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Ut fra sine yrkeslivs
erfaringer sier Kurt 
Lyngved at han må 
innrømme at de fleste 
endringer han har vært 
med på, har kommet 
som påbud utenfra.

De fleste endringer er noe 
som blir oss pålagt

K urt Lyngved er medlem av 
planleggingsgruppen for 
TVIL 2015. Årets tema er 
Endring, og her svarer han 

på et fåtall spørsmål om hvorfor årets 
konferansetema er viktig: 

Er ikke det at ting endrer seg en selv-
følgelighet? Hvorfor ser du på «endring» 
som et godt tema for årets tvilskonferanse?

Jeg vet ikke om det er en selvføl
gelighet. Imidlertid er det slik at vi 
presenteres for endringer, eller forslag 
til endringer, fordi noen har tenkt, og 
har fattet en beslutning på bakgrunn 
av denne tenkingen.

Temaet «endring» er et godt tema 
for årets konferanse fordi det omfat
ter så mye! Det er ingen tvil om at 
endringer, på bakgrunn av sine idé
messige eller politiske opphav, kan få 
store konsekvenser for menneskenes 
liv og måten vi utfører våre handlinger 
og oppdrag på. Gjennom tvilskon
septet vil deltakerne kunne angripe 
endringsbegrepet ut fra forskjellige 
perspektiver, hvilket vil tydeliggjøre at 
endringer kan være positive eller nega
tive, for individet eller gruppen.

Hva legger du i begrepet endrings-
kompetanse? Hvilke konsekvenser kan 
manglende endringskompetanse eller 
manglende endringsvilje medføre på din 
arbeidsplass eller innen ditt fagfelt?

Den som har endringskompetanse, 
vil kunne styre endringsprosesser, og 
vil kunne følge dem opp og til slutt 

evaluere dem. Innen mitt fagfelt sy
kepleien har jeg sett at kontinuerlige 
endringer innen helsevesenet gjennom 
mange år har medført store konse
kvenser, både for yrkesutøverne og for 
pasientene.

Jeg mener dessuten at mange av 
disse endringene har skapt uklarheter 
og redusert kvalitet på mange områder 
innen feltet.

Ja vel? Da vil jeg spørre: Hvem, ut 
fra dine erfaringer, bestemmer om det er 
behov for endringer innen din profesjon, 
innen ditt fagfelt eller på din arbeidsplass?

De fleste endringene er nok initiert 
helt andre steder enn innen sykepleier
nes rekker eller fagfelt. Ofte dreier det 
seg om økonomisk begrunnede organi

satoriske endringer. Mange ganger kan 
det være svært vanskelig å forstå vitsen 
med den endringen som skal gjennom
føres ut fra faglig synspunkt. 

Her har jeg vel allerede antydet 
at mye av problemet med endringer 
ligger i at de kommer som påbud fra 
eksterne instanser, for eksempel våre 
politiske myndigheter. Diskusjonen 
om dem på arbeidsplassen kommer 
helst til å dreie seg om hvordan de skal 
implementeres, settes ut i livet. Dette 
blir ofte vanskelige og såre diskusjoner 
fordi man sjelden føler noe eierforhold 
til endringene man er blitt pålagt. π
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– Bli med på tvilskonferansen i Oslo! Kurt Lyngved i Bodø er leder for Norsk sy-
kepleierforbunds faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus, og han blir å 
treffe på TVIL 2015 på Voksenåsen Kultur & Konferansehotell i Oslo 9. og 10. septem-
ber.


