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Aktuellt och reportage
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»Man måste fundera över slutet
redan från början.« 

Konstaterandet gäller chef-
skap, i synnerhet i vården, där
man ofta är för feg när det gäller
att tala om uppdragets ände och
vad som ska komma därefter.

❙ ❙ Det är Eva Dannert, human resources-
direktör vid Karolinska Universitets-
sjukhuset (KUS) som står för den upp-
fattningen. »Att rekrytera, utveckla, be-
hålla och avveckla läkare som ledare«
var ett tema vid Chefsförenings ordina-
rie föreningsmöte härförleden (se Läkar-
tidningen nr 18/2004). Eva Dannert,
som var en av de inbjudna huvudtalarna,
berättade om det chefsprogram som hon
varit med om att utveckla och som nu
används på KUS. Hon framhöll hur vik-
tigt det är att ha en genomarbetad tanke
som sträcker sig från rekrytering ända
fram till avveckling. 

Eva Dannert menar att den absolut
svåraste etappen är chefens avgång. För
att underlätta den bör man redan vid an-
ställningen av den nya chefen börja dis-
kutera en framtida avgång, som ju kan
vara såväl planerad och önskad som
oplanerad och ibland även oönskad.
Även chefen själv bör, enligt Eva Dan-
nert, vara aktiv i sina tankar på en fram-
tid som icke-chef och alltid se sig om ef-
ter människor som är villiga att ta ens
jobb, som kanske till och med är ute ef-
ter det. 

Väntar för länge
– I sjukvården väntar man ofta för länge
med att utse chefens efterträdare. Det
gäller att våga identifiera en sådan, säger
Eva Dannert.

Hon säger att det gäller att komma
bort från jantelagen, våga peka på lämp-
liga kandidater och satsa på utbildning
av de presumtiva cheferna.

Men också medan man är chef krävs
utveckling och utbildning.

– Chefen måste få kompetensutveck-
ling i chefskapet hela tiden.

Eva Dannert rekommenderar till ex-

empel regelbundna arbetsmil-
jöundersökningar där medar-
betarna anonymt tycker till
om sin chef. Något som fram-
för allt första gången kan kän-
nas väldigt obehagligt för che-
fen.

– Men medarbetarna är för-
vånansvärt schysta och rättvi-
sa i sin omdömen, säger Eva
Dannert. 

– En sådan undersökning
ger också bra underlag för
chefens samtal med den egna
chefen och ger en stor möjlig-
het till utveckling.

På KUS betyder chef någon som har
personal- och budgetansvar, men en en-
kätundersökning som gjorts visade att
flera, som enligt sjukhusledningen inte
innehade en chefspost, ansåg sig själva
vara chefer. 

– Att ha ett medicinskt ledningsan-
svar innebär inte att man är chef, säger
Eva Dannert.

Accepterar inte sitt chefskap
Men det finns också gott om motsatsen;
chefer som inte riktigt vill acceptera sitt
chefskap.

Eva Dannert återkommer flera gång-
er till vikten av att se chefskapet som ett
åtagande och uppdrag i sig, överordnat
den egna professionen.

– Det finns läkare som blir chefer
över stora områden som anser att de ska
kunna fortsätta vara kvar i sin profession

och gärna forska lite också. Det går inte
att vara chef på det sättet.

Eva Dannert säger att det gäller att
göra upp med sig själv och sin egen roll:
»jag är chef och inte anställd för att vara
läkare just nu«.

Under Chefsföreningens temadag
ställdes flera gånger frågor om tidsbe-
gränsade förordnanden. Eva Dannert
drog paralleller till idrottsvärlden i all-
mänhet och cykling i synnerhet.

– Att ha ledartröjan kostar på, ingen
klarar det i samtliga etapper.

Eva Dannerts uppfattning är att chef-
skapet inte behöver vara för evigt.

– Att stiga av är inget misslyckande.
Men hon kan även se fördelar med

tillsvidareanställningar även på chefsni-
vå.

– Om man är van vid att utvärdera och
ompröva kan det vara lika bra med tills-
vidareavtal.

Men framför allt är Eva Dannert
övertygad om vikten av den kontinuerli-
ga dialogen och framtidsplaneringen,
som alltid bör innefatta tankar runt che-
fens avgång. Något som alla parter har
stor nytta av, inte minst om chefen själv
inte vill sluta men omgivningen vill det.
En planering från oktober, om chefen
ska sluta i januari, är för kort.

– Man måste få möjlighet till en 
»beautiful exit«.

Sara Hedbäck

sara.hedback@lakartidningen.se

Redan vid anställningen av den nya chefen bör man
diskutera en framtida avgång.

»I sjukvården väntar man ofta för länge
med att utse chefens efterträdare. Det
gäller att våga identifiera en sådan«,
säger Eva Dannert.

Chefskapet behöver
inte vara för evigt
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❙ ❙ Thomas Zilling, docent i kirurgi vid
Universitetssjukhuset i Lund samt förste
vice ordförande i Sjukhusläkarförening-
en, har valts till andre vice ordförande i
European Association of Senior Hospi-
tal Physicians, AEMH. 

AEMH organiserar europeiska sjuk-

husläkare i ledande positioner, och orga-
nisationen arbetar med övergripande
professionella frågor med EU som bas.
Det rör frågor om möjligheter att arbeta
i andra EU-länder, fortbildning, patient-
säkerhet, styrning av sjukvården etc. 

I ett pressmeddelande från Sjuk-

husläkarföreningen uppger Thomas Zil-
ling att en viktig fråga just nu för AEMH
är att verka för att läkare från de nya
medlemsländerna, som väljer att arbeta i
ett annat EU-land, erbjuds samma lön
och villkor i övrigt som läkare i de gam-
la EU-länderna. (LT)

Svensk får topp-post i europeisk läkarorganisation


