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Sammendrag
Leve HELE LIVET er Stavanger kommunes nye aktive eldresatsing. Prosjekt
Hverdagsrehabilitering er et av prosjektene i satsingen. Prosjektet startet opp i
Madla bydel høsten 2012 og ble evaluert våren 2013. Evalueringen resulterte i en
beslutning om å utvide prosjektet til hele kommunen i løpet av 2014.
Hverdagsrehabilitering er en systematisk, tverrfaglig innsats rettet mot nye
brukere av helse- og omsorgstjenester. Hjelpen gis av et team bestående av tre
terapeuter og fire hjemmetrenere. Foreliggende undersøkelse er en analyse av
teamets prestasjoner langs dimensjonene produktivitet, samhold, læring og
integrasjon. Teorigrunnlaget som oppgaven baserer seg på er hentet fra forfatteren
Leigh Thompsons bok Making the Team (Thompson 2011), supplert med enkelte
elementer fra Susan Wheelans bok Creating Effective Teams (Wheelan 2013).
Primærdata i undersøkelsen er innhentet gjennom 6 semistrukturerte
intervju med 9 respondenter (teammedlemmer og ledere). Et analyseskjema
utviklet av Thompson (2011) ble benyttet som intervjuguide. Sekundærdata er
hentet fra evalueringsrapporten om prosjekt Hverdagsrehabilitering.
Hovedfunn i undersøkelsen kan oppsummeres som følger:
Teamet prestere på et høyt nivå når det gjelder resultat for brukerne. Brukernes
funksjonsnivå forbedres og brukerne er fornøyd. De ansatte er sterkt motivert for
oppgaven og stolte av sine resultater. For at teamet skal fortsette å prestere på et
høyt nivå må imidlertid samhold og læring internt i teamet og teamets integrasjon
i kommunen fungere godt. Også på disse områdene identifiserer undersøkelsen
mange gode prestasjoner, men det er likevel rom for noen forbedringer. Teamet
må avklare roller, ansvar og strategi og utvikle en teamkultur som støtter opp
under teamets mål. Kommunens administrasjon må i større grad gi teamet
anerkjennelse og «belønning» for den jobben de gjør, og den organisatoriske
støtten til teamet må bli bedre. Teamet må aktivt søke kontakt og samarbeid med
andre avdelinger for å bli bedre integrert i kommunen som organisasjon.
Undersøkelsen gir nyttig informasjon som kan brukes i forbindelse med
etablering av nytt hverdagsrehabiliteringsteam i 2014. Analyseskjemaet som ble
benyttet kan med fordel brukes både av dette og andre team som ønsker å
gjennomføre en egenevaluering av sine prestasjoner, og identifisere
forbedringsområder.
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1. Introduksjon
Leve HELE LIVET er Stavanger kommunes nye aktive eldresatsing. Satsingen
omfatter flere ulike delprosjekt, hvorav prosjekt Hverdagsrehabilitering er ett.
Hverdagsrehabilitering er en systematisk, tverrfaglig innsats rettet mot nye
brukere av helse- og omsorgstjenester. Hjelpen gis av et team sammensatt av
fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier, omsorgsarbeidere og hjemmehjelpere.
Prosjektet ble pilotert i én bydel i perioden november 2012 – april 2013 og
deretter evaluert (Stavanger kommune 2013: Evaluering av pilotprosjekt
Hverdagsrehabilitering). Evalueringen viste at brukerne var svært fornøyd med
den hjelpen de fikk av teamet. Mange opplevde at de igjen ble i stand til å klare
seg uten hjelp fra helse- og omsorgstjenesten. Teammedlemmene opplevde at det
tverrfaglige arbeidet gjorde tilnærmingen til brukerne mer holistisk og ga dem
innsikt i andre fagområder enn sitt eget. De forskjellige faglige perspektivene
kunne imidlertid føre til store diskusjoner om hvordan oppgavene skulle løses, og
teamet etterlyste en teamleder som kunne ta avgjørelser i vanskelige saker.
Et tverrfaglig sammensatt team med god kompetanse innen samhandling
og rehabilitering er avgjørende for å lykkes med prosjekt Hverdagsrehabilitering.
Evalueringen av teamets innsats i pilotperioden var så vidt positiv at det ble
besluttet å videreføre prosjektet og rulle det ut i hele kommunen. I løpet av 2014
skal det etableres ytterligere ett team slik at tilbudet om hverdagsrehabilitering
blir tilgjengelig for alle innbyggerne i kommunen. I den forbindelse er det av
interesse å gjøre en mer inngående analyse av pilotteamet. Det er rimelig å anta at
en del av de gode resultatene i pilotperioden kan tilskrives den entusiasme og det
engasjementet som ofte er en del av et utviklingsprosjekt. For å bidra til gode
resultater over tid er det viktig å se på teamets prestasjoner langs flere
dimensjoner, og gjøre en vurdering av hvilke grep som eventuelt er nødvendige
for å sikre gode prestasjoner også i fremtiden.
Avdeling Levekår i Stavanger kommune har det overordnede ansvaret for
prosjekt Hverdagsrehabilitering. Demings sirkel for systematisk forbedring1 med
de fire elementene: Planlegg – Utfør – Kontroller – Korriger benyttes aktivt i alt
utviklingsarbeid, så også i dette prosjektet. Evalueringen som ble gjennomført i
2013 var den første «kontrollen» av prosjektet. Den førte bl.a. til at det i 2014
1

Demings sirkel er blant annet omtalt i Sosial og helsedirektoratets veileder IS 1162/2005:
Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten, jf. fig 1 under.
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ansettes en dedikert avdelingsleder som skal fungere som teamleder for hverdagsrehabiliteringsteamet. Min undersøkelsen er en ny «kontroll» der fokus er teamprestasjoner i et bredere perspektiv. Formålet er å få et bilde av om det er sider
ved teamets arbeid som bør korrigeres for å opprettholde gode resultater over tid.
Leigh Thompson presenterer i boken Making the team (Thompson 2011)
en integrert modell for vellykkede teamprestasjoner. Modellen har fire kriterier for
teamprestasjoner: produktivitet, samhold, læring og integrasjon. I denne oppgaven
vil jeg gjøre en analyse av hverdagsrehabiliteringsteamets prestasjoner i forhold til
disse kriteriene, ved å benytte det analyseverktøyet forfatteren har utviklet for
formålet. Problemstillingen er som følger:
Hvordan presterer hverdagsrehabiliteringsteamet i Stavanger sett i forhold til
de fire kriteriene produktivitet, samhold, læring og integrasjon?
Formålet med analysen er å finne ut hva som går bra og identifisere forbedringsområder som gjør det nødvendig med korrigerende tiltak. Dette både for å
opprettholde og videreutvikle de gode resultatene i pilotteamet, og for å sikre
gode resultater når prosjektet skal rulles ut i resten av kommunen. Viktige
underspørsmål blir da:
1. Hvordan kan teamprestasjonene forbedres?
2. Hva må vi være oppmerksomme på når et nytt team skal etableres i 2014?
Min undersøkelsen bygger videre på evalueringen som ble gjort i 2013, og en del
av dataene i evalueringsrapporten brukes som sekundærdata i analysen. Fra
evalueringsrapporten vet vi at mye går bra i hverdagsrehabiliteringsteamet, men
all erfaring tilsier at det finnes rom for forbedring, selv i de beste team. Gitt at
analysen avdekker områder der teamet ikke presterer optimalt, vil jeg med
utgangspunkt i Thompsons integrerte teammodell, supplert med elementer fra
Susan Wheelans «guide» for effektive team (Wheelan 2013) drøfte hva som kan
gjøres for å forbedre prestasjonene. Thompsons modell skiller mellom
teamkontekst (teamets indre og ytre muligheter og begrensinger), viktige
betingelser for prestasjon (evne, motivasjon og strategi) og teamprestasjoner
(produktivitet, samhold, læring og integrasjon). Dersom prestasjonene ikke er så
gode som man kunne ønske vil veien til forbedring gå gjennom styrking av
viktige betingelser og/eller korrigering av elementer i teamkonteksten.
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Kunnskap både om det som går bra og det som må forbedres er nyttig å ha med
når et nytt team skal etableres i løpet av 2014. Planen er å etablere det nye teamet
over samme «lest» som pilotteamet, og de forbedringsområdene som ev.
identifiseres i undersøkelsen vil det på denne bakgrunn være viktig å ha
oppmerksomhet mot i forbindelse med etableringen.
Rehabilitering er et eget fagområde innenfor helsetjenesten. Området er
utpreget tverrfaglig og har sine egne metoder, verktøy og faglige retningslinjer.
Hverdagsrehabilitering er en type rehabilitering der brukerne får et skreddersydd
opplegg i eget hjem i en avgrenset periode for å bli mest mulig selvhjulpne. De
spesifikke metodene og verktøyene som benyttes i dette arbeidet antas å ha stor
betydning for de gode resultatene brukerne har oppnådd i pilotperioden. Min
analyse går imidlertid ikke inn på disse metodene og verktøyene, men avgrenser
seg til å se på teamprestasjonene i lys av de fire overnevnte kriteriene.
Prosjekt Hverdagsrehabilitering er foreløpig ikke faset inn i ordinær drift i
kommunen. Det betyr at organisatoriske, personellmessige og andre tilpasninger
skjer fortløpende. En viktig endring for pilotteamet i 2014 vil være ansettelse av
ny avdelingsleder. Endring av ledelsesform vil kunne få betydning for teamets
prestasjoner, men er ikke viet særskilt oppmerksomhet i min analyse fordi
endringen skjer i etterkant av min undersøkelse.
«- og bedre skal det bli!» er visjonen i Nasjonal strategi for
kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten (Sosial- og Helsedirektoratet 2005).
Mitt håp er at jeg gjennom analysen av hverdagsrehabiliteringsteamets
prestasjoner kan bidra med kunnskap som kan gjøre et godt arbeid enda bedre.

Figur 1: Demings sirkel.
Kilde: IS 1162/2005 (SHdir)
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2. Bakgrunn
2.1 Hverdagsrehabilitering i Stavanger
Prosjekt Hverdagsrehabilitering er en del av Stavanger kommunes nye eldresatsing Leve HELE LIVET, og er inspirert av den såkalte Fredricia-modellen i
Danmark. Grunntanken i satsingen er å utvikle den kommunale helse- og
omsorgstjenesten på en slik måte at den i langt større grad enn i dag støtter eldre
mennesker i å leve et aktivt liv med høy grad av egenomsorg. Riktig innsats skal
settes inn tidlig for å utsette tiden for funksjonssvikt og forhindre at de eldre blir
fanget i «hjelpefellen» som passiv mottaker av pleie og omsorg. Hvis en forutsetter at de fleste ønsker å være selvhjulpne og bo hjemme lengst mulig vil
satsingen først og fremst gi merverdi for brukerne. I tillegg vil den kunne redusere
kommunens utgifter til helse- og omsorgstjenester og minske behovet for arbeidskraft. Prosjekt Hverdagsrehabilitering er foreløpig det viktigste delprosjektet i
Leve HELE LIVET. I tillegg kommer ulike helsefremmende og forebyggende
tiltak, velferdsteknologi og aktiv oppfølging ved utskriving fra sykehus. Det vises
til vedlegg 1: Prosjektmodell, for illustrasjon av satsingen.
Leve HELE LIVET ble etablert som prosjekt i Stavanger kommune i 2012.
Prosjektleder ble ansatt på høsten og utprøving av hverdagsrehabilitering (heretter
kalt HRH) startet opp i Madla bydel i november samme år. Tiltaket skulle etter
planen piloteres i 6 måneder og deretter evalueres, før man tok stilling til
eventuell utvidelse. Helse- og sosialkontoret 2 i bydelen fikk ansvar for
rekruttering av deltakere gjennom inviterende samtale med førstegangssøkere av
helse- og omsorgstjenester. Et tverrfaglig team (hverdagsrehabiliteringsteamet,
heretter kalt HRH-teamet) bestående av ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier, to
helse- og omsorgsarbeidere og to hjemmehjelpere ble etablert i Madla
hjemmebaserte tjenester3. Sykepleieren og helse- og omsorgsarbeiderne var
ansatt i denne virksomheten. Fysioterapeut og ergoterapeut ble hentet fra

2

Stavanger har fire helse- og sosialkontor som forvalter kommunens helse-, omsorg-, sosial- og
boligtjenester. Kontorene har tverrfaglig kompetanse , behandler søknader, tildeler og koordinerer
tjenester. Fatter bl.a. vedtak om tildeling av hjemmesykepleie, hjemmehjelp og sykehjemsplass.
3

Stavanger har seks hjemmebaserte tjenester som utfører tjenester bestilt av helse- og
sosialkontorene. Tjenestene omfatter praktisk bistand, miljøtjeneste og hjemmesykepleie i private
hjem, omsorgsboliger og bofellesskap, samt drift av aktivitets- og dagsenter.
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kommunens Fysio- og ergoterapitjeneste og hjemmehjelperne var ansatt i
Hjemmehjelpstjenesten. Teamet ble ledet av avdelingsleder for hjemmesykepleien i bydelen. Vedkommende var imidlertid ikke en del av selve teamet,
og teamet administrerte langt på vei sitt eget arbeid. Den organisatoriske
forankringen for HRH-teamet i pilotperioden fremgår av vedlegg 2:
Organisasjonskart (…) pilot. Prosjektet ble evaluert våren 2013. Som en
oppfølging av evalueringen ble det opprettet en ny stilling i Madla hjemmebaserte
tjenester, som avdelingsleder for HRH-teamet. Det ble også besluttet å overføre
stillingene for fysioterapeut, ergoterapeut og hjemmehjelpere til denne virksomheten slik at alle teammedlemmene ble ansatt samme sted fra årsskiftet
2013/2014. Jf. vedlegg 3: Organisasjonskart (…) 2014. Samtidig ble det
geografiske nedslagsområdet for teamet utvidet til ytterligere en bydel.
I løpet av høsten 2013 sluttet tre medarbeidere i teamet (en sykepleier, en
fysioterapeut og en hjemmetrenere). Nye teammedlemmer som erstattet dem som
hadde sluttet begynte i februar/mars 2014 og ny avdelingsleder tiltrådte i april.
Arbeidsprosess
I Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator, §3
er rehabilitering definert som følger:
Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med
klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig
bistand til pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best mulig
funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i
samfunnet.
Hverdagsrehabilitering er i Stavanger kommune definert som en systematisk,
tverrfaglig innsats rettet mot nye brukere i helse- og omsorgstjenesten, der målet
er å støtte brukerens egne ressurser i stedet for å tilby kompenserende og
passiviserende tiltak. Tjenesten innebærer aktiv hjelp og trening i daglige
aktiviteter i hjemmet. Brukerne får et skreddersydd rehabiliteringstilbud med høy
intensitet, et såkalt «ytelsessjokk» i en periode på fire uker. Perioden kan
forlenges ved behov. Brukerne sette sine egne mål. Fysioterapeut, ergoterapeut og
sykepleier («fagteamet») utarbeider individuelle rehabiliteringsplaner mens helseog omsorgsarbeiderne og hjemmehjelpene («hjemmetrenerne») utfører treningen
med veiledning fra fagteamet. Illustrasjonen under (fig. 2) viser arbeidsdelingen i
pilotprosjektet. Denne gjelder i hovedsak fortsatt.
Da evalueringsrapporten for prosjektet ble behandlet i kommunalstyret for
Levekår høsten 2013 var det så stor begeistring blant politikerne at Stavanger
9

Aftenblad samme dag publiserte en artikkel med overskriften «Halleluja for ny
eldresatsing i Stavanger» (vedlegg 4). Det ble besluttet at hverdagsrehabilitering
skulle etableres som et tilbud i alle bydeler innen utgangen av 2014. Senere har
kommunalstyret vedtatt at det nåværende teamet skal utvides med 4 stillinger for å
dekke den vestlige delen av byen. I tillegg skal det etableres et nytt team som skal
dekke den østlige delen av byen.

Figur 2: Arbeidsprosess. Kilde: SK 2013. Evaluering pilotprosjekt HRH

2.2 Hverdagsrehabilitering i Fredricia kommune i Danmark
Hverdagsrehabilitering i Stavanger bygger på en metode som er utviklet av
Fredricia kommune i Danmark. Kommunen igangsatte utviklingsprosjektet
«Længst Muligt i Eget Liv» i 2008. Ett av delprosjektene var prosjekt Hverdagsrehabilitering der målet var å «forsinke entreen i plejen» ved å gå «fra kompenserende hjælp til rehabilitering». (Kjellberg m.fl. 2011:9) Prosjektet var
organisert som en enhet besående av leder, planlegger, 3 terapeuter (fysioterapeut,
ergoterapeut og sykepleier) og 12 såkalte hjemmetrenere (omsorgsarbeidere og
hjemmehjelpere). Rundt hver bruker ble det organisert små tverrfaglige
«borgerteam» som besto av en terapeut og to hjemmetrenere. Terapeutene
utarbeidet rehabiliteringsplaner og veiledet hjemmetrenerne som iverksatte
planene. Opprinnelig var alle medarbeiderne i enheten samlokalisert i ett
kontorlandskap. Etter en tid ble de flyttet til et større senter som også rommet
andre kommunale tjenester. Flere terapeuter ble tilknyttet teamet og det utviklet
seg en modell der terapeutene delte sin arbeidstid mellom hverdagsrehabilitering
og andre oppgaver i senteret. Det tette samarbeidet i «borgerteamene» endret
dermed karakter og ble løsere.
Dansk Sundhedsinstitut hadde følgeforskning på prosjektet, og beskriver i
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sluttrapporten (Kjellberg m.fl. 2011) arbeidet med hverdagsrehabilitering høsten
2008 da pilotprosjektet startet opp, og høsten 2010, to driftsår og 400 brukere
senere. Evalueringen viste at prosjektet hadde gitt en betydelig innsparing i
kommunens utgifter til hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester. Reduksjonen
utgjorde i snitt 14% pr. bruker. Hjemmetrenerne opplevde arbeidet med
hverdagsrehabilitering som mer faglig tilfredsstillende enn arbeidet i ordinære
hjemmetjenester. De som hadde arbeidet lengst i teamet hadde tilegnet seg ny
kompetanse og nye ferdigheter. For terapeutene innebar hverdagsrehabilitering at
de arbeidet mer indirekte med brukerne. De etterspurte opplæring i veiledning og
coaching, og ønsket å opprettholde egne treningsoppgaver med enkeltbrukere for
at arbeidet skulle bli faglig tilfredsstillende. Hverdagsrehabilitering som metode
krevde tydelig ledelse, god planlegging og tverrfaglig samarbeid. Metoden
fungerte best når arbeidet rundt den enkelte bruker ble organisert i såkalte
«borgerteam». Etter at hverdagsrehabiliteringsenheten flyttet inn i et senter og
flere terapeuter i delte stillinger ble tilknyttet enheten ble avstanden mellom
terapeuter og hjemmetrenere større både fysisk og organisatorisk. Det tette
uformelle samarbeidet i «borgerteamene» ble erstattet av en mer formell
møtestruktur. Dette svekket det tverrfaglige samarbeidet rundt brukerne.
Evaluator pekte også på at innbyrdes «sparring» mellom terapeuter og
hjemmetrenere hadde et læringspotensial som ikke var utnyttet i prosjektperioden.
Evalueringen viste likevel at arbeidet med hverdagsrehabilitering har potensiale
for å gi høy arbeidsglede og stort engasjement, forutsatt gode resultater for
brukerne og anerkjennes av ledelsen. Funnene oppsummeres i noen anbefalinger
til andre kommuner som vil starte med hverdagsrehabilitering: (1) Det må avsettes
tilstrekkelige ressurser til satsingen og teamet må sikres gode fysiske rammer,
hensiktsmessig organisering og tydelig ledelsesforankring helt til toppen i
kommunen. (2) Arbeidet med brukerne må forankres i tverrfaglige «borgerteam».
(3) Prosjektet må defineres som et kvalitetsprosjekt som skal være en fordel for
«alle» og organiseres som et utviklingsprosjekt med trinnvis utvikling,
kontinuerlig læring og systematisk dokumentasjon av resultater.
Erfaringene fra Fredricia er benyttet aktivt i arbeidet med å etablere
hverdagsrehabilitering i Stavanger. Anbefalingene i evalueringsrapporten er
vektlagt, samtidig som det har vært nødvendig å tilpasse modellen til norsk lovog regelverk og de rammebetingelsene som for øvrig gjelder i vår kommune.
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3. Teori
3.1 Innledning
Teorigrunnlaget som denne oppgaven baserer seg på er hentet fra forfatteren
Leigh Thompsons bok Making the Team (Thompson 2011), supplert med enkelte
elementer fra Susan Wheelans bok Creating Effective Teams (Wheelan 2013).
Thompson har utviklet det hun omtaler som en integrert, deskriptiv – preskriptiv
teammodell. Modellen redegjør for hvilke prestasjoner man kan forvente av et
team, betingelser som påvirker teamprestasjonene og tiltak som kan iverksettes
for å forbedre prestasjonene. Thompson har også utviklet et verktøy for å
analysere teamprestasjoner. Dette verktøyet har jeg benyttet i min undersøkelse.
Wheelan omtaler i sin bok fire utviklingsstadier på veien fra gruppe til
team, og gir råd om hvordan grupper kan utvikles til høy-presterende team. Hun
omtaler også organisatorisk støtte til team som en viktig forutsetning for høye
teamprestasjoner, og redegjør for tiltak som kan bidra til å sikre slik støtte.

3.2 Thompsons integrerte modell for vellykket teamarbeid
3.2.1 Hva er et team?
Thompson skiller mellom team og arbeidsgrupper. Et team definerer hun slik:
«A team is a group of people who are interdependent with respect to information,
resources and skills, and who seek to combine their efforts to achieve a common
goal». (Thompson 2011:2).
En arbeidsgruppe derimot består av mennesker som ikke er gjensidig avhengige
av hverandre og som ikke arbeider mot et felles mål. Selv om gruppen deler
informasjon og tar avgjørelser er fokus på individuelle mål og personlig ansvar.
Thompson peker på fem karakteristika som definerer et team: (1) team eksisterer
for å nå felles mål, (2) teammedlemmene er gjensidig avhengig av hverandre for å
nå disse målene, (3) team er avgrenset og stabile over tid, (4) teammedlemmene
har myndighet til å administrere eget arbeid og interne prosesser og (5) team
opererer innenfor konteksten av et sosialt system. Teammedlemmene har et felles
ansvar for en eller flere oppgaver og blir «belønnet» som kollektiv for de
resultatene de oppnår. Medlemmene kan ikke oppnå disse resultatene alene, de er
avhengige av informasjon, ekspertise, ressurser og støtte fra de andre teammedlemmene for å utføre jobben. Denne gjensidige avhengigheten er i følge
Thompson den viktigste egenskapen ved et team, i tillegg til felles mål. Målet bør
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være enkelt og klart og spesifisere formål («hvorfor»), men ikke gå for langt i å
spesifisere midler («hvordan»).Teamets mål bør nedfelles i et skriftlig mandat
(«team-charter»). Team som i fellesskap har utarbeidet et mandat med mål og
strategier presterer bedre enn team uten slikt mandat. Et team må ha en viss frihet
til å definere hvordan arbeidet skal utføres, men hvor langt denne friheten strekker
seg vil variere fra team til team. Jo større autoritet et team har til å styre sitt eget
arbeid desto mer motivert og involvert blir de i arbeidet, men prisen å betale er
mindre kontroll for ledelsen med teamets prestasjoner.
Et team har faste medlemmer og fungerer noenlunde stabilt over en
nærmere definert tidsperiode. Selv om også team opplever «turn-over» og tilførsel
av nye medlemmer, vil det vanligvis ikke være slik at medlemmene kommer og
går på «ad hoc-basis» i et team. Sist, men ikke minst er et team en del av en større
organisasjon som setter rammer for teamets arbeid. Organisasjonsstruktur,
økonomiske og personellmessige ressurser, belønningssystemer og grad av
autonomi og kontroll vis-a-vis organisasjonen kan variere mye fra team til team
og vil påvirke teamets arbeid på ulik måte. Thompson skiller mellom fire
hovedtyper av team basert på type kontroll og ledelse av teamet: (1) Lederstyrte
team («Manager-led») der leder er ansvarlig for mål, metoder og teamets
fungering. Teamet «gjør jobben». Leder er høyere rangert i hierarkiet, dedikert og
på full tid. Teamtypen innebærer sterk kontroll med teamets arbeid. (2) Selvadministrerte team («Self-managing/regulating») Ledere fastsetter overordnede
mål, teamet velger metoder. Denne teamtypen fremmer produktivitet, kvalitet og
«moral», men gir mindre kontroll (for leder) med prosess og produkt. (3) Selvdirigerte team («Self-directing/designing») Ledelsen er ansvarlig for teamets
organisatoriske kontekst. Teamet definerer selv mål og metoder. Teamtypen har
stort potensiale for innovasjon og motivasjon – og for konflikt. (4) Selvstyrte team
(«Self-governing») Teamet har et felles ansvar for å gjøre jobben, designe teamet
og den organisatoriske konteksten og overvåke egne prestasjoner. Teamtypen har
stort potensiale for forpliktelse og deltakelse – og for å gå i feil retning.
3.2.2 En integrert teammodell
Thompsons teammodell har tre hovedelementer: teamkontekst, viktige betingelser
og teamprestasjoner. Teamkonteksten påvirker teamets evne til å prestere
effektivt, bygge og vedlikeholde motivasjon og koordinere mennesker. Disse
betingelsene er avgjørende for teamprestasjonene. Modellen kan illustreres slik:
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Kilde: Thompson 2011: 20

3.2.2.1 Teamkontekst
Teamkonteksten kan defineres som teamets indre og ytre muligheter og
begrensninger, eller som teamets rammebetingelser. Thompson identifiserer tre
ulike grupper av rammebetingelser: organisasjonskontekst, teamdesign og kultur.
Organisasjonskontekst
Organisasjonskontekst omfatter organisasjonsstruktur, belønningssystemer,
organisasjonens informasjon- og utdanningssystem, «policy» vidt forstått og
tilgjengelige tekniske, økonomiske og menneskelige ressurser. Dersom et team
skal prestere på høyt nivå trenger det en støttende organisasjon som integrerer
teamet i sin virksomhet, legitimerer dets oppdrag og leveranser, anerkjenner
deres arbeid, imøtekommer deres behov for informasjon, ressurser og
beslutninger, og forventer at teamet skal lykkes.
Teamdesign
Teamdesign omfatter teamstruktur, ledelse, roller, sammensetning og opplæring.
Dette kan sammenfattes i de tre elementene oppgaver, mennesker og prosesser.
Oppgaver handler om hvilken jobb teamet skal gjøre, mennesker om hvem som
skal gjøre jobben og prosesser om hvordan jobbes skal gjøres.
Oppgaver: hva slags arbeid teamet skal utføre er avgjørende for hvordan
teamet skal bygges opp. Thompson skiller i den forbindelse mellom taktiske,
problemløsende og kreative oppgaver. Team har ofte en blanding av oppgavetyper, men med ett dominerende fokus. Hverdagsrehabiliteringsteamet i Stavanger
er for eksempel et team der problemløsning er det dominerende fokuset. I denne
typen team er tillit mellom teammedlemmene sentralt, og designet må derfor være
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tillitsskapende. I hvilken grad teamets mål er klart definert og hvor mye autoritet
teamet skal få til å administrere sitt eget arbeid har betydning for valg av
ledelsesform. Grad av gjensidig avhengighet mellom teammedlemmene har også
implikasjoner for teamdesign. Jo større oppgavespesialiseringen i teamet er, desto
større blir den gjensidige avhengigheten.
Mennesker: team må ha nødvendig fagkunnskap innenfor områder som er
relevant for oppgaveløsningen. I tillegg må de ha mellommenneskelige ferdigheter så som evne til å kommunisere, løse oppgaver sammen med andre, håndtere
konflikter og ta beslutninger. Å sette sammen et team med den riktige blandingen
av disse ferdighetene er en stor utfordring når team skal etableres. Et team kan i
tillegg settes sammen ut fra mange ulike typer mangfold, for eksempel kjønn,
rase, nasjonalitet, etnisitet, fagkunnskap og organisatorisk tilhørighet.
Prosesser: hvordan teamet skal arbeide sammen og hvor detaljert teamets
prosedyrer og arbeidsprosesser er beskrevet vil være avgjørende for teamets
struktur. Et team med klart definerte prosedyrer for handling vil være avhengig av
mye struktur og høyt spesialiserte roller og rutiner. Et team med større grad av
frihet har mindre behov for struktur, og vil i mindre grad ha faste roller og rutiner.
Teamkultur
Teamkultur er et uttrykk for teamets «personlighet» og omfatter de implisitte og
«skjulte» aspektene ved teamet. Teamet utvikler sin kultur ved å pålegge
hverandre «passende» måter å tenke og handle på. Slike teamnormer kan
defineres som delte forventninger som styrer adferd i grupper. Normene er
uskrevne regler som forteller hva medlemmene bør gjøre i ulike situasjoner, for
eksempel hvordan de bør kle seg, hvor mye følelser de skal vise og hvor åpne og
ærlige de skal være. Normene vil ofte være spesifikke for det enkelte team, og er
ikke nødvendigvis sammenfallende med normene i den enheten teamet tilhører.
Normer kan utvikler seg gjennom presedens, ved overføring fra andre situasjoner,
som respons på uttalelser fra en overordnet eller som et resultat av kritiske
hendelser i teamets historie. Normer dannes svært raskt når team etableres, og kan
fremme eller hemme teamets prestasjoner. For å motvirke hemmende normer er
det viktig å introdusere en struktur eller et «normsett» for sentrale funksjoner så
raskt som mulig. Dette fordi etablerte normer er vanskelige å endre. Normene
overføres til nye medlemmer som på sin side er ivrige etter å tilpasse seg disse. På
den måten kan normene overleve flere «generasjoner» av teammedlemmer.
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3.2.2.2 Viktige betingelser
Viktige betingelser er de elementene som må være til stede dersom teamet skal
lykkes. Thompson skiller mellom de tre betingelsene evne, motivasjon og strategi.
Evne
Teamets evne til å prestere påvirkes av medlemmenes utdanning og opplæring,
fagkunnskap («ekspertise»), tekniske og mellommenneskelige ferdigheter og
tilgang til relevant informasjon. Fem mellommenneskelige ferdigheter er kritisk
viktige for teamet: evne til konfliktløsning, evne til å løse problemer i samarbeid
med andre, kommunikasjon, evne til å sette mål og administrere prestasjoner og
evne til å planlegge og koordinere arbeidet. For at teamet skal lykkes må det ha de
tekniske og mellommenneskelige ferdighetene som er nødvendige for å løse
oppgaven, og det må være rett balanse mellom ferdigheter og utfordringer i
teamet. For store utfordringer i forhold til teammedlemmenes ferdigheter kan føre
til angst og kvelningsfornemmelser. For små utfordringer kan føre til at teammedlemmene kjeder seg. Idealet er en tilstand der teammedlemmene befinner seg
i «flytsonen»4 mellom angst og kjedsomhet, med et så sterkt engasjement i
oppgaven at engasjementet blir sin egen forsterkning. Team som er i flytsonen vil
gradvis øke sine ferdigheter, og trenger nye utfordringer for å bli værende der.
Noen team har høy prestasjonsorientering, og er primært opptatt av hvordan andre
bedømmer deres prestasjoner, mens andre har høy læringsorientering og er opptatt
av å løse nye utfordringer og utvikle sin kompetanse innenfor et område. Team
med høy læringsorientering vil lettere tilpasse seg en situasjon med krevende
utfordringer, enn team med høy prestasjonsorientering.
Motivasjon
At teamet settes sammen av mennesker som i utgangspunktet er motivert for
oppgaven vil ha stor betydning for teamets prestasjoner. Thompson skiller mellom
indre og ytre motivasjon. Indre motivasjon kommer innenfra personen selv og har
sammenheng med i hvilken grad teammedlemmene opplever oppgaven som
viktig og meningsfull, og at egen innsats er viktig for resultatet. Ytre motivasjon
har sammenheng med eksterne faktorer som anerkjennelse, lønn og forventning
om nye og større utfordringer. Amabile (1996) har utviklet en hypotese om
motivasjonens betydning for kreativitet, i denne sammenheng forstått som

4

Flytsonemodellen er utviklet av M. Csikszentmihalyi og er omtalt i Thompson 2011:24
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nyskapende oppgaveløsning. Hypotesen innebærer at indre motivasjon leder til
kreativitet, mens ekstern motivasjon preget av kontroll hemmer kreativitet. Hvis
den indre motivasjonen i utgangspunktet er høy kan imidlertid ytre motivasjon
preget av informasjon og tilrettelegging bidra til kreativ oppgaveløsning.
Teamarbeid kan styrke motivasjonen ved at flere arbeider sammen mot
samme mål, men kan også føre til at teammedlemmer melder seg ut, begynner å
«dag-drive» og lar resten av teamet gjøre jobben. Årsaken kan være en opplevelse
av at egen innsats ikke er viktig eller at det individuelle ansvaret for resultatet blir
utydelig. Thompson anviser flere tiltak som kan øke motivasjon og involvering.
For det første er det viktig å sørge for at den individuelle innsatsen til hvert enkelt
teammedlem blir synliggjort for de andre. For å øke medlemmenes involvering er
det også viktig at teamet får oppgaver som er utfordrende og som krever at alle
gjør en innsats. Teammedlemmene må få anerkjennelse og belønning for sine
prestasjoner, både fra hverandre og fra den organisasjonen de tilhører.
Teammedlemmer som føler at de blir respektert av sine overordnede bidrar i
større grad i teamets arbeid. Symbolske «belønninger» kan i denne sammenheng
ha større betydning enn penger. Å styrke det personlige ansvaret ved å la teamet
sette sine egne resultatmål og benytte skriftlige «mandat» som teamet utarbeider i
fellesskap kan også øke motivasjon og involvering. Sist, men ikke minst er det
viktig at teamet får regelmessige resultatvurderinger og feedback på sine
prestasjoner som team, og at teamet ikke blir for stort. Blir det for stort øker
følelsen av anonymitet, og motivasjonen for å bidra synker.
Samhold binder teammedlemmene sammen og bidrar til å forsterke deres
motivasjon og involvering i arbeidet. Team med sterkt samhold er mer stabile enn
team som mangler samhold. Medlemmene koordinerer sin adferd bedre og
tilslutningen til teamnormene blir større. Thompson har følgende råd for å styrke
samholdet i et team: Hjelp teamet med å bygge identitet. Når team fokuserer på
hvem de er, hva de står for og hva de har felles øker samholdet. Gjør det enkelt
for teamet å møtes. Fysisk nærhet styrker samholdet. Fokuser på likheter mellom
teammedlemmene, istedenfor forskjeller. Sørg for at teamet lykkes i sitt arbeid og
gi dem utfordringer som de må strekke seg for å løse.
Strategi for koordinering og kommunikasjon
Dersom teamet skal fungere effektivt og lykkes i sitt arbeid må medlemmenes
kunnskap, ferdigheter, aktiviteter og innsats koordineres og synkroniseres.
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Kommunikasjonen må være åpen og tydelig, og gode kommunikasjonskanaler må
være etablert. Koordineringsproblemer eskalerer med økende teamstørrelse, og
raskere jo større teamet er. De fleste truslene mot et teams produktivitet kan
relateres til koordineringsproblemer, men teammedlemmer tar ofte koordinering
og kommunikasjon for gitt, og arbeider ikke aktivt for å sikre koordinering av
teamets arbeid og tydelig kommunikasjon mellom medlemmene. Thompson
anviser noen praktiske tiltak som kan iverksettes for å sikre god koordinering:
Team bør ha færre enn 10 medlemmer, og ikke flere enn nødvendig for å dekke de
ferdighetene teamet trenger. Teamets agenda (hvor skal vi, hvordan skal vi
komme dit) må være klar og tydelig. Teammedlemmene bør trene sammen for å
koordinere strategier og bygge tillit seg imellom, og øve på å kommunisere og
arbeide sammen. I denne sammenheng er det viktig å være obs på at team trenger
mer øvelse enn individer for å bli gode på det de skal gjøre. Kommunikasjonsledd
mellom teammedlemmene og mellom medlemmer og ledere må redusere så mye
som mulig for å unngå misforståelser og sikre effektive beslutningsprosesser. Sist,
men ikke minst må det settes klare prestasjonsstandarder for teamet slik at de vet
hva som forventes av dem og slik at det er mulig å bedømme deres resultater.
Teamprestasjoner er vanskeligere å vurdere enn individuelle prestasjoner fordi så
mange flere faktorer kan påvirke resultatene. Ikke desto mindre er det mulig å
gjennomføre evaluering av teamprestasjoner, dersom det er etablert prestasjonsstandarder og verktøy for evaluering er tilgjengelig.
3.2.2.3 Teamprestasjoner
Thompson skiller i sin modell mellom fire kriterier som hun benytter for å
evaluere teamprestasjoner: produktivitet, samhold, læring og integrasjon.
Produktivitet handler om hvorvidt teamet når sine mål og møter
forventningene til sluttbrukerne. Et team eksisterer for å nå felles mål, og
teammedlemmene har et felles ansvar for å utføre de oppgavene som er
nødvendige for å nå målet. For at teamet skal levere tjenester som svarere til
brukernes behov og forventninger er det avgjørende at de har klart for seg hvem
brukerne er. Teamet må også ha indikatorer som forteller dem om de når målene
som er satt for deres arbeid. For at teamet skal kunne tilpasse seg skiftende
brukerbehov og endrede rammebetingelser må de ha et bevisst forhold til sine
omgivelser slik at de fanger opp informasjon om endringer i teamkonteksten. Nye
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oppgaver, endringer i organisasjonsstruktur og endret ressurstilførsel er forhold
som vil kunne utløse behov for endring eller justering av teamets målsetting.
Samhold («cohesion») beskriver den prosessen som forener teammedlemmene og holder teamet sammen, Thompson definerer gruppesamhold som
den følelsesmessige tiltrekningskraften mellom medlemmene i en gruppe. I
velfungerende team skjer det en kontinuerlig utvikling av samholdet og dermed
medlemmenes evne til å arbeide sammen.
Læring som kriterium for prestasjon handler om hvorvidt teamerfaringen
gir medlemmene mulighet for å vokse og utvikle seg. For at teamet skal prestere
på et høyt nivå må det også dekke medlemmenes individuelle utviklingsbehov,
eller for å sitere Thompson (2011): medlemmenes utviklingsbehov må bli mer
tilfredsstilt enn frustrert gjennom teamerfaringen.
Integrasjon som prestasjonskriterium handler om hvorvidt teamet er
integrert i den organisasjonen det tilhører, og om teamets arbeid gir merverdi for
organisasjonen. Team kan bli så selvopptatt at de mister organisasjonene av syne
og setter seg mål som blir uforenlige med organisasjonens mål. For å unngå dette
må teamet integreres med andre avdelinger i organisasjonen. De må gjøre seg
kjent med hva andre avdelinger arbeider med, og spre informasjon om sitt arbeid
på en hensiktsmessig måte.
Den relative betydningen av disse kriteriene varierer i ulike situasjoner, og
det finnes ikke en «gullstandard» for optimale prestasjoner i enhver situasjon.
Ethvert team bør derfor analysere sine prestasjoner med utgangspunkt i en
prioritert rangering av de fire prestasjonsområdene. Thompson oppsummerer sin
teammodell i følgende fire suksesskriterier: klare mål, tilfredsstillende for
«kundene», tilfredsstillende for teammedlemmene og integrert i organisasjonen.

3.3 Fra gruppe til team - Wheelans «guide» for teamutvikling
3.3.1 Fire stadier i gruppeutvikling
Målet for all gruppeutvikling er å «skape en organisert enhet som er i stand til å
arbeide effektivt og produktivt for å oppnå spesifikke mål» (Wheelan 2013:7).
Wheelan beskriver en integrert modell for gruppeutvikling basert på omfattende
forskning. Modellen har fire utviklingsstadier på veien fra å være en gruppe til å
bli et team: (1) Avhengighet og inkludering,(2) Motavhengighet og kamp, (3)
Tillit og struktur og (4) Arbeid. I det følgende gis en kort presentasjon av mål og
karakteristika i hvert stadium, samt råd for å ta gruppen videre til neste stadium.
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Stadium 1: Avhengighet og inkludering
Mål: skape tilhørighet og lojalitet til gruppen og et trygt klima for medlemmene,
og starte arbeidet med å etablere mønster for samhandling.
Karakteristika: sterk lederavhengighet, bekymring for personlig sikkerhet og
inkludering i gruppen, frykt for avvisning og et sterkt ønske om orden og struktur.
Råd til gruppeledere: sørg for at medlemmene får anledning til å presentere seg
og ble kjent med hverandre, ha en tydelig agenda for gruppens arbeid, bruk tid på
å klargjøre gruppens mål og teammedlemmenes roller, vær en tydelig leder.
Stadium 2: Motavhengighet og kamp
Mål: utvikle felles mål, verdier og prosedyrer.
Karakteristika: gruppen forsøker å frigjøre seg fra avhengigheten av leder, kamp
om verdier, mål, oppgaver og prosedyrer.
Råd til gruppeledere: arbeid for å skape en felles gruppekultur der verdier, normer
og mål er forstått og delt, og en felles gruppestruktur der roller, prosedyrer for
oppgaveløsning og beslutningsprosesser er klargjort.
Stadium 3: Tillit og struktur
Mål: styrke de positive relasjonene mellom medlemmene og gjennomføre mer
modne forhandlinger om roller og prosedyrer.
Karakteristika: mer fokus på oppgaven og mindre på status, makt og innflytelse.
Mål og metoder er mer avklart, samhold og tillit øker og samarbeidet går bedre.
Råd til gruppeledere: arbeid for å finjustere roller, struktur og prosedyrer, styrk
positive relasjoner mellom medlemmene, velg en mer konsultativ og mindre
dirigerende lederstil.
Stadium 4: Arbeid
Mål: gjøre jobben på en god måte og ta gode beslutninger, opprettholde høye
prestasjoner over tid og et godt samhold på tross av oppgaverelaterte konflikter.
Karakteristika: intens produktivitet og effektivitet. Gruppen blir et høypresterende team.
Råd til teamledere: velg en «ikke-dirigerende» lederstil, oppmuntre medlemmene
til å være innovative, sørg for at teamet får, gir og utnytter feedback til
kontinuerlig forbedring, gi teamet nye mål og oppgaver å arbeide med.

20

3.3.2 Effektiv organisatorisk støtte for team
Organisasjoner har en sentral rolle for å fremme eller hemme utviklingen av
effektive team. Wheelan (2013) har formulert noen retningslinjer for
organisatorisk støtte til team som avslutningsvis presenteres kort.
Etabler grupper i et gunstig organisatorisk klima.
Organisasjonens formål må være klart definert og organisasjonen må støtte
innovasjon, forvente suksess og verdsette høy kvalitet og god service. Videre må
organisasjonen ha oppmerksomhet rettet mot detaljer i «oppdraget» når grupper
etableres, og lytte til anbefalinger og forslag fra gruppen. Organisasjonen må ha
klare forventninger til resultat, kvalitet og fremdrift og belønne teamarbeid
fremfor individuelle prestasjoner.
Gi gruppene det de trenger for å gjøre sitt beste.
Gruppen må få mål og oppgaver som er meningsfulle og varierte og som krever
kontinuerlig læring og gjensidig avhengighet. Organisasjonen må etablere tilgang
til de menneskelige og tekniske ressursene som er nødvendig for at gruppen skal
nå sitt mål og etablere et definerte «territorium» der teamarbeidet skal foregå.
Velg medlemmer basert på deres evne til å gjøre jobben og bidra til
gruppeprosessen.
De beste gruppemedlemmene er de som har nødvendig fagkunnskap, og som i
tillegg har kunnskap om hvordan grupper fungerer.
Sørg for at gruppemedlemmene får opplæring i gruppeprosess.
Gruppemedlemmer trenger å lære hvordan de skal arbeide sammen i gruppe, men
mange opplæringstiltak er uten effekt på gruppens prestasjoner fordi de ikke er
kunnskapsbasert. Intervensjoner som innebærer mål-setting og feedback har mest
positiv effekt på produktivitet. Det er viktig at man unngår å hjelpe grupper for
mye. Grupper trenger presis og hyppig feedback for å lære å hjelpe seg selv.
Sørg for at gruppen har tilstrekkelig selvstendighet til å gjøre jobben, men
forblir forbundet med resten av organisasjonen .
Gruppen må stå i nær kontakt med andre organisasjonsmedlemmer og grupper, og
dens oppdrag må være kjent i organisasjonen. Dersom gruppen tar avgjørelser
uten å involvere andre er sjansen stor for at avgjørelsen blir sabotert eller ignorert.
Gjennomfør jevnlige evalueringer av gruppens organisatorisk støtte.
Retningslinjene som er gjengitt over bør brukes som grunnlag for å vurdere nivået
på den organisatoriske støtten gruppen får, og identifisere forbedringsområder.
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4. Metode
Min undersøkelse er en analyse av prestasjonene til HRH-teamet i Stavanger. Jeg
har benyttet både primær- og sekundærdata. For å innhente primærdata har jeg
valgt å bruke kvalitativ metode i form av semistrukturerte intervjuer. Dette fordi
jeg ønsket å gjøre et «dypdykk» i HRH-teamets indre liv og få en bedre forståelse
av det som skjer i dette spesielle teamet; hvordan de presterer, hvilke faktorer som
påvirker prestasjonene og hvordan prestasjonene kan forbedres. En kvalitativ
studie fremstår som det mest hensiktsmessig for dette formålet. Sekundærdata er
innhentet fra evalueringsrapporten om prosjekt Hverdagsrehabilitering (Stavanger
kommune 2013). Denne inneholder både kvalitative og kvantitative data og gir
primært informasjon om HRH-teamets produktivitet. Metodene som ble benyttet
for datainnsamling i evalueringen er redegjort for i pkt. 5.2.

4.1 Kvalitative metoder
Repstad (2007) skiller mellom kvalitative og kvantitative forskningsmetoder ved å
vise til at kvalitative metoder handler om å karakterisere egenskaper eller
karaktertrekk ved et fenomen, mens kvantitative metoder handler om å
kvantifisere ulike variabler. Kvalitative metoder kjennetegnes ved at de går i
dybden, men ikke i bredden. Observasjon og feltarbeid, intervjuer og tekstanalyse
er de viktigste metodene innenfor kvalitativ forskning. Forskningstradisjonen
legger vekt på stor grad av nærhet mellom forskeren og de som utforskes, og
metodene som benyttes preges av fleksibilitet. Aktørenes virkelighetsoppfatning,
hvordan de tenker og hvilke motiver de styres av er fokusområdet for forskningen,
og teksten i vid forstand er det sentrale «råstoffet». Teksten kan være historiske
dokumenter, felt- og observasjonsnotater eller transkripsjoner fra intervjuer.
Kvalitative studier egner seg best når formålet er «å få innsikt i grunnleggende
trekk og særpreg i et bestemt miljø, og ikke minst konkrete utviklingshistorier over
tid» (Repstad 2007:23). Undersøkelsen av prestasjonene til HRH-teamet i
Stavanger der problemstillingen er hvordan teamet faktisk presterer, fremstår i så
måte som velegnet for et kvalitativt undersøkelsesdesign.

4.2 Design
Et forsknings- eller undersøkelsesdesign omfatter metode, plan for datainnsamling, utvalg og analyse. Robson (2002) skiller mellom fast og fleksibelt
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design. Førstnevnte setter strenge krav til forskningsmetode og forutsetter nøye
spesifisering av hva man skal gjøre og hvordan. Fleksibelt design derimot utvikler
seg etter hvert som forskningen går framover og krever langt mindre spesifisering
før datainnsamling kan begynne. Det omtales ofte som kvalitativt design. En av
forskningsstrategiene her er casestudier. Yin (2009) beskriver casestudier som en
empirisk undersøkelse av et samtidsfenomen i sine virkelige omgivelser, der
formålet er større forståelse for et fenomen. Min undersøkelse er å anse som en
case-studie av HRH-teamet i Stavanger, innenfor rammen av et kvalitativt design.

4.3 Datainnsamling
Primærdata til undersøkelsen ble innhentet gjennom 6 semistrukturerte intervju
med til sammen 9 respondenter i perioden 04.03 – 09.04.2014. Intervju ble valgt
fordi jeg vurderte denne metoden som best egnet for å få fram respondentenes
oppfatning og fortolkning av teamets prestasjoner. Jeg benyttet en kombinasjon
av fokusgruppeintervju og individuelle intervju (jf. pkt. 4.4). Hvert intervju tok i
gjennomsnitt 1 time. Intervjuene foregikk på respondentenes arbeidsplasser, og
var skjermet for avbrytelser. Intervjuene ble med respondentenes tillatelse tatt
opp på bånd og senere transkribert. Analyseskjema utviklet av Leigh Thompson,
(Thompson 2011:37) ble benyttet som intervjuguide. Analyseskjemaet, fritt
oversatt til norsk, følger som vedlegg 5. Thompson omtaler skjemaet som et
hjelpemiddel for å gjennomføre en prestasjonsanalyse av et team, der de fire
kriteriene produksjon, samhold, læring og integrasjon utgjør grunnlinjen
(«baseline»). En nærmere beskrivelse av analyseskjemaet er gitt i pkt. 5.3.

4.4 Utvalg
Utvalget besto av kommunens prosjektleder for Leve HELE LIVET (herunder
prosjekt Hverdagsrehabilitering), spesialrådgiver i levekårstaben (medansvarlig
for evalueringen våren 2013), virksomhetsleder med ansvar for HRH-teamet,
ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier i teamet og 3 av de 4 hjemmetrenerne
(en omsorgsarbeider og to hjemmehjelpere). Ergoterapeuten hadde arbeidet i
teamet fra starten, og var på intervjutidspunktet konstituert som leder av teamet i
påvente av ny avdelingsleder. Fysioterapeut og sykepleier hadde arbeidet mellom
en og to måneder i teamet, mens de tre hjemmetrenerne hadde arbeidet der i ca. et
år. Prosjektleder, spesialrådgiver, virksomhetsleder og ergoterapeut ble intervjuet
individuelt. På intervjutidspunktet hadde alle fire et overordnet ansvar faglig
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og/eller administrativt i forhold til teamet, samtidig som deres roller og posisjon i
relasjon til teamet var svært ulik. De tre hjemmetrenerne ble intervjuet sammen i
et fokusgruppeintervju. Denne metoden ble valgt fordi de har noenlunde lik status
og samme arbeidsområde i teamet, de er samkjørte og har vært i teamet omtrent
fra starten av. Nyansatt fysioterapeut og sykepleier ble også intervjuet sammen.
På intervjutidspunktet var de begge å anse som «ferskinger», og jeg vurderte det
derfor som en fordel at de fikk anledning til å reflektere sammen om spørsmålene
i analyseskjemaet og dele sine teamerfaringer.

4.5 Analyse
Analyse av kvalitative data består av tre komponenter: datareduksjon som
innebærer å redusere datamengden ved hjelp av notater, oppsummeringer og/eller
koding, datapresentasjon som innebærer systematisering og presentasjon av data
ved hjelp av ulike verktøy og konkludering som innebærer å finne mønster,
strukturer og mekanismer i materialet og teste dataenes validitet og pålitelighet
(Robson 2002). I analyse av dataene har jeg benyttet det Robson omtaler som en
skjematisk tilnærming. Metoden innebærer at nøkkelkoder fastsettes på grunnlag
av en innledende gjennomgang av dataene. Kodene fungerer som mal for analysen
og kan endres underveis. I metoden inngår matriseanalyse der skriftlig oppsummering av tekst suppleres med matriser, nettverkskart el.l. En nærmere
redegjøring for hvordan datareduksjonen ble foretatt gis i pkt. 5.3. Presentasjon og
drøfting av funn gis i pkt. 5.4 - 5.11og konklusjoner oppsummeres i kapittel 6.

4.6 Validitet og reliabilitet
Sentralt i all forskning står begrepene validitet og reliabilitet. Validitet betyr
relevans eller gyldighet, og innebærer at det som måles må ha relevans og være
gyldig for den problemstillingen som blir undersøkt. Reliabilitet betyr etterprøvbarhet eller pålitelighet. Det handler om at undersøkelser må utføres på en
korrekt måte (Dalland 2007:48).
Ad validitet: i kvalitative undersøkelser handler validitet først og fremst
om forhold som kan sannsynliggjøre at dataene er gyldige. For å sikre validitet i
min undersøkelse har jeg benyttet et kunnskapsbasert analyseverktøy som er
utviklet nettopp med sikte på å få et bilde av hvordan et bestemt team presterer på
et gitt tidspunkt. Med ett unntak intervjuet jeg alle som arbeidet i, og i direkte
relasjon til teamet. Funnene ble presentert for en del av respondentene på et møte
24

en tid etter det siste intervjuet, for å kvalitetssikre min forståelse av dataene. Jeg
benyttet sekundærdata som supplement til intervjuundersøkelsen for å belyse
teamets prestasjoner fra flere innfallsvinkler. Sist men ikke minst har jeg forsøkt å
være bevisst på min rolle som ”forsker på hjemmebane”, jf. pkt. 4.7.
Ad reliabilitet: kvalitative data kan ikke testes for reliabilitet, på samme
måte som kvantitative data. Noen fallgruver kan likevel unngås. For å sikre
reliabilitet sørget jeg for at intervjusituasjonen ble skjermet for avbrytelser. Jeg
gjorde opptak av alle intervjuene, transkriberte dem og hørte enkelte deler av
intervjumaterialet på ny, der transkripsjonene ikke ga mening. I tillegg har jeg
benyttet en kunnskapsbasert metode for analyse av dataene for å sikre en mest
mulig korrekt behandling, jf. pkt. 4.5.

4.7 Metodekritikk
Nærheten mellom forsker og forskningsobjekt er kanskje den største fordelen ved
kvalitativ metode, men kan også føre til at forskeren mister den akademiske
distansen og blir mer normativ enn deskriptiv i sin analyse. I tillegg representerer
begrensede generaliseringsmuligheter, datainnsamlingsmetoder som gir store
muligheter for feiltolkning og ufullstendig informasjon fra respondentene mulige
svakheter ved kvalitativ metode (Repstad: 2007). Dette gjelder også for min
undersøkelse. Resultatene fra intervjuundersøkelsen vil fortelle noe om dette
teamets prestasjoner, men vil ikke kunne generaliseres til å gjelde andre team. I
tillegg kommer at jeg i undersøkelsen går inn i en rolle som ”forsker på hjemmebane” (Repstad 2007:38). HRH-teamet er en del av Levekårsavdelingen i
Stavanger kommune, der jeg er ansatt som nestleder. Jeg har dermed en overordnet rolle i forhold til teamet, selv om jeg ikke har vært i direkte kontakt med
teamet tidligere. Den organisatoriske nærheten representerer både en styrke og en
mulig svakhet. Styrken er at jeg på overordnet nivå har kjennskap til det feltet jeg
skal undersøke og en sterk interesse både faglig og personlig for undersøkelsens
problemstillinger. På den andre siden kan min forforståelse basert på nærheten og
det personlige engasjementet føre til at jeg blir «nærsynt» og tar mer for gitt enn
det er grunnlag for, og/eller at jeg «ser det jeg vil se» fordi jeg sitter i den rollen
jeg gjør. Det er også en reell fare for at respondentene tilpasser svarene til det de
tror jeg ønsker å høre, eller til det de ønsker at jeg skal høre og bringe videre.
Disse forholdene vil måtte spille med i hele undersøkelsen, og bli tillagt spesiell
vekt som mulige feilkilder i analyse og drøfting av undersøkelsesresultatene.
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5. Datareduksjon, presentasjon og diskusjon
5.1 Innledning
Dalland (2007) skiller mellom analyse og fortolkning av kvalitative data. Analyse
innebærer å finne ut hva dataene forteller mens tolkning innebærer å finne ut hva
de betyr. I det følgende redegjøres det først for hovedfunn i evalueringsrapporten,
som er undersøkelsens sekundærdata. Deretter redegjøres det for hvordan
reduksjon av primærdata fra intervjuundersøkelsen er gjennomført. Funnene i
intervjuundersøkelsen presenteres tematisk med utgangspunkt i analyseverktøyets
hovedtema. Hva funnene i evalueringsrapporten og intervjuundersøkelsen betyr,
sett opp mot undersøkelsens problemstilling og teoretiske forankring drøftes i
forlengelsen av hvert hovedtema.
Min hovedproblemstillingen er hvordan HRH-teamet i Stavanger presterer
når det gjelder produktivitet, samarbeidsevne, læring og integrasjon. I analyseverktøyet som ble benyttet som intervjuguide stilles ulike spørsmål for å belyse
hvordan teamet presterer på hvert av disse områdene. Svar på enkeltspørsmålene,
supplert med data fra evalueringsrapporten, summeres opp til en samlet vurdering
av hvordan teamet presterer på hvert område. Hvordan teamprestasjonene kan
forbedres drøftes under hvert av de fire hovedområdene. I konklusjonen i kapittel
6 summeres drøftingen opp i 8 råd om hva vi må være oppmerksomme på når et
nytt team skal etableres i 2014.

5.2 Evaluering av prosjekt Hverdagsrehabilitering (HRH) i Stavanger
Prosjekt Hverdagsrehabilitering ble evaluert etter 6 måneders drift. I denne
perioden fikk 34 brukere med en gjennomsnittsalder på 82 år HRH med et snitt på
22 timer hver. Evaluering ble gjennomført av prosjektleder for Leve HELE LIVET
og en spesialrådgiver fra Levekårsjefens stab. Hensikten var å undersøke om HRH
hadde hatt planlagt effekt for brukere, ansatte og kommuneøkonomien, og
identifisere faktorer som ville ha betydning for videre utrulling i hele kommunen.
Det ble benyttet både kvalitative og kvantitative metoder i evalueringen.
Den kvalitative evalueringen besto av individuelle, semistrukturerte
dybdeintervju med 7 tilfeldig utvalgte brukere og et gruppeintervju med 2
brukere. Intervjuene fokuserte på brukernes opplevelse av rehabiliteringsforløpet.
I tillegg ble 5 ledere i berørte virksomheter intervjuet individuelt. 15 medarbeidere, herunder hele det daværende HRH-teamet, ble intervjuet i to
26

fokusgruppeintervjuer. Intervjuene fokuserte på målgruppe, arbeidsprosesser,
resultater og veien videre. Den kvantitative evalueringen sammenlignet
individuelle testresultater for brukerne som hadde deltatt i prosjektet. Alle brukere
testes med en funksjonsmåling som kalles «TUG» (Time Up and Go) ved oppstart
og avslutning av rehabiliteringsforløpet. Det ble gjennomført en statistisk analyse
av brukernes score på denne testen ved hjelp av Statistical Package for Social
Science (SPSS). I tillegg ble det foretatt en økonomisk beregning av kostnader
knyttet til HRH sammenlignet med tradisjonelle hjemmebaserte tjenester.
Oppsummert synes evalueringen å vise at resultatene av HRH er positive både for
brukerne, kommuneøkonomien og de ansatte. En intern evaluering har imidlertid
både styrker og mulige svakheter som man må være oppmerksom på ved avlesing
av resultatene. Fordelen her var at evaluator hadde inngående kjennskap til mål og
metoder i hverdagsrehabilitering. Svakheten er at nærheten til prosjektet kan ha
gjort det vanskelig å opprettholde nødvendig distanse til resultatene. Kombinasjon
av kvalitative og kvantitative metoder bidrar imidlertid til å belyse resultatene fra
ulike innfallsvinkler, og støtter dermed opp under konklusjonene som trekkes.
5.2.1 Resultat for brukerne
Funksjonstesten («TUG») foretatt før og etter rehabiliteringen viste en markant
økning i grad av selvstendighet hos brukerne. Ved oppstart ble de kategorisert i tre
grupper: selvstendige, obs-gruppe og ikke selvstendige. Ved avsluttet HRH hadde
gruppen selvstendige økt fra 18 til 28, obs-gruppen var redusert fra 11 til 3 og
gruppen som var betydelig hjelpetrengende var redusert fra 5 til 2. Brukerne ga
uttrykk for at brukerstyring, forutsigbarhet og tett oppfølging hadde vært viktige
faktorer for en god rehabiliteringsprosess. De opplevde HRH-teamets involvering
i prosessen som nødvendig og nyttig. Det var viktig for dem at teamet kom hjem
til dem, og de opplevde at teamet hjalp til med å «dytte i riktig retning». At
brukerne formulerte egne mål og fikk et eierforhold til disse økte sannsynligheten
for at de nådde sine mål. Det var lagt opp til at det var de samme hjemmetrenerne
kom hjem til bruker hver gang. Dette var trygghetsskapende, og brukerne
opplevde tjenesten som forutsigbar, hjemmetrenerne som «proffe», og de følte at
de ble «litt mer prioritert». Gjennom HRH-prosessen opplevde brukerne en
funksjonsforbedring både fysisk og psykisk. Terskelen for å gjennomføre
aktiviteter ble lavere og sosial deltakelse økte. En bruker uttrykte det slik: «…jeg
har klart meg selv, det er det beste, og det vil vi jo». En annen bruker
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oppsummerte teamets involvering slik: «…de fikk meg jo opp på beina igjen».
5.2.2 Resultat for HRH-teamet
Arbeidsprosessene i HRH er utpreget tverrfaglige og krever god samhandling
både internt og eksternt. Teammedlemmene fortalte at de ulike faglige
perspektivene internt i teamet kunne føre til store diskusjoner om hvordan de best
skulle bistå brukerne. I pilotperioden var HRH-teamet langt på vei «selvadministrert» (jf. pkt. 3.2.1) og organiserte det administrative arbeidet i «ansvarsuker» som gikk på omgang mellom medlemmene. I evalueringen etterlyste HRHteamet en leder som kunne ta beslutninger på tvers av faggruppene, og manglende
ledelse ble holdt fram som en risikofaktor i forbindelse med videre utrulling av
HRH i resten av kommunen. Hele teamet ga uttrykk for at de trivdes med å jobbe
tverrfaglig mot brukers mål, og var stolte over de resultatene de hadde oppnådd.
Hjemmehjelperne var de som tydeligst ga uttrykk for at de opplevde personlig
vekst, læring og utvikling gjennom arbeid i teamet. Sykepleier, fysio- og ergoterapeut og helse- og omsorgsarbeidere opplevde det som nyttig å lære om andre
fagområder, men syntes ikke de fikk utvikle seg innenfor eget fagområde. Teammedlemmer som i hovedsak ga veiledning til hjemmetrenerne savnet å arbeide
mer direkte med brukerne. Dette samsvarer med funn i Fredricia-prosjektet, der
terapeutene ønsket å fortsette med egne treningsoppgaver (Kjellberg m.fl. 2011).
Teamet hadde likevel et sterkt eierskap til prosjektet, og opplevde at de hadde fått
være med på å utvikle det fra starten. Et av teammedlemmene sa det slik:
«Piloten har oppnådd bra resultat fordi det var teamet selv som bestemte hvordan
dette skulle gjøres, i stedet for noen utenfra».
5.2.3 Resultat for kommuneøkonomien
I pilotperioden var gjennomsnittskostnaden for en periode med HRH kr 16.000
per bruker. 15 nye brukere klarte seg helt uten hjemmebaserte tjenester etter at de
hadde gjennomgått et HRH-forløp. Samlet kostnad for disse var kr 240.000
(16.000 x 15). Basert på brukernes opprinnelige søknad ville kostnaden pr. år ha
beløpet seg til kr 650.000, dvs. en «innsparing» på til sammen kr 410.000 for
disse 15 brukerne. Selv om det må tas en rekke forbehold ved en slik beregning
ansees det for dokumentert at HRH er rimeligere enn tradisjonelle pleie- og
omsorgstjenester på individnivå, og resultatet for kommuneøkonomien må sies å
være svært gode så langt. Også dette samsvarer godt med funn i Fredriciaprosjektet, der innsparingen var på i snitt 14% pr. bruker (Kjellberg m.fl. 2011).
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5.3 Datareduksjon - intervjuundersøkelsen
Som tidligere nevnt ble et analyseskjema utviklet av Thompson (2011), benyttet
som intervjuguide. Skjemaet har fire hovedtema som svarer til de fire
prestasjonsområdene Thompson har identifisert i sin teammodell. Til hvert tema i
analyseskjemaet er det knyttet 4 – 6 åpne spørsmål. Spørsmålene knyttet til
produktivitet dreier seg om teamets mål, målgruppe, prestasjonsindikatorer og
brukernes opplevelse av tjenesten. I tillegg spørres det etter forhold som kan gjøre
det nødvendig å endre teamets målsetting. Spørsmålene om samhold dreier seg
om hvorvidt teammedlemmene liker å arbeide sammen, hva som kan skape
konflikt og hindre teammedlemmene fra å arbeide sammen i fremtiden, hvordan
de best kan lære av hverandre og hvordan det forventes at de forholder seg til
endringer. Spørsmålene om læring handler om teammedlemmenes mulighet for
vekst og utvikling, bekreftelse og forbedring av ferdigheter og hindringer for
videre utvikling. Spørsmålene om integrasjon setter fokus på om teamet er nyttig
for den større organisasjonen, om det er overensstemmelse mellom teamets og
organisasjonens mål, hvem som påvirkes av teamet og hva teamet har gjort for å
integrerer seg med andre.
Intervjuene ble med respondentenes tillatelse tatt opp på bånd og senere
transkribert tilnærmet i sin helhet. Kun «småprat» ble utelatt. Transkripsjonene
utgjorde til sammen 50 sider. Hvert intervju ble deretter kodet i en matrise, som
omtalt i pkt. 4.5 over. Jeg benyttet nøkkelkoder som svarte til temaområdene i
analyseverktøyet (produktivitet, samhold, læring og integrasjon) og supplerte med
underkategorier basert på spørsmålene under hvert temaområde. Nøkkelkoder og
underkategorier ble satt inn i en matrise som fungerte som «mal» for datareduksjonen og den påfølgende analysen (jf. vedlegg 6). Matrisen inneholdt også
et kortfattet sammendrag av hver underkategori. Sammendragene fra hvert
intervju ble til slutt satt sammen i én matrise for å gi en tverrgående oversikt over
funnene. Sammendraget følger som vedlegg 7. I det videre arbeidet med dataene
vekslet jeg mellom sammendrag, matrisen for hvert intervju og transkripsjonene. I
presentasjonen av dataene følger jeg i all hovedsak strukturen i matrisen, men
enkelte underkategorier er slått sammen, i den grad det fremsto som naturlig.
En tid etter det siste intervjuet ble respondentene invitert til et møte der
utkast til datapresentasjonen ble gjennomgått. 5 av 9 respondenter deltok.
Teknikken sviktet og kommentarene som kom i møtet ble derfor nedfelt i et
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referat, og deretter innarbeidet i forlengelsen av datapresentasjonen for hvert
hovedtema. I tillegg fikk alle respondentene presentasjonen til gjennomlesing,
med mulighet for å be om sletting av enkeltsitater, noe ingen benyttet seg av.

5.4 Datapresentasjon Produktivitet
5.4.1 «Hvorfor er vi her og hvem er vi til for?» Om teamets mål og målgruppe
Det er høy grad av overensstemmelse i svarene til alle respondentene når de blir
spurt om hva som er målet med deres arbeid, selv om målet ikke er nedfelt i et
skriftlig mandat. De svarer med å nevne tidlig innsats, hjelp til selvhjelp, forbedre
brukernes funksjonsnivå, hjelpe dem til høyere grad av selvstendighet, livskvalitet
og mestring. De peker også på at det er brukerne som skal formulere de konkrete
målene for teamets arbeid. Alle understreker at dette er det sentrale – teamets
«raison d’être». Samtidig er alle kjent med at kommunen også har et økonomisk
mål med teamets arbeid; gjennom tidlig innsats skal brukernes behov for hjelp
reduseres, og kommunes kan dermed spare ressurser. Også når det gjelder
målgruppe er det høy grad av overensstemmelse i respondentenes svar. De nevner
følgende inklusjonskritereier: innbyggere over 65 år, med mulighet for å gjøre
unntak for yngre personer, som har hatt et funksjonsfall og søker helse- og
omsorgstjenester for første gang, eller som bare har litt tjenester fra før, og nå
søker betydelig mer. Videre må de ha et opptreningspotensiale og være motivert
for å gjøre en innsats selv. Motivasjon fremheves av respondentene som jobber
direkte med brukerne som det viktigste suksesskriteriet. De «legitime brukerne»
er de som er motivert for den typen hjelp som teamet kan tilby. Eksklusjonskriteriene er kognitiv svikt og alvorlig psykisk lidelse. Også her er det høy grad av
overensstemmelse i svarene. Flere teammedlemmer påpekte imidlertid at de
kunne ha hjulpet flere dersom de hadde kompetanse på psykiske lidelser i teamet.
5.4.2 «Hvordan måles resultatene våre?» Om prestasjonsindikatorer
Alle respondentene nevner funksjonsmålingene som gjennomføres ved oppstart
og avslutning av et rehabiliteringsforløp som sentrale resultatindikatorer. Endring
i funksjonsnivå fra oppstart til avslutning er indikatoren på om teamet har lykkes
eller ei med den enkelte bruker. Testene ble tatt i bruk samtidig som teamet ble
etablert. Testresultatene fra hver enkelt bruker genereres opp til statistikk som
benyttes i en samlet vurdering av teamets resultater. Respondentene har litt ulike
vurderinger av om testene og den tilhørende statistikken gir et «sant» bilde av
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resultatene. Følgende sitat er typisk for uttalelser som kom fra flere:
«Vi er ikke helt komfortable med om de resultatene… er ikke så sikker på om det er så
bra som det blir fortalt ut. Opplever nok kanskje at det er litt mye solskinn.»

Flere av respondentene som jobber tett på brukerne gir også utrykk for at resultatindikatorer basert på funksjonsmålinger ikke nødvendigvis er pålitelige i et lengre
perspektiv. Videre nevner flere at de er kjent med at kommunen benytter
økonomiske beregninger for å måle resultatet av teamets arbeid, men de er usikre
på hva disse beregningene består i, jf. følgende sitat:
«De har jo målt andre ting og. Vet ikke hvilke ande målinger. (…) De har jo målt at det
er besparende og sånn, men vi vet jo ikke langsiktig.»

5.4.3 «Hva synes brukerne om oss?» Om forventninger og leveranser
«Noen synes de får så mye at de er helt sjokkerte at det finnes en sånn tjeneste. Det er
som en drøm som kommer inn dørene. Og så har du de igjen: ‘ka e’ dette liksom, ka e’
det de har sendt meg for någe?’»

Dette sitatet kan stå som et godt uttrykk for det respondentene som jobber tettest
på brukerne sier. De understreker at de aller fleste brukerne er godt fornøyd med
tjenesten. Det finnes imidlertid også brukere, og ikke minst pårørende som har
helt andre forventninger, og som blir sinte eller fornærmet når teamet ikke vil
«vaske dem på ryggen». Respondentene understreker i denne sammenheng
betydningen av god informasjon og forventningsavklaring sammen med brukerne
før de henvises til teamet, slik at de vet hva de går til og kan vurdere om det er
dette de vil. De mener at representanter for teamet bør delta i kartleggingssamtalen som gjennomføres av helse- og sosialkontoret når en aktuell bruker til
teamet er identifisert, for å kunne gi presis informasjon om tjenesten og motivere
til deltakelse. Respondentene fra ledelsesnivået er mer entydige i sine svar på
dette spørsmålet; de mener at tjenesten samsvarer med brukernes forventninger,
og viser til evalueringsrapporten der brukerne som er intervjuet uttrykker seg
svært positivt om tjenesten. En av respondentene bemerker imidlertid:
«Kan være at vi ikke har snakket med de kritiske røstene. Bare de som er mest positive.»

5.4.4 «Nye mål?» Om forhold som tilsier endring av teamets målsetting
Respondentene hadde til dels ulik tilnærming til spørsmålene om endring av
teamets målsetting og informasjon det er viktig å gjøre seg kjent med for å kunne
vurdere dette. Svarene kan oppsummeres i fire punkter: (1) nye brukerbehov når
teamets nedslagsfelt utvides til nye bydeler kan gjøre det nødvendig å justere mål
og/eller målgruppe, (2) manglende samfunnsmessig og politisk støtte for teamets
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målsetting og arbeidsmåte kan føre til at teamet blir «faset ut», (3) feil målgruppe
kan resultere i for få henvisninger og dermed manglende oppgaver for teamet og
(4) ingen langtidseffekt for brukerne av teamets innsats og ingen økonomisk
gevinst for kommunen, jf. følgende sitat:
«Prøver å ikke tenke så mye på dette med penger. Men for HRH sin fremtid – hvis det
viser seg om noen år at: nei, men dette er ikke noe nyttig i det hele tatt. Hvorfor skal vi da
ha dette i kommunen? Det er jo ikke noen vits det. Da blir det jo bare tatt vekk.»

5.4.5 «ABI – en prestasjonstrussel?» Om innsatsstyrt finansiering av teamet
Innsatsstyrt finansiering («ABI»)5 ble innført i HRH-teamet fra 01.01.2014, men
gjelder bare hjemmetrenerne. Det innebærer at teamet har et fast budsjett for
terapeuter og leder, uavhengig av hvor mange brukere teamet har, mens
bestillingene fra helse- og sosialkontorene (antall brukere og omfang av tjenesten)
avgjør hvor mye inntekter teamet får til å lønne hjemmetrenere. Alle respondentene er opptatt av hva som på sikt kan bli konsekvensene av denne endringen.
De er bekymret for at innføringen av ABI skal føre til at tjenesten til brukerne blir
mindre fleksibel og at det blir mer fokus på penger, tidsbruk og kontroll. En
spissformulerte seg slik:
«Men dette med en ABI’en. Du må ha fullt opp med brukere. Vi får ikke inn din lønn på
en måte. Det var nesten litt ubehagelig. Det er jo ikke vår skyld når vi ikke har nok
brukere, at det ikke henvises brukere, at noen avlyser. Men det er nesten som vi blir
beskyldt for noe vi ikke har råderett over egentlig.»

5.4.6 «Stemmer dette?» Respondentenes kommentarer til datapresentasjonen
«Vi kjenner oss igjen, dette stemmer» var de gjennomgående kommentarene i
møtet der funnene ble presentert. For øvrig kommenterte de på at helse- og
sosialkontoret var blitt flinkere til å finne de «rette» brukerne til teamet.
Problemet med umotiverte brukere var derfor mindre enn på intervjutidspunktet.

5.5 Diskusjon: Hvordan presterer teamet mht. produktivitet?
5.5.1 Målsetting og prestasjonsindikatorer
Et team eksisterer i følge Thompson (2011) for å nå felles mål og teammedlemmene er gjensidig avhengig av hverandre for å utføre de oppgavene som
er nødvendige for å nå målet. Teamets målsetting må være enkel og klar, og bør
fortrinnsvis konkretiseres i et mandat. Intervjuundersøkelsen synes å bekrefte at
både teammedlemmer og representanter for ledelsen har en klar oppfatning av hva

5

I Stavanger ble innsatsstyrt finansiering innført i deler av helse- og omsorgstjenesten fra 2004, og
omtales i kommunen som Aktivitetsbaserte inntekter, heretter kalt «ABI»
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som er teamets mål, selv om dette ikke er nedfelt i et skriftlig mandat. De vet
hvorfor teamet er etablert og hva det skal oppnå sammen med brukerne, og de gir
uttrykk for en entydig positiv vurdering av de brukerrettede målene. Samtidig er
alle klar over at det også er et økonomisk mål for teamets arbeid. Dette forholder
de seg litt tvetydig til: de vet det, men er opptatt av at det ikke skal være drivkraften for deres arbeid. Wheelan (2013) peker på at felles forståelse for og
tilslutning til teamets mål er avgjørende for at teamet skal fungere sammen som
team, og ta felles ansvar for resultatene. En slik felles forståelse ser ut til å være til
stede i HRH-teamet. I tillegg virker det som om målet i seg selv er sterkt
motiverende for den innsatsen teammedlemmene legger ned i arbeidet.
Motivasjon er en viktig betingelse for et teams prestasjoner, og Thompson (2011)
skiller i den forbindelse mellom indre og ytre motivasjon. Indre motivasjon har
bl.a. sammenheng med om oppgaven teamet er satt til å utføre oppleves som
meningsfull. Teammedlemmene omtaler målet for deres arbeid på en måte som
signaliserer at de vurderer det som både «riktig» og meningsfullt å arbeide for å
bedre brukernes funksjonsnivå og øke deres livskvalitet.
Endringer i teamets rammebetingelser, eller teamkonteksten kan over tid
medføre behov for endring av teamets målsetting. I hvor stor grad et team har
beredskap for å fange opp slike endringer og tilpasse seg vil variere, men
Thompson (2011) viser at team med høy læringsorientering lettere vil tilpasse seg
nye utfordringer enn team som primært er opptatt av prestasjon. Respondentene i
intervjuundersøkelsen var ikke veldig opptatt av forhold som kunne føre til
endring av målsetting. Dette må ses i sammenheng med at teamet fortsatt er
definert som et pilotprosjekt, og at videreføring av prosjektet i sin nåværende
form er forankret i flere politiske vedtak det siste året. Teammedlemmene ser
likevel noen forhold som kan true teamets eksistens på sikt, herunder for få
brukere, tilbakefall og «ABI». Verken teamet selv eller teamets overordnede ser
imidlertid ut til å ha utviklet en strategi for å møte slike trusler.
Klare standarder for prestasjon er nødvendig for å kunne evaluere et teams
effektivitet, og Thompson (2011) understreker betydningen av at et team har
resultatindikatorer som kan fortelle dem om de når målene som er satt for deres
arbeid. Objektive prestasjonsindikatorer ble etablert ved oppstarten av HRHteamet. Teammedlemmene er kjent med de brukerrettede indikatorene som
benyttes, men er usikre på om disse forteller «sannheten» om teamets arbeid.
Videre er de kjent med at det benyttes økonomiske indikatorer, men er usikre på
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hva de måler. Teamets uttrykte skepsis og usikkerhet når det gjelder de
prestasjonsindikatorene som benyttes, kan bidra til at de ikke får et klart bilde av
sin effektivitet, og feedback som gjør det mulig for dem å justere sitt arbeid
dersom resultatene ikke er som forventet. Dette vil på sikt kunne være en faktor
som hemmer teamets produktivitet.
5.5.2 Teamets legitime brukere og hvordan de opplever teamets «leveranser»
Ethvert team må identifisere sine legitime brukere. Uten en slik identifikasjon kan
ikke teamet vite om tjenestene de leverer svarer til brukernes forventninger og
behov (Thompson 2011). Svar på spørsmålet om teamets målgruppe ga inntrykk
av at teamet og deres nærmeste overordnede har en klar, felles forståelse av hvem
de skal levere tjenester til. De har en relativt entydig oppfatning av inklusjons- og
eksklusjonskriterier, samtidig som alle ser ut til å være enige om at det er rom for
skjønn ved utvelgelse av nye brukere. De understreker imidlertid at brukerne må
være motivert for denne spesielle tjenesten for å falle inn under målgruppen. I
intervjuene ga teamet uttrykk for at de var usikre på om henvisende instans (helseog sosialkontoret) hadde samme oppfatning av målgruppe som dem på dette
punktet. Ut fra kommentarene som kom på datapresentasjonsmøtet ser det
imidlertid ut til at det nå er større overensstemmelse.
Evalueringsrapporten fra 2013 gir klare indikasjoner på at brukerne er
svært fornøyd med teamets tjenester. Funksjonstestene synes også å bekrefte de
gode resultatene. I intervjuene nyanserte teammedlemmene dette noe. De vurderer
at de fleste brukerne er fornøyd med tjenesten de får, men påpeker at en del
brukere ikke vet hva de sier ja til når de tar imot tilbud om hverdagsrehabilitering,
og derfor blir skuffet når de skjønner hva tjenesten består i. Dette settes i
sammenheng med at helse- og sosialkontoret ikke gir tilstrekkelig informasjon om
tjenesten og avklarere forventninger godt nok før brukere henvises til teamet.
Dersom teamets tjenester skal være til hjelp for brukerne må de være motivert for
å ta imot slik hjelp, og de må vite hva de går til. Et team er ikke effektivt dersom
teamets tjenester ikke er akseptable for brukerne (Thompson 2011). I prosjekt
hverdagsrehabilitering der helse- og sosialkontoret er henvisende instans
(bestillere) og HRH-teamet er utførere er det helt avgjørende for teamets
effektivitet at bestillere og utførere har en felles forståelse av hvem som er teamets
legitime brukere (målgruppe) og hva slags tjenester teamet skal levere.
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5.5.3 Delkonklusjon: Hvordan presterer teamet mht. produktivitet?
a) Det ser ut til at HRH-teamet har et klart mål, at dette er forstått og delt av
ledere og teammedlemmer og at målet i seg selv gir en indre motivasjon for
arbeidet. Målet er imidlertid ikke nedfelt i et skriftlig mandat.
b) Teamet har tilsynelatende lite fokus på forhold som kan føre til endring av
teamets målsetting, og har foreløpig ikke utviklet en strategi for å møte
fremtidige trusler mot teamets eksistens.
c) Det er etablert prestasjonsindikatorer for teamets arbeid, men disse er bare
delvis forstått og akseptert som «sanne» bilder av teamets prestasjoner.
d) Teamet har en felles oppfatning av hvem som er teamets legitime brukere, og
flertallet av brukerne ser ut til å være svært godt fornøyd med teamets
tjenester. Brukere som henvises til teamet uten å være motivert for
hverdagsrehabilitering er imidlertid ikke like fornøyd med tjenesten.
5.5.4 Hvordan kan prestasjonene mht. produktivitet forbedres?
Målt med produktivitet som kriterium presterer teamet pr. i dag på et forholdsvis
høyt nivå. De har et klart mål, resultatene er gode og brukerne er fornøyd med
tjenesten. Teamets mål er imidlertid ikke nedfelt i et skriftlig mandat («team
charter»). Faren er derfor at nye teammedlemmer ikke forstår målet på samme
måte som de som har vært med fra starten, og at det over tid skjer en målforskyvning. Thompson (2011) viser til at team som i fellesskap har utarbeidet et
mandat med mål og strategier som er kjent og akseptert av alle involverte
presterer bedre enn team uten slikt mandat. For å sikre at HRH-teamet
opprettholder et felles fokus på hvor de skal når teamets arbeidsområde utvides og
nye medlemmer kommer til, bør teamet gjennomføre en prosess for å nedfelle
skriftlig hvordan de forstår sine mål og hvilke strategier de skal benytte i arbeidet.
For å sikre organisatorisk støtte må mandatet forankres i prosjektledelsen.
I tillegg til klare mål er feedback i følge Wheelan (2013) den enkeltfaktoren som har mest positiv effekt på et teams produktivitet. Prestasjonsindikatorer er en av flere former for feedback som kan gi teamet verdifull
informasjon om sitt arbeid. Indikatorene som benyttes for å måle HRH-teamets
resultater må forankres bedre i teamet, og metodene for innsamling av data må
kvalitetssikres slik at teamet opplever at indikatorene gir «sann» informasjon om
deres prestasjoner. Teamet bør også vurdere om det finnes andre indikatorer som
kan fylle ut bildet av deres prestasjoner.
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For at teamet skal fortsette å prestere på et høyt nivå må de ha større fokus på
teamkonteksten. I Thompsons teammodell omfatter teamkonteksten teamets indre
og ytre muligheter og begrensninger. Dersom teamet skal klare å tilpasse seg
endringer i sine rammebetingelser må de aktivt søke informasjon om forhold som
kan medføre endringer, og utvikle strategier for å tilpasse seg. Mest aktuelt nå er å
utvikle en strategi for å forholde seg til «ABI», slik at denne finansieringsformen
ikke truer teamets produktivitet.

5.6 Datapresentasjon Samhold («Cohesion»)
5.6.1 «Hvordan er temperaturen?» Om samarbeidsklima og konflikt
På spørsmål om teamet liker å arbeide sammen svarer alle respondentene ja. De
viser til at det er godt miljø i teamet, de har klart å utrette mye sammen og folk
trives med å jobbe sammen. De fleste tilføyer imidlertid et lite «men», og nevner
at det kan være krevende å forholde seg til at det stadig kommer nye inn i teamet.
Dette settes i sammenheng med at roller og forventninger ikke er helt avklart.
Opplevelsen ser ut til å deles av «ferskingene» i teamet, selv om de understreker
at de ble tatt godt imot da de begynte. På spørsmål om hva som kan utløse sinne
og konflikt trekker respondentene fram en rekke forhold, dels basert på ting de har
erfart så langt, dels hva de antar vil kunne skape vanskeligheter i fremtiden.
Faglig uenighet om hva som er best for brukere og hvordan man skal gjøre ting
nevnes av alle. Dette er et område som åpenbart har ført til heftige diskusjoner og
sterke motsetninger hittil, spesielt blant terapeutene. Å måtte gi fra seg oppgaver
når nye kommer inn i teamet nevnes av flere. Teamet har i en periode manglet to
terapeuter og avdelingsleder. De gjenværende teammedlemmene har derfor måttet
påta seg oppgaver som i utgangspunktet lå utenfor deres rolle. Når teamet igjen
blir fulltallig må de gi fra disse oppgavene, og dette ser ut til å skape visse
motsetninger mellom «gamle» og «nye» teammedlemmer. Uklare roller og
manglende rutiner nevnes i denne sammenheng som en kilde til konflikt. Når det
ikke er klart hva som skal gjøres, av hvem, kan det fort bli konflikt i teamet.
Manglende åpenhet; at man ikke sier fra hvis man reagerer på noe andre gjør, kan
forsterke konflikten ytterligere. Hvordan teammedlemmene bruker tiden er et
forhold som nevnes av flere som en kilde til irritasjon. Teammedlemmene har ulik
tilnærming til perioder med «dødtid». Noen tar initiativ og finner oppgaver de kan
sysselsette seg med, mens andre i større grad sitter og venter. Sist men ikke minst
nevner noen de fysiske forholdene rundt teamet som potensielt konfliktskapende.
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Teamet deler et «allrom» som både er kontor, møte- og spiserom. Rommet er lite,
teammedlemmene sitter tett på hverandre og det er vanskelig å konsentrere seg
om «kontorarbeid», spesielt hvis alle er inne og det er mye «snakk» i rommet.
5.6.2 «Dette gidder jeg ikke!» Om forhold som kan forhindre videre samarbeid
Respondentene besvarte dette spørsmålet med å fokusere vel så mye på hva som
kunne forhindre videre arbeid i teamet som hva som kunne forhindre dem fra å
arbeide sammen i fremtiden. Flere av respondentene peker på at hverdagsrehabilitering som metode kan bli en hindring for videre (sam)arbeid. Metoden
kan komme i konflikt med eget faglig ståsted og hva man mener er «riktig»
behandling av brukere. Hindringen kan forsterkes av manglende avklaring av
forventninger til hva det innebærer å jobbe i HRH-teamet, ved rekruttering av nye
teammedlemmer. Enkelte peker også på at arbeidet i teamet kan bli for lite faglig
utfordrende (for terapeutene) eller for lite ansvarsfullt (for hjemmetrenere). De
fleste nevner også for lite å gjøre, for få og/eller umotiverte brukere og det å ikke
lykkes i arbeidet som mulige hindringer for videre arbeid. Selve teamarbeidet, det
å jobbe så tett sammen med andre faggrupper nevnes av flere, spesielt dersom
ansvar og oppgaver forblir uavklart og teammedlemmer melder seg ut og ikke tar
ansvar. Dette henger nært sammen med personlig kjemi, noe alle peker på som en
mulig hindring for videre samarbeid. Som en sa det:
«Men óg selvfølgelig at det skulle komme noen som du absolutt ikke gikk sammen med. Vi
jobber jo såpass tett. (…) Greier ikke å gå på jobb og treffe noen du absolutt ikke går
overens med. Greier ikke det i lengden.»

5.6.3 «Kan du vise meg?» Om gjensidig læring i teamet
Alle respondentene nevner det å gjøre ting sammen som den beste måten for
teammedlemmene til å lære av hverandre. De som jobber direkte med brukerne
fremhever i denne sammenheng det å gå to og to på hjemmebesøk. Å observere
hverandre i arbeid gir nye perspektiv, spesielt når de som går ut sammen
representerer ulike faggrupper. Det er en uttalt bekymring at innføring av
innsatsstyrt finansiering («ABI») skal redusere muligheten for å gå to og to. Når
man går to på hjemmebesøk bruker man dobbelt så mye tid hos bruker, og det får
man ikke betalt for. Muligheten for å lære av hverandre kan dermed bli mindre.
For øvrig nevnes følgende muligheter for gjensidig læring: felles opplæring og
internundervisning, formidling av kunnskap på tvers av fagområdene i teamet, at
teammedlemmene har en åpen og ydmyk holdning til de andres fagområder og
teammøter der en deler erfaringer fra konkrete brukerintervensjoner.
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5.6.4 «Enda mer nytt?» Om hvordan teamet forventes å forholde seg til endring
På dette punktet er det klare forskjeller i svarene til respondentene fra ledelsesnivået og respondentene som arbeider i selve teamet. Ledelsesnivået understreker
at de har kommunisert til teamet at dette er et prosjekt under utvikling og at det vil
skje endringer kontinuerlig i lang tid framover. De må forholde seg til at «veien
blir til mens de går». Videre forventes det at teammedlemmene «gjør jobben» selv
om de ikke vet hva neste skritt etter. En av respondentene sa det slik:
«Vi var så ivrige på å på å få opp pasienter og komme i gang, så det rundt og konteksten,
det var det ikke nok fokus på. For de (teamet) var veldig spørrende: hva skjer? Og vi sa:
ja, ja, det skal dere få vite etter hvert. Bare jobb på.»

Samtidig har ledelsen en forventning om at teammedlemmene skal delta aktivt i
den videre utviklingen av prosjektet, og mener de har fått god mulighet til det så
langt. Teammedlemmene på sin side har en litt annen opplevelse av situasjonen.
De har en klar oppfatning av at ledelsen forventer at de skal jobbe på og rette seg
lojalt etter de «endringsmeldingene» de får, men de opplever ikke at det forventes
at de skal delta aktivt i planlegging og videreutvikling av prosjektet. Tvert imot
opplever de at ting blir bestemt over hodet på dem, på møter der de ikke er til
stede. Teamets jobb er å gjennomføre endringene i praksis – som en
spissformulerte det: «Nå er det sånn! Og nå er det sånn!».
5.6.5 «Når den nye lederen kommer…» Om forventninger til den nye lederen
I evalueringsrapporten om HRH-teamet kom det tydelig fram at teamet savnet en
dedikert leder som kunne «skjære igjennom» og ta beslutninger på tvers av
faggruppene. I intervjuene ble lederspørsmålet nevnt av alle respondentene, og ble
i all hovedsak omtalt med positivt fortegn, som en mulighet for forbedring av
teamprestasjonene. Teammedlemmene har store forventninger til den nye lederen,
og pekter på følgende områder som den nye lederen må ta tak i:


avklare forventninger og roller i teamet og sørge for at det utarbeides
rutinebeskrivelser slik at folk vet hvem som skal gjøre hva, når



sørge for at det utarbeides opplæringsopplegg for nye teammedlemmer



sørge for at teammedlemmene får tilbakemelding og bekreftelse på det de gjør



«se» alle, slik at alle får mulighet for å utvikle seg



skjære igjennom når det er faglig uenighet om i teamet



sørge for at teamet blir involvert i videre planlegging



være kreativ og se muligheter for nye oppgaver for teamet.
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5.6.6 «Stemmer dette?» Respondentenes kommentarer til datapresentasjonen
Respondentene fra teamet ga uttrykk for at presentasjonen stemte med det de
hadde sagt, og bekreftet at de hadde følt seg som «utførere» av andres bestillinger.
De hadde vært lite involvert i planlegging og evaluering, men syntes det hadde
blitt bedre nå. Den nye lederen hadde begynt å ta tak i ting de må gjøre noe med.

5.7 Diskusjon: hvordan presterer teamet mht. samhold?
5.7.1 Samarbeid, konflikt og gjensidig læring
Selv om respondentene svarte et klar ja på spørsmålet om de likte å arbeide
sammen, var det likevel tydelig at samarbeidet ikke alltid fungerte like godt. De
bekymringene som kom til uttrykk tyder på at teamet strever med tema knyttet til
roller (hva er mitt ansvar her), strategier (hvordan skal vi jobbe med brukerne) og
normer (åpenhet, bruk av tid). Forventningene til den nye lederen må sees i lys av
disse bekymringene. Dataene kan her tyde på at teamet fortsatt befinner seg i en
tidlig fase på veien fra å være en gruppe til å bli et team. Dette fremstår som
naturlig sett på bakgrunn av de utskiftingene som har vært i teamet det siste
halvåret. I følge Wheelan (2013) preges de tidligste fasene i teamutviklingen av
sterk ledelsesavhengighet, ønske om orden og struktur, utvikling av en felles
gruppekultur og etablering av en effektiv gruppestruktur der roller og strategi for
oppgaveløsning er avklart. HRH-teamet strever fortsatt med å finne ut hvordan de
skal arbeide sammen og har ikke fått helt på plass en klar strategi for koordinering
og kommunikasjon. I tillegg later det til at teamkulturen ennå er litt «flytende».
Teammedlemmene har ikke helt klart for seg hva som forventes av dem i ulike
situasjoner, eller hva de kan forvente av de andre i teamet.
I den integrerte teammodellen som benyttes i denne oppgaven (Thompson
2011) er strategi for koordinering og kommunikasjon en viktig betingelse som
påvirker bl.a. samhold, mens teamkultur er et element i teamkonteksten som
påvirker viktige betingelser. Thompson viser også til at team med sterkt samhold
er mer stabile enn team som mangler samhold. Teammedlemmene koordinerer sin
adferd bedre og tilslutningen til teamnormene blir større. For å styrke samholdet i
HRH-teamet må både teamkultur og koordinering forbedres. På den annen side vil
styrket samhold kunne føre til bedre koordinering og en mer enhetlig teamkultur.
På ett område ser det ut til at HRH-teamet har utviklet et godt samhold: de
har funnet en strategi for å lære av hverandre. De går to og to på hjemmebesøk og
kan dermed observere hverandres metoder og gi hverandre feedback. Dette er en
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effektiv form for kunnskapsoverføring, samtidig som det binder medlemmene
tettere sammen og styrker samholdet. Et team består i følge Thompson (2011) av
mennesker som er gjensidig avhengig av hverandre mht. informasjon, ressurser og
ferdigheter. Strategi for kunnskapsdeling er en avgjørende faktor for at teamet
skal kunne utnytte sitt mangfold. I den forbindelse kan nevnes at rapporten fra
Fredricia påpeker at gjensidig «sparring» mellom terapeuter og hjemmetrenere
hadde et læringspotensial som ikke var utnyttet i dette prosjektet (Kjellberg m.fl.
2011). Det er m.a.o. viktig at HRH-teamet kan fortsette å gå sammen på hjemmebesøk, og at finansieringsmodellen («ABI») ikke blir en hindring for dette.
5.7.2 Forventninger til endringsadferd
For at teamet skal kunne takle endringer uten å havne i konflikt med hverandre
eller bli handlingslammet må de ha strategier for å håndtere endringer, på samme
måte som de må ha strategier for å løse oppgaver knyttet til brukerne. Respondentenes svar på spørsmål om endring var litt annerledes enn forventet. Deres
fokus var ikke på teamets eventuelle endringsstrategier, men på de forventningene
de opplevde lå på dem utenfra. På dette punktet var de overraskende samstemte.
Deres opplevelse var at andre (prosjektledelsen, administrasjonen) bestemmer
hvilke endringer som skal gjennomføres. Teamet på sin side forventes å
gjennomføre endringene. Dette står i en viss kontrast til evalueringsrapporten der
det understrekes at teamet opplevde at de hadde fått være med og utvikle
prosjektet fra starten og at det var «teamet selv som bestemte hvordan dette skulle
gjøres» (jf. pkt. 5.2.2). Om disse forskjellene i datagrunnlaget skyldes ulike
spørsmålsstillinger i de to undersøkelsene og/eller tiden som har gått mellom
evalueringen og min undersøkelse vites ikke. Det var for øvrig åpenbart at
ledelsen hadde en annen oppfatning enn teammedlemmene på dette punktet. Med
fare for å strekke tolkningen litt langt kan det virke som om teamets endringsstrategi innebærer å «utføre ordre». Det kan se ut som de har utviklet en uskreven
regel eller norm som innebærer at «de» bestiller og «vi» utfører endringer. Som
allerede nevnt øker samhold oppslutningen om og forsterker teamnormer, men
Thompson (2011) påpeker at dette gjelder både normer som hemmer og normer
som fremmer produktivitet. En teamnorm som nevnt kan styrke samholdet i
teamet («sammen mot røkla»), men vil på sikt kunne hemme teamets prestasjoner
og effektivitet fordi det kan føre til passivitet og tilbaketrekning fra teamets side.
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5.7.3 Delkonklusjon: Hvordan presterer teamet mht. samhold?
a) Teamet trives med å jobbe sammen, men uklare roller, manglende strategier
for oppgaveløsning og beslutning og uklare teamnormer gjør at samholdet
fremstår som svakere enn ønskelig. Ønsket om en teamleder som kan ta tak i
disse utfordringene er sterkt.
b) Teammedlemmene har utviklet en strategi for gjensidig læring som innebærer
å gå to og to på hjemmebesøk. Strategien fungerer svært godt, både som arena
for kompetansedeling og for å styrke samholdet mellom teammedlemmene.
Strategien kan være truet av ny finansieringsmodell for teamet.
c) Det later det til å eksisterer en teamnorm som innebærer at «de» (ledelsen)
bestiller endringer, mens «vi» (teamet) utfører som bestilt. På sikt vil en slik
norm kunne hemme teamets prestasjoner og effektivitet.
5.7.4 Hvordan kan prestasjonene mht. samhold forbedres?
En viktig betingelse for høye teamprestasjoner er i følge Thompson (2011) at
teamet har en gjennomarbeidet strategi for koordinering av medlemmenes
kunnskap, ferdigheter og aktiviteter. For å forbedre samholdet i HRH-teamet er
det viktig at teamet avklarer hvilken rolle hvert enkelt medlem skal fylle, hvem
som har ansvar for hva og hvordan de skal arbeide med brukerne. En klar strategi
for koordinering vil styrke samholdet og bidra til at teamet arbeider bedre sammen
som team og utnytter sin tverrfaglige kompetanse bedre.
Thompson (2011) gir også andre råd for å styrke samholdet i team som er
relevante for HRH-teamet. Teammedlemmene bør for det første trene sammen. I
dette perspektivet er hjemmebesøkene der teammedlemmene går to og to et viktig
element, som teamet bør fortsette med i tiden fremover. Utfordringer knyttet til
innsatsstyrt finansiering («ABI») må håndteres slik at dette ikke blir en hindring.
Teamet bør også se etter andre arenaer der de kan trene på å arbeid sammen. I
tillegg bør teamet arbeide mer direkte med å styrke samholdet og «teamfølelsen».
Dette kan de bl.a. gjøre ved å arbeide bevisst med å styrke teamidentiteten (hvem
er vi, hva står vi for), fokusere på likheter heller enn forskjeller (ulik fagbakgrunn,
felles mål og verdigrunnlag) og passende stor fysisk nærhet (pr. i dag synes denne
å være for stor).
Ledelsen på sin side kan bidra til å styrke samholdet ved å gi teamet det de
i følge Wheelan (2013) trenger for å lykkes: oppgaver som er faglig utfordrende
og krever gjensidig avhengighet, nødvendige ressurser for å gjøre jobben og
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anerkjennelse basert på teamarbeid, ikke individuelle prestasjoner. Sist, men ikke
minst er det viktig at teamet blir seg bevisst hvilke gruppekultur de har etablert
seg imellom og hvordan denne styrer deres adferd i ulike situasjoner. Teamet har
nå eksistert i 1 ½ år og har åpenbart etablert en del verdier og normer som i større
og mindre grad er kjent og akseptert av teammedlemmene. Teamet bør
gjennomføre en prosess for å identifisere sine normer så langt de klarer, og
arbeide målrettet for å endre normer som hemmer samhold og prestasjon.

5.8 Datapresentasjon: Læring
5.8.1 «Har vi lært noe og er det fortsatt mer å hente?» Om vekst og utvikling
På spørsmål om teammedlemmene har opplevd personlig vekst og utvikling som
følge av arbeidet i HRH-teamet svarer alle bekreftende. Her er det høy grad av
overensstemmelse i svarene fra ledelse og teammedlemmer. De respondentene
som har jobbet lengst i selve teamet mener de har «lært masse», både når det
gjelder HRH som metode og når det gjelder det å samarbeide så tett med andre
faggrupper i et team. Lederne understreker at de tror at også de som har sluttet i
teamet følte at de hadde lært mye, men antyder at kanskje ikke alle opplever
arbeidet i teamet som utviklende nok. Når det gjelder perspektivene for videre
utvikling og forbedring av ferdigheter er det noen forskjeller i svarene fra ledelse
og teammedlemmer. Alle er enige om at det ligger til rette for at teammedlemmene kan forbedre sine ferdigheter gjennom videre samarbeid i teamet.
Respondenter fra ledelsen understreker imidlertid at dette forutsetter at det hele
tiden «fylles på» med opplæring, kompetansetiltak og nye oppgaver.
Respondenter fra teamet er bekymret for at muligheten for videre utvikling av
egne ferdigheter skal bli mindre når alle roller i teamet er besatt, fordi man da bare
får utføre oppgaver som ligger til egen rolle. En av respondentene oppsummerer
spørsmålet om forbedring av ferdigheter slik:
«Men vi må trekke fram som grunnstein i teamet at vi sammen forsøker å løfte oss opp –
hvordan vi kan bli bedre (…) blir tryggere, føle du mestrer mer det du gjør.»

5.8.2 «Hva synes du om dette?» Om å få bekreftelse på den jobben man gjør
På dette punktet peker de fleste respondentene på de mange og gode tilbakemeldingene teamet får direkte fra fornøyde brukere og pårørende. Ledelsen peker
i tillegg på evalueringsrapporten som gir mange positive bekreftelser på teamets
arbeid og på rapportene fra helse- og sosialkontorenes oppfølgingsbesøk hos
brukerne 6 uker etter avsluttet hverdagsrehabilitering. Flere peker også på at
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teammedlemmene er flinke til å skryte av hverandre. Igjen understrekes hvor
nyttig det er for teammedlemmene å gå to og to på hjemmebesøk, slik at de kan se
hverandre «i aksjon» og gi hverandre bekreftelse. Teammedlemmene gir
imidlertid uttrykk for at de savner mer direkte tilbakemelding, spesielt fra
ledelsen, på den jobben de gjør. En uttrykker det slik:
«Mange sier: jobben dere gjør er kjempebra. Men det betyr ingenting. (…) Hvis du skal
ta det til deg så må du jo på en måte vite at noen har sett jobben du gjør. (…) Det må
være konkret óg. Noen som sier: sånn du snakket til henne der – det var kjempebra! Da
tar man det til seg.»

Det kom også fram at teamet savner bekreftelse fra overordnet administrativt nivå
i kommunen på den jobben de gjør. Følgende sitat er i så måte representativt:
«Tenker bare at hvis det er så flott, og alt var så greit med den evalueringen (…) hvorfor
kom ingen av dem ned og sa: flott, takk for innsatsen!»

5.8.3 «Nå stagnerer jeg!» Om hindringer for personlig utvikling
Flere peker her på at selve arbeidet kan bli en hindring ved at det blir for
rutinepreget og/eller ved at det blir for få brukere og dermed for lite å gjøre.
Manglende tilbakemeldinger, lite oppfølging og manglende mulighet for «påfyll»
og faglig oppdatering pekes også på som mulige hindringer for personlig
utvikling. I tillegg nevner en av respondentene for stramme rammer rundt teamet:
«Rammen rundt. At det blir for lite man får lov til å bestemme selv. At man hele tiden skal
følge et opplegg som er forhåndsbestemt. Da blir man bare en utfører som slutter å tenke
selv og bruke sin erfaring og kompetanse.»

Flere setter dette i sammenheng med innføring av innsatsstyrt finansiering, og de
begrensningene teammedlemmene opplever at dette legger på deres arbeid og
dermed på mulighetene for personlig utvikling.
5.8.4 «Ulike fagfolk-ulike behov». Om forståelse av individuelle utviklingsbehov
I den grad respondentene hadde snakket om dette, lot det til å være en klar
oppfatning at ulike teammedlemmer har ulike behov for faglig «påfyll», avhengig
av utdanningsbakgrunn og rolle i teamet. De som arbeider i teamet er klare på at
det ikke er tendenser til misunnelse dem imellom selv om ikke alle får delta på
like mye. Et spesielt funn må imidlertid nevnes her: to av respondentene er opptatt
av at hjemmetrenerne ikke har blitt prioritert tilstrekkelig når det gjelder kurs og
nettverkssamlinger så langt. Hjemmetrenerne selv sier imidlertid at de har fått
være med på mye helt fra starten av, og har følt seg veldig inkludert. De er mer
bekymret for om innføring av «ABI» vil begrense denne muligheten i fremtiden.
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5.8.5 «Stemmer dette?» Respondentenes kommentarer til datapresentasjonen
Respondentene som deltok på møtet kjente seg ikke helt igjen i at det ikke skulle
være nok utfordringer i teamet, men ser at det kan være litt ulike opplevelser av
dette avhengig av fagbakgrunn. For øvrig bekreftet de innholdet i presentasjonen.

5.9 Diskusjon: hvordan presterer teamet mht. læring
5.9.1 Muligheter og hindringer for vekst og utvikling
Teammedlemmene var samstemte i at de hittil har lært mye gjennom arbeidet i
teamet. I evalueringen var det medlemmene med bakgrunn fra hjemmehjelpstjenesten som tydeligst ga uttrykk for at de hadde opplevd vekst og utvikling,
mens de fagutdannede teammedlemmene var noe mer reserverte (jf. pkt. 5.2.2).
Dette skillet var ikke like klart i intervjuundersøkelsen. Alle som ble intervjuet ga
uttrykk for at det ligger til rette for videre utvikling, men det kom også fram noen
bekymringer som gikk på at arbeidet på sikt kunne bli for lite utfordrende, spesielt
for de faglærte teammedlemmene. Disse funnene ser ut til å samsvare med funn i
Fredricia-prosjektet (Kjellberg m.fl. 2011). Også der var det hjemmehjelperne
som opplevd størst utvikling, mens terapeutene savnet faglige utfordringer knyttet
til direkte brukerrettet arbeid. Medlemmene i HRH-teamet ser for øvrig ut til å ha
stor forståelse for at ulike medlemmer har ulike utviklingsbehov. Her synes
teamnormen å være at behovene må styre, ikke vektskålen.
For at teammedlemmene skal fortsette å vokse og utvikle seg er det
nødvendig å ha rett balanse mellom ferdigheter og utfordringer i teamet.
Thompson (2011) viser i den forbindelse til til Csikszentmihalyi’s flytsone-modell
som innebærer at læring og utvikling skjer når en person befinner seg i
«flytsonen» mellom angst og kjedsomhet. Dersom medlemmene i HRH-teamet
opplever utfordringene de får gjennom arbeidet i teamet som for små kan det på
sikt føre til kjedsomhet og manglende motivasjon. Gitt at motivasjon for selve
oppgaven er en kritisk suksessfaktor vil dette kunne påvirke prestasjonene på en
negativ måte. Selv om teamet ikke er der ennå, kan det komme til å bli et
problem på sikt dersom det ikke tas aktive grep for å gi teamet nye utfordringer.
Et spesielt funn må også nevnes her. En av informantene viste til for stramme
rammer rundt teamets arbeid, i betydningen for lite handlingsrom, som en mulig
hindring for personlig utvikling. Thompson (2011) nevner at motivasjon og
involvering øker proporsjonalt med et teams autoritet. Omvendt må man forvente
at motivasjon og involvering, og dermed også prestasjoner synker dersom teamet i
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for stor grad blir «styrt» av ledelsen, eller opplever at teamkonteksten legger for
store begrensninger på det handlingsrommet de har behov for i sitt arbeid.
5.9.2 Bekreftelse på egen innsats – eller mangel på sådan
Teammedlemmene trenger bekreftelse på det de gjør for å opprettholde
motivasjon og utvikle seg videre. Thompson (2011) understreker at teammedlemmene må føle at de blir verdsatt både av de andre teammedlemmene og av
organisasjonen de tilhører. I tillegg er det åpenbart at de trenger bekreftelse på at
tjenestene de leverer treffer behovene til «kundene». Teammedlemmene får
mange positive bekreftelser på sitt arbeid gjennom direkte tilbakemeldinger fra
brukerne og deres pårørende. Dette kommer tydelig fram både i evalueringsrapporten og intervjuundersøkelsen. I tillegg er de bevisst på å gi hverandre
anerkjennelse. HRH-teamets later til å være sterkt motivert for den oppgaven de
er satt til å utføre (jf. pkt.5.5.1). Dette har sannsynligvis sammenheng med at
oppgaven i seg selv oppleves som meningsfull, men må også kunne forstås ut fra
de mange positive bekreftelsene teammedlemmene får fra brukerne.
Teammedlemmene synes imidlertid å savne bekreftelse fra ledelsen og fra
den større organisasjonen. Ledelsen har i liten grad sett dem i aksjon ute hos
brukerne, og «skryt» derfra oppleves derfor ikke som en type feedback som gjør
at de lærer noe nytt og kan vokse og utvikle seg. Teammedlemmene savner også
bekreftelse fra kommuneledelsen på den jobben de gjør. Dette knyttes spesielt opp
mot den politiske behandlingen av evalueringsrapporten, som førte til mye positiv
omtale av kommunen både i media og andre steder. Teamet opplever imidlertid
ikke at de ble verdsatt og løftet fram i den forbindelse, eller at teamet fikk en
symbolsk belønning for sin innsats i prosjektet. Manglende bekreftelse fra teamets
overordnede kan gi alvorlige konsekvenser for teamets prestasjoner, men når
teammedlemmene opplever å bli respektert av sine overordnede øker sannsynligheten for at de bidrar positivt til teamets arbeid (Thompson 2011). For at HRHteamet skal kunne levere gode tjenester til brukerne også i fremtiden trenger de
m.a.o. mer konkrete feedback fra sine nærmeste overordnede og tydeligere uttrykk
for respekt og anerkjennelse fra kommuneledelsen på den jobben de gjør.
5.9.3 Delkonklusjon: Hvordan presterer teamet mht. læring?
a) Alle respondentene vurdere at teamarbeidet har gitt, og fortsatt gir gode
muligheter for vekst og utvikling, både faglig og personlig. Flere respondenter
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uttrykker imidlertid bekymring for at arbeidet på sikt kan bli for lite
utfordrende for noen av teammedlemmene.
b) Ledelsens behov for å styre teamets arbeid kan bli en hindring for læring og
utvikling, dersom rammene blir for stramme og teamets autoritet blir for liten.
c) Teammedlemmene får gode bekreftelser på sitt arbeid fra brukerne og fra
hverandre, men savner konkret tilbakemelding fra egen ledelse og uttrykk for
respekt og verdsetting fra kommuneledelsen.
5.9.4 Hvordan kan prestasjonene mht. læring forbedres?
Som vist over synes teamet foreløpig å prestere forholdsvis høyt på læringskriteriet. Bekymringen knytter seg mer til framtiden. For å sikre at teamet holdes i
«flytsonen» og får tilstrekkelig utfordringer til å opprettholde motivasjon og
engasjement er det viktig at ledelsen har en gjennomtenkt strategi for hvordan
teamet skal kunne tilføres nye og mer krevende utfordringer etter hvert som de
vokser som team og utvikler sin kompetanse. Dette kan for eksempel skje ved at
teamet får større ansvar for rekruttering av deltakere, ved utvidelse av målgruppen
for teamets arbeid eller ved at teamet får oppgaver knyttet til opplæring og
veiledning av det nye teamet som etter planen skal etableres i løpet av 2014.
Teamet må også bli gitt tilstrekkelig autoritet til å legge opp sitt eget
arbeid. Ledelsen må tørre å «slippe løs» teamet slik at de, for å sitere en av
respondentene, ikke bare blir utførere «som slutter å tenke selv og bruke sin
erfaring og kompetanse».
Selv om teammedlemmene får mye bekreftelse fra brukerne og hverandre
trenger de mer konkret feedback fra sine nærmeste ledere, og tydeligere
bekreftelser fra kommunens administrasjon på sine prestasjoner. Den nye
teamlederen bør sannsynligvis delta på noen hjemmebesøk sammen med
teammedlemmene for å kunne gi dem helt konkret tilbakemelding på prestasjon.
Dette vil gi lederen mulighet for å kvalitetssikre arbeidet og teamet mulighet for å
videreutvikle sine ferdigheter. I tillegg er det helt avgjørende at kommunens
administrasjon sørger for å gi teamet anerkjennelse for den jobben de gjør. De må
i ord og handling vise at de «ser» teamet og sørge for at deres innsats løftes fram
og anerkjennes i sammenhenger der det er naturlig. Teamet må også få noen
«belønninger» for sitt arbeid, som for eksempel en inspirasjonsdag utenfor
arbeidsplassen, eller en blomsterhilsen etter en spesielt god innsats.
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5.10 Datapresentasjon: Integrasjon
5.10.1 «Er dette nyttig da?» Om hvordan teamet gagner kommunen
Respondentene er enige om at teamets arbeid er nyttig for kommunen, men har litt
ulik vurdering av på hvilken måte det er nyttig. Respondentene fra ledelsesnivået
fremhever at arbeidet allerede har gitt resultater fordi det utsetter tiden for
funksjonssvikt for mange brukere, og viser at det nytter å fokusere på aktiv
rehabilitering fremfor passiv pleie og omsorg. Teammedlemmene understreker at
det er flott at kommunen har et tilbud om hverdagsrehabilitering til den eldre
befolkningen, men mener det vil ta tid før man for alvor begynner å merke
resultatene av teamets arbeid. Det hele er for nytt ennå, og skalaen for liten, men
hvis prosjektet blir vellykket tror de at kommunen på sikt vil merke at det blir
færre brukere i helse- og omsorgstjenesten.
5.10.2 «Bestillere og utførere» Om kommunens mål vs. teamets mål
På direkte spørsmål svarer alle respondentene at det er høy grad av overensstemmelse mellom kommunens mål og teamets mål når det gjelder teamets arbeid.
Målet er forbedring av funksjonsnivå og bedre livskvalitet for brukerne. Dette er
alle enige om, men de som arbeider i teamet har samtidig en annen innfallsvinkel
til dette spørsmålet. Både her og under spørsmålet om hvordan det forventes at
teamet forholder seg til endringer (jf. pkt. 5.4.4) kommer de inn på at det kan
synes som om det administrative nivået i kommunen har en annen agenda for
HRH-prosjektet og dermed for teamets arbeid enn det teamet selv har. De
opplever at teamet blir satt til å utføre oppgaver som bestilles fra prosjektledelsen,
de blir ikke involvert i planleggingen, avgjørelser tas over hodet på dem, og de
erfaringene de har gjort seg underveis blir ikke lyttet til. Følgende sitat er det
sterkeste uttrykket for dette:
«Jeg føler at det har vært nesten to prosjekt. Et som har foregått nede i Olavskleiva blant
alle der (kommuneadministrasjonen, red.anm.), med hallelujastemning og kake på
kontoret… Og så er det nesten liksom et litt annet prosjekt vi har holdt på med vi i
utførerteamet. Det har vært en dårlig link imellom… De holder på med noe eget nedi der.
Og så sitter vi gjerne med andre erfaringer (…) Det var hallelujastemning da det ble
vedtatt at jo, HRH skal det satses på. Ingen av oss visste det før vi så det i avisa. (…) Da
føler man seg liksom: ‘Å ja, vi er bare en brikke i noe stort’».

5.10.3 «Er det noen andre som forandrer seg?» Om teamets påvirkning på
andre avdelinger og enheter i kommunen
Med litt ulik styrke understreker alle respondentene at hverdagsrehabilitering er
en ny måte å tenke og jobbe på innenfor de hjemmebaserte tjenestene. Samtidig
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sier de fleste at tenkemåten foreløpig ikke har slått igjennom hos de viktigste
samarbeidspartnere i kommunen, først og fremst de hjemmebaserte tjenestene.
Teamet har ikke klart å påvirke disse til en holdningsendring foreløpig.
Respondentene som jobber i selve teamet mener at teamet er for lite og for nytt til
å klare å snu tankegangen i hele organisasjonen, men de «drypper» den nye
tankegangen til hjemmesykepleien når de samarbeider om felles brukere. De
mener det ikke kan være teamets jobb å få hele hjemmesykepleien i Stavanger til
å endre seg – i hvert fall ikke foreløpig, jf. følgende sitat:
«Jeg føler at vi i teamet (…) må komme oss på beina først, før man klarer å jobbe mer
med den holdningsendringen, at folk skal bli ordentlig påvirket av det. At kanskje
forventningene om at vi skal rundt og snu tankegangen til hjemmesykepleien…sånn som
det er nå … vi er ikke helt der….»

Helse- og sosialkontoret på Madla har imidlertid måttet gjøre endringer i sin
arbeidsmåte etter at teamet ble etablert. Dette fordi kontoret har fått ansvar for å
rekruttere brukere til teamet. Den bydekkende fysio- og ergoterapitjenesten er
også påvirket i den forstand at de må gi fra seg ressurser til utvidelse av teamet.
For øvrig er de etter respondentenes mening lite påvirke at HRH-tankegangen.
5.10.4 «Samordning?» Om å integrere teamets aktiviteter med andres
Hovedinntrykket fra intervjuene, både med ledere og teammedlemmer er at teamet
i liten grad har tatt initiativ for å integrere og samordne sine aktiviteter med andre
deler av tjenesteapparatet. En respondent fra ledelsesnivået bemerker riktignok at
de neppe har blitt oppmuntret til det heller. Teamet har faste møter med
«bestillerne» på Madla helse- og sosialkontor, og de har invitert fysio- og
ergoterapitjenesten til å komme og hospitere hos dem. I tillegg har de samarbeid
fra sak til sak med hjemmesykepleien. De har også deltatt på møter, kurs og andre
samlinger for å informere om sitt arbeid, men dette har i hovedsak skjedd på
initiativ fra prosjektledelsen. En respondent fra ledelsesnivået bemerker at teamet
har ekskludert seg litt fra hjemmesykepleien i Madla, og en respondent i teamet
kommenterer situasjonen slik:
«Nå flyter teamet rundt ganske sånn for seg selv har jeg inntrykk av.»

5.10.5 «Stemmer dette?» Respondentenes kommentarer til datapresentasjonen
Respondentene bekreftet at teamet «flyter» litt rundt for seg selv, men det blir
gradvis bedre. De bekreftet også at det er uklart hvem som har ansvar for å «spre
budskapet» om HRH. Teamet har ikke oppfattet at dette er deres jobb. De har hatt
inntrykk av at de skal jobbe med brukerne, mens andre skal ta seg av spredningen.
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5.11 Diskusjon: hvordan presterer teamet mht. integrasjon?
5.11.1 Nytteverdien av HRH-teamet og samsvar i målbilder
Stavanger kommunes eldresatsing Leve HELE LIVET har som mål å utsette tiden
for funksjonssvikt gjennom å gi tilby aktiv rehabilitering så tidlig som mulig etter
et funksjonsfall. HRH-teamet er foreløpig det viktigste virkemiddelet for å oppnå
denne målsettingen. Noen av teammedlemmene mener det er for tidlig å si om
teamets arbeid er nyttig for kommunen som sådan, men evalueringsrapporten fra
2013 synes langt på vei å bekrefte at teamet faktisk er svært nyttig for kommunen.
Brukernes funksjonsnivå økte dramatisk etter en periode med hverdagsrehabilitering (jf. pkt. 5.2.1) og de økonomiske beregningene tilsier at hverdagsrehabilitering er en langt rimeligere hjelpeform enn tradisjonelle hjemmebaserte
tjenester (jf. pkt. 5.2.3). Også her er det samsvar med funn i Fredricia-prosjektet
der det ble dokumentert betydelig utgiftsreduksjon i helse- og omsorgstjenesten
(Kjellberg m.fl. 2011). Potensialet for å øke nytteverdiene etter hvert som HRHteamets arbeid utvides til nye bydeler er også helt klart til stede. Det forutsetter
imidlertid at kommunen anerkjenner og bekrefter teamet, forventer at det skal
lykkes og gir dem den organisatorisk støtten de trenger (Thompson 2011).
Teamets mål ser ut til å samsvare godt med kommunens mål, men teamet
opplever likevel at det er manglende samsvar mellom dem og overordnet ledelse
når det gjelder teamets arbeid. Som allerede nevnt i pkt. 5.7.2 ser teamet på seg
selv som «utførere» av oppgaver som bestilles av andre. Opplevelsen bekreftes i
svarene de gir på dette spørsmålet. Teamet har inntrykk av at kommunen har en
agenda for deres arbeid som delvis er «skjult» for dem. Uttalelsen som er sitert
over om de to prosjektene illustrerer dette godt. Wheelan (2013) peker på
betydningen av effektiv organisatorisk støtte for team, herunder viktigheten av å
gi team tilstrekkelig selvstendighet til å gjøre jobben, samtidig som de forblir
forbundet med resten av organisasjonen. Den uoverensstemmelsen medlemmene i
HRH-teamet setter ord på, kan tyde på at teamet ikke er tilstrekkelig forankret opp
mot kommunens administrasjon. Det later til at de i liten grad blir involvert i
beslutningsprosesser som har betydning for dem og i planlegging av veien videre.
Det kan også virke som om det ikke er tilstrekkelig klargjort for teamet hva som
forventes av resultater, kvalitet og fremdrift, og hvor stor autonomi de har i
utførelsen av jobben. På den annen side: det er også mulig at det som kommer til
uttrykk her er en teamnorm som ligger tett opp til den som ble omtalt i pkt. 5.7.2
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(«sammen mot røkla» ). En slik norm kan føre til at teamet reduserer involvering
og engasjement i prosjektet. De er jo «bare en brikke», så da kan de kanskje like
gjerne lene seg litt tilbake og la «de nede i Olavskleiva» sette agendaen?
5.11.2 Hvem påvirkes og hva har teamet gjort for å integrere seg?
Både teamet og lederne som ble intervjuet ser ut til å være av den oppfatning at
teamet foreløpig bare har påvirket andre avdelinger i kommunen i helt begrenset
grad. Hverdagsrehabilitering som metode representerer et paradigmeskifte innen
eldreomsorgen, og det later til at teamet mener at det ikke kan være deres oppgave
å bevirke den holdningsendringen som er nødvendig for å «selge inn» denne
metoden i andre deler av kommunen. De viktigste samarbeidspartnerne blir
riktignok påvirket i den forstand at de må legge om en del av sine rutiner for å
rekruttere brukere til teamet og følge opp brukere som har gjennomgått et
rehabiliteringsforløp, men utover det er det, slik teammedlemmene fremstiller det,
«business as usual». Det kan virke som om forventningene til teamet på dette
området ikke er tilstrekkelig klargjort. Er det et mål at teamet skal drive utadrettet
arbeid for å «selge inn» den nye metoden i resten av kommunen, eller skal de i
hovedsak konsentrere seg om arbeidet med brukerne?
Det ser ut til at teamet i liten grad har tatt skritt for å integrerer sine
aktiviteter med andre avdelinger. Sitatet fra teammedlemmet som har inntrykk av
at teamet flyter rundt for seg selv beskriver situasjonen på en treffende måte.
Wheelan (2013) påpeker at gode samarbeidsrelasjoner med andre organisasjonsmedlemmer og grupper er viktige indikatorer på et effektivt team. Dersom enheter
i en organisasjon skal kunne hjelpe hverandre må de vite hva de andre gjør, og de
må involvere hverandre i sine beslutningsprosesser for å unngå å bli motarbeidet.
Dersom HRH-teamet skal prestere på et høyt nivå må de ha tett og god kontakt
med avdelinger i kommunen som arbeider med samme målgruppe som dem. Dette
ser ikke ut til å være tilfelle i dag. Med unntak av helse- og sosialkontoret på
Madla, er kontakten teamet har med andre avdelinger sporadisk og ad hoc-preget.
Teamet arbeider ikke systematisk med å spre informasjon om sitt arbeid, og ser
heller ikke ut til aktivt å søke informasjon om hvordan andre avdelinger arbeider.
5.11.3 Delkonklusjon: Hvordan presterer teamet mht. integrasjon?
a) HRH-teamet er svært nyttig for kommunen fordi det øker brukernes
funksjonsnivå og reduserer utgiftene til helse- og omsorgstjenester.
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b) På overordnet nivå er det samsvar mellom kommunens og teamets mål, men
på det mer operative nivået ser det ut til å være manglende samsvar. Dette kan
føre til redusert engasjement fra teamets side og dermed svakere prestasjoner.
c) Teamet er i liten grad integrert med andre avdelinger i kommunen, og har
heller ikke påvirket arbeidet i andre avdelinger i vesentlig grad foreløpig.
Dette kan påvirke teamets effektivitet og svekke prestasjonene over tid.
5.11.4 Hvordan kan prestasjonene mht. integrasjon forbedres ?
HRH-teamet er uten tvil nyttig for kommunen, men teamets innsats ser foreløpig
ikke ut til å ha hatt vesentlige «smitteeffekter» på andre deler av organisasjonene,
og teamet opplever selv at de er i utakt med kommunens administrasjon når det
gjelder prosjekt Hverdagsrehabilitering. Som allerede nevnt i pkt. 5.9.2 er det
viktig at teamet opplever at de blir anerkjent og «sett» av sin organisasjon, og at
de får nødvendig organisatorisk støtte i sitt arbeid. Wheelan (2013) nevner åtte
strategier for effektiv organisatorisk støtte til team. Flere av disse er aktuelle for å
integrerer HRH-teamet bedre i kommunen og tilrettelegge for bedre samsvar
mellom kommune og team når det gjelder teamets agenda: (1) Kommunen må
sørge for at det organisatoriske «klimaet» rundt teamet fremmer tverrfaglig
teamarbeid. (2) Teamet må involveres i planlegging og videre utvikling av
prosjekt Hverdagsrehabilitering og deres forslag og innspill må anerkjennes og tas
hensyn til. (3) Teamet må få de ressursene de trenger for å prestere på et høyt
nivå, herunder er det viktig at de fysiske forholdene rundt teamet blir bedre enn de
er i dag (jf. pkt. 5.6.1 over). (4) For å sikre at teamet har tilstrekkelig selvstendighet til å gjøre jobben, samtidig som de beholder forankringen til resten av
organisasjonen, må teamet få klarhet i hvilke avgjørelser de kan ta på egen hånd,
og hvilke som må godkjennes på overordnet nivå. (5) Teamet må få et skriftlig
mandat som er godt forankret både i teamet og i kommunens ledelse. Herunder
må det avklares om det skal være en del av teamets mandat å bidra til å «smitte»
resten av kommunen med HRH-tankegangen eller om dette er andres ansvar.
For at teamet skal bli bedre integrert med andre avdelinger i kommunen
må de aktivt søke kontakt med enheter det er relevant å samarbeide med, og sørge
for å informere så ofte og så mye som mulig om sitt arbeid. Sannsynligvis vil det
være en fordel om teamet utarbeider en strategi for erfaringsspredning til resten av
kommunen. Dette ville også være til hjelp når prosjekt hverdagsrehabilitering skal
«rulles ut» i resten av kommunen.
51

6. Konklusjon
«A team is a group of people who are interdependent with respect to information,
resources and skills, and who seek to combine their efforts to achieve a common
goal». (Thompson 2011).
Funn i evalueringsrapporten og intervjuundersøkelsen synes å bekrefte av HRHteamet i Stavanger er et «ekte» team. De har et felles mål og er avhengig av
hverandres kompetanse for å løse arbeidsoppgavene, teamet har faste medlemmer
og den organisatoriske rammen er en virksomhet i Stavanger kommune. I pilotperioden har de vært uten en dedikert teamleder og har langt på vei fungert som et
«selv-administrert» team, med stor frihet til å administrere eget arbeid. Funnene
tyder også på at teamet befinner seg i en tidlig fase på veien fra å være en gruppe
til å bli et team. Sterkt ønske om orden og struktur, forventninger om at den nye
lederen «tar styringen» og uklarhet mht. roller, ansvar og prosedyrer ser ut til å
prege teamet. Dette korresponderer godt med det Wheelan (2013) fremhever som
karakterisk for de to første utviklingsstadiene i en gruppes liv. Samtidig har
teamet en klar, felles forståelse av hva som er målet med deres arbeid, og selve
metoden i det brukerrettede rehabiliteringsarbeidet ser ut til å være rimelig klar.
Min problemstilling har vært hvordan HRH-teamet presterer i forhold til
kriteriene produktivitet, samhold, læring og integrasjon, hvordan prestasjonene
kan forbedres og hva vi må være oppmerksom på når nytt team skal etableres.
Thompson (2011) understreker at den relative betydningen av prestasjonskriteriene varierer i ulike situasjoner. Ethvert team bør derfor analysere sine
prestasjoner med utgangspunkt i en prioritert rangering av kriteriene. For HRHteamet kan det ikke være noen tvil om at produktivitet, forstått som resultat for
brukerne er det absolutt viktigste kriteriet. På dette området peker funn både i
evaluering og intervjuundersøkelse i retning av høye prestasjoner. Brukernes
funksjonsnivå forbedres og brukerne er fornøyd. De ansatte er sterkt motivert for
oppgaven og stolte av sine resultater. For at teamet skal fortsette å prestere på et
høyt nivå må imidlertid samhold og læring internt i teamet og teamets integrasjon
i kommunen fungere godt. Også på disse områdene identifiserer undersøkelsen
mange gode prestasjoner, men det er likevel rom for noen forbedringer.
Deming’s sirkel for systematisk forbedringsarbeid som det ble vist til i
kapittel 1 rammer inn denne undersøkelsen som en «kontroll» av prosjekt
Hverdagsrehabilitering. Kort oppsummert har kontrollen identifisert følgende
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områder som trenger å korrigeres: HRH-teamet må avklare roller, ansvar og
strategi og utvikle en teamkultur som støtter opp under teamets mål. Kommunens
administrasjon må i større grad gi teamet anerkjennelse og «belønning» for den
jobben de gjør, og den organisatoriske støtten til teamet må bli bedre. Teamet må
aktivt søke kontakt og samarbeid med andre avdelinger for å bli bedre integrert i
kommunen som organisasjon.
Funnene i intervjuundersøkelsen gir gode indikasjoner på teamets
prestasjonsnivå, men er på ingen måte det endelige «svaret» på hvordan teamet
presterer. I undersøkelsen er teamets prestasjoner sett «innenfra», fra teamet selv
og de lederne som står nærmest teamet. Deres vurderinger kan ha vært preget av
«dagsformen» og ønsket om å fremstille prestasjonene på en bestemt måte. Jeg på
min side kan ha hørt det som ble sagt gjennom det filteret min rolle som nestleder
i levekårsavdelingen representerer. På den annen side: i evalueringen av prosjekt
Hverdagsrehabilitering er også brukerstemmen og noen samarbeidspartnere hørt, i
tillegg til teamet. Det er rimelig god overensstemmelse mellom de to undersøkelsene, selv om funnene i intervjuundersøkelsen er mer nyanserte. Dette kan
være en indikasjon på at funnene i undersøkelsen er valide.
Med forbehold om at dette resonnementet er riktig og at undersøkelsen gir
et dekkende bilde av teamets prestasjoner, kan det ut fra de forbedringsområdene
som ble identifisert utledes noen råd til bruk i forbindelse med etablering av nytt
HRH-team i 2014.

Nytt HRH-team - hva vi må være oppmerksomme på?
1. Sørg for at det nye teamet utarbeider et skriftlig mandat så snart som mulig,
der teamets mål og hovedstrategier er klart formulert. Bruk tid på å forankre
mandatet i teamet.
2. Sørg for at de prestasjonsindikatorene som benyttes for å måle teamets
resultater er kjent og forstått av teammedlemmene.
3. Bruk god tid i oppstartfasen på å skape en teamstruktur der roller, prosedyrer
og ansvar er avklart, og en teamkultur der verdier og normer er forstått og delt.
4. La teammedlemmene gå to og to på hjemmebesøk slik at de kan lære av
hverandre og styrke samholdet seg imellom.
5. Gi teamet tilstrekkelig autoritet til å legge opp sitt eget arbeid, og sørg for å
holde dem i «flytsonen» med nok utfordringer, mellom angst og kjedsomhet.
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6. Sørg for at teammedlemmene får konkret tilbakemelding på egne prestasjoner
fra teamleder og at teamet får respekt og anerkjennelse fra kommuneledelsen.
7. Sørg for at teamet får den organisatoriske støtte de trenger for å prestere på et
høyt nivå, og involver teamet aktivt i planlegging og videreutvikling av
prosjekt Hverdagsrehabilitering.
8. Sørg for at teamet aktivt søker kontakt med andre avdelinger i kommunen for
å informere om sitt arbeid og spre hverdagsrehabiliteringstankegangen.
Å gjennomføre en analysen av HRH-teamets prestasjoner ved hjelp av det
verktøyet Thompson (2011) har utviklet har vært en nyttig øvelse, ikke bare for
meg som «forsker», men også for teamet. Øvelsen kan med fordel gjentas av
teamet selv med jevne mellomrom som en del av en egenevaluering, og bør også
benyttes av det nye teamet når det har vært i funksjon en tid. Verktøyet vil også
kunne være til hjelp for andre team i kommunen som ønsker å gjennomføre en
evaluering av sine prestasjoner langs flere dimensjoner, og identifisere
forbedringsområder.
På møtet der datapresentasjonen ble gjennomgått (jf. pkt. 5.3) ga teammedlemmene uttrykk for at de syntes det hadde vært kjekt å være med på
undersøkelsen, og at det var fint at det ble satt fokus på flere sider av teamarbeidet enn det som går på resultat for brukerne og hverdagsrehabilitering som
metode. Det hadde vært godt å få snakke om erfaringene i teamet så langt. Det
hadde de ikke hatt en arena for før. De følte at de fikk «blåst ut» litt, og syntes
flere ting var begynt å falle mer på plass nå. Kommentarene er en påminning om
hvor viktig det er å ha to tanker i hodet samtidig dersom team skal prestere på et
høyt nivå: man må ha fokus både på «leveransen» og på selve teamprosessen. Jeg
avslutter med et sitat der et teammedlem oppsummerer dette på en treffende måte.
«Resultatene er jo veldig fine. (…) Men det har jo vært mest fokus på resultatene i alt
som har blitt trukket fram - hvor fornøyde brukeren er. Og de er veldig fornøyde. Det har
ikke vært mye negativt, så vi har gjort en god jobb der. Men det har ikke vært noen som
har vært opptatt av hvordan vi har hatt det i teamet. Hvordan vi har jobbet sammen og
hvordan vi har utviklet oss. Sånne ting. Det har det ikke vært noe sånn veldig interesse
for. Det viktigste har vært at det er positive ting som kommer ut. For det skal jo selges.
Og det er jo litt viktig óg – når det er helt nytt. At det får litt positiv blest. Og selvfølgelig
skjønner vi jo det, men det er ikke alltid like kjekt å sitte her på jobb, og så har man det
ikke noe kjekt på jobb i det hele tatt, og så står det kjempepositive ting i avisen…»
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