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De fire «i»-ene i transformasjonsledelse
• Inspirerende motivasjon

• Etablere felles visjon/overordnede mål

• Idealisert innflytelse
• Leder følger de samme verdiene som det er ønskelig at ansatte skal følge

• Intellektuell stimulering
• Gir støtte og rom for ansatte til å utfordre seg

• Individuell støtte
• Tar hensyn til ansattes individuelle behov



Grunnleggende forskjeller

Transformasjonsledelse Transaksjonsledelse

• Skape et felles «menings»-
prosjekt for ansatte og
ledelsen

• Fokus på utvikling av ansattes
talenter, med utgangspunkt i
felles interesser

• Belønne ansatte for å løse
oppgaver og oppnå mål satt av
ledelsen

• Utvikling av ansatte styres
først og fremst av bedriftens
behov

Burns, J. M. (1978) Leadership.
Bass, B. M. (1985). Leadership and performance beyond expectations.



Evidensgrunnlaget for ulike ledelsesmodeller

• Bort i mot umulige å gjøre randomiserte, kontrollerte studier der man sammenligner
effekten av ulike ledelsesmodeller

• Noe evidens fra observasjonsstudier

• Bruk av indirekte forskning (f.eks. fra organisasjons- og sosialpsykologi)

• Kalibrering mot gjeldende verdier og trender i dagens arbeidsliv

• Det finnes ingen ledere i norsk helsesektor som stolt vil kalle seg som en
transaksjonsleder



Hvordan organisasjonskultur og lederatferd
påvirker ansatte

• Psykologisk trygghet - et «buzzword» i organisasjonspsykologien

Psykologisk trygghet påvirker positivt:
1. Læring
2. Risikohåndtering rundt pasienter
3. Innovasjon
4. Jobbtilfredshet og meningsfullhet



Tre hovedutfordringer for helsesektoren

• Pasientsikkerhet

• Utvikle lærende helseorganisasjoner baserte på egne kvalitetsdata,
forskningsdata og livsløpslæring for ansatte

• Fornyelse: Tjenesteinnovasjon og nye, personsentrerte
leveransemodeller



1. Pasientsikkerhet



2. Lærende organisasjoner

Kapittel 4:
«Transformational

Leadership and Evidence-
Based Management»



3. Innovasjon



1970 -> 2010 ->





Metaforer for organisasjoner og team

…organisasjonen som en landsby der
transformasjonsledelse (leders atferd)
og transaksjonsledelse (tariffavtaler,
lovverk, interne retningslinjer)
sameksisterer

…teamet som en familie



Foreløpig erfaringer med selvstyrte team
på CatoSenteret

Fordeler

• Økt innflytelse

• Økt engasjement i enkelte team

• Tar større ansvar

• Mer samkjørt drift på tvers av avdelingene

• Eksempler på bedre problemløsning fra teamene selv

Utfordringer

• Mindre kontakt med ledelsen

• Utydelige ansvar- og myndighetsforhold

• For lite arbeid med modellen under pandemien



Takk for oppmerksomheten!


