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Sammendrag 
Bakgrunn: Denne studien tar for seg klinisk service, en samling av faggrupper som det finnes 

lite forskningslitteratur på i norsk sammenheng. I studien inngår faggruppene ergoterapi, 

sosionomtjeneste, klinisk ernæringsfysiologi, logopedi og fysioterapi i betegnelsen klinisk 

service. Faggruppene har varierende organisering i spesialisthelsetjenesten. Denne studien tar 

utgangspunkt i et norsk helseforetak der klinisk service-seksjoner yter tjenester til ulike 

avdelinger og klinikker, også der de selv ikke har organisatorisk tilhørighet. For å utvikle sine 

tjenester i takt med pasientens og helsetjenestens behov, har ledere av klinisk service behov 

for kommunikasjon og samarbeid med andre ledere i helseforetaket.  

Formål: Denne studiens formål er å undersøke betydningen av kommunikasjon med klinikk- 

og avdelingsledelse i spesialisthelsetjenesten, sett fra seksjonslederperspektivet i klinisk 

service. I dette ligger også å undersøke hvordan seksjonslederne opplever sine muligheter for 

å medvirke i og påvirke prosesser og beslutninger gjennom de kommunikasjonslinjene som 

finnes i helseforetaket i dag.  

Metode: Det er benyttet kvalitativ metode, og data er innhentet ved hjelp av semistrukturerte 

intervjuer med 12 seksjonsledere for klinisk service i helseforetaket. Data er analysert med 

tematisk analyse, med en induktiv tilnærming til materialet. Datainnsamlingen er gjennomført 

i perioden juli-september 2018. 

Resultater: Resultatene tyder på at kommunikasjon med klinikk- og avdelingsledelse først og 

fremst har betydning innenfor egen seksjon og avdeling. Det oppleves en mangel på formelle 

kommunikasjonslinjer og ansvar knyttet til drift ut over egen klinikk, noen steder også ut over 

egen avdeling. Det benyttes en rekke uformelle og horisontale kommunikasjonslinjer for å 

øke fagenes muligheter til påvirkningskraft, synlighet og involvering. Resultatene kan også 

tyde på at bevisstheten rundt helseforetakets egne formelle linjer for å ivareta faglig 

samordning er lav.   

Videre anbefalinger: Det anbefales å se nærmere på hvordan formelle, faglige 

kommunikasjonslinjer fungerer i helseforetaket, for å bedre kunne vurdere om det trengs en 

tydeliggjøring av de eksisterende formelle linjene eller en endring og mulig nyopprettelse av 

kommunikasjonslinjer for klinisk service i helseforetaket.   
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1 INNLEDNING 
I oppgavens første kapittel presenteres bakgrunn for valg av tema, en innføring i de begreper 

som benyttes, studiens formål og avgrensninger, og problemstilling og forskningsspørsmål 

som denne studien søker svar på.  

1.1 Bakgrunn for valg av tema  
Klinisk service er en av samlebetegnelsene som benyttes i helsetjenesten for ulike helse- og 

sosialfaglige faggrupper. Denne oppgaven omhandler faggruppene ergoterapi, fysioterapi, 

logopedi, sosionomtjeneste og klinisk ernæringsfysiologi. Selv om de ulike fagene hver for 

seg er kjent for de fleste, har jeg erfart at klinisk service-begrepet ofte er ukjent utenfor 

miljøet der fagene selv arbeider. I forskningslitteratur som stammer fra klinisk service-fagene 

selv, betegnes faggruppene noen steder som de ”usynlige” fagene (Boyce, 2006, s. 520). Med 

denne oppgaven ønsker jeg derfor også å skape økt bevissthet rundt disse fagenes rolle i norsk 

sykehussammenheng.  

Denne oppgaven vil ta for seg hvordan ledere av klinisk service i et norsk helseforetak 

opplever kommunikasjonen med andre ledere i helseforetaket. Bakgrunnen for dette valget er 

todelt. For det første søker jeg svar på et av spørsmålene jeg har stilt meg gjennom mange år 

som ansatt og tillitsvalgt i spesialisthelsetjenesten. Hvordan oppleves hverdagen for lederne 

av mindre faggrupper et stykke ”ned” i organisasjonen, i det som for mange kan oppfattes 

som et stort og byråkratisk sykehussystem? For det andre ønsker jeg spesifikt å undersøke 

hvordan klinisk service-ledere i spesialisthelsetjenesten opplever sin kommunikasjon med 

ledernivåene over seg. Hvilke behov skal kommunikasjonen dekke, finnes det særskilte 

utfordringer knyttet til kommunikasjon rundt klinisk service-fagene eller samsvarer 

utfordringene med de som generelt finnes for helseledere i sykehus?  

 

1.2 Hva er klinisk service?  
Begrepet klinisk service brukes i denne oppgaven altså om en felles organisering av 

faggruppene ergoterapi, fysioterapi, logopedi, sosionomtjeneste og klinisk ernæringsfysiologi. 

Faggruppene har helse- eller sosialfaglig utdanning, de deltar i utredning, behandling og 

oppfølging av pasienter, og jobber både selvstendig og i team med andre faggrupper tilknyttet 
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pasienten. Gjennom sitt arbeid bidrar klinisk service-faggruppene til å hindre unødvendige 

innleggelser, redusere uhensiktsmessige opphold i behandlingstilbud og redusere liggetid 

(Lovegrove og Goh, 2009). Faggruppene kan ofte deles opp i mindre enheter på sykehus, men 

utgjør et betydelig antall ansatte samlet (Boyce, 2006).  

 

Andre benevnelser på denne samlingen av faggrupper kan være medisinske servicefag, 

medisinske støttefag eller kliniske støttefag. Det er noe uklarhet rundt hvordan benevnelsene 

benyttes, siden benevnelsene kliniske støttefunksjoner og medisinske servicefunksjoner noen 

steder benyttes i betydningen ikke-pasientrelaterte oppgaver som for eksempel økonomi, 

renhold og innkjøp (Holen, 2012). Jeg har ikke funnet en tydelig definisjon på hvilke 

faggrupper som fast skal inngå i klinisk service, men en engelsk oversikt rommer 13 ulike fag 

(Lovegrove og Goh, 2009). De fem faggruppene som inngår i min definisjon er blant de 

faggruppene som nevnes i paraplybetegnelsen. Min avgrensning er valgt fordi det er disse fem 

faggruppene som tilhører klinisk service i det helseforetaket denne studien er utført i.  

 

I engelskspråklig litteratur omtales klinisk service som allied health. Navnet har sin 

opprinnelse fra at fagene ble regnet som underlagt medisinske fag (Saks, 2009). Selv om 

faggruppene flere steder er samlet i et fellesskap, beholder de likevel en sterk fagidentitet 

(Boyce, 2006). Det er i flere land et økende fokus på potensialet innenfor klinisk service, og 

hvordan disse faggruppene kan bidra til å løse de kommende utfordringene i helsetjenesten 

(Lovegrove og Goh, 2009).   

 

1.2.1 Klinisk service i Norge  
En gjennomgang av avdelingsoversikter på norske helseforetaks internettsider viser at 

faggruppene er ulikt organisert ved ulike helseforetak. Helseforetakenes geografi, størrelse og 

faglige behov kan tenkes å ha betydning for den lokale organiseringsformen. På de store 

universitetssykehusene finnes det flere steder større samlinger av en eller flere av de fem 

faggruppene som min studie omhandler, og nivået faggruppene er plassert på i organisasjonen 

er varierende (Helse-Bergen, u.å; Oslo Universitetssykehus, u.å.; St. Olav, u.å.; 

Universitetssykehuset Nord-Norge u.å.).   
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1.3 Presentasjon av studieobjektet 
En innføring i organiseringen av klinisk service i det helseforetaket der denne studien er utført 

er nødvendig før videre lesning. Jeg har ikke funnet et samlet, formelt organisasjonskart for 

klinisk service innenfor foretaket. Opplysningene under er derfor basert på foretakets 

organisasjonskart for de ulike klinikkene, tilgjengelige på foretakets intranettsider. Min egen 

kjennskap til organiseringen av klinisk service i foretaket har bidratt til at jeg lettere har 

kunnet innhente denne informasjonen.  

 

Helseforetaket er inndelt i fem nivåer. Under den øverste ledelsen på nivå en, ligger 

klinikkene på nivå to. Klinikkene er videre delt i avdelinger på nivå tre, deretter seksjoner på 

nivå fire og til sist enheter på nivå fem. Klinisk service er hovedsakelig organisert i fem av de 

somatiske klinikkene i helseforetaket. I de klinikkene som organiserer klinisk service finnes 

ulike organiseringsmodeller. I to klinikker finnes en egen avdeling for klinisk service på nivå 

tre, som er videre inndelt i seksjoner på nivå fire. I de tre andre klinikkene som organiserer 

større grupper av klinisk service, er klinisk service lagt inn under andre avdelinger på nivå tre 

og har sin ledelse på seksjonsnivå (nivå fire), eventuelt også på enhetsnivå (nivå fem).  

 

Siden klinisk service ikke finnes i alle klinikker og avdelinger, yter de fleste klinisk service-

seksjoner tjenester utover grensene til den avdelingen de selv er organisert i. En del yter også 

tjenester til andre klinikker enn sin egen.  

 

I tillegg til de større og klart definerte klinisk service-gruppene nevnt over, finnes det i flere 

klinikker også mindre grupper og enkeltpersoner fra en eller flere av de fem faggruppene. 

Disse inngår i ulike tverrfaglige avdelinger, seksjoner og enheter.  

 

I organisasjonsstrukturen er det opprettet særfaglige nettverk for flere av klinisk service-

fagene, og det finnes helsefaglige rådgivere i hver klinikk. Nettverk og rådgivere har til 

hensikt å legge til rette for faglig utvikling, ivaretakelse og koordinering samlet. 

Helseforetaket har en egen fagdirektør for helsefag.  
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1.4 Studiens formål 
I forkant av denne studien utførte jeg litteratursøk for å bli kjent med det kunnskapsgrunnlaget 

som allerede finnes innenfor studiens tema. Jeg utførte søk i databasene PubMed, Scopus og 

Web of Science med kombinasjoner av søkeordene kommunikasjon (communicat*), klinisk 

service (allied health) og ledelse (manage*/administrat*/leader*), samt i Google Scholar med 

søkeordene kommunikasjon, klinisk service og ledelse på norsk og engelsk. Jeg fant da ingen 

relevante studier som direkte omhandlet ledelse av klinisk service og behovet for 

kommunikasjon med annen ledelse innenfor spesialisthelsetjenesten. Jeg fant derimot en 

systematisk gjennomgang av forskningslitteratur som omhandler ledelse og ledelsesutvikling 

innenfor klinisk service (Bradd mfl., 2017). Bradd og kolleger fant at litteraturen fokuserer på 

to hovedområder: hvordan lederstil påvirker lederens resultat, og resultatene av 

lederutviklingsprogrammer. Forfatterne anbefaler at det forskes videre på hvordan ledere for 

klinisk service kan påvirke standarden i helsetjenesten positivt (Bradd mfl., 2017).  

 

I Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) beskrives helselederes ansvar i de fire punktene 

strategisk ansvar, driftsansvar, personalansvar og kommunikasjonsansvar (Meld. St. 11, 2015-

2016). Denne oppgaven vil se nærmere på det fjerde og siste ansvaret, kommunikasjon. 

Kommunikasjon regnes som en hjørnestein for vellykket ledelse (Arnulf, 2012), og særlig 

ledere med en viss erfaring fremhever kommunikasjonens betydning for god ledelse (Nordby, 

2009). For å kunne utvikle tjenester som kan ha positiv påvirkning på helsetjenestens standard 

innenfor spesialisthelsetjenesten, vil ledere av klinisk service i helseforetaket jeg undersøker i 

denne studien naturlig nok ha behov for kommunikasjon med sine samarbeidspartnere. 

 

På bakgrunn av mine begrensede funn innenfor området klinisk service og 

lederkommunikasjon, kan det se ut til at jeg har avdekket et kunnskapshull i 

forskningslitteraturen. Denne studien har derfor til hensikt å undersøke hvilken betydning 

kommunikasjonen med avdelings- og klinikkledere har for seksjonsledere av klinisk service i 

spesialisthelsetjenesten. I dette ligger også å undersøke hvordan seksjonslederne opplever sine 

muligheter for å medvirke i og påvirke prosesser og beslutninger gjennom de 

kommunikasjonslinjene som finnes i dag. Ved å undersøke kommunikasjonens betydning sett 

fra seksjonslederperspektivet er denne studiens hensikt også å skape grunnlag for større 

forståelse innenfor et til nå lite utforsket felt i spesialisthelsetjenesten, noe som kan åpne for 

videre forskning innenfor feltet.   
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1.5 Forskningsspørsmål og problemstilling 
Med utgangspunkt i studiens formål har denne studien følgende hovedproblemstilling:   

 

”Hvilken betydning har kommunikasjon med klinikk- og avdelingsledere for 

seksjonsledere av klinisk service i helseforetaket?”  

 

Problemstillingen er operasjonalisert i tre forskningsspørsmål:  

1) Hvordan opplever og vekter seksjonsledere av klinisk service kommunikasjonen med 

de ulike ledernivåene i helseforetaket? 

2) Hvilken betydning har kommunikasjon med klinikk- og avdelingsledere for 

seksjonsledernes opplevelse av klinisk service-fagenes synlighet og involvering? 

3) Hvilke kommunikasjonsutfordringer opplever seksjonsledere av klinisk service? 

1.6 Studiens avgrensninger 
Denne studien tar kun for seg klinisk service i somatiske klinikker i helseforetaket, og vil 

dermed ikke inkludere helseforetaket fullstendig. I seksjoner der klinisk service-ansatte er 

organisert sammen med andre faggrupper som faller utenfor oppgavens definisjon på klinisk 

service, er det satt en grense på at ansatte fra de fem faggruppene utgjør minst 50% av 

seksjonen. Informantene har seksjonslederansvar for sine ansatte. 

 

1.7 Oppgavens oppbygning 
I kapittel 2 vil jeg gjennomgå den teoretiske rammen innenfor temaet kommunikasjon.  

Kapittel 3 handler om metoden som er benyttet, og jeg redegjør for mine metodiske valg og 

reflekterer rundt metoden jeg har benyttet. Resultatene fra studien presenteres i kapittel 4. I 

kapittel 5 diskuteres resultatene opp mot mine forskningsspørsmål. Oppgavens kapittel 6 

inneholder en oppsummering der jeg besvarer studiens hovedproblemstilling ut fra de funnene 

jeg har gjort, og presenterer mine anbefalinger for videre praksis og forsking innenfor feltet.  
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2 TEORETISK RAMME 
I dette kapittelet gis en innføring i teori som kan bidra til å belyse oppgavens tematikk. Teori 

om kommunikasjon og kommunikasjon blant helseledere er da grunnleggende. Det er ikke 

min hensikt å presentere all teori innenfor disse områdene, og jeg har derfor valgt de 

teoretiske tilnærmingene som jeg anser som både relevante og sentrale. Andre tema som faller 

utenfor dette vil belyses med supplerende litteratur i diskusjonen.  

2.1 Kommunikasjon, introduksjon 
Effektiv kommunikasjon blir ofte omtalt som en nøkkelfaktor i velfungerende organisasjoner. 

Kommunikasjon kan ha flere funksjoner, og noen av dem er i følge Jacobsen og Thorsvik 

(2013) å formidle informasjon, legge grunnlag for planlegging, formulere mål, utvikle 

strategi, styre og koordinere adferd, bygge relasjoner og koble organisasjonen sammen i 

nettverk, og utvikle kultur.  

 

Det finnes et mangfold av teorier som omhandler kommunikasjon. I Eide og Eides  

skjematiske og forenklede modell for lineær kommunikasjon defineres en sender, en mottaker 

og et budskap som skal overføres (Eide og Eide, 2007). Denne oppgaven går noe utover dette. 

Jacobsen og Thorsvik (2013) viser til at budskapet først må kodes av sender, deretter fortolkes 

av mottaker. Selv om informasjonen fortolkes er det ikke nødvendigvis slik at den forstås på 

den måten sender hadde ment, noe de fleste antakelig har erfart en rekke ganger både i rollen 

som sender og mottaker. For at kommunikasjonen skal sees som effektiv, mener derfor 

Jacobsen og Thorsvik (2013) at mottaker må tolke meningen i budskapet på en måte som 

samsvarer med senderens intensjoner.  

 

Kommunikasjonen har dermed to perspektiver. På den ene siden skal et budskap overføres, og 

på den andre siden skal budskapet deles ved at det tolkes og forstås noenlunde likt 

(Falkheimer og Heide, 2014). Jacobsen og Thorsvik (2013) argumenterer for at ideer, 

holdninger og følelser overføres fra en person eller en gruppe til en annen gjennom 

kommunikasjon. Egne erfaringer og kunnskaper kan påvirke hvordan man forstår både verbal 

og nonverbal kommunikasjon, og forståelsen er også preget av hvilke forestillinger som 

finnes innenfor området man kommuniserer. Dette kan føre til at de ordene som blir sagt 
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oppfattes annerledes av mottakeren enn hvordan avsenderen i utgangspunktet mente sitt 

budskap (Falkheimer og Heide, 2014). Jeg vil komme tilbake til dette i kapittel 2.2.  

 

Det finnes også et relasjonsaspekt i kommunikasjon som vi ikke alltid er like oppmerksomme 

på (Handal og Lauvås, 1999), og man kan si at relasjoner både skapes og opprettholdes 

gjennom kommunikasjon (Arnulf, 2014). Gjennom relasjonsaspektet inneholder 

kommunikasjonen ”en stadig definering og omdefinering av relasjonen mellom de partene 

som den omfatter” (Handal og Lauvås, 1999 s. 72), og spørsmål om makt, grad av tillit og 

intimitet er sentrale i dette aspektet.  

 

2.2 Faktorer som har betydning for effektiv 
kommunikasjon 
Som tidligere nevnt defineres effektiv kommunikasjon av Jacobsen og Thorsvik (2013) ved at 

mottaker oppfatter budskapet på den måten sender har tenkt. Hvordan mottaker oppfatter 

budskapet avhenger av flere faktorer, og jeg vil her ta for meg fire av faktorene som Jacobsen 

og Thorsvik (2013) beskriver.  

 

For det første må det brukes et språk som mottaker forstår. Nordby (2009) kaller dette for 

mottakerens forståelseshorisont, og viser med dette til at sender må forstå språket og kulturen 

mottaker er en del av. Det kan samtidig diskuteres om det å ha en felles forståelseshorisont i 

utgangspunktet er grunnleggende for at effektiv kommunikasjon skal finne sted. Nordby 

(2009) argumenterer til en viss grad for dette. Han foreslår derfor at parter med ulike 

horisonter, for eksempel ulik yrkesbakgrunn innenfor helsevesenet, bør skape et minimum av 

felles forståelsesgrunnlag for å lette kommunikasjonsprosessen (Nordby, 2009).  

 

De to neste faktorene vektlegger at både kommunikasjonskanal og budskapets form og 

innhold må være kjent og relevant for mottaker. Sender må kjenne til og benytte 

kommunikasjonskanaler som benyttes i mottakers del av organisasjonen. Videre må 

budskapet ha en form og et innhold som legges merke til. Sender må altså forstå hvilke typer 

meldinger som legges merke til hos mottaker (Jacobsen og Thorsvik, 2013).  
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Den fjerde faktoren Jacobsen og Thorsvik (2013) trekker frem handler om ”timing”. For at 

budskapet skal få oppmerksomhet, må det gis på et tidspunkt som gjør at det ikke drukner i 

annen informasjon. Dette krever at sender må forstå hvilken annen informasjon budskapet 

potensielt må konkurrere med. 

 

2.3 Hva påvirker valg av kommunikasjonskanal? 
Eksempler på vanlige kommunikasjonskanaler blant helseledere er som i de fleste andre 

organisasjoner e-post, telefon og muntlig samtale. Hvilken kommunikasjonskanal sender 

benytter kan ha betydning for både senders utforming og mottakers tolkning av budskapet. 

Jacobsen og Thorsvik (2013) mener at flere forhold kan påvirke valget av 

kommunikasjonskanal, som behovet for rask tilbakemelding, behovet for konfidensialitet, 

behovet for at informasjonen er etterprøvbar, og muligheten for å overføre rik informasjon.  

 

Kjennetegnet på en kommunikasjonskanal som formidler rik informasjon er i følge Jacobsen 

og Thorsvik (2013) at den kan overføre mange ulike signaler samtidig. På grunn av dette blir 

skriftlig kommunikasjon ofte regnet som mindre rik enn muntlig, fordi det i skriftlig 

kommunikasjon ligger begrensninger både på hvor mye informasjon som kan overføres og 

hvor raskt mottaker kan gi tilbakemelding (Jacobsen og Thorsvik, 2013). Dette kan best 

illustreres med et eksempel i form av forskjellen på e-post med felles informasjon og en 

personlig samtale. I en samtale kan mottaker gi rask tilbakemelding, og begge parter får 

mulighet for å benytte et naturlig språk og tilpasse meldingene til hverandre. Den personlige 

samtalen vil også inneholde non-verbal kommunikasjon i form av kroppsspråk og følelser, 

som kan gi viktig informasjon og påvirke hvordan budskapet tolkes. I en samtale har også 

sender større mulighet for å tilpasse innholdet kun til én mottaker.  

 

2.4 Kommunikasjonens retning og innhold 
I et helseforetak, som i andre organisasjoner, vil kommunikasjonen kunne sies å ha ulike 

retninger avhengig av hvem som kommuniserer. Kommunikasjon som foregår mellom ansatte 

på ulike nivåer i organisasjonen kan betegnes som vertikal (Jacobsen og Thorsvik, 2013), og 

den vertikale linjen kan da gå både oppover og nedover avhengig av hvor i organisasjonen 

man befinner seg som sender eller mottaker. En kommunikasjon mellom ansatte på samme 
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nivå kan betegnes som horisontal (Jacobsen og Thorsvik, 2013), og foregår da mellom ansatte 

som tilhører den samme enheten, eller ulike enheter som er på samme nivå i organisasjonen.  

 

Jeg vil videre se nærmere på hvordan formell kommunikasjon i kunnskapsorganisasjoner kan 

ha ulikt innhold og formål i de forskjellige retningene, med bakgrunn i blant annet Lunenburg 

(2010). 

 

2.4.1 Vertikal kommunikasjon nedover i organisasjonen 
Overordnede føringer, målsetninger og retningslinjer sendes i hovedsak fra toppen og nedover 

i helseforetaket, og er et eksempel på vertikal kommunikasjon nedover. Informasjonen gjøres 

kjent i foretaket ved at alle ledere på hvert nivå videresender til sine ansatte. Vertikal 

kommunikasjon nedover i organisasjonen er dermed ofte en måte å gi instruksjoner, 

informasjon og direktiver til organisasjonens medlemmer (Lunenburg, 2010).  

  

En utfordring som kan oppstå innenfor vertikal kommunikasjon som går nedover i 

organisasjonen er at innholdet i informasjonen kan bli fordreid på veien fra avsender til 

mottaker (Lunenburg, 2010). I et helseforetak bestående av mange nivåer og ulike 

yrkesgrupper, kan det tenkes at en av årsakene til at informasjonen fordreies være at man har 

mindre kjennskap til det tema som kommuniseres om. Dersom budskapets format er ukjent 

eller utilgjengelig kan det fortolkes eller feiltolkes på veien. Informasjonen kan også tenkes å 

endre innhold dersom den går via mange ledd (Jacobsen og Thorsvik, 2013). Dette vil også 

være avhengig av hvilken informasjonskanal som benyttes. En skriftlig e-post som 

videresendes endrer ikke innhold, men innholdet kan være dårlig tilpasset mottakerens 

forutsetninger og dermed forstås annerledes av mottaker enn det som var senders intensjon. 

For eksempel vil helseforetakets oppdragsdokument være forståelig og relevant for ledere på 

de øverste nivåene, men kan oppleves mindre relevant og kanskje også mindre forståelig på 

seksjons- og enhetsnivå fordi denne mottakeren ikke har de samme forutsetningene for å tyde 

innholdet.  

	

2.4.2 Vertikal kommunikasjon oppover i organisasjonen 
Kommunikasjonen som går vertikalt oppover i organisasjonen kan gi signaler om hvorvidt de 

ansatte har forstått informasjonen som har kommet til dem gjennom den vertikale 

kommunikasjonen nedover. Samtidig er den vertikale kommunikasjonen oppover viktig for å 
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videreformidle informasjon om utfordringer, resultater og arbeidet som utføres (Lunenburg, 

2010). 

 

I en hierarkisk organisasjon som et helseforetak utgjør, vil det være flest ledere på de laveste 

nivåene. Desto lenger opp i organisasjonen man kommer, jo færre ledere finnes. Dersom en 

avdelingsleder på nivå tre mottar informasjon fra femten ulike seksjonsledere på nivå fire, er 

det forståelig at informasjonen må filtreres for at informasjonsmengden skal være håndterbar 

for avdelingslederen. En slik filtreringsprosess kan føre til at viktig informasjon går tapt 

(Jacobsen og Thorsvik, 2013). Dersom informasjonen må gå via mange ledd før den når 

beslutningstakerne, vil dette kunne føre til lengre tid før beslutninger blir tatt, og på den 

måten være en forsinkende faktor i hierarkiet. Jacobsen og Thorsvik (2013) mener at et 

velfungerende hierarki medvirker til å filtrere ut irrelevant informasjon slik at lederne på de 

høyere nivåene kan fokusere på den informasjonen som er viktigst. De trekker også frem at 

det kan være vanskelig for overordnede å få sikker informasjon om arbeidet som de 

underordnede gjør. Informasjonen som når de overordnede kan være upålitelig eller 

utilstrekkelig, fordi de underordnede ikke frivillig vil gi informasjon til sine overordnede som 

stiller dem eller deres ansatte i et dårlig lys (Jacobsen og Thorsvik, 2013).  

 

2.4.3 Horisontal kommunikasjon 
Kommunikasjon mellom de ulike seksjonsledere i helseforetak, på tvers av sine respektive 

avdelinger, er som nevnt et eksempel på horisontal kommunikasjon. Horisontal 

kommunikasjon kan på en måte betegnes som uformell kommunikasjon, og den eksisterer for 

å øke koordineringen av arbeidsoppgaver (Lunenburg, 2010). Jeg vil komme tilbake til hvilke 

andre funksjoner uformell kommunikasjon kan ha.   

 

Det er oftere kommunikasjon mellom ansatte i en formell enhet enn mellom ansatte i ulike 

enheter innenfor organisasjonen, og mengden av kommunikasjon reduseres ofte når den må 

krysse en formell organisatorisk grense (Jacobsen og Thorsvik, 2013). Dersom det skal 

utføres oppgaver som krever samarbeid vil det erfaringsmessig også være behov for å kunne 

snakke sammen og koordinere arbeidet rundt oppgavene. For eksempel må en leder av klinisk 

service prioritere sine faglige ressurser på bakgrunn av de ulike avdelingenes 

behandlingsbehov, og en endring i en avdelings innsatsområde vil også påvirke behovet for 

tjenestene klinisk service yter. En stor intern avhengighet for å koordinere arbeid gir dermed 
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også et behov for at den formelle strukturen er tilrettelagt for at effektiv og god horisontal 

kommunikasjon kan foregå (Jacobsen og Thorsvik, 2013).  

 

2.4.4 Uformell kommunikasjon 
Uformell kommunikasjon har i følge Jacobsen og Thorsvik (2013) flere viktige funksjoner. 

Den medvirker til å skape samhold og tillit i grupper, den medvirker til å sosialisere nyansatte 

inn i eksisterende kultur, og det utvikles felles kognitivt rammeverk på bakgrunn av delte 

erfaringer, oppfatninger og meninger. Ved at ansatte kan prøve ut ulike fortolkninger på 

hverandre er det et supplement til formell kommunikasjon. Den uformelle kommunikasjonen 

kan skape refleksjon og fremme læring hos den enkelte, og koble de ansattes læring sammen.  

 

Jacobsen og Thorsvik (2013) mener videre at alt som ledere gjør og formidler er tema som 

blir gjennomgått i den uformelle kommunikasjonen. De mener at uformell kommunikasjon 

også fungerer som en viktig kilde til informasjon, og at ledere bør benytte uformelle 

kommunikasjonsnettverk som et tilskudd til den formelle kommunikasjonen for å skape 

engasjement, formidle informasjon og skape motivasjon.  

 

2.5 Kommunikasjon og 
kommunikasjonsutfordringer blant helseledere 
Ledelse kan sees på som ”å påvirke innsatsvilje og samarbeide mot et felles mål” (Arnulf, 

2012 s. 9). Nordby (2009) mener at lederen gjennom sin stilling har et særskilt ansvar for å 

oppnå og sikre god kommunikasjon på tvers av de motsetningene som finnes i profesjoner, 

verdigrunnlag og kompleksitet. En god kommunikasjon kan bidra til å nå målet, og den kan 

også bidra til å enten unngå eller løse problemer på en bedre måte (Nordby, 2009). Brønn 

(2014) hevder at evnen til å ”levere informasjon, holde orden på hvem som gjør hva, og dele 

kunnskap” (Brønn, 2014 s. 65) kan bli mer og mer komplisert i store, voksende 

organisasjoner. Kommunikasjonen blir sett på som viktig, men den får lite oppmerksomhet. 

Alle tror de får det til, men kommunikasjonen blir ikke forankret institusjonelt, og den blir 

misforstått (Brønn, 2014). Siden kommunikasjon og ledelse er så tett sammenvevd, kan man 

si at ledelse er en form for kommunikasjon (Arnulf, 2014). 
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Selv om det fra mitt ansattperspektiv kan være ønskelig å alltid forstå bakgrunnen og kunne 

påvirke beslutningen i avgjørelser som tas, er hierarkiet like fullt slik at det er lederen som 

skal ta beslutningen til sist. Når saker som skal besluttes krever tid og samarbeid i en stor 

organisasjon, har jeg erfart at mangel på ressurser og tid kan være med på å gjøre det 

vanskelig å diskutere sine synspunkter for å bedre bli enige før beslutningen skal tas. For å 

skape en større forståelse for beslutningen og minske den psykologiske avstanden mellom de 

ansatte og nivået der beslutningen er tatt, kan man realitetsorientere sine ansatte og forklare 

”hvorfor” (Nordby, 2009), uansett om det omhandler selve beslutningsgrunnlaget eller en 

eventuell mangel på forklaring i forkant.  

 

Det å kommunisere sine ansattes arbeidssituasjon oppover i organisasjonen kan være 

utfordrende for lederen, særlig dersom lederen selv ikke er tett på den ansattes arbeidshverdag 

(Nordby, 2009). Det er et økende økonomisk fokus i helsetjenesten som fører til at lederne i 

større grad opplever et krysspress, en kombinasjon av press ovenfra med krav om effektivitet 

og oppnådde resultatmål og press nedenfra begrunnet i klinisk logikk som setter helbredelse 

foran økonomi (Nordby, 2009). Det er vanskelig å bestride det faktum at et fenomen virker 

sterkere jo nærmere man selv er, og jeg har selv erfart i mange tilfeller at den erfaringsbaserte 

kunnskapen i helsefagene er vanskelig å kommunisere videre til beslutningstakere kun ved 

hjelp av ord. Dersom de ansatte har et inntrykk av at lederen mangler innsikt i deres hverdag 

kan det føre til tap av tillit og respekt til lederen (Nordby, 2009).  

 

 



13 
  

3 METODE 
I dette kapittelet presenteres oppgavens forskningsmetode, og de metodiske valg og 

refleksjoner jeg har gjort i løpet av trinnene i forskningsprosessen.  

 

3.1 Studiedesign  
For å besvare oppgavens problemstilling har jeg valgt kvalitativ metode. Årsaken til dette 

valget er todelt. For det første er denne studiens hensikt å undersøke seksjonsledernes egne 

opplevelser og erfaringer med kommunikasjon. Ut fra dette ser jeg kvalitativ metode som 

godt egnet, fordi det gir mulighet for å ”oppnå en forståelse av sosiale fenomener på bakgrunn 

av fyldige data om de personer og situasjoner vi studerer” (Thagaard, 2009 s.11-12).  

 

Den andre årsaken til at jeg ser kvalitativ metode som godt egnet er at jeg tar for meg et felt 

der kunnskapsgrunnlaget er begrenset. Resultatene fra mine litteratursøk i forkant av denne 

studien viste at området som studien omhandler er lite utforsket. Ved å bruke en kvalitativ 

tilnærming får man mulighet til å skape et grunnlag for en større forståelse for feltet som 

undersøkes (Malterud, 2017), og denne studien kan derfor også åpne for videre forskning 

innenfor feltet.   

 

Studien har en vid problemstilling og designet kan sees som eksplorativt, siden den utforsker 

et område som foreløpig er lite kjent i forskningssammenheng.  

 

Datamaterialet i studien er innhentet ved hjelp av individuelle, semistrukturerte intervjuer.  

 

3.2 Datainnsamling 
I denne studien har jeg innhentet informantenes egne opplevelser og erfaringer rundt temaet 

jeg undersøker. Siden formålet med forskningsintervjuet er å ”forstå sider ved 

intervjupersonens dagligliv, fra hans eller hennes eget perspektiv” (Kvale og Brinkmann, 

2015 s. 42), anser jeg intervju som et metodisk hensiktsmessig valg for å besvare min 

problemstilling.  
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3.2.1 Det kvalitative forskningsintervju 
Forskningsintervjuet har som mål å produsere kunnskap i en samtale mellom to personer. 

Samtidig finnes det i intervjusituasjonen også et mellommenneskelig samspill som påvirker 

hvordan kunnskapen produseres. Det er derfor viktig at intervjueren både er oppmerksom på 

og i stand til å behandle den mellommenneskelige dynamikken som finnes i samspillet (Kvale 

og Brinkmann, 2015). 

 

Det finnes ulike måter å strukturere et intervju på, og graden av styring fra forskerens side kan 

defineres fra en åpen samtale med et gitt hovedtema til strengt strukturert med faste spørsmål 

i fast rekkefølge. I denne oppgaven har jeg benyttet semistrukturerte individuelle intervjuer. I 

tråd med anbefalinger hos Kvale og Brinkmann (2015) har jeg utarbeidet en intervjuguide 

(vedlegg 1) med faste temaer som intervjuet skal dekke, og forslag til spørsmål tilknyttet de 

ulike temaene. Dette var et hensiktsmessig valg siden jeg ønsket å få informasjon om 

bestemte temaer, og det var nødvendig for å ha mulighet til å sammenligne de ulike 

informantenes opplevelser rundt temaene. Intervjusituasjonen ble derfor en delvis styrt 

samtale, men det var likevel rom for at informantene fikk legge vekt på det som var viktig for 

dem å snakke om.  

 

Jeg har bevisst valgt å benytte individuelle intervjuer i stedet for andre typer intervju. Min 

hensikt var at informantene skulle få tid og mulighet til å dele egne tanker og erfaringer rundt 

temaet, og siden temaet kanskje kunne være sensitivt ønsket jeg at de skulle ha mulighet til å 

uttale seg uten at andre overhørte dem. Fokusgruppeintervjuer ble vurdert som 

fremgangsmåte tidlig i forskningsprosessen, men valgt bort fordi en slik intervjusituasjon ikke 

ville ivareta det siste punktet. 

 

3.2.2 Utvalg og rekruttering 
Informantene i denne studien har seksjonslederansvar for klinisk service i forskjellige 

klinikker i helseforetaket. Jeg anser disse seksjonslederne som egnede informanter med høy 

informasjonsstyrke (Malterud, 2017), siden de har førstehånds kjennskap til temaet som 

undersøkes. På grunn av klinisk service-fagenes varierende organiseringsform i helseforetaket 

var det nødvendig å presisere begrepet ”seksjonsleder”, som beskrevet i kapittel 1 under 

studiens avgrensninger. Jeg søkte et strategisk utvalg (Malterud, 2017), altså et utvalg som var 

best mulig sammensatt i forhold til hvilke av de fem klinisk service-fagene informantene 
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ledet, og hvilken av de fem somatiske klinikkene de tilhørte. Hensikten med en slik variasjon 

var å skape bredde i materialet, for å kunne belyse min problemstilling fra de ulike 

hverdagene informantene befant seg i. Jeg vurderte at 8-10 informanter med variasjon i fag- 

og klinikktilhørighet ville være tilstrekkelig til å belyse temaet, og samtidig gjennomførbart 

innenfor studiens praktiske rammer.  

 

Jeg brukte helseforetakets klinikkvise organisasjonskart for å identifisere de aktuelle 

informantene. Siden organisasjonskartet i noen klinikker viste seg å være utdatert og/eller 

mangelfullt, ble noen informanter også identifisert via snøballteknikk (Malterud, 2017), at en 

allerede inkludert informant oppga informasjon om en mulig ny informant. Totalt ble 16 

mulige informanter identifisert.  

 

Videre planlagt fremgangsmåte var å kontakte seksjonsledere i ulike klinikker og med ulik 

fagtilhørighet. Det lokale personvernombudet krevde imidlertid avdelingsleders skriftlige 

godkjenning av sine underordnede seksjonslederes deltakelse. Jeg tok derfor først kontakt 

med de mulige informantenes åtte avdelingsledere på e-post, og ba om godkjenning til å 

invitere de mulige informantene. Avdelingslederne fikk i denne e-posten også informasjon om 

studien, og kopi av informasjonsskriv og samtykkeskjema til informantene. Syv 

avdelingsledere responderte positivt etter 1-2 forespørsler i løpet av en tre ukers periode, en 

avdelingsleder besvarte ikke henvendelsene. Kopi av avdelingsledernes godkjenning ble 

fortløpende sendt til lokalt personvernombud for arkivering.  

 

Etter at avdelingslederne hadde gitt sine godkjenninger hadde jeg 14 mulige informanter. 

Disse mottok e-post som besto av en tekst med kort informasjon om studiens innhold og 

hensikt sammen med en invitasjon til deltakelse, og informasjonsskriv og samtykkeskjema 

vedlagt til gjennomsyn. Åtte av informantene responderte positivt i løpet av kort tid, fire 

responderte positivt etter ny henvendelse cirka to uker senere. En informant hadde ikke 

mulighet til å delta, og en informant besvarte ikke forespørselen. Totalt 12 informanter ønsket 

å delta i studien.  

 

Min plan om å ha strategisk bred spredning på informantene i forhold til fag- og 

klinikktilhørighet lyktes ikke fullt ut. Utvalget ble derfor noe preget av tilgjengelighet 

(Malterud, 2017). Siden det var utfordrende å få en samlet oversikt over mulige informanter 
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kan det også tenkes at jeg ikke har funnet frem til alle som kunne deltatt i studien. Ved 

datainnsamling skal målet være å oppnå metning, noe som innebærer at det er sannsynlig at 

flere intervjuer ikke vil bidra med ny kunnskap (Malterud, 2017). Totalt fikk jeg flere 

informanter enn jeg forventet når jeg startet opp med studien, noe som kan tyde på at jeg har 

valgt et tema som var interessant for informantene. Alle fag og klinikker ble representert, og 

jeg opplevde etterhvert at informantenes svar innenfor mange av temaene pekte i samme 

retning og at ikke nye og hittil ukjente momenter kom til. Selv om jeg ikke kan utelukke at et 

enda større utvalg ville gitt mer informasjon, kan dette tyde på at jeg lyktes med å oppnå en 

viss grad av metning for temaet jeg ønsket å belyse.  

 

3.2.3 Intervjuguide 
Med utgangspunkt i hovedproblemstilling og forskningsspørsmål utarbeidet jeg en 

intervjuguide (vedlegg 1). Mer om utarbeidingen i forkant av intervjuene finnes i kapittel 

3.4.2 om validitet. Det ble gjort små endringer i ordlyden på et par av spørsmålene etter at det 

første intervjuet var gjennomført, siden jeg opplevde at informanten synes disse spørsmålene 

var uklare og måtte omformulere meg under intervjuet.  

 

Intervjuguiden besto av fire hovedtemaer: kommunikasjon med egen klinikk- og 

avdelingsledelse, opplevelse av synlighet og involvering, kommunikasjon med andre ledere 

utenfor egen lederlinje, og ledelse av klinisk service i sykehus. Under hvert hovedtema ble det 

satt opp undertemaer i stikkordsform, og forslag til spørsmål som kunne bidra til å belyse min 

problemstilling. Intervjuguiden besto for det meste av åpne spørsmål slik at informantene selv 

kunne legge vekt på det som var viktig for dem, men også noen lukkede spørsmål.  

 

Jeg gjorde direkte avtale om intervju med de informantene som ønsket å delta. Informantene 

valgte selv om de ønsket å gjennomføre intervjuet på egen arbeidsplass eller i lokaler som jeg 

skaffet, noe som førte til at de fleste intervjuene ble holdt på ulike steder. Alle intervjuer ble 

gjennomført i informantenes arbeidstid, i perioden juli-september 2018. Samtykkeskjema ble 

signert før intervjuet startet. 

 

3.2.4 Gjennomføring av intervjuene 
Hvert intervju ble innledet med en fast introduksjonstekst for å sikre at alle fikk samme type 

og mengde informasjon, og for å sette en ”ramme” rundt situasjonen. Teksten inneholdt en 
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oversikt over intervjuets fire hovedtemaer, påminnelse om informantenes frivillighet og 

mulighet til å når som helst trekke sitt samtykke uten å oppgi grunn, og jeg understreket mitt 

ansvar for informantenes anonymitet. Alle fikk anledning til å stille spørsmål før intervjuet 

startet (Kvale og Brinkmann, 2015) dersom noe var uklart for dem eller mangelfullt 

kommunisert fra min side. Noen ønsket da en grundigere forklaring på hvordan data skulle 

anonymiseres, og dette ble utdypet før intervjuet startet.   

 

Intervjuet startet med faktaopplysninger om informantene. Disse opplysningene ble ikke tatt 

opp på lydopptak, men ble nedtegnet på papir og vil presenteres i kapittel 4.1. Resten av 

intervjuet ble tatt opp med lydopptaker av typen Olympus VN-541PC. I alle intervjuene ble 

samtlige hovedtemaer og undertemaer gjennomgått, men informantenes svar på de første 

spørsmålene spilte inn på hvor mange av de ulike forslagene til spørsmål som ble stilt. I 

mange av intervjuene dekket informantene flere undertemaer etter å ha blitt stilt et åpent 

innledningsspørsmål, og jeg brukte da intervjuguiden som sjekkliste for å sikre at alle 

undertemaer ble gjennomgått. I noen intervjuer var det behov for å stille en større mengde 

spørsmål fra intervjuguiden. Underveis stilte jeg av og til inngående spørsmål (Kvale og 

Brinkmann, 2015), og jeg brukte oppsummering for å tilstrebe at jeg oppfattet informantenes 

budskap slik de selv mente det. Jeg brukte også oppfølgingsspørsmål (Kvale og Brinkmann, 

2015) for å få mer informasjon om enkelte temaer. Det at jeg hadde overordnet kunnskap om 

klinisk service men samtidig manglet førstehånds kjennskap til temaene som ble snakket om, 

bidro til at jeg kunne inneha det som Kvale og Brinkmann betegner som en ”kvalifisert 

naivitet” (2015, s. 49). Intervjuenes varighet var 43-88 minutter, med et gjennomsnitt på 56 

minutter.  

 

Under alle intervjuene fokuserte jeg bevisst på min rolle som forsker, og på hvordan mine 

ordvalg og mitt kroppsspråk kunne påvirke situasjonen. Jeg opplevde at informantene var 

engasjerte i oppgavens tema, og at de i stor grad ønsket å dele sine tanker og erfaringer. Av og 

til opplevde jeg at informantene kom med uttalelser som ikke helt samsvarte med hva de 

tidligere hadde sagt om det samme temaet tidligere i intervjuet. Noen ganger fulgte jeg det 

opp, andre ganger ble jeg ikke bevisst på dette før jeg transkriberte intervjuet. Manglende 

samsvar i svarene kan være et uttrykk for at jeg har vært uklar i mine spørsmål. På den andre 

siden kan dette i følge Kvale og Brinkmann (2015) også ha sammenheng med at informanten 
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var ambivalent til emnet, eller reflekterte mer over emnet i løpet av intervjuet og dermed 

forandret sin mening underveis.  

 

I de fleste av intervjuene opplevde jeg en god flyt, mens det i noen få av intervjuene var mer 

taushet der jeg lot informanten få tid til å tenke uten at jeg avbrøt med nye spørsmål. Jeg 

avsluttet alle intervjuene med et åpent spørsmål om det var noe mer informanten selv ønsket å 

ta opp (Kvale og Brinkmann, 2015), i tilfelle informantene hadde flere synspunkter om 

temaet. Noen av informantene ønsket da å oppsummere eller understreke enkelte tema, mens 

andre ikke hadde flere kommentarer. Det var i de fleste intervjuene en merkbar endring i 

samtaleform når lydopptakeren ble skrudd av og intervjuet var ferdig. Praten gikk lettere, og 

flere av informantene oppsummerte mer av sine tanker og inntrykk i etterkant. Dette er ikke 

en del av mitt datamateriale. Før vi gikk fra hverandre ga mange også uttrykk for at de synes 

at dette var et viktig tema å belyse, og at de så frem til å lese oppgaven når den var ferdig.  

 

Umiddelbart etter intervjuet skrev jeg en kort logg om mine refleksjoner rundt 

intervjusituasjonen. Loggen gjorde det lettere å huske om det var elementer som kunne ha 

betydning for hvordan jeg husket situasjonen når jeg skulle transkribere og analysere dataene, 

og kan betraktes som et redskap for å øke forskerens bevissthet om egen rolle i 

intervjusituasjonen (Malterud, 2017).  

 

3.2.5 Analyse av datamaterialet  
Analysearbeidet er en prosess som starter allerede i transkriberingen, siden det her foretas en 

rekke valg og vurderinger når materialet skifter form fra tale til tekst (Kvale og Brinkmann, 

2015). Jeg transkriberte alle intervjuene den samme dagen som de var gjennomført, og fikk på 

den måten en stadig påminnelse om min egen rolle og mine ordvalg i intervjusituasjonen. 

Denne bevisstheten førte til at jeg justerte min intervjuteknikk underveis for å bedre følge opp 

informantenes uttalelser innenfor bestemte tema, og dette kan ha ført til et mindre rikt resultat 

i de første intervjuene. Mer om transkriberingsprosessen finnes senere i teksten, under fase 1 i 

analyseprosessen.  

 

Jeg har valgt å analysere mitt datamateriale ved hjelp av tematisk analyse. Dette er en metode 

for å identifisere, analysere og beskrive temaer i datamaterialet, og den beskrives som 

fleksibel fordi den ikke er knyttet til fast teori og epistemologi (Braun og Clarke, 2006). Med 
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min helsefaglige bakgrunn (se s.24) er likevel empiri og erfaringsbasert kunnskap en 

grunnleggende del av min verdensforståelse, som igjen vil ha betydning for hvordan jeg 

fortolker og koder materialet (Braun og Clarke, 2006).  

 

Temaene jeg fant i analysen er identifisert gjennom en induktiv tilnærming, noe som kan 

kalles en ”bottom-up” analyse (Braun og Clarke, 2006). Jeg har sett etter temaer som gjentok 

seg på tvers av materialet, uten at disse skulle passe inn i en forhåndsbestemt kode. Noen av 

temaene jeg fant har en sammenheng med temaene i intervjuguiden, mens andre ikke var 

spesifikt etterspurt. I dataanalysen har jeg valgt å gi en rik tematisk beskrivelse av materialet 

samlet, noe som anbefales når man undersøker områder der det finnes lite tidligere forskning 

eller når informantenes synspunkter om temaet er ukjent (Braun og Clarke, 2006). Dette 

samsvarer med denne studiens problemstilling.  

 

Fleksibiliteten som tematisk analyse inneholder kan skape utfordringer i møte med et 

omfattende datamateriale, og det er derfor vesentlig å følge oppskrift. Braun og Clarke (2006) 

anbefaler at analysen inneholder seks faser: 1) bli kjent med egne data, 2) lage grunnleggende 

koder, 3) søke etter tema, 4) ny gjennomgang av tema, 5) definere og navngi tema, og 6) 

produsere resultatrapport.  

 

Min analyse av datamaterialet fulgte i hovedtrekk fasene som Braun & Clarke (2006) 

beskriver, men det var behov for noen få egne tilpasninger. Fasene 3 og 4 som er beskrevet 

ovenfor ble i mitt tilfelle utført som en mer sammenhengende prosess uten klare skiller, og 

dette kan ha sammenheng med min begrensede erfaring med slike analyser. Selv om jeg her 

beskriver analysearbeidet oppdelt i faser, har jeg i flere omganger hatt behov for å gå frem og 

tilbake mellom de ulike fasene. Det har vært en kontinuerlig prosess med å se små deler av 

materialet opp mot sin fullstendige kontekst i transkripsjonene, og særlig i andre og tredje 

fase var dette nødvendig. Jeg har forsøkt å være bevisst min egen forforståelse og rolle som 

forsker gjennom hele prosessen, og samtidig være åpen for at mitt materiale kan ha flere 

betydninger enn den jeg umiddelbart ser.  

 

I min analyse av datamaterialet er det til slutt 5 identifiserbare faser: 

Fase 1: Bli kjent med egne data. Jeg transkriberte selv alle intervjuene, i verbatim versjon 

(Malterud, 2017). Bortsett fra små, språklige korrigeringer la jeg vekt på å bruke 
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informantenes ord så nøyaktig som mulig. Transkriberingen var tidkrevende, men gjorde også 

at jeg fikk gjenopplevd mine erfaringer og sett materialet fra en ny side. Refleksjonsloggen 

fra intervjuene gjorde også at jeg husket intervjusituasjonen bedre. Under transkriberingen ble 

identifiserbare opplysninger umiddelbart omskrevet og anonymisert etter beste evne, med 

fokus på å bevare meningsinnholdet i det som ble sagt. Jeg tok kontakt med en informant for 

at denne selv skulle få omformulere det jeg tenkte kunne være et identifiserbart språklig 

særtrekk. Den samlede mengden transkribert tekst utgjorde 131 sider med skrifttype Times 

New Roman, skriftstørrelse 12, enkel linjeavstand. Etter transkribering ble lydfilene slettet 

fortløpende.  

 

Når alle intervjuene var transkribert ble materialet lest på nytt i to omganger. Jeg så etter 

hvilke temaer som gjentok seg på tvers av materialet, og noterte ned ideer til undertemaer og 

videre analyse. Mye av det jeg fant var knyttet opp til undertemaene i intervjuet, mens noe 

skilte seg mer ut fra disse. Noe av materialet ble også foreløpig vurdert til ikke å kunne bidra 

til å belyse min problemstilling. Dette materialet ble lagt til side frem til et stykke inn i 

kodingen i fase 2.   

 

Fase 2: Koding av datamaterialet. Jeg utforsket de hovedtendensene jeg fant i fase 1, og så 

etter meningsinnholdet i de ulike utsagnene. Utsagnene ble deretter samlet i kategorier ut fra 

sitt meningsinnhold slik jeg forsto det. Ved å gå systematisk gjennom hele materialet fant jeg 

utsagn som for meg så ut til å handle om samme tema, og plasserte disse utsagnene sammen. 

Dette ga opphav til undertemaene. Utsagnene ble kodet i ulike farger for det tema som 

meningsinnholdet handlet om, for å lettere skille materialet fra hverandre og finne det igjen til 

senere faser. For eksempel ble alt som ble oppfattet til å handle om ”kommunikasjonens 

struktur” farget rosa, og ”personlige egenskaper” ble farget grønt. Noen deler av materialet 

inneholdt utsagn som i mine øyne passet til flere undertemaer, og disse ble foreløpig markert 

med flere farger. Deretter ble hvert undertema gjennomgått på nytt, for å se nærmere på om 

innholdet var fargekodet i forhold til hvordan jeg forsto meningsinnholdet. Nå så jeg at jeg 

ikke hadde vært helt konsekvent i hvordan jeg hadde plassert utsagnene, og måtte noen steder 

gjøre en ny vurdering av hva meningsinnholdet kunne si noe om. Som et resultat av denne 

gjennomgangen ble noe flyttet til andre undertema og fikk ny fargekode, mens to fargekoder 

ble fjernet. Jeg gikk deretter gjennom hele materialet enda en gang, for å se om jeg hadde 

utelatt noe. Når jeg nå hadde undertemaene klarere for meg fant jeg mer om disse i materialet, 
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også i det jeg tidligere hadde lagt til side. Jeg sto til slutt igjen med ni undertemaer: 

”kommunikasjonens struktur”, ”seksjonsledernes opplevelse”, ”formålet med 

kommunikasjonen”, ”personlige egenskaper”, ”kompetanse, erfaring og kunnskap”, 

”tilgjengelighet”, ”organisering”, ”rød tråd i organisasjonen”, og ”involvering og synlighet”.  

 

Fase 3: Sammenfatning i hovedtemaer. Hvert undertema ble vurdert med tanke på sitt 

samlede innhold, og undertemaene ble deretter vurdert opp mot hverandre. Dette gjorde jeg i 

flere omganger, for å se etter overordnede fellestrekk slik at undertemaene kunne grupperes i 

hovedtemaer. Når jeg valgte hovedtema hadde jeg også med meg hvilke temaer som jeg 

mente best kunne bidra til å belyse oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål. 

Materialet ble plassert i tre hovedtemaer med foreløpige navn: ”kommunikasjon”, 

”lederrollen”, og ”klinisk service-fagenes rolle i organisasjonen”.  

 

Fase 4: Gjennomgang og justering av hovedtema. Hvert hovedtema ble gjennomgått for å se 

innholdet samlet. Hovedtema ”kommunikasjon” var et stort tema, og det ble derfor delt i to 

deler for at jeg skulle få bedre oversikt over materialet. De nye hovedtemaene ble ”erfaringer 

med kommunikasjon” og ”formålet med kommunikasjonen”. De to andre hovedtemaene ble 

beholdt uten endringer. Jeg gikk så gjennom hovedtemaene på nytt, og noterte ned 

hovedinnholdet fra utsagnene i stikkordsform i et eget dokument. Dette dokumentet fungerte 

som en huskeliste når jeg skrev resultatkapittelet i neste fase.   

 

Fase 5: Fremstilling av resultater. Resultatene ble skrevet ut i sammenhengende tekst for hvert 

hovedtema, og aktuelle sitater ble satt inn i teksten. I arbeidet med å fremstille resultatene har 

jeg så nøytralt som mulig forsøkt å gjengi informantenes egne opplevelser på en beskrivende 

måte, enten ved hjelp av direkte sitater eller ved å bruke deres egne ord som bakgrunn for min 

sammenfatning. Resultatene presenteres i oppgavens kapittel 4.  

 

3.3 Metoderefleksjon 
3.3.1 Reliabilitet  
I kvalitative metoder må etterprøvbarhet og pålitelighet sikres med andre strategier enn 

repeterbarhet, fordi forskeren selv som regel vil påvirke de resultatene man kommer frem til 

på en eller annen måte (Malterud 2017). I arbeidet med denne studien har jeg derfor lagt vekt 
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på en grundig fremstilling av de betingelsene som kunnskapen er utviklet etter (Malterud, 

2017), slik at prosessen er synlig for leseren.  

 

Jeg har i denne studien valgt å forske på min egen arbeidsplass, innenfor mitt eget og flere 

nærliggende fagmiljøer. Det er vanskelig å være helt nøytral når man selv er en del av det 

miljøet man forsker på. Det er derfor svært viktig å være klar over egen forforståelse, og 

hvordan denne kan prege min tilnærming til studien og de valgene jeg har tatt under 

planlegging, innhenting, analyse og fremstilling av resultatene (Malterud, 2017). Jeg har etter 

beste evne synliggjort min forforståelse, rammene rundt datainnsamlingen og mine trinn i 

analysearbeidet slik at leseren får ta del i prosessen og de valg jeg har gjort underveis. 

Gjennom loggføring og stadig bevisstgjøring av min egen rolle og den kunnskap og erfaring 

jeg bringer med meg inn i prosessen, har jeg vært mer oppmerksom på hvordan min bakgrunn 

kan påvirke både valg og tolkninger jeg gjør (Malterud, 2017).  

 

I kapittel 3.2.3 beskrev jeg utarbeidingen av min intervjuguide. Hensikten med å gjennomgå 

intervjuguiden med veileder og medstudenter var å tilstrebe en mest mulig nøytral 

intervjuguide uten for stort preg av forforståelse (Malterud, 2017), og å undersøke om 

spørsmålene var forståelige for informantene slik at de dekket temaene som jeg ønsket å 

belyse.  

 

Blant informantene i denne studien finnes enkelte personer jeg har kjennskap til fra tidligere, 

noen jeg fortsatt samarbeider med, og noen som var helt ukjente for meg frem til mitt arbeid 

med denne studien. Det var derfor viktig for meg å gi samme grunnleggende informasjon til 

alle som deltok, og jeg klargjorde min rolle som ansatt i organisasjonen dersom dette ikke var 

kjent for informanten fra tidligere. Siden jeg selv er ansatt under en seksjonsleder for klinisk 

service, er min egen leder av habilitetshensyn ikke inkludert i denne studien.  

 

Både relasjon og mangel på relasjon mellom intervjuer og informant kan påvirke personene i 

intervjusituasjonen. En intervjusituasjon bærer også preg av et asymmetrisk maktforhold, der 

intervjueren kan styre samtalens retning og tema (Kvale og Brinkmann, 2015). Noen kan ha 

ønsket å holde tilbake informasjon eller ordlegge seg annerledes fordi jeg er ukjent for dem, 

mens for andre kan nettopp det at jeg er ukjent for dem ha gitt større frihet til å uttale seg. 

Blant informantene jeg har kjennskap til fra tidligere kan noen ha ønsket å dele informasjon 
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fordi de hadde tillit til meg, mens andre kan ha ønsket å holde mer tilbake fordi de ikke ville 

dele denne type informasjon med meg som kollega.  

 

Som intervjuer kjente jeg på en nervøsitet i forkant av intervjuene med de som var ukjente, 

men dette avtok underveis i intervjuet. Informantene kan ha fanget opp denne nervøsiteten, og 

det kan ha påvirket hvordan jeg ble oppfattet og hvordan de svarte. Jeg opplevde samlet sett at 

alle informantene viste meg tillit og interesse, og at tonen mellom oss var god.  

 

Det er rimelig å reflektere over hvor ”nær” man kan regnes i en stor organisasjon, med tanke 

på at jeg ikke hadde kjennskap til en del av informantene på tross av at jeg har arbeidet i 

klinisk service i helseforetaket i mange år. Ved nærmere gjennomgang av refleksjonslogg og 

de ulike transkripsjonene samlet kan jeg ikke klart se at mitt forhold til informantene har 

påvirket intervjusituasjonen eller om dette førte til ulike former for maktbalanse under de 

forskjellige intervjuene, men det kan likevel ikke utelukkes.  

 

3.3.2 Validitet 
Gyldigheten av mine funn vil avhenge av om jeg har valgt den mest hensiktsmessige 

metodiske tilnærmingen for å finne svar på min problemstilling (Malterud, 2017). På den 

måten kan jeg vurdere bedre om jeg har funnet ut det jeg ønsker å si noe om, noe som kan 

betegnes som studiens interne validitet (Malterud, 2017). I denne studien har jeg innhentet 

relativt få, men grundige svar om temaet jeg undersøker. Dette var også min hensikt, og jeg 

vurderer at en kvalitativ tilnærming var et riktig valg for å belyse et hittil lite kjent tema på 

rikest mulig måte.  

 

Gyldigheten vil også ha sammenheng med om jeg har kvalitetskontrollert de ulike stadiene i 

prosessen (Kvale og Brinkmann, 2015). I tillegg til valget av metode er andre momenter brukt 

for å tilstrebe intern validitet i dette arbeidet. Min grunnleggende kunnskap om feltet som 

undersøkes, og et bevisst forhold til valgene i de ulike trinnene av arbeidet er punkter jeg 

mener har bidratt til dette. Selv om mye av arbeidet i denne studien er utført på egen hånd har 

jeg diskutert med min veileder før de ulike trinnene ble iverksatt, og på den måten 

kvalitetssikret bedre de valgene jeg har tatt.   
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Det må også vurderes om mine funn kan gjelde for andre sammenhenger enn der de har 

fremkommet. Dette kan betegnes som ekstern validitet (Malterud, 2017), eller studiens 

overførbarhet. Denne studien er gjennomført innenfor klinisk service i et norsk helseforetak. 

Det finnes også egne klinisk service-grupper på andre norske helseforetak, men det er 

variasjoner i både størrelse, sammensetning og organiseringsform. Jeg ser det likevel som 

sannsynlig at flere av funnene i denne studien kan overføres til ledere av både enkeltvise og 

samlede klinisk service-fag i andre sykehus, fordi fagenes arbeidsområder og 

samarbeidsbehov de fleste steder vil være de samme. Med tanke på den organiseringsformen 

klinisk service har i helseforetaket som denne studien er gjennomført, kan det også være 

sannsynlig at mine funn har overføringsverdi til andre fag med en lignende organisering i eget 

og andre helseforetak.  

 

3.4 Refleksivitet: egen rolle og forforståelse 
Egen forforståelse skal ikke legges til side, men synliggjøres for leseren slik at de valgene 

som tas underveis kan forstås lettere (Malterud, 2017). Min forforståelse ble nedfelt i et eget 

dokument i forkant av arbeidet med intervjuguiden, noe som kan betegnes som en 

”selvangivelse” (Malterud, 2017 s. 46). Dette dokumentet har vært viktig i alle fasene av 

forskningsprosessen, men særlig under analysen var det viktig å ta et skritt tilbake og nærme 

seg materialet på en ny måte.  

 

Min forforståelse preges av mange år som tillitsvalgt og klinisk service-ansatt i 

spesialisthelsetjenesten. Som tillitsvalgt har jeg vært delaktig i en rekke prosesser, for 

eksempel omorganisering, faglige utfordringer og personalsaker. Gjennom dette arbeidet har 

jeg kommunisert med både HR/personal, ledelse på ulike nivåer, og ansatte. Denne 

bakgrunnen vil naturligvis også prege min tilnærming til oppgaven.  

 

Min oppfatning som tillitsvalgt har vært at klinisk service i flere saker kommer sent inn i 

prosessene, må invitere seg selv inn underveis, eller glemmes. Dette har ført til at 

representasjonen av klinisk service-fagene mange ganger oppleves som tilfeldig fra min side. 

Jeg erfarte som ansatt at det ikke kunne settes seksjonsmål basert på avdelingens mål, fordi 

avdelingens mål ikke var laget på grunn av nylig omorganisering. En rekke kollegaer jeg har 

møtt, er stolte av sin fagkunnskap og sitt bidrag til pasientbehandlingen. De gir likevel også 
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uttrykk for at deres faggruppe tidvis møtes med et ønske om at den skal jobbe mer på 

bestilling fra andre enn på eget faglig vurderingsgrunnlag.  

 

På bakgrunn av mine erfaringer kan min forforståelse oppsummeres kort. Jeg mener at klinisk 

service er en viktig ressurs for spesialisthelsetjenesten og for de pasientene som trenger 

behandling, men jeg er usikker på om kjennskapen til fagenes kompetanse og bidrag er til 

stede hos andre fagprofesjoner og hos ledelsen på den måten klinisk service-faggruppene selv 

skulle ønske. 

 

Når jeg i denne oppgaven har valgt å legge vekt på betydningen av seksjonsledernes 

kommunikasjon med klinikk og avdelingsledelse skyldes dette også en nysgjerrighet fra min 

side. Uten selv å ha erfaring fra det ledernivået jeg undersøker i denne oppgaven, blir mine 

oppfatninger først og fremst en tolkning av de utsagn og meninger jeg har blitt kjent med 

gjennom mine nevnte roller i organisasjonen. Jeg ønsker derfor å få et innblikk i opplevelsen 

av hvordan kommunikasjonen fungerer og hva den betyr for seksjonslederne. På den måten 

kan jeg også få mulighet til å vurdere om mine erfaringer og tolkninger har sammenheng med 

hvordan kommunikasjonen fungerer, eller om det er andre faktorer som spiller inn.  

 

3.5 Etiske overveielser 
Studien er godkjent av NSD – Norsk senter for Forskningsdata AS med prosjektnummer 

60839, og godkjenningen er vedlagt oppgaven (vedlegg 2). På grunn av umiddelbar 

transkribering med omskriving av eventuelle personidentifiserende opplysninger har det ikke 

vært behov for oppbevaring av sensitive data i form av lydfiler over tid. Transkripsjoner ble 

oppbevart som tekstdokumenter på passordbeskyttet PC i tråd med anbefalinger fra NSD, 

med midlertidig sikkerhetskopi på passordbeskyttet minnepinne som kun undertegnede hadde 

tilgang til i gjennomføringsperioden.  

 

Lokalt personvernombud på helseforetaket har godkjent gjennomføringen av studien, under 

forutsetning av at avdelingsleder godkjenner seksjonslederes deltakelse (vedlegg 3). Disse 

godkjenningene er fortløpende ettersendt til lokalt personvernombud før intervjuene fant sted.  

 

Alle informantene som deltok i studien har fått informasjon om studiens hensikt, 

gjennomføring og behandling av data før de samtykket til deltakelse. Informantene har signert 
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skriftlig samtykkeskjema før intervjuet startet. Informasjonsskriv og samtykkeskjema følger 

retningslinjer fra NSD (NSD, 2018), og er vedlagt oppgaven (vedlegg 4). Informantene har 

fått muntlig og skriftlig informasjon om at deres avdelingsleder er kjent med at de er invitert 

til studien, og de har fått ekstra muntlig informasjon om at jeg ikke gir informasjon om deres 

deltakelse videre til avdelingslederen. Jeg har understreket for informantene at deltakelse er 

frivillig, både i informasjonsskriv og før intervjuet startet. Ingen informanter har gitt beskjed 

om at de ønsker å trekke seg fra studien i etterkant.  

 

Alle samtykkeskjema er oppbevart innelåst på et sted kun jeg har nøkkel til. Etter at oppgaven 

er godkjent vil transkripsjoner slettes, og samtykkeskjema makuleres. 
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4 RESULTATER 
I dette kapittelet presenteres fakta om informantene, og datamaterialet er oppsummert i de fire 

hovedtemaene som fremkom under den tematiske analysen: erfaringer med kommunikasjon, 

formålet med kommunikasjonen, lederrollen, og klinisk service-fagenes rolle i 

organisasjonen.  

 

4.1 Fakta om informantene  
Alle intervjuene startet med spørsmål om faktaopplysninger rundt informantenes seksjon, og 

deres ledererfaring og –utdanning. Samlet leder de tolv informantene i overkant av 260 

årsverk innenfor klinisk service i somatiske klinikker i helseforetaket. Åtte av informantene er 

leder for færre enn 20 årsverk, fire informanter leder flere enn 20 årsverk. Seks av 

informantene leder ansatte innenfor en faggruppe, mens de siste seks har 2-4 ulike klinisk 

service-faggrupper i sin seksjon. Alle informantene har lederutdanning. Fire har intern 

lederutdanning fra helseforetaket, fire har ekstern lederutdanning, og fire har en kombinasjon 

av ekstern og intern lederutdanning. Når det gjelder ledererfaring har fem av informantene 

vært leder i 0-4 år, fem av informantene har vært leder i 5-9 år, og tre har vært leder i 10 år 

eller mer.  

 

4.2 Erfaringer med kommunikasjon  
Dette delkapittelet tar for seg informantenes kommunikasjon med ulike parter: avdelingsleder, 

klinikkleder og andre ledere utenfor egen lederlinje. Hovedfunnene er at de fleste 

informantene har en fast struktur på sin kommunikasjon med lederlinjen, og at det meste av 

informantenes kommunikasjon med klinikkleder går via avdelingsleder. Informantene 

opplever i hovedsak en god kommunikasjon med avdelingsleder. De fleste typer saker 

oppleves som greie å kommunisere om, men dersom noe oppleves utfordrende å 

kommunisere om dreier det seg oftest om saker som handler om ressurser. Mange savner både 

mer informasjon fra og en mer direkte kontakt med klinikknivå. Mange av informantene 

opplever utfordringer med kommunikasjon utenfor linjen, og savner klarere 

kommunikasjonslinjer til sine samarbeidspartnere.  
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4.2.1 Kommunikasjon med avdelingsleder 
De fleste av informantene har jevnlig, planlagt kommunikasjon med sin avdelingsleder, selv 

om hyppigheten varierer. De fleste har møter til faste tidspunkter, både alene med 

avdelingsleder og felles med andre seksjonsledere i avdelingen. I tillegg oppgir de fleste 

informantene at de har tett kontakt med avdelingsleder både muntlig og skriftlig, og e-post og 

meldinger er mer brukt enn telefon. Alle informantene oppgir at de opplever sin 

kommunikasjon med avdelingsleder som god, og de fleste begrunner dette med at deres 

nærmeste leder er en bra leder som også ivaretar dem godt som personer. 

 

Hos enkelte av informantene er møtene med avdelingsleder mer behovsprøvd. Erfaringen med 

dette er at det kan være hensiktsmessig i forhold til tidsbruk, men at man samtidig kan 

redusere muligheten for jevnlig kommunikasjon fordi man blir fjernere fra den man trenger å 

kommunisere med. Dette gjør at man blir stående mer alene med sakene som pågår.  

 

Internt i avdelinger som består av andre fag i tillegg til klinisk service oppgir noen av 

informantene at avdelingsleder oppleves som mer involvert i driften av de andre seksjonene 

enn i driften av klinisk service.  

 

Enveis eller toveis kommunikasjon? 
De fleste av informantene opplever at det er de selv som tar mest initiativ til å ta opp saker 

utenfor avtalte møter. Samtidig har alle mye kontakt med sin leder på e-post, i form av at de 

mottar informasjon ovenfra, og utveksler vedtak, søknader og annen type saksbehandling. 

Informantene oppfatter i hovedsak kommunikasjonen med avdelingsleder som toveis, selv om 

informasjonssaker ovenfra av noen oppfattes som en form for enveiskommunikasjon fordi de 

i varierende grad opplever at informasjonen angår dem.  

 

Flere informanter sier at de savner at avdelingsleder videreformidler spesifikk informasjon til 

seksjonsnivå om hva som skjer på klinikknivå og i klinikkledermøter, og en av dem sier det 

slik:  

 

”Lederen min...er ikke så flink til å ta saker ned fra møte med klinikklederen, så det er 

 sikkert mye jeg ikke vet om...skjønner du? Hva som er årsaken til det, at klinikkleder 
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 taushetsbelegger det, eller om det ikke er så viktig eller hvordan det sorteres, det vet jo 

ikke jeg, i og med at jeg ikke vet hva det er.” (Informant 1) 

 

Noen få informanter sier at de er kjent med informasjonen fra klinikknivå fordi de har fått den 

via tillitsvalgte, og de opplever at informasjonen kommer enten kun til tillitsvalgte eller til 

tillitsvalgte tidligere enn de selv mottar den. På grunn av dette brukes tillitsvalgte som kanal 

for å få bedre tilgang på informasjonen fra klinikknivå.  

 

Hvordan oppleves det å ta opp ulike type saker? 
På direkte spørsmål om hvilke type saker som oppleves greit å kommunisere om med sin 

leder, svarer nesten alle informantene at de synes det er greit å ta opp alle typer saker. Noen 

legger til at de har et godt forhold til sin nærmeste leder, andre utdyper ikke temaet videre. 

Videre i intervjuet sier omtrent halvparten at de kan oppleve det som utfordrende å 

kommunisere om enkelte saker. Ressursfordeling og ressurser til fagutvikling er de temaene 

som i hovedsak da trekkes frem, og de fleste oppgir økonomiske begrensninger som årsak til 

at noen tema oppleves vanskelig å snakke om. Noen få opplever av og til motsetninger 

mellom perspektivene til avdelingsleder og seksjonsleder som utfordrende, og noen få 

informanter opplever utfordringer knyttet til saker som dreier seg om enkeltpersoner. Jeg 

oppfattet noen få av informantene som mer tilbakeholdne med å gå inn på årsaker til hvorfor 

enkelte tema er vanskelig å ta opp med avdelingsleder.  

 

Dekker kommunikasjonen informantenes behov? 
De fleste oppgir at kommunikasjonen med avdelingsleder dekker behovet de har når det 

gjelder kommunikasjon knyttet til egen avdeling. Noen av informantene reflekterte også rundt 

hvilke behov de egentlig har, at behovet kan variere, at ”systemet” i seg selv er lagt opp slik at 

deres handlingsrom er begrenset og at dette har betydning for hva kommunikasjonen handler 

om. En av informantene svarer slik på spørsmål om kommunikasjonen med avdelingsleder 

dekker behovet:  

 

”Kommunikasjonen dekker det, men det er mer det...hva som blir tatt med oppover, 

ikke sant. Jeg har en ganske åpen tone med avdelingsleder, og...men veldig mye blir 

det jo tatt avgjørelser hvor, føler jeg selv da, hvor det bare blir bestemt, at sånn er det.” 

(Informant 2) 
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4.2.2 Kommunikasjon med klinikkleder 
Kun et fåtall av informantene oppgir at de har direkte, personlig kontakt med klinikkleder. 

Alle mottar informasjon på e-post som er videresendt fra avdelingsleder, selv om noen savner 

mer informasjon som omtalt i avsnitt 4.2.1. Dersom informantene har en direkte kontakt med 

klinikkleder er det i hovedsak fordi de er involvert i prosesser på klinikknivå som omhandler 

deres fag, eller fordi de har blitt kjent med klinikkleder gjennom faglige sammenhenger. En 

av informantene beskriver sin kommunikasjon med klinikkleder på denne måten:  

 

”Sender mail til klinikkleder, absolutt, det gjør jeg. Og da får jeg svar veldig raskt, 

som oftest innen dagen. Og jeg tror ikke...eller, jeg har hørt at det er unikt” (Informant 

12).  

     

De fleste informantene er imidlertid opptatt av å ”gå i linjen”, altså går deres kommunikasjon 

med klinikkleder gjennom avdelingsleder. Informantene synes denne fremgangsmåten er 

ryddig og skaper trygghet og forankring, og gjør at avdelingsleder fasiliterer saker oppover i 

linjen. En av informantene har erfaring med at klinikkledelsen ikke alltid har respondert på 

henvendelser fra seksjonsnivå, og bruker i stedet avdelingsleder for å transportere saken 

videre i lederlinjen siden avdelingsleder har jevnlige møter og kortere linje til klinikkleder.  

 

Flere av informantene har møter med klinikkleder halvårlig eller noe oftere sammen med 

annen seksjons- og avdelingsledelse, og de opplever dette som positivt. Noen av informantene 

uttrykker ønske om å ha mer kontakt med klinikkleder, og en av dem begrunner det slik:  

 

”Jeg tror det må være fint at klinikkleder har litt direkte kontakt med de som er litt 

lenger ned, at ikke alt filtreres gjennom avdelingsleder, selv om jeg tror at min 

avdelingsleder også er god på å fremme mine ting. Men likevel så er det...det er aldri 

det samme tenker jeg, at man ikke har en direkte dialog, og spesielt når man er ulike 

faggrupper” (Informant 9).   

 

Informanten utdyper ikke her hva den mener med at informasjonen ”filtreres”, men slik jeg 

forsto det i denne sammenheng betyr det at avdelingsleder velger ut hvilken informasjon som 

skal tas videre til klinikknivå.  
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4.2.3 Kommunikasjon med andre utenfor egen lederlinje 
Alle informantene har behov for å kommunisere med personer utenfor egen lederlinje, selv 

om størrelsen på behovet varierer. Variasjonen skyldes i hovedsak hvor mye tjenester 

seksjonene yter til de ulike avdelingene i og utenfor egen klinikk. En beskriver sin opplevelse 

med kommunikasjon utenfor egen lederlinje på denne måten:  

 

”Det har jeg egentlig opplevd som litt vanskelig, jeg har vært usikker på hvordan den 

kommunikasjonen egentlig skal foregå, hvem har ansvar for hva, og hvem har ansvar 

for å ta hva videre.”  (Informant 9) 

 

Noen få av informantene opplever samarbeidet med andre ledere utenfor egen lederlinje som 

greit. Dette forklarer de med at deres seksjon har et mindre komplekst tjenestetilbud som ikke 

krever et slikt samarbeid i like stor grad, at de kommuniserer rundt konkrete tverrfaglige 

prosjekter, eller at de opplever samarbeidet som innarbeidet.  

 

De av informantene som opplever kommunikasjonen utenfor lederlinjen som vanskelig oppgir 

at de mangler linjer til sine samarbeidspartnere. Informantene har i varierende grad involvert 

sin avdelingsleder i denne utfordringen, men den kommunikasjonen som foregår med dagens 

samarbeidspartnere utenfor egen seksjon er som oftest forankret hos avdelingsleder. 

Informantene får noe informasjon fra avdelinger som de samarbeider med innenfor egen 

klinikk, men det finnes ikke et fast system som ivaretar seksjonsledernes behov for 

informasjon om hva som foregår i andre klinikker som de yter tjenester til. Flere av 

informantene etterlyser muligheter for å motta informasjon fra andre klinikker enn den de selv 

er ansatt i, fordi denne informasjonen har betydning for dem som ledere og for seksjonens 

drift og fordeling av ressurser. En av informantene har forsøkt å skaffe seg mer informasjon 

fra klinikker som seksjonen yter tjenester til, og beskriver sin erfaring på denne måten:  

 

”Jeg er ikke engang en del av informasjonskjeden, jeg får ikke engang nyhetsbrev fra 

de klinikkene, det har jeg prøvd, men det får man bare hvis man er ansatt der. Så 

organisasjonsstrukturen legger jo ikke til rette for at jeg skal få noe kommunikasjon, 

altså den informasjonen som jeg trenger, om det som er [en stor del av] min 

virksomhet.” (Informant 5) 
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Noen informanter har faste møtepunkter og avtaler med samarbeidspartnere utenfor sin 

lederlinje, og opplever at dette letter samarbeidet til en viss grad.  

 

I tillegg til formelle kommunikasjonslinjer via avdelingsleder, bruker de fleste av 

informantene uformelle kommunikasjonslinjer. Mange av informantene oppgir at de tar 

muntlig kontakt når de skal iverksette og vedlikeholde samarbeid utenfor linjen. 

Fagansvarlige og andre ansatte på samarbeidende avdelinger er de som nevnes hyppigst. Hos 

en del går kommunikasjonen også via informantenes egne ansatte, siden de ansatte er til stede 

i avdelingene der informasjonen finnes. For å skaffe informasjon på tvers av klinikkgrenser 

bruker noen informanter sin avdelingsleders uformelle nettverk, fordi avdelingsleder også har 

et begrenset handlingsrom til å involvere seg i prosesser som foregår utenfor egen klinikk.  

 

I hovedsak tar informantene selv initiativ til kommunikasjon med andre utenfor egen 

lederlinje, noen ganger via sin avdelingsleder. Noen oppgir at samarbeidspartnere på andre 

avdelinger og i andre klinikker kan oppleves som lite tilgjengelige og noen ganger litt 

uinteresserte. Samtidig uttrykker mange av informantene forståelse for at det kan være 

utfordrende for samarbeidspartnerne å vite hvor de skal rette sine henvendelser. Flere trekker 

også frem eksempler på avdelinger de samarbeider godt med, og noen knytter dette opp til 

geografisk nærhet og god kommunikasjon med nøkkelpersonell på den samarbeidende 

avdelingen. Noen trekker frem at ulik faglig bakgrunn gjør kommunikasjonen utfordrende, for 

eksempel slik:  

 

”Og så er det jo et stort problem at mange av avdelingslederne jeg kommuniserer med 

er leger, og vi lever i et lege- og sykepleierdominert helsevesen i Norge, mye mer enn 

i andre land hvor de har mange flere profesjoner og det er mye mer vanlig. Så jeg kan 

jo kommunisere med en leder som ikke skjønner hvorfor man skal ha en [klinisk 

service-faggruppes behandlingstilbud], ikke vet hva det er, egentlig ikke bryr seg, 

pasientene der har jo ikke [den type] problemer. Det er jo litt sånn...hvor skal du 

begynne. Så man resignerer, og det er jo veldig synd for pasientens del.” (Informant 

12) 

 

Dersom informantene mottar henvendelser fra samarbeidspartnere utenfor egen lederlinje 

dreier det seg i hovedsak om tjenestetilbudet som ytes fra seksjonen, enten i form av 
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manglende tilbud eller forespørsel om økte ressurser. I forbindelse med slike forespørsler 

opplever flere av informantene at det etterspørres innsats som de ikke har kapasitet til, og 

noen mener at dette skyldes at samarbeidspartnerne ikke vet hvilke ansvarsområder klinisk 

service har.  

 

De fleste av informantene har jevnlig kommunikasjon med andre ledere innenfor sitt fag i 

klinisk service, og opplever dette som viktig både for seg selv og for fagene. En av 

informantene som har kontakt med andre seksjonsledere for samme faggruppe uttaler seg slik: 

 

”Jeg synes jo at [den kommunikasjonen] er veldig verdifull, i og med at vi har så lite 

samarbeid på tvers av klinikker som er formelt, vi har jo ikke noe som er formelt 

egentlig. Så da synes jeg det er veldig ålreit og kjempeviktig at vi har en god 

samarbeidstone der, og har tillit til hverandre, og kan ta opp ting....Og at vi gjør ting 

sånn noenlunde likt. At ikke det varierer veldig fra klinikk til klinikk hvordan saker 

håndteres, så fremstår sykehuset utad litt mer helhetlig, fra vår side.”  (Informant 4) 

 

Noen få av informantene omtaler sine fagspesifikke nettverk og andre faglige linjer som en 

mulighet for å få til mer helhetlig og enhetlig form på fagarbeidet. I fagspesifikke nettverk 

synes likevel mandatet å være uklart, og de informantene som omtaler nettverkene er usikre 

på hvor godt det fungerer. Helsefaglige rådgivere oppfattes som fokusert på sykepleie, men 

imøtekommende hvis man tar kontakt. Fagdirektør for helsefag nevnes av en informant, og 

omtales som et positivt tilskudd til samarbeidspartnere for klinisk service.  

 

4.3 Formålet med kommunikasjonen 
Hovedfunnene er at kommunikasjon med avdelingsleder er nødvendig for informasjonsflyt og 

forankring, for å formidle sine saker oppover i lederlinjen og for at det skal tas beslutninger. I 

tillegg gir kommunikasjon med avdelingsleder og andre seksjonsledere i avdelingen en 

mulighet til å lære mer om ledelsesfaget.  

 

4.3.1 Informasjon, forankring og tyngde oppover i lederlinjen 
De aller fleste informantene ønsker at avdelingsleder skal være informert om det meste som 

foregår i deres seksjon, men noen involverer avdelingsleder i mindre grad i detaljer rundt 

daglig drift. Behovet for å involvere avdelingsleder i driftsmessige detaljer ser ut til å avta 



34 
 

med økende erfaring. De viktigste sakene å kommunisere med avdelingsleder om, er for de 

fleste ressursspørsmål og personalsaker. Flere av informantene nevner også fagutvikling som 

et viktig tema i kommunikasjonen med avdelingsleder. En informant synes det er rart at 

avdelingsleder ikke etterspør konkrete rapporter fra klinisk service-seksjonen, siden dette 

gjøres for de andre seksjonene avdelingen består av.  

 

Informantene ønsker at avdelingsleder er informert fordi de vil forankre saken de arbeider 

med, og de vil at avdelingsleder skal vite hva de har behov for. I pågående saker ønsker 

informantene avdelingsleders holdning til saken som foregår, og mange ser på sin leder som 

en diskusjonspartner.  

 

Som tidligere nevnt har få av informantene direkte kontakt med klinikkleder jevnlig. 

Avdelingsleder er derfor en viktig kanal for å videreføre informasjon oppover i lederlinjen, og 

noen uttrykker spesifikt at de er avhengige av avdelingsleder for å få sakene videre fordi 

denne har mer ”tyngde”. Informantene uttrykker at det er viktig for dem at deres faglige 

argumenter blir tatt videre i linjen, og at avdelingsleder da må kjenne til seksjonens faglige 

drift og utfordringer for å ha et grunnlag å ta avgjørelser på.  

 

4.3.2 Å lære mer om ledelse 
Noen av informantene trekker frem at de ser sin avdelingsleder som en viktig kilde til 

kunnskap og informasjon om lederrollen og oppgavene de skal utføre, og en av informantene 

bruker begrepet ”coahcing”. Særlig den muntlige kommunikasjonen rundt ledelsesfag og 

lederoppgaver anses som verdifull i denne sammenheng. Flere ser også på kommunikasjon 

med andre seksjonsledere i avdelingen som en arena til å diskutere ledelsesfaget, selv om 

enkelte savner at ledelse i større grad tas opp som eget tema på seksjonsledermøter. Noen 

opplever at det på disse møtene er mye som omhandler leger og sykepleiere og som ikke er 

aktuelt for dem, men det er viktig for dem å være med for å få informasjon og helhetssyn.  

 

4.3.3 Å ta beslutninger 
De fleste oppgir at beslutninger som omhandler deres fag tas på klinikknivå, og noen forklarer 

at de arbeider sammen med sin avdelingsleder for å forberede saker tilknyttet sine fag før de 

skal tas videre oppover i linjen. Det er noen av informantene som savner at det tas 

beslutninger i linjen på sakene de sender fra seg, eller som opplever at saksbehandling og 
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beslutningstaking tar for lang tid. Flere av informantene poengterer både at de har respekt for 

beslutningene som tas, og at de er lojale mot beslutningen når den er tatt.  

 

4.4 Lederrollen  
Informantene trekker frem flere faktorer ved lederrollen som kan ha betydning for hvordan de 

opplever kommunikasjonen. De viktigste funnene er i denne sammenheng kompetanse, 

fagkunnskap, erfaring, tilgjengelighet og personlige egenskaper.  

 

4.4.1 Lederkompetanse, fagkunnskap og erfaring  
Flere av informantene synes at formell lederkompetanse er viktig å ha for å utøve god ledelse, 

og noen viser til at man gjennom lederutdanning lærer mer om hvordan man skal utvikle 

mennesker og ”drifte”. En beskriver sin opplevelse av at en leder endret seg etter å ha tatt 

lederutdanning på denne måten:  

 

”Det ble ikke sånn fra hånd til munn alt sammen, det ble en plan over det. Det har noe 

med hvordan leder har valgt å endre sin måte å administrere det på, ganske enkelt, som 

er en fordel for oss.” (Informant 1) 

 

Noen av informantene stiller spørsmålstegn ved at det på klinikknivå i hovedsak er ledere 

med lege- og sykepleiebakgrunn. Enkelte informanter opplever at forståelsen for klinisk 

service-fagene er økende i organisasjonen, men mange savner bedre kjennskap til klinisk 

service-fagene hos ledere med utdanning innen andre profesjoner. De uttrykker bekymring for 

at mangel på kjennskap svekker forståelsen av klinisk service-fagenes kompetanse og bidrag i 

pasientbehandlingen, og påvirker prioriteringen som gjøres. En av informantene sier dette om 

forståelsen for klinisk service-fagene på klinikknivå:  

 

”Jeg synes den er bra i vår klinikk, så det skal klinikkleder ha, det synes jeg er viktig å 

si. I andre klinikker synes jeg det er betydelig mindre forståelse [...]. Men ledelsen har 

ikke forståelse og ikke kompetanse og kunnskap til å se det, også fordi de ivaretar sine 

profesjoner og yrker. Så...dessverre.” (Informant 7) 

 

Flere av informantene vektlegger sin særfaglige kompetanse som relevant for sin egen 

lederstilling, fordi det fører til at de bedre forstår hva fagene og de ansatte skal bidra med i 
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pasientbehandlingen. I tillegg ser flere av informantene på ledererfaring hos begge parter som 

en viktig faktor for at kommunikasjonen fungerer godt, fordi erfaringen fører med seg 

trygghet i rollen. En av informantene beskriver på denne måten hvordan erfaring kan påvirke 

væremåte og kommunikasjon til å bli tryggere:  

 

”Jeg merker det på meg selv også, nå har jeg noen års erfaring og er mer avslappet i 

forhold til mange ting. Og det tror jeg er en forutsetning for at det fungerer bra med 

kommunikasjonen. Og det er mine ledere også. De er ikke engstelige for at de tråkker 

feil. For det gjør vi jo.” (Informant 10) 

 

Alle informantene trekker frem at det å sørge for at pasientens faglige tilbud er best mulig er 

en av de viktigste arbeidsoppgavene i sin lederrolle, og de fleste har jevnlige 

prioriteringsdiskusjoner i sin seksjon. Avdelingsleder er i liten grad involvert i eller etterspør 

disse diskusjonene, og informantene prioriterer på faglig grunnlag ut fra sine gitte ressurser. 

Ved å prioritere sine faglige ressurser riktig, legge til rette for fagutvikling, utvikle 

behandlingstilbud og jobbe for at fagene blir synlige sier informantene at medarbeiderne kan 

gjøre den jobben som pasienten har behov for, med god kvalitet. En av informantene 

uttrykker det slik:  

 

”Jeg skal være i takt med det behovet sykehuset har. Vi lever jo på henvisninger. [...] 

Det jeg leverer på de henvisningene, det skal være av topp kvalitet. Jeg skal utvikle 

behandling og medarbeidere slik at de som bestiller hos oss, de skal vite at de får det 

beste”. (Informant 6) 

 

Mange av informantene sier at deres handlingsrom gjennom å rekruttere og styre driften 

internt har betydning for den faglige utviklingen. I tillegg til å utvikle fagene og øke 

kompetansen blir det å ta vare på egne medarbeidere fremhevet som en viktig lederoppgave.  

 

4.4.2 Tilgjengelighet 
På grunn av ulik organisering er det varierende hvor geografisk tilgjengelig informantene har 

sine ledere og samarbeidspartnere, men de fleste har sin avdelingsleder relativt nære. Alle 

mener at geografisk nærhet gir bedre forhold til avdelingsleder, siden nærheten gir bedre 

mulighet for samarbeid og kommunikasjon. Noen trekker frem at andre faktorer enn 
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geografisk tilgjengelighet også har betydning. En beskriver på denne måten hvordan andre 

oppgaver hos avdelingsleder kan oppleves som mer hastepreget enn informantens egne saker:  

 

”Det jeg kanskje savner mest er mer tid, fordi min avdelingsleder har veldig mange 

seksjoner og mye akutt drift å ta seg av også, så det kan bli...jeg kan føle at jeg holder 

lenge på med saker før de blir avklart.” (Informant 9) 

 

En av informantene som har sin avdelingsleder mindre geografisk tilgjengelig opplever at en 

redusert tilgjengelighet kan redusere påvirkningsmulighetene, og uttaler seg på denne måten: 

 

”Jeg kan oppleve at noen beslutninger eller noen saker har dratt i en retning før den 

egentlig blir diskutert. Og det handler om at noen sitter nærmere, både geografisk og 

relasjonsmessig [...], og at man har en større påvirkningsmulighet ved å ha den 

kontakten.”  (Informant 8) 

 

De av informantene som oppgir større geografisk avstand har sin avdelingsleder tilgjengelig 

på e-post og telefon, men noen opplever likevel at saker utsettes fordi de ikke er på rett sted til 

rett tid.  

 

4.4.3 Personlige egenskaper  
Over halvparten av informantene trekker frem personlige egenskaper som viktige for hvordan 

kommunikasjonen fungerer. Åpenhet, tillit, respekt og å ”høre ut den andre” nevnes av mange 

som egenskaper i det de mener er god kommunikasjon, og de fleste informantene sier 

spontant at deres avdelingsleder innehar en eller flere av disse egenskapene. Noen trekker 

også frem sin avdelingsleders evne til å være tydelig både i selve kommunikasjonen og 

rammene rundt den som positivt. Flere av informantene sier at deres egen rolle og personlige 

trekk også medvirker til at kommunikasjonen fungerer godt.   

 

På spørsmål om hva informantene synes er dårlig kommunikasjon er svarene mangel på 

respekt, å ikke få snakket ut sin sak, at leder alltid har fasiten eller at leder ivaretar ut fra 

personlig vurdering i stedet for faglig perspektiv. Noen få sier at kommunikasjon med en 

avdelingsleder som er i en stresset situasjon kan oppleves som mindre god. Det er få av 

informantene som deler konkrete erfaringer med negativ kommunikasjon i egen lederlinje, 
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flere har mer generelle eksempler og opplevelser uten å si hvor dette stammer fra. De 

informantene som deler konkrete eksempler har erfaring med at informasjon lekker ut før 

saker er ferdig diskutert eller at beslutninger i en sak gjøres kjent for andre enn den 

beslutningen gjelder, og ser dette som svært uheldig.  

 

4.5 Klinisk service-fagenes rolle i organisasjonen  
Det fjerde hovedtemaet oppsummeres i dette delkapittelet. Hovedfunnene er at informantene 

mener at organiseringen er en stor del av årsakene til kommunikasjonsutfordringene de 

opplever, sammen med handlingsrommet på seksjons- og avdelingsnivå. Informantene 

opplever stort sett synlighet og involvering på avdelingsnivå, mens synlighet og involvering 

på klinikknivå både oppleves og forventes i varierende grad. 

 

4.5.1 Organisering 
Alle informantene tar opp organiseringen av klinisk service under intervjuene, og jeg 

opplever at dette er viktig for dem å snakke om selv om ikke studien direkte omhandler 

organisering. Flesteparten av informantene uttrykker at den lite ensartede organiseringen av 

klinisk service totalt sett ikke er tilfredsstillende, selv om noen samtidig peker på at det er 

behov for ulike organiseringsformer knyttet til spesielle pasientgrupper og behandlingsformer. 

Noen mener også at organiseringen de har i dag er den mest hensiktsmessige for deres egen 

funksjon i helseforetaket. Flere av informantene uttrykker tanker om hvordan organisering av 

klinisk service på avdelingsnivå eller klinikknivå gir bedre muligheter til kommunikasjon, og 

bedre muligheter til faglig utvikling, fleksibilitet og kvalitet på pasientbehandlingen. De fleste 

ser dagens organiseringsform som et hinder for kommunikasjon med andre 

samarbeidspartnere. Mange synes også at organiseringsformen gjør kommunikasjon og 

samarbeid internt innenfor klinisk service på sykehuset vanskelig fordi det er vanskelig for 

dem å vite hvordan klinisk service er inndelt i ulike klinikker, men ikke alle har behov for et 

slikt samarbeid.   

 

Over halvparten av informantene synes at dagens organisering skaper vanskeligheter for best 

mulig ressursfordeling og fagutvikling. Særlig der det er behov for å yte tjenester på tvers av 

klinikkene opplever flere at de ikke blir tilført den mengden ressurser de har behov for. Noen 

av informantene uttrykker også bekymring for at organiseringen indirekte kan påvirke 

behandlingstilbudet til pasientene, og en uttaler seg slik om dette:  
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”Når vi blir så lite synlige i organisasjonsstrukturen og så lite enhetlig organisert, [...] 

så hever det terskelen for å bruke oss. Hvis man ikke forstår hvordan vi fungerer og 

hvem som er hvem sine ledere og hvem som er hvem sine kollegaer, og at du skal 

sende henvisning til [en avdeling] når du skal henvise en pasient til [behandling på en 

annen avdeling], det hever terskelen på å bruke den tjenesten.” (Informant 5) 

 

4.5.2 Påvirkningsmuligheter 
Det varierer hvor stor påvirkningsmulighet informantene opplever at de har, selv om 

avdelingsleder er interessert og informantene blir hørt i sin kommunikasjon. Flere av 

informantene oppgir avdelingsleders handlingsrom som årsaker til manglende 

påvirkningsmulighet. En uttrykker dette slik:   

 

”Det er jo ikke alt min leder rår over heller, så det er jo ikke alltid man får det som 

man vil. Men jeg opplever at jeg blir hørt, vi får jo en bra dialog og får diskutert”. 

(Informant 8) 

 

En annen faktor som trekkes frem er det å være en del av et stort system, og hvilken 

myndighet man opplever i kraft av sin lederrolle på seksjonsnivå. En av informantene 

uttrykker det på denne måten:  

 

”Jeg tenkte litt på det før jeg skulle snakke med deg, at av og til så kan man jo oppleve 

at ”hva er det egentlig jeg bestemmer selv”, og det er jo systemet, det er ikke 

avdelingsleder. Det er jo systemet sånn som det er. Det er jo veldig lite vi får lov å 

bestemme selv. Samtidig så er det mye, men...” (Informant 3) 

 

I sitt arbeid med å påvirke beslutninger oppover og implementere beslutninger ovenfra, 

oppgir noen av informantene at de synes det er utfordrende å ivareta sine ansatte samtidig 

som de skal være lojale oppover i lederlinjen. Ingen av informantene bruker selv ordet 

”krysspress”, men ut fra deres beskrivelser ser jeg det som sannsynlig at dette er en riktig 

betegnelse. En av informantene forklarer sine utfordringer med å ivareta de ulike partene på 

denne måten:  
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”Noen ganger blir jo ting tredd litt ovenfra og ned, det gjør det jo på en seksjonsleder. 

Og så kjenner jeg veldig på at jeg er leder for de under meg og jeg har lyst til å 

involvere dem og ta vare på dem, og det er ikke alltid det samsvarer med det 

avdelingsleder mener. Og da blir det jo vanskelig. Eller utfordrende vil jeg si, fordi jeg 

skal jo være lojal oppover men jeg skal jo også være lojal nedover mot mine. Og det er 

jo kanskje den skvisen man sitter veldig i som en mellomleder, som er utfordrende”. 

(Informant 2) 

 

4.5.3 Involvering og synlighet  
De fleste informantene både forventer og opplever at deres fag er synlige og involvert på 

avdelingsnivå, og det er viktig for dem å være involvert i alt som har betydning for deres drift 

og deres ansatte. Flere av informantene sier at det er viktig å være involvert, selv om klinisk 

service ikke har ansvar for liv og død i pasientbehandlingen. Noen av informantene opplever 

at det er en sammenheng mellom i hvor stor grad de involveres, og hvilken kompetanse og 

kunnskap den som styrer prosessen har til å vurdere hvem dette vil ha betydning for. Mange 

av informantene sier at de føler seg involvert og hørt selv om deres synspunkter ikke blir tatt 

til følge, og noen sier at det å kunne si hva man mener internt og samtidig være lojal utad gir 

en opplevelse av å være involvert. Noen få opplever derimot at selv om de blir involvert, så er 

det ikke alltid rom for å si det man mener. Flere av informantene synes det er vanskelig å bli 

involvert i saker der de likevel ikke har noe de skulle ha sagt fordi saken allerede synes å være 

avgjort, og mener at man bør ha en reell påvirkningsmulighet i de sakene man er involvert i.   

 

Når det gjelder fagenes synlighet og involvering på klinikknivå angir noen få av informantene 

at de opplever dette. Her oppfattet jeg at det er variasjon i informantenes forventning til å 

involveres. Det som har størst betydning for hvordan informantene opplever synlighet og 

involvering på klinikknivå ser ut til å være hvor spesifikke målsetninger klinikken har, og 

avdelingsleders kjennskap til seksjonenes fagkompetanse. Selv om noen av informantene har 

direkte kontakt med klinikknivå opplever de ikke nødvendigvis at det gir bedre synlighet.  

 

Mange av informantene sier at de selv har et ansvar for involvering, og noen legger vekt på at 

de da også må sette seg inn i prosesser og mål for å kunne bidra tilstrekkelig. Mange av 

informantene sier at synligheten har sammenheng med egen evne til å ta på seg oppgaver, vise 

hva de gjør og ha fokus på sin egen synlighet. De fleste sier at de ansattes faglige kompetanse 
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og fysiske tilstedeværelse er en av de viktigste grunnene til at fagene synes i organisasjonen. 

En av informantene påpeker at de ”mindre” fagene kan være mer selvstendige, og at dette kan 

ha konsekvenser for deres synlighet og involvering:  

 

”Dette er jo et sykehus, og det er jo dominert av leger og sykepleiere, og det skal være 

det og er ikke noe galt i det, men da er det ofte at mye krefter og tid går til det. Og så 

er de andre så selvstendige at de ordner det uansett. Og det er bra, men det kan også 

skyte oss litt i foten.” (Informant 11) 

 

4.5.4 ”En rød tråd” 
Informantene uttrykker at overordnede mål og visjoner, særlig på sykehusnivå, kan oppfattes 

som høytsvevende og at de i mindre grad når ned i organisasjonen. De fleste informantene er 

opptatt av å finne ut av hvordan målene som kommer fra nivåene over kan gjøres konkrete og 

målbare på seksjonsnivå, og på den måten skape en sammenheng mellom målene på de ulike 

nivåene i organisasjonen. Noen få informanter oppgir at de lager seksjonens mål uavhengig av 

mål som er satt for avdeling og klinikk. Mange av informantene tar utgangspunkt i 

avdelingens mål og kombinerer disse med seksjonens egne behov når de lager mål for 

seksjonen. Noen opplever at det kan være vanskelig å ta utgangspunkt i avdelingens mål, eller 

at det er vanskelig å sette felles mål for avdelingen på grunn av mange ulike faggrupper. 

Enkelte har også en mer gjennomgående prosess, for eksempel på denne måten:  

 

”I denne klinikken er det slik at klinikken lager mål ut fra sykehusets mål og visjoner, 

og så tar avdelingsleder det med seksjonslederne her og lager avdelingens mål, og så 

ned til seksjon. Så det skal være en rød tråd med samme overskrift eller like tema”. 

(Informant 11) 
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5 DISKUSJON 
 

Denne studien har hatt til hensikt å undersøke hvilken betydning kommunikasjon med 

avdelings- og klinikkledere har for seksjonsledere av klinisk service i spesialisthelsetjenesten. 

I dette ligger også å undersøke hvordan de opplever sine muligheter for å medvirke i og 

påvirke prosesser og beslutninger gjennom de kommunikasjonslinjene som finnes i dag. 

I dette kapittelet søker jeg å diskutere mine tre forskningsspørsmål:  

1) Hvordan opplever og vekter seksjonsledere av klinisk service kommunikasjonen med 

de ulike ledernivåene i helseforetaket? 

2) Hvilken betydning har kommunikasjon med klinikk- og avdelingsledere for 

seksjonsledernes opplevelse av klinisk service-fagenes synlighet og involvering? 

3) Hvilke kommunikasjonsutfordringer opplever seksjonsledere av klinisk service? 

I den videre teksten vil jeg først jeg trekke frem hovedfunn tilknyttet hvert 

forskningsspørsmål, før jeg ser videre på mulige konsekvenser av de 

kommunikasjonsutfordringene som denne studien viser at informantene opplever. Til slutt 

diskuteres de etiske og metodiske aspektene ved studien.  

 

5.1 Hvordan oppleves og vektes kommunikasjonen 
med de ulike ledernivåene? 
I denne studien har de fleste informantene sin avdelingsleder geografisk nære, og opplever 

gjennom dette at nærmeste leder er lett tilgjengelig. Den geografiske nærheten ser dermed ut 

til å være en sentral faktor i informantenes opplevelse av hvordan kommunikasjonen fungerer. 

Nærheten er med på å gi økte muligheter for at effektiv kommunikasjon kan foregå, altså at 

budskapet kan forstås av mottaker slik det var tenkt fra avsender som Jacobsen og Thorsvik 

(2013) angir, og jeg vil se nærmere på hvilke konkrete faktorer som medvirker til dette.  

 

Den geografiske nærheten gir økt mulighet til muntlig toveiskommunikasjon. I tillegg til de 

faste møtepunktene de fleste av informantene har med sin nærmeste leder, gir nærheten 

mulighet til korte samtaler og diskusjoner rundt pågående saker når informantene selv har 



43 
  

behov og tar initiativ til det. Muntlig kommunikasjon blir av de fleste informantene sett på 

som den best egnede kommunikasjonskanalen for å gi denne type informasjon, samt best 

egnet til kommunikasjon rundt ledelsesfaglige oppgaver. Dette kan tyde på at informantene 

opplever denne formen for kommunikasjon som hensiktsmessig med tanke på budskapets 

innhold, men også at det gir bedre muligheter for å benytte et språk som gir bedre felles 

forståelse, og gi raske tilbakemeldinger. Dette er i tråd med hvordan Jacobsen og Thorsvik 

(2013) beskriver fordelene ved muntlig toveiskommunikasjon. Noen av informantens 

opplevelser av at de i mindre grad har muligheter til å avklare saker fortløpende når leder er 

mindre geografisk tilgjengelig, støtter også denne teorien.  

 

Gjennom muntlig toveiskommunikasjon bygges det også en sterkere relasjon. De fleste 

informantene opplever at åpenhet, respekt og tillit er til stede i kommunikasjonen med sin 

leder, noe de samtidig legger vekt på i sine beskrivelser av hva de oppfatter som god 

kommunikasjon. Mange forklarer også at lederen er en fin person som ivaretar dem. Dette gir 

signaler om at det relasjonelle aspektet som Handal og Lauvås (1999) omtaler, tillegges stor 

vekt i informantenes opplevelse av hvordan kommunikasjonen fungerer. Teorien styrkes av 

informantenes opplevelse av at mindre muligheter til muntlig toveiskommunikasjon påvirker 

relasjonen til egen leder.  

 

I sin kommunikasjon med klinikknivå opplever informantene i hovedsak en enveis, skriftlig 

kommunikasjon, og det meste av kommunikasjonen går via avdelingsleder som mellomledd. 

Selv om mange fremhever fordelene med at avdelingsleder er en kanal til klinikknivå, synes 

det likevel å være et savn etter mer direkte kontakt med klinikkleder. På den ene siden kan 

dette ha en sammenheng med hvordan noen opplever usikkerhet rundt om deres saker føres 

videre opp i linjen, eller den faglige ulikheten mellom informantene og klinikkleder. Dette vil 

jeg komme tilbake til i kapittel 5.3. På den andre siden kan det ha sammenheng med at man 

via færre møtepunkter og mindre muntlig kommunikasjon ikke har mulighet til å utvikle 

samme type relasjon til de som tar beslutninger i saker som omhandler klinisk service. Som 

Arnulf (2014) viser til kan relasjoner både skapes og opprettholdes gjennom kommunikasjon. 

Det er tydelig at de som har direkte kontakt med klinikkledelsen synes dette er positivt. Med 

tanke på hvordan informantene vektlegger det relasjonelle aspektet i kommunikasjonen med 

sin nærmeste leder kan det se ut til at en mindre etablert relasjon med klinikknivå også virker 
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inn på hvordan kommunikasjonen oppleves, fordi man her i mindre grad har mulighet til å 

utvikle den gjensidige respekten og åpenheten som informantene verdsetter.     

5.2 Hvilken betydning har kommunikasjonen for 
opplevelse av synlighet og involvering? 
Resultatene viser at informantene arbeider med å fronte sine fag i ulike linjer og prosesser, og 

de har kommunikasjon med både egen linje og andre samarbeidspartnere for å kunne fange 

opp de sakene som kan tenkes å ha betydning for klinisk service. De understreker sitt eget 

ansvar for å skaffe seg innsikt i prosessene som foregår, og for å være involvert og synlige.  

 

På tross av at mange kommunikasjonslinjer og –kanaler er i bruk, tyder resultatene tilknyttet 

informantenes opplevelse av involvering likevel på at klinisk service hovedsakelig involveres 

der det finnes direkte organisatorisk tilknytning, så fremt fagene er synlige nok på det nivået 

der prosessen foregår. For at klinisk service skal involveres synes det å være avgjørende at 

informasjonen om fagenes bidrag både kommuniseres til og forstås av de som skal iverksette 

prosessen. Det er rimelig å forvente at dette er gjennomførbart i informantenes egen avdeling, 

noe som også gjenspeiles i mine funn der informantene beskriver sine egne forventninger om 

involvering på avdelingsnivå. 

 

Mange av informantene mener at graden av synlighet og involvering henger sammen med 

klinikkleders eget initiativ og kjennskap til mangfoldet av fag lenger ned i organisasjonen. 

Dette kan tenkes å være en sannsynlig årsak, ut fra den varierende organiseringsformen og 

faglige sammensetningen klinisk service har internt i helseforetaket. Funnene viser på den 

andre siden ikke en sikker sammenheng mellom en direkte kontakt med klinikkledelsen og 

opplevelse av økt synlighet for klinisk service-fagene på klinikknivå hos de informantene som 

har erfaringer med en slik direkte kontakt. Det må legges til at antallet informanter i denne 

sammenheng er lite, og resultatet må derfor tolkes med forsiktighet.  

 

5.2.1 Uformell kommunikasjon som et tillegg til formelle 
kommunikasjonslinjer 
Når en formell grense krysses ser det ut til å være behov for å benytte andre, uformelle 

kommunikasjonslinjer for å ha mulighet til involvering prosesser som har betydning for 
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klinisk service i resterende deler av helseforetaket, og de fleste av informantene oppgir at de 

benytter uformell kommunikasjon. Det benyttes i den forbindelse flere ulike linjer til uformell 

kommunikasjon, både via egne ansatte, eget nettverk og leders nettverk. Dette kan tyde på at 

den formelle strukturen ikke i tilstrekkelig grad er tilrettelagt for at horisontal kommunikasjon 

kan foregå, slik som Jacobsen og Thorsvik (2013) viser til at er nødvendig ved en stor intern 

avhengighet for å koordinere arbeidet. Et interessant funn knyttet til uformell kommunikasjon 

er hvor viktig de særfaglige kommunikasjonslinjene som krysser avdelings- og klinikkgrenser 

oppleves for mange av informantene. Disse linjene er sjelden basert på den geografiske 

nærheten som for mange synes å være en viktig årsak til at kommunikasjonen fungerer godt, 

og er ofte opprettet på eget initiativ ut fra felles faglige interesser. De uformelle linjene har 

også varierende muligheter til å ta beslutninger og til å handle på vegne av hverandre, siden 

deltakerne som regel tilhører ulike formelle enheter. Jacobsen og Thorsvik (2013) forklarer 

hvordan uformell kommunikasjon utvikler felles rammeverk på bakgrunn av delte erfaringer, 

oppfatninger og meninger, og hvordan tillit og samhold skapes gjennom en slik form for 

kommunikasjon. Dette er i samsvar med hvordan flere av informantene selv omtaler sine 

uformelle linjer, eksempelvis gir det mulighet til å fremstå mer ”helhetlig, fra vår side” (s. 

33), som informant 4 forklarer. En helhetlig fremtoning kan igjen tenkes å øke mulighetene 

for både synlighet og involvering.  

5.3 Hvilke kommunikasjonsutfordringer oppleves? 
5.3.1 Manglende kommunikasjonslinjer gir uavklart ansvar  
Informantene i denne studien opplever en klar mangel på definerte kommunikasjonslinjer til 

samarbeidspartnere utenfor egen klinikk, og tidvis også utenfor egen avdeling. Som et tillegg 

til eksisterende formelle linjer benytter de fleste av informantene uformelle linjer, som 

diskutert over, men behovet oppleves for mange likevel ikke som dekket.  

 

I tillegg til mangel på definerte linjer viser resultatene også at ansvarsforholdet er uklart når 

det gjelder koordinering av ressurser utenfor klinikkgrenser, og tidvis avdelingsgrenser. Som 

informant 9 sier det selv: ”jeg har vært usikker på hvordan den kommunikasjonen skal foregå, 

hvem som har ansvar for hva, og hvem har ansvar for å ta hva videre” (s. 31). Kjekshus 

(2017) har tatt for seg sentrale utfordringer ved sykehus, der en av disse er manglende 

koordinering. Han viser til at vansker med koordinering har ofte blitt løst ved å innføre en 
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reform, noe som har skapt økende behov for intern koordinering i foretakene. Når enhetlig 

ledelse ble innført i spesialisthelsetjenesten i 2001, var dette med en intensjon om å klargjøre 

ansvarslinjer (NOU 1997: 2).  

 

Faggruppenes organisering løftes av mange av informantene frem som en av hovedårsakene 

til at kommunikasjonslinjene mangler og at ansvarsforholdet er uklart. Selv om noen 

informanter viser til at faste møtepunkter og avtaler letter samarbeidet, oppleves det fortsatt 

som utfordrende for mange å skape de kommunikasjonslinjene de trenger. Spørsmålet blir da 

også om det er oppnåelig å skape de kommunikasjonslinjene som klinisk service melder 

behov for på tvers av klinikker og avdelinger i den strukturen som foreligger per i dag. På den 

ene siden vil en systematisk opprettelse av faste kommunikasjonslinjer i dagens struktur 

kunne legge bedre til rette for kommunikasjon på tvers av formelle grenser. På den andre 

siden vil det antakelig også kreve en forhåndsdefinert avklaring av ansvarsforhold tilsvarende 

en matriseorganisering (Jacobsen og Thorsvik, 2013) som per i dag ikke finnes i 

organisasjonskartet. Dette vil sannsynligvis skape flere arbeidsoppgaver knyttet til 

koordinering av klinisk service på klinikk- og avdelingsnivå. Ut fra hvordan flere av 

informantene opplever kapasiteten knyttet til disse oppgavene i denne studien, virker dette i 

liten grad gjennomførbart.  

 

Resultatene viser at utfordringen med opplevd mangel på kommunikasjonslinjer ikke alltid 

løftes til avdelingsleder, selv om flere av informantene viser til mangel på eget handlingsrom. 

Umiddelbart fremstår dette som en rimelig utfordring å løfte i lederlinjen, sett opp mot 

informantenes syn på at handlingsrom, beslutningsmyndighet og påvirkningsmulighet øker 

vertikalt oppover. Når utfordringene likevel ikke løftes hit, kan dette ha flere årsaker. For det 

første kan det ha sammenheng med informantenes egne erfaringer med utfordrende 

kommunikasjon på tvers av formelle grenser, og at disse erfaringene er med på å redusere 

engasjementet for å ta opp slike saker. Det kan også ha sammenheng med den tidligere nevnte 

opplevelsen av kapasitet knyttet til klinisk service-oppgaver hos avdelingsleder. For det tredje 

kan det ha en sammenheng med noen av informantenes egne erfaringer om at andre fag 

oppleves som ”mer akutte” enn klinisk service-fagene. Hvordan fagene selv opplever seg i 

organisasjonen vil jeg komme tilbake til i kapittel 5.4 som tar for seg hva 

kommunikasjonsutfordringene kan føre til.  
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5.3.2 Budskapet når ikke frem til mottaker 
Selv om noen av informantene som har direkte kommunikasjon med sin klinikkleder viser til 

at denne har et godt overordnet blikk og ser gode løsninger, viser resultatene likevel en 

generell bekymring når det gjelder prioritering av klinisk service opp mot andre og større fag 

når beslutninger tas på klinikknivå.  

 

For det første kan denne bekymringen tenkes å ha en sammenheng med hvordan 

informasjonsflyten vertikalt oppover i linjen oppleves fra seksjonsnivå. Jacobsen og Thorsvik 

(2013) forklarer hvordan et velfungerende hierarki medvirker til å filtrere ut irrelevant 

informasjon, mens Nordby (2009) viser til at det ofte er nødvendig med en forklaring på 

beslutningsgrunnlagets ”hvorfor” for å skape en bedre forståelse de avgjørelsene som tas.  

Det kan se ut til at forklaringene rundt beslutningsgrunnlaget og filtreringen savnes av flere, 

med tanke på hvordan de uttrykker usikkerhet om deres saker når opp til det nivået der 

beslutningen skal tas. For eksempel uttrykker informant 2 at ”det er mer det...hva som blir tatt 

med oppover” (s. 29). Samtidig viser også noen av informantene til at de er kjent med 

begrensninger i avdelingsleders handlingsrom, som informant 8 sier: ”det er jo ikke alt min 

leder rår over heller” (s. 39).  

 

For det andre kan informantenes bekymring også tenkes å ha sammenheng med deres 

erfaringer om at ikke all relevant informasjon fra klinikknivå når ned til seksjonsnivå. I de 

tilfellene der tillitsvalgte benyttes som informasjonskilde kan det se ut til at avdelingsleder 

som kommunikasjonskanal ikke fungerer som ønskelig sett fra seksjonslederperspektivet, 

eller at budskapets relevans ikke vurderes likt av avdelingsleder og seksjonsleder. Samtidig 

viser resultatene at mange oppgir å motta en stor mengde informasjon, og at noe ikke synes å 

angå dem direkte. Sett opp mot Jacobsen og Thorsviks (2013) faktorer som har betydning for 

effektiv kommunikasjon, blir det da også et spørsmål om den relevante informasjonen fra 

avsenders side er utformet slik at den er forståelig for mottakeren.  

 

5.3.3 Budskapet forstås ulikt av partene som kommuniserer 
I tillegg til filtrering og valg av kommunikasjonskanal kan bekymringen rundt manglende 

informasjon om prioriteringer på beslutningsnivå kanskje også forstås med utgangspunkt i 

forståelseshorisonten, altså at grunnlaget for å forstå innholdet i kommunikasjonen er ulikt 

(Nordby, 2009). Klinisk service ledes ofte av en med annen faglig bakgrunn, både på 
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avdelings- og klinikknivå. De fleste opplever også at beslutninger om deres fag i hovedsak tas 

på klinikknivå. Både ulik faglig bakgrunn og avstand mellom nivåene kan dermed tenkes å 

bidra til at innholdet forstås ulikt. I resultatene fra denne studien finner jeg særlig støtte for at 

informantenes bekymringer skyldes ulikheter i faglig bakgrunn, for eksempel slik informant 9 

uttrykker at det aldri er det samme ”at man ikke har en direkte dialog, og spesielt når man er 

ulike faggrupper” (s. 30).  

 

Det kan likevel tenkes at forståelsen på klinikknivå er tilstede, men at føringer ovenfra og 

knapphet på ressurser er årsaken til at prioriteringene må bli som de blir. Skirbekk mfl. (2017) 

har undersøkt synet på prioritering blant ledere og klinikere i sykehus, og også de diskuterte 

ulikheter mellom klinikeres og lederes syn på prioriteringer. Prioriteringer skapte konstant 

bekymring og vanskelige avgjørelser hos klinikerne som ønsket å prioritere pasientene som 

var til stede ”her og nå”. Selv om lederne forsto klinikernes bekymring, ble punkter som 

budsjettbalanse og pasientstrøm prioritert høyere.  

 

Mine resultater viser at flere av informantene vektlegger sin faglige bakgrunn innenfor klinisk 

service-fagene som viktig for sin lederrolle. Denne faglige bakgrunnen kan også gjøre at 

informantene identifiserer seg sterkere med det operative nivået enn nivået der beslutningene 

tas, fordi de er nærmest fenomenet som oppleves. Samtidig mener informantene nettopp at 

denne faglige bakgrunnen er en av forutsetningene for å forstå hvordan situasjonen oppleves 

for sine ansatte, og for å forstå hva de ansatte skal bidra med i pasientbehandlingen. 

Informantenes syn på egen faglig bakgrunn er dermed i tråd med hva Nordby (2009) mener 

gir best grunnlag for å kommunisere sine ansattes arbeidssituasjon til sine ledere og 

samarbeidspartnere. Likevel vil denne faglige bakgrunnen kunne bidra til et annerledes syn på 

prioriteringer enn det som finnes hos avdelings- og klinikknivå.  

 

I tillegg til faglig kompetanse, viser resultatene at informantene ser på formell 

lederkompetanse som en viktig forutsetning for å utøve god ledelse. Lederkompetanse kan 

beskrives på ulike måter, og en av måtene er hvordan ledernes ferdigheter og kunnskap 

dekker ulike områder innenfor ledelse. Døving mfl. (2016) viser til Nordhaugs fire 

hovedkategorier, der en av dem er kontekstuell kompetanse. Dette er den kunnskapen man har 

om de omgivelsene man arbeider i (Døving mfl., 2016), og detaljkunnskapen rundt fagene vil 

dermed være forskjellig både på grunn av ulik faglig bakgrunn og nivåplassering i 
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helseforetaket. Kanskje kan informantenes vurdering av kompetanse på høyere ledernivå være 

begrunnet i at de har ulik kontekstuell kompetanse, fordi de ikke har lederansvar for samme 

type oppgaver i organisasjonen. Med tanke på at mange har lite direkte kontakt og savner 

informasjon om prosesser på klinikknivå kan også grunnlaget for å vurdere klinikkleders 

kompetanse være begrenset, slik informant 7 sin forståelse i uttalelsen om at ”de også 

ivaretar sine egne profesjoner og yrker” (s. 35) kan tyde på. Klinisk service som helhet er 

likevel en del av omgivelsene i organisasjonen, og det synes derfor rimelig at en viss 

kunnskap om fagene inngår i den kontekstuelle kompetansen også på nivåene over.    

 

5.3.4 Ressursprioritering som særskilt kommunikasjonsutfordring 
Resultatene indikerer at kommunikasjon som omhandler drift innenfor gitte rammer stort sett 

fungerer greit, og her opplever informantene handlingsrom til å ivareta egne behov. 

Utfordringene informantene angir knyttet til kommunikasjon rundt ressurser og fagutvikling 

synes i stor grad å ha sammenheng at disse områdene krever endringer i form av økte 

ressurser. Her vil jeg løfte frem det jeg ser som en interessant motsetning. På den ene siden 

fremhever de fleste av informantene fagutvikling og kompetanseøkning som noen av sine 

viktigste arbeidsoppgaver, og på den andre siden er det nettopp ressursene til dette som 

oppleves som utfordrende å kommunisere om. FAFO-rapporten ”Ti År etter” (Hippe og 

Trygstad, 2012) tar for seg hvordan ledere i spesialisthelsetjenesten opplever blant annet 

ansvar, krysspress og faglige prioriteringer ti år etter at spesialisthelsetjenesten ble 

reorganisert til helseforetak. I rapporten ble det pekt på at mange ledere på lavere nivåer i 

helseforetakene opplever at manglende økonomiske ressurser begrenser muligheten for å 

utøve faglig skjønn og drive faglig utvikling (Hippe og Trygstad, 2012). Altså er utfordringen 

informantene beskriver ikke ny for ledere i helseforetakene, og heller ikke unik for klinisk 

service-fagene.  

 

Noen av informantene viser til de ansattes behov og resultater fra medarbeiderundersøkelser 

som grunnlag for at disse områdene er viktige, og i mangel på ressurser ovenfra oppstår et 

krysspress (Nordby, 2009). Informant 2 beskriver hvordan det som mellomleder oppleves 

utfordrende å være lojal både opp mot avdelingsleder og ned mot egne ansatte (s. 40). Med 

utgangspunkt i informantenes beskrivelse av eget handlingsrom er det naturlig å tenke at 

arbeidsoppgavene til en viss grad utformes sammen med ledernivåene over, og at 

ressursfordeling og kompetanseutvikling er en del av disse oppgavene. Resultatene viser at 
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seksjonens ressursprioriteringer i varierende grad gjøres sammen med avdelingsleder, og at 

slike prioriteringer etterspørres fra avdelingsnivå i mindre grad. Det er også funn i denne 

studien som tyder på at ikke alle klinisk service-seksjoner opplever mulighet til å være en del 

av målsetningene for avdelingen som helhet, noe som igjen kan ha betydning for hvordan 

avdelingens ressurser fordeles og prioriteres. Siden mange av utfordringene informantene 

opplever knyttet til ressursprioriteringer har sammenheng med ressurser som ytes på tvers av 

formelle grenser synes dette som en oppgave som vanskelig kan løses på seksjonsnivå alene, 

med det handlingsrommet og de kommunikasjonslinjene som informantene oppgir å ha.  

5.4 Hva kan utfordringene føre til i klinisk praksis? 
5.4.1 Redusert behandlingstilbud 
Det foregår til enhver tid endringsprosesser i mange sykehusavdelinger, og endringer som er 

ønskede og tilsynelatende ”små” lokalt kan få store ringvirkninger for andre. Endringer i 

sengetall, møterutiner og operasjonsprogram får ikke bare konsekvenser for den enkelte 

behandler innenfor klinisk service, men også for andre samarbeidspartnere, kollegaer og 

pasienter på andre avdelinger. Selv om informantenes uformelle linjer og aktive initiativ til 

samarbeid fra seksjons- og avdelingsledernivå skaper bedre muligheter for informasjonsflyt 

internt, tyder resultatene på at dette ikke dekker behovet som foreligger. Informantene 

opplever at det er uklarheter i kommunikasjon rundt henvisninger, uttrykker at vansker med 

henvisninger ”hever terskelen for å bruke den tjenesten” (s. 39), og at samarbeidspartnere har 

vansker med å forstå hvem som har myndighet over de ulike klinisk service-ressursene.  

 

Man kan argumentere for at moderavdelingen som pasientene tilhører skal få avgjøre hvordan 

den skal drifte, og at det er vanskelig å samkjøre behovene til alle som ikke direkte tilhører 

avdelingen. Det er fullt forståelig, med tanke på de utfordringene informantene selv beskriver 

med kommunikasjon på tvers av formelle grenser. Likevel tyder resultatene på at det oppstår 

en ny utfordring i etterkant, når endringen ikke kan imøtekommes fra klinisk service-fagenes 

side i samme tempo eller like stor grad. Grunnene til dette synes å være manglende 

handlingsrom eller manglende ressurser. Spørsmålet blir ofte hvordan man løser situasjonen 

når den oppstår, men det sees like relevant å stille spørsmål om hvem som har ansvaret for at 

den løses, og for at den oppstår i mindre grad. Svarene på dette ligger utenfor denne studien, 
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men resultatene herfra kan være med på å gi et grunnlag for en bredere forståelse av hvordan 

dette ansvaret skal fordeles.  

 

5.4.2 Redusert faglig utvikling  
Resultatene tyder på at det er interne ulikheter i prioritering av ressurser til fagutvikling i de 

klinikkene informantene tilhører, og at mulighetene til selv å påvirke denne 

ressursfordelingen generelt er lavere enn behovet som kommuniseres vertikalt oppover fra 

klinisk service. Informantene selv ser fagutvikling som nødvendig for å beholde og rekruttere 

faglig dyktige medarbeidere, noe som i den tidligere nevnte FAFO-rapporten fremheves som 

et av de viktigste kjennetegnene ved gode sykehus (Hippe og Trygstad, 2012).  

 

Mine funn viser at fagutviklingen også anses som viktig for å redusere uhensiktsmessig 

ressursbruk, følge utviklingen i helsetjenestene, og bedre kvaliteten i pasientbehandlingen. På 

den ene siden vil seksjonsleders eget handlingsrom når det gjelder nyansettelser og intern 

fagutvikling gi økt kompetanse, som flere av informantene selv trekker frem. På den andre 

siden synes fagutvikling og kompetanseøkning å være et svært viktig felt for alle fag i 

spesialisthelsetjenesten. Innledningsvis i denne oppgaven var jeg inne på det økende fokuset 

som i mange land settes på hvordan klinisk service kan bidra for å løse de kommende 

utfordringene i helsetjenesten (Lovegrove og Goh, 2009). Med bakgrunn i dette synes det 

rimelig at helseforetaket selv både definerer og legger til rette for like muligheter internt for å 

imøtekomme de økende kravene til faglig spisset kompetanse for alle faggrupper i 

spesialisthelsetjenesten.  

 

5.4.3 Redusert mulighet til synlighet og involvering 
Når flere av informantene viser til at det på avdelings- og klinikknivå prioriteres saker som 

sees på som ”mer akutt” enn klinisk service, oppstår en nysgjerrighet for hvorfor denne 

vektingen ikke utfordres. Dette kan tenkes å ha en sammenheng med informantenes 

opplevelse av at påvirkningskraften er lavere enn ønskelig, og erfaringen med at andre og 

større fag oftere prioriteres. Samtidig er det da også rimelig å stille spørsmål om dette kan 

utvikle seg til en selvoppfyllende profeti, dersom oppfatningen om at fagene ikke er viktige 

nok og at påvirkningskraften ikke er tilstrekkelig fører til at utfordringene løses fortløpende 

på egen hånd uten at de blir meldt videre til det nivået som har overordnet ansvar.  
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Dette kan igjen tenkes å ha betydning for både formålet med og resultatene av den 

kommunikasjonen informantene benytter for å oppnå synlighet og involvering på det nivået 

de selv ønsker. En av informantene sier nettopp at selvstendigheten kan risikere å ”skyte oss 

litt i foten” (s. 41) Kanskje kan man ved å mer eller mindre ubevisst sette seg selv i skyggen 

av andre fag også redusere sine egne muligheter til involvering og synlighet.  

 

Dersom man opplever påvirkningskraften som god, står man igjen med et resultat som tyder 

på at man selv også vurderer andre fag som viktigere. Dette kan på den ene siden forklares ut 

fra hvordan informantene selv er bevisste på at klinisk service ikke har ansvar for liv og død i 

pasientbehandlingen, men ikke ut fra hvordan de selv flere steder savner synliggjøring og 

involvering.  

 

Gjennom sin uformelle kommunikasjon deltar mange av informantene i egenopprettede, 

særfaglige fora som samarbeider på tvers av klinikk- og avdelingsgrenser. Samtidig finnes 

formelle linjer som er opprettet for å ivareta faglige interesser. Resultatene fra denne studien 

kan tyde på at bevisstheten rundt de formelle linjene er lav, og at de som benytter dem i 

mindre grad opplever at de fungerer som forventet. Hvis vi også her ser tilbake til Jacobsen 

og Thorsviks (2013) faktorer som har betydning for effektiv kommunikasjon kan det være 

spørsmål om riktig kommunikasjonskanal er valgt både fra helseforetakets og informantenes 

side, eller om budskapets innhold og relevans oppfattes ulikt av partene som kommuniserer. 

Dette temaet er imidlertid ikke utforsket spesifikt i denne studien, og resultatene må derfor 

tolkes med forsiktighet. Dersom disse linjene oppfattes som utilstrekkelige for sitt formål vil 

også sannsynligheten for at de benyttes bli redusert, noe som kan redusere mulighetene til at 

faglig samordning på tvers av formelle grenser formidles i de kanalene som er tiltenkt dette 

formålet. Dette vil til slutt kunne tenkes å ha innvirkning på mulighetene til synlighet og 

involvering utenfor egen organisatorisk tilhørighet.  

5.5 Studiens begrensninger og metodiske svakheter  
Studiens mål var å ha en jevn fordeling på klinikk- og fagtilhørighet blant seksjonsledere som 

organiserer klinisk service-seksjoner i de somatiske klinikkene i helseforetaket. Dette har ikke 

lykkes fullstendig. Resultatene kan dermed i mindre grad være representative for andre enn 

dem som er informanter i studien, fordi lokale faktorer kan påvirke seksjonslederes 
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opplevelse av og behov for kommunikasjon. Samtidig peker mange av informantene svar i 

samme retning, og det er usikkert om et større materiale ville gitt andre svar.  

 

I et intervju er muligheten til stede for at informantene ikke har delt alt med meg som forsker, 

eller at jeg har stilt spørsmål som har blitt forstått ulikt av informantene. Studiens tema kan 

også ha medført behov for økt lojalitet til egen leder, og lojalitetsbehovet kan ha blitt 

forsterket av helseforetakets eget krav om avdelingsleders godkjenning. Jeg opplevde i 

intervjuene at informantene ønsket å dele av egne tanker og erfaringer fordi de så dette som et 

viktig tema å belyse, og at de hadde tillit til at jeg ivaretok deres anonymitet.  

 

Mine valg og tolkninger gjennom hele prosessen vil ha betydning for hvordan resultatene 

fremstilles. I denne studien er data innhentet, transkribert og analysert av en og samme 

person. Dette er fordel for å bli godt kjent med materialet, men gjør også at det blir subjektive 

oppfatninger av hvordan materialet forstås og benyttes. Dersom informantene skulle føle seg 

feilaktig fremstilt i denne studien, er ansvaret mitt. Ved å forske på min egen arbeidsplass og i 

et felt jeg har kjennskap til fra tidligere har jeg tidvis opplevd det som utfordrende å sortere 

hva som er egen forforståelse i de vurderinger jeg har gjort. Hovedtrekkene i materialet er 

diskutert med veileder i de ulike fasene i prosessen, og dette har ført til en bredere tilnærming. 

En grundig redegjørelse for og stadig bevissthet rundt egen forforståelse har også minnet meg 

på å være mer kritisk til egen fremgangsmåte i arbeidet.  
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6 OPPSUMMERING OG VIDERE 
ANBEFALINGER 

6.1 Oppsummering 
Denne studien har hatt til hensikt å besvare problemstillingen:  

“Hvilken betydning har kommunikasjon med klinikk- og avdelingsledere for 

seksjonsledere av klinisk service i helseforetaket?”  

Ved bruk av kvalitativ metode har jeg innhentet data gjennom 12 semistrukturerte intervjuer 

med seksjonsledere for klinisk service i helseforetaket jeg undersøker, og data er er analysert 

med tematisk analyse med en induktiv tilnærming.  

Resultatene viser at kommunikasjon med egen lederlinje først og fremst har betydning 

innenfor eksisterende rammer av egen seksjon og avdeling. Geografisk nærhet, muligheter til 

muntlig toveiskommunikasjon og mulighet for å gi faglig informasjon for å påvirke 

beslutninger oppover i linjen er viktige elementer i informantenes kommunikasjon med sin 

avdelingsleder. Samtidig oppleves påvirkningsmuligheten som varierende, og det gis av flere 

uttrykk for et savn etter mer direkte kontakt med klinikknivå basert på ulik faglig bakgrunn i 

leddene som kommunikasjonen går gjennom. Opplevelse av synlighet og involvering er først 

og fremst knyttet til prosesser der klinisk service har nær organisatorisk tilknytning.  

Studien viser et udekket behov for kommunikasjonslinjer på tvers av klinikkgrenser, og et 

behov for å tydeliggjøre ansvaret knyttet til drift som krysser de formelle linjene. Mange av 

informantene ønsker en endring for å bedre kommunikasjonslinjene, men også for å skape 

bedre fleksibilitet og muligheter for fagutvikling. Det synes å være utstrakt bruk av uformell 

og horisontal kommunikasjon med ledere innenfor eget fag og andre nøkkelpersoner. Få av 

disse linjene har reell beslutningsmyndighet, men denne kommunikasjonen benyttes for å øke 

muligheten for faglig koordinering og felles påvirkningskraft. Resultatene antyder også at 

helseforetakets formelle linjer opprettet for faglig koordinering på tvers av klinikker benyttes i 

mindre grad.  
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6.2 Implikasjoner for videre praksis og anbefalinger 
for videre forskning 
Denne studien tar utgangspunkt i seksjonslederperspektivet og deres opplevelse av 

kommunikasjon. Med bakgrunn i mange av informantenes ønske om forbedring av dagens 

situasjon bør de styrker og svakheter som ligger i dagens formelle og uformelle 

kommunikasjonslinjer kartlegges fullstendig før en eventuell endring gjennomføres. Et 

alternativ kan være å tydeliggjøre dagens formelle linjer, særlig med tanke på faglig 

ivaretakelse i helseforetaket samlet. Det sees i den forbindelse som relevant å ta utgangspunkt 

i de behovene som informantene selv søker å dekke gjennom sin uformelle, særfaglige 

kommunikasjon på tvers av klinikkgrenser, og vurdere hvordan disse behovene bedre kan 

ivaretas.   

Som jeg tidligere har vært inne på var noe av hensikten med denne studien å se nærmere på et 

felt som til nå har vært lite utforsket. Denne studien gir et inntrykk av de områdene klinisk 

service-ledere opplever som viktige å kommunisere om i sin arbeidshverdag og hvilke 

utfordringer som oppstår, og kan således åpne for andre og mer spesifikke tilnærminger 

innenfor både samme og tilgrensende felt.  

For å få et samlet bilde av kommunikasjonens betydning, vil det være nødvendig å undersøke 

hvordan avdelings- og klinikkledelse oppfatter både kommunikasjonen og klinisk services-

fagenes rolle i helseforetaket.  

Siden min studie antyder en relativt lav bevissthet rundt de faglige, formelle linjene som 

helseforetaket selv har opprettet vil det være relevant å se spesifikt på hvordan klinisk service 

benytter og opplever disse, men også hvordan disse linjene oppfattes fra helseforetakets side.  

Med tanke på informantenes ønske om endringer og den varierende organiseringen som 

finnes i klinisk service, kan komparative studier med andre helseforetak eller andre lignende 

organiserte faggrupper i eget helseforetak være av interesse.  
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Vedlegg 1: Intervjuguide 
 

Intervjuguide kvalitativ studie av klinisk service  

Takk for at du ville stille opp som deltaker i denne studien. Intervjuet i dag er planlagt å vare i 

60-90 minutter, og du vil få spørsmål omkring de ulike temaene kommunikasjon med din 

klinikk- og avdelingsledelse, din opplevelse av involvering som seksjonsleder, dine behov for 

kommunikasjon med andre ledere som du ikke har direkte lederlinje til, og generelle spørsmål 

rundt ledelse av klinisk service i sykehus. Det er mange åpne spørsmål, slik at du har mulighet 

til å legge vekt på det som er viktig for deg å få med.  

Intervjuet vil bli tatt opp med lydopptaker, og opptaket vil transkriberes til et tekstdokument. 

Deretter blir lydopptaket slettet. 

Du har samtykket til deltakelse i studien, og min kopi av ditt samtykkeskjema vil bli 

oppbevart nedlåst frem til studien er avsluttet, etter planen 1.12.18. Skjema makuleres når 

oppgaven er godkjent. Jeg minner om at du når som helst i løpet av studien kan trekke ditt 

samtykke uten å oppgi grunn. Som forsker er det min oppgave å ivareta din anonymitet, og 

opplysninger som kan være med på å identifisere deg direkte eller indirekte vil ikke publiseres 

i masteroppgaven.  

Aller først vil jeg stille deg noen spørsmål som skal brukes som bakgrunnsinformasjon. Disse 

er ikke en del av lydopptaket, og svarene noteres på papir. Jeg vil gi beskjed når lydopptaket 

starter.  

Har du noen spørsmål før vi starter? 

 

Generelle tema Forslag til spørsmål 

Fakta om informantene 

 

Noteres på samleark, ikke en 

del av lydopptak. 

• Hvor mange ansatte har du? (kun klinisk service) 

• Hvor mange ulike profesjoner leder du? 

• Hvor lenge har du arbeidet som leder? 

• Hva slags utdanning har du (innenfor ledelse)? 
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Om kommunikasjon med 

egen lederlinje 

 
Type kommunikasjon 
(hyppighet, din oppfatning, 
hvilke lederoppgaver) 
 
Toveis/enveis, skriftlig, 
muntlig, 
 
 
Seksjonsleders eget behov vs 
det som faktisk skjer 
Andre behov enn det som 
praktiseres i dag? 
 
 
Egen oppfatning av hva som er 
god og dårlig kommunikasjon, 
evt eksempler.  
 
 
Ulike behov på ulike type 
saker? 
 

• Kan du si litt om din kommunikasjon med avdelings- 

og klinikkledelsen?           

• Hvordan foregår denne kommunikasjonen?  

• Hva er viktig for deg å kommunisere med dine ledere 

om? Utdype/begrunne 

• Dekker den kommunikasjonen du har pr i dag dine 

behov som seksjonsleder? (Evt hvorfor ikke, 

eksempel) 

• Hva mener du er god kommunikasjon? Eksempel? 

• Hva mener du er dårlig kommunikasjon? Eksempel? 

• Hvilke saker oppleves det greit å kommunisere med 

dine ledere om? Hvorfor? 

• Er det saker du opplever at det er mer utfordrende å 

kommunisere om? Evt utdype? 

• Hvilken betydning har leders tilgjengelighet for 

hvordan du oppfatter kommunikasjonen? 

 

Om involvering og 
påvirkning 
 
Opplevd mulighet for 
medvirkning/involvering/ 
påvirkning 
 
 
Behovet for involvering 
 
 
 
 
 
Deltakelse i utforming av plan 
og mål for klinikk/avdeling 
 
 
Inkludering av seksjonen i mål 
for avd/klinikk og mål for 
avd/klinikk videre i seksjonens 
mål. 
 

 

• Hvor delaktig er du i prosesser på 

klinikk/avdelingsnivå som omhandler din seksjon?  

• Hvordan tenker du at seksjonsleder bør være 

involvert i disse prosessene?  

a) Kan du gi eksempler på saker som trenger 

involvering fra seksjonsleder? 

b) Og eksempler på saker der seksjonsleder ikke 

trenger å involveres? 

• Hva har kommunikasjonen med ledelsen å si for din 

opplevelse av involvering? 

• Hvordan synes du klinisk service-fagene blir 

involvert når det settes mål for klinikk og avdeling? 

• Hvordan påvirkes målene i din seksjon av de mål som 

er satt for klinikk og avdeling? 
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Formidling av info fra 
klinikk/avd til egne ansatte 
 

 

• Hvordan formidler du informasjon fra klinikk og 

avdeling til dine ansatte? 

 

Kommunikasjon utenfor egen 

lederlinje 

Konstant eller sporadisk behov 
for kommunikasjon med ledere 
i andre avd? 
 
En eller flere parter? 
 

A:  (server flere avd) eller B: (server i utgangspunktet 

kun egen avd)  

A: I din seksjon har du ansatte som server flere 

avdelinger enn den de er ansatt i. Hvordan  

foregår din kommunikasjon med ledere i disse 

avdelinger/klinikker? 

 

B: I din seksjon har du ansatte som i utgangspunktet ikke 

server andre avdelinger. Har du som seksjonsleder 

likevel behov for kommunikasjon med ledere i avd du 

ikke har direkte linje til, i forhold til daglig drift og 

pasientbehandling?  

-Hvordan foregår denne kommunikasjonen? 

 

Om ledelse av klinisk service 

i spesialisthelsetjenesten 

 

Leders viktigste oppgaver  

 

Synlighet av klinisk service  

 

Hva påvirker synligheten 

• Hva mener du er den viktigste oppgaven du har som 

leder av profesjoner innenfor klinisk service på 

sykehus?  

• Hvordan opplever du synligheten av klinisk service-

profesjoner på sykehuset? 

• Hva tenker du påvirker denne synligheten?  

• Hvordan kan du som seksjonsleder påvirke 

synligheten? 
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Vedlegg 2: Godkjenning fra NSD 

 

 
 
Helge Skirbekk 
Postboks 1130 Blindern 
0318 OSLO 
 
 
 
Vår dato: 05.06.2018                         Vår ref: 60839 / 3 / LAR                         Deres dato:                          Deres ref: 
 
 
Forenklet  vurdering f ra NSD Personvernombudet  for forskning 
 
Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 21.05.2018.  
M eldingen gjelder prosjektet: 
 

 
Vurdering 
Etter gjennomgang av opplysningene i meldeskjemaet med vedlegg, vurderer vi at prosjektet er omfattet
av personopplysningsloven § 31. Personopplysningene som blir samlet inn er ikke sensitive, prosjektet er
samtykkebasert og har lav personvernulempe. Prosjektet har derfor fått en forenklet vurdering. Du kan
gå i gang med prosjektet. Du har selvstendig ansvar for å følge vilkårene under og sette deg inn i
veiledningen i dette brevet. 
 
Vilkår for vår vurdering 
Vår anbefaling forutsetter at du gjennomfører prosjektet i tråd med: 
  •  opplysningene gitt i meldeskjemaet 
  •  krav til informert samtykke 
  •  at du ikke innhenter sensitive opplysninger 
  •  veiledning i dette brevet  
  •  Universitetet i Oslo sine retningslinjer for datasikkerhet 
 
Veiledning 
 
Krav til informert samtykke   
Utvalget skal få skriftlig og/eller muntlig informasjon om prosjektet og samtykke til deltakelse.
Informasjon må minst omfatte: 

 •  at Universitetet i Oslo er behandlingsansvarlig institusjon for prosjektet 
 •  daglig ansvarlig (eventuelt student og veileders) sine kontaktopplysninger 
 •  prosjektets formål og hva opplysningene skal brukes til 

60839 Nivå 2, nivå 3, nivå 4... En kvalitativ studie av ledere for klinisk service i
OUS og betydningen av kommunikasjon med klinikk- og avdelingsledere

Behandlingsansvarlig Universitetet i Oslo, ved institusjonens øverste leder
Daglig ansvarlig Helge Skirbekk
Student Stine M alerød
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Vedlegg 3: Godkjenning fra lokalt personvernombud. 

  
 

Vedlegg	2:	Godkjenning	fra	lokalt	personvernombud	
																														
Fra:	Annika	Mortensen	<morann@ous-hf.no>	
Sendt:	19.	juni	2018	12:38	
Til:	Stine	Malerød	
Emne:	18/12675-1	-	Forenklet	meldeskjema,	mastergradsprosjekt	
		
Hei!		
Takk	for	meldeskjema	og	prosjektdokumentasjon.			
Dokumentasjonen	er	arkivert	i	P360	på	saksnummer	18/12675.		
Det	som	gjenstår	er	at	du	sender	oss	godkjenningen	fra	NSD,	samt	bekreftelse	fra	avdelingsleder	i	avdelingen(e)	du	skal	
rekruttere	ansatte	fra.		
		
mvh		
Annika	Mortensen	
Personvernrådgiver	
Avdeling	for	informasjonssikkerhet	og	personvern	|	Stab	pasientsikkerhet	og	kvalitet		
Oslo	universitetssykehus	HF		
	
	
Fra:	Stine	Malerød		
Sendt:	19.	juni	2018	13:02	
Til:	Annika	Mortensen	
Emne:	SV:	18/12675-1	-	Forenklet	meldeskjema,	mastergradsprosjekt	
		
Hei,		
Takk	for	svar.	
Vedlagt	er	godkjenning	fra	NSD.	
Det	er	i	alt	8	avdelingsledere	som	må	gi	sin	godkjenning,	og	jeg	regner	med	å	få	dem	inn	i	løpet	av	et	par	uker.	Har	
foreløpig	fått	1	svar.	Kan	jeg	sende	disse	til	dere	fortløpende	(kopi	av	e-post	eller	signert	godkjenningsskjema)	og	vise	til	
saksnr,	slik	at	jeg	kan	gå	i	gang	med	rekruttering	av	N4-informanter?	
		
Mvh	Stine	Malerød	
	
Fra:	Annika	Mortensen	<morann@ous-hf.no>	
Sendt:	19.	juni	2018	13:02	
Til:	Stine	Malerød	
Emne:	SV:	18/12675-1	-	Forenklet	meldeskjema,	mastergradsprosjekt	
		
Hei!	
Ja	det	er	i	orden,	og	det	er	helt	fint	å	få	bekreftelse	på	mail.		
mvh		
Annika	Mortensen	
Personvernrådgiver	
Avdeling	for	informasjonssikkerhet	og	personvern	|	Stab	pasientsikkerhet	og	kvalitet		
Oslo	universitetssykehus	HF		
_______________________________________________________________	
	
Fra:	Annika	Mortensen	<morann@ous-hf.no>	
Sendt:	02.	juli	2018	10:41	
Til:	Stine	Malerød	
Emne:	18/12675-1	-	Forenklet	meldeskjema,	mastergradsprosjekt	
	
Hei!	
Takk	for	bekreftelser	fra	avdelingsledere,	de	er	mottatt	og	arkivert.			
mvh		
Annika	Mortensen	
Personvernrådgiver	
Avdeling	for	informasjonssikkerhet	og	personvern	|	Stab	pasientsikkerhet	og	kvalitet		
Oslo	universitetssykehus	HF		
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Vedlegg 4: Informasjonsskriv og samtykkeskjema 

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt 
 

”En kvalitativ studie av ledere for klinisk service i OUS og betydningen av kommunikasjon 
med klinikk- og avdelingsledere” 

 
 

Presentasjon, bakgrunn og formål 
Formålet med studien er å undersøke betydningen av kommunikasjon mellom seksjonsledere 
av klinisk service i OUS og deres ledere på klinikk- og avdelingsnivå, sett fra seksjonsleders 
perspektiv.  
 
Studien vil bidra til økt kunnskap rundt ledelse av klinisk service, som til nå er en lite belyst 
profesjonsgruppe i norske sykehus.   
 
Prosjektet gjøres som del av erfaringsbasert Masterstudium i Helseadministrasjon (MHA) ved 
Universitetet i Oslo, og informasjonen som fremkommer skal benyttes inn i en 
masteroppgave.  
 
Informasjon innhentes gjennom intervju med seksjonsledere for klinisk servicepersonell i 
OUS. Klinisk service defineres her som ergoterapeuter, fysioterapeuter, sosionomer, 
logopeder og kliniske ernæringsfysiologer. 
 
Intervjuet omhandler følgende tema: kommunikasjon med klinikk- og avdelingsledelse, 
seksjonsleders opplevelse av involvering i prosesser på klinikk- og avdelingsnivå, 
seksjonsleders behov for kommunikasjon med samarbeidspartnere som det ikke finnes direkte 
lederlinje til, og generelle spørsmål om ledelse av kliniske serviceprofesjoner i sykehus.  
 
Hva innebærer deltakelse i studien? 
Deltakelse i prosjektet innebærer aktiv deltakelse i form av personlig intervju med varighet 1-
1,5 time.   
Det gjøres lydopptak under intervjuet. 
 
Din anonymitet vil bevares fullt ut. Det er ikke behov for opplysninger som navn, alder og 
klinikk-/avdelingstilhørighet. Det vil innhentes opplysninger om antall ansatte/antall 
profesjoner som ledes, din ledererfaring og –utdanning. Disse opplysningene nedtegnes på 
papir, og vil ikke være en del av lydopptaket.  
 
Din avdelingsleder er informert om prosjektet, og har gitt godkjenning til at du kan delta 
dersom du ønsker det.  
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Hva skjer med informasjonen om deg?  
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Kun student har tilgang til 
lydopptaket, som slettes etter transkribering. Student og veileder har tilgang til opplysningene 
nedtegnet på papir, og disse oppbevares separat fra det transkriberte intervjuet.  
Det vil ikke publiseres informasjon som kan knyttes til deg som person direkte eller indirekte. 
Opplysninger som kan være med på å identifisere enkeltpersoner, for eksempel antall 
ansatte/antall fagprofesjoner du leder, vil kun benyttes som grunnlag for grovere grupperinger 
som favner opplysninger fra flere informanter.   
Prosjektet skal etter planen avsluttes 1.12.18. Ingen direkte identifiserbare personopplysninger 
vil lagres, og indirekte identifiserbare personopplysninger vil anonymiseres.  
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 
noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.  
 
 
Kontaktinformasjon og godkjenninger 
Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med masterstudent Stine 
Malerød, tlf 40 20 31 62 eller e-post stinmale@studmed.uio.no.  
 
Universitetet i Oslo er behandlingsansvarlig institusjon for prosjektet. 
Veileder: Helge Skirbekk, førsteamanuensis ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi, 
UiO. E-post: helge.skirbekk@medisin.uio.no 
 
Studien er godkjent av Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for 
forskningsdata AS med prosjektnummer 60839, og meldt til Personvernombudet ved OUS.  
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Samtykke til deltakelse i studien 

 

” En kvalitativ studie av ledere for klinisk service i OUS og betydningen av 

kommunikasjon med klinikk- og avdelingsledere” 

 
 
 
 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, sted og dato) 
 
 
 
 


