen 1999). I interaksjonen skjer kontinuerlig gjensidige fortolkningsprosesser, knyttet til samspillet gjennom gester og responser. Forskeren kan da ikke stå utenfor eller uavhengig av sitt objekt. I et organisasjonsforskningsprosjekt betyr dette for eksempel at forskeren gjennom spørreskjemaer, feltarbeid, samtaler eller intervjuer med fagfolk eller ledere påvirker tankene, språket og samhandlingen i organisasjonen, i større eller mindre grad og på ulike måter (Christensen 2003; Stacey og Griffin 2005). Problemer kan ses på nye måter, nye tanker tenkes, løsninger oppdages, språk og oppfatninger endres. Forskeren selv blir kontinuerlig mer eller mindre påvirket på samme måte gjennom prosessene.
	Kompleksitetstenkningen er historisk nært forbundet med amerikansk pragmatisme (Vaage 1998). Det kan sies at pragmatismen står i et dialektisk forhold til to store europeiske epistemologiske paradigmer: Humes empirisme og Kants transcendentalfilosofi (Guneriussen 1999: 140). Mens pragmatismen anerkjenner empirismens vektlegging på sansning og erfaring, kritiseres den også fordi mennesket reduseres til en passiv mottaker av sanseinntrykk. Pragmatismen ser på sin side mennesket som aktivt og skapende. Pragmatismen anerkjenner Kant for at han framhever hvordan sanseerfaringene formes og gis mening gjennom menneskenes subjektive dannelsesprosess. Pragmatismen legger altså vekt på det dynamiske og spesifikke i konkrete opplevelser. Samtidig er pragmatismen også pluralistisk orientert (Vaage 1998).
	Mead og kompleksitetstenkningen overskrider gjennom sitt relasjonelle perspektiv motsetningen mellom en holistisk og en radikal individualistisk tenkning hos Peirce og James, jfr. avvisningen av skillet mellom det individuelle og det samfunnsmessige. Med holisme mener jeg her den tyngre vektleggingen på fellesskapet som finnes hos Peirce, for eksempel ved at tegn forstås som sosialt standardiserte symboler. James legger på sin side nesten all vekt på den individuelle siden. Det overskridende perspektivet hos Mead kommer bl.a. fram i hans behandling av termene ”jeg”, ”meg” og ”selv”, som ikke forstås som faste substanser i personligheten, men mer som aspekter ved eller faser i handlinger (Guneriussen 1999). Mead og kompleksitetstenkningen ser altså kunnskap og nyskaping som noe som kontinuerlig oppstår eller vokser fram relasjonelt. 
	I analytisk og systemisk tenkning vil den vanlige oppfatningen være at forskeren plasserer seg eller plasseres utenfor systemet/forskningsobjektet. Forskeren ”finner” eller ”samler opp” objektiv kunnskap om objektet, for eksempel organisasjonen, fra en utenfra- eller grenseposisjon. Det skilles da mellom ulike nivåer; Individet og organisasjonen/det sosiale (Stacey 2008). Dette er ikke mulig i et relasjonelt perspektiv, der selve kunnskapen er relasjonell. Forskeren kan her ikke stille seg utenfor arbeidet, verdiskapningen, strategiene, rutinene, kunnskapen eller i det hele tatt relasjonene, nettopp fordi disse inngår i (sam)handlingen. Jeg forutsetter da at dette gjelder forskning på sosiale forhold som som organisasjoner eller institusjoner.
	Derimot kan forskeren få fram eller bidra til å skape kunnskap gjennom å delta på forskjellige måter i prosessene. Forskerens kunnskapsprosess kan da ikke skilles skarpt fra kunnskapsprosessen til de menneskene forskeren forholder seg til, for eksempel i en organisasjon. Dette er ikke til hinder for ulike former for intellektuell og praktisk arbeidsfordeling. Men en kan da ikke uten videre ”lese” kunnskapen ut fra for eksempel tall, intervjutekster eller dokumenter, fra en utenfraposisjon. Disse vil for det første være kunnskapsmessige ”utsnitt” av virkeligheten på et gitt tidspunkt. De har dessuten oppstått i en relasjonell sammenheng som uvergelig setter sitt preg på dem. Dette vil kalle på en slags dobbel hermeneutikk; For det første å se kunnskapen som en del av en kontinuerlig pågående fortolkningsprosess slik den skapes relasjonelt, for eksempel gjennom samtaler, intervju eller feltarbeid. Dernest hvordan den hele tiden fortolkes og refortolkes gjennom forsknings- og formidlingsprosessen i de relasjonene der forskeren befinner seg.
	Dette medfører at organisasjonsforskning først og fremst vil være å gi mening til egne erfaringer på en slik måte at det blir meningsfullt også for andre. I dette ligger en form for andre ordens sosial refleksivitet (Stacey og Griffin 2005). Det betyr at narrativer ikke bare må være meningsfulle for en selv. De må redegjøres for, prøves overfor og reflekteres over sammen med andre. Dette kan være medlemmer i den aktuelle organisasjonen, men ikke minst andre forskere og veiledere (Stacey og Griffin 2005). Deretter skrives de om – gjerne gjentatte ganger. I disse prosessene må forskeren reflektere over erfaringene og plassere dem i forhold til de ulike samfunnsmessige teoretiske og metodiske posisjonene.  I disse prosessene – gjennom erfaringer, tenkning, teoretisering, skriving og refleksjon over erfaringene sammen med andre – skapes kunnskapen. Og det vil ofte være flere, gjentakende versjoner av disse erfaringene, der nye versjoner kan bety ny bevegelse og ny tilføring av mening, og dermed ny kunnskap.
	For å klargjøre hvordan tenkningen i et radikalt prosessperspektiv (altså som komplekse responderende prosesser) skiller seg fra andre metodologiske tilnærminger, trekker Johannessen (2008) fram fire viktige dimensjoner som skillelinjer: Tid, prosess, handlingsopphav og subjektivitet. Med referanse til Arbnor og Bjerke (1997) beskriver han hvordan et radikalt prosessperspektiv medfører et syn på bevegelse som skiller seg fra henholdvis et analytisk perspektiv (positivistisk), et aktørperspektiv (konstruktivistisk) og et systemisk perspektiv.
	I et radikalt prosessperspektiv er tiden en stadig pågående konstruksjon og rekonstruksjon. Når nåtiden skapes, bringes samtidig både fortolkninger av fortid og forventninger om framtid med. Slik får tiden ”utstrekning” og retning, og kan for eksempel ikke inndeles i separate tidspunkter. Tiden oppleves paradoksalt både fragmentert og sammenhengende (Stacey et al. 2000). Og i opplevelsen av individuell, fragmentert identitet erfares og innbefattes også den kollektive, sammenhengende identiteten. I de andre perspektivene utelates i stor utstrekning det paradoksale. I et analytisk perspektiv kan framtiden forutses og avsløres, basert på historisk analyse. I et systemisk perspektiv kan man være interessert både i fortiden og nåtiden, og det er også ulike tidsoppfatninger, basert på ulike systemiske tenkemåter. I et aktørperspektiv er man gjerne interessert i nåtiden, men ofte slik at øyeblikk i nåtiden oppleves som helt forskjellige for den enkelte. Historien og framtiden er av mindre interesse (Johannessen 2008).
	Når det gjelder prosess, forstås kunnskap, bevegelse, endringer og årsaksforhold i et radikalt prosessperspektiv som responderende interaksjon (Stacey 2008). Dermed blir også framgangsmåte i undersøkelser og forskning innrettet mot relasjoner og responderende samhandling – som samhandling (Emirbayer 1997), helt ned på mikro, dvs. konkrete handlinger og responser i kommunikasjon som forskeren skaper og mottar. Derfor blir det også samsvar mellom prosessforståelsen og den metodiske tilnærmingen. I et analytisk perspektiv er prosesser ikke interessante. Framtiden kan forutsis og velges ut fra historiske og korrekte data. I et systemperspektiv er det ulike synspunkter på prosess, men prosessene er uansett noe som er knyttet til systemene, og som foregår inne i systemene. I et aktørperspektiv er det også ulike syn på prosess. Noen ser seg selv som å være/handle i (subjektive) prosesser, mens andre ser sin deltaking som prosess (Johannessen 2008).
	Opphavet til handlinger ses også ulikt i de forskjellige perspektivene. Handling er i et radikalt prosessperspektiv menneskelig, kommunikativ samhandling, der det individuelle og det sosiale vokser fram i felles prosesser, som to sider av samme sak (Griffin og Stacey 2006). Menneskene har individuelt og relasjonelt evne til å handle uforutsigbart og nytt (Stacey 2008), noe som også blir avgjørende for synspunkt på framtid. Det analytiske perspektivet bygger på sin side på et lukket, mekanisk verdensbilde. Menneskene er determinerte, det gjelder for forskerne bare å avdekke lovmessighetene (Stacey et al. 2000). I et systemisk perspektiv bygger man gjerne på et dualistisk bilde. Forskere (på samme måte som ledere) er frie og uavhengige og kan selv designe forskningen (eller systemene), mens andre er ufrie. I et aktørperspektiv ligger hovedvekten på individenes frie valg. I praksis har de fleste samfunnsforskere forlatt de ytteliggående perspektivene. Imidlertid opprettholdes i svært mange tilnærminger splittelsen mellom det individuelle og det sosiale i to atskilte nivåer (Johannessen 2010).
	Den fjerde dimensjonen handler om subjektivitet, og om det individuelle eller det sosiale har forrang (Stacey 2008). I det radikale prosessperspektivet ses individet og det sosiale som sammenvevd, som to sider av samme sak (Stacey 2003), noe som også får konsekvenser for forskningen (Christensen 2003; Stacey og Griffin 2005). Andre perspektiver vil gjerne på en eller annen måte opprettholde splittelsen mellom det sosiale og individet i atskilte nivåer. Konstruktivismens perspektiv er i hovedsak at individet har forrang og skaper/konstruerer ulike representasjoner av virkeligheten, men sosialkonstruksjonismen gir forrang til det sosiale. Her blir individene formet av det sosiale eller strukturene (Stacey 2008). 
	Det radikale prosessperspektivet baserer seg på en sosial, interaksjonistisk forståelse av hva som foregår mellom mennesker (Johannessen og Solem 2007; Stacey 2008). Sosial samhandling skaper ikke og er da heller ikke systemer. Kunnskap skapes dermed i dette perspektivet lokalt og relasjonelt. Forskere deltar i organisatoriske virksomheter, der også kunnskapen skapes. Dette medfører at funn, innsikter eller forståelser i forskningen vokser fram gjennom forskerens refleksjoner om konkrete erfaringer sammen med andre. Framgangsmåten i forskningen blir subjektiv og relasjonell. I dette ligger en nærhetsbasert involvering og samtidig distanse/avstand, der distansen utgjøres av eller skapes gjennom en bevisst balansering - spesielt i forhold til følelsesmessige reaksjoner som oppstår igjennom samhandling. Slik balansering gjøres gjennom gjentakende teoretisering, presentasjon, veiledning, refleksjon og nyskriving, en tilnærming som kalles ”detached involvement” (Stacey og Griffin 2005; Tobin 2009), og som kanskje kan oversettes med ”distansert involvering”. 
	Når det gjelder involvering, er dette sentralt fordi involvering i samsvar med et radikalt prosessperspektiv ikke kan unngås når man samhandler over tid. Da kan vi heller ikke oppnå full nøytralitet eller objektivitet. Men vi kan altså oppnå både involvering og avstand til samhandlingen. Denne dobbeltheten er sentral å erkjenne og ta konsekvensen av. Gjennom samhandling skaper vi historier – om hendelser, relasjoner og samspill – historier som vi selv er en del av. Slike historier utgjør så et råmateriale for de tema og problemstillinger vi lanserer for videre refleksjon (Stacey og Griffin 2005; 9). Bearbeiding av slike historier og lanserte tema som vokser videre fram utgjør da selve forskningsprosessen. I denne prosessen må en forsker reflektere over egen livshistorie – og hvordan livshistorien påvirker tenkning, følelser og videre refleksjon. Så må en også plassere egen tenkning i forhold til de bredere vitenskapelige tenkemåtene i samfunnet (Stacey og Griffin 2005; 10). 
	Det er dette jeg har forsøkt å gjøre, både gjennom teorikapitlet og i forhold til de sentrale begrepene tid, prosess, handlingsopphav og subjektivitet foran. Dette leder fram til et syn på organisasjonsforskning som relasjonelt framvoksende og undersøkende. I og med at det er basert på relatering til andre, betyr det også å ta opp makt- og kontrolltema som er involvert i forskningen. Forskningen er da i seg selv komplekse, responderende prosesser, og framgangsmåten gjenspeiler slik sett ordinære, dagligdagse samhandlingserfaringer i organisasjoner, der også makt inngår. 
	Et sentralt spørsmål er likevel hvordan den videre refleksjons- og forskningsprosessen kan foregå. Når forskere deltar i det ordinære organisatoriske livet, vil den ene dimensjonen her være den samtalen/diskusjonen som finner sted sammen med andre i organisasjonen der man forsker. Disse prosessene er naturligvis med på å forme de videre tanke- og samtalemønstrene i organisajonen. Men relateringen påvirker også forskeren – og den samtalen (skriving, tenkning, ny skriving) han/hun har med seg selv. Den andre dimensjonen er den relateringen og refleksjonen forskeren har sammen med veiledere og andre forskere. Når slike prosesser gjentas og pågår over tid, påvirkes så vel forskningens temaer som temaenes fortolkning og mening i forhold til det som skjer i virksomheten. Christensen og Johannessen (Christensen 2003; Johannessen 2003a) kaller den metodiske tilnærmingen ut fra et radikalt prosessperspektiv for ”framvoksende deltakende undersøkelse” (”emergent participative exploration”).
	Jeg har i tre av kapitlene foran (kapitlene 1, 2 og 3) redegjort en god del for min egen tenkning og bevegelse når det gjelder forståelse, kunnskap og forskning omkring organisering, ledelse, samarbeid og faglighet i psykiatri og psykisk helsearbeid. Dette har i hovedsak vært en bevegelse i retning et radikalt prosessperspektiv, som når det gjelder framgangsmåte i organisasjonsforskning som nevnt kan kalles ”framvoksende deltakende undersøkelse”. I hver av de fire artiklene har jeg også gjort rede for hvordan framgangsmåten har vært. Jeg viser derfor til artiklene og til underkapittel 4.4. når det gjelder framgangsmåte.
	Når det gjelder spørsmålet om tid, så har kontinuitetsaspektet – eller tidens utstrekning – blitt gradvis tydeligere for meg. Dette betyr at perspektivet på og sammenhengen mellom fortid, nåtid og framtid har gjennomgått en forandring for meg, både når det gjelder faglige tilnærminger, samarbeid, organisering og ledelse. Denne forandringen består særlig i en annen forståelse av og oppmerksomhet om hvordan historien – min egen historie og den faglige og organisatoriske historien - hele tiden fortolkes og refortolkes av deltakerne. Min egen livs- og organisasjonshistorie refortolkes gjennom den daglige relateringen med andre, men også gjennom følelser, tanker og skriftlige refleksjoner, notater og artikkelutkast jeg har skrevet. Ikke alt av dette er bevisst, men når jeg oppfatter at jeg ser annerledes på et spørsmål eller en hendelse, tenker jeg at jeg har lært noe. Det har skjedd en bevegelse.
	Det som særlig har blitt mer tydelig for meg gjennom refortolkning av egen historie er hvordan deltakelsen hele tiden også innbefatter avhengighets-, makt- og kontrollrelasjoner, og hvordan disse maktrelasjonene trer fram og endres gjennom både ledelse, organisering, faglige tilnærminger, samarbeidsrelasjoner og ideologi. Herunder også hvordan makten kommer til uttrykk særlig gjennom inkludering og ekskludering, både av mennesker og tema (Stacey 2003). Eksklusjonsprosessene i helseforetaket - særlig fra 2007 - var spesielt viktige, ved at de bidro til å tydeliggjøre maktrelasjonene (Iversen 2011; Iversen 2013), både for meg og for mange andre. Dette gjelder spesielt i forholdet mellom ledelse og fagansatte, der jeg var blant fagansatte. Tilnærmingene (faglige, ledelsesmessige) utgjør alltid også makt- og kontrollrelasjoner, mellom fagfolk, mellom fagfolk og brukere, mellom fagfolk og ledere og mellom ulike ledere. Det er ikke tvil om at eksklusjonsprosessene også var uttrykk for prosesser der jeg og andre fagansatte og ledere mistet makt og innflytelse på vesentlige områder. Det var frustrasjonsskapende, men også spennende, å legge merke til hvordan disse prosessene kom til uttrykk både i mikro – for eksempel gjennom samtaler, kroppsspråk, saker på dagsorden og tematiske skifter, og i makro – som bredere mønstre der det også ligger forståelsesmåter, maktforhold og tematiske skifter, slik vi har sett i de nasjonale og regionale helsereformene. 
	Min forståelse av prosessene har endret seg gjennom arbeidet med forskningsprosjektet. Dette går særlig på forståelse av hvordan prosessene hele tiden er kommunikasjonsprosesser, der jeg selv er en deltaker. Der jeg i starten av prosjektet tenkte at faglige prosesser (behandling), ledelse og organisering var noe som skjedde innenfor strukturer og organisatoriske systemer og grenser (men det kunne være viktig med samtale og organisering over grensene), ser jeg nå tydeligere disse prosessene som kontinuerlig pågående samtale og samhandling, der tenkning og handling er innvevd i selve kommunikasjonen. Dette går også helt ned på kommunikasjon i mikro, der det enkelte tegn eller respons kan være avgjørende. Anerkjennelse eller ikke anerkjennelse kan handle om et blikk, en bevegelse, en kroppsholdning, et tonefall eller en forståelse av den/de andre – ofte mer enn akkurat innholdet i det som sies. Denne oppmersomheten – også om kommunikasjonen i mikro – utgjør et sentralt skille i forhold til andre prosessorienterte teorier og tenkemåter (Stacey 2008). Jeg håper å ha lykkes i å få fram noe av dette i artiklene.
	Selve perspektivet på organisasjoner som strukturer og som systemer og subsystemer handler i denne forstand om relateringsprosesser, altså at skillet mellom struktur og prosess oppheves. (Johannessen 2010). Dette gjelder også egen forskning. Oppfattelsen av at organisasjonsforskning mer eller mindre kunne gjennomføres utenfra, har for meg endret seg til et klarere perspektiv på forskning som deltakelse, men samtidig slik at denne deltakelsen også kan og må ha et tydelig element av avstand. Nødvendigheten av dette elementet av avstand og hvordan det kan ivaretas har jeg blitt mer bevisst underveis i prosjektet. Jeg har i tråd med en kompleksitetsteoretisk forskningstradisjon forsøkt å etablere og opprettholde denne avstanden gjennom teoretisk informerte egne refleksjoner og refleksjoner sammen med veiledere og andre forskere. 
	Det er ikke til å unngå at deltakelse i forskningsprosessen påvirker meg selv og andre som involveres i samtalene (mer eller mindre), enten samtalene gjelder fagutvikling og forskning, endringsprosesser, ledernes atferd, faglig arbeid/samarbeid eller andre forhold mellom menneskene. Dette gjelder ikke minst følelsesmessig (Stacey og Griffin 2005). Det har blitt tydeligere for meg hvordan slik påvirkning må bearbeides – følelsesmessig, teoretisk og gjennom egen refleksjon og refleksjoner med andre. Slik bearbeiding forutsetter nettopp avstand. Dette kan også være avstand i flere betydninger. Det kan være avstand i tid, og det kan være relasjonell avstand. Det kan bety at man holder seg borte fra mennesker og relasjoner, og alternativt søker kontakt med andre som f.eks. andre forskere eller veiledere. Og slike elementer av avstand er nødvendig for at dette skal være forskning.
	Når det gjelder forståelsen av handlinger og opphavet til handlinger har det også skjedd en bevegelse gjennom forskningsprosessen, slik at jeg tydeligere ser opphavet til handlinger relasjonelt, dvs.at det subjektive og det sosiale/organisatoriske faktisk er to sider av samme sak. Dette har betydd en opphevelse av det fundamentale skillet mellom det individuelle og det sosiale, men paradoksalt nok slik at det individuelle samtidig også har blitt viktigere og tydeligere. Dette har hatt betydning for meg slik at jeg gradvis mer har forsøkt å tilnærme meg andre – i den daglige fagutøvelse og i annen relatering - med dette perspektivet for øye. Altså med fokus på hvordan egne og andres tegn, responser og samtaler påvirker oss gjensidig som endring og utvikling, samtidig subjektivt og organisatorisk/sosialt. Dette har blitt spesielt viktig i forhold til fagutvikling og forskning, kfr. artikkelen om dette (Iversen 2011), men også ellers når det gjelder ledelse og omstilling/endring. Sentralt i omstilling og ledelse har vært handlinger i form av ledelsens endringer i sentrale omstillingstema. Temaene er tatt opp, ekskludert og erstattet med alternative temaer – gjennom endret relatering – herunder inkludering og ekskludering av mennesker. Slik har endringer i maktrelasjonene blitt tydeliggjort gjennom disse ledelsesprosessene. Her viser jeg særlig til den artikkelen (artikkel 2) som handler om omstillingsledelse (Iversen 2013). 
	Forståelsen av subjektivitet har endret seg gjennom prosessen, slik at jeg tydeligere ser min egen individuelle/subjektive forståelse og tilnærming som framvoksende, innvevd i sosiale, relasjonelle prosesser. Spesielt viktig har relasjonen til meg selv (gjennom lesing, tenkning og refleksjon), veiledere og andre forskere vært. Egen refleksjon har vært viktig, spesielt i forhold til forståelse av teori og egen historie/praksis. Denne refleksjonen hadde ikke vært mulig uten samtaler, utprøving, notater og artikkelutkast som jeg har fått til dels svært vanskelige responser på. Disse endringsprosessene har vært frustrerende og for meg selv konfliktfylte, men samtidig utviklende og helt nødvendige. Men også forholdet til andre fagfolk har vært vesentlig. I denne sammenhengen har spesielt betydningen og verdien av ulike fagperspektiver, mangfold og tverrprofesjonalitet vokst fram som viktig for meg. Slik har mitt subjektive perspektiv og mine handlinger endret seg. Samtidig som jeg har blitt klarere relasjonelt og kompleksitetsteoretisk orientert, har det paradoksalt nok samtidig blitt lettere og viktigere å se og anerkjenne andre perspektiver og tilnærminger som vesentlige.
	Gradvis har følelser knyttet til egen rolle, makt, innflytelse, inkludering og ekskludering blitt svekket. Denne svekkingen har særlig vært knyttet til skriveprosessen. Skrivingen har hjulpet meg til å se flere og ulike sider av saken. Samtidig har svekkingen vært knyttet også til teoribearbeiding, tenkning og samtaler. Og til selve tiden som har gått, som i seg selv har bidratt til avstand. Teorien om komplekse responderende prosesser har hjulpet meg til å se paradokser, f.eks. samtidig nedbygging og avvikling, men også oppbygging av nye tiltak, tjenester og dermed prosesser. Jeg har vært på utkikk etter synspunkter, tolkninger og forståelser hos andre, f.eks. hos veiledere og andre forskere med større avstand til prosessene. Det har bidratt til å gi større avstand også for meg. Det har bidratt til at jeg gradvis har satt mer pris på egen læring og utvikling. Og det har bidratt til at jeg har kunnet stå i prosessene. 
	Det relasjonelle perspektivet i den metodologiske og metodiske tilnærmingen jeg har forsøkt å gjøre rede for, har vært vanskelig å få så godt fram som ønskelig i alle de fire artiklene. Dette gjelder særlig det å inkludere egne erfaringer og egne reaksjoner og handlinger i framstillingen på en god måte. Denne innvendingen gjelder kanskje ikke så mye artikkel nr 1 (”Reformer i utakt”), fordi den også er en teoretisk drøfting. Men det er en innvending som i alle fall kan rettes mot de øvrige artiklene. Det er minst to grunner til at det er slik.
	For det første handler dette om egen bevegelse gjennom forskningsprosessen. De første utkastene til tre av artiklene var skrevet i perioden høst 07- vår 08, dvs. for ca. 5 år siden. Jeg hadde da kommet kortere enn i dag når det gjelder bearbeiding og utvikling av det metodologiske og teoretiske perspektivet. Dette har medført noen begrensninger ved at selve framstillingen av historien hele tiden ”blir med” videre på ferden, selv om det har vært mange muligheter til omskriving, endringer og forbedringer senere. Slik sett kommer egne begrensninger og egen utvikling klart til syne gjennom artiklene og kappen. Det handler også om at det faglige og sosiale fellesskapet med andre som tenker på samme måte metodologisk, teoretisk og metodisk til dels har vært fraværende. Det hadde faglig sett vært ønskelig med mer nærhet og fellesskap med andre fra et kompleksitetsteoretisk forskningsmiljø. Dernest handler dette også om de ”herskende tanker” i forskningen, som i stor grad reflekterer et positivistisk eller systemisk preget forskningsideal, der forskeren mer eller mindre skal stå utenfor de prosessene eller realitetene han skal utforske eller avdekke på en fortrinnsvis nøytral måte. Et radikalt prosessperspektiv står fremdeles forholdsvis svakt i forskningen. Man skal mange steder fremdeles være forsiktig med å beskrive egen relasjonelt subjektive prosess og medvirkning, selv om ”alle” vet at man medvirker.
	Det er min erfaring at dette forskningsidealet står sterkt i mange miljøer. Det har preget meg selv historisk og slik bidratt til å prege eller fargelegge de utkast og forslag jeg har kommet opp med. Dernest preger det mange av tidsskriftene, og redaktører og tilknyttede fagfeller. Det har medført responser og endringsforslag som til dels har reflektert et slikt forskningsideal, og som til dels har vært utfordrende å møte. Imidlertid kan dette naturligvis ha med flere forhold å gjøre, slik som mangler og svakheter med de manusene jeg har sendt inn. Og det siste har nok vært et problem. For det tredje er nok også andre forskere og veiledere i noen grad preget av de ”herskende tanker” i forskningen. Til dels har dette ført med seg noen råd om å beskrive, analysere og drøfte de fenomenene som tas opp på en mer nøytral og objektiv måte, og tilsvarende tone ned egen prosess og deltaking.
	Avhandlingens hovedproblemstilling Logistikkerfaringer i psykiatri og psykisk helsearbeid: Om forståelse, organisering og ledelse av relasjoner i en profesjonell organisasjon i omstilling belyses gjennom de fire artiklene:
	 Artikkel 2: ”Nedtrapping i en opptrappingstid”. Spørsmål: Hva er det med måten omstillingsprosessen ledes på som medfører organisatoriske problemer?
	 Artikkel 3: ”The impact of management on knowledge and patient care”. Spørsmål: Hvordan påvirker tilnærminger til organisering og ledelse pasientbehandling – gjennom innvirkning på kunnskapsprosesser?
	 Artikkel 4: ”Samarbeid og ledelse i en akuttenhet”. Spørsmål: Hvordan opplever fagfolk i en akuttenhet for voksne at ledelse påvirker utvikling av tverrprofesjonelt samarbeid?
	Jeg viser til hver enkelt av de fire artiklene. De har alle et eget kapittel om metode. Jeg vil likevel her lage en litt kortere framstilling av framgangsmåten i den enkelte artikkel. Denne framstillingen må også ses i sammenheng med oversikten i kapittel 2.
	Artikkel 1
	Arbeidet med artikkelen er hovedsakelig basert på dokumenter og faglige bidrag i fagtidsskrifter, profesjonstidsskrifter, lærebøker og annen faglitteratur som det er referert til. Det samme gjelder styringsdokumenter, andre dokumenter og lokale og nasjonale evalueringsrapporter relatert til sykehusreformen og opptrappingsplanen. I analysen av forhold ved sykehusreformen, benyttet vi primært offentlige dokumenter og evalueringer, men også faglitteratur på området. Her har vi forsøkt å få fram reformatorens sentrale organisatoriske grep. Det samme gjelder for de mer overordnede sidene av opptrappingsplanen, der vi også har identifisert denne planens strategiske endringer eller innretning. Der vi har analysert ulike fag-ideologiske sider av opptrappingsplanen og sammenhengene i forhold til organisering, ledelse, faglighet og faglig samarbeid, har vi også gått inn i en relativt omfattende faglitteratur. Dette var nødvendig for å identifisere de logistiske implikasjonene av de ulike fag-ideologiske retningene.
	Måten vi har lest og tolket denne litteraturen på har variert, ut fra karakteren til ulike spørsmål og tema. Vi har sett etter ulike innholdselementer og sammenhenger, for eksempel i evalueringer av sykehusreformen og i de ulike fagideologiske retningenes forståelse av psykiske lidelser. Men der de sentrale organisatoriske og ledelsesmessige grepene i Sykehusreformen ligger nokså åpne, er kjerneelementene i og konsekvensene av de ulike fagideologiene i opptrappingsplanen vanskeligere å identifisere. Derfor måtte vi også gå ”dypere” inn i fagideologiene. Vi har primært vært bevisst på framgangsmåten i såkalt ”framvoksende deltakende undersøkelse” (Christensen 2003; Stacey og Griffin 2005), der meningsfulle kategorier og mønstre utvikles over tid gjennom skriveprosess, lesing, veiledning, refleksjon og samtale med andre. Denne framgangsmåten har likheter med kategorisering, meningskondensering, meningsfortolkning og ad hoc-metoder ved intervju (Kvale 1994) og kvalitativ dokumentanalyse (Jacobsen 2000). Vi har spesielt lett etter og utviklet kunnskapsmessige kategorier og mønstre med implikasjoner nettopp for faglighet, faglig samarbeid, organisering og ledelse. 
	Artikkel 2
	Data til artikkelen er hentet, skapt og formet gjennom en deltakerbasert forskerrolle. Parallelt med studien artikkelen refererer til har jeg deltatt i faglig-organisatoriske prosesser i den omtalte avdelingen anslagsvis to dager ukentlig. Jeg har hatt en deltidsstilling i avdelingens stab, med ansvar særlig for fagutvikling og forskning. Framgangsmåten kan kalles ”framvoksende deltakende undersøkelse” (Christensen 2003; Stacey og Griffin 2005), der kunnskapen vokser fram gjennom relasjoner til fagansatte, brukerrepresentanter, tillitsvalgte og ledere i feltet og med veiledere og andre forskere. Kategorier, tema og mening har endret seg og blitt tydeliggjort gjennom disse prosessene. Metoden ses som relasjonelt subjektiv (Stacey og Griffin 2005) og den skiller seg fra aksjonsforskning bl.a. ved at den ikke har noen forhåndsbestemt aksjon (Christensen 2003). Artikkelen er altså basert på en kvalitativ, prosessorientert framgangsmåte som har klare likhetstrekk med feltarbeid (Wadel 1991; Paulgaard 1997), men med tyngde på deltakelse. De viktigste prosessene har vært: 
	- Deltakelse i faste møter med fagfolk og ledere gjennom hele prosessen, herunder i lederteam, stabsmøter og prosjektgruppe for omstillingsevaluering
	- Deltakelse i avdelingens fag- og forskningsteam gjennom hele perioden, herunder i planlegging og gjennomføring av tiltak fra avdelingens FoU-strategi
	- Uformelle samtaler og kontakt med fagfolk, brukerrepresentanter, tillitsvalgte og ledere (samlet mer enn 50). Notater og logger fra denne kontakten er i stor grad nedskrevet
	- Lesing av omstillingens sentrale dokumenter (styresaker, utredninger, styringsdokumenter, organisasjonsplaner, møtereferater, brev, evalueringsrapporter og dommer)
	- Jeg har også hatt tilgang til en del av den uformelle og motstandspregede kommunikasjonen i ”skyggeorganisasjonen” - i form av samtaler, notater, logger m.m.
	- Semistrukturerte intervjuer med til sammen 15 fagfolk og ledere, herunder 6 tidligere eller nåværende avdelingssjefer og ledere av organisatoriske enheter
	Skrivingen har pågått gjennom ca. fem år. Spørsmål, tema og handlinger som beskrives og drøftes er gradvis identifisert og formulert gjennom møter, samtaler, intervjuer, skriveprosess, responser fra andre og refleksjon. Forståelse av deltakelse, inkludering og ekskludering vokste fram særlig gjennom deltakelse i og refleksjon over endringene i de formelle organisatoriske fora. Innkallinger/dagsordener, referater, refleksjonsnotater og dokumenter fra lederteam, styre og stabsmøter har vært sentrale kilder – i tillegg til selve deltakelsen. Jeg noterte også uformelle forhold ved samtale og diskusjon i disse fora (anerkjennelse, vekting av tema, språk/kroppsspråk m.m.). Hvordan organisasjonsstrukturelle forhold (hierakisering, ledelse utenfra, kommunikasjonsstyring, omorganisering) ble anvendt i omstillingsledelsen, ble formulert og reflektert over spesielt fra 2007 og framover, fordi det var først da disse prosessene skjedde. Mekanismene bak og betydningen av ”skyggeprosessene” kunne først formuleres tydelig etter at tema og mennesker faktisk ble tydelig ekskudert, altså særlig etter ”vendingen” i ledelsesprosessene. Da kunne de også belyses teoretisk, og empirisk i form av dokumenter, logger, notater og samtaler. Og de kunne snakkes om med andre. Motstand og motmakt ble beskrevet og analysert i tilknytning til at motstand faktisk vokste fram og kom til uttrykk, dvs. fra høsten 2007.
	Å jobbe i organisasjonen i den aktuelle perioden var en interessant, spenningsfylt og periodevis frustrerende erfaring. Fram til årsskiftet 2005/2006 var jeg tett involvert i ledelsesprosessene i avdelingen. Sammen med andre stabsmedlemmer opplevde jeg gradvis marginalisering eller ekskludering fra sentrale prosesser. Disse erfaringene preger framstillingen. Erfaringene er imidlertid kritisk prøvet, bearbeidet og reformulert gjentatte ganger, gjennom egne refleksjoner, ny skriving og refleksjoner sammen med kolleger, andre forskere og veiledere. Spørsmål kan likevel reises om hvorvidt tilstrekkelig avstand og uavhengighet er ivaretatt godt nok, noe som har konsekvenser både for validitet og reliabilitet. Jeg har håndtert denne utfordringen ved at synspunkter, notater og artikkelutkast er vurdert mot teori, reflektert rundt og tatt opp gjentatte ganger med veiledere, andre forskere, ledere og fagansatte underveis. Refleksjonene er også formulert skriftlig. Artikkelutkast er kommentert underveis av mange fagansatte, tre tidligere avdelingssjefer og helseforetaksdirektør for den perioden da spenningsnivået var på det høyeste. Jeg har gjennom disse prosessene tilstrebet en tilnærming som også kan kalles ”distansert involvering” (Stacey og Griffin 2005; Tobin 2009), dvs. en bevisstgjøring, nøytralisering og balansering i forhold til ikke minst følelsesmessige reaksjoner og annen påvirkning som deltakelse i slike prosesser nødvendigvis innebærer. Det har også medført så godt som mulig og så langt som mulig å forsøke se prosessene ut fra ulike perspektiver.
	Artikkel 3
	Studien begynte i september 2005, da jeg gikk fra en heltids jobb som fag- og forskningsleder i en avdeling i psykisk helsevern i et norsk helseforetak. Jeg deltok i en rekke formelle og uformelle samtaler, refleksjoner og diskusjoner blant fagfolk og ledere, og brukte omtrent to dager i uken sammen med ansatte i organisasjonen, i alt ca 250 dager. Fra oppstarten av FoU-enheten i januar 2004, var jeg leder av denne organisasjonsenheten, og jeg er fortsatt involvert i noe FoU-arbeid knyttet til avdelingen/klinikken (det har senere vært ny omorganisering). Jeg var med på å utforme og forsøke å gjennomføre avdelingens vedtatte FOU-strategi. Jeg var også med på å utforme og å forsøke å implementere en ny strategi og organisasjonsstruktur i avdelingen fra 2004 til 2006. Jeg var medlem av avdelingssjefens lederteam fra 2004 til sommeren 2008, og var også involvert i planlegging og undervisning ved mange av de kursene som ble etablert i samarbeid med den lokale høyskolen. Hovedansvaret mitt var altså å planlegge, initiere og gjennomføre FoU-tiltak. Samtidig var jeg også involvert i strategiprosesser og organisatoriske endringer i den større virksomheten. For å kunne utforske og skape mening i disse prosessene, undersøkte jeg sentrale nasjonale, regionale og lokale planer, samt dokumenter og evalueringer av tjenester, organisasjon, ledelse, faglig utvikling og forskning.
	Jeg intervjuet til sammen 15 fagansatte (herunder de 7 som nevnes under artikkel 4 nedenfor) og nåværende og tidligere ledere i avdelingen om hvordan de nasjonale reformene påvirket lokal utvikling og endringer i organisasjon, ledelse, samarbeid og faglighet. Jeg lyttet til alle intervjuene under skriveprosessen og gjorde notater om sentrale tema og spørsmål. Jeg skrev refleksjonsnotater, referater og rapporter fra erfaringene gjennom hele studieperioden, og gikk gjennom disse tekstene flere ganger. Gjennom hele prosessen har jeg konsentrert meg om hvilke faglige og ledelsesmessige tema som vokste fram og hvordan dette skjedde. "Funnene" er derfor viktige sider av mine erfaringer, presentert i artikkelen som tema og spørsmål i forhold til sentrale dimensjoner av de organisatoriske og behandlingsmessige tilnærmingene (tabell 1). Historien har blitt diskutert flere ganger med andre fagfolk, veiledere og forskere, og er omskrevet fem til seks ganger etter slike diskusjoner.
	Artikkel 4: 
	Artikkelen er skrevet på bakgrunn av en forskningsstudie basert på kvalitative data. Data er samlet inn ved hjelp av forberedende feltarbeid og intervju med sju ansatte ved en akuttenhet i psykisk helsevern for voksne. Jeg hadde i forkant av intervjuene et tre ukers hospiteringsopphold ved enheten. Det var et forberedende feltarbeid (Wadel 1991; Paulgaard 1997) der vi bl.a. fikk innsikt i faglig utvikling, ledelsesforhold og samarbeid og kunne vurdere aktuelle tema og spørsmål for intervjuene. Begge forfatterne har også i ulikt omfang gjennom flere år jobbet sammen med fagfolk og ledere i avdelingen. I tråd med et relasjonelt perspektiv på forskning ser vi at disse erfaringene har bidratt til å forme vår kunnskap om og synspunkter på den virksomheten vi studerer (Stacey og Griffin 2005). Tema og spørsmål som er satt fokus på i artikkelen har slik vokst fram relasjonelt. Det som kommer fram gjennom intervjuene er dermed del av en bredere prosess der både våre tidligere erfaringer og samhandlingen ved enheten inngår. Vi benyttet kvalitative intervju (Kvale 1994; Cresswell 1998) og utarbeidet en semistrukturert intervjuguide med hovedvekt på tre tema: 1) Samarbeid innad og med andre, 2) ledelse og organisering og 3) andre faktorer som påvirker samarbeidsforhold. Intervjuene ble gjennomført i 2008.
	Intervjudataene for studien er begrenset. Vi intervjuet ikke overordnede ledere eller ”eksterne” aktører. Grunnen til dette er at det nettopp var synspunktene og opplevelsene blant fagfolkene i akuttenheten vi ville studere. En slik avgrenset kvalitativ studie kan naturligvis kun gi oss et innblikk i hva en liten gruppe informanter opplever, og vi kan ikke trekke slutninger om at vi presenterer ”hele” bildet av tverrfaglig samarbeid i akuttenheten. Vi anser likevel at en styrke ved studien er grunnlaget av kjennskap til og kunnskap om organisasjonen og omstillingsprosessen. De temaene som kommer fram har til dels vært sentrale også i andre studier knyttet til avdelingen (Michaelsen et al. 2007; Berg og Oppigård 2009; Sjømæling og Vatne 2009). Vi anser også at problemstillingen er svært relevant for fagfolk og ledere som arbeider med og i psykisk helsearbeid.
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	5.1. Funn og resultater
	5.2. Videre forskning

	(Bob Dylan, 1964)
	Når jeg her har skrevet om logistikk som sammenhenger mellom organisering, ledelse, fagutvikling og faglig samarbeid relatert til psykiatri og psykisk helsearbeid ut fra et kompleksitetsperspektiv, så har jeg også etablert et forskningsmessig utgangspunkt i sammenhengen i og mellom disse begrepene og fenomenene. Her er det en rekke tema og problemstillinger som kunne vært interessante og fristende for videre forskning – spesielt ut fra et kompleksitetsperspektiv. Dette gjelder forskning knyttet både til bredere, samfunnsmessige reformer og mønstre og til lokale erfaringer. Og ikke minst gjelder det forholdet mellom makro og mikro.
	Jeg har skrevet om nasjonale reformer på helseområdet og koplingen til lokale erfaringer og lokale endringer. Det kunne vært svært interessant å se nærmere på disse – tilsynelatende ustoppelig pågående - nasjonale reformer i bredere forstand. Hva er disse reformene (sykehusreformen, opptrappingsplanen, rusreformen, samhandlingsreformen, kvalitetsreformen, barnevernsreformen…) uttrykk for når det gjelder forholdet mellom deltakerne eller aktørene. Hvorfor igangsettes og gjennomføres reformene til tross for at mange ser at de har svært omfattende kostnader? Hvilke logistiske implikasjoner har de? Hva sier de om maktforholdene mellom sentral stat og lokale aktører? Mellom politikk, ledelse og fag? Hvilke fag, tenkemåter og praksiser er det som vinner fram gjennom disse prosessene og hvordan skjer det?
	Et eksempel er den nye såkalte ”samhandlingsreformen”, som gradvis utarbeides og iverksettes fra 2009. Her vil det f.eks. være svært relevant å reise spørsmål om hvilke faglige og organisatoriske tenkemåter og forståelser denne reformen bygger på, og hvordan disse harmonerer med eller utfordrer tidligere reformer. Hvordan påvirkes de faglige og organisatoriske mønstrene som har vokst fram bl.a. på bakgrunn av sykehusreformen og opptrappingsplanen gjennom ytterligere reform? Hva er innholdet i den nye ideologien om samhandling? Hvordan forstås samhandlingsbegrepet, og hva betyr denne forståelsen for samhandling og ”flyt” mellom organisasjonene og ”nivåene” som omfattes av reformen? Hva er de logistiske implikasjonene? Hva er forholdet til NPM og til teorier som kalles post-NPM? Hvilken betydning kan reformen få innen psykisk helse-feltet eller for tiltak og tjenester for barn og unge? Slike spørsmål bør reises og drøftes inngående mens nye reformer er i en tidlig fase i sin utvikling. 
	Det er også interessant å spørre om hvilke sammenhenger det er mellom reformidéer og reforminnhold og hvem som initierer og gjennomfører reformene. Siden reformer tar lang tid å iverksette er det for eksempel relevant å spørre om hvordan skifte av regjeringer eller statsråder påvirker retninger i og sammenheng mellom reformene. Hva betyr dette for hvilke retninger sykehusreformen og samhandlingsreformen utvikles i? Et annet interessant spørsmål er knyttet til eventuelle forskjeller mellom politikkfelt og mellom land, for eksempel de nordiske. Er det slik at ulike institusjonelle forhold eller mønstre innenfor ulike politikkfelt eller i ulike land skaper andre problemstillinger og utfall enn de jeg har trukket fram innenfor psykisk helsearbeid og psykisk helsevern i Norge?
	Helsesektoren har i lang tid vært preget av helseprofesjonene, og herunder både samarbeid og konkurranse mellom profesjonene. Det kunne være interessant og vesentlig å gå grundigere inn på profesjonsbegrepet og profesjoners utvikling og endring ut fra et kompleksitetsteoretisk perspektiv. Hva er det særegne med profesjoner sett i forhold til andre organisasjoner eller sammenslutninger i dette perspektivet? Profesjoner forstås som ”sosiale objekter”, og de preges av relativt stabil samhandling – både innen og mellom profesjonene. Men hva særpreger disse sosiale objektene til forskjell fra andre sosiale objekter? Hvilken rolle spiller utdanning, profesjonell identitet, makt, kunnskap og forskning i denne sammenheng? På hvilke måter avviker et kompleksitetsteoretisk perspektiv på profesjoner fra et systemteoretisk, og hvilke konsekvenser har det? Hva betyr profesjonell autonomi med tanke på samhandling og styring? Hvorfor vokser antallet profesjonsutøvere så raskt, og på hvilke nye måter inngår profesjonene i ledelse, maktrelasjoner og samfunnsstyring? Hvilken rolle har de i utvikling og iverksetting av offentlig politikk, herunder offentlige reformer? 
	Vi ser en sterk trend i retning tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid i helsesektoren. Ikke minst gjør dette seg gjeldene på psykisk helse-området, i form av råd om og etablering av en rekke typer tverrprofesjonelt sammensatte team eller andre organisasjoner. Men vi ser også de samme tendensene på andre områder som for eksempel barnevernstjenesten og i somatiske helsetjenester. I samhandlingsreformen tas det til orde for slikt tverrprofesjonelt samarbeid på flere områder. Hva er bakgrunnen for denne ideologien og praksisen om tverrfaglighet, og hva består den i? Er det vesentlige perspektivforskjeller knyttet til ulike former for team i de statlige reformene? Hvorfor er det for eksempel slik at i samhandlingsreformen foreslås det noen bestemte former for tverrfaglige team? Hvilke konsekvenser har tverrfaglighet for styring, organisering og ledelse av ”tjenestestrømmene”? Hva er forholdet mellom flerfaglighet, tverrfaglighet, tverrprofesjonalitet og fellesfaglighet? Og hvordan kan tverrprofesjonalitet ses i sammenheng med kompleksitetstenkningens perspektiver på forskjellighet eller diversitet. 
	Det ser også ut til å være en stadig pågående endring i forholdet mellom de ulike faglige ideologiene og terapiretningene på psykisk helse-området. Vi kan for eksempel se at kognitiv psykologi og recovery-tenkning i dag ser ut til å styrke seg. Samtidig kan det virke som psykoanalysen og psykodynamisk tenkning og praksis er på tilbakegang. Hva er det som skjer i dette forholdet mellom ideologiene? Hvordan og hvorfor skjer disse fagideologiske endringene? Hva betyr de i form av endringer i terapiformer, tjenesteorganisering og samarbeid? Hva består maktforholdene og maktmekanismene ved de ulike ideologiene i, og hvordan er de koplet til statsmakt og statlig reformpolitikk? Hvordan er de ideologiske endringene knyttet sammen med de bredere utviklingstrekkene i samfunnet som for eksempel fragmentering og globalisering?
	Referanseliste
	Paper 1
	Reformer i utakt
	Reformer i utakt.
	Selvorganisering eller avstandsledelse i psykisk helsevern?
	Innledning
	Et kjennetegn ved de nordiske velferdsstatene er de mange statlige reformene. Det gjelder ikke minst helsesektoren, der man i Norge nå er i ferd med å innføre en ny reform, nemlig samhandlingsreformen. I kjølvannet av den forrige store reformen, helseforetaksreformen (heretter sykehusreformen), som var en ledelsesreform, er det altså nå samhandling som problematiseres og settes på dagsordenen innenfor sektoren. Når ulike reformer tilsynelatende skal løse ulike problemer, reises også spørsmålet om hvordan reformer står i forhold til hverandre. Forsterker eller «ødelegger» de for hverandre? Påvirker eller trekker de det feltet der de iverksettes, i samme eller forskjellige retninger?
	I denne artikkelen skal vi dvele ved to foregående store reformer i denne sektoren: sykehusreformen og opptrappingsplanen for psykisk helse (heretter opptrappingsplanen). Det gjør vi fordi vi i disse reformene finner interessante sammenhenger, og fordi de på mange måter er motstridende. Der sykehusreformen var og er en organisasjons- og ledelsesreform med implikasjoner for behandling, er opptrappingsplanen mer en behandlingsreform med implikasjoner for organisering og ledelse. Sykehusreformen var top–down-styrt med hurtig iverksetting av de sentrale reformelementene (Ramsdal og Skorstad 2004; Byrkjeflot 2005; Opedal og Stigen 2005; Kjekshus og Harsvik 2007). I kontrast til dette var opptrappingsplanen mer bottom–up og preget av nye behandlingsideologier som var drevet fram av blant andre politikere, brukerorganisasjoner, profesjoner, fylkeskommuner og kommuner (St.prp. nr. 63 (1997–1998); St.meld. nr. 25 (1996–1997); Norges Forskningsråd 2009). Opptrappingsplanen tilførte psykisk helse-området penger og personell, styrket kompetanseutviklingen og innførte mer polikliniske og utadrettede arbeidsformer. Den etablerte psykisk helsearbeid som et nytt organisasjons- og praksisfelt i kommunene og ga brukerne en viktigere rolle (Rådet for psykisk helse 2004; Myrvold og Helgesen 2009). Den la opp til lokale utviklingsprosesser og endringer i små skritt, men hadde også viktige sentrale retningslinjer.
	I denne artikkelen spør vi hvordan sykehusreformen og opptrappingsplanen påvirker logistikken i psykisk helsevern gjennom de fagideologiske retningene reformene favoriserer. Med logistikk forstår vi hvordan vi planlegger, styrer, organiserer, leder og gjennomfører strømmer av varer, tjenester og informasjon i organisasjoner (Johannessen og Solem 2007). I et helsevesen som er opptatt av å oppnå både kvalitet og ressursutnyttelse, blir logistikk interessant, men begrepets historie og teoriutvikling er tett knyttet til områder som har vært sentrale i militære operasjoner og i utviklingen av vareproduksjon, som for eksempel ingeniør-, økonomi- eller ledelsespraksiser i industrien. Begrepet utfordres derfor når det settes inn i en kontekst der det ikke er operasjoner i militære eller industrielle hierarkier, kjeder eller nettverk som studeres, men behandling av mennesker med komplekse lidelser som til dels forstås helt ulikt i ulike faglige tradisjoner. Da er det nødvendig å inkludere også forhold mellom menneskene i logistikkbegrepet, som organisering, ledelse, faglighet og samarbeid (Johannessen 2003). Siden reformer påvirker fagtradisjonenes posisjon i helsevesenet, påvirker de også hvordan lidelsene og behandlingen av dem forstås og organiseres.
	I fortsettelsen presenterer vi to ulike teoretiske perspektiver som grunnlag for analyse og drøfting. Deretter analyserer vi hovedtrekkene i reformene når det gjelder nettopp organisering, ledelse, faglighet og faglig samarbeid. Selv om opptrappingsplanen kom før sykehusreformen, har vi valgt å beskrive sykehusreformen først siden det var denne reformen som tydeliggjorde de motsetningene vi fokuserer på (Karlsson 2006). På den andre siden, fordi det er logistikken nettopp i psykisk helsevern som settes under lupen, behandler vi opptrappingsplanen noe grundigere enn sykehusreformen, som på sin side mer danner en ny ramme for realiseringen av opptrappingsplanen. Før vi til slutt konkluderer, diskuterer vi sammenhengene mellom hvordan psykiske lidelser forstås, og utformingen av feltets logistikk.
	Den teoretiske tilnærmingen
	Vi tar utgangspunkt i to ulike teoretiske perspektiver. Det ene kaller vi rasjonalistisk-formativt, det andre relasjonelt-transformativt. Med utgangspunkt i disse perspektivene formulerer vi et sett av implikasjoner for forståelsen av det logistikkbegrepet vi benytter oss av, det vil si for 1) ledelse, 2) organisering, 3) faglighet og 4) faglig samarbeid. Nedenfor begrunner vi hvorfor det rasjonalistisk-formative perspektivet har følgende implikasjoner for forståelsen av logistikk:
	Den grunntanken om organisasjonsendring vi oftest møter i organisasjons- og ledelsesteori, forstår vi som rasjonalistisk-formativ. I det formative ligger den grunnleggende funksjonalistiske antakelsen om at det faktisk finnes en måte å organisere på som er optimalt funksjonell for den aktiviteten vi driver. Organisasjoner blir forstått som delsystemer i større systemer. Grenser mellom komponenter, delsystemer og større systemer er da sentrale, slik det i logistikk og såkalt Supply Chain Management fokuseres på samarbeidet i hele verdikjeden eller verdinettverket (Cooper, Lambert og Pagh 1997; Christopher 1998; Johannessen og Solem 2007). Innenfor denne systemverdenen forutsettes det at det finnes konsistente prinsipper virksomheten bør organiseres etter slik at den kan tilpasses omgivelsene og bidra optimalt til helheten. Når en slik forståelsesramme legges til grunn ved reformer, åpnes det både for hierakiske og instrumentelle modeller (Christensen, Lægreid, Roness og Røvik 2009) og for mer systemiske og prosessorienterte modeller (Johannessen og Solem 2007).
	Det som gjør denne tilnærmingen rasjonalistisk, er antakelsen om at «hemmelighetene» om den optimale form kan avsløres og omsettes til ledelseskunnskap og rasjonell handling. Denne evnen tilskrives organisasjonens ledere og deres hjelpere – faglige eliter, konsulenter og forskere. Ledelse handler derfor om å analysere tilpasningsbehovene og formulere målene, for så å ta konsekvensene av dem og få de andre (ansatte, pasienter) til å forstå og fylle sine «naturlige» roller innenfor systemene. Ledelse blir å opptre i grenseområdene mellom systemenes deler og sørge for at tilpasning skjer.
	Når ledere ikke greier å oppfylle mål, vil man innenfor denne forståelsesrammen oppleve at organisasjonen er i krise. En logisk måte å gjenopprette balansen på er gjennom organisasjonsreform og gjerne skifte av ledelse. Ledelse og kontroll henger tett sammen, og ledere vil tilstrebe hegemoni med hensyn til å kunne definere hva og hvordan organisasjonen skal produsere, og hvordan produksjonen skal måles og rapporteres. Ledelse som kontroll vil være lettere i organisasjoner der ledere legitimt kan overvåke arbeidsprosessene (fordi de selv har nødvendig kunnskap) og definere reglene for utførelsen av arbeidet (Mintzberg 1979). Når arbeidet primært koordineres gjennom ekstern standardisering av ansattes kunnskaper – slik tilfellet er med profesjoner – vil ledelsens kontroll kunne svekkes.
	Siden ekspertkunnskap kan stå i motsetning til ledelseskontroll, ser gjerne ledere at fagekspertisen innordnes systemet ved at den tilordnes bestemte, forutsigbare oppgaver. Ledelse er lettere med en føyelig profesjonell elite (Stacey 2008), eller når ulike fag holdes atskilt gjennom spesialisering og tilordnede rammer. Fra et kontrollsynspunkt er det en fordel om antallet profesjoner er begrenset og hierarkisk og/eller systematisk ordnet. Fra et ledelsessynspunkt er det også ønskelig å rasjonalisere og kontrollere fagkunnskapen, for eksempel gjennom etablering av systemer der kunnskapen kodes, telles, rapporteres, lagres og spres.
	I det formativt-rasjonelle perspektivet vil samarbeid og kommunikasjon mellom profesjoner/profesjonelle framstilles som hierarkisk, komplementært eller symmetrisk ordnet (Eide og Eide 2007). Den enkelte fagperson og profesjon skal fylle sin funksjonelle rolle i en større tverrprofesjonell helhet. Målene er klare, ledelsen og organisasjonsstrukturen er tydelig, og kulturen er samarbeidsorientert (Lauvås og Lauvås 2004; Sosial- og helsedirektoratet 2006; Sirnes 2009). Innebygd kan det imidlertid her også ligge perspektiver om at samarbeidet kan skape viktig integrasjon, faglig dynamikk og synergier (Vangen og Huxham 2009; Willumsen 2009) der man også beveger seg i retning mer uforutsigbare, relasjonelle synspunkter.
	Faglighet forstås som ekspertisens kunnskap om lidelsen/sykdommen og om ekspertisens evne til å behandle og gjøre pasientene friske (Berg 1987). Pasientenes problemer forstås følgelig som avgrensbare lidelser som kan diagnostiseres (Snoek og Engedal 2004; Skårderud, Haugsgjerd og Stänicke 2010). Det tilsier ensidige, instrumentelle og hierarkisk orienterte behandlingsrelasjoner som baseres på kunnskap som er reduksjonistisk, forutsigbar og evidensbasert (Berg 1987; Gullestad 2001; Ekeland 2004; Martinsen 2009).
	Det relasjonelt-transformative perspektivet har disse implikasjonene for forståelsen av logistikk:
	Innenfor et transformativt grunnsyn forstås organisasjonsprosesser som grunnleggende uforutsigbare. Veien blir til mens man går. Prosessene er kontinuerlige og dynamiske og konstitueres gjennom kontekster og kontinuerlig interaksjon mellom alle aktørene (Emirbayer 1997). Organisasjonsstrukturer er dermed relasjonelle mønstre som vokser ut av endringens prosess, mens organisasjonsendringer ikke primært er resultat av store reformer og endringsprosjekter, men av trivielle prosesser (March 1981). Organisasjoner fungerer mer på tross av enn på grunn av vedtatte strukturer, systemer og prosedyrer (Stacey, Griffin og Shaw 2000). Mens mye av ledelsespraksiser i organisasjoner er knyttet til det å iverksette (nye) systemer (beslutningsstøtte, IKT, rapportering, økonomi, kvalitet og så videre), fungerer organisasjoner primært fordi menneskene der selvorganiserer seg. Sammen løser de oppgaver, skaper utvikling og holder hjulene i gang, ofte på tross av uklare mål og strategier og systemer som ikke iverksettes som planlagt (Stacey mfl. 2000). Den grunnleggende antakelsen er dermed selvorganisering: at samhandling fører til meningsfull orden.
	Ledelse forstås her mindre som et spørsmål om rasjonell innsikt og formell autoritet enn som et framvoksende sosialt, relasjonelt fenomen. Ledelse skapes sammen, ut fra gjensidig anerkjennelse av temaer, spørsmål og reaksjoner som bringes fram i samtalene (Griffin og Stacey 2005). Ledere har verken full oversikt eller full kontroll. De kan være tilkjent makt og myndighet til å fatte beslutninger som inkluderer og ekskluderer mennesker og temaer i prosessene, men deres rasjonalitet er begrenset, og de har ikke kontroll over responsene fra organisasjonens øvrige medlemmer.
	I dette perspektivet ses faglig arbeid som relasjonelt og prosessuelt. Fagkunnskap er ikke noe enkeltpersoner, profesjoner eller organisasjoner lagrer i egne hoder, arkiver eller systemer, men derimot noe som vokser fram og utvikles kontinuerlig og uforutsigbart når mennesker relaterer seg til hverandre i den daglige virksomheten (Dysthe 2001; Johannessen 2003; Stacey 2008). Det er måten man interagerer med andre på, som er vesentlig. Faglige eller ledelsesmessige elitedannelser kan da hindre kunnskapsutviklende relatering. Kvaliteten i interaksjonen avhenger mer av om samhandlingsmønstre oppleves flytende og spontane, og om det ligger muligheter for anerkjennelse, endring og utvikling i dem.
	Det samme gjelder i forhold til pasientene, som dermed ses på som medborgere. Terapeuter og pasienter anerkjennes da som likeverdige deltakere i samhandlingen (Borg og Topor 2003). Likevel anerkjennes maktforskjeller, blant annet med hensyn til inkludering og ekskludering (Stacey 2003). Psykiske problemer/lidelser forstås som gjentakende, fastlåste relasjonelle mønstre og prosesser, individuelt og sosialt (Stacey 2003), og ikke som bestemte diagnoser/sykdommer. Relasjoner og relatering stilles i sentrum, og kraften til endring og bedring tilkjennes pasientene i deres mangfoldige sosiale sammenhenger. Denne fagligheten har vi kalt for nærhetsfaglighet, til dels i tråd med Topors prosessorienterte begrep konkret profesjonalitet (Topor 2006).
	Synet på samarbeid mellom profesjonelle karakteriseres av tre forutsetninger. Den første dreier seg om uforutsigbarhet, vi vet ikke hva framtiden bringer og kan føre med seg i form av nye prosesser. Den andre går ut på at profesjonelle relasjoner og identiteter på samme tid er både stabile og i endring (Griffin og Stacey 2006). Den siste forutsetningen er at når forskjellighet bringes inn i samhandlingen (nye synspunkter, tilnærmingsmåter og så videre), øker sjansene for nyskaping, endring og utvikling (Stacey 2003; Johannessen 2008), forutsatt at den konkrete samhandlingen preges av gjensidig anerkjennelse mellom deltakerne.
	Metode
	Analysen i denne artikkelen er hovedsakelig basert på dokumenter og faglige bidrag som fagtidsskrifter, profesjonstidsskrifter, lærebøker og annen faglitteratur som det er referert til. Det samme gjelder styringsdokumenter, andre dokumenter og lokale og nasjonale evalueringsrapporter relatert til sykehusreformen og opptrappingsplanen. Underveis har vi også deltatt i lokale, regionale, nasjonale og nordiske nettverk og miljø for organisasjonsforskning knyttet til sykehus.
	En av oss har spesiell kjennskap til feltet gjennom mangeårig arbeid i en avdeling for psykisk helsevern i et norsk helseforetak. Parallelt med sitt doktorarbeid har vedkommende i perioden 2005–2010 vært ansatt i en deltidsstilling i denne avdelingen, og har der deltatt i formelle og uformelle samtaler med fagfolk og ledere, i planprosesser, lederteam og fag- og forskningsteam. I forbindelse med doktorarbeidet er også 15 fagfolk og ledere i helseforetaket intervjuet. Selv om det ikke rapporteres slike primærdata i artikkelen, er det relevant å gjøre denne bakgrunnen kjent for leseren, blant annet fordi ideer og synspunkter i artikkelen er tatt opp og prøvd ut i samtalene.
	I analysen av forhold ved sykehusreformen har vi primært benyttet offentlige dokumenter og evalueringer, men også faglitteratur på området. Her har vi forsøkt å få fram reformatorens sentrale organisatoriske grep. Det samme gjelder for de mer overordnede sidene av opptrappingsplanen, der vi også har identifisert planens strategiske endringer, jamfør innledningen til kapitlet om opptrappingsplanen. Der vi har analysert ulike fagideologiske sider av opptrappingsplanen og sammenhengene når det gjelder organisering, ledelse, faglighet og faglig samarbeid, har vi også gått inn i en relativt omfattende faglitteratur, jamfør referanser. Det var nødvendig for å identifisere de logistiske implikasjonene av de ulike fagideologiske retningene.
	Måten vi har lest og tolket denne litteraturen på, har variert, ut fra spørsmål og tema. Vi har sett etter ulike innholdselementer og sammenhenger, for eksempel i evalueringer av sykehusreformen og i de ulike fagideologiske retningenes forståelse av psykiske lidelser. Der de sentrale grepene i sykehusreformen ligger nokså åpne, er kjerneelementer i og konsekvenser av de ulike fagideologiene i opptrappingsplanen tyngre å identifisere. Derfor måtte vi også gå «dypere» inn i fagideologiene.
	Metodisk har vi primært vært bevisst på framgangsmåten i såkalt framvoksende deltakende undersøkelse (Christensen 2003; Stacey og Griffin 2005), der meningsfulle kategorier og mønstre utvikles over tid gjennom skriveprosess, lesing, veiledning, refleksjon og samtale med andre. Denne framgangsmåten har likheter med kategorisering, meningskondensering, meningsfortolkning og adhocmetoder ved intervju (Kvale 1994) og kvalitativ dokumentanalyse (Jacobsen 2000). Vi har spesielt lett etter og utviklet kunnskapsmessige kategorier og mønstre med implikasjoner for faglighet, faglig samarbeid, organisering og ledelse. I analyse, diskusjon og konklusjoner har vi etterstrebet saklighet med hensyn til de teoretiske perspektivene.
	Sykehusreformen
	Sykehusreformen besto av en hel pakke av organisatoriske grep staten brukte for å sette «pasienten først», få bedre økonomisk styring, få økt behandlingskapasitet, oppnå reduserte ventetider og dessuten oppnå et bedre samarbeid med kommunehelsetjenesten. Virkemiddelpakken besto i å overføre eierskap til staten, organisere sykehusene som foretak på to nivåer, slå sammen institusjoner og sykehus i større foretak, innføre profesjonelle styrer og enhetlig ledelse, gjennomføre lederutdanning, etablere tydeligere enheter på lavere nivåer i organisasjonen, få til mer omfattende mål- og resultatstyring, innføre nytt budsjett- og regnskapssystem og organisere brukerutvalg (Ot. prp. nr. 66 (2000–2001); Norges Forskningsråd 2007).
	Disse «systemgrepene» ble initiert og iverksatt av regjeringen, altså ovenfra. De liknet på de grepene som blir tatt i store produksjonsselskaper, som varianter av den såkalte divisjonsformen (Whittington og Mayer 2000), og på prinsippene i det som ofte refereres til som NPM (Christensen og Lægreid 2001; Lian 2003; Ramsdal og Skorstad 2004). Selv om flere reformelementer var vedtatt tidligere (enhetlig ledelse, stykkprisfinansiering, fritt sykehusvalg, mål- og resultatstyring), viste omfanget av og tempoet og styrken i reformen at myndighetene nå virkelig ville designe et «system» som spesialisthelsetjenestens logistikk.
	Staten, som tidligere hadde reformert langsomt ut fra en idé om erfaringslæring (Olsen 1996), tok nå drastiske, omstridte grep for å omforme helsevesenet (Gammelsæter 2003; Ramsdal og Skorstad 2004; Gammelsæter og Torjesen 2005; Byrkjeflot og Torjesen 2010). Det handlet ikke lenger om å teste ut enkelttiltak, men om å drive igjennom en hel pakke konsistente prinsipper (Gammelsæter 2003): Nye organisatoriske enheter skulle stå i et klart hierarkisk forhold til hverandre, skillet mellom strategisk og operativt lederskap skulle dyrkes, lederskapet skulle være individuelt og enhetlig, ledernes skjønn skulle økes, og det ble åpnet for mer bruk av markedsstyring gjennom fritt sykehusvalg og såkalte diagnoserelaterte grupper (DRG). I tillegg var reformen pakket inn i et tidsriktig slagord, nemlig Pasienten først!, og brukermedvirkning var et begrep med resonans både i brukernes interessekamp og i 1990-tallets store, men tvetydige organisasjonstrend, Business Process Re-engineering (Moltu, Monteiro og Sørensen 2000).
	Reformen hadde etter vår vurdering både klare formative og rasjonalistiske trekk. Reformatoren fant en form som skulle representere selve løsningen på spesialisthelsetjenestens problemer, og denne ble innført ovenfra uten at de ansatte i sektoren verken hadde bedt om eller var forberedt på den. I tillegg til de mer allmenne trekkene ved reformen kan det også identifiseres sider som særlig har implikasjoner for logistikken i psykisk helsevern, altså for forholdet mellom menneskene der: organiseringens betydning for makt og samhandling innen og på tvers av nivåer og enheter, og ledelsens betydning for samhandlingen mellom ledelse og fagansatte.
	Reformen la avgjørende vekt på å myndiggjøre lederne og legge til rette for nødvendig omstilling og funksjonsfordeling (Sosial- og helsedepartementet 2001). Samlingen og sentraliseringen av eierskapet hos staten, foretaksorganiseringen, konsernmodellen og etableringen av tydeligere formelle organisasjonsenheter skulle sørge for nødvendig hierarki og klare grenser (med nødvendige åpninger) mellom systemene og delsystemene. Enhetlig, profesjonsnøytral ledelse skulle skape nødvendig avstand til profesjonene og styringsrom for ledelsen. Profesjonene skulle ikke lenger «styre» ledelsen. Tvert imot, målstyring og resultatevaluering via «nøytrale» indikatorer skulle gjøre det enklere å styre organisasjonsprosessene i retning mål fastsatt ovenfra og utenfra, av eier og ledelse. Dermed skulle det også bli mulig for lederne å styre på avstand, uten nødvendigvis å være til stede der styringen skulle virke. Også brukermedvirkningen, viste det seg snart, ble forsøkt styrt inn i oversiktlige og kontrollerte organisasjonsformer gjennom brukerutvalgene (Norges Forskningsråd 2007).
	I denne tenkningen og de medfølgende virkemidlene ligger det vesentlige endringer når det gjelder ledernes makt (NOU (1997:2); Ramsdal og Skorstad 2004). I viktige spørsmål skyves makten bort fra de profesjonelle, til rasjonelle ledere som skal få større rom og mer makt til å lede – til å definere verdier, visjoner og mål. Oppgaver og funksjoner skal fordeles mer rasjonelt. Organisasjonsenhetene skal designes slik at de lar seg lede og styre ovenfra. Det samme gjelder forholdet mellom de profesjonelle, for eksempel i tverrprofesjonelle team. Samhandlingen på tvers av enheter reguleres av lederne gjennom organisatoriske og profesjonelle grenser. Resultater skal la seg kontrollere ut fra målene. Lederne plasseres utenfor eller på grensen til de organisasjonene de skal lede, og tillegges omfattende frihet. Andre ansatte blir derimot gjort til ufrie bestandeler i systemet (Johannessen og Solem 2007). Denne endringen er vesentlig i forhold til den tidligere faglig og kollegialt baserte ledelsen, og den gjennomsyrer også det nasjonale lederutviklingsprogrammet som ble opprettet fra 2003 (Pilskog 2007).
	Sett fra et relasjonelt-transformativt perspektiv er sykehusreformen en reform som sikter mot å endre logistikken i feltet, og da særlig relasjonen mellom ledelse og fagfolk. De to omfattende evalueringene av sykehusreformen som er gjennomført, tar ikke opp spørsmålet om konsekvenser av reformen for den faglige utviklingen av psykiatrien (Agenda/Muusmann 2005; Norges Forskningsråd 2007), men et sentralt spørsmål er hvilken betydning reformens prinsipper og konkrete løsninger får for faglig arbeid og samarbeid i psykisk helsevern. Fører avstandsledelse og fragmentert samordning også med seg tendenser til avstandsfaglighet og systemiske samarbeidsrelasjoner?
	Opptrappingsplanen
	Opptrappingsplanen ble vedtatt i 1998, og bygde på en omfattende gjennomgang og kritikk av psykisk helsevern (St.meld. nr. 25 (1996–1997); St.prp. nr. 63 (1997–1998)). Spissformulert var hoveddiagnosen «brist i alle ledd». Planens strategier for å behandle «sykdommen» var å tilføre penger og personell, endre faglige tilnærminger, styrke kompetansen, omstrukturere og oppnå mer brukermedvirkning. Planen tok opp i seg mange av de framvoksende faglige trendene, noe som medførte en styrking av kontekstuelt og relasjonelt orienterte tilnærminger (på bekostning av medisinske) (Karlsson 2008). Tilnærmingene ble likevel ikledd strategier, tiltak og et eklektisk språk med et «helhetlig» og harmonisk preg (Wifstad 1997). Det var trolig nødvendig for å få til en bred faglig og politisk oppslutning (Ørstavik 2008).
	Berg (1987) identifiserte i sin bok om medisinens logikk de reduksjonistiske (medisinske), psykologiske og sosiologiske/sosialpsykiatriske logikkene i psykiatrien og deres organisatoriske implikasjoner. I dag representerer recoveryideologien en ny form for sosialpsykologisk og relasjonelt orientert tenkning, mens lokalbasert psykisk helsearbeid kan sies å være en viderutvikling av sosialpsykiatrien, selv om den faktisk bryter med psykiatrien som begrep. Evidensbasert medisin og praksis (EBMP) er en aktuell reduksjonistisk trend, særlig innen medisinen. Denne tredelingen av faglige ideologier, som vi skal omtale nærmere nedenfor, er grovmasket, men likevel velegnet til å illustrere reformenes betydning for logistikken i psykisk helsevern.
	Recoveryideologien – gjennombrudd for tenkningen om bedringsprosesser
	Recoveryideologien er et faglig paradigme som har vokst fram i Norge det siste tiåret (Veileder (2005); Borg og Topor 2003). I denne ideologien er den tidligere oppfatningen om at mennesker med alvorlige psykiske lidelser er «kronikere», forlatt. I stedet vises det til studier som viser at svært mange pasienter blir symptomfrie eller fungerer godt sosialt (Borg og Topor 2003; Davidson 2003; Vatne 2006). Nøkkelen til bedring er brukerne selv i deres egne relasjoner og deres egen kontekst. Veiene til bedring er ulike og unike. Innleggelser, medisinering, psykoterapi og så videre kan fungere positivt, men også være negativt og problemskapende. Avgjørende faktorer kan like gjerne finnes utenfor tjenestene – i materielle forhold, i forhold hos personen selv, i relasjoner til venner, kjæledyr, bestemte hendelser og så videre (Topor 2002). Likevel er relasjonen til profesjonelle hjelpere vesentlig. Ideologien understreker behovet for å «sprenge» de tradisjonelle rammene når det gjelder forståelse av for eksempel nærhet og distanse, arbeidstider, arenaer, engasjement og gjensidighet (Topor 2005). Her tas det også til orde for at profesjonelle tar risiko og til og med noen ganger bryter profesjonelle regler eller rutiner (for eksempel som angår standardisert behandling, dokumentasjon, behandlingstid eller grensene mellom det private og det profesjonelle) (Topor 2005). Dette er nærhetsfaglighet, der kontinuitet og stabilitet i relasjoner også er vesentlig.
	Recoveryperspektivets implikasjon for profesjonelt samarbeid er at de profesjonelle hjelperne må kunne se og anerkjenne det enkelte menneske i dets unike kontekst. Det fordrer et gjensidig anerkjennende tverrprofesjonelt samarbeid – på brukernes og bedringsprosessenes premisser. Da vil faglig mangfold og ulikhet kunne være den fremste ressursen i arbeidet (Borg og Topor 2003). Slikt samarbeid vil lett overskride de tradisjonelle, systemiske oppfatningene av tverrprofesjonalitet.
	De organisatoriske og ledelsesmessige implikasjonene av recoveryideologien er organisatoriske mønstre (struktur, ledelse, holdninger, verdier) som tjener samtalene, samhandlingen og bedringsprosessene (Borg og Topor 2003), noe vi kan anta krever lite hierarki, mest mulig åpne organisasjonsformer og -grenser og en desentralisert nærhetsledelse som anerkjenner og fristiller fagfolk til å kunne handle i tråd med recoveryideologiens brukerorienterte forskjellighet. Dette bryter med fragmentert samordning og avstandsledelse, og medfører en logistikkforståelse som er mer kompatibel med en relasjonell og transformativ tenkning.
	Lokalbasert psykisk helsearbeid – en ny vei?
	Begrepene psykisk helsearbeid og lokalbasert psykisk helsearbeid ble satt på dagsordenen gjennom etablering av videreutdanninger i psykisk helsearbeid i 1998 (Karlsson 2004), gjennom opptrappingsplanen (Karlsson 2004; Rogan 2004) og gjennom en rekke artikler i Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid fra 2004 og framover. Psykisk helsearbeid er på mange måter det fagideologiske grunnlaget for det myndighetene og mange faglige aktører mener skal karakterisere tjenestetilbudene i kommunene og de distriktspsykiatriske sentrene framover (Karlsson 2004; Rogan 2004; Rogan 2008). Flere artikler i Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid har tematisert behovet for å diskutere på nytt hvordan psykiske lidelser skal forstås. Selv om tenkningen virker uferdig og lite konkretisert, uttrykker den ønske om en ny og mer verdsatt brukerrolle for pasientene. Likeledes ønskes det en mer tverrprofesjonell, lokalbasert og brukerorientert hjelperrolle, og at det faglige, ledelsesmessige og organisatoriske søkelyset inkluderer andre viktige tjenester og livsområder enn bare helsetjenesten (økonomi, skole, arbeid, fritid, familie, nettverk og så videre).
	Lokalbasert psykisk helsevern rommer både recoveryperspektivet, med sitt søkelys på bedringsprosesser og ny faglighet, og nettverksperspektivet, som trass i sin systemiske grunntenkning (Bø og Schiefloe 2007) har større åpenhet for kontekster, relasjoner og brukernes rolle enn det man har innen biomedisinsk psykiatri. Samtidig skal det også være rom for profesjonenes diagnoser, behandling og omsorg (Sosial- og helsedirektoratet 2005; Sosial- og helsedirektoratet 2006). Dette fagideologiske mangfoldet kan være utviklende ved at det fordrer diskusjon og samtale om forståelse, (be)handling, samarbeid og organisering, men det kan også bli glidende, diffust og ugjennomtrengelig og bidra til at viktige motsetninger usynliggjøres (Ørstavik 2008). Spørsmålet er om denne tverrprofesjonaliteten blir gjensidig anerkjennende og transformativ, eller om den blir systemisk, komplementær og hierarkisk?
	Med utgangspunkt i Bergs sosiologiske modell (Berg 1987) vil realisering av lokalbasert psykisk helsearbeid kunne bety nedbygging av sykehushierarkier og (ytterligere) åpning av organisasjonsgrenser slik at det gis rom for brukernes kompetanse og medvirkning. Opptrappingsplanens tre store organisatoriske grep, DPS (DistriktsPsykiatriske Sentra), ambulante team og psykisk helsearbeid i kommunene, reflekterer denne tenkningen. Men i tråd med det eklektiske fagideologiske grunnlaget og under påvirkning fra sykehusreform og NPM-inspirerte modeller i kommunene kan resultatet også bli flere ulike organisasjons- og ledelsesløsninger. Vi har sett at DPS-ene har blitt bygd ut uten at det har gått på bekostning av sykehuspsykiatrien (SINTEF Helsetjenesteforskning 2009), og det er store ulikheter mellom DPS-ene når det gjelder opptaksområder, faglighet og organisering (Muusmann/AGENDA 2008). Også i kommunene er organiseringen svært ulik, selv om vi kan se fellestrekk som at tjenestene gradvis knyttes mer til pleie- og omsorgsfeltet (Myrvold og Helgesen 2009). Lokalbasert psykisk helsearbeid lar seg vanskelig plassere entydig i ett av de to teoretiske perspektivene.
	Evidensbasert medisin og praksis (EBMP)
	EBMP knytter psykiatrien til den naturvitenskapelig baserte sykdomsmodellen (Rønnestad 2008). Kunnskap og praksis, gjerne omtalt som «gullstandarden» (Gullestad 2001; Timmermanns og Berg 2003; Johannessen 2004) bygger på forskning, helst fra randomiserte og kontrollerte studier (RCT). Psykiske lidelser forstås dermed som objektive og avgrensbare lidelser som kan klassifiseres i form av medisinske diagnoser og behandles effektivt med vitenskapelig dokumenterte metoder (Gullestad 2003). Selv om opptrappingsplanen neppe kan sies å ha fremmet EMBP, slår EBMP likevel igjennom i planens epoke gjennom den bredere medisinske utviklingen av behandlingsretningslinjer, standardiserte behandlingslinjer og produktivitetskrav, og gjennom formidlingen av kunnskap blant annet gjennom Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og andre institusjoner med ekspertise til å få fram og gjøre denne kunnskapen tilgjengelig (Ekeland 2004; Grimen 2009).
	EBMP løfter fram behandlingsmetoder som oppfattes å ha dokumentert effekt fordi de er fundert på RCT-basert forskning og godkjentstemplet gjennom helsemyndighetenes kliniske retningslinjer (Reichborn-Kjennerud og Falkum 2000; Statens helsetilsyn 2000; Helsedirektoratet 2009). Det gjelder særlig farmakologisk behandling, men også kognitive og atferdsorienterte terapier som framstår som korttidseffektive og nyttige (Rønnestad 2009). Selv om vi ikke kan si at EBMP er en egen fagideologi, bidrar konseptet gjennom sin evidensoppfatning og kopling mellom kunnskap, metode og behandlingspraksis til at den biomedisinske psykiatrien favoriseres (Rønnestad 2008). Faglighet blir knyttet til evidensbasert ekspertise, noe som innebærer en hierarkisk ordnet avstandsfaglighet. Det er ekspertisen som vet, ut fra forskning og manualer, hvilken behandling som virker på hvilke lidelser. Mot dette betyr klinisk skjønn og brukererfaringer lite.
	Profesjonsmessig fremmes EBMP primært gjennom legene og det medisinske paradigmet (Martinsen og Boge 2004; Ekeland 2008; Rønnestad 2009), men det har også vært en relativt omfattende debatt om evidensbasert praksis i Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Det er altså tendenser til at EBMP driver også andre enn psykiaterne inn i denne formen for tenkning og praksis. EBPM tilsier et systemisk, hierakisk ordnet faglig samarbeid der det er grunn til å tro at psykiaterne og psykologene vil sitte i førersetet.
	EBMP-konseptet har også ledelsesmessige implikasjoner. Med utgangspunkt i at ekspertisen skal vite hvilke metoder som virker, skal kunnskapen kunne gjøres tilgjengelig for tilsynsmyndigheter og ledelse. Ledelsen har da interesse av å alliere seg med dem som har tilgang til denne kunnskapen lokalt, som primært er legene. Siden de profesjonelle som baserer seg på EBMP, har større interesse av å være åpne og lydhøre mot kolleger og mot ledelsen enn mot pasientene (Berg 1987), bidrar EBMP til avstandsledelse og nære relasjoner mellom ledelsen og den faglige eliten. EBMP vil vanskelig fungere uten en hierarkisk og fragmentert organisering der EBPM-baserte profesjoner dominerer. Fragmentering følger også av at det er ekspertisens behandling som er avgjørene, ikke brukernes bedringsprosesser, relasjoner eller lokale nettverk. Tjenestene vil lett bli organisert ut fra diagnose, behandlingsformer eller symptomintensitet, slik praksis har vært i lang tid (Skjerve og Nyttingnes 2005). Samtidig må det være åpninger i organisasjonsgrensene slik at den faglige eliten kan flytte pasienter mellom ulike behandlingsenheter. Sett i sammenheng med de to teoretiske perspektivene kan EBMP karakteriseres som primært rasjonalistisk-formativ.
	De organisatoriske «grepene» i opptrappingsplanen har ikke gitt klare retningslinjer for hvordan behandlingskonsepter skal iverksettes. Retningslinjene har tvert imot vært vage og flertydige (Sosial- og helsedirektoratet 2005; Sosial- og helsedirektoratet 2006). Det understreker et av våre poenger: Opptrappingsplanen åpner for og fremmer nye behandlingsideologier, men er tilbakeholden med å diktere psykiatriens logistikk. De organisatoriske grepene synes mer å være et resultat av hvordan behandlingsideologiene har inspirert reformatoren, enn av en bevisst organisasjonstenkning. Planen impliserer dermed ulike organisatoriske løsninger fordi den peker i ulike faglige retninger. Samtidig som den har skapt rom for selvorganisering, ved at aktørene selv må finne ut hvordan behandling og bedringsprosesser kan organiseres, har den også lagt psykisk helse-feltet åpent for sykehusreformens organisasjons- og ledelsesprinsipper.
	Psykiske lidelser og feltets logistikk
	Ovenfor har vi vist hvordan psykisk helse-området har blitt og blir utsatt for motstridende påvirkninger gjennom opptrappingsplanen og sykehusreformen. Begge reformene har implikasjoner for feltets logistikk og dermed for hvordan behandlingstilbudet til mennesker med psykiske lidelser organiseres og ledes. Disse implikasjonene kan være vanskelige å se fordi reformene selv i liten grad tematiserer begge disse sidene. Gjennom å studere reformene ut fra to ulike perspektiver mener vi å kunne se hvordan de ofte trekker feltet i ulike retninger, og skaper uklarhet om hvordan det organiseres: Hvilke tjenester skal feltet gi, hvordan skal de gis, og hvilke faglige ideologier skal legges til grunn for hvordan de organiseres og ledes? Hva slags konsekvenser har det for fagtilbud og organisering om man legger et rasjonalistisk-formativt syn til grunn for feltets logistikk? Hva blir konsekvensene om man lar et relasjonelt-transformativt perspektiv utgjøre det ideologiske fundamentet? Og ikke minst, lar disse ulike tilnærmingene seg kombinere uten at dette helseområdet blir unødvendig uoversiktlig og konfliktfylt, med de konsekvensene det har for brukerne og kostnadene til psykisk helsearbeid?
	Et springende punkt for svaret på mange av disse spørsmålene er hvordan vi forstår psykiske lidelser. Hvis de er sykdommer som gjennom evidensbasert forskning i økende grad kan diagnostiseres og danne grunnlag for standardisert behandling, er det logisk at også organiseringen kan bygges på et rasjonalistisk-formativt fundament. Da vil utfordringene dreie seg om hvordan man kan forbedre og kontrollere kunnskapen og effektivisere behandlingen, og få til en effektiv avstandsledelse som skiller ledelse fra fag. I den grad man mener at EBMP er framtiden, kan man se for seg at utredning og behandling kan standardiseres, og at faglighet og faglig samarbeid kan organiseres rundt disse standardene. Man kan da organisere profesjonene rundt ulike diagnoser og behandlingslinjer, og det vi har kalt avstandsfaglighet og systemisk faglig samarbeid, vil kunne fungere godt. Pasientene kan da utredes og diagnostiseres inn i de rette enhetene der standardisert, effektiv behandling utføres.
	Et annet spørsmål er om man vil kunne etablere en formell ledelsesmakt over fagspesialitetene slik sykehusreformen legger opp til. Dersom EBMP kan føre fram til enkle, effektive teknologier og standardisering, vil profesjonenes maktgrunnlag kunne svekkes. Å monopolisere standardisert kunnskap er vanskelig, og med et svekket kunnskapsmonopol vil avstandsledelse lettere la seg befeste. Imidlertid vil denne avstandsledelsen også ha bruk for en faglig elite med lojalitet, legitimitet og god tilgang til standardiserte teknologier som er teoretisk, økonomisk og praktisk kompatible med avstandsledelse og fragmentert organisering. På kort sikt er det neppe store utsikter til svekkede profesjoner, selv om relasjonene mellom dem kan endres og kanskje ytterligere hierarkiseres.
	Sett fra brukernes side vil en EBMP-framtid ha mange positive sider, i den grad problemene deres faktisk lar seg kategorisere, forstå og behandle i tråd med denne logikken. Da vil det kanskje heller ikke være så viktig med brukermakt og symmetriske relasjoner til behandlerne. Det vil imidlertid stille seg annerledes dersom det viser seg vanskelig å lage faste standarder, prosedyrer og manualer som løser problemene deres. Og spørsmålet er jo om ikke oppblomstringen av andre fagideologier nettopp reflekterer at problemene er vanskelige å diagnostisere, forstå og behandle på denne måten. Kanskje var opptrappingsplanen med sin legitimering av alternative fagideologier en betimelig erkjennelse av lidelsenes mangfold og relasjonelle kompleksitet?  
	Psykiatriens logistikk har blitt karakterisert som «organisert diskontinuitet» (Skjerve og Nyttingnes 2005), blant annet fordi brukerne ofte må forholde seg til en rekke forskjellige fagfolk og organisatoriske enheter. I stedet for at profesjonelle sammen møter brukeren, må brukeren forholde seg til mange enheter og fagfolk, noe som i seg selv kan vanskeliggjøre mulige bedringsprosesser. Dette problemet tas også opp av Rådet for psykisk helse (Rådet for psykisk helse 2004), som krever en ny vurdering av selve grunnlaget for organiseringen. Slike krav tyder på at kunnskapen om psykiske problemer ikke er enkel og standardiserbar, og at man i dag ikke har kunnskaper som tilsier at man kan behandle alle med psykiske problemer ut fra den logikken som ligger til grunn for EBMP og det rasjonalistisk-formative perspektivet.
	Spørsmålet er dermed om diagnosen av den psykiske lidelsens «natur» lever opp til det EBMP-ideologien lover? Hvis psykiske lidelser er fastlåste, mangetydige og unike individuelle og sosiale prosesser, må det kanskje gis plass til andre fagideologier og organisatoriske tilnærminger enn de som har dominert i feltet så langt? Samtidig som opptrappingsplanen kan forstås som et forsøk på nettopp dette, kan man også spørre om hvordan planens tenkning har satt sitt preg på utformingen av feltets logistikk. Vi har sett forsøk på å bygge ned sykehushierarkier ved at mellomledere og fagledere har blitt fjernet gjennom omstrukturering, men parallelt har det også skjedd en rehierarkisering gjennom sykehusreformens sammenslåing i større foretak og samling av avdelinger og poster i større klinikker og divisjoner (Kjekshus og Harsvik 2007). Vi har også sett forsøk på å motvirke fragmentert organisering gjennom standardiserte behandlingslinjer og prosessbaserte virksomhetsmodeller (St.meld. nr. 47 (2008–2009); Ramsdal og Ramsdal 2007), men slik standardisert og systemisk prosessorganisering synes også å ha sine begrensninger når kompleksiteten krever at behandlingen omfatter flere enheter, behandlingsnivåer eller konkurrerende behandlingsideologier (Ramsdal og Ramsdal 2007).
	DPS-ene er en organisatorisk nyvinning skapt gjennom opptrappingsplanen og tenkningen om lokalbasert psykisk helsearbeid. Mange steder er ikke disse lenger organisert som selvstendige faglige og organisatoriske enheter, men lagt inn under foretakenes fellesavdelinger, divisjoner eller klinikker. SINTEF Helses evaluering av opptrappingsplanen viser også at det ikke har skjedd noen styrking av DPS på bekostning av sykehuspsykiatrien. I perioden 1998–2006 økte derimot sykehusenes andel av døgnplassene fra 52 til 57 prosent, og de mottok langt mer av opptrappingsmidlene enn forutsatt (40 mot forutsatt 17 prosent) (SINTEF Helse 2008). Samtidig har altså antallet døgnplasser blitt kraftig redusert (særlig ved sykehusene og sykehjemmene) mens den største personellveksten har skjedd ved DPS-ene. Dette reiser spørsmål om DPS er blitt underlagt sykehusreformens foretakslogikk (Torjesen 2007), og videre om den faglige utviklingen i retning mer relasjonelt og kontekstuelt orienterte praksiser har bremset opp? Blant fagfolk og brukere kan det registreres krav om at myndighetene igjen styrer psykiatrien mer i de faglige retningene opptrappingsplanen la opp til.
	En faglig bevegelse fra biomedisinsk psykiatri i retning brukermedvirkning, normalisering og tverrprofesjonelt samarbeid forutsetter i seg selv ingen klare brudd med sykehusreformens fragmenterte organisering og avstandsledelse. Det er først når arbeidet forutsetter (sam)handling på grunnlag av faglig frihet, uforutsigbarhet, nyskaping og anerkjennelse som ikke kan møtes gjennom avstandsledelse og fragmentert organisering, at dette kan bli vanskelig. Når samarbeid og bedringsprosesser forutsetter slike faglige friheter og forpliktelser på tvers av nivåer og organisatoriske enheter, kreves en annen logistikk enn den som i dag definerer behandlingslinjer og rutiner og oppgave- og ansvarsfordeling.
	Konklusjon
	Vi har i artikkelen drøftet hvordan de behandlingsfilosofiene som preger sykehusreformen og opptrappingsplanen, på ulike og motstridende måter påvirker logistikken i psykisk helsevern. Drøftingen har vist at planlegging, organisering, ledelse og samarbeid om tilbud og tjenestestrømmer innenfor det psykiske helseområdet grunnleggende sett er spørsmål om hvilke fagideologier man tar utgangspunkt i når man skal forstå psykiske lidelser. Drøftingen har også vist at forståelsen av psykiske lidelser og forståelsen av logistikk i stor grad har vært koplet fra hverandre i sykehusreformen og opptrappingsplanen. Når de koples sammen, slik vi har forsøkt å gjøre her, ser vi at området påvirkes og trekkes i ulike retninger, og at forståelser av fag og fagets mål–middel-sammenhenger – eller av feltets teknologi om man vil – bør knyttes til forståelsen av feltets logistikk.
	Mens dette kanskje er spesielt viktig innenfor et komplekst felt som psykisk helsevern, er det også relevant å reise spørsmålet om det ikke også gjelder innenfor andre felt med samtidige reformer, eller der reformer følger hverandre sekvensielt. I Norge vil det for eksempel være relevant å reise spørsmål om hvilke faglige og organisatoriske forståelser den nye Samhandlingsreformen bygger på, og hvordan disse harmonerer med eller utfordrer tidligere reformer. Slike spørsmål bør reises og drøftes inngående mens nye reformer er på et tidlig stadium i utviklingen. Det er også interessant å spørre om hvilke sammenhenger det er mellom reformideer og reforminnhold, og hvem som initierer og gjennomfører reformene. Siden reformer tar lang tid å iverksette, er det for eksempel relevant å spørre om hvordan skifte av regjeringer eller statsråder påvirker retninger og sammenhenger mellom reformene. Et annet interessant spørsmål er knyttet til eventuelle forskjeller mellom politikkfelt og mellom land, for eksempel de nordiske. Er det slik at ulike institusjonelle forhold innenfor ulike politikkfelt eller i ulike land skaper andre problemstillinger og utfall enn dem vi har påpekt innenfor norsk psykisk helsevern?
	Drøftingen i denne artikkelen har vist at til tross for at opptrappingsplanen selv pekte i ulike faglige og organisatoriske retninger, så var den også et forsøk på å modernisere og frigjøre den psykiske helsetjenesten gjennom faglige forståelser og tilnærminger som ikke så lett fikk plass innenfor den institusjonaliserte medisinske fagdominansen i sykehusene. Samtidig kan kanskje sykehusreformen vise seg å medføre en avstandsfaglig og systemisk «rekolonialisering» av psykisk helsevern slik at nærhetsfagligheten og det anerkjennende samarbeidet som opptrappingsplanen skapte rom for, igjen får dårligere kår. Det kan bidra til å konsolidere psykiaternes hegemoni når det gjelder kunnskap, diagnostisering, behandling og samarbeid. Samtidig kan det også føre med seg at andre yrkesgrupper «presses» inn i rasjonalistisk-formative tenke- og arbeidsmåter, med de konsekvensene det har for feltets logistikk. Evnen til å se slike sammenhenger bør etter vår vurdering være vesentlig for beslutningstakerne i feltet.
	Vi har i denne artikkelen benyttet kontrastfylte organisatoriske perspektiver som vi mener fanger opp hovedstrømmer i den tenkningen som preger de reformene vi har studert. Selv om disse perspektivene stimulerer til å vurdere feltets logistikk ut fra rendyrkede og konsistente faglige og organisatoriske forståelser, er det antakelig urealistisk å se for seg at et så komplekst felt som psykisk helsevern raskt og lett kan reorganiseres på helt nye måter inspirert av helt nye perspektiver. Det forhindrer ikke at en bedre forståelse av de sammenhengene som har blitt drøftet, også kan danne grunnlag for bedre praktiske og mer pragmatiske løsninger i feltet, og at også politikkutformingen i feltet kanskje kan preges mer av det vi har kalt nærhetsfaglighet og anerkjennende samarbeid.
	Referanser
	Sammendrag
	I artikkelen analyserer vi et komplekst forhold mellom organisering, ledelse, faglighet og faglig samarbeid i psykisk helsevern i Norge. Analysen tar utgangspunkt i to nasjonale reformer som omfatter psykisk helse-området – opptrappingsplanen for psykisk helse og sykehusreformen – og to teoretiske perspektiver brukes til å analysere de to reformene – et rasjonalistisk-formativt og et relasjonelt-transformativt perspektiv. Artikkelen svarer på spørsmålet om hvordan sykehusreformen og opptrappingsplanen påvirker logistikken i psykisk helsevern gjennom de fagideologiske retningene reformene favoriserer. Analysen viser at de to reformene bidrar til å trekke psykisk helse-området i ulike og ofte motstridende retninger. Opptrappingsplanen har bidratt til å modernisere og åpne området for nærhetsfaglighet og anerkjennende samarbeidsformer. En videreutvikling i denne retningen vil forutsette nærhetsledelse og en åpen organisering. Sykehusreformens prinsipper og logikk favoriserer derimot avstandsfaglighet, systemisk samarbeid, avstandsledelse og fragmentert samordning.
	Abstract
	The article addresses reform processes in the mental health sector in Norway, notably the National Escalation Plan for mental health and the Hospital Reform. We ask how the two reforms affect the logistics in the mental health field through the professional ideologies the reforms favor. A rationalist-formative and a relational-transformative perspective are employed to highlight how the two reforms tend to pull the mental health area in different and often opposite directions in terms of organizing. The Escalation Plan has exposed the mental health sector towards professional nearness and appreciative forms of collaboration, and a further development in this direction presupposes nearness in leadership and openness in organizing. The Hospital Reform, however, is more compatible with the principles of evidence-based medicine and practice and the logics of distanced leadership and fragmented coordination, hence pulling the mental health area towards distanced professionalism and systemic collaboration.
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	Innledning
	I denne artikkelen forteller, analyserer og diskuterer jeg historien om en reformprosess innen psykisk helsevern - i et lokalt helseforetak. Den handler om ”reformimplementering” eller omstilling, der ledelsens krav om innsparing, omstilling og nedbemanning møter fagansattes identiteter, ambisjoner og krav om deltakelse. Slik inngår artikkelen i en diskusjon om ledelse og implementering av offentlige reformer, ofte forstått som inspirert av NPM eller post-NPM (Jacobsen 2004; Griffin og Stacey 2006; Christensen og Lægreid 2007a; Christensen et al. 2010). Her handler det mer spesifikt om helsereform (Byrkjeflot 2005; Opedal og Stigen 2005; Blomgren og Sahlin 2007; Ramsdal og Ramsdal 2007; Torjesen 2007), i et organisatorisk område – psykisk helsevern – som ikke så ofte er presentert i forskning om ledelse av reformer i Norge.
	Omstillingen skapte omfattende relasjonelle problemer mellom omstillingsledelsen og fagansatte. Med begrepet "omstillingsledelsen", menes her avdelingsledelsen, men ofte med støtte og anerkjennelse fra overordnede ledere. Den problemstillingen som reises her er hva det er med måten omstillingen ledes på som medfører organisatoriske problemer? Jeg ønsker altså ikke bare å vise at eller hvor omstillingen møtte problemer, men å undersøke ledernes rolle og bidrag spesielt. Caset kan belyse problemstillingen nettopp ved å vise hvordan relasjonelle forhold og problemer kom til uttrykk og kan forstås på sentrale områder som ledelse, organisering, kommunikasjon og deltakelse/utelukking i prosessene. I artikkelen skal jeg derfor ut fra et grunnleggende relasjonelt perspektiv fortelle, analysere og diskutere historien. Dermed ønsker jeg også å belyse begrensninger i og konsekvenser av en rasjonalistisk og systemteoretisk omstillingstilnærming som preget omstillingsprosessen. Da reiser jeg også spørsmålet om hvor langt en slik tilnærming rekker innenfor en organisasjon der fag representerer en alternativ autoritet til formell ledelse. Og i neste omgang om og hvordan en relasjonell tilnærming kan belyse sentrale sider av saken på en annen måte.
	Før 2007 hadde lokalforetaket to avdelinger for psykisk helsevern (av til sammen 13 avdelinger): En sykehusavdeling og en avdeling for distriktspsykiatri (DPS). Disse to fikk felles ledelse fra 2006 og ble sammenslått til en avdeling i 2007 som del av omstillingen (Helse Nordmøre og Romsdal 2007). Avdelingene hadde hver sine "underliggende" organisasjonsenheter (f.eks. akuttenhet, sikkerhetsenhet), som fra sammenslåingen i 2007 ble organisasjonsenheter under felles ledelse i en samlet avdeling. 
	Teoretisk tilnærming
	Jeg skiller noe forenklet mellom en rasjonalistisk-formativ og en relasjonell-transformativ forståelse av omstillingsledelse i organisasjoner (Stacey et al. 2000; Iversen og Gammelsæter 2012). Et rasjonalistisk og formativt perspektiv tilsvarer det jeg i tråd med med Johannessen kaller helhetlig systemtenkning (Johannessen 2010). Denne tenkningen kan sies å være framtredende i forskning og lærebøker om ledelse/omstillingsledelse (Jacobsen 2004; Griffin og Stacey 2006; Busch et al. 2010; Johannessen 2010), og fundamenterer også dominerende ideer innenfor logistikk og Supply Chain Management (Croxton et al. 2001; Johannessen og Solem 2007). Jeg vil trekke fram fire kjennetegn på slik helhetlig systemtenkning: 1) Forestillingen om at det kan trekkes grenser innen og rundt organisasjonen (Stacey et al. 2000; Johannessen 2010), 2) forestillingen om at mennesker, grupper og organisasjoner er eller kan ses som systemer (Christensen og Johannessen 2005; Stacey 2007), 3) det grunnleggende skillet mellom struktur og prosess (Johannessen 2010) og 4) det grunnleggende skillet mellom individ og gruppe/organisasjon/samfunn (Stacey 2008; Johannessen 2010). 
	Det perspektivet jeg her kaller helhetlig systemtenkning er bredt og kan inkludere ulike teoretiske tradisjoner (institusjonalisme, NPM, nettverksteori, BPR m.m.). Kategorien er tjenlig her fordi den har vesentlige samlende kjennetegn, fordi den rommer dominerende trender i organisasjonsfaget og fordi den på vesentlige områder kan kontrastere en relasjonell, transformativ tenkning. I systemtenkning oppfattes organisasjoner ofte å bestå av ulike enheter eller substanser (variabler, institusjoner, elementer, komponenter, nivåer, logikker etc), som som samspiller og/eller konkurrerer internt i organisasjonen og med omgivelsene (Emirbayer 1997; Kragh Jespersen 2005). Ofte forsøkes også å integrere ulike, prinsipielt likeverdige perspektiver (for eksempel et instrumentelt, et kulturelt og et myteperspektiv) i et samlende ”helhetsperspektiv”, og slik skape en form for helhetlig (systemisk) teori (Christensen og Lægreid 2007b; Christensen et al. 2009; Johannessen 2010).
	Offentlige reformer de siste 25 årene har vært preget av NPM (New Public Management), med vekt på mål- og resultatstyring, organisatorisk oppsplitting, effektivitetsorientering, økonomiske incentiver, konkurranse, transparens, brukerorientering og innføring av ledelsesmodeller fra privat sektor (Ramsdal og Skorstad 2004; Kragh Jespersen 2005; Røvik 2007; Christensen et al. 2009; Lindberg et al. 2012; Torsteinsen 2012). De senere årene har ”bivirkninger” av NPM (f.eks. fragmentering og svekket politisk styring) blitt forsøkt kompensert gjennom virkemidler for sterkere samordning, bedre samarbeid og mer sentral styring. Denne nyere ”bølgen” som har vokst fram i etterkant av, men i samspill med NPM, har blitt kalt for post-NPM, eller mer avgrensede ”Joined-up-Government”, ”Whole-of-Government” eller ”New Public Governance” (Ramsdal og Skorstad 2004; Christensen et al. 2010; Christensen og Lægreid 2011). Teoretisk sett kan NPM sies å være sammensatt, uklar og flertydig, og tendensene kan spores både i retning sentralisering og desentralisering (Røvik 2007; Vabø 2007). NPM har dels sine teoretiske røtter fra nyere økonomisk organisasjonsteori som public-choice teori, prinsipal-agent teori og transaksjonskostnadsteori, dels fra nyere ledelsesteori og managerialisme (Griffin og Stacey 2006; Røvik 2007; Christensen et al. 2009; Torsteinsen 2012). Post-NPM kan sies å bygge både på instrumentell organisasjonsteori og mer systemisk orientert organisasjonsteori som nettverksteori og governance-teori (Christensen et al. 2007; Vabo og Røiseland 2008; Hansen 2011). 
	Kritikken mot NPM i skandiaviske land har ofte kommet fra et institusjonelt eller ny-institusjonelt ståsted, gjerne fra skandinavisk nyinstitusjonalisme (Røvik 2007). Innholdet i denne kritikken består ofte i at NPM-ideene innbyrdes er inkonsistente og at de ikke tar nok hensyn til institusjonene, kompleksiteten og annerledesheten i forskjellige deler av offentlig sektor (Røvik 2007; Boston 2011).  Skandinavisk nyinstitusjonalisme er i følge Røvik (2007) inspirert både fra klassisk institusjonalisme og fra en translasjonsteoretisk teoritradisjon. Den translasjonsteoretiske retningen fokuserer på hva organisasjonsprosesser gjør med populære ideer og oppskrifter som kontinuerlig oversettes og spres (Nilsen 2007; Røvik 2007). Ideer betraktes da ikke som ”faste” objekter, men likevel som representasjon av ”noe” som både imiteres og endres gjennom aktørenes oversettelsesprosesser (Czarniawska og Sevón 2003; Røvik 2007; Christensen et al. 2009). I en institusjonell sammenheng er slike ideer eller oppskrifter å forstå som menings- og verdibærende symboler. 
	Innen nyinstitusjonalisme fokuseres det på insitusjonelle logikker, gjerne sett som en av tre institusjonelle komponenter (Scott et al. 2000). Slike logikker er da et sentralt kulturelt-kognitivt grunnlag for institusjonell utvikling og endring innen organisasjonsfelt. Institusjonelle logikker forstås som ”organiserende prinsipper”, ”kognitive kart”, tenkemåter eller tros-systemer hos grupper av institusjonelle aktører, og er dermed avgjørende for utforming av handling (Scott et al. 2000; Scott 2001; Delbridge og Edwards 2007; Torjesen 2007; Reay og Hinings 2009; Lindberg et al. 2012). Ulike faglige og/eller organisatoriske tenkemåter kan da ses som konkurrerende logikker, f.eks. medisinske logikker eller markedslogikker. 
	Teorier om omstillingsledelse preges også mye av helhetlig systemtenkning, selv om de kan være ulike. Beer og Nohria (2000) skiller eksempelvis mellom Strategi E (economic) og Strategi O (organization) (Beer og Nohria 2000; Jacobsen 2004). Førstnevnte gir forrang for økonomi og struktur og kan ses som rasjonalistisk og instrumentell. Strategi O gir i større grad forrang til læring og kultur. Den er begrenset rasjonalistisk og mer systemisk. Denne ulikheten indikerer noe om handlingsmuligheter, også innenfor et systemisk hovedperspektiv. I helhetlig systemtenkning ses det også ofte slik at det er snakk om enten omstilling eller stabilitet. Omstillinger kan da faseinndeles fra stabilitet, via omstilling til ny stabilitet, der lederes håndtering av omstillingens drivkrefter og motkrefter er sentral (Lewin 1951; Jacobsen 2004; Langley og Denis 2006). Uenighet defineres da lett som endringsmotstand, og oppskrifter lanseres for å mobilisere endringsstøtte eller overvinne endringsmotstand (se f.eks. Jacobsen 2004; Orvik 2004; Thomas og Hardy 2011). 
	Forskjellige varianter av institusjonalisme har ulike perspektiver på prosesser sett i forhold til strukturer (Delbridge og Edwards 2007; Lindberg et al. 2012). Det ses ofte slik at det er et skille og en gjensidig dynamikk mellom struktur og prosesser (Johannessen 2010). Institusjonalisme kan sies å ha følgende kjennetegn: 1) Skillet mellom struktur og prosess opprettholdes (Stacey 2008; Johannessen 2010), 2) forestillingene om organisatoriske grenser opprettholdes og 3) institusjoner har ofte forrang i forhold til aktører og relasjoner (Stacey 2008). I tillegg fokuserer institusjonalisme på ”enheter” eller "substanser" av forskjellig slag, og grenser mellom disse. Eksempler kan være framstillingene/oppfatningene i skandinavisk nyinstitusjonalisme av idéer/masteridéer/oppskrifter som "noe" eget som "flyter rundt" eller "reiser" og "fenger" i organisasjoner (Czarniawska og Joerges 1996; Røvik 2007), institusjonelle logikker som eksisterer som noe gitt, forut for handling, eller forståelser av politiske og kulturelle strukturer som noe eget, nærmest uavhengig av handling (Czarniawska og Joerges 1996). Selv om det er diskutabelt kan slik både NPM og institusjonalismen/nyinstitusjonalismen – til tross for mangfold, ulikheter, motsetninger og tvetydigheter - hevdes å være uttrykk for helhetlig systemtenkning.
	Institusjonelle teorier (Llewellyn 2001; Kragh Jespersen 2005), teorier om lærende organisasjoner (Argyris og Schön 1978; Senge 1991) og situasjonell endringsteori (Langley og Denis 2006) åpner for ulike prosessforståelser, og kan sies å befinne seg nær Strategi O. Llewellyn (2001) bruker vindusmetaforen til å analysere forholdet mellom klinikken og ledelsesverdenen som om det er atskilte ”verdener”. Ledere kan da stille seg mellom og kommunisere med begge verdenene. Disse teoriene forutsetter også at ledere så å si kan stille seg utenfor prosessene, analysere dem, velge endringsstrategi ut fra situasjon, og så styre prosessene i de retningene som er hensiktsmessige. Altså kan også disse teoriene ses som grunnleggende avstandspregede og rasjonalistiske, selv om Langley & Denise (2006) sitt situasjonelle perspektiv ikke er så fjernt fra en relasjonell, transformativ forståelse. Det kan også sies om skandinavisk nyinstitusjonalisme, med sitt fokus på endringsprosesser og case-studier (Czarniawska og Sevon 1996; Røvik 2007). Dette slektskapet understrekes også ved skandinavisk nyinstitusjonalismes tilknytning til pragmatismen og teoretiske posisjoner forbundet med Dewey, Peirce, James og Mead (Czarniawska og Sevon 1996; Røvik 2007).
	Jeg vil her bygge på et relasjonelt-transformativt teorigrunnlag. Med relasjonell-transformativ teori - mer presist teorien om komplekse responderende prosesser (Stacey 2001; Johannessen 2010) - forstås organisasjoner som ”sosiale objekter”, som prosesser hvor deltakerne tenderer til å handle likt i ”like” situasjoner (Stacey 2005: 35; Johannessen 2010). Visjoner og mål hører da til i den dagligdagse, organisatoriske virksomheten (Griffin og Stacey 2005) og strukturer forstås som gjentakende (sam)handlingsmønstre, altså som prosesser (Stacey 2008). Da oppheves skillet mellom struktur og prosess. "Design" av strukturer ses da som lederes bestrebelser på å kontrollere prosessene. Da bidrar eksempelvis oppsplitting i klare organisasjonsenheter, hierakisering eller vertikal og horisontal spesialisering til endring av samhandling, kommunikasjon og maktrelasjoner, der ledere ofte tiltar seg mer makt. Design får konsekvenser for hvem og hvilke tema som inkluderes i eller ekskluderes fra prosessene (Stacey 2007), og for hvordan dette endrer maktforhold gjennom ”grensedragninger”. Da ses også instrumentelle og systemiske forståelser og praksiser som prosesser. Avstand, grenser eller manglende kommunikasjon kan ses som maktrelasjoner, slik vi kan gjøre ved organisering av helseforetak på to "nivåer" eller ved annen omorganisering. Det kan være hensiktsmessig f.eks. ved strategiske beslutninger.
	I dette perspektivet ses ledelse som prosesser der lederne i samhandling med andre formulerer og reformulerer tema eller ideer som eventuelt vokser fram og anerkjennes, bl.a. ut fra hvilken mening de gir for deltakerne (Griffin og Stacey 2005; Johannessen 2010). Lederrolle og lederidentitet vokser da fram relasjonelt, ut fra deltakernes kontinuerlige opplevelser, fortolkninger og anerkjennelse. Til tross for at de ikke kan kontrollere andres responser blir formelle ledere ofte viktige bl.a. fordi de gis legal myndighet til å forplikte andre, noe som også omfatter makt til å inkludere og ekskludere tema og mennesker i/fra formelle prosesser og fora. Formelle ledere vil da i ulik grad og på ulike måter anerkjennes som ledere. Men ledelse forbeholdes ikke bare formelle ledere. Ledelse ses både som et kommunikasjonsfenomen, et identitetsfenomen, et maktfenomen og et etikkfenomen (Johannessen 2010). Ledelse er da også alltid mer eller mindre endringsledelse, fordi organisasasjonsprosesser kontinuerlig endrer seg. Endringsledelse kan da ses som prosesser der ledere introduserer og viderefører tema som medfører organisasjonsendring – på måter som anerkjennes sosialt (Griffin og Stacey 2005). Da er lederes evner til empati og inntoning vesentlig, noe som også gjelder deres spontanitet og evne til å være følelsesmessig tilstede (Griffin og Stacey 2005).
	Kommunikasjon betraktes systemteoretisk gjerne som informasjon som overføres mellom individer og grupper/organisasjoner (sender-mottaker) via en eller flere kanaler (Jacobsen og Thorsvik 2002; Stacey 2008; Kaufmann og Kaufmann 2009; Johannessen 2010). Kommunikasjonsproblemer kan oppstå hos sender eller mottaker ved koding/avkoding eller ved kanalproblemer, forstått eksempelvis som ”støy”. Kommunikasjon i organisasjoner kan sentraliseres og styres rasjonelt av ledere gjennom ”verktøy” som kvalitetssystemer, medarbeidersamtaler, kommunikasjonsstrategier, IKT-systemer etc. I et relasjonelt, transformativt perspektiv forstås kommunikasjon som kontinuerlig pågående (kroppslig) samhandling, og antakelsen om kommunikasjon som informasjonsoverføring avvises. Man gir oppmerksomhet til den ordinære, hverdagslige relatering og samtale, som vanskelig kan kontrolleres. Kommunikasjonen er samtidig konkurrerende og samarbeidende, og kan derfor skape både harmoni og konflikt (Johannessen 2010). Oppfatningene i skandinavisk institusjonalisme om idéer eller oppskrifter som dekontekstualiseres, reiser, for så å oversettes i en ny kontekst kan nok ses som å ligge nær et relasjonelt perspektiv, men likevel med klare trekk fra systemteori.
	I begrepet anerkjennelse ligger ideen om å "se om igjen" (re-cognize), gjenkjenne, erkjenne og styrke (Schibbye 2002; Honneth 2008). I følge Schibbye handler det hos Kierkegaard om å bevege seg mot og bygge opp den andre, mens Hegel forstår begrepet dialektisk (Schibbye 2002). Han mente at anerkjennelse bl.a. innebærer evnen til å ta den andres perspektiv (Schibbye 2002). Anerkjennelse handler om å frambringe noe verdifullt i den/de andre gjennom kommunikasjon. Formelle ledere anerkjennes av noen, men ofte ikke av alle. De anerkjennes oftest av overordnede (i det minste for en periode), men ikke alltid av underordnede. De opplever kanskje en slik ”smal”, hierarkisk basert anerkjennelse, fra overordnede ledere. Denne anerkjennelsen er vesentlig innen et rasjonalistisk-formativt perspektiv. I helsevesenet er en bredere anerkjennelse "nedenfra" ofte avgjørende fordi fagansatte har en betydelig makt og autoritet. En som anerkjennes bredt som leder vil gjerne ha en sterk evne til å ta andres perspektiv (Mead 1962; Griffin og Stacey 2005). Når ledere selv anerkjenner smalt ”nedover” kan tema som er vesentlige for mange lett bli illegitime, ekskluderte og forvist til uformelle prosesser i ”skyggeorganisasjonen”. I et relasjonelt perspektiv er disse prosessene sentrale å se og forstå fordi de betyr mye i den reelle samhandlingen (Christensen og Johannessen 2005; Stacey 2008).  
	Oppsummert kan vi si at en relasjonell-transformativ forståelse av omstillingsledelse skiller seg fra en rasjonalistisk-formativ tilnærming på sentrale områder, slik det er illustrert i tabellen:
	Data og metode
	- Deltakelse i faste møter med fagfolk og ledere, herunder lederteam (til sommeren 2008), stabsmøter og prosjektgruppe for omstillingsevaluering
	- Deltakelse i avdelingens fag- og forskningsteam gjennom hele perioden, bl.a. med planlegging og gjennomføring av tiltak fra FoU-strategien
	- Uformelle samtaler og kontakt med fagansatte, brukerrepresentanter, tillitsvalgte og ledere (samlet mer enn 50). Tema og synspunkter er delvis nedtegnet
	- Lesing av omstillingens sentrale dokumenter (styresaker, utredninger, styringsdokumenter, organisasjonsplaner, møtereferater, brev, evalueringsrapporter og dommer)
	- Kontakt med den uformelle, motstandspregede kommunikasjonen i ”skyggeorganisasjonen” – gjennom samtaler, notater, mail m.m.
	- Semistrukturerte intervjuer med 15 fagfolk og ledere, herunder 6 tidligere eller nåværende avdelingssjefer og formelle ledere
	«Omstillingsledelse i psykisk helsevern»
	Inngangen: Omstillingsprosessens innledning
	”1.  Viktig at lederne tenker over om de er villige til å tenke på nytt med blanke ark – starte på nytt.
	2. Legge ting bak oss og starte på nytt. Svaret formidles til avdelingssjef over jul.”
	Omstilling til ”ny organisasjon” …. har ytterligere vanskeliggjort bestrebelser i retning av å skape stabilitet i bemanning og et faglig forsvarlig grunnlag for terapeutisk arbeid: Sterk underdimensjonering av totalt antall døgnplasser i behandlingstilbudet, faglig sett uferdig og utilfredsstillende modell for sikkerhetstilbudet, utradering av døgn- og ambulant tilbud for voksen ungdom med alvorlige psykiske vansker, uro, konflikter og demotivering som konsekvens av omfattende nedbemanningsprosess, disse forhold har samlet sett gitt sterke utslag for arbeidsforhold og behandlingstilbud.                                                                                                    
	Vendingen: Tilstramming og eksklusjon 
	Avviklingen: Konflikten om sikkerhetspsykiatrien
	Konkluderende drøfting
	På tross av kraftig motstand ”lyktes” ledelsen med å avvikle tre omfattende pasienttilbud uten noen konsekvensanalyse verken på forhånd eller underveis. Denne siden av saken framsto for mange fagansatte som paradoksal og meningsløs. Var man ikke inne i opptrappingsplanens periode, med utbygging og fagutvikling som hovedfokus? En forklaring på hvordan dette kunne ”lykkes” kan ligge i de tidligere samhandlingsmønstrene; fagansatte var ikke vant til at dramatiske endringer kunne gjennomføres med slike metoder. De var vant til å bli hørt, og ble nå overumplet og satt ut av spill. De hierarkiske ledelses- og styringsrelasjonene som ligger i sykehusreformens mønstre fikk lokalt gjennomslag. Foretaksmodellen og enhetlig ledelse virket; ledelsen kunne gjennomføre dramatiske endringer på avstand, med anerkjennelse ovenfra. Det hierarkiske skillet mellom strategisk og operativt nivå viste seg effektivt. Og nå var det heller ingen lokale folkevalgte som grep inn på vegne av urolige borgere, slik tilfellet ofte var i det fylkeskommunale regimet. På en måte er det to "paradigmer" som møtes; forestillingen om at ledelsen vedtar strategi mens underordnede iverksetter møter en fellesfaglig ideologi der fagansatte forstår seg som både strategiske og operative. Det har også relevans for anerkjennelse. Lederne anerkjenner fagansatte bare som profesjonsutøvere innen tilordnede rammer, ikke som strategiske aktører. I forhold til sitt eget paradigme opplever de fagansatte seg dermed ikke anerkjent. 
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	1. Introduction
	It is asserted here that the knowledge processes which characterise the mental health area comprise different approaches to patient care and that their emergence and prosperity are impacted by modes of organisation and management. Thus, the question posed is: What impact do approaches to organisation and management have on patient care through exerting an influence on knowledge processes? To shed light on this topic the article tells the story about – and analyses the establishment and dismantling of – an organisational unit for professional research and development (R&D) in the mental health department of a Norwegian health enterprise.  
	There have been profound changes in treatment ideologies, as well as in the organisation and management of the mental health field in Norway over the last few decades, spurred on by simultaneous and contradictory reforms. In 1999, an ‘Escalation Plan’ for mental health was launched, which was a reform initiative characterised by contextually and relationally informed professional ideologies (Rogan, 2004; Karlsson, 2008). In 2002, the national hospital set-up was subsequently restructured through a hospital reform that was understood by many as being inspired by the New Public Management movement (e.g. Ramsdal and Skorstad, 2004). This paper explores the accordance and contradictions between various approaches to organisation and management on one hand and knowledge about treatment and patient care on the other. 
	Both the Hospital Reform (HR) and Escalation Plan (EP) stressed the need for change and new knowledge through R&D (Ministry of Social and Health Services, 2001; Prop. to the Storting nr. 63 (1997–98)). Accordingly, the newly founded health enterprises worked out comprehensive R&D strategies and organised R&D units to implement them. As promoted by the EP, new approaches to treating mental health patients were already emerging at the time. In order to illuminate the question asked, it becomes necessary to find out how the R&D came to be organised and managed. 
	The paper is organised as follows: In the next section, I outline the characteristics of two adverse treatment ideologies in mental health and their coherence with approaches to organisation and management. In the third section, an account of the applied research method is given before presenting the narrative of establishing and dismantling an R&D unit. In the fifth section, I analyse the management and organisational approaches to R&D and the implications for and coherence with professional knowledge and patient care. The sixth section offers a further discussion of core themes before subsequent conclusions are presented in the last section.  
	2. Professional and management trends
	1
	1.
	1.
	2.1. Science paradigm
	2.2. Organisational approach
	2.3. Patient care

	In the field of mental health, changes in professional knowledge have basically developed along two different tracks, each with different implications for patient care. Although somewhat coarsely defined, patient care can essentially vary between evidencebased medicine and practice (EBMP) and relational-based approaches. As illustrated in Table 1, these approaches tend to differ in relation to a series of dimensions pertaining to the understanding of treatment and organisational antecedents. To assess the approaches for each dimension, I employ the construct of theme, which basically constitutes ‘what is being talked about’ in the organisation. In this way, I employ an applied interactional methodology (Stacey and Griffin, 2005) in which the narrative themes are not treated as neutral but as part of and filtered through the researchers’ own organisational experiences. This connects to my theoretical position which mainly is in line with a relational view. 
	The EBMP ideology enters mental health through professional, organisational and managerial processes in the broader field of medicine (Timmermanns and Berg, 2003; Ekeland, 2004). Evidenced knowledge is believed to derive from randomised controlled trials (RCTs), often named ‘the gold standard’ (Gullestad, 2001; Timmermanns and Berg, 2003; Johannessen, 2004). As a result, EBMP tends to give priority to theories and research that link mental health to natural science or systems thinking, hence grounding itself in a positivist (explanatory) or systems paradigm (Arbnor and Bjerke, 1997).  
	The relational ideology belongs to another stream of scientific thought, which is referred to here as the Radical Process Approach (Mead, 1934; Stacey et al., 2000). Radical Process thinking claims no objective, given world separated from human interaction. Humans are continuously in processes of interaction in which individuals and society emerge together (Elias, 1994). The cause of this emergence is the interaction itself, and interaction creates further ongoing interactional processes. This also implies that treatment and recovery emerge within human relations.
	In an analytical, structural approach, organisations are seen as tools and objects. The typical organising principle is the functional organisation, governed top-down by bureaucracy, rules and routines (Scott, 1981). The systems approach is occupied by parts, wholes and boundaries, with subsystems, the larger system and the environment (von Bertalanffy, 1968; Senge, 1991; Stacey, 2007). Spatial metaphors and organisational boundaries are often used to demarcate the organisation as a system. In open systems theory, it is presumed that there are openings in these boundaries and that adaptation between the sub-systems and to the environment can be established (Stacey et al., 2000).  
	Moreover, it is assumed in systems theory that managers (at least in part) can operate outside of or along the boundaries of the system to study, analyse and design/redesign it. Consequently, management and leadership are seen as a function executed by leaders/managers and is principally an individual phenomenon (Stacey et al., 2000). Therefore, management in organisations tends to be executed top-down or through authority delegated top-down. In this view, organisational development and change can basically be directed by managers, even though there may be different views in terms of participation, change incentives and organisational learning (Beer and Nohria, 2000; Llewellyn, 2001; Langley and Denis, 2006). 
	In the relational approach, organisations are seen as relational patterns continually created by interacting humans. Organisations are understood as social objects, i.e. as generalised patterns or tendencies to act in similar ways by large numbers of people in similar situations. Acts in organisations are social, as individuals take up attitudes and values of others in the organisation (Stacey, 2005; Griffin and Stacey, 2006). Local interaction is basic, and there is neither an inside nor outside of the organisation and no distinct parts or wholes. Specialisation and the division of tasks depend on the relations between humans. Hence, organisational structure is then comprising more or less enduring relational patterns (Stacey et al., 2000; Christensen and Johannessen, 2005). Furthermore, the individual perspective on leadership is rejected, and leadership is viewed as an emerging, co-created phenomenon. The roles of leaders emerge and are continually iterated in social processes of mutual recognition. For this reason, organisational change cannot be directed by its leaders. 
	Even if relational competence, participation and self-management are often accepted as important elements in leadership, the formal position as leader is the most important basis for power and control in instrumental and systems approaches (Scott, 1981; Griffin and Stacey, 2005). It is assumed that leaders can manage other humans and control the ongoing organisational processes, thereby grounding leadership in a rationalist view. From this perspective, it is a management task to supervise and control organisational processes, which is achieved through providing visions, setting goals and drawing boundaries, in addition to designing structures, arenas, rules, routines and procedures for the ongoing processes in the system/subsystem. With the relational approach, power and control are relational phenomena, and there is no way that leaders can supervise or control what goes on within the organisation, even if the leaders are powerful (Griffin and Stacey, 2005). Thus, attention is focused on inclusion/exclusion dynamics, the unforeseen and the potentially transforming conversational processes, e.g. the quality of the conversation, the emerging themes and the power relations. 
	In instrumental and systems approaches, knowledge is both an individual and organisational phenomenon that is possible to capture, store and manage (Senge, 1991; Stacey, 2001; Schultze and Stabell, 2004). In the individual, knowledge is enfolded and stored primarily in a tacit manner (Polanyi, 1960; Nonaka and Takeuchi, 1995). It is then unfolded and transmitted as formative processes through behaviour, mimicry, conversation and/or treatment. However, this does not explain how novel knowledge arises. Here, one has to rely on rationalist thinking, which explains novel knowledge as essentially coming from a professional elite standing outside the system, guided by visionary and autonomous leaders. In mental health services, this elite tends to be consisting of psychiatrists and/or psychologists because of their long-standing and recognised power in diagnoses, knowledge and treatment (Abbott, 1988). At the organisational level, it is believed that knowledge can be managed and spread in the form of routines, quality systems, culture, structure, recognised research or guidelines (Stacey, 2001). In a relational view, knowledge is seen as arising in complex and potentially transformative processes of communicative relating. Knowledge is the thematic patterns that organise the experiences of relating. Because of this, the idea that it is a thing or an asset that can be captured, stored, measured and managed is rejected (Stacey, 2001). 
	EBMP-based patient care basically means providing proper, effective and preferably standardised treatment (based on correct information), which is derived from medical diagnoses or other classifications, as these are substantiated in best evidence according to research – preferably based on RCT designs – and clinical guidelines (Reichborn-Kjennerud and Falkum, 2000; Timmermanns and Berg, 2003; Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2005; Rønnestad, 2008). Illness and suffering are then mainly understood as objective diseases or problems that are possible to demarcate precisely. Hence, the role of the professional then essentially becomes that of the expert, which also implies an expertise of power. The role of the user is that of the consumer/customer or patient who receives ‘proper’ mental treatment by the expert. The relationship is onesided and hierarchical. Nevertheless, this approach dominates medical and psychological treatments since it is in accordance with the ontology and epistemology of these disciplines, encompassing modern cognitivist approaches also (Stacey et al., 2000). EBMP-based patient care is a powerful and important professional trend due to its strong position in academic medicine, among the professions as well in national knowledge policies (Reichborn-Kjennerud and Falkum, 2000; Timmermanns and Berg, 2003). 
	In contrast, a relational view entails that patients are essentially viewed in a similar way to other humans. Individual minds are understood as private, silent versions of public, social relations between people (Stacey, 2003). Mental illness then becomes stuck patterns of stability in the individual and/or in the social interaction, and recovery happens when there is a transformation from stuck patterns to more complex and dynamic patterns of relating. Therapeutic change is both individual and social at the same time. One cannot know in advance exactly what helps a person to recover or when it helps (Topor, 2006). The role of the professional in this perspective is basically that of a participant observer in interaction with patients who are participant observers. The relationship is based on mutuality and equivalence. However, the professional’s relation to the others is different, particularly in one respect, which is namely that of power (to enrol, discharge, diagnose, start and stop treatment and to engage in compulsory treatment) (Stacey, 2003). 
	At this point, the relation between the participants becomes different in comparison to when the professional takes the traditional role of being the expert. In the traditional role, the professional possesses expert knowledge about disease and cure that can be transferred or transmitted from the professional to the patient through treatment (Stacey, 2001). The patient is turned into a receiver or consumer of treatment, instead of being an (inter)acting subject in his/her own recovery process. The different approaches to patient care are based on different understandings of knowledge and evidence. In the EBMPbased approach, one assumes a basis of correct knowledge about the patient, problem and treatment which can be uncovered through standardised examination. A relational view on the other hand emphasises the relational and communicative processes, seeing the potential for unpredictable change and recovery. Evidence and reliable knowledge emerge in complex relational processes. The core of patient care in the relational view is therefore a relational process which is independent of the formal status as patient or professional and one in which there is an awareness of the power relations.  
	Patient care in mental health also easily brings up the question of inter-professional collaboration. One reason for this is the mere presence of the various professions in the field, while another is the increasing amount of national plans and guidelines that recommend inter-professional collaboration (The Social and Health Directorate, 2006). If the patient is placed at the centre of inter-professional work, diverse professionals have to understand and collaborate with each other (Axelsson and Axelsson, 2009). Classifications/diagnoses, treatment, inference and knowledge are areas of collaboration (and competition) (Abbott, 1988). 
	In a relational view, individuals, groups and organisations potentially change and develop when there is difference and tensions among the participants (Johannessen, 2009). Accordingly, difference or diversity among professionals is fundamentally viewed as constructive and productive. This view stands in opposition to the systems perspective, which assumes that organisational learning and development require a special organisational climate characterised by entirety, community and harmony (Senge, 1991). From this perspective, inter-professional collaboration is mainly seen as supplementary and complementary parts constituting and producing a harmonious whole, in which a professional group of elite can also play a dominant role within a professional hierarchy. 
	As can be seen, the various tracks along which care ideologies have developed over past years have different implications for how patient care is conceptualised, as well as for the roles of the patient and professional in the treatment or recovery process. In EBMP, the traditional therapist–patient relationship is maintained, while in the relational approach the patient as person in his/her relations constitutes the agency and is central in his/her own life and possible recovery. 
	3. Method
	This study was a part of my doctoral work which started in September 2005, when moving from a full time job in the mental health department of the enterprise. Throughout the period of the study (2005–2008), I worked as both a part-time researcher and part-time employee in the mental health department of the health enterprise. I took part in numerous formal and informal conversations, reflections and discussions among professionals and leaders. I spent about 2 days a week with people within the organisation, in total approximately 250 days. From the initialisation of the R&D unit in January 2004, I was the leader of the unit and am still involved in some of the R&D work. This means that I was an ‘insider’ and that the researcher role was participative. 
	I took part in forming and attempting to carry out a R&D strategy in the mental health department. I also participated in forming and trying to implement a new strategy and organisational structure in the department from 2004 to 2006. I was a member of the management team from 2004 until the summer of 2008 and was involved in the planning and teaching of many of the courses established in cooperation with a local university college. Accordingly, my work and responsibility was to plan, initiate and carry out R&D measures, but at the same time I was also involved in strategy and organisational change in the entire organisation. To explore and make sense of these processes, I investigated key national, regional and local plans, as well as documents and evaluations of services, organisation, management and professional development/research in mental health.  
	Between October 2006 and February 2008, I interviewed 15 professionals (taperecorded), including current and former leaders in the department about local changes in organisation, management, collaboration and professional work impacted by the national reforms. I listened to all the interviews during the entire writing process, taking notes on the central themes and questions. I made reflection notes and took minutes and reports from my experiences throughout the full length of the study period and revised the texts. I have concentrated over the course of the entire process on the emergence and change of the professional and leadership themes. The ‘findings’ are therefore important parts of my experiences, presented as themes and questions in relation to central dimensions of the organisational approach and patient care (Table 1).  
	I call the applied method ‘Emerging Participative Exploration’ (Christensen, 2003; Stacey and Griffin, 2005). When a researcher enters an organisation, he/she cannot avoid relating to other humans, and it is through this relating that one obtains knowledge about organisational actors, themes and patterns. The processes of creating knowledge for the researcher and those he/she is relating to cannot be separated, as the research process is complex and responsive. Researchers join an organisation to make sense of the relations they become a part of. While interacting with others, it is then up to the researcher to articulate and focus on different themes of the organisational life. 
	The given account has been discussed several times with other professionals, advisers and researchers and has been rewritten five to six times after such discussions. These processes are reflexive in various meanings (Stacey and Griffin, 2005): Firstly, they are self-reflexive in that they force me to make explicit the way of thinking I am reflecting in telling the story. Secondly, they are reflexive by locating the ways of thinking in the traditions of thought in society. The third type of reflexivity is social in the way that the work is presented, discussed and reflected upon several times with others. Especially important in this last reflexivity are the responses from and discussions with advisers. This also has to do with the validity in terms of the account making sense and resonating with others’ experiences and being persuasive to them. 
	4. Organising and dismantling a unit/team for professional development and research
	2.
	3.
	2.
	3.
	4.1. About the story
	4.2. The emerging R&D themes

	In the mental health department, a new organisational plan and chart was completed and approved by the turn of the year from 2003 to 2004. As project manager, I was in charge of the re-organisational process in which 11 performance units were established, including the R&D unit. I was the head of the unit until it was reorganised into an R&D project team in January 2005. Subsequently I continued as head of the R&D team. Research, development and the education of employees emerged as central themes and tasks and were viewed as important within the change process of the organisation. Accordingly, the R&D professionals gained valorised organisational roles and cooperated closely with the department general manager (DGM). The R&D unit comprised five employees and had a budget of approximately € 0.75 million, thereby enabling us to plan and initiate research projects, development projects and educational programmes. The employees in the unit had a pretty good overview over the professionals and the ongoing work in the clinical units. 
	During the next 2½ years, there were three changes in DGM. The first DGM was an initiator and ‘project owner’ of the R&D unit, which he saw as a vehicle to enhance professional development and transform an old mental hospital into a modern, multiprofessional mental health service provider. There were extensive discussions of what this task would comprise with professionals in the R&D unit, members of the management team and other professionals. Comprehensive R&D was seen as decisive for this modernisation process – especially by the DGM. Accordingly, collaboration with the local university college was of strategic necessity. The central elements in this modernisation were supposed to be a higher level of competence, user participation, competence in locally based mental health work, diversity in competence, a close collaboration with the municipalities and more outpatient treatment. An assumption was that better educated employees would be more receptive to change initiatives. To some degree, this can be seen as a move towards a more contextually and relationally informed patient care. 
	In January 2005, the CEO of the health enterprise said that he did not want a separate R&D staff at the department level. Even if this was disputed by the DGM, the disagreement ended with a decision that the R&D personnel had to be formally transferred to clinical units and that the R&D was channelled through a matrix-like organisation (R&D project team). Although organisational autonomy and budgetary authority were reduced through this reorganisation, the team retained a substantial influence on the resources allocated to R&D. However, this top-down interference frustrated the DGM and R&D professionals, including me as head of the unit/team. We experienced this as an execution of management power that disregarded the local organising, goals and priorities and devaluated the emerging R&D work. It was difficult to both understand and accept this decision. We disliked the loss of organisational autonomy and influence and feared that professional development in the direction of the EP now would be hampered. 
	A new DGM took over in February 2006. During his leadership period, two important decisions would be implemented. First, top management decided that the local mental health departments must cut their budget by roughly 30% within 5 years as part of a regional redistribution strategy. Second, the CEO concluded that the two mental health departments should be merged because this would help facilitate cost cuts. The DGM supported the R&D work, but this support was not accompanied by the same amount of money and personnel as before. In addition, the previous close interaction and mutual recognition between the R&D team and the DGM were missing. Nonetheless, this DGM organised the change process in a broad and participative way, e.g. composing a broad project group as the central arena for planning the organisational adaption yet to come.  
	The next DGM succession, which came in September 2007, entailed a distinct change in the leadership approach. Cost cuts, workforce cuts and reorganisation were now defined as central management issues (Helse Nordmøre og Romsdal HF, 2007b; Hegstad and Wall, 2008). Two clinical wards were closed down, and a third (the forensic ward) was dismantled. Research, development and education were quickly removed from the agenda as key themes in management arenas. Consequently, money and personnel allocated to the R&D team were also reduced; and from June 2008, only 1.5 man-years were left, and were spread among four part-time employees. A new management team was established, based on the principle of line-and-staff management. Accordingly, the staffs were omitted from the management team, which contributed to changing the role of the R&D team. 
	Initially, the staff personnel – including the R&D team – could raise themes and issues viewed as important in separate staff meetings. However, our subsequent experience was that themes were not iterated or taken further within the organisation. Gradually, the DGM presupposed that the staffs (including the R&D team) should only work as support to and on demand from the line management. As a result of this reorganisational process, a relational distance was established. From that point on, it was difficult for the R&D team to meet the DGM and the line management to raise, discuss, form and carry out the R&D work. In the team we experienced this as an exclusion from important arenas and processes, thus further devaluing our R&D project. In March 2008, the DGM suggested that the R&D team should be transferred from the department to the CEO level, although by the summer of 2009 there was still no final conclusion to this question. This led to more uncertainty and frustration within the team. As time went by the problem was ‘solved’, as nearly all the R&D professionals left the organisation in sick leaves or for other jobs.  
	The reign of the third DGM was characterised by a lasting unrest and conflict about the reorganisational process, and fierce criticism was raised towards the DGM and the CEO in public as well (Hegstad and Wall, 2008; Arbeidstilsynet, 2009; Rambøll Management Consulting, 2010). Union representatives claimed that the DGM should resign. The conflict continued until June 2009 when the DGM was replaced because, as officially stated at least, his mission (reorganisation) was accomplished. While the R&D team was not a direct part of the open conflict, the conversations about R&D in this period to a large extent turned informal and took place in the ‘shadow organisation’ – as shadow themes – and not in formal arenas.
	The establishment of the R&D unit in 2004 and the emergent recognition of new themes involved a substantial increase in resources and activity in relation to research, education and development, even though there may have been many reasons for this increase. However, six different supplementary education courses were run in cooperation with the university college, and approximately 75 professionals completed these courses. Another 60 employees completed different types of further education programmes, about 20 took courses in research methods and roughly 15 employees completed their post-graduate degrees, many of them writing dissertations on themes that emerged from their interaction with the R&D team. Three employees went on to conduct PhD studies. About 10 scientific articles have been published thus far and more are in the pipeline.  
	To a large degree, the themes of the education programmes, the development projects, the research projects and the scientific articles accord with professional changes in the directions of contextually and relationally informed approaches to treatment and care. Themes emerged in conversations, dialogues and planning processes in the R&D team and through interaction with different professionals, the first DGM, members of the management team and college academics. Broadly speaking, the R&D work turned on the following themes: 
	What did these themes mean for me at the time? I meant that articulating and enhancing these themes would involve studies, work and communication among professionals across organisational boundaries about central aspects of what defines treatment and patient care in mental health. I thought this would be of great value in a mental hospital that I understood to be characterised by an instrumental organisation and rather oldfashioned, one-sided professional ideology and patient care. I saw the need for professional movement in the direction of the more contextual and relational ideology of the EP, which was not well-known among professionals and leaders in the department at the time. I experienced that this view was recognised and shared by the (first) DGM and the other members of the R&D unit/team.
	I also thought that leadership and professional recognition of the first theme would imply the allocation of resources (money, personnel, time) and the creation of comprehensive activities, conversations, studies and research about mental health care, even if this could lead in different professional directions. Initially, I meant that we should prioritise activities within or related to the professional ideologies of the EP. However, my view on this question changed, as I gradually came to see the value of professional differences and diversity. This change was mainly based on two factors. First, I was introduced to the complexity perspective through my studies, which strongly recognises difference and diversity as a source for movement and change. Second, I also experienced the value of discussing and seeing problems and treatment from different angles and perspectives. I saw this as being of value from both a systemic, complementary perspective (perceiving a larger part of ‘the whole’) and from a complex process perspective – seeing that difference and diversity could yield new insight and change (Johannessen, 2009).  
	This positive view on inter-professional competence and collaboration was acknowledged and supported in the R&D team, the management team and by many professionals, particularly those from the ‘smaller’ professions (social workers, physiotherapists, occupational therapists). Accordingly, the R&D team helped to work out competence strategies and education plans for these ‘smaller’ professional groupings. In collaboration with other professionals, we also introduced and enhanced educational courses, seminars and R&D programmes in inter-professional themes such as recovery, network meetings, empowering rehabilitation, new roles for users and helpers, hearing voices, acknowledging communication, Dialectical Behavioural Therapy (DBT), physical activity and outdoor life, ambulant teamwork and inter-professional collaboration. 
	I meant that leadership and professional recognition of the third theme (power) could contribute to the change process because the hospital at the time was dominated by a positivist, bio-medical care and treatment ideology and practice – with the corresponding user role as patient or consumer of treatment. I thought it was necessary and possible to contribute to a change process in the direction of user orientation, user valuation and user competence. The idea was that this would shed light on the very core of what care is about, including power, helper–user relations, citizenship, recovery, as well as the hope and identity of the users. For this reason, we launched plans, courses, meetings and programmes which introduced or strengthened this theme among leaders, professionals and service users. 
	The thought behind the fourth theme (collaboration with municipalities and patients’ local networks) was that it was important since it could highlight central aspects and services in the users’ daily, local social life, i.e. accommodation, work, family, friends and activities. This was necessary simply because through the EP, the municipalities became responsible for an increasing portion of mental health services. As a consequence, we planned and carried out seminars, educational courses, reflection groups and network meetings that comprised this theme. We also saw family and network meetings emerging as a new professional approach and working method within the department (Berg and Oppigård, 2009; Sjømæling and Vatne, 2009). 
	My experience was that these four main themes were perceived as vital themes for professional movement by the R&D team, the first DGM and many other professionals. They were also part of emerging global professional trends and patterns that could be identified in national plans such as the EP, textbooks and in some professional journals. Accordingly, it was easy to introduce, discuss and specify them locally among both professionals and the management team, as well as in strategy documents, educational programmes, seminars and so on. In the R&D team, we also had the advantage of being able to influence the allocation of money to the various activities that enhanced the themes. Additionally, we had relations with academics at the local university college, enabling us jointly to plan and carry out educational programmes, courses and seminars. 
	The establishment of the R&D unit contributed to increased knowledge creation, directed towards recovery, user involvement, empowerment, locally based mental health work and family and network therapy. This movement was in accordance with national and international trends, including both systems-based and relational-based thinking. The dismantling of the R&D unit represented a turn in the R&D strategy, a turn which may have caused a reduced emphasis on relational based knowledge and patient care. 
	5. Approaches to knowledge, treatment and patient care contested
	When the R&D unit was initiated in 2004, the leadership approach was characterised by introducing themes and goals from above and at the same time trying to be receptive to and enhancing themes, initiatives and ideas from below. In retrospect, this reflected a kind of both/and approach: A belief in the potential for managing knowledge processes from the top-down, while at the same time opening for emerging themes and possibly transformative knowledge processes from below. Organising was understood as both instrumental/systemic and as relational patterning. 
	As we have seen, the leadership approach changed over the course of the study. By the spring of 2009, the leadership priority of R&D was definitely gone and the resources allocated to the purpose correspondingly reduced. The former R&D themes were replaced by new organisational themes and tasks: cost cuts, staff downscaling and reorganisation. Many professionals, including the R&D team, experienced this as a managerial tightening which also entailed a shift from professional optimism and development to pessimism and setback. At the time, we experienced this shift as onesidedly directed top-down by means of organisational power and hard management methods (Hegstad and Wall, 2008). Power relations changed as power was tilting towards the top of the hierarchy of leaders. Our experience was that professionals were either reluctant or did not at all recognise the new organisational themes. The leader roles of the DGM and the CEO were not broadly recognised by professionals, as resistance was starting to emerge. 
	The new tasks were huge, and the DGM recognised neither the earlier R&D themes nor the rather loose, free-floating conversations and knowledge processes across organisational boundaries. Instead, there was time to concentrate on the new tasks and implement the decisions made, as could also be seen in the steering documents, reports and minutes (Helse Nordmøre og Romsdal HF, 2007b; Hegstad and Wall, 2008). At this point, the downscaling of the R&D work accelerated, also including the downscaling of the R&D team and excluding team members and other professionals from central processes and arenas. At the same time, there were attempts to include professional actors such as psychiatrists, psychologists and private consultants in key processes and positions. 
	In the initiatives undertaken in 2004, it was important to create processes and arenas that enhanced collaboration and knowledge processes across the organisational and professional boundaries of the department. Collaboration with academics at the university college, mental health professionals in the municipalities and service users and their organisations was recognised and initiated. Seen from a participative leader’s point of view, there was no tight control of the forms, content or arenas of this collaboration, which emerged for instance through the introduction of new methods, education programmes, courses, seminars, regular meetings or R&D projects. New arenas and relations were in fact created, thus enhancing diversity and new professional approaches. Some of these initiatives included professional change in the direction of empowerment, recovery and network collaboration (Berg and Oppigård, 2009; Fredriksen, 2009; Sjømæling and Vatne, 2009; Iversen and Ødegård, 2010), indicating a movement towards a more relational-based patient care. Even so, we do not know much about the long-term effects as far as people relating to each other in different ways. 
	From 2007 and onwards, we experienced a distinctive change with concern to collaboration. Through budget cuts and a downscaling of the R&D team, management restricted the recent alliance with the university college. Quite simply put, the activity of the persons collaborating no longer received any funding. The collaboration with the mental health professionals in the municipalities was scaled down and to a large extent took on the form of information transfer from the department enterprise to the municipalities (Kommuner, 2008). One consequence was that knowledge about locally based mental health work was excluded, as some previous common arenas were abolished. There were also efforts to constrain and channel the collaboration with the service users’ organisations to supervised arenas such as users’ committees appointed by the enterprise. Again, relatively open relational processes taking place in various arenas seemed to be tried reorganised into tighter controlled processes in supervised, formal meetings. Hence, ideas and knowledge about patient care and recovery became increasingly defined and controlled in a top-down fashion by management and the professional elite. 
	6. Discussion
	What impact do approaches to organisation and management have on knowledge processes and patient care? A shutdown of clinical wards, reorganisation, downscaling the R&D team, a decrease of R&D activity and the enforcement of new tasks and themes meant that distinct voices that had spoken up for professional change in the direction of the EP were constrained or silenced. Arenas and processes enhancing professional knowledge and movement in this direction were constrained or removed. New themes and reorganisation entailed attempts to affect and turn the ideas and knowledge about recovery, treatment and care. This turn can be identified for instance in the professional strategy that was worked out under the leadership of private consultants by the fall of 2008 (Prosessutvikling, 2008). This may be seen as a turn back to what management and some representatives from the professional elite conceived of as core tasks and processes in mental health: medical treatment, psychological treatment and nursing.  
	The above findings and analysis show how knowledge and patient care are far from unaffected by approaches to organisation and management. When such approaches are informed by analytical, structural assumptions, patient care may be impacted by an EBMP-based ideology which prefers knowledge and treatment that is presumed to be clear and transparent and possible to review, count, control and manage. Such thinking tends to prioritise standardisation, clear-cut specialist knowledge and treatment in accordance with psychiatric, psychological or nursing technologies. The case studied reveals a leadership turn in this direction. The professional knowledge that was attempted to be implemented was now based on the ideology of proper, effective treatment by the experts. Tight and top-down management control was matched with EBMP-based professionalism. 
	However, EBMP-based management and care does not exclude the possibilities of establishing inter-professional collaboration in terms of teams or ‘micro-systems’ as promoted through the EP (The Social and Health Directorate, 2006). In fact, the systems theoretical strand of the EBMP ideology is also a process theory (Guneriussen, 1999; Stacey et al., 2000). But here the process view is based on formative thinking, meaning that the processes unfold what is already enfolded, through knowledge, principles or rules of (inter)action by the rationalist manager or professional elite. Then the interprofessional team or micro-system is a notion of a whole, made up of complementary, interacting parts, e.g. a certain composition of professions. Even if this kind of collaborative and complementary care is more open, fuzzy and diverse, it is still EBMP based. Yet, the chances of putting the patient at the centre may be rather high because of the diversity of the staff and the potentially broad, inter-professional views on the patients’ situation, problems and possible recovery. In the case described here, it could have been a leadership alternative to think and act towards the R&D team and the R&D work in this more open manner by applying a participative, institutional and systemsbased approach (Beer and Nohria, 2000; Llewellyn, 2001). It seems as if the management did not see or recognise this alternative but instead tried to enforce or return to a more clean-cut and rude EBMP-based care.  
	In the mental health department, the R&D team and work represented diversity and difference, taking up new knowledge and themes about problems, power, roles, collaboration, treatment and care and thus increasing the chances that different ideas, interpretations and action are discussed and carried out. New themes, understandings and potential change may evolve. Action can only be local and can take the form of selforganising interaction. This puts local diversity, interaction and self-organisation at the centre of the creative process of organisational and professional development (Stacey et al., 2000). The leadership recognition of these ideas and themes waned, especially from the fall of 2007 and onward. The turn in the leadership approach may mean that the possibility for developing forms of treatment, care and recovery that turn around the ability and power of the user in his/her relations and local context is weakened. 
	The R&D team was downscaled, dismantled and excluded from important processes. Other leading professionals left the organisation as well. A leadership distance to the professionals was in fact established. From a relational perspective, recognised leadership is about the ability to take up, articulate and discuss emerging themes in such a way that it can help individuals and groups within the organisation to take a next step into the unknown future (Griffin and Stacey, 2005). Leaders should be able to take the attitude of others, articulate and discuss emerging themes and recognise individuals, groups and change processes. This departs from an EBMP perspective, in which leadership to a larger degree means to provide vision, targets, organisational design and creating the necessary management distance to the professions. The case shows a shift in leadership towards the latter approach, also with concern to R&D.  
	The case reveals how management has constrained knowledge, communication and collaboration processes across organisational boundaries. However, the predominant trends or patterns of the EP, normalisation, recovery, empowerment and locally based mental health work immediately call for extensive collaboration and new knowledge in a myriad number of arenas outside the hospital. They call for new, relationally and contextually informed views on recovery, treatment and care, in which professionals in the specialist services must interact with a broad range of community professionals, service users, academics and personal networks. This is rather easy to see, recognise and promote from a relational perspective on leadership and professional work. Within an EBMP perspective, there is a more restricted view on this question in accordance with professional and organisational overview, boundaries and control. It may be easier to still believe in overview and control if proper treatment and care seem to take place in arenas located inside historically well-known and accepted organisational, physical and professional boundaries. Other possible arenas or situations for treatment and care may not so easily be seen, recognised or stimulated.  
	A relational view on professional knowledge allows for a multi-faceted perspective and practice. Treatment and care can then have different and varying content and forms. However, at the core of this view is relating, independent of the character of the problem or the formal status as service user, professional or leader. The person/citizen then inevitably becomes the most important actor in the recovery processes. A meaningful objection to this may be that a one-sided relational perspective might obstruct the dissemination of efficient principles of treatment in accordance with EBMP. In a systems view, knowledge is either individual or organisational (Stacey, 2001), which means a more professionally and managerially controlled approach to knowledge about treatment and care. This does not mean that a systems-based approach is inferior to a relationalbased approach. What it does mean is that it is different; therefore, different aspects of treatment and care are highlighted (and obscured). Such aspects can have tremendous consequences for the patients. 
	The events created organisational problems in many respects. Views from many professionals and the supervisory commission expressed worries and unrest for how this affected the services for the users (Kontrollkommisjonen, 2008; Group of Doctors, 2009). There was a distinct increase in the sick leave rates in the department (Prosjektgruppe, 2009). There were serious problems in the department’s working environment (Arbeidstilsynet, 2008; Helse Nordmøre og Romsdal HF, 2008). External evaluation reported that from 2007 and onwards entrenched values of involvement and collaboration were violated (Hegstad and Wall, 2008). One might ask whether the change in the management approach was necessary. It is not easy to know what space there was for a more relational-based approach. Such an approach would entail conflicts, both ‘upwards’ and ‘downwards’. But it would probably have eased the collaboration and involvement in the staff. 
	In 2008, when the DGM suggested that the R&D team should be organised at the CEO level, this could be understood as a determined step of exclusion. It entailed that the excluded R&D processes now had to take place in the informal ‘shadow organisation’. They were no longer part of the formal organisational processes in terms of budgets, approved agendas or recognised discussions in legitimate, formal meetings. One result was that the communication about R&D changed. The meetings and conversations in the R&D team gradually turned more informal, before fading out and disappearing by the spring of 2009. The exclusion was accomplished; this fact was eventually recognised by those of us who were participants and meant that some of the knowledge processes and themes had faded. It is not easy to say what this means in terms of treatment and care. Some of the ongoing conversations and knowledge processes were silenced. Nonetheless, we do not know if or how they proceeded elsewhere in the organisation, among other professionals or service users. 
	7. Conclusions – impacts from approaches to management and organisation
	The paper has highlighted how a professional R&D unit in a mental health department was established, reorganised, downscaled and dismantled. There was uncertainty, as well as different and contradicting views on the issue at various ‘levels’ of the organisation. At the CEO level, and later at the department level, there were probably objections to both the R&D work itself and to the organisational form. These objections may have rested on the ‘problem’ of controlling the created processes and outcomes of this in the meaning of themes, knowledge, collaboration and professional approaches. Comprehensive cuts in cost and workforce were very challenging in an organisation where such processes had been unheard of. In such a situation, management must find it tempting to try to control the ongoing knowledge processes. The exclusion and dismantling of the unit/team can be partially understood in this light.  
	From the fall of 2007, a distinct turn in the leadership approach can be identified. This was a turn in the direction of analytical and (partly) systems thinking and practice, which involved a reduced focus and attention on new, contextually and relationally informed professional approaches and knowledge that were in accordance with the EP. The members of the R&D team and other professionals experienced exclusion from organisational processes and arenas. On the other hand, there were attempts to include professional actors such as psychiatrists, psychologists and private consultants. This may have led to a narrowing of the professional approaches in the direction of EBMP-based treatment and care. However, the responses to the induced changes in leadership and professional work could not be controlled.  
	From a relational perspective, the work of the R&D team can be viewed as interesting with concern to knowledge about treatment and care due to the content, difference and professional pluralism revealed. The themes, processes and arenas linked to the professional trends of normalisation, recovery, empowerment and locally based mental health work are important. Here lies a potential for creating professional movement in the directions of recovery, relational orientation, valorised user roles and empowered helper roles. A move in these directions would probably be facilitated if management had recognised diversity in leadership, relational competence, diversity in knowledge and extensive inter-professional collaboration in new arenas. The exclusion and dismantling of the R&D team may represent a threat to the possibilities of such a development. 
	It is difficult to say if or to what degree the analytical and systemic turn in management in the story told is leading towards a kind of EBMP-based treatment and care, with the corresponding roles for professionals and service users. The chances for such a development are definitely there, and the more recent years have shown an emergence of leadership, knowledge and professional approaches that point in this direction. However, it is not possible to foresee what will happen in the future. For many, the establishment of a R&D unit and the start of organised R&D activity were unforeseen. Such a statement can be made about bigger events in society, and this uncertainty emphasises openness in regard to the professional development in years to come
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	Samarbeid og ledelse i en akuttenhet
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	Denne artikkelen er fagfellevurdert 
	Samarbeid og ledelse i en akuttenhet 
	I denne artikkelen ser vi på hvordan ansatte ved en akuttenhet i psykisk helsevern for voksne opplever fenomenet samarbeid. Vi intervjuet sju ansatte for å finne ut mer om hvordan de opplevde samarbeidet med sine overordnede ledere og samarbeidet innad i enheten. Vi undersøkte også hvordan ansatte opplevde samarbeidet med «eksterne» aktører som ansatte i kommunene og den lokale høgskolen. Funnene viser at informantene opplever lite direkte faglig støtte fra overordnede ledere. Ledelsen legger først og fremst rammene for virksomheten og deltar lite i faglige diskusjoner. Innad i akuttenheten gir informantene signaler om en positiv faglig utvikling, bl.a knyttet til etablering av nettverksmøter. Det at mange ansatte har økt sin faglige kompetanse de siste årene trekkes også frem som en positiv faktor i forhold til samarbeidskvalitet. Teoretisk er artikkelen basert på kompleksitetsteori. 
	Innledning 
	Betydningen av sykehusreformens innføring av bl. a. konsernorganisering og tydeligere mål- og resultatledelse for samarbeid innen psykisk helsevern, har vekket vår og mange andres interesse (Dimmen, 2009; Karlsson, 2008). Sykehusreformen ble iverksatt parallelt med Opptrappingsplanen for psykisk helse, men hvordan disse reformene sammen påvirker faglig samarbeid tas ikke opp i den ferske evalueringen av Opptrappingsplanen (Forskningsrådet, 2009). Huxham og Vangen (2005) hevder at begrepene ledelse og samarbeid sjelden blir diskutert samtidig (Willumsen, 2009b). Dette er underlig fordi tverrprofesjonelt samarbeid ofte framstilles som positivt og ønskverdig, både i faglitteraturen og i offentlige planer som Opptrappingsplanen (Sosial- og helsedirektoratet, 2005), samtidig som det i forskningslitteraturen er økt interesse for tverrprofesjonelt samarbeid (Ashcroft & Meads, 2005; Barr, 2005; Leathard, 2003)
	Samarbeid er svært viktig innen psykisk helsearbeid, fordi det ofte er mange fagfolk involvert når et menneske trenger hjelp (Axelsson & Axelsson, 2006). I Opptrappingsplanen står samarbeid sentralt også ved at relasjonelt og kontekstuelt orienterte faglige tilnærminger vektlegges, noe som kommer til uttrykk gjennom framveksten av nettverksarbeid, recoveryorientering, ambulant arbeid og psykisk helsearbeid i kommunene (Karlsson, 2008; Sosial- og helsedirektoratet, 2005; 2006). 
	Det er imidlertid ikke noen konsensus om eller klar deﬁnisjon av begrepet tverrprofesjonelt samarbeid. I stedet ser vi at begrepet anvendes som om vi alle hadde en klar formening om hva det er. Slik er det selvfølgelig ikke, og vi har i denne studien tatt opp hva som legges i begrepet. Hovedproblemstillingen er: Hvordan opplever fagfolk i en akuttenhet for voksne at ledelse påvirker utvikling av tverrprofesjonelt samarbeid? 
	For å ﬁnne ut dette har vi undersøkt: 
	Teoretisk referanseramme 
	I vår forståelse av ledelse og tverrprofesjonelt samarbeid bruker vi teorien om komplekse responderende prosesser (Johannessen, 2008; Stacey, 2003; 2005). Her ses individer, profesjoner og organisasjoner som relateringsprosesser som samtidig er både individuelle og sosiale (Mead, 1962; Stacey, 2003). I dette perspektivet handler ledelse om å anerkjenne mennesker og deres ideer eller faglige tilnærminger, og om hvordan slik anerkjennelse kan bidra til faglig utvikling (Grifﬁn & Stacey, 2005). Med anerkjennelse mener vi å ta andres perspektiv (Vaage, 1998), det å «se om igjen» (re-cognize), gjenkjenne, erkjenne og styrke den andre (Schibbye, 2002). Ledelse som anerkjennelse dreier seg altså om å bringe fram egne og andres tema i samhandlingsprosessene. 
	Ledelse ses som samhandlingsprosesser og ikke som bestemte aktiviteter (Christensen & Johannessen, 2005). I samhandlingen bringer ledere fram spørsmål og tema som fellesskapet anerkjenner som meningsfulle og viktige. En implikasjon av dette er at lederroller skapes og formes innenfor felleskapet (Stacey, 2005). Dette perspektivet på ledelse medfører forskningsmessig at det kan gis oppmerksomhet også til tema og spørsmål som ikke tas opp i ledelsesprosessene, og som slik kanskje holdes utenfor samtalen. 
	Profesjoner forstås som yrkesgrupper der samhandlingsmønstre og identiteter samtidig er både stabile og i endring, formet bl.a. gjennom langvarige, spesialiserte utdanninger og på arbeidsplassene (Stacey, 2005; 2008). Tverrprofesjonelt samarbeid forstår vi som samarbeidsprosesser mellom fagfolk fra ulike profesjoner, enten i relasjoner med brukerne, i utviklingsarbeid, forskning eller på andre felles arenaer. Samarbeid kan preges både av harmoni, spenninger og konkurranse mellom fagfolkene. I en slik prosessorientert forståelse av samarbeid blir den profesjonelle forskjelligheten viktig fordi den skaper økte muligheter for bevegelse, endring og utvikling (Johannessen, 2008). 
	Makt ses som påvirkning og endring av organisatoriske temaer og samhandlingsmønstre, og er en sentral dimensjon ved all relatering mellom mennesker. Relateringen både muligjør og begrenser våre handlinger – på samme tid. Slik inngår og endres maktforholdene i relasjonene også mellom ledere og fagfolk (Grifﬁn & Stacey, 2005). Fordelen med et kompleksitetsteoretisk perspektiv på ledelse, samarbeid og makt er særlig at det åpner for å sette relateringsprosesser mellom mennesker i fokus og for å belyse den kontinuerlige og uforutsigbare endringen i samhandlingen (Christensen & Johannessen, 2005; Stacey, Grifﬁn & Shaw, 2000). 
	Metode 
	Artikkelen er skrevet på bakgrunn av en forskningsstudie basert på kvalitative data. Data er samlet inn ved hjelp av forberedende feltarbeid og intervju med sju ansatte ved en akuttenhet i psykisk helsevern for voksne. På forhånd var nødvendige tillatelser innhentet både fra NSD/Personvernombudet og ledelsen ved enheten. 
	Gjennomføring 
	Førsteforfatteren hadde i forkant av intervjuene et tre ukers hospiteringsopphold ved enheten. Det var et forberedende feltarbeid (Paulgaard, 1997; Wadel, 1991) der vi bl.a. ﬁkk innsikt i faglig utvikling, ledelsesforhold og samarbeid og kunne vurdere aktuelle tema og spørsmål for intervjuene. Begge forfatterne har også i ulikt omfang gjennom ﬂere år jobbet sammen med fagfolk og ledere i avdelingen. I tråd med et relasjonelt perspektiv på forskning ser vi at disse erfaringene har bidratt til å forme vår kunnskap om den virksomheten vi studerer (Stacey & Grifﬁn, 2005). Tema og spørsmål som er satt fokus på i artikkelen har slik vokst fram relasjonelt. Det som kommer fram gjennom intervjuene er dermed del av en bredere prosess der både våre tidligere erfaringer og samhandlingen ved enheten inngår. Vi benyttet kvalitative intervju (Creswell, 1998; Kvale, 1994) og utarbeidet en semistrukturert intervjuguide med hovedvekt på tre tema: 1) Samarbeid innad og med andre, 2) ledelse og organisering og 3) andre faktorer som påvirker samarbeidsforhold. Intervjuene ble gjennomført i 2008. 
	Utvalg og rekruttering av informanter 
	Virksomheten var formelt organisert som resultatenhet i en tre-nivå modell. Det var 15 døgnplasser og en gjennomsnittlig oppholdstid på knapt ti døgn i enheten. Av ca. 50 ansatte var det ﬂest sykepleiere (vel 20), men også leger, psykologer, sosionomer, vernepleiere, fysioterapeuter, hjelpepleiere, aktivitører og kontorfaglig ansatte. Ved utvelgelsen av informanter tok vi utgangspunkt i den profesjonelle bakgrunnen til de fagansatte. Informantene ble valgt ut primært ut fra spredning i profesjonsbakgrunn (Jacobsen, 2000). Innenfor sykepleiergruppa trakk vi informanter. På denne bakgrunnen kan utvalget sies å være et kombinert utvalg ut fra spredning og det typiske (sykepleiere). Sju informanter ble rekruttert fra en akuttenhet i psykisk helsevern ved et norsk helseforetak. Informantene fordelte seg på miljøterapeuter og såkalte stabsmedlemmer. To av informantene hadde profesjonsutdanning på universitetsnivå, mens de fem øvrige fordelte seg på høgskolegruppene. Av anonymiseringshensyn går vi ikke konkret inn på informantenes profesjonsbakgrunn eller stilling under presentasjon av funn. 
	Åtte utvalgte informanter ble kontaktet telefonisk. Av disse var det kun en som ikke ønsket å være med, slik at vi sto igjen med sju informanter. Vi sendte et brev som beskrev undersøkelsen til dsse sju. Ingen trakk seg underveis. Alle skrev under et informert samtykke om å delta og ble gjort oppmerksom på at de når som helst kunne trekke seg fra undersøkelsen uten at dette ﬁkk noen konsekvenser for dem. Alle intervjuene ble gjennomført med begge forfatterne tilstede, og hvert intervju varte i ca. en og en halv time. Intervjuene ble transkribert, og utgjorde samlet ca. 74.000 ord. 
	Analyse 
	Vi valgte en ad hoc strategi (Kvale & Brinkmann, 2009) for å analysere intervjuene. Det innebar konkret at vi a) lyttet til intervjuene, b) leste igjennom dem og c) diskuterte funn oss i mellom. I følge Kvale og Brinkmann (2009) er dette en eklektisk analysestrategi som kjennetegnes av et åpent samspill mellom ulike meningsskapende analyseteknikker som å legge merke til mønstre/temaer og visualisering (f.eks illustrasjoner). Grovt sett vil en ad hoc analysestrategi bevege seg fra det beskrivende og konkrete til det mer konseptuelle og abstrakte (Miles & Huberman, 1994).
	Alle informantene ﬁkk anledning til å lese et tidligere manuskript av denne artikkelen og komme med sine synspunkter, noe ﬂere har gjort. Vi har etter beste evne tatt hensyn til informantenes tilbakemeldinger. Dette anser vi som et viktig innsteg for å validere resultatene, og en viktig del av analysen. 
	Metodekritikk 
	Intervjudataene for studien er begrenset. Vi har ikke intervjuet overordnede ledere eller eksterne aktører. Grunnen til dette er at det nettopp var synspunktene og opplevelsene blant fagfolk i akuttenheten vi ville studere. En slik avgrenset kvalitativ studie kan naturligvis kun gi oss et innblikk i hva en liten gruppe informanter opplever, og vi kan ikke trekke slutninger om at vi presenterer «hele» bildet av tverrfaglig samarbeid i akuttenheten. Vi anser likevel at en styrke ved studien er grunnlaget av kjennskap til og kunnskap om organisasjonen og omstillingsprosessen. De temaene som kommer fram har til dels vært sentrale også i andre studier (Berg & Oppigård, 2009; Iversen & Gammelsæter, 2009; Michaelsen, Vatne & Hollingen, 2007; Sjømæling & Vatne, 2009). Vi anser også at problemstillingen er svært relevant for fagfolk og ledere som arbeider med og i psykisk helsearbeid. 
	Resultater og diskusjon 
	I ﬁgur 1 illustreres tre dimensjoner av forholdet mellom ledelse og tverrprofesjonelt samarbeid: Forholdet mellom fagfolk ved enheten og overordnede ledere (1), ledelse og samarbeid innad i enheten (2) og samarbeidet med andre – utenfor akuttenheten (3). 
	/
	Figur 1. Relasjoner innad I akuttenheten, med overordnede ledere og med andre aktører.
	Forholdet mellom fagfolk ved enheten og overordnede ledere 
	På tidspunktet for undersøkelsen var avdelingen inne i en omfattende omstilling, som i hovedsak handlet om økonomiske innsparinger, omorganisering, nedbygging av døgnplasser og omstilling til mer polikliniske og ambulante arbeidsformer (Helse Nordmøre og Romsdal, 2007). Samtidig var det innført enhetlig ledelse og organisatoriske endringer i tråd med Sykehusreformens prinsipper (Iversen & Gammelsæter, 2009; Torjesen, 2007). Modellen med enhetlig ledelse avløste en ledelsesmodell som var mer kollegial og basert på parallelle faglige hierarkier (Torjesen, 2007). 
	Flere av informantene opplever at overordnede ledere (avdelingsledelse og foretaksledelse) har stor avstand til det faglige arbeidet. De møter knapt disse lederne, og opplever ikke at deres handlinger og de prosessene de inngår i har så stor direkte betydning for det profesjonelle samarbeidet. En av informantene sier: 
	En annen sier: 
	To av informantene sier likevel at ledelsen til tross for avstand har hatt stor betydning for arbeidet ved enheten, men på en mer indirekte måte. De mener at økonomien er viktigst for ledelsen, ikke det faglige innholdet. En av dem sier det slik på spørsmål om hva som er motivasjonen for omstillingen: 
	Den andre sier at en trenger en avdelingsledelse som engasjerer seg faglig: 
	Det er altså ﬂere av informantene som nesten ikke møter sine overordnede ledere. Sitatene gir også inntrykk av at fagfolk opplever at de overordnede lederne fokuserer mest på økonomi og lite på det faglige innholdet. To informanter peker likevel på at omstillingen faglig er i samsvar med nasjonale planer og strategier, og at den bør forstås i en slik sammenheng. 
	Grovt sett synes informantene å oppleve at overordnede ledelse skjer på avstand, der lederne prioriterer omstilling gjennom mål, personalrammer og økonomiske rammer. Dette samsvarer med utformingen av lederroller og -oppgaver som knyttes til sykehusreformens konsernorganisering og mål- og resultatledelse (Gammelsæter & Torjesen, 2005; Ramsdal & Skorstad, 2004; Torjesen, 2007). Denne «avstandsledelsen» oppleves i liten grad som samarbeid mellom overordnet ledelse og fagfolk, og fagfolkene synes i liten grad å oppleve anerkjennelse fra ledelsen.
	En konsekvens av avstanden kan være at viktige spørsmål som vokser fram i det faglige samarbeidet ikke blir tematisert og fulgt videre opp i ledelsesprosessene. Hvor stor plass får for eksempel diskusjoner knyttet til fagutvikling og tverrprofesjonelt samarbeid versus fokus på formell omstrukturering, innsparing og nedbemanning? I sykehusreformens ledelseslogikk er det ikke gitt at overordnede ledere skal involvere seg i nære samarbeidsrelasjoner med fagfolk (Gammelsæter & Torjesen, 2005). Derimot forutsettes enhetslederen å ivareta slike relasjoner, enten det gjelder fagutvikling, personalledelse eller arbeidsmiljø. Sykehusreformens ledelseslogikk kan slik føre til at overordnede lederne går glipp av viktige muligheter til samtaler om faglig og organisatorisk utvikling med fagfolkene. På den andre siden åpner denne logikken også for faglige og organisatoriske friheter. Så lenge man holder seg innenfor rammene, gis det store friheter til faglig utvikling. 
	Ledelse og samarbeid innad 
	Informantene gir uttrykk for et positivt syn på og anerkjennelse av enhetsledelsens betydning for utviklingen. Dette går særlig på dens evne og vilje til å ta opp og støtte utviklingen av nye samarbeidsformer, særlig mot pasientnettverk, kommunene og høgskolen. De gir imidlertid uttrykk for denne anerkjennelsen på litt ulike måter. En sier for eksempel om enhetlig ledelse: 
	Her anerkjennes enhetsleders bidrag, uten at dette knyttes til bestemte tema eller ledelsesprosesser. En viss spenning mellom ulike syn på ledelse kan anes: Informanten framhever at medisinsk ledelse fremdeles er viktig, selv om en har fått inn nye begreper som enhetlig ledelse, knyttet til ledelse av organisatoriske enheter. 
	En annen informant sier dette om ledelsens betydning for utvikling av tverrprofesjonelt samarbeid: 
	En annen sier: 
	Her kommer det fram at enhetsleders anerkjennelse har vært viktig og også handler om å legge til rette for at ﬂere kan bidra i utviklingen. Det pekes på at enheten har hatt fagutvikling som en sentral ledelsesoppgave – organisert bl.a.gjennom en egen fagutviklerstilling. 
	Av nye samarbeidsformer var framveksten av nettverksarbeidet (Seikkula, 2000) det som kom tydeligst fram i intervjuene. Denne utviklingen har også fått betydelig oppmerksomhet utad, bl.a gjennom ﬂere artikler (Berg & Oppigård, 2009; Sjømæling & Vatne, 2009), og preger enhetens vedtatte verdigrunnlag. Den vært drevet fram i et samarbeid mellom enhetsledelsen, fagfolk i enheten, avdelingens fag- og forskningsteam og ansatte ved høgskolen. Informantene opplever at nettverksarbeidet er viktig på ﬂere måter: Det endrer samarbeidet mellom fagfolk fra ulike profesjoner, samarbeidet med andre profesjonelle (kommunene, høgskolen) og samarbeidet med brukerne/nettverket. En informant sier: 
	En annen sier: 
	En tredje sier imidlertid: 
	Nettverkstilnærmingen oppleves som viktig ved at den fører til at det fortelles andre historier, at brukerne og nettverket lyttes til og at fagfolkene får andre, mer likestilte roller – i relasjon til hverandre og brukerne/nettverket. I dette ligger viktige elementer av gjensidig anerkjennelse, ved at «alle er like viktige». Likevel kommer det også fram at det er uenighet om nytten av tilnærmingen, at den eksisterer ved siden av andre tilnærminger og ikke er integrert i arbeidet. Dette kan bety at nettverksarbeidet ikke er etablert som stabile samhandlingsmønstre ved enheten. 
	Nettverksarbeidet framstår som en litt «egenartet» tilnærming, med sine mer likestilte relasjoner og roller, både mellom profesjonelle og i forhold til brukerne/nettverket. Nettverkstilnærmingen er tverrprofesjonelt orientert, og tverrprofesjonelt samarbeid kunne vært gjort til et viktig og mer eksplisitt ledelsestema – også med tanke på videreutvikling ved andre tilnærminger og fora som for eksempel behandlingsmøter, miljøterapi, gruppeterapi, samarbeidsmøter eller rapporter. Informantene gir i liten grad uttrykk for at tverrprofesjonelt samarbeid er et slikt viktig ledelsestema. 
	Samarbeidet med andre – utenfor akuttenheten 
	Profesjonelle ved enheten hadde et omfattende samarbeid med fagfolk ved andre enheter, med avdelingens fag- og forskningsteam, med den lokale høgskolen og med profesjonelle i kommunene (jfr. ﬁgur 1). Også brukerne og nettverket utgjør en tydelig samarbeidsrelasjon. 
	Et samarbeidstema som ble tatt opp i intervjuene var bruken av Individuell Plan (IP) og om IP bidrar til å fremme samarbeid. IP er et «planverktøy» som mennesker med behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til. Samarbeid mellom tjenesteytere fra ulike tjenester, sektorer og forvaltningsnivåer er ofte en forutsetning. En informant sa følgende: 
	Informanten gir klart uttrykk for at IP fungerer dårlig og at kommunene burde ha et klarere ansvar for utarbeiding og koordinering. Flere andre informanter opplever også at IP ikke fungerer etter hensikten. Dette begrunner de på ﬂere måter: Brukerne har i liten grad eierforhold til planene, det er for lite bevissthet om IP blant fagfolkene og det blir ikke oppfattet som en sentral faglig oppgave. Vårt klare inntrykk fra intervjuene var at IP heller ikke var noe sentralt ledelsestema, verken internt eller utad. Ut fra kompleksitetsteori er det er ikke overraskende at et «plansystem» som IP fungerer dårlig når planleggingen ikke gjøres til et viktig spørsmål i samhandlingen (Stacey, 2005; Thommesen, Normann & Sandvin, 2008). Ikke minst må brukerne sjøl ha en sentral rolle i planleggingen av egen framtid (Michaelsen, Vatne & Hollingen, 2007). Hvis bruken av IP var blitt gjort til et viktigere ledelsestema, ville kanskje informantenes opplevelser av IP vært andre og mer positive? 
	Mange ansatte hadde de siste årene deltatt i kompetanseutvikling i form av kurs og videre- og etterutdanninger. Informantene sier at dette har betydd svært mye for utvikling av samarbeidsrelasjoner. Det har vært avgjørende for framveksten av nye faglige tilnærminger, spesielt for utvikling av nettverksarbeidet. Flere viser også til en positiv utvikling med tanke på å verdsette brukerne og deres erfaringer i samhandlingen. Mange opplever at de er mer kompetente og har mer å bidra med faglig enn før. En informant sier om de som har tatt utdanning: 
	Dette kan tolkes slik at kompetanseutviklingen også har ført med seg en utvikling i retning gjensidig faglig anerkjennelse mellom fagfolk fra ulike profesjoner. Informantene legger vekt på at kompetanseutvikling har vært et viktig ledelsestema ved enheten i ﬂere år, løftet frem både av tidligere avdelingssjefer, fagutviklingskoordinator, enhetsleder og sentrale fagfolk. Det har vært vilje til å bruke tid, penger og personell til formålet. Informantene ser her en sammenheng: Fokuset på og samarbeidet om kompetanseutvikling har medført prosesser som i sin tur har bidratt til å endre samarbeidet både internt og i forhold til brukerne, nettverket og kommunene. 
	Oppsummerende diskusjon og avslutning 
	Så langt har vi altså sett at overordnet ledelse skjer i stor avstand til fagfolkene, som opplever at lederne leder gjennom økonomi og rammer for virksomheten. Dette er helt i tråd med sykehusreformens logikk og det synes å være få anledninger til samtale og samhandling mellom overordnede ledere og fagfolkene. Enhetsledelsen oppleves som nær og de interne ledelsesprosessene er til dels gjensidig anerkjennende. Nettverksarbeidet har et tverrprofesjonelt preg og har vokst fram gjennom anerkjennende samarbeid internt og med andre fagfolk. Kompetanseutviklingen har medført prosesser som har bidratt til å endre og utvikle det tverrprofesjonelle samarbeidet. Omstilling i enheten skjer innen rammene av sykehusreformens organisasjons- og ledelsesprinsipper hvor overordnet ledelse skjer primært gjennom mål, rammer og resultatkrav, ikke gjennom nær og direkte samhandling med fagfolk. Dette erfares av informantene som «ledelse på avstand», der makten på viktige områder hierarkiseres og fjernes fra fagfolkene. Imidlertid framstår dette også paradoksalt, ved at ledelsesformer der overordnede ledere ikke har nær relasjonell kontakt med fagfolkene, også medfører at lederne «mister» viktige muligheter for å påvirke samhandlingen (Johannessen, 2008). 
	De lokale deltakerne skapte fagutvikling gjennom samhandlingsprosesser innad og i forhold til andre (brukerne/nettverket, kommunene, høgskolen). Utvikling av nettverksarbeidet ble en viktig faglig nyskaping. Flere informanter beskriver noen av disse relasjonene litt spøkefullt som en slags «geriljavirksomhet». Begrepet «gerilja» forstår vi som betegnelse på ledelsesprosesser drevet fram utenfor kontrollen til overordnede ledere og ledende profesjoner. Mer likestilte relasjoner mellom fagfolk fra ulike profesjoner og i forhold til brukerne/nettverket ble viktige følger. Dette kan være viktige forutsetninger for vellykket samarbeid (Barr, 2005). Det synes som at det er initiativene, personene og de relasjonelle prosessene som har vært viktige i denne endringen – mer enn den formelle organisasjons-og ledelsesmodellen. Deltakerne i «geriljaen» har tatt relasjonell makt og kontroll ved at de har vært de reelle lederne, ved å drive fram endringene slik at ulike fagfolk, brukerne og deres familie/nettverk anerkjennes. Den organisatoriske og faglige friheten har vært viktig, slik også anerkjennelse fra enhetsledelsen har vært. 
	Ledelsesprosessene internt i enheten oppleves som nære, kontinuerlig i bevegelse og gjensidig anerkjennende – en form for «nærhetsledelse». Delvis preges de av at faglig utvikling er på dagsorden, gjennom temaer som nettverksarbeid og kompetanseutvikling. Det er likevel mange potensielt viktige tema som i liten grad tas opp. Gjennom intervjuene er ﬂere slike avdekket: Utvikling av tverrprofesjonelt samarbeid, «spredning» av erfaringer fra nettverksarbeidet og bruken av individuell plan. En grunn til dette kan være at enkelte tema kan være utfordrende for identiteten, maktforholdene og etablerte samhandlingsmønstre mellom profesjonsgruppene (Stacey, 2005). Det kan derfor være vanskelig for interne ledere å ta opp slike tema på på konstruktive, anerkjennende måter. Kanskje det er her overordnede ledere i større grad bør spille en rolle? 
	Intervjuene gir ikke noe entydig svar på hva informantene legger i begrepene tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid. De synes å ha en pragmatisk tilnærming; Tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid skjer når fagfolk med ulik fag- eller profesjonsbakgrunn samarbeider om noe. Slikt samarbeid oppfattes som viktig fordi ulike forståelser, tilnærminger og tiltak kan utfylle hverandre til en bedre «helhet». Dette samsvarer med det som legges til grunn for eksempel i Sosial- og helsedirektoratets veiledere (Sosial- og helsedirektoratet, 2005), og i deler av faglitteraturen (Jacobsen, 2004; Larsen, 1994). Fra et kompleksitetsteoretisk perspektiv er dette komplementære perspektivet vesentlig. Det utvider den tidligere mer ensidige fagligheten i feltet, og åpner for gevinster eller synergier gjennom bidrag fra aktører med bakgrunn fra ulike fag og profesjoner (Willumsen, 2009a). 
	En kompleksitetsteoretisk forståelse av og begrunnelse for tverrprofesjonalitet legger imidlertid også vekt på forskjellighet og bevegelse: Forskjellighet i forståelse og tilnærming skaper grunnlag for bevegelse, endring og utvikling i samhandlingen. Denne bevegelsen er i stor grad uforutsigbar, den kan være transformativ, dvs. den kan bevege seg ut over den forhåndsdeﬁnerte helheten og inn i det nye og ukjente. Fra en slik synsvinkel vil tverrprofesjonalitet være viktig i psykisk helsevern hvis man vil skape bevegelse, endring og faglig utvikling i feltet, slik både myndighetene, fagfolkene og brukerne gir uttrykk for. 
	Et sentralt spørsmål er om kompetanseutvikling blant fagfolkene i seg sjøl styrker det tverrprofesjonelle samarbeidet. Den styrkingen som kommer fram kan imidlertid også forklares med at kompetanseutviklingen faktisk har gitt relevant forståelse og tjenlige redskaper, altså at styrkingen er betinget av hva man faktisk har lært. Erfaringene fra nettverksarbeidet tyder på det, og læringen kan ha medført endring i faglig identitet og makt, blant annet i forholdet mellom profesjonene (Stacey, 2005). Det er nærliggende at hjelpepleiere, sykepleiere eller sosionomer som tilegner seg kunnskap og forståelse som oppleves som relevant og viktig i samhandlingen, anerkjennes på en annen måte enn tidligere av brukere, kolleger og samarbeidspartnere. De som har deltatt i eller drevet fram de faglige endringene kan slik ha styrket sin relasjonelle makt. 
	Sammenfattende er det ingen ens opplevelser blant informantene om hvordan ledelse påvirker utvikling av tverrprofesjonelt samarbeid. Det kommer heller ikke fram noen entydige ønsker om andre former for ledelse, selv om ﬂere gir uttrykk for at både overordnede og lokale ledere er viktige for å utvikle samarbeid. Det virker ikke som fagfolkene har så store forventninger til lederne, noe som delvis kan forklares med erfaringene fra «ledelse på avstand». Det kan også være at fagfolkene, uavhengig av formell ledelsesmodell, heller ikke fra tidligere har erfaringer med overordnede ledere som har vært opplevd og anerkjent som viktige for samarbeidsutvikling. 
	Fra et kompleksitetsteoretisk ståsted vil vi peke på at ledere, uavhengig av «nivå», kan være viktige med tanke på utvikling av samarbeidsrelasjoner (Johannessen, 2008). Det har vi her sett i tilknytning til kompetanseutvikling og spesielt i utviklingen av nettverksarbeidet. Ledelse utgjør en form for samarbeid som er vesentlig for samarbeidsutvikling i bredere forstand. Ledelse og samarbeid er altså prosesser som er tett sammenvevde (Grifﬁn & Stacey, 2005; Willumsen, 2009b). Et sentralt spørsmål i forhold til videre utvikling er da om og hvordan lederne vil eller evner å løfte fram tema som gjensidig anerkjennes som viktige, og som nettopp berører og forutsetter tverrprofesjonelt samarbeid.
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	The present study investigates professionals’ perceptions of leadership and interprofessional collaboration (IPC), in the field of mental health care for adult inpatients in an emergency ward. The primary aim of this paper is to develop insight into the relation between leadership and interprofessional collaboration, as perceived by a group of professionals. Seven informants were recruited and interviewed using a semi-structured interview. The central analytic tools were categorization, together with condensation and interpretation. Complexity theory is used as the central theoretical approach, to elaborate on the relational processes, as expressed by the informants. The findings are presented and illustrated in a tentative model focusing on 1) relations between corporate management and professionals in the emergency ward, 2) leadership and collaboration within the emergency ward and 3) collaboration between professionals in the emergency ward and external partners. The main findings show that the informants seem to experience a lack of support from the corporate management in the professional operation of the emergency ward. The internal leadership processes in the emergency ward are perceived as processes of mutual recognition – with positive effects on collaboration. Furthermore, the emergence of network meetings as a therapeutic approach seems to have given positive effects on interprofessional relations, within the ward as well as with external actors. 



