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Abstract 
The focus of this assignment is to investigate how the ”360 degree management evaluation 2015” (LE15) of 

The Capital Region is being received.  The starting point of our assignment has been to research the 

opinions of head and ward nurses at Copenhagen University Hospital.  We are focusing on, how head- and 

ward nurses are experiencing the follow-ups and effects from the management evaluations as well as how 

the purpose of the Capital Region’s evaluation was fulfilled.   

The methods used for this investigation were in the form of a questionnaire and interviews, where we 

obtained seven qualitative interviews from key management.  We mailed the electronic questionnaire via 

Enalyzer to all 162 head and ward nurses at Copenhagen University Hospital.  We received 96 responses, 

yielding a response rate of 59.3%.  Based on these responses, we zoomed in on four managers – one head 

nurse and one ward nurse with mainly positive opinions toward management evaluations – and one head 

nurse and one ward nurse who have voiced lesser positive opinions on the subject matter. These four 

managers represent the main outliers (variation) with regards to our responses.  Apart from this, we also 

interviewed a senior executive from the hospital administration team, a senior HR executive and an 

administrative senior executive from the Capital Region.  We designed individualized, semi structural 

questionnaires with themes around LE15.  We taped all the interviews and we later coded them.         

The purpose of the interviews is to have a more in-depth understanding of the responses.  We wanted to 

have a better perspective of the evaluation of LE15.  

Our results indicate that the follow-up of LE15 are done very differently.  Senior executives are less likely to 

complete follow-ups on direct reports and on own performance.  Middle management requested more 

engagement and interest from senior management and perceived a “gap”. 

We also found that one out of four managers thought that LE15 improved their own professional 

managerial development although they couldn’t immediately see the effect on their closest senior 

manager.  Often this was based on lack of knowledge of the results of senior management and lack of 

dialogue.  

Those managers, who show the greatest effect of their managerial development, received feedback and 

coaching regarding their management (style), when discussing their results with subordinates and closest 

senior manager.  LE15 contributed with a tool as well.  Those managers, who didn’t experience any effect, 

have not had dialogues with their immediate senior manager and communication around results to 

subordinates mostly was a one-way communication in the form of a chat.  It was also their perception that 
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the questions asked, were not relevant to their daily functions, they did not believe the questions made 

much sense to them.  

If management evaluation has to make sense, the organization needs to be part of the process early on and 

prepare for the change.  Involvement and support from senior management is needed.  There should be 

clear communication of the purpose of evaluations.  Senior management must play a key role and 

members of the senior management need to be visible at all levels of the organization, in order to create 

purpose and understanding.  It is essential to translate the strategy into tangible objectives and activities at 

all levels, for the management toolbox to be relevant.  

In dynamic and complex organizations, there is a different need for 360 degree management evaluation.  

Based on the finding from our assignment, a more developed evaluation as an integrated and ongoing 

process is needed with feedback loops, more involvement and more customized to the individual managers 

and organization, as this will create a better outcome for every team member involved.    
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Denne opgave er et case studie, der handler om, hvordan over- og afdelingssygeplejersker på Rigshospitalet 
følger op på Region Hovedstadens 360 graders Ledelsesevaluering, samt hvilken effekt de oplever den har, 
på udviklingen af deres ledelsespraksis. 

1. Indledning 
Den første New Public Management (NPM)1 inspirerede moderniseringsredegørelsen i Danmark: 

”Redegørelse til folketinget om regeringens program for modernisering af den offentlige sektor”2, blev 

udfærdiget af Finansministeriet og signeret af den borgerlige Firkløverregering for ca. 30 år siden. 

Redegørelsen havde vidtrækkende perspektiver i retning af en omdannelse af den offentlige sektor med 

henblik på, at rette op på den skrantende økonomi og var dermed også en styringsmodel. 

Udover at moderniseringsredegørelsen skulle tjene som afsæt for besparelser i den offentlige sektor, havde 

den også andre videregående perspektiver i retning af en omskabelse af den offentlige sektor, og fik en stor 

betydning for en helt ny, og på mange måder, revolutionerende forvaltningspolitik med tydelig inspiration 

fra det, der siden er blevet kendt som NPM.  

Med udgangspunkt i moderniseringsredegørelsen og dermed NPM-konceptet, blev der iværksat en række 

reformer. I 2007, i forbindelse med trepartsaftalen, blev Kvalitetsreformen lanceret og i den indgik en 

ledelsesreform, dvs. en række initiativer, der skulle effektivisere den offentlige sektors organisations- og 

ledelsesforhold. Ledelsesreformens vigtigste vision gik ud på, at skabe et bedre udviklings- og handlingsrum 

for ledere til at kunne lede; Dvs. at man skulle tage lederskabet alvorligt. Dette skulle ske gennem en 

frigørelse af ledelsesressourcer, f.eks. i form af administrationsforenkling og afbureaukratisering, samt 

gennem en kraftig opgradering af ledernes uddannelsesmuligheder og kompetenceudvikling. 

 

Ét af de initiativer som dette medførte var, at det blev et lovkrav, at alle offentlige ledere skulle evalueres 

mindst hvert tredje år, og dermed gøre god ledelse til en del af bundlinjen i den offentlige sektor.3 

På baggrund af dette etablerede Region Hovedstaden, et lederudviklingsprogram, hvor ledere blev tilbudt 

og stadig tilbydes relevante udviklingsaktiviteter, som passer til deres erfaring og placering i 

ledelsessystemet. Dette bygger på professionalisme, robusthed, ordentlighed og fremsynethed.4  

 

1 NPM – New public management er et system indenfor ledelse, der er benyttet af de offentlige forvaltninger siden 1980’erne, med 
det formål at modernisere den offentlige sektor. 
2 Futuriblerne, December 2013, årgang 41, Nr. 3 – 4 – Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning.  
3 Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor, september 2013, Produktivitetskommissionen, Rosendahls 
4 Konceptbeskrivelse for Region Hovedstadens Lederudviklingsprogram, 5. oktober 2009, Region Hovedstaden 
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Nedenstående diagram illustrerer Region Hovedstadens udviklingsmuligheder på de forskellige 

ledelsesniveauer. 

 

 
 
 

 

Region Hovedstadens ledelsesniveauer er udviklet ud fra teorien Leadership Pipeline5, ”Fokus og 

sammenhæng i ledelseskæden”, for at præcisere hvilke ledelsesniveauer hospitalerne har, samt hvilket 

ledelsesansvar der er på hvert niveau.  

Som en del af ledelsesudviklingen, anvendes en obligatorisk ledelsesevaluering, som et udviklingsværktøj 

for den enkelte leder, og denne foretages i Region Hovedstaden som en 360 graders Ledelsesevaluering. 

Ledelsesevalueringen 2015 er et stort koncept, hvor alle ledere i Regionen bliver evalueret. Resultaterne af 

evalueringen skal drøftes, som beskrevet i en detaljeret opfølgningsproces på bl.a. dialogmøder6. Vi oplever 

ikke, at der følges op på resultaterne. Vores oplevelse er, at opfølgningen prioriteres mindre jo højere du er 

indplaceret i ledelsesniveauer. For at Regionens formål med Ledelsesevalueringen 2015 opfyldes, kræver 

det at alle bidrager og følger op på resultaterne på alle ledelsesniveauer.   

For at være en 360 graders ledelsesevaluering skal både lederens overordnede, sideordnede og 

underordnede deltage i evalueringen af den enkelte leder. Desuden bør lederen også have lejlighed til, at 

evaluere sig selv. Ledelsesevalueringen i Region Hovedstaden udføres hvert 3. år, blev gennemført i 2012 

og senest i 2015.  

5 Dahl, K. Molly-Søholm, T. 2013, ”Leadership Pipeline” i den offentlige sektor”, 2. udgave, Dansk Psykologisk forlag. Herefter 
benævnt: (Leadership Pipeline, 2013) 
6 Dialogmøde. Se begrebsdefinition side 11   
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Formålet med Region Hovedstadens Ledelsesevaluering er, at: 

”bidrage til forankring og udvikling af den enkelte leder i overensstemmelse med Regionens strategier og 
politikker og sætter god ledelse på dagsordenen, som middel til at udvikle organisationen til gavn for både 
ledere, medarbejdere og brugere. Den giver den enkelte medarbejder et redskab til at arbejde med egen 
udvikling vha. feedback og er obligatorisk for alle ledere med formelt ledelsesansvar.”7 
 

Region Hovedstadens Ledelsesevaluering er et spejl, ikke en test, og et øjebliksbillede8 vurderet af 

respondenterne af deres leders ledelsesadfærd i en given periode. Ved et øjebliksbillede menes, at det er 

en afspejling af den hverdag både medarbejdere og ledere aktuelt er i.  

Region Hovedstadens Ledelsesevaluering skal give en konstruktiv dialog om god ledelse og sikre feedback 

til lederne i Region Hovedstaden. Ledelsesevalueringen skal understøtte udviklingen af ledelse i regionen til 

gavn for både ledere, medarbejdere og i sidste ende patienter og borgere.  

Kort beskrevet er metoden til ledelsesevalueringen, at alle lederens medarbejdere, sidordnede ledere og 

nærmeste leder inviteres til, at besvare et elektronisk spørgeskema. Spørgeskemaet består af 48 spørgsmål 

(bilag 15:209), omhandlende Region Hovedstadens 4 hovedområder indenfor ledelse, strategisk ledelse, 

faglig ledelse, personaleledelse og driftsledelse. Disse ansvarsområder udgør sammen med værdierne tillid, 

åbenhed og helhedssyn, elementerne i regionens ledelsesgrundlag. 

Evalueringen tager udgangspunkt i spørgeskemaer målrettet Region Hovedstadens fire ledelsesniveauer.  

Der lægges efterfølgende op til en struktureret og lokal evalueringsproces, hvor den enkelte leder skal have 

en dialog med sine medarbejdere, sideordnede og nærmeste leder.  

7 Region Hovedstadens lederudviklingsprogram. Bjarne Paulsen: Orientering om Ledelsesevaluering – til leder. De bedste ledere 
Region Hovedstaden ønsker at have og at skabe rammerne for deres udvikling.  
8 Orientering omkring ledelsesevaluering, Region Hovedstaden, 2015 
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I 2015 blev 2.692 ledere evalueret og i alt, blev der udsendt spørgeskemaer til 52.163 respondenter.  

Ledelsesevalueringens opbygning: 
• Introduktion af ledelsesevalueringen på alle ledelsesniveauer 
• Formidling/information til alle medarbejdere om ledelsesevalueringen 
• Besvarelse af elektronisk evalueringsskema 
• Modtagelse af forskellige rapporttyper, afhængigt af dit lederniveau 
• Deltagelse i ”Drop ind” workshops mhp. information og introduktion  

til opfølgningsprocessen samt tolkning af rapporterne 
• Opfølgning med nærmeste leder 
• Alle ledere afholder dialogmøde om egne resultater 
• Opfølgning på indsatsområder 

Vores case er Rigshospitalet i København, der er et stort universitetshospital, med ca. 10.200 ansatte. 

Hospitalet er opdelt i 7 centre, med hver deres specialer.  

Vores motivation for at arbejde med den obligatoriske 360 graders ledelsesevaluering i Region 

Hovedstaden er, at vi undrer os over, hvad det er der gør, at på trods af, at processen for 360 graders 

ledelsesevalueringen er detaljeret beskrevet, så oplever vi, at der generelt er modstand fra medarbejdere 

og ledere på flere ledelsesniveauer.  Lederne følger ikke op på resultaterne, og de oplever, at udbyttet er 

minimalt.  

En interviewundersøgelse9 ”Erfaringer med ledelsesevalueringen 2015”, blandt 59 ledere og medarbejdere 

fordelt på Region Hovedstadens 11 virksomheder, juni 2015, blev foretaget for at afdække ledere og 

medarbejderes erfaringer, med Region Hovedstadens 360 graders ledelsesevaluering 2015. Fra 

Rigshospitalet blev én leder af ledere og 2 ledere af medarbejdere interviewet. Undersøgelsen viste, at der 

var forskellige reaktioner på evalueringen og at det konkrete udbytte var forholdsvis lille. 2 ledere af ledere 

udtrykker det ved nedenstående citater: 

”Det er en stor region med mange forskellige faggrupper. Her forsøger man at lave noget, der omfavner 
alle faggrupper. Det koster altid. Jo bredere du vil lave den, og jo mere overordnet du vil lave den, jo mere 
udvandet bliver den mange gange. (…) Hvis jeg skulle se det som mit personlige udviklingsværktøj, så ville 
jeg have nogle spørgsmål rettet direkte mod min verden og min leders verden”. (Erfaringer med 
ledelsesevalueringen, 2015:16)   
 
”Jeg har jo haft en LUS, men der blev ikke en gang kigget på den [resultaterne af LE2015]. Der blev sagt, at 
det går fint. Og det, synes jeg ikke, er godt nok. Jeg synes, at der er mangel på at anvende rapporterne fra 
evalueringen i forhold til de øverste direktioner”. (Erfaringer med ledelsesevalueringen, 2015:21)   
 
 

9 Erfaringer med ledelsesevalueringen 2015. Herefter benævnt: (Erfaringer med ledelsesevalueringen, 2015) Udarbejdet af Enhed 
for Evaluering og Brugerinddragelse, september 2015. http://patientoplevelser.dk/undersoegelser/erfaringer-ledelsesevalueringen-
2015 
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2. Problemstilling 
I vores drøftelser med over- og afdelingssygeplejersker på Rigshospitalet, oplever vi en holdning til, at 

ledelsesevaluering generelt opleves relevant og skaber mulighed for drøftelse af ledelse og refleksion over 

egen ledelsespraksis.  

Samme gruppe af ledere udtrykker dog også skepsis i forhold til udbyttet af Region Hovedstadens 360 

graders Ledelsesevaluering, der begrundes med, at den er en tidskrævende proces, den udføres kun hvert 

3. år og er beskrevet som værende et ”øjebliksbillede”.  

Ved drøftelser med ledelseskollegaer og medarbejdere, udtrykkes der skuffelse over, at deres nærmeste 

leder ikke følger op, eller bruger tid på at drøfte resultaterne med dem, og at udbyttet af 

ledelsesevalueringen derfor opleves minimal og ikke giver mening.  

 

Vi er begge oversygeplejersker og ledere af ledere på Rigshospitalet, og vores udgangspunkt for vores 

case er derfor over- og afdelingssygeplejersker på Rigshospitalet. Med vores undersøgelse ønsker vi, at 

bidrage med yderligere viden og uddybende begrundelser for, hvorfor sygeplejelederne ikke følger op på 

Region Hovedstadens Ledelsesevaluering, hvorfor der ikke opleves et udbytte og hvorfor den ikke giver 

mening. Som oversygeplejersker er én af vores opgaver at forstå, oversætte og være medansvarlige for 

implementeringsprocesser, herunder Region Hovedstadens 360 graders Ledelsesevaluering.  

2.1 Problemformulering 
Hvordan opleves Region Hovedstadens 360 graders Ledelsesevaluering 2015 på Rigshospitalet?  

Underspørgsmål: 
1. Hvordan oplever, over- og afdelingssygeplejersker, at der følges op på egne og nærmeste leders 

resultater?  
2. Hvordan oplever over- og afdelingssygeplejersker, at LE15 har effekt på udviklingen af egen og 

nærmeste leders ledelsespraksis? 
3. Hvordan opfyldes formålet med Region Hovedstadens 360 graders ledelsesevaluering?  

 

3. Begrebsdefinitioner 
• Over- og afdelingssygeplejersker 

Ledelsesniveauer for ledende sygeplejersker på Rigshospitalet, i hospitalets 7 centre er: 
 
126 afdelingssygeplejersker er ”Ledere af medarbejdere”  
43 oversygeplejersker er ”Ledere af ledere” 
6 centerchefsygeplejersker er ”Ledere af ledere” 
2 vicedirektører er ”Ledere af organisationen” 
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Oversygeplejersker, centerchefsygeplejersker og vicedirektørerne har én til flere ledende 
medarbejdere under sig.  
 

• Opfølgning: 
Med opfølgning menes der fra den umiddelbare modtagelse af resultaterne af 
ledelsesevalueringen, til den efterfølgende og løbende dialog med udgangspunkt i resultaterne. 
  

• Dialogmøde: 
               Ved et dialogmøde mødes relevante parter, det kan være leder og medarbejdere, leder og ledere, 
               med henblik på gensidig drøftelse af resultaterne fra Region Hovedstadens 360 graders  
               Ledelsesevaluering. 
 

• Effekt sidestiller vi med udbytte. 
I opgaven har vi valgt, at anvende ordet effekt. Med effekt mener vi, om over- og 
afdelingssygeplejersker oplever at indsatsen af LE15 bidrager til deres ledelsesudvikling, altså om 
de vurderer om den virker eller ikke virker.  

 
• Leadership Pipeline: 

              En teori omkring ledelse, som er kendetegnet ved at have et usædvanligt nuanceret syn på   
              succeskriterierne for god ledelse, på hvert enkelt ledelsesniveau. Den definerer de vigtigste  
              færdigheder, værdier og prioriteter, der skal til for at opnå succes med ledelsesopgaven på de fire  
              niveauer: Leder af medarbejdere, Leder af ledere, Funktionel chef eller Topchef. Endvidere  
              beskriver teorien transitionerne fra et ledelsesniveau, til et andet. Det vil sige, det, der skal aflæres  
              og tillæres, når eksempelvis en leder af medarbejdere forfremmes til at blive leder af ledere. Denne  
              model bruges i Region Hovedstadens lederudviklingsprogram. 

       
 

                                                                                                                                                                                          
 
 

(Leadership Pipeline, 2013) 
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4. Afgrænsning 
På Rigshospitalet fungerer ledelserne som tværfaglige teams. Afdelingssygeplejerskerne er, i nogle afsnit og 

klinikker, i teamledelse med en lægefaglig kollega, og oversygeplejerskerne er i delt klinikledelse med 

lægefaglige klinikchefer. Vi afgrænser os i opgaven fra, at undersøge andre ledelsesniveauer og faggrupper. 

Dette pga. at Regionens 360 graders Ledelsesevaluering 2015, ved spørgsmål om vurdering af nærmeste 

leder, er det for sygeplejerskernes vedkommende, den nærmeste over- eller afdelingssygeplejerske der 

spørges til.  

5. Overvejelser om forskning i egen organisation 
Ifølge (Nielsen og Repstad, 1993)10, er det muligt, at studere egen organisation. Det stiller krav til 

forskningsprocessen, og man skal være bevidst om de fordele og begrænsninger det har.  

Fordele: Forskerens engagement og ændringslyst samt kendskab til organisationen, dens hverdag og sprog, 

kan hurtigere gennemskue, hvad der er på spil, hvilket har betydning når man interviewer en kollega, der 

ikke vil kunne ”pynte” på sandheden (Ibid:25).  

Begrænsninger: Det kan være vanskeligt at opnå en analytisk distance og analysen kan let blive skæv og 

subjektiv, ved at man ser det man vil se (selektiv perception). Det kan være svært, at fralægge egen 

forforståelse og ved tolkning af data, er det vanskeligt ikke at lade sig påvirke af egne forudfattede 

meninger, ligeledes kan det være svært at skrive sandheden. 

Det handler om, at have distance til det man studerer og sin egen rolle, og overvejelser om, hvordan 

resultaterne efterfølgende skal formidles. (Ibid:35) skriver, at det er værd at overveje etik og anonymitet, 

hvilket kan drøftes med respondenterne og informanterne.  

I metodeafsnittet vil vi nærmere beskrive, hvordan vores respondenter og informanter er informeret. Vi er 

bevidste om vores egen forforståelse, qua vores viden om opgavens emne, samt den organisation 

undersøgelsen foregår i. Vi er bevidste om egen rolle og tilstræber, at udvise samme undren og åbenhed, 

som hvis vi skulle gennemføre undersøgelsen i en anden organisation, hvilket er det med til at øge validitet 

og troværdighed.   

 

 

10 Nielsen, J. C. R. og Repstad, P. (1993), “Fra nærhet til distance og tilbage igjen – om at analysere sin egen organisajon”, Nyt fra 
Samfundsvidenskaberne 
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6.0 Videnskabsteoretiske overvejelser 
Valg af videnskabsteoretisk tilgang har betydning for en lang række af beslutninger i projektforløbet. Den 

videnskabsteoretiske tilgang er måden, hvorpå vi anskuer verden under projektet og er dermed ikke 

nødvendigvis et udtryk for en generel overbevisning.11 (Justesen og Mik-Meyer, 2010).  

Baggrunden for de videnskabsteoretiske overvejelser tager udgangspunkt i Justesen og Mik-Meyers 

beskrivelse af videnskabsteori. I nedenstående afsnit beskrives kort de videnskabsteoretiske tilgange, den 

hermeneutisk fænomenologisk og den positivistiske, som vi anvender i opgaven. 

Den positivistiske tilgang er koncentreret om objektive oplysninger – f.eks. køn, alder, uddannelse, erhverv, 

interesser mv. Undersøgelsen resulterer i en beskrivelse – f.eks. en kortlægning af en række funktioner, 

adfærd eller aktiviteter – for en bestemt gruppe personer. Det er muligt, at måle og afdække 

sammenhænge i folks adfærd og holdning kvantitativt. Se yderligere beskrivelse under ”Præsentation af 

anvendte metoder” side 13. 

Hermeneutik betyder fortolkningskunst eller læren om forståelse. Ifølge Justesen og Mik-Meyer i 

(Gardamer, Hans-Georg) er vi aldrig forudsætningsløse, når vi fortolker verden. Et centralt begreb i 

hermeneutikken er forforståelse. Forforståelse er det samme som en fordom. Det er den forståelse, der går 

forud for en forståelse. Det der former forståelsen, er en be- eller afkræftelse af denne fordom. Vi ønsker at 

forstå informanternes livsverden, for at få ny indsigt og grundlag for yderligere refleksion. Se yderligere 

beskrivelse under ” Præsentation af anvendte metoder” side 13. 

Fænomenologien udspringer af en særlig retning inden for filosofien. Formålet med fænomenologi er, at 

beskrive handlinger og begivenheder, som de tager sig ud i det enkelte menneskes konkrete livsverden. 

Begrebet fænomen betyder ”det, der umiddelbart kommer til syne”. I fænomenologien sættes der bevidst 

spørgsmål ved, hvordan tingene ”i virkeligheden” ser ud, og i stedet rettes interessen mod den 

menneskelige erfaring af tingenes tilsynekomst. Et nøglebegreb i fænomenologien er begrebet 

”livsverden”, som refererer til den konkrete verden, vi til daglig befinder os i, og som vi mennesker opfatter 

den. (Ibid:21 - 23). I fænomenologien er man interesseret i, hvilke motiver der ligger til grund for 

aktørernes handlinger og idealet som forsker er, at denne skal kunne leve sig ind i andres situation og 

livsverden, hvorfor empati og indlevelsesevne bliver fremhævet som væsentlige egenskaber. Opgaven er, 

at gå til ”sagen selv” uden forudfattede meninger eller teorier, der er den subjektive erfaring og 

meningstilskrivelse i bestemte livsverdener. 

11 Justesen, L. og Mik-Meyer, N. 2010, ”Kvalitative metoder i organisations – ledelsesstudier”, Hans Reitzels forlag. Herefter 
benævnt: (Justesen og Mik-Meyer, 2010) 
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I opgaven anvender vi fænomenologien til at sætte vores forforståelse i parentes, når vi interviewer 

forskellige aktører. Denne tilgang giver os mulighed for, at opnå en dybere forståelse for aktørernes 

perspektiv på opfølgning og effekt af Region Hovedstadens 360 graders Ledelsesevaluering. 

7. Præsentation af anvendte metoder  
I dette kapitel redegøres for de metodiske overvejelser i forhold til empiri. Overvejelserne vil endvidere 

løbende blive inddraget de steder i rapporten, hvor det findes relevant. Yderligere beskrivelse af anvendte 

metoder, findes under de respektive afsnit 8 og 9. 

Vi har valgt, at anvende en kvantitativ og en kvalitativ dataindsamlingsmetode. Vi har lavet en 

spørgeskemaundersøgelse, der blev sendt til alle over- og afdelingssygeplejersker på Rigshospitalet for, at 

få en generel viden, og har gennemført syv eliteinterviews med det formål, at få en mere detaljeret og 

uddybende viden i forhold til vores problemstilling.  

De to forskellige metoder har forskellige begrænsninger og fordele, men vi mener at de supplerer hinanden 

og er værdifulde for vores opgave.   

Vi anvender en kombination af den beskrivende forskningstype og den forstående forskningstype. 12 

(Launsø & Rieper, 2000). Ved den beskrivende forskningstype er det forskerens perspektiv, der er den 

dominerende, og forskeren der formulerer problemstillingerne. Det er ligeledes forskeren, som udformer 

dataindsamlingsintrumentet.  

Den forstående forskningstype baseres på, at opnå viden ud fra den udforskendes perspektiv. Ved denne 

forskningstype afdækkes meninger, vurderinger og holdninger, som de aktører, der indgår i en 

undersøgelse giver udtryk for (Ibid:22). Ved den forstående forskningstype møder forskeren og den 

interviewede med hver sin for-forståelse af interviewets emne. Forskeren må engagere sig aktivt i at 

fortolke ytringer.  

8. Kvantitativ metode - Spørgeskema undersøgelse  

Vores formål med at indsamle empiri ved en spørgeskemaundersøgelse var, at vi ønskede et udgangspunkt 

til de efterfølgende kvalitative eliteinterviews. Den skulle bl.a. give et bredt billede samt en generel viden 

12 Launsø, L. og Rieper, O. (2000), ”Forskning om og med mennesker. Forskningstyper og forskningsmetoder i 
samfundsforskningen”. Nyt Nordisk forlag kapitel 2. Herefter benævnt: (Launsø og Rieper, 2000) 
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om over- og afdelingssygeplejerskers oplevelser om Region Hovedstadens 360 graders Ledelsesevaluering 

(LE15).  

Formålet med at foretage en spørgeskemaundersøgelse var, at få et generelt overblik over, hvor mange 

over- og afdelingssygeplejesker, respondenter, der blev ledelsesevalueret ud fra LE15 og, hvor mange der 

har ledelsesevalueret eller været inddraget i og drøftet nærmeste leders resultater af LE15. Samtidig 

ønskede vi, at undersøge hvordan den efterfølgende proces blev håndteret og ikke mindst, hvordan 

respondenterne oplevede, at der var effekt for dem selv og deres nærmeste leder.  

Udover ovenstående overvejelser, i forhold til formålet med spørgeskemaundersøgelsen, samt de 

informationer som respondenter skal have, har vi forsøgt at tage højde for de videnskabelige krav, der 

stilles til en spørgeskemaundersøgelse (Boolsen, 2008)13 . Spørgsmålene skal være relevante, præcise, 

valide og pålidelige. Validitet (Ibid) af en spørgeskemaundersøgelse drejer sig om, hvorvidt der er målt det, 

som er hensigten. Reliabilitet (Ibid) beskæftiger sig med resultaternes konsistens, altså om undersøgelsen 

er pålidelig i den forstand, at andre undersøgelser af samme art vil føre til samme resultat.  

Ifølge (Ibid) er det så godt som umuligt, at få svar fra alle respondenter i en spørgeskemaundersøgelse.  

Den del, der ikke svarer, kaldes bortfaldet. I spørgeskemaundersøgelser er det centrale spørgsmål, om 

bortfaldet har betydning for vurderingen af undersøgelsens resultat. Som udgangspunkt vil et bortfald altid 

skævvride et resultat. 

I mange undersøgelser antages imidlertid, at hvis bortfaldet stort set har samme sammensætning som 

besvarelserne, kan man regne med, at det er faktorer, som er undersøgelsen uvedkommende, der har 

bevirket bortfaldet, og besvarelserne kan da stadig anses for repræsentative for hele populationen. 

 

8.1 Udvælgelse af respondenter 

Valget af respondenter til spørgeskemaundersøgelsen er foretaget ud fra en klyngeudvælgelse. Som 

beskrevet er vores klynge alle over- og alle afdelingssygeplejersker på Rigshospitalet. I vores overvejelser 

omkring målgruppen var vi bevidste om, at Rigshospitalet evt. har håndteret LE15 anderledes end på et af 

Region Hovedstadens andre hospitaler. På den anden side, kan der også være en variation i, hvordan de 

forskellige centre på Rigshospitalet, har håndteret LE15. Med den begrundelse og overvejelse har vi 

vurderet, at de udvalgte respondenter er repræsentative. Dette understøttes ligeledes i rapporten 

13 Boolsen, Merete Watt, (2008), ” Spørgeskemaundersøgelser, fra konstruktion af spørgsmål til analyse af svarene”, Hans Reitzels 
forlag. Herefter benævnt: (Boolsen, 2008) 
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”Erfaringer med ledelsesevalueringen 2015”, hvor der er enslydende tilbagemeldinger fra de adspurgte 

respondenter på Regionen Hovedstadens 11 forskellige virksomheder. 

 
Vi påbegyndte vores spørgeskemaundersøgelse, ved at henvende os pr. mail (bilag 1:80) til alle 

oversygeplejersker på Rigshospitalet, hvor vi informerede om vores projekt og kommende 

spørgeskemaundersøgelse. I informationen efterspurgte vi deres hjælp til, at fremsende navnene på deres 

afdelingssygeplejersker, så vi også fik inkluderet alle afdelingssygeplejersker. Ligeledes skulle informationen 

medvirke til at sikre, en så høj svarprocent som muligt og dermed minimere bortfaldet. 

Inden spørgeskemaet blev sendt ud, til alle over- og afdelingssygeplejersker på Rigshospitalet, blev 

spørgeskemaet i første omgang sendt til tre oversygeplejersker på hhv. Hvidovre, Herlev og Hillerød 

Hospitaler, som pilottest. De tre oversygeplejersker blev ligeledes opfordret til, hvis muligt, at sende 

spørgeskemaet videre til deres afdelingssygeplejersker, for at afprøve spørgeskemaet i begge ledelseslag i 

pilottesten. Pilottestens formål var at teste spørgeskemaets opbygning, spørgsmål og rækkefølgen af disse 

samt om formuleringer og svarkategorier fungerede optimalt. I alt har 5 respondenter besvaret pilottesten. 

Respondenternes tilbagemeldinger på spørgeskemaet i pilottesten indeholdt få rettelser, der efterfølgende 

blev korrigeret. 

8.2 Spørgeskemaundersøgelse 
Spørgeskemaet er udarbejdet i Enalyzer Survey Solutions, som er et internetbaseret program, som Region 

Hovedstaden har licens til. Programmet har gjort det muligt, at sende spørgeskemaet via et elektronisk link 

til respondenternes arbejdsmail. Ligeledes har det været muligt, at sende påmindelser og modtage 

besvarelser elektronisk, samt efterfølgende at fremstille forskellige grafer etc. af resultaterne. 

Der er 30 spørgsmål i spørgeskemaet (bilag 4:83), som er sendt ud til i alt 162 respondenter på 

Rigshospitalet. 36 oversygeplejersker og 126 afdelingssygeplejersker. 2 oversygeplejersker lykkedes det 

ikke, at få en tilbagemelding fra efter yderligere mails og til sidst en telefonopringning.  

Ud af de 30 spørgsmål som spørgeskemaet indeholder, blev hver enkelt respondent dog maksimalt stillet 

20 spørgsmål, afhængig af respondentens besvarelser.  

8.3 Metodekritik 
Det har haft forskellige konsekvenser for vores analyseresultater, den måde spørgeskemaet er konstrueret 

på, samt funktionaliteten i det elektroniske datasystem, Enalyzer. Vores manglende viden om Enalyzer har 
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betydet, at klargøring og opsætning af spørgeskemaet ikke er udført af os, men foretaget af en tredje 

person.  

Vores forventning til detaljeringgraden af diverse udtræk af data, har været større end det, det viste sig 

systemet gav mulighed for. Konstruktionen af spørgeskemaet har haft betydning for vores resultater ved, at 

vi bl.a. ikke har kunnet skelne mellem den samlede gruppe af respondenter, fordelt på hhv. over- og 

afdelingssygeplejersker. Dette har betydet, at vi ikke har kunnet sammenligne de to ledelsesgrupper i 

bearbejdningen af data, og ligeledes har programmet ikke givet mulighed for, at nuancere datatræk på 

forskellige variabler. Det har ligeledes haft den betydning, at vi har spurgt til eksempelvis 

baggrundsoplysninger, om respondenterne, som vi ikke har været i stand til at gøre brug af i vores analyse. 

Til trods for at vi har afprøvet spørgeskemaet ved en pilottest, har vi konstateret, at der ikke er konsistens, 

når respondenterne havde mulighed for, at beskrive egne årsager og/eller begrundelser i deres besvarelse. 

Nogle gange åbnede spørgsmålene mulighed for dette, andre gange ikke.  

I spørgeskemaet har vi fundet, at der ikke er de samme svarmuligheder til samme kategori af spørgsmål, 

hvilket gør det vanskeligt at sammenligne data fuldstændigt. 

Der er spørgsmål i spørgeskemaundersøgelsen, hvor respondenterne skal svare i kategorierne, i hvor ”høj 

grad”, ”i mindre grad”, ”slet ikke” og ”kan ikke vurdere”. Når respondenten svarede, ”i mindre grad”, blev 

de guidet til samme svarkategori, som hvis de svarede ”slet ikke”. Vi har derfor valgt, at analysere disse to 

svarkategorier samlet. Ligeledes mener vi, at besvarelsen ”i mindre grad” er tættere på ”slet ikke” end 

besvarelsen ”kan ikke vurdere”.  

Trods dette har resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen bidraget med væsentlig information, indsigt og 

viden om respondenternes oplevelser omkring opfølgning og effekt af LE15.   

 

Til forberedelsen af vores eliteinterviews var det nødvendigt, qua Enalyzers manglende funktionalitet, at 

printe alle 96 respondenters besvarelser.  

 
8.4 Behandling af data fra spørgeskemaundersøgelsen  
Vores spørgeskema, (bilag 4:83) blev udsendt til 162 over- og afdelingssygeplejersker og 96 har besvaret og 

gennemført undersøgelsen. Manuelt fandt vi frem til følgende fordeling, 26 oversygeplejersker og 70 

afdelingssygeplejersker. 7 af respondenternes besvarelser fremstår som ufuldstændige, dvs. de ikke har 

besvaret alle spørgsmålene. 7 respondenter har afvist, at besvare spørgeskemaet og yderligere 52 har ikke 

besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 59,3 %, (se nedestående diagram).  
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For at opnå denne svarprocent, er der udsendt påmindelser (bilag 2:81), med en uges længere svarfrist for 

besvarelse og igen, en sidste information om, ”at undersøgelsen vil lukke om 36 timer”; Samtidig takkede vi 

for deres deltagelse. Efter første påmindelse steg svarprocenten fra 38 % til 43,2 %. Efter anden 

påmindelse, nåede den endelige svarprocent op på 59,3 %, svarende til i alt 96 respondenter. Ifølge Watt 

Boolsen14 kan der anvendes absolutte tal i vores grafiske fremstillinger af data, da antallet af respondenter 

er under 100, hvilket vi benytter os af. 

8.5 Bortfaldsanalyse 

Fordelingen af de respondenter, som ikke har besvaret eller fuldført spørgeskemaet, fordeler sig på 10 

over- og 56 afdelingssygeplejersker, svarende til et bortfald på hhv. 28 % og 44 %. Af rapporten fra Enalyzer 

fremgår det, at ud af de 66 respondenter, der ikke har deltaget, har 7 respondenter tilkendegivet, at de ikke 

har ønsket at deltage, og 7 respondenter er påbegyndt besvarelsen, men besvarelsen er ufuldstændig og 

derfor ikke medtaget i data.  

Svarprocenten er højest for gruppen af oversygeplejersker, hvilket bl.a. kan skyldes, de blev informeret om 

undersøgelsen tidligere i forløbet, og at de har en interesse i at hjælpe sidestillede kollegaer, samt har 

større forståelse for betydningen af deltagelse i undersøgelser. Afdelingssygeplejerskerne har ikke det 

samme kendskab til os, og samtidig kan det have betydning for deres deltagelse, hvorvidt de er informeret 

om spørgeskemaundersøgelsen af deres oversygeplejersker. Bortfaldet kan også skyldes, at vores 

spørgeskema blev udsendt på et tidspunkt, hvor alle ledere var optaget af implementeringen af et stort IT-

14 Spørgeskemaundersøgelser fra konstruktion af spørgsmål til analyse af svarene, Merete Watt Boolsen, side 135. 

17 
 

                                                           



projekt, Sundhedsplatformen og, at nogle respondenter trods vores information omkring fuld anonymitet, 

ikke har ønsket at udlevere sig selv i undersøgelsen.  

Vi antager, at alle respondenter er bekendt med LE15, og ligeledes kan forholde sig til en 

spørgeskemaundersøgelse og give deres mening til kende. 

Vi kunne have ønsket os en højere svarprocent, men mener at en opnåelse på 59,3 % er tilfredsstillende for 

undersøgelsens resultater. Skulle vi have opnået en højere svarprocent og derved minimeret bortfaldet, 

kunne vi have kontaktet alle telefonisk.  

Vi mener derfor ikke, at bortfaldet afviger væsentligt og derved er de, der har deltaget repræsentative for 

undersøgelsen.  

8.6 Analyse af spørgeskemaundersøgelsen 
 
Analysen af spørgeskemaundersøgelsen foretages med udgangspunkt i problemformuleringens 

underspørgsmål 1 og 2. Vi analyserer hvert underspørgsmål for sig. Den fulde spørgeskemaundersøgelse 

kan ses i (bilag 4:83), hvorfra vi vil inddrage relevante grafer i analysen. Ved behandlingen af resultaterne, 

har vi valgt at filtrere de hhv. 7 respondenter fra, der har afvist at besvare spørgeskemaet samt de 7, hvor 

svaret er ufuldstændigt. 

Af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen fremgår det, at 76 ud af 96 respondenter blev 

ledelsesevalueret ud fra Region Hovedstadens 360 graders ledelsesevaluering i 2015 og at 58 ud af 96 

respondenter, har ledelsesevalueret deres nærmeste leder (bilag 4:84).  

Som beskrevet ovenfor, har vi manuelt opgjort data for gruppen af oversygeplejersker. Disse data, vil blive 

nævnt i relation til nedenstående og relevante diagrammer.  

8.6.1 Problemformuleringens underspørgsmål 
1. Hvordan oplever, over- og afdelingssygeplejersker, at der følges op på egne og nærmeste leders 
resultater?   
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Spørgsmål 1: Har du drøftet resultaterne af din Ledelsesevaluering 2015 (herefter nævnt som LE15) med dine medarbejdere? 

 

Af besvarelserne ses at 76 af respondenterne blev evalueret ud fra Region Hovedstadens 360 graders 
ledelsesevaluering 2015. 67 svarer at de har drøftet og 9 respondenter, at de ikke har drøftet deres egne 
resultater med deres medarbejdere.  

 

Spørgsmål 2: Har du drøftet resultaterne af din LE15 med din nærmeste leder? 

 

Som det fremgår af besvarelserne, har 52 respondenter fulgt op på egne resultater af LE15 med deres 
nærmeste leder. Ud fra vores manuelt opgjorte data, er 13 ud af de 52 respondenter oversygeplejersker, 
der har svaret, at de har drøftet egne resultater af LE15, med nærmeste leder. 
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Spørgsmål 3: Har du drøftet din nærmeste leders resultater af LE15?

 

Som det fremgår af ovenstående diagram, har 20 respondenter drøftet nærmeste leders resultater af LE15 
og 24 har ikke drøftet resultaterne. Ud fra vores manuelt opgjorte data er 4 ud af de 20 respondenter, der 
har drøftet nærmeste leders resultater af LE15, oversygeplejersker. 

 

 

Spørgsmål 4: Hvornår drøftede du resultaterne af din LE15 med dine medarbejdere? 
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I ovenstående diagram fremgår det hvornår respondenterne har fulgt op på LE15 med deres medarbejdere. 
56 fulgte op umiddelbart efter, at de havde modtaget resultaterne, 22 indenfor 3-6 måneder efter, 1 efter 6 
– 12 måneder og 29 angiver, at de løbende følger op på resultaterne.  

Hvornår drøftede du din LE15 med din nærmeste leder?

 

Ovenfor fremgår det hvornår respondenterne har fulgt op på LE15 med deres nærmeste leder. 50 fulgte op 
indenfor 3-6 måneder, 2 efter 6 – 12 måneder og 10 angiver, at de løbende følger op på resultaterne.  

Spørgsmål 5: Hvordan drøftede du resultaterne af din LE15 med dine medarbejdere? 
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I ovenstående diagram kan ses hvordan de 67 respondenter har drøftet resultaterne med deres 
medarbejdere. Respondenterne havde mulighed for at angive flere mulige svar, og de har samlet benyttet 
sig af 5 ud af 8 mulige svar.  

50 respondenter svarerede, at de havde drøftet resultaterne på et dialogmøde, 1 i kantinen, 36 ved et 
personalemøde, 21 i forbindelse med MUS/LUS, 5 på gangen (impulsivt), 15 ved andre mødefora og 1 
tilfældigt uden for arbejdsstedet. 

Spørgsmål 6: Hvordan drøftede du resultaterne af din LE15 med din nærmeste leder?  

 

 

I ovenstående grafer kan ses hvordan de 52 respondenter har drøftet resultaterne med deres nærmeste 
leder. Respondenterne havde mulighed for at angive flere mulige svar, og de har samlet benyttet sig af 7 ud 
af 9 mulige svar. 15 respondenter svarerede, at de havde drøftet resultaterne på et dialogmøde, 2 i 
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kantinen, 38 ved en én til én drøftelse med deres nærmeste leder, 12 ved drøftelse i større forum med et 
ledelsesteam, 24 i forbindelse med MUS/LUS15, 2 på gangen (impulsivt) og 1 ved et andet mødeforum. 

Spørgsmål 7: Hvordan har du været inddraget i at drøfte din nærmeste leders resultater af LE15? 

 

 
I ovenstående diagram fremgår det hvordan de 20 respondenter, der har svaret at de har været inddraget i 
at drøfte deres nærmeste leders resultater, er blevet inddraget. Respondenterne havde mulighed for at 
angive flere svar, og de har samlet benyttet sig af 7 ud af 10 mulige svar.  
22 respondenter svarede, at de havde drøftet resultaterne på et dialogmøde, 13 ved én til én drøftelse med 
deres nærmeste leder, 14 ved drøftelse i større forum med andre ledere, 4 i forbindelse med MUS/LUS, 1 
på gangen (impulsivt), 2 ved et andet mødeforum og 25 har svaret andet. Disse 25 andre svar fremgår ikke 
af resultaterne (side 15, under metodekritik).   

 

 

 

 

 

 

 

 

15 MUS er en Medarbejder Udviklings Samtale, LUS er en Leder Udviklings Samtale 
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Spørgsmål 8: Nævn de 3 væsentligste årsager til, at du ikke har drøftet resultaterne af LE15 med dine medarbejdere eller kun har 
drøftet resultaterne med nogle af dine medarbejdere Vælg 3 f nedenstående og prioriter 1-3, hvor 1 er bedst. 

 

Af ovenstående diagram fremgår de prioriterede årsager til hvorfor de 9 respondenter, ikke har drøftet 
resultaterne af LE15 med deres medarbejdere eller kun har drøftet dem med nogle af medarbejderne.  
 
Der er 29 individuelle svar, som respondenterne har beskrevet under andet. Disse svar fremgår ikke af 
resultaterne (side 15, under metodekritik).   

2 af respondenterne har svaret at resultaterne ikke gav mening, 1 af respondenterne at ledelsen ikke har 
fjernet nogle af mine arbejdsopgaver og dermed givet mig til at arbejde med resultaterne af LE15, 1 
respondent, at det er svært at drøfte resultaterne med medarbejderne, 6 af respondenterne, at det ingen 
mening gav, at drøfte resultaterne med nærmeste leder, 6 af respondenterne, at det ville have været 
tidsspilde at diskutere resultaterne med nærmeste leder og 2 af respondenterne mener ikke, at der er 
nogle resultater at diskutere. 
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Spørgsmål 9: Nævn de 3 væsentligste årsager til, at du ikke har drøftet resultaterne af din LE15 med din nærmeste leder. Vælg 3 af 
nedenstående og prioriter 1-3, hvor 1 er bedst.  

 

 

Af ovenstående diagram fremgår de prioriterede årsager til hvorfor de 24 respondenter, ikke har drøftet 
resultaterne af LE15 med nærmeste leder. 

Der er 23 individuelle svar, benævnt som ”andet”, der er indsat nedenfor. 16 af respondenterne har svaret, 
at de ikke blev inviteret til at drøfte resultaterne, 7 af respondenterne har oplevet at nærmeste leder ikke 
har drøftet sin ledelse, 6 af respondenterne mente ikke at Rigshospitalets Direktion har prioriteret LE15 
højt nok, 6 af respondenterne fandt det irrelevant at drøfte resultaterne, 6 af respondenterne at det ingen 
mening gav, at drøfte resultaterne med nærmeste leder, 6 af respondenterne, at det ville have været 
tidsspilde at diskutere resultaterne med nærmeste leder og 2 af respondenterne mener ikke, at der er 
nogle resultater at diskutere. 
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Svarkategorien: Respondenternes svar, ”Andet end ovenstående” 
 

1. ”I dagligdagen løber vi hurtigt for at klare dagens opgaver samt alle de administrative opgaver. Så jeg har ikke fundet 
tiden til at skabe fokus. Men det er faktisk relevant at diskutere den med sin leder samt løbende med sig selv og /eller 
sine medarbejdere.” 

2. ”Det lægges ikke op til, at drøfte LE15 fra mit niveau videre op i organisationen.” 
3. ”Jeg er på barsel og har været det siden resultaterne af LE15 kom frem.” 
4. ”Samtalen om ledelsesevalueringen blev ikke prioriteret og ”druknede ”i fusionen mellem Glostrup og Rigshospitalet og 

jeg fik ny ledelse.” 
5. ”Besvarelserne dækkede i endnu højere grad min lægelige medleders ledelse end min egen. Vi er et team, og 

medarbejderne evaluerer os samlet i besvarelserne. Jeg får desuden løbende feedback fra medarbejderne på min ledelse. 
De er ikke fedtede med evalueringer og ændringsforslag.” 

6. ”Uddybende ift. pkt. 2: For mig ville det ikke give mening at tale med klinikchefen selvom det på det tidspunkt – 
principielt var min leder, men der var heller ikke efterspørgsel – det har en stor betydning. Uddybende ift. pkt. 3: 
Spørgsmål i undersøgelsen virkede for mange af spørgsmålene irrelevante og langt fra den praksis vi har – derfor var det 
svært at tage undersøgelsen helt til sig.” 

7. ”Der er ikke lagt op til/prioriteret ressourcer til at man får personlig konstruktiv feedback og formaliseret sparring 
omkring lederevalueringen. Man kan gå i kantinen og i offentligt forum se om der er noget man kan bruge. Man får 
resultaterne og kan selv finde ud af hvad man vil gøre med dem, samtidige med at man passer sit arbejde.” 

8. ”Alt gik op in en meget ustruktureret fusion mellem Glostrup og Rigshospitalet. Ingen havde styr på noget som helst og 
ingen tog ansvar for processen. Alle kæmpede for overlevelse.” 

9. ”1). Blev ikke spurgt. 2). Indgik ikke som en del af LUS. 3). Følte ikke trang til at kommentere på resultatet, var godt 
tilfreds. Kender mine styrker og svagheder.” 

10. ”Vi har drøftet evalueringerne generelt på en afdelings sygeplejerske møde. Der var det ligesom mest relevant at tale ud 
fra dem der fik nogle dårlige tilbagemeldinger. At få det ”talt ned”. Jeg fik en fin evaluering, så der var ikke umiddelbart 
noget at drøfte fra min side, fraset det jo havde været rart med en anderkendende tilbagemeldinger fra min leder. Men 
hun har så travlt med problemstillinger, som er meget vigtigere end at jeg gerne ville anerkendes. I situationer hvor jeg 
har brug for sparring, kan jeg altid på hjælp fra min ledelse. Det er vigtigere for mig.” 

11. ”Afsnittet var i en eksistentiel krise, hvor det altoverskyggende for personalet var hospitalsfusionen, frygt for afdelingens 
overlevelsesmulighed pga. tab af fagligt udfordrende opgaver, usikkerhed om, hvorvidt afdelingens fremtidige profil ville 
være tilstrækkelig til at fastholde og rekruttere læger og sygeplejersker. Vi havde en meget grundig dialog om rorrige 
ledelsesevaluering. Derfor blev denne evaluering nedprioriteret – vi har dog talt om den uformelt.” 

12. ”Af personlige grunde var jeg fraværende i en længere periode umiddelbart i forbindelse med frigivelsen af 
undersøgelsen.” 

13. ”Har skiftet job.” 
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Spørgsmål 10: Hvorfor har du ikke drøftet din nærmeste leders resultater af LE15? 

 

 

Af ovenstående diagram fremgår de prioriterede årsager til hvorfor de 24 respondenter, ikke har drøftet 
nærmeste leders resultater af LE15. 
Der er 9 individuelle svar, som respondenterne har besvaret under andet. Disse svar fremgår ikke af 
resultaterne (side 15, under metodekritik).   

 
22 af respondenterne har svaret, at de ikke blev inviteret til at drøfte resultaterne ved et dialogmøde, 19 af 

respondenterne har ikke oplevet nærmeste leder drøfte sin ledelse med dem, 13 af respondenterne blev 

ikke inviteret til, at drøfte nærmeste leders resultater på andre måder, 3 af respondenterne mente ikke at 
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nærmeste leder prioriterede LE15 højt nok, 2 af respondenternes leder gav udtryk for at LE15 er tidsspilde, 

2 af respondenterne at der ikke er kultur for at drøfte ledelse i klinikken, 1 respondent svarer at nærmeste 

leder mener, at opfølgningen på LE15 er spild af tid og 1 respondent giver udtryk for, at nærmeste leder 

giver udtryk for, at resultaterne ikke giver mening. 

8.6.2 Analyse og delkonklusion af underspørgsmål 1 
1. Hvordan oplever, over- og afdelingssygeplejersker, at der følges op på egne og nærmeste leders 
resultater?  
  
Af besvarelserne fremgår det, at den overvejende del af respondenterne har drøftet resultaterne af LE15 

med deres medarbejdere, færre har drøftet deres resultater med nærmeste leder, og mindre end halvdelen 

har drøftet nærmeste leders resultater. Af disse fremgår det af vores manuelle data optælling, at kun 4 ud 

af 26 oversygeplejesker, har drøftet deres nærmeste leders, centerchefsygeplejerskens resultater. Ligeledes 

er det fremkommet af vores manuelle data optælling, at kun 13 ud af 26 oversygeplejersker, har drøftet 

egne resultater med nærmeste leder, centerchefsygeplejerske.  

 

I forhold til, hvornår respondenterne har drøftet resultaterne med hhv. deres medarbejdere og nærmeste 

leder, kan vi se, at langt den overvejende del af respondenterne følger op umiddelbart efter og inden for 3 

– 6 måneder efter de har modtaget resultaterne. Derudover har en del af respondenterne svaret, at de 

løbende følger op på egne resultater, dog ses det at lederne hyppigere følger op med deres medarbejdere 

end i forhold til nærmeste leder.  

 
I besvarelserne fremgår det, at den overvejende måde at drøfte egne resultater, primært er ved dialog- 

møde med medarbejderne. For drøftelse af resultaterne med nærmeste leder, foregår det overvejende ved 

én til én drøftelse eller i forbindelse med MUS/LUS.  

Drøftelse af nærmeste leders resultater, foregår ligeledes på hhv. et dialogmøde, og ved én til én drøftelse 

eller ved drøftelse i større forum med andre ledere. 

Ovenstående måder at drøfte resultaterne på, er i overensstemmelse med det der er beskrevet og 

anbefalet, i det udsendte opfølgningsmateriale fra Rambøll.  

 

De 9 respondenter, som ikke har drøftet egne resultater med deres medarbejdere, har overvejende angivet 
andre begrundelser, som desværre ikke figurerer i rapporten (side 15, under metodekritik).   

2 ud af 9 respondenter har yderligere svaret, at resultaterne ikke gav mening for dem. 

Den overvejende begrundelse for ikke, at have drøftet resultaterne af LE15 med nærmeste leder, hvilket 

der er 24 respondenter der ikke har, er at de ikke er blevet inviteret til det. Derudover har flere af 

28 
 



respondenterne svaret ”Andet end ovenstående”, se deres svar side 26. Primært begrunder de det med, at 

fusionen med Glostrup Hospital har taget fokus fra LE15, og at resultaterne ikke er blevet efterspurgt af 

nærmeste leder. Derudover er der flere respondenter, som giver udtryk for, at de finder det irrelevant, det 

giver ingen mening samt, at det er tidsspilde at drøfte resultaterne med nærmeste leder. 

 

Til spørgsmålet om hvorfor respondenterne ikke har drøftet nærmeste leders resultater, svares der 

overvejende, at de ikke har været inviteret, og at nærmeste leder ikke drøfter sin ledelse med dem.  

Derudover er der svaret, at nærmeste leder giver udtryk for at LE15 er spild af tid og at opfølgningen 

ligeledes er spild af tid, og at det ikke bidrager til at drøfte, hvad god ledelse er.  

 

Vi kan ud fra ovenstående konkludere, at der er en tendens til, at jo højere oppe i ledelses niveauerne, man 

befinder sig, jo mindre drøftes resultaterne mellem ledelsesniveauerne.  

Den primære opfølgningsmåde med medarbejderne, er på planlagte dialogmøder, som anbefales. 

Opfølgning med nærmeste leder, sker ved en én til én drøftelse eller ved MUS/LUS. 

Den opfølgning, der foregår, sker overvejende i de første måneder efter at resultaterne er modtaget. 

Derudover er der en lille gruppe af respondenter, der løbende følger op på resultaterne. Vores konklusion 

er, at lederne hyppigere følger op med deres medarbejdere, end i forhold til nærmeste leder og, at 

resultaterne drøftes mindre mellem ledelsesniveauerne, jo højere oppe i ledelsesniveauet man er. 

8.7 Problemformuleringens underspørgsmål 2 
2. Hvordan oplever over- og afdelingssygeplejersker, at LE15 har effekt på udviklingen af egen og 
nærmeste leders ledelsespraksis?  
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Spørgsmål 11: Anvender du resultaterne af din Ledelsesevaluering 2015, som et redskab til at udvikle din ledelsespraksis? 
 

 
 

Af ovenstående diagram fremgår det hvorvidt respondenterne anvender resultaterne af LE15, som et 
redskab til at udvikle deres ledelsespraksis. 20 af respondenterne har svaret i høj grad, 37 af 
respondenterne i mindre grad, 7 af respondenterne slet ikke og 12 af respondenterne kunne ikke vurdere 
det. 26 ud af de 76 respondenter, er oversygeplejersker, opgjort ud fra vores manuelt opgjorte data.  4 
svarer, i høj grad, 11 svarer i mindre grad, 7 slet ikke og 4, at det kan de ikke vurdere. 

Spørgsmål 12: Mener du, at LE15 bidrager til udviklingen af din nærmeste leders ledelsespraksis? 
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I diagrammet ovenfor fremgår det hvorvidt respondenterne mener resultaterne af LE15, bidrager til 

udviklingen af nærmeste leders ledelsespraksis. 4 af respondenter har svaret i høj grad, 36 af 

respondenterne i mindre grad, 13 af respondenterne slet ikke og 43 af respondenterne kunne ikke vurdere 

det. 26 ud af 96 respondenter, er oversygeplejersker, opgjort ud fra vores manuelt opgjorte data. 2 svarer i 

høj grad, 9 svarer i mindre grad, 2 slet ikke og 13 kan ikke vurdere det. 

Spørgsmål 13: Hvordan mener du, at resultaterne af LE15 bidrager til udvikling af din ledelsespraksis? Vælg 3 væsentligste årsager 
og prioriter således at nr. 1 er den væsentligste årsag. 
 

 
 

Af ovenstående diagram fremgår de prioriterede årsager til hvorfor de 20 respondenter, mener at 

resultaterne af LE15 bidrager til udvikling af deres ledelsespraksis. 

17 af respondenterne har svaret, at de er blevet opmærksomme på, hvilke konkrete områder de skal 

arbejde med i deres ledelse, 10 af respondenterne oplever, at blive bekræftet i at de lykkes som leder, 10 af 

respondenterne at resultaterne bidrager til mere åben drøftelse af hvad der er god ledelse, 9 af 

respondenterne er blevet mere bevidst om, hvad der forventes af dem som leder, 6 af respondenterne at 

LE15 bidrager med redskaber til, hvordan de kan udvikle sig som ledere, 4 af respondenterne at LE15 har 

styrket dem som ledere og 4 af respondenterne, at det mærkes at vedkommende arbejder med sin ledelse.  

2 af respondenterne har benyttet sig af muligheden for at beskrive evt. andre måder, hvorpå LE15 har 

bidraget til udviklingen af egen ledelsespraksis.  
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Svarkategorien: Respondenternes svar, ”Andet end ovenstående” 
 

1. Nogle af indsatsområderne benyttes på vores driftsmålstavler. 
2. ”LE15 udvikler ikke umiddelbart min ledelse. LE15 falder samtidig med Trivsel-OP, der også er en lederevaluering. LE15 

forudsætter på sin vis, at en leder ikke er i dialog med sine medarbejdere om ledelse, hvilket jeg mener, er en af lederens 
vigtigste opgaver. Trivsel-OP er tilstrækkelig til en anerkendende dialog, om bl.a. ledelse og trivsel. Der bliver brugt for 
mange ressourcer, tid og penge på at gennemføre begge evalueringer. Det kan have en negativ effekt at blive ved med at 
spørge medarbejderne om de samme spørgsmål. Vi er i Sundhedsvæsenet meget travle og skal derfor prioritere skarpt i 
forhold til, hvad effekten er af det vi bruger tid på. MUS-samtaler og løbende dialog er fulgt tilstrækkeligt til at have 
løbende fokus på ledelse og dialog.”   

 
Spørgsmål 14: Nævn de 3 væsentligste årsager til, at resultaterne i mindre grad eller slet ikke bidrager til udvikling af din 
ledelsespraksis. Vælg 3 af nedenstående og prioriter 1-3, hvor 1 er bedst.  
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I ovenstående 2 diagrammer fremgår de prioriterede årsager til, at respondenterne i mindre grad eller slet 

ikke mener, at resultaterne bidrager til udvikling af egen ledelsespraksis.   

23 af respondenterne har svaret, at LE15 kun er et øjebliksbillede, 14 af respondenterne at der ingen 

opfølgning på deres LE15, 10 af respondenterne svarer at de ret hurtigt glemmer tilbagemeldingerne, 8 af 

respondenterne, at spørgsmålene er langt fra deres daglige praksis, 5 af respondenterne at undersøgelsen 

ikke er anonym, hvorfor de ikke har tillid til resultaterne, 8 af respondenterne at LE15 er en evaluering af 

dem som person mere end deres ledelsespraksis, 4 af respondenterne at LE15 er tidsspilde, 4 af 

respondenterne at deres ledelse ikke støtter op om deres ledelsesevaluering og 4 af respondenterne at 

resultaterne ikke giver mening for dem.  

Derudover har 44 af respondenterne svaret ”Andet end ovenstående”, hvoraf der er 15 af disse 

respondenter, der har benyttet sig af muligheden for at beskrive det, hvilket fremgår af citaterne nedenfor. 

 
Svarkategorien: Respondenternes svar, ”Andet end ovenstående” 

1. ”Lav svarprocent: 54 %, spørgsmål omkring Fokus og forenkling, som på dette tidspunkt ikke var nået ud til klinikkerne og 
i særdeleshed almindelige medarbejdere på spørgetidspunktet.” 

2. ”Jeg oplever at dele af spørgsmålene er uden sammenhæng med mit daglige virke som offentlig leder med ansvar for 
kerneopgaven og det at skabe offentlig værdi. Dele af spørgsmålene går i højere grad på kontrol af mig end på en brugbar 
feedback om min ledelse. Endelig synes jeg i høj grad at undersøgelsen bærer præg af en politisk beslutning om kontrol af 
eksempelvis implementering af regionsbestemte driftsmål.” 

3. ”Kun 37 % svarede fordi de ikke var anonyme. Anonymitet er ikke rimeligt for de tidligere år blev svarmuligheden brugt 
som retten til at sige hvad som helst, uden at det havde konsekvenser.” 

4. ”Jeg besidder ikke stillingen mere og har skiftet job, som kræver nogle andre ledelseskompetencer som ikke kan relateres 
til Ledelsesevalueringens resultater.” 

5. ”Ikke så meget nyt i forhold til det vi taler om i hverdagen og de tilbagemeldinger jeg får løbende og ved MUS, men en 
udmærket mulighed for at gøre status.” 

6. ”Målt på driftsmålstyring som ikke var implementeret.” 
7. ”Det har jeg svaret på allerede.” 
8. ”Jeg har skiftet job siden evalueringen, der var meget præget at en kaotisk tid på daværende afdeling, med meget 

anstrengende patient forløb.” 
9. ”Da 3 min medarbejdergruppe er sammensat af ledere, sygeplejespecialist, projektsygeplejerske som alle har et 

forskelligt fokus og måske også forventning dertil kommer at gruppen er meget lille og det derfor kan være svært at 
generalisere.” 

10. ”LE15 omhandlede alt for meget Regionenes strategi, som endnu ikke var kommet ud til afsnittene.” 
11. ”LE15 kan ikke stå alene som evalueringsværktøj. Jeg bruger det sammen med tilbagemeldinger i hverdagen og fra MUS.” 
12. ”Har gennemgået ledelsesevalueringer mange gange og bruger den som en Audit på min ledelse (check et om alt stadig 

er i orden) jeg er opmærksom på at det er et øjebliksbillede. Savner at der er en ledelseseudviklingsstrategi på tværs af 
regionens hospitaler. Det er fint med ledelsesevalueringer, men hvis regionen vil god ledelse og mener at god ledelse gør 
en forskel skal de også gennemtænke prioritering ift. uddannelse af ledere. Her tænker jeg på andet uddannelses niveau 
end det der er i kursusforløb som ”ledelse af patientforløb”, ” ledelses talent”, ” ledelse af ledere” etc. Disse forløb er 
gode men ikke gode nok. ” 

13. ”Meget positiv evaluering – svært at gøre andet.” 
14. ”Det var en rigtig positiv evaluering og vi arbejdede samtidig med opfølgningen på Trivsel-OP.” 
15. ”Omstrukturering og jeg oplever desværre ikke alle medarbejdere deltager så billedet er meget lille.” 
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Spørgsmål 15: Beskriv, gerne med eksempler, hvordan du oplever, at LE15 bidrager til udvikling af din nærmeste leders 
ledelsespraksis. Vælg 3 væsentligste årsager og prioriter således at nr. 1 er den væsentligste årsag. Giv gerne eksempler 

 

Af ovenstående diagram fremgår årsagerne i prioriteret rækkefølge til hvordan de 4 respondenter, oplever 

at LE15 bidrager til nærmeste leders ledelsespraksis.    

8 af besvarelserne fra de 4 respondenter har svaret ”Andet end ovenstående” hvor 2 af besvarelserne er 

uddybet. Se nedenfor. Derudover har 1 respondent svaret at LE15 generelt har styrket nærmeste leders 

ledelsespraksis og 1 respondent, at nærmeste leder arbejder målrettet med resultaterne af LE15, 1 

respondent at LE15 har givet nærmeste leder konkrete værktøjer og 1 respondent, at min nærmeste leder 

er blevet mere bevidst om, hvad der forventes af vedkommende som leder. 
 

 
Svarkategorien: Respondenternes svar, ”Andet end ovenstående” 
 

1. ”En fusion lige i forbindelse med LE15 indebar at nærmeste leder ikke længere var min nærmeste leder. Derfor blev der 
ikke afholdt dialogmøder vedrørende LE15, og det er svært at svare på disse spørgsmål”. 

2. ”Min leder har ikke ønsket at drøfte LE15 og jeg har svært ved at se, hvordan lederen anvender den.” 
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Spørgsmål 16: Nævn de 3 væsentligste årsager til, hvorfor du i mindre grad eller slet ikke oplever, at LE15 bidrager til udvikling af 
din nærmeste leders ledelsespraksis. Vælg de 3 væsentligste årsager og prioriter således at nr. 1 er den væsentligste årsag. 

 

I nedenstående diagram fremgår årsagerne til at 49 respondenter i mindre grad eller slet ikke mener, at 

resultaterne bidrager til udvikling af nærmeste leders ledelsespraksis.   

Respondenterne blev bedt om at vælge 3 væsentlige årsager, i prioriteret rækkefølge. Som 1. prioritet har 

14 svaret, at de ikke kender nærmeste leders resultater af LE15, 6 at undersøgelsen ikke er anonym og at 

de derfor ikke har svaret ærligt på spørgsmålene, 4 at LE15 er en evaluering af nærmeste leder som person 

og ikke vedkommendes ledelsespraksis, 4 at nærmeste leder giver udtryk for at LE15 ikke giver mening for 

hende/ham. 21 respondenter har svaret andre måder hvorpå LE15 i mindre grad eller slet ikke, har bidraget 

til udviklingen af nærmeste leders ledelsespraksis, hvoraf 17 har uddybet dette. (se fritekst under diagram) 

 
Svarkategorien: Respondenternes svar, ”Andet end ovenstående” 
 

1. ”Hun var ikke modtagelig.” 
2. ”Jeg tror at resultatet har betydning her og nu, når man modtager den. Men den bliver hurtigt glemt, da der er så mange 

driftsmæssige udfordringer, som tager energi fra andet.” 
3. ”Ledelsesform og ledelsesrum er ændret meget indenfor det sidst år pga. fusion” 
4. ”Besvarelserne var anonyme og flere står ikke frem og giver forklaring. Derfor er det svært for hende at tage aktion på 

emnerne, andet end at tage det op bredt. Herefter udfaser emnerne uden nærmere fokus.” 
5. ”Uden invitation til at drøfte nærmeste leders evaluering valgte, jeg at spørge direkte om det kunne give mening. Svaret 

var ”nej” da vedkommende ikke havde været længe i sin funktion. NB: Nærmeste leder er centerchefsygeplejerske.” 
6. ”Man vælger sine kampe med omhu, især fordi en ledergruppe er væsentligt mindre end en personale gruppe. Og nogle 

svar stikker ud. En kollega havde svaret, at hun følte sig moppet. Da emnet blev taget op, kommenterede en af de 
kollegaer, som stod bag den dårlige tone” ”hvem er det dog som føler sig moppet?” 
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7. ”Generelt mener jeg Ledelsesevalueringen er udtryk for et øjebliksbillede og ikke et meningsfyldt ledelsesredskab. Det 
bliver for overordnet og det medarbejderne bliver spurgt om, er ikke det der fylder i hverdagen, så svarene bliver ofte lidt 
vævende.” 

8. ”Afventer pension indenfor de nærmeste år.” 
9. ”Jeg husker ikke at vi drøftede denne, hvorimod lederevalueringen i 2012 blev drøftet som et dialogmøde og brugt 

konstruktivt (samme leder)” 
10. ”Jeg skiftede job umiddelbart efter evalueringen.” 
11. ”Det har jeg svært ved at vurdere.” 
12. ”Jeg synes slet ikke, at hun tog projektet alvorligt. Det var som om det kun galt for mellemlederne. Hendes egen 

evaluering blev meget kort gennemgået og der var ikke rigtig mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Tror det beror 
på, at hun egentlig fik en ganske fin evaluering og at hun umiddelbart efter skulle på pension. Derfor var der jo alligevel 
områder, som kunne være værd at diskutere overordnet.” 

13. ”Der var fremlæggelse af resultaterne i ledelsesforum i Klinikken, men ikke nogen egentlig drøftelse.” 
14. ”Jeg syntes ikke at spørgsmålene var relevante og en del handlede om tavlemøder, hvilket ikke var indført på 

Rigshospitalet, da evalueringen blev foretaget.” 
15. ”Min leders lederevaluering var så god – at der ikke var meget at drøfte.” 
16. ”Jeg er i løbende dialog med min nærmeste leder og tager ansvar for at tale med ham om hans ledelse og vores 

samarbejde. Vi har ikke behov for en lederevaluering.” 
17. ”Synes ikke spørgsmålene var dækkende. Ikke kendskab til hvordan svarene vil blive brugt.” 

 

8.7.1 Analyse og delkonklusion af underspørgsmål 2  

2. Hvordan oplever over- og afdelingssygeplejersker, at LE15 har effekt på udviklingen af egen og 

nærmeste leders ledelsespraksis? 

 

Af resultaterne fremgår det at 20 ud af 76 respondenter svarer, at de i høj grad anvender resultaterne LE15 

til at udvikle deres ledelsespraksis. 56 af respondenterne svarer, at de i mindre grad, slet ikke eller ikke kan 

vurdere om de anvender resultaterne. Der er 2 af respondenterne der har benyttet sig af, at tilføje 

kommentarer, hvoraf det fremgår, at den ene ikke kan anvende resultaterne trods det at indgangen til 

spørgsmålet var positivt.   

De 20 respondenter som svarede, at resultaterne fra LE15 bidrager til udvikling af egen ledelsespraksis, 

svarer, at den primære årsag er, at de er blevet opmærksomme på hvilke konkrete områder de skal arbejde 

med i deres ledelse. De øvrige væsentligste årsager er, at de er blevet mere bevidste om, hvad der 

forventes af dem som leder og ligeledes at LE15 bidrager til mere åben drøftelse af, hvad god ledelse er. 4 

ud af 96 respondenter har primært svaret ”Andet end ovenstående” til, at LE15 bidrager til nærmeste 

leders udvikling. 2 af respondenterne har begrundet deres svar, men af disse fremgår det, at LE15 ikke har 

bidraget positivt til deres nærmeste leders udvikling.   

Af resultaterne fremgår det at 92 ud af 96 respondenter svarer, at de i mindre grad, slet ikke eller ikke kan 

vurdere om LE15 har bidraget til nærmeste leders udvikling. Langt den overvejende del af respondenterne 

har svaret ”Andet end ovenstående”. Disse begrundelser viser stor variation, der dækker over årsager som 
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fusion, LE15 er et øjebliksbillede, nærmeste leder giver udtryk for, at LE15 ikke er et meningsfyldt 

udviklingsredskab samt, at spørgsmålene er langt fra daglig praksis. Udover andet end ovenstående, svarer 

flere af respondenterne, at de ikke kender resultaterne af LE15 for deres nærmeste leder, hvorfor de ikke 

ved, hvad de skal lægge mærke til. 

Sammenfattende kan vi ud fra ovenstående resultater konkludere, at der generelt er et minimalt udbytte af 

LE15. Resultaterne viser, at kun 25 % af respondenterne giver udtryk for, at de anvender resultaterne af 

LE15 til udvikling af egen ledelsespraksis. De respondenter, der har det største udbytte, og derfor har den 

største effekt af udviklingen af deres ledelsespraksis er afdelingssygeplejerskerne. Vores resultater viser, at 

man bedst kan vurdere effekten af egen ledelsesudvikling, og kun få respondenter er i stand til at vurdere 

nærmeste leders ledelsesudvikling, fordi de ikke kender resultaterne. 

9. Teori 

Vi har valgt nedenstående teorier til analyse af vores eliteinterviews (side:47)  

Yukl har vi anvendt på baggrund af hans studier med udgangspunkt i 360 graders ledelsesevalueringer og 

Patton er valgt pga. hans to forskellige tilgange til evaluering, den traditionelle og den udviklende. 

Weick er valgt da hans teori om ´”meningsskabelse” bidrager til at forstå, hvorfor over- og 

afdelingssygeplejerskerne agerer som de gør. Væksthus for Ledelse har vi valgt at medtage, til trods for at 

det ikke er en ”teori”, men defineret som en guide til ledelsesevalueringer i kommuner og regioner. Den er 

baseret på forskellige litteraturstudier.  

9.1 Patton, Michael Quinn 
Evalueringsteori 

Michael Quinn Pattons teori omkring evaluering16 beskriver, at da verden konstant forandrer sig, vil 

målbare evalueringer have en kort levetid, samt at ikke alle former for evalueringer er til nogen gavn. 

Mange former for evaluering er fjenden til social udvikling. 

Patton beskriver to forskellige tilgange til at evaluere, den traditionelle evaluering og den udviklende 

evaluering, hvor nedenstående tabel illustrer måden, hvorpå de adskiller sig fra hinanden. 

 

16 Patton, Michael Quinn,  , The Nonprofit Quarterly, Spring 2007, vol. 13,  
“Evaluation for the Way We Work”. Herefter benævnt: (Patton, 2007) 
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Traditional evaluation 

 

Complexity-based, developmental evaluation 

Render definitive judgments of success or failure. Provide feedback, generate learnings, support 

direction or affirm changes in direction. 

 

Measure success against predetermined goals Develop new measures and monitoring 

mechanisms as goals emerge & solve 

 

Position the evaluator outside to assure 

independence and objectivity. 

Position evaluation as an internal, team function 

integrated into action and ongoing interpretive 

processes. 

 

Design the evaluation based on linear cause-effect 

logic models. 

 

Design the evaluation to capture system dynamics, 

interdependencies, and emergent interconnections. 

 

Aim to produce generalizable findings across time 

and space. 

Aim to produce context-specific understandings 

that inform ongoing innovation 

Accountability focused on and directed to external 

authorities and funders. 

 

Accountability centered on the innovators’ deep 

sense of fundamental values and commitments. 

Accountability to control and locate blame for 

failures. 

Learning to respond to lack of control and stay in 

touch with what´s unfolding and thereby respond 

strategically. 

 

Evaluator determines the design based on the 

evaluator´s perspective about what is important. 

The evaluator controls the evaluation. 

Evaluator collaborates with those engaged in the 

change effort to design an evaluation process that 

matches philosophically and organizationally. 

 

Evaluation engenders fear of failure. Evaluation supports hunger for learning. 

 

                                                                                                                                                                 (Patton 2007: 2-3) 

38 
 



Traditionel evaluering følger et planlagt forløb, hvor målet er at producere forudbestemte og generaliser 

bare mål, som der efterfølgende evalueres på. Ud fra denne evaluering konkluderes om man har nået 

målet, hvilket kan foregå i et stabilt miljø. 

 

Ingen af disse traditionelle kriterier, som den traditionelle evaluering indeholder, mener Patton dog giver 

mening i miljøer, hvor der er konstante forandringer. 

 

Personale i disse miljøer ønsker ikke et stillestående miljø, men en løbende dialog og lærende miljø med 

løbende justeringer og forandringer. De stræber ikke efter, at hvis du gør ”x” så får du ”y”. De ser en verden 

med mange årsager, forskellighed i slutresultater, uforudsigelighed i interventioner, hvilket de synes er en 

spændende og ønskelig verden. 

 

De forventer altid at skulle udvikle og skabe ændringer, men ifølge Patton forestiller de sig ikke, at udvikling 

og ændringer nødvendigvis er ensbetydende med forbedringer. 

Patton beskriver, at forretningsledere har brug for præcise og omfattende oplysninger til at udføre deres 

rolle, men samtidig med siger han, at disse ”præcise” oplysninger er så komplekse i dag, at det ikke er 

umagen værd, at bruge for meget tid på data og evaluering. Dette begrunder han med, at pga. den store 

variation i data, er det ikke nøjagtigheden og mængden af data der er mest vigtig i forhold til, at måle på 

den udøvende i forbindelse med en evaluering, det er hvordan informationen bliver fortolket. Patton 

konkluderer, at den overordnede chefs rolle, er ikke kun at tage beslutninger, men at vise ”vejen” og 

motivere andre i lyset af uklarheder og modstridende krav.  Chefen skal ”danne lige så meget mening”, for 

sine medarbejdere, som han skal informere dem. 

Ud fra den udviklende evaluering ændrer man på noget, fordi der er sket en forandring. Dette er ikke 

ensbetydende med at den måde man gjorde tingene på tidligere var forkert, men at ”verdenen” har ændret 

sig, hvorfor man må gøre tingene på en anderledes måde nu. 

 

” We did the best we knew, how with what we knew and the resources we had”. Now we are at a different 

place in our development – doing and thinking different things.  

That`s development. That`s change. But it`s not necessarily improvement” (Patton, 2007:6) 
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9.2 Yukl, Gary 
Evalueringsteori 

Yukl17 giver udtryk for, at være leder i dag kræver flere og flere færdigheder og, at lederen udvikler sig 

løbende sammen med sin organisation.  

En 360 graders ledelsesevaluering kan anvendes til forskellige formål, men dens primære anvendelse er til 

at vurdere lederes styrker og udviklingsmæssige behov. En grundlæggende antagelse af feedback-

programmer er, at de fleste ledere mangler præcis viden og adfærd, og at en ledelsesevaluering kan 

forbedre dette. 

Ved en 360 graders evaluering modtager lederen viden om deres viden og adfærd. Spørgeskemaerne, der 

anvendes til en 360 graders ledelsesevaluering, kan være udfærdiget til en specifik organisation, men de 

fleste organisationer benytter standardiserede spørgeskemaer.  

Resultaterne vil være mere præcise, når spørgsmålene der stilles giver mening, og er lette at observere. 

Yukl giver udtryk for at langt de fleste færdigheder, udvikles ved hjælp af egen læring i egen organisation i 

stedet for specifikke uddannelser.  

Flere undersøgelser har konkluderet at læring gennem erfaring, er afhængig af udfordringer i ens 

arbejdsopgaver, variationen af opgaver og kvaliteten af feedback.  

360 graders ledelsesevalueringer anvendes primært til, at give en feedback på styrker og svagheder og 

dermed udviklingsmæssige behov, for den enkelte leder. 

Målrettet feedback kræver, at de der skal evaluere en person, mødes og interagerer med hinanden hyppigt 

og over længere perioder, og derved giver respondenten mulighed for at besvare spørgsmålene mere 

optimalt.  

Respondenterne har ligeledes bedre mulighed for at give en brugbar feedback, hvis de forstår formålet 

med undersøgelsen samt hvordan resultaterne vil blive brugt. Svarene vil legeledes være mere korrekte, 

hvis de udelukkende skal anvendes i udviklingsøjemed og ikke som en del af en performance bedømmelse. 

Den mest brugte måde at illustrere resultaterne på er, at ”highlighte” yderpunkterne i forhold til egne 

resultater og respondenternes. Hvis ens egen evaluering at egne egenskaber er markant højere end 

17 Yukl, Gary, “Leadership in organizations”, 2013, Pearson Education Limited. Herefter benævnt: (Yukl: 2013) 
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respondenternes vurdering, indikerer dette, at der muligvis er behov for yderligere udvikling på dette 

område.  

Udbyttet af evalueringer afhænger ikke kun af typen af en evaluering, men også i høj grad af, på hvilken 

måde evalueringerne præsenteres. De tre mest benyttede måder er: 

• Lederen modtager evalueringsrapporterne og skal selv arbejde videre med resultaterne. 

• Lederen modtager evalueringsrapporterne og der er planlagt opfølgning med en facilitator eller 

nærmest leder 

• Lederen deltager i en gruppe med andre ledere, hvor en facilitator er behjælpelig sammen med 

gruppen at gøre deres evalueringer anvendelige – at oversætte dem. 

Et studie af Yukl har vist, at det største udbytte af opfølgningen af en 360 graders ledelsesevaluering, sker 

ved én til én feedback. Dette kan ske via ens nærmeste leder eller en facilitator. 

På trods af den stigende anvendelse af 360 graders evalueringer, er der fortsat diskussion om udbyttet af 

evalueringen.  

Nogle studier viser, at evalueringen havde en positiv effekt på ledere, andre studier viste det modsatte.  

Mere research er nødvendig for at undersøge, hvilken evalueringsform der er den bedste, samt hvilken 

form for opfølgning, der giver det bedste udbytte. 

 

9.3 Weick, Karl E. 
Teori om ”Sensemaking” 

Weick18 arbejder med begrebet “sensemaking”, meningsskabelse, hvilket han definerer som værende 

fremstillingen af, eller skabelsen af mening. Ifølge Weick, er mening ikke noget mennesker har, men noget 

der skabes, fremstilles og konstrueres. Skabelse af mening handler om at give ”noget” mening, dvs. at 

skabe en forståelse, fortolkning og placere dette ”noget”’ i en sammenhæng. 

Skabelsen af mening, er knyttet til det at handle, og Weick ser handling som en betingelse for 

meningsskabelsen (Weick 1995: 30). 

Behovet for meningsskabelse afhænger af, hvilke sammenhænge denne foregår i. Ifølge Weick sker 

meningsskabelse i organisationer oftere end i hverdagslivet. Dette skyldes, at der i det organisatoriske liv 

18 Weick, C., ”Sensemaking in Organizations”, California, 1995. Herefter benævnt: (Weick,1995) 
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bliver sat spørgsmålstegn ved langt mere end der gør uden for det organisatoriske liv og den 

medarbejdertype, som vi arbejder med, har et stærkt behov for, at ”det skal give mening”. 

 

Weick beskriver ligeledes, at skabelsen af mening kan anses som en cyklus. Denne cyklus begynder, når 

individer bevidst og ubevidst former forventninger og antagelser om fremtidige begivenheder. Hvis disse 

forventninger ikke opfyldes, hvis de ikke stemmer overens med de faktiske begivenheder, er der tale om en 

anledning til meningsskabelse. Skabelsen af mening er en kognitiv aktivitet, og det er denne aktivitet, der 

bliver afbrudt og derigennem afføder behov for revurdering af eksisterende mening. Eksempelvis, vil der i 

forbindelse med forstyrrelser eller afbrydelser af rutiner, være behov for at danne ny mening eller 

fortolkning, idet det ikke er muligt at fastholde meningen.  

 

Weick beskriver, at der er mindst syv vigtige karakteristika ved meningsskabelse. Han påpeger, at disse syv 

karakteristika kan være en retningslinje ved undersøgelser af meningsskabelse, da de hjælper til at forstå, 

hvad meningsskabelse er, og hvordan det sker (Weick 1995: 17-18). Disse er således egenskaber, der er 

med til at forme meningsskabelsen. 

• Meningsskabelse er en social kontekst 

• Meningsskabelse tager udgangspunkt i identitet 

• Meningsskabelse sker retrospektivt 

• Meningsskabelse er fokuseret på og udgår fra ledetråde – ”cues” 

• Meningsskabelse er en kontinuerlig proces 

• Meningsskabelse er drevet af plausibilitet - og ikke af akkuratesse 

• ”Enactment”, at skabe i handling mens vi tænker, er centralt i meningsskabelse     

9.4 Væksthus for ledelse 

KL, Danske Regioner, KTO og Sundhedskartellet har i fællesskab udarbejdet en guide, ”Ledelsesevaluering, 

en guide til ledelsesevaluering i kommuner og regioner” 19, der er målrettet kommunale og regionale 

arbejdspladser. Guiden henvender sig primært til alle i kommuner og regioner, der skal være med til at 

beslutte, tilrettelægge, gennemføre og følge op på ledelsesevalueringer. 

Hvis en evaluering skal lykkes, må evalueringen håndteres med professionel omhu i alle sine faser. Dette 

indebærer, at nedenstående ti generelle principper for god ledelsesevaluering som minimum, skal være 

opfyldt og tænkes ind i ledelsesevalueringens samlede forløb – fra planlægning til dialog og opfølgning. 

19 Væksthus for Ledelse, Ledelsesevaluering, en guide for kommuner og regioner, oktober 2008. Herefter benævnt: 
(Væksthus for Ledelse:2008) 
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• Fast forankring 

• Tydeligt formål 

• Tidlig involvering 

• Gennemtænkt metodevalg 

• Klare spilleregler 

• Grundig kommunikation 

• Systematisk opfølgning 

• Fokus på udvikling 

• Opmærksomhed om ledelsesvilkår 

• Nødvendig support 

10. Kvalitativ metode - Eliteinterviews   
Eliteinterviews er interviews med ”personer, der er ledere eller eksperter og som sædvanligvis beklæder 

magtfulde stillinger” (Kvale, 2009:167)20. Stillingen som ekspert eller leder betyder, at der er særlige 

overvejelser intervieweren skal gøre sig forud for interviewet. Inden interviewet er begyndt, er der 

etableret et ”asymmetrisk magtforhold”. Dette sker på grund af informantens forholdsvis stabile og 

magtfulde stilling eller viden indenfor det givne emne. Ydermere kan det forekomme, at elitepersonen 

er vant til at være informant. Dette kan medvirke til, at elitepersonen er i stand til, at komme til 

besvarelser eller ”indlæg der kan fremme de synspunkter de ønsker at kommunikere ved hjælp af 

interviewet”.  

Alle vores interviewpersoner, informanter, er eliteinformanter, da de alle er ledere og har viden om 

emnet. Det asymmetriske magtforhold som Kvale og Brinkmann omtaler, mener vi ikke får betydning, 

da vi dels selv er ledere og ligeledes har erfaring og bred viden om undersøgelsens emne.  

Data indhenter vi ved hjælp af interviews (Kvale 2015, s. 20)21, baseret på semistrukturerede 

interviewguides, der strukturerer de 7 elite interviews. Vi har udformet individuelle interviewguides (bilag 8 

– 14:103) til de forskellige informanter vi interviewer. Vores interviewundersøgelse udformer vi ud fra 

Kvales 7 trin (Kvale 2015, s. 155) – 1. Tematisering, 2. Design, 3. Interview, 4. Transskription, 5. Analyse, 6. 

Verifikation og 7. Rapportering. 

20 Kvale, S. og Brinkmann, S., (2009), ”InterView – Introduktion til et håndværk”, 2. udgave, Hans Reitzels forlag. 
Herefter benævnt: (Kvale, 2009). 
21 Kvale, S. og Brinkmann, S., (2015), ”InterView – Det kvalitative forskningsinterview som håndværk”, 3. udgave, Hans 
Reitzels forlag. Herefter benævnt: (Kvale, 2015) 
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De semistrukturerede interviewguides baseres på tematikker, der er fremkommet af resultaterne fra 

spørgeskemaundersøgelsen, som vi ønsker at få mere viden om, og som sikrer at problemformuleringen 

kan besvares. Spørgeguiden udarbejdes med undersøgelses- og interviewspørgsmål (bilag 8 – 14:103 ). 

Vores begrundelse for en semistruktureret interviewguide er, et ønske om at have mulighed for at afvige 

fra interviewguiden. Vi vil være opmærksomme på, at give plads til spontane, levende og uventede svar 

(Kvale 2009:151), samt at have en deduktiv tilgang (deduktiv analysestrategi) til interviewene. Ved en 

deduktiv analysestrategi, analyseres ud fra klart definerede begreber og forventninger, (Jakobsen og 

Harrits, 2010).22  Dette giver mulighed for at genere klare koder, hvor koderne er opstillet inden selve 

kodningen, hvilket er en analyseteknik, som vi anvender. Ved anvendelse af eliteinterviews spørges der 

ligeledes ind til holdninger, overbevisninger og værdier og vi er ligeledes bevidste om, at ved 

eliteinterviews, kan eliteinformanterne selv ”finde ud af at svare” på de stillede spørgsmål, hvilket betyder 

at det er vigtigt at spørgeguiden er åben, så de stillede spørgsmål ikke puttes i ”lukkede svarbokse”. 

Fordelen ved at vælge kodning er, at den kan give os et overblik over vores transskriberede interviews 

(Kvale 2015:263). Kodning fører ofte til kategorisering, hvorved meningen i lange interviewudsagn, 

reduceres til nogle få enkle kategorier.  

Efter kodningen foretages meningskondensering, hvilket er en analysemetode bestående af fem stadier; 

formålet er, at reducere kvalitative data til kortfattede formuleringer. Interviewet gennemlæses for, at få 

en fornemmelse af helheden, interviewet inddeles i meningsenheder, dominerende temaer kategoriseres 

og væsentlige temaer i interviewet knyttes sammen i beskrivende udsagn. Til sidst fortolkes 

meningsenhederne i forhold til at besvare undersøgelsesspørgsmålene (Kvale, 2006: 192). Vores 

fænomenologiske tilgang til undersøgelsen fordrer, og er afgørende for, at vi finder righoldige og 

nuancerede beskrivelser, af de undersøgte fænomener i interviewpersonernes udsagn. Vores 

analyseresultater sammenskriver vi i et skema med angivelse af temaer. (Kvale 2015: 270).  

 

10.1 Udvælgelse af informanter 

Vi har som beskrevet valgt, at supplere vores spørgeskemaundersøgelse med syv eliteinterviews. Dels for at 

få uddybet svarene i vores spørge skemaundersøgelse samt selve baggrunden for LE15. 

22 Leth Jakobsen, M. og Harrits, G. S. (2010). Kvalitativ analyse: kodning og dybtgående tekstanalyse, i L. Bøgh 
Andersen m.fl. (red.) Metoder i Statskundskab, (Per Møller Hansen og Robert Klemmensen), Hans Reitzels forlag. 
Herefter benævnt: (Jakobsen og Harrits, 2010). 
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Vores ønske var at interviewe 2 over- og 2 afdelingssygeplejersker, en ansat fra Rambøll, som havde været 

involveret i designet af Region Hovedstadens 360 graders ledelsesevaluering, en specifik koncerndirektør 

fra Region Hovedstaden, som har været involveret i LE15, samt en sygeplejefaglig vicedirektør på 

Rigshospitalet. Alle informanter kontaktede vi på mail. 

2 af de personer, som vi ønskede at interviewe, havde videresendt vores henvendelse til anden person. 

Dette betød, at vores informanter i stedet blev henholdsvis en koncerndirektør fra Region Hovedstaden, 

der ikke havde været involveret i LE15, og en HR chef fra Region Hovedstaden, der har samarbejdet med 

Rambøll om LE15. 

 

De to over- og de to afdelingssygeplejersker, blev samplet ud fra deres besvarelse af det udsendte 

spørgeskema. De blev valgt ud fra, at de repræsenterede yderpunkterne, variationen af den samlede 

”populations” holdninger, med en overvejende positiv og en overvejende negativ holdning til LE15. Da vi 

ikke kunne få denne viden via Enalyzer, har vi manuelt gennemgået og sorteret de 96 indkomne 

respondenters besvarelser. I forbindelse med udsendelse af spørgeskemaet, blev alle respondenter oplyst 

omkring muligheden for, at vi efterfølgende ville tage kontakt til dem, i forhold til uddybende interviews. 

Efter udvælgelsen af de 4 informanter, kontaktede vi dem på mail. Alle accepterede at deltage i et 

interview. Alle 4 informanter blev sikret anonymitet og interviewene foregik på Rigshospitalet, afsides 

informanternes egne klinikker.  

 

De øvrige 3 informanter fremgår ikke med navns nævnelse i opgaven, men pga. deres stillinger kan deres 

anonymitet ikke sikres, hvilket de er orienteret om, og er indforstået med. Disse interviews foregik på 

informanternes arbejdssteder.  

10.2 Interview undersøgelse 
Alle syv interviews, besluttede vi skulle have en varighed på ca. 20 minutter. Alle interviews blev optaget på 

bånd, og efterfølgende transskriberet i sin fulde længde (bilag 8 – 14:103), hvilket informanterne blev 

informeret om og accepterede. Ligeledes fik alle syv informanter efterfølgende, tilsendt det transskriberede 

interview til gennemlæsning og godkendelse, hvorefter interviewene blev slettet. 

Vi valgte, at den samme person interviewede alle syv informanter, for dermed at bruge den opnåede 

erfaring og ”rutine” i de efterfølgende interviews. Den anden person havde til opgave, at sikre overholdelse 

af tiden, funktionaliteten af båndoptageren, og at vi kom omkring spørgsmålene i interviewguiden. I selve 

interviewsituationerne, var vi bevidste om, at skabe en åben og imødekommende  interviewsituation.  
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10.3 Metodekritik af eliteinterviews 
Vi ville gerne have interviewet en medarbejder fra Rambøll, som er det firma, der stod for selve udviklingen 

af LE15, men dette lykkedes ikke, og vi blev i stedet henvist til HR-chefen i Region Hovedstaden.  

I forhold til varigheden af interviewene oplevede vi, at de afsatte 20 minutter gik hurtigt, da informanterne 

formulerede lange svar på alle spørgsmål. Dette afstedkom oplevelsen af, at det var nødvendigt at have 

meget fokus på tid, for at sikre, at vi nåede omkring alle spørgsmålene og, at vi hos alle informanterne altid 

fik spurgt i dybden. På baggrund af dette, har vi efterfølgende konkluderet, at hvis vi havde lavet et pilot-

interview, havde vi muligvis planlagt vores interviews til, at var længere end de 20 minutter eller havde 

udfærdiget en mere simpel interviewguide. 

På trods af dette er vores vurdering, at alle interviews, har bidraget med yderligere og væsentlig viden til 

brug for opgaven.  

10.4 Behandling af data fra eliteinterviews 
Interviewene har vi struktureret, og som et led i bearbejdningen er de transskriberet fra mundtlig til skriftlig 

form, således at de kan analyseres. Interviewene udgør i sig selv en del af den analytiske proces. 

En akademisk medarbejder har transskriberet alle interviewene ordret, for på den måde at være tro mod 

informanterne og behandle udtalelserne med respekt. Efterfølgende har vi selv lyttet til lydfilerne samtidig 

med, at vi har gennemlæst de transskriberede interviews. Dette har givet os mulighed for at sikre korrekt 

transskribering samtidig med, at det afstedkom supplerende refleksioner om sociale og emotionelle 

aspekter under interviewene. (Kvale, 2015). 

For at sikre læsevenlighed i de citater vi anvender i analyseafsnittet, har vi udeladt ord som æh, øh, 

tænkepauser, ufuldstændige sætninger og afbrydelser; Her har vi i stedet anvendt tegnet […]. 

I udvælgelsen af et citat, har vi valgt det mest omfattende, illustrerende og velformulerede citat, hvis to 

eller flere interviewpassager illustrerer samme pointe. (Kvale, 2015: 354) 

 

Interviewteksterne er farvekodet med udgangspunkt i de begreber, der er fremkommet ud fra vores empiri 

samt den teori, vi har taget udgangspunkt i, i opgaven. De heraf udviklede farvekodebegreber ses nedenfor 

og i (bilag 7:102), fremgår yderligere operationalisering af temaerne. 

 
Farvekodning af transskriberede interviews: 

      

           
 Ledelsesevaluering 2015 (LE15)      Meningsskabelse 
 Effekt af LE15       Ressourcer 
 Ledelsesevaluering        Teori  
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For at sikre reliabiliteten, pålideligheden af vores interviews, gennemførte vi en reliabilitetstest vha. 

interkodning (Jakobsen og Harrits, 2010: 185). Vi kodede tre ud af de syv interviews hver for sig, og 

oplevede, at der var overvejende sammenfald i vores kodning; De øvrige 4 interviews valgte vi at kode i 

fællesskab.  

Ved interkodning forstås at forskellige personer koder de samme tekster; jo større sammenfald i kodningen 

des bedre reliabilitet.  

10.5 Analyse af eliteinterviews 
I dette afsnit analyseres alle syv eliteinterviews. Vi har valgt, at analysere hvert interview for sig, for at være 

tro mod hver enkelt informants oplevelser. Efterfølgende vil vi sammenligne informanterne, og sætte disse 

fund i relation til problemformuleringens underspørgsmål. Analysen tager udgangspunkt i en induktiv og 

deduktiv tilgang. 

Der vil efter analysen af de syv eliteinterviews, være en samlet konklusion for både 

spørgeskemaundersøgelsen og interviewene. 

Baggrundsoplysningerne og indplaceringen i organisationen, vil fremgå i relation til de 6 temaer vi har 

inddelt de transskriberede interviews i.  

1. Informant: Afdelingssygeplejerske med overvejende positiv holdning til LE15 

Informanten er kvinde, har været ansat 6 år i nuværende stilling, ledelsesniveauet er ”Leder af 

medarbejdere”. (Bilag 8:103) 

Ledelsesevalueringe
n 2015 (LE15) 

Effekten af LE15 Ledelsesevaluering Meningsskabelse Teori Ressourcer 

Sammenfattende 
gives der udtryk for, 
at den personlige 
evaluering var god.  
Evalueringen kigger 
bagud. 
Der er mange ledere, 
der ikke har besvaret 
spørgeskemaundersø
gelsen. 
Det handler om tid 
og prioritering eller 
at de ikke har fået 
den bedste 
evaluering. 
Anvender LE15 i 
udviklingssamtaler og 
har fulgt op på egne 
resultater på et 
personalemøde og 
har drøftet nærmeste 
leders resultater. 

Den samlede effekt af 
LE15 vurderes ud fra 
dialogen med 
medarbejderne, 
bekræftelse af at den 
ledelse man udfører 
lykkes og at 
bekræftelsen gør at 
man udvikler sig. 
Giver udtryk for ikke 
at kunne vurdere 
effekten på 
udviklingens af 
nærmeste leders 
ledelsespraksis. 
Er ikke tidligere 
blevet 
ledelsesevaluering, 
har tidligere følt sig 
frem. 
 
 

Om 
ledelsesevaluering 
udtrykkes, at der er 
for langt mellem 
evalueringerne og for 
mange spørgsmål. 
Evalueringer gør 
nogle ledere til bedre 
ledere og bidrager til 
nogen finder ud af, at 
de ikke skal være 
ledere. 
Ledelsesmæssigt skal 
der være større 
enighed og takt for at 
løfte evalueringen.  
 
 
 

Spørgsmålene er 
langt væk fra ens 
ledelse og fjernt fra 
virkeligheden for 
både leder og 
medarbejdere. 
 

Blev ikke 
drøftet under 
interviewet. 

Blev ikke 
drøftet under 
interviewet. 
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Der har ikke været 
ledelsesmæssig 
opbakning – det blev 
talt ned. 

 

 
Informanten blev udvalgt til interview, på baggrund af hendes besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen, 

hvor hun repræsenterede variationen af de respondenter, der havde mest positiv holdning til LE15. 

I interviewet giver informanten udtryk for, at hendes personlige evaluering har været god, og hun har fået 

feedback. I forbindelse med et personalemøde, hvor hun har drøftet sine resultater med sine 

medarbejdere, er hun blevet bekræftet i, at hendes ledelse virker. Dialogen med medarbejderne og 

bekræftelsen fra dem gør, at hun udvikler sig; ”[…] Så måske har jeg gået og følt mig frem i rigtig mange år 

og nu har jeg […] fået nogle ting bekræftet. Og så tror jeg, det er mere den her bekræftelse, som udvikler 

mig.” Informanten giver her udtryk for, at hun drøfter resultaterne med sine medarbejdere, som det 

anbefales i det udleverede materiale alle ledere modtog fra Rambøll i forbindelse med LE15. Ifølge Yukl 

(2013:374) er én af de anbefalede måder at følge op på sine resultater, at holde et op følgende møde med 

sine respondenter. Herved opnås bedre forståelse for de tilbagemeldinger, man har fået, og lederens 

modtagelighed for at udvikle sig optimeres. Dette understøttes af Pattons (2007:3) tilgang til evaluering, 

hvor han beskriver, at en udviklende evaluering understøtter glæden ved læring. Informanten siger ”[…] af 

mig får de endnu større engagement i min egen ledelse … altså jeg bliver drevet af det her. Jeg bliver 

motiveret hele tiden.” Fra informantens svar i spørgeskemaundersøgelsen, i baggrundsoplysningerne, 

svarer hun, at hun har fulgt op på resultaterne af ledelsesevalueringen umiddelbart og ligeledes gør det 

løbende. Patton (2007:3) ser evaluering som en løbende og fremadrettet proces. 

Når informanten skal vurdere effekten af udviklingen af nærmeste leders ledelsespraksis, har hun svært 

ved at vurdere denne. Ifølge citatet, ”[…] Jeg tror, det er en kombination af for stort ledelsesområde, jeg 

tror, det er en kombination af nogle ledelsesrelationer […] og […], at man ikke formår at stoppe op og 

reflektere og ændre kurs[…].”, giver hun udtryk for, at der kan være mange grunde til dette. Af vores empiri 

fra vores spørgeskemaundersøgelse giver respondenterne bl.a. udtryk for, citat: ”Min leder har ikke ønsket 

at drøfte LE15 og jeg har svært ved at se, hvordan lederen anvender den.” og ”Hun var ikke modtagelig.”  Til 

det pointerer (Yukl, 2013:374) at det ikke altid er nok, at en leder er i stand til at identificere egne 

eventuelle styrker og svagheder. Det afgørende er, om lederen er indstillet på at reagere og dermed 

arbejde med evalueringen konstruktivt og samtidig tydeliggør, hvad der skal ændres.  

I forhold til hyppigheden af ledelsesevalueringer og spørgsmålene der stilles, giver informanten udtryk for, 

at der er for langt mellem evalueringerne og for mange spørgsmål. Derudover er spørgsmålene for langt 

væk fra hendes ledelse og fjerne fra virkeligheden for både hende selv, men også hendes medarbejdere. 
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Hun siger ligeledes, at evalueringen kigger bagud. Af resultaterne i Brugerevalueringen, giver både 

medarbejdere og ledere generelt udtryk for, at spørgsmålene er langt fra hverdagen, ved at være for 

abstrakte og ikke konkrete. Yukl (2013:372) giver udtryk for, at de fleste spørgeskemaer, der udfærdiges i 

forbindelse med 360 graders ledelsesevalueringer, er standardiserede og ikke udfærdiget til en specifik 

organisation. Regionens spørgeskema er standardiseret og ikke udformet specifikt til hver enkelt 

virksomhed. Men den er opbygget ud fra Leadership Pipeline (2013), og spørgsmålene er udformet og 

relaterede til, hvor i ledelsesniveauet den evaluerede leder er placeret. Selvom hensigten med 

spørgsmålene i LE15 var, at den enkelte leder skulle kunne relatere sig til dem, har informanten ikke denne 

oplevelse. Det er ikke lykkedes at skabe en vedkommende og praksisnær evaluering for informanten, 

hvilket kan skyldes, at LE15 er for standardiseret, da den er udfærdiget til at passe alle ledere i Regionen på 

hendes ledelsesniveau.    

Informanten giver i følgende citat udtryk for: ”[…] der har ikke været ledelsesmæssig opbakning omkring 

det her. Så det er også - blevet talt ned. Og det er blevet talt ned på forhånd.” I Erfaringer med 

ledelsesevalueringen (2015) giver flere ledere udtryk for, at de er skuffede over, at nærmeste leder ikke 

bruger mere tid på at se på den evaluerede leders resultater og at diskutere det med dem. Kaplan (1993) i 

(Yukl, 2013), anbefaler at nærmeste leder giver løbende feedback.  

2. Informant: Oversygeplejerske med overvejende positiv holdning til LE15 

Informanten er kvinde, 52 år gammel, har været ansat 6 år i nuværende stilling, ledelsesniveauet er ”Leder 

af ledere”. (Bilag 9:120) 

Ledelsesevalueringen2015 
(LE15) 

Effekten af LE15 Ledelsesevaluering Meningsskabelse Teori Ressour
cer 

Sammenfattende gives der 
udtryk for, at LE15 ikke er så 
dårlig som sit ry. 
Resultaterne er drøftet både 
ved dialogmøde og ved en 
individuel snak. 
Ved evalueringen gives et 
redskab, hvor jeg har fået 
konstruktiv tilbagemelding. 
LE15 bidrager til debat ud fra 
de stillede spørgsmål, også 
selvom nogle af spørgsmålene 
er dårlige eller fejler, når der 
spørges om kendskab til 
sidordnede lederes ledelse.  
Oplever at Regionen havde 
spørgsmål de skulle have svar 
på.  
Har ikke set nærmeste leders 
resultater. 
Har drøftet egne resultater 
med nærmeste leder. 

LE15 vurderes til at 
have bidraget til 
hvordan projekter skal 
formidles. 
Drøftelser med 
afdelingssygeplejersker 
omkring Regionens 
indsatser og hvordan 
man agerer i forskellige 
sammenhænge og 
bringer det ind i 
ledelsesrummet. 
Klogere på Regionens 
indsatser 
 
 
 
 

En ledelsesevaluering 
er ikke nødvendig, hvis 
en øvre leder stillede 
samme spørgsmål til en 
medarbejdersamtale. 
Man bliver ikke en 
bedre leder af at blive 
ledelsesevalueret, det 
handler om, hvordan 
der arbejdes med den. 
Ledelsesevaluering skal 
være møntet på et 
enkelt center og være 
mere individuel. 
Ledelsesevaluering skal 
foregår hvert år, hvis 
det skal kunne bruges. 
 

Hvis 
ledelsesevalueringe
n havde været 
møntet på et enkelt 
center og 
spørgsmålene var 
differentierede 
havde det givet 
mere mening.  
Den individuelle 
tilbagemelding 
giver mening. 

Blev 
ikke 
drøftet 
under 
intervie
wet. 

Blev 
ikke 
drøftet 
under 
intervie
wet. 
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Hvis ens nærmeste leder, den 
øverste sygepleje ledelse eller 
Regionen ikke efterspørger 
den, kan den gå langt pokker i 
vold. 
 
Informanten blev udvalgt til interview, på baggrund af hendes besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen, 

hvor hun repræsenterede variationen af de respondenter, der havde mest positiv holdning til LE15. 

Hun anvender LE15 som et redskab til at få debat, skabe udvikling og til at få konstruktive tilbagemeldinger. 

Dette får hun ved at afholde dialogmøde, have individuelle snakke og ved at drøfte ledelse med sine 

underordnede ledere.  Citat fra informanten omkring ovenstående: ”[…] giver […] anledning til i 

virkeligheden at drøfte, hvordan man agerer i forskellige sammenhænge og noget med ens tilstedeværelse, 

og om det giver mening på den ene eller på den anden måde[…] og i virkeligheden lidt ”comitter” hinanden 

til nogle aftaler om, at det er sådan her vi gør, så har jeg jo også mulighed for at se, hvordan de så gør det 

ude hos deres egne medarbejdere. Så på den måde- og så er det altså også nemmere at drøfte det i plenum 

efterfølgende – for at sige; altså nu prøver vi at gå ud og gøre det her. Virker det? Og så i virkeligheden 

bringe det tilbage til ledelsesrummet[…].”  Weick, (1995) mener, at skabelse af mening handler om at give 

”noget” mening, dvs. at skabe en forståelse, fortolkning og placere dette ”noget” i en sammenhæng.  

Informanten oplever, at Regionen havde spørgsmål, de skulle have svar på og hun kunne ønske sig, at 

udformningen af spørgsmålene, var mere specifikke og relaterede til eget center og dermed ville de give 

mere mening. På trods at dette udtrykker hun: ”[…] Så i stedet for at sige; ’øv … dårlige spørgsmål, det er 

der ikke nogen, der har svaret på; så kan man jo godt få en debat om spørgsmålene alligevel.” Når Weick 

taler om ”cues” handler det om, at vi søger efter ledetråde, når vi møder udfordringer, der kan hjælpe os 

med at konstruere en meningsfuld historie. Her viser informanten, at hun formår, på trods af udfordringen 

med udformningen af spørgsmålene, at oversætte, danne nye ledetråde og i dialogen med 

afdelingssygeplejerskerne, at danne en ny fælles mening, hvor spørgsmålene i LE15 bliver ”oversat” til 

deres daglige praksis. Fra informantens svar i spørgeskemaundersøgelsen, i baggrundsoplysningerne, svarer 

hun, at hun har fulgt op på ledelsesevalueringen umiddelbart efter og løbende følger op på resultaterne. 

Ifølge Patton (2007:3), som ser evaluering som en løbende og fremadrettet proces, er formålet at skabe 

kontekst specifikke forståelser, der medfører løbende udvikling. Informanten viser, at hun i dialogen med 

afdelingssygeplejerskerne formår, at skabe den praksisnære oversættelse, hvorved hun skaber 

fundamentet for en løbende udvikling. 

 

Hvis spørgsmålene skal give mening, skal medarbejderne medinddrages i planlægningen af 

ledelsesevalueringen, (Væksthus for ledelse, 2009 og Patton 2007). Til trods for, at der har været involveret 
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repræsentanter fra alle centre i denne proces, opleves spørgsmålene og LE15 stadig langt fra informantens 

hverdag. Evalueringen skal kunne anvendes i alle Regionens 11 virksomheder, hvilket stiller krav til, at den 

både skal være bred og samtidig skal give mening lokalt. På trods af, at den er differentieret til de fire 

ledelsesniveauer, så opleves den generel og planlægningen er foregået for langt fra den oplevede daglige 

praksis. Selvom LE15 er lavet ud fra Leadership Pipeline (2013), og dermed ud fra hvor i ledelsesniveauet 

lederen befinder sig, så kan informanten, der er på niveauet ”Ledelse af ledere” ikke relatere sig til 

spørgsmålene fordi LE15 er standardiseret. 

Hun er opmærksom på og ser muligheden i at inddrage LE15 i sin og afdelingssygeplejerskernes hverdag, og 

få en debat omkring indholdet. Informanten mener ikke, man bliver bedre leder af at blive 

ledelsesevalueret, det handler om, hvordan man arbejder med den. Evalueringen kan ifølge denne 

informant erstattes af en medarbejderudviklingssamtale, såfremt lederen stillede samme spørgsmål til en 

medarbejderudviklingssamtale.  

 
Hun har drøftet egne resultater med nærmeste leder, som hun beskriver således: ”[…]Og hvis hun i 

virkeligheden ikke rigtig kender den og jo ikke er en del af en hverdag, og måske ikke spørger nysgerrigt ind 

til det, så kan det være så som så med det. […] jeg kunne være en lille smule manipulerende. Jeg kunne jo i 

virkeligheden jo tolke de resultater, som jeg havde lyst til. Og tolke dem overfor hende. […].” 

Selvom informanten har haft en ”drøftelse” med nærmeste leder om egne resultater, har hun ikke haft en 

fornemmelse af, at hendes leder havde kendskab til evalueringen eller hendes hverdag, og ej heller spurgte 

ind til nogle af svarene, hvorfor hun stiller tvivl ved udbyttet af samtalen.  

Væksthus for Ledelse (2008) beskriver vigtigheden i, at nærmeste leder gennemgår evalueringsresultatet 

med lederen. Dette giver både lederen og vedkommendes nærmeste leder mulighed for, at uddybe 

lederens resultater i lyset af de ledelsesvilkår og udfordringer, der evt. har været i en evalueringsperiode. 

Desuden giver det mulighed for, at drøfte handlemuligheder og indsatsområder – herunder prioritering af 

indsats, resultater og kompetenceudvikling samt have dialogen omkring behov for individuel udviklingsplan 

for lederen. Nærmeste leder, centerchefsygeplejerskeen har ligeledes ikke inviteret til at drøfte egne 

resultater. Informanten stiller spørgsmålstegn ved, hvor alvorligt den øverste sygeplejeledelse og Regionen 

tager LE15 og hvad den er værd. Citat: ”[…] Men hvis den øverste sygeplejeledelse her ikke efterspørger det, 

eller Regionen for den sags skyld heller ikke efter spørger det, så kan man jo bare i virkeligheden lade denne 

her ledelsesevaluering gå langt pokker i vold, ikke?”  
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3. informant: Afdelingssygeplejerske med mindre positiv holdning til LE15 
 
Informanten er kvinde, har været ansat 3 år i nuværende stilling, ledelsesniveauet er ”Leder af 

medarbejdere”.(Bilag 10:136) 

Ledelsesevalueringe
n2015 (LE15) 

Effekten af LE15 Ledelsesevaluering Meningsskabelse Teori Ressourcer 

LE15 er 
uvedkommende, 
generel og spild af tid 
Der afholdes ikke 
dialogmøder, 
resultater 
præsenteret på 2 
slides – 
envejskommunikatio
n - og der er generelt 
ikke dialog om egne 
og nærmeste leders 
resultater, og der 
gives udtryk for, at 
”kæden er hoppet 
af” ledelseslagene 
imellem. LE15 tages 
ikke seriøst og 
prioriteres ligeledes 
ikke. Hjælp til 
opfølgning er ikke 
brugbar, og 
opfølgningen foregår 
ikke systematisk. 
Timingen var dårlig. 

Konstaterer at når 
man ikke følger 
vejledningen, får man 
ikke fuldt udbytte. 
LE15 var 
uvedkommende og 
langt fra den 
virkelighed, hvor man 
kunne få effekt. 
Formålet er for eget 
vedkommende ikke 
opnået. 
 

Ledelsesevaluering 
skal foregå årligt eller 
løbende i alle 
øjeblikke i hverdagen, 
hvor man har 
ledelsesopgaver. Den 
anbefales som et 
ledelsesspejl med 
konkret feedback, så 
den giver værdi og 
mening. Den skal 
være mere simpel, 
differentieres og give 
de rigtige redskaber 
for at give personligt 
udbytte. 
Den skal være 
praksisnær, 
spørgsmålene skal 
målrettes og være en 
faciliteret proces. 

LE15 opleves ikke at 
give mening, da den 
er langt fra 
virkeligheden, 
spørgsmålene er 
overordnede og 
relaterer sig ikke til 
dagligdagen Der 
spørges ind til 
indsatsområder der 
ikke giver mening for 
medarbejderne fordi 
det ikke er 
implementeret. 

Blev ikke 
drøftet 
under 
interviewet. 

Evalueringen 
opfattes som et 
dyrt koncept og 
en 
pengemaskine 
langt fra daglig 
praksis. 

 
Informanten blev udvalgt til interview, på baggrund af hendes besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen, 

hvor hun repræsenterede variationen af de respondenter, der havde en mindre positiv holdning til LE15. 

Hun oplever ikke, at hun selv eller nærmeste leder har opnået en effekt af LE15. Hun har ikke drøftet sin 

evaluering med nærmeste leder, ej heller afholdt et dialogmøde med egne medarbejdere. 24 respondenter 

fra spørgeskemaundersøgelsen, svarer også at der ikke har været opfølgning på deres evaluering, (se 

diagram side 88). I interviewet siger informanten flere gange, at de forskellige elementer i LE15 ikke giver 

mening for hende. Informanten udtrykker: ”Jeg tænker, at det formål ikke er indfriet, og at effekten af den 

undersøgelse har de i hvert tilfælde for mit vedkommende ikke opnået. Og jeg tænker, at Rambøll var lidt 

for langt fra vores virkelighed […], som ikke harmonerede med der, hvor man kunne hente den største effekt 

af det.  For mit synspunkt i hvert fald jeg synes, at den var uvedkommende”. I Væksthus for ledelse (2008) 

pointeres, at alle ledere bør have en ordentlig tilbagemelding af evalueringen, og som ”minimum” en 

samtale med deres chef om, hvad evalueringen skal munde ud i. På den baggrund er det let at forstå, det 

manglende udbytte som informanten giver udtryk for. Én af Weicks (1995) 7 karakteristika benævnt 
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”identitet”, omtaler han spejling som et vigtigt element, i forhold til det at skabe mening og, at nogle 

medarbejdere har et stærkere behov for, at ”det skal give mening” end andre. Spejlingen legitimerer i dette 

tilfælde den manglende opfølgning, fordi informantens egen leder ikke tillægger evalueringen betydning 

eller værdi. 

Informanten oplever også at timingen af LE15 gør, at hun selv og hendes medarbejdere blev irriterede. 

Således udtrykker hun: ”lige var blevet til dels ledelsesevalueret i den forudgående undersøgelse Trivsel-OP, 

den havde lige været i spil, så jeg synes, den kom lige oveni, og medarbejderne sagde ”okay.. skal det dreje 

sig om dig igen nu”.  Den dårlige timing forstærker således modstanden mod endnu et tidskrævende 

projekt, der ”stjæler” tid fra kerneopgaven.  

Timingen synes dårlig på flere områder. I vores spørgeskemaundersøgelse er der flere respondenter, der i 

deres fritekst anvender fusionen mellem Glostrup og Rigshospitalet, som begrundelse for den manglende 

opfølgning og/eller manglende effekt af LE15. Væksthus for ledelse (2008) beskriver vigtigheden i at 

organisationen overvejer, hvordan ledelsesevalueringen times i forhold til andre aktiviteter, så de samme 

mennesker ikke belastes af samtidige udviklingsprocesser.  Ovenstående tyder på, at informanten viser 

modstand mod LE15, hvilket gør at hun vælger ikke at tage initiativ til, at drøfte sine resultater med 

medarbejderne. I interviewet erkender hun, at eftersom hun ikke har fulgt vejledningen til LE15, kan det 

have haft indflydelse på hendes manglende udbytte. Informanten har ikke drøftet sine resultater med 

nærmeste leder, hvilket ifølge Væksthus for ledelse, er én af ledelsens vigtigste opgaver i forbindelse med 

opfølgning af en evaluering. 

Informanten har ikke drøftet nærmeste leders resultater og giver udtryk for: ”[…]spørgsmålene ikke 

nødvendigvis bidrager til nogen udvikling i vores samarbejde[…]”. 

Under interviewet fremkommer informanten med flere forskellige forslag til, hvordan en ledelsesevaluering 

kan tilrettelægges. Hun har gjort sig erfaringer og siger: ”Der har jeg så fulgt den der ledelse i Regionen, 

”Ledelse af medarbejdere”, og der laver man sådan et ledelsesspejl, og den var meget mere konkret og 

anvendelig synes jeg i forhold til feedback, som jeg sådan mere håndgribeligt kunne benytte i min hverdag 

[…] så de giver værdi og mening i hverdagen […].” og ”Det (at lade sig evaluere) synes jeg sådan set skal 

foregår løbende, hver dag i alle øjeblikke af, der hvor man har en ledelses opgave.” I Yukl (2013) beskrives 

et feltstudie, hvor der er sat 3 scenarier op i forhold til, hvordan der opnås størst udbytte af en evaluering, 

hvor studiet viser, at der er det største udbytte ved én til én opfølgning. Én til én opfølgning kan enten være 

med ens nærmeste leder, men det kan også være en facilitator. Patton (2007) supplerer, at målet i den 

udviklende evaluering er, at producere kontekst-specifik forståelse for at opnå løbende udvikling. 
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Ovenstående viser, at informanten oplever effekt, når hun får direkte feedback på sin ledelsespraksis, 

hvilket er i overensstemmelse med teorien.  

4. Informant: Oversygeplejerske med mindre positiv holdning til LE15 

Baggrundsoplysninger: 

Informanten er kvinde, ansat i nuværende stilling i 13 år, ledelsesniveauet er ”Ledere af ledere”.  

(Bilag 11:148) 

Ledelsesevalueringe
n2015 (LE15) 

Effekten af LE15 Ledelsesevaluering Meningsskabelse Teori Ressourcer 

Nærmeste leder har 
ikke udvist interesse 
og tager ikke LE15 
seriøst, og oplever 
derfor at LE15 er 
spild af tid. 
Hvis alle skal kunne 
bruge den, bliver den 
for generel. Hjælp til 
opfølgning er ikke 
brugbar, og 
opfølgningen ikke 
systematisk. 
Der er ikke afholdt 
dialogmøde, og der 
er generelt ikke 
dialog om egne og 
nærmeste leders 
resultater. ”Kæden er 
hoppet af” fra eget 
ledelseslag og op ad, 
og LE15 tages ikke 
seriøst og prioriteres 
ikke.  

Effekten af LE15 
beskrives 
sammenfattende, at 
den er langt fra 
hverdagen og 
virkeligheden, at der 
ikke opleves 
personligt effekt og 
ikke er en metode der 
bidrager til udvikling. 

Om 
ledelsesevaluering 
gives der udtryk for, 
at det kan være 
brugbart hvis det 
foregår løbende og er 
en integreret proces i 
hverdagen og 
relateret til 
ledelsesopgaven. 
Ledelsesevalueringer 
skal foregå med 
kortere intervaller, og 
i 
opfølgningsprocessen 
foreslås fortløbende 
tæt sparring og dialog 
med fast tilknyttet 
person. Evalueringen 
skal målrettes og 
differentieres og 
indeholde færre 
spørgsmål. 

Spørgsmålene i LE15 
er overordnede og 
skal den kunne 
bruges, skal den tage 
afsæt i egen 
ledelsespraksis i 
hverdagen.  
Den giver ingen 
mening. 

Blev ikke 
drøftet 
under 
interviewet. 

Evalueringen 
opfattes som et 
dyrt koncept og 
en 
pengemaskine 
langt fra daglig 
praksis, der 
ikke bruges i 
hverdagen. 

 

Informanten blev udvalgt til interview, på baggrund af hendes besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen, 

hvor hun repræsenterede variationen af de respondenter, der havde en mindre positiv holdning til LE15. 

Hun beskriver, at LE15 ikke tages seriøst og ikke prioriteres af hendes nærmeste leder. Egen evaluering er 

drøftet ved ledermøder, og beskrives: ”[…] de jo gav mig en smaddergod evaluering, hvad kan jeg bruge det 

til i virkeligheden. Vi kender hinanden, vi arbejder sammen, vi giver hinanden feedback, og selvfølgelig gør 

jeg ikke alting som jeg skal, men det er jo noget vi tager hånd om undervejs”. Nærmeste leder har ikke 

drøftet sine resultater med hende. Nærmeste leder har ikke vist interesse, og informanten tager derfor ikke 

evalueringen seriøst og mener, den er spild af tid: ”Hvis jeg skal forsøge at tage det seriøst og min 

nærmeste leder ikke gør det så er det jo ikke seriøst. Så er det jo spild af tid. Jeg synes jo også at 

handlemåden fra min nærmeste leder, afspejler jo også, at der ikke har været nogen interesse for det”, ”Det 

giver ingen mening for mig. Og frygt for at lyde arrogant, så giver det ikke - ingen mening for mig” og”[…] 
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men jeg har ikke gidet bruge tid på det, jeg synes det har været tåbeligt også fordi min øverste leder, aldrig 

har efterspurgt det opad”. Dette understøttes af data fra spørgeskemaundersøgelsen (bilag 4:83), hvor 24 

ud af 76 respondenter svarer, at de ikke har drøftet deres resultater med deres nærmeste leder. 16 

begrunder det med, at den primære årsag er, at de ikke blev inviteret. Weick (1995) peger på, at et 

karakteristika ved meningsskabelse er, at den sker i en social kontekst, og han siger videre: ”Mennesker 

opdager ikke mening, de skaber den, og til det behøves samtaler. Lederens opgave er, at opmuntre til 

dialog og samtale.”(Weick 1995). En anden måde Weick udtrykker dette på er: ”Vi kan ikke lade være med 

at skabe mening, som ledere er vi en del af denne meningsskabelsesproces, som vi må tage på os”.  

Ovenstående viser, at informanten ikke får skabt mening om LE15. Hun oplever ikke, at der er interesse og 

opbakning fra nærmeste leder, og idet nærmeste leder ikke selv tager initiativ til at følge op, har 

informanten ikke selv incitament til at tage initiativ til dialog med sine medarbejdere, på trods af at det som 

ifølge Weick er lederens opgave.   

Informanten oplever ikke personlig effekt af LE15, og giver udtryk for, at metoden ikke bidrager til hendes 

ledelsesudvikling og siger: ”[…] da det ikke vil give mig noget, det giver mig ingenting, den undersøgelse 

fordi det er, det er sådan noget, hvad skal jeg kalde det, overfladeræs, det ved jeg ikke, men de der svar, 

som der er i den der undersøgelse, kan jeg ikke bruge til noget som helst”.  Informanten supplerer med at 

en ledelsesevaluering skal tage afsæt i egen ledelsespraksis, være mere målrettet, indeholde færre 

spørgsmål og foregå hyppigere og siger til dette: ”[…] Hvis du virkelig vælger at sige at det er det redskab vi 

bruger, så skal det jo være hvert år […]”. Vores spørgeskemaundersøgelse viser, at 44 ud af 76 

respondenter svarer, at LE15 kun i mindre grad eller slet ikke bidrager til udvikling af egen ledelsespraksis. 

Dette begrunder de primært med ”at LE15 er et øjebliksbillede”.  

Dette kan skyldes, at respondenterne ikke finder, at dette øjebliksbillede giver et reelt billede af ledelse i 

praksis, eller på nogen måde er repræsentativt for den aktuelle ledelsespraksis. 

Mht. opfølgningsprocessen, der i dag ikke opleves som brugbar af informanten, og ikke opleves at være 

systematisk, foreslås fremover at den er fortløbende og foregår i tæt sparring med fast tilknyttet person. 

Patton (2007) ser den udviklende evaluering, hvor målet er at producere kontekst specifik forståelse for at 

opnå løbende udvikling. Væksthus for ledelse (2008) siger, at der skal være nødvendig support, da ledere 

bør have mulighed for at få den nødvendige kollegiale, ledelsesmæssige eller professionelle assistance til at 

omsætte en ledelsesevaluering til bedre ledelse. De forslag, som informanten har til en brugbar 

ledelsesevaluering, er i tråd med teorien.  
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5. informant: Vicedirektør på Rigshospitalet med sygeplejefaglig baggrund 
Vicedirektøren har været ansat på Rigshospitalet gennem mange år, og har varetaget ledelsesfunktioner på 
de forskellige ledelsesniveauer. (Bilag 12:161) 

Ledelsesevalueringe
n2015 (LE15) 

Effekten af LE15 Ledelsesevaluering Meningsskabelse Teori Ressourcer 

360 graders 
evaluering giver 
mulighed for en bred 
tilbagemelding og at 
vise, at vi er en del af 
noget større og skal 
spille sammen med 
andet i 
organisationen. 
Overvejende fokus 
på det strategiske, 
overordnede og 
driftsmæssige. 
Evalueringen er 
anvendelig, hvis den 
gives opmærksom fra 
overordnet leder.  
Det kan være svært 
for ledere at afholde 
dialogmøder.  
Hvis evalueringen 
skal have betydning 
skal øverste ledelse 
gå sammen om det.  
  

Effekten af en 
ledelsesevaluering 
afhænger af den 
sparring en leder får 
på sin ledelsesrolle, 
og relevansen af 
problemstillingerne. 
Effekt opnås ved 
evaluering på 
konkrete 
ledelsesproblemstillin
ger og ærlighed og 
åbenhed i et team af 
nære kolleger – i 
relation til at 
evalueringen foregår 
hvert 3. år. 
Man forventer at 
klinikledere er i stand 
til selvledelse. 
Skudt over målet  
LE15 bidrager ikke til 
nærheden mellem 
ledelsesniveauer, som 
var hensigten. 

Ledelsesevaluering 
kan ikke stå alene 
uden 
tilbagemeldinger og 
dialog. Lederen skal 
”kigge ind” og 
reflektere over egen 
rolle.  
Stiller spørgsmålstegn 
ved hvilken indsats og 
metode af evaluering, 
der skal være på 
forskellige 
ledelsesniveauer. 
 

Evalueringen kan 
bruges til selvledelse 
og selvrefleksion. Af 
spørgsmålene om 
ledelse af mennesker, 
skal man kunne se 
hvordan man agerer 
og er rollemodel. 
 
 

Ledelseseva
luering skal 
være 
teoretisk 
funderet, 
der arbejder 
med her og 
nu’ et. 

Det samlede 
ressourceforbr
ug kendes ikke, 
giver udtryk for 
at det koster 
meget. 

 
Informanten er udvalgt til interview på baggrund af, at hun er vicedirektør og repræsenterer den øverste 

sygeplejeledelse på Rigshospitalet. Hun giver udtryk for, at 360 graders ledelsesevalueringen giver 

mulighed for en bred tilbagemelding samtidig med viser den, at vi er en del af noget større og skal spille 

sammen. Under interviewet siger hun også, at hvis evalueringen skal have betydning, så skal den øverste 

ledelse gå sammen om det. Informanten peger på, at det kræver: ”[…] At vi både som direktion og som 

centerledelse, altså sætter os for, næste gang, der måtte komme en, at det her det går vi simpelthen 

sammen om […] hvis det ikke ses af dem, man egentlig har som sine overordnede, så mister det jo måske – 

det er ærgerligt, synes jeg. At så mister det måske lidt betydning […].” og ”[…] Altså, hvis man ikke mærker, 

at det efterspørges, eller nogen kærer sig om det her, eller bliver nysgerrige på det, eller har lyst til, at […] 

benytte det i et ledelseskollegie […] det er jeg faktisk rigtig ked af at høre.”  

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at 24 ud af 76 respondenter, ikke har været inviteret til at drøfte egne 

resultater med nærmeste leder, og ligeledes har de 24 ikke drøftet nærmeste leders resultater. Én af vores 

informanter giver udtryk for, at ”Kæden er hoppet af fra os og opefter”. Væksthus for ledelse (2008) 

fastslår, at hvis en organisation ikke tager arbejdet med ledelsesevaluering alvorligt, er det bedre helt at 

lade være. Der skal være involvering fra den indledende planlægning til opfølgning af resultaterne.  
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Informanten giver udtryk for, at lederen skal være i stand til at anvende selvledelse og selvrefleksion, men 

at en ledelsesevaluering ikke kan stå alene uden tilbagemeldinger og dialog, hvis den skal være brugbar. 

Citat: ”[…] Jeg mener stadig, at man som leder selv vil kunne bruge det – hvis man vel og mærke fik den 

opmærksomhed på tingene, som I har efterspurgt. Altså at ens overordnede […] virkeligt satte noget tid af, 

til at fremlægge; hvad har jeg fået ud af det? […].” Yukl (2008) siger, at studier viser, at måden man opnår 

det største udbytte af en ledelsesevaluering på, er ved at opfølgningen sker sammen med ens nærmeste 

leder eller en facilitator.  Som tidligere beskrevet, taler Weick (1995) om mening i organisationer som en 

social proces. Mennesker opdager ikke mening – de skaber den ved samtaler, og det er lederens opgave, at 

opmuntre til dialog og samtaler.  Vi kan se, af vores svar på spørgeskemaundersøgelsen og i vores 

eliteinterviews, at der er en stor del af lederne, der oplever ikke at blive inviteret af nærmeste leder til at 

drøfte deres resultater. 

Informanten har ovenfor givet udtryk for, at en 360 graders evaluering giver mulighed for en bred 

tilbagemelding. Hun sætter dog spørgsmålstegn ved, om denne type evaluering er den rigtige metode og 

siger: ”[…] man forventer at dem på klinikledelsesniveau er i stand til at hente sparring, være lidt selvkritiske 

og have noget selvledelse, gøre nogle ting. Så det kan godt være, at vi egentlig med den her 360 graders 

skyder lidt forkert, eller skyder over målet i forhold til, hvad vi tror, vi kan få ud af det. Det, synes jeg faktisk, 

er lidt interessant.” og ”[…]at jeg savner – for mig handler ledelse jo rigtig meget […] om mennesker. […] der 

er måske en overvægt på den strategiske og overordnede, driftsmæssige del […].”  

 

I vores spørgeskemaundersøgelse er der 44 respondenter ud af 76, der i mindre grad eller slet ikke 

anvender resultaterne til udvikling af deres ledelsespraksis, som én respondent udtrykker: ”Generelt mener 

jeg Ledelsesevalueringen er udtryk for et øjebliksbillede og ikke et meningsfyldt ledelsesredskab. Det bliver 

for overordnet og det medarbejderne bliver spurgt om, er ikke det der fylder i hverdagen, så svarene bliver 

ofte lidt vævende.” Yukl (2008) siger, at der er forskellige evalueringsmetoder, hvor 360 graders evaluering 

er én af dem. En 360 graders evaluering anvendes primært til at give feedback på styrker og svagheder, og 

dermed udviklingsmæssige behov, for den enkelte leder. Resultaterne vil være relevante og brugbare, hvis 

dem, der skal evaluere lederen, har et godt kendskab til vedkommende.  

 

Ovenstående udsagn tyder på, at Regionen Hovedstaden har ønsket at få en bred tilbagemelding på mange 

områder i LE15. Dette kan have en betydning for, at flere respondenter oplever spørgsmålene langt fra 

daglig praksis. Skal evalueringen være brugbar, skal den tage udgangspunkt i lederens styrker og svagheder.  
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6. informant: HR-chefen i Region Hovedstaden 
HR-chefen har i samarbejde med konsulentfirmaet Rambøll, været med til at beslutte LE15. (Bilag 13:179) 

Ledelsesevalueringe
n2015 (LE15) 

Effekten af LE15 Ledelsesevaluering Meningsskabelse Teori Ressourcer 

Der var meget kritik 
af 
ledelsesevalueringen. 
Regionen ville have 
svar på mange 
emner. Årlig 
feedback og løbende 
dialog om ens 
ledergerning er 
vigtig. 
En 360 graders 
evaluering er et tungt 
redskab med mange 
spørgsmål og 
rapporter.  
LE15 er et 
øjebliksbillede. 
Vigtigheden af 
timingen er 
overvejet. 
Den efterfølgende 
diskussion om LE15 
har været ok og vi 
tænker os grundigt 
om nu. 
 
 

HR-chefen giver 
udtryk for at effekten 
var svær at få øje på. 
Man fik et indblik i og 
en tilbagemelding på 
hvordan ledelse ser 
ud i regionen og de 
iværksatte strategier. 

Ledere bliver bedre 
ledere hvis de får 
ordentlig feedback. 
Stiller spørgsmålstegn 
ved hvorfor 
ledelsesevalueringer 
ikke foregår løbende, 
årligt i en meget smal 
form. 
Vil gerne finde en god 
måde at have 
løbende dialog 
omkring ledelse, 
mellem 
medarbejdere, og 
ledere på de fire 
niveauer. 
Tidligere 
ledelsesevalueringer 
er gledet ud i 
ingenting. 
Opfølgningsprocessen 
er svær. 
Implementering af 
driftsmål på trivsel, 
hver 3. måned, 
implementeres i ’17 
og skal give anledning 
til at tale om ledelse 
ved tavlemøder. 

Lederne havde svært 
ved at se sig selv i 
spørgsmålene; De var 
for langt væk fra 
hverdagen.  
Tager kritikken af 
LE15 alvorligt; 
Ledelsesevaluering 
skal give mening. 

Lænet sig 
op af 
Rambøll, 
der har 
erfaringer 
med 
ledelseseval
ueringer. 
Leadership 
pipeline er 
grundlaget 
for 
opbygninge
n af LE15. 
Vi tog 
udgangspun
kt i 
strategikort
et, Fokus og 
Forenkling. 
 
 

Udgiften til 
Rambøll på ca. 
1 million. 
Medarbejdertid 
i HR, alle 
hospitaler og 
virksomheder 
og den tid 
lederne og 
medarbejdere 
bruger på at 
besvare og 
følge op på 
resultaterne. 

 
Informanten er udvalgt til interview på baggrund af, at hun har været med til, at beslutte LE15 i samarbejde 

med Rambøll og Region Hovedstadens ledelse. Hun gav under interviewet udtryk for, at de ville meget med 

ledelsesevalueringen og siger: ”[…] formålet med den var jo firefoldigt. Vi ville gerne bidrage til udviklingen af 

den enkelte leder i overensstemmelse med regionens strategi og politik; Vi ville også gerne sætte god 

ledelse på dagsordenen, som middel til at udvikle organisationen, og så ville vi også gerne give et redskab til 

egen udvikling. Altså, man får feedback på sin egen ledelse. Og så var det også et ønske fra 

koncernledelsen, at man fik en status på, hvordan ledelse opfattes i organisationen […].” 

 

Informanten gav ligeledes udtryk for under interviewet, citat: ”[…] vi tog udgangspunkt i strategikortet, 

Fokus og Forenkling, og … stillede nogle spørgsmål ind til det – som det så ud på det tidspunkt. Og det var jo 

for at sige; Jamen, altså, når jeres opgave er sådan her, som beskrevet i Leadership pipelinen og […] vi 

samtidig har en strategi, der siger, at vi har fokus her og her og her, så går vi ind og prøver at spørge ind til 

det og det og det […].” Dette viser at Regionen/HR-afdelingens teoretiske afsæt tager udgangspunkt i en 
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traditionel evalueringsmetode, hvor det er dem, der designer redskabet også er dem, som kontrollerer 

evalueringen. Ifølge Patton (2007) vil anvendelsen af en udviklende evaluering betyde, at dem der skal 

evalueres, inddrages i evalueringen. Dette medfører en åbenhed overfor, hvordan de reflekterer over de 

ting de gør, og evnen til at engagere sig i forandringen. I Væksthus for ledelse (2008) beskrives, at en 

ledelsesevaluering skal være drøftet grundigt igennem i hele organisationen, for at den skal virke.  

 
Andre respondenter fra spørgeskemaundersøgelsen oplever, at resultaterne bidrager til udvikling af deres 

ledelsespraksis, ved at de drøfter hvad god ledelse er. 

Derudover er der respondenter fra spørgeskemaundersøgelsen, som på forskellig vis giver udtryk for, at der 

var emner i LE15, som de ikke havde kendskab til. Citat, s.32: ”LE15 omhandlede alt for meget regionens 

strategi, som endnu ikke var kommet ud i afsnittene” og ”Målt på driftsmålstyring som ikke var 

implementeret”. Under interviewet gav informanten udtryk for, at LE15 har givet Regionen indblik i, 

hvordan ledelse ser ud og en status på de iværksatte strategier, men at effekten i øvrigt har været svær at 

få øje på. Informanter giver ligeledes udtryk for, at timingen af LE15 var overvejet.  Denne oplevelse deles 

ikke af flere af respondenterne fra vores spørgeskemaundersøgelse, som bl.a. svarer, at LE15 druknede i en 

fusion og oplevedes at komme oveni Trivsel-OP23. 

 
Informanten erkender, at der har været meget kritik af ledelsesevalueringen og giver udtryk for, at det kan 

skyldes, at evalueringen er et tungt redskab med mange spørgsmål og rapporter og siger: ”[…] Og så må vi 

bare sige, at den metode, vi havde valgt til det her, ja, oveni at vi gerne ville meget med det, det var en 360 

graders. Og den er altså også tung. Altså, man spørger hele vejen rundt og så får man 4-5 rapporter og, det 

skulle vi ikke har gjort.” Derudover fortæller hun, at lederne havde svært ved at se sig selv i spørgsmålene, 

da de var for langt væk fra deres hverdag. Dette kommer også frem på forskellig vis fra andre informanter, 

der bl.a. siger, at spørgsmålene var uvedkommende (s. 33) og, at det var nogle forholdsvis overordnede 

ting, der blev spurgt om, langt fra deres daglige praksis. Fra vores spørgeskemaundersøgelse svarede 11 ud 

af 44 respondenter, at resultaterne i mindre grad eller slet ikke bidrager til udvikling af deres 

ledelsespraksis med begrundelsen, at spørgsmålene i LE15, var for langt væk fra daglig praksis. Regionens 

intension og ønske med LE15 var, at evalueringen skulle være et brugbart værktøj for alle ledere, hvilket 

ovenstående oplevelser ikke tyder på, da spørgsmålene ikke har givet mening for dem. Ifølge Weick (1995) 

skal der ske en oversættelse og en meningsskabelse, hvilket er en kontinuerlig proces. De oplevelser, som 

informanterne og respondenterne udtrykker ovenfor, er et udtryk for, at spørgsmålene i LE15 ikke gav 

mening for dem. For at spørgsmålene giver mening for medarbejderne, vil det kræve at de ”oversættes” så 

23 Trivsel-OP: Region Hovedstadens trivselsundersøgelse, sidst foretaget 2014. 
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medarbejderne kan relatere sig til dem i deres hverdag. I denne ”oversættelsesproces” har lederen en 

vigtig rolle.  

Kritikken som HR-afdelingen har fået af LE15 tages alvorligt. Informanten udtaler: ”I virkeligheden tager vi 

den kritik, der er kommet, rigtigt alvorligt. Og synes ikke der er nogen grund til at gøre noget, der ikke giver 

mening […].” Hun supplerer med, at den efterfølgende diskussion har været OK, og at Regionen tænker sig 

grundigt om nu. ”[…]Fordi mange gange – de gange, […] hvor der er blevet gennemført ledelsesevalueringer 

er det jo bare lige som gledet ud i ingenting. […] jeg vil sige den der opfølgningsproces, den er jo 

hammersvær […].” Evalueringen og den kritik, der er fulgt i kølvandet på den, har affødt en drøftelse om 

udformningen af en kommende ledelsesevaluering, hvorom informanten siger: ”[…] der skal laves et 

driftsmål på trivsel, og det bliver nok kvartalsvist[…] lige nu er der et oplæg med fem spørgsmål - to 

regionale spørgsmål og så er der mulighed for lokalt at […] lægge nogle spørgsmål ind. Og det skal så køre 

løbende hver tredje måned […]. At det skal implementeres ud i regionen i løbet af ’17.  Og det kan jo også 

være en anledning til […] – vi kalder det trivselsdriftsmål – så er det også en anledning til at snakke om 

ledelse – til at få den der ramme for at have en dialog om det ved tavlemøderne […] noget helt andet end 

sådan en stor måling hvert tredje år […].” Informanten stiller selv spørgsmålstegn ved, hvorfor 

ledelsesevalueringen ikke foregår løbende, evt. årligt i en smallere form. Der gives udtryk for et ønske om, 

at finde en god måde at have løbende dialog omkring ledelse, mellem medarbejdere, og ledere på de fire 

niveauer. Informanten mener ledere bliver bedre ledere, hvis de får ordentlig feedback, citat: ”[…] Men jeg 

synes lige som alle andre, at ledere bliver kun bedre ledere af at få ordentlig feedback og det der skal til er, 

at der er nogen, der skal give den”[…].” og en respondent siger det på følgende måde: ”LE15 kan ikke stå 

alene som evalueringsværktøj. Jeg bruger det sammen med tilbagemeldinger i hverdagen og fra MUS.”  

Væksthus for ledelse (2008) understreger, at alle ledere bør have tilbagemelding på resultaterne af 

evalueringen ved en samtale med nærmeste leder. Ledere bør derudover have mulighed for at få den 

nødvendige kollegiale eller professionelle sparring til at omsætte ledelsesevalueringen til bedre ledelse. 

Dette understøttes af Yukl (2013) som beskriver, at en udbytterig metode til at følge op på 360 graders 

ledelsesevaluering er en én til én opfølgning.  

7. informant: Koncerndirektør fra Region Hovedstaden 
Koncerndirektøren har været ansat knapt 1½ år i nuværende stilling, og har derfor ikke været involveret i 
og haft indflydelse på LE15. (Bilag 14:195) 

Ledelsesevalueringe
n2015 (LE15) 

Effekten af LE15 Ledelsesevaluering Meningsskabelse Teori Ressourcer 

LE15 opleves som et 
tungt tidskrævende 
evaluerings 
instrument og der 
sættes 

Er redskabet det 
rigtige, når man ikke 
kan se, at ens 
nærmeste leder 
(chef) har fået inputs. 

Ledelsesevalueringer 
er et vigtigt redskab i 
dialogen om ledelse 
og den 
organisatoriske 

Indtryk af, at LE15 er 
et ordentligt redskab, 
der giver mening. 
Indtrykket er at det 
opfattes som pligtstof 

Tillid til at HR 
stiller sig på et 
fagligt 
grundlag. 
Der stilles 

Der anvendes 
mange 
ressourcer på 
ledelsesevalu
ering. Hvis vi 
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spørgsmålstegn ved, 
hvorfor det kun 
udføres hvert 3. år. 
Regionens ønsker at 
sætte god ledelse og 
strategiske 
indsatsområder på 
dagsordenen.  
Opfølgningen af 
Ledelsesevalueringen 
handler om dialogen. 
Den skal drøftes, og 
prioriteres og 
chefens tilgang til 
resultaterne har stor 
betydning. 
Mener ikke, at der 
drøftet lige så meget 
ledelse som der 
drøftes økonomi. 
Stiller 
spørgsmålstegn ved 
Koncerndirektionen 
og ledelsens har 
været tydelige om, at 
LE15 tages alvorlig. 

Det bedste ved LE15 
er, at der arbejdes 
systematisk med 
evaluering, at ledelse 
sættes på 
dagsordenen og man 
kan se på tværs. 

udvikling. 
Dialogen afhænger af 
flere faktorer. 
Det handler om tillid, 
ledelsesdialog og 
forholdet til ens chef. 
Evalueringer 
fremover skal være 
hyppigere, mere 
simple og være et 
dialogværktøj mellem 
ledelse og 
medarbejdere.. 

og ikke altid findes 
relevant. 

spørgsmålsteg
n ved om 
designet er 
for teoretisk 
ift. at bruge 
det i 
dagligdagen. 

ikke kan 
bruge de 
ressourcer på 
det, er det 
fordi vi gør 
det forkert. 

 

Informanten er udvalgt til interview på baggrund af, at han sidder i den øverste ledelse i Region 

Hovedstaden, og har derfor en vigtig rolle og ansvar for at prioritere ressourcer og udstikke rammer for 

Regionens samlede indsatser. Under interviewet, giver han udtryk for sine meninger om LE15. Han har ikke 

selv været involveret i ledelsesevalueringen, men tager udgangspunkt i egne erfaringer. Disse erfaringer er, 

at ledelsesevalueringer bør foregå hyppigere, og han oplever evaluering som et godt værktøj i dialogen 

med medarbejderne.  Derfor undrer han sig over, at evalueringen i Regionen kun gennemføres hvert 3. år. 

Evalueringsinstrumentet, som er anvendt til LE15, mener han er tungt og tidskrævende og stiller 

spørgsmålstegn ved, om redskabet er det rigtige, når vi i vores spørgeskemaundersøgelse kan aflæse, at 

man ligeledes ikke oplever at se en effekt hos nærmeste leder. En effektfuld evaluering ser han som 

værende hyppigere og mere simpel, og siger: ”[…] hvordan det egentlig kan være, at man kan køre tre år 

uden – hvis jeg tager mig selv som eksempel; jeg kan jo gå tre år, uden jeg bliver lederevalueret. Det, synes 

jeg på et eller andet plan, er lidt mærkeligt[…].” og ”[…] det kan være, at redskabet er forkert og for tungt 

og ikke designet ordentligt […].”  

Af vores empiri er der mange eksempler på, at LE15 opleves som et tungt og omfattende redskab, og som 

en informant udtrykte det, så var hun ikke i tvivl om, at Regionen havde spørgsmål, de skulle have svar på 

og ”sætte kryds ved”. Patton (2008) beskriver, at formålet med en traditionel evaluering er at producere 

generaliser bare resultater på tværs af tid og rum, hvor formålet med den udviklende evaluering er at 

producere kontekst specifikke forståelser, der medfører løbende udvikling.  
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Ovenstående tyder på, at LE15 er udfærdiget ud fra den traditionelle evaluerings teori, med bestemte 

måleparametre, hvilket gør, at Regionen kan sammenligne virksomheder på tværs. 

Videre siger han, at Regionens ønske var at sætte god ledelse og strategiske indsatsområder på 

dagsordenen. Det, man har fået ud af LE15, er systematisk arbejde med evaluering, der ser på tværs, og 

skabt dialog om ledelse. Han stiller spørgsmålstegn ved, om der drøftes lige så meget ledelse som der eks. 

drøftes økonomi ved følgende citat: ”[…]Jeg tror på dialogen omkring det, og jeg tror, hvis vi havde lige så 

meget dialog omkring ledelse, som vi har omkring vores faglige spørgsmål, vores økonomispørgsmål og 

DRG24 […]så tror jeg faktisk, vi ville komme rigtig langt. Og det er jeg ikke sikker på, vi har – det er bare min 

fordom. Så skulle vi være en af de få organisationer, der bruger rigtig meget kraft på det – og det synes jeg 

ikke, jeres resultater peger i retning af.” I vores spørgeskemaundersøgelse, hvor 20 af de 76 respondenter, 

der giver udtryk for at resultaterne af LE15 bidrager til udvikling af deres ledelsespraksis, svarer 10 af disse, 

at LE15 bidrager til drøftelse af, hvad der er god ledelse.  

Opfølgningsprocessen på en ledelsesevaluering, afhænger ifølge informanten af tillid og ledelsesdialog. 

Ligeledes spiller den evalueredes forhold til nærmeste leder og lederens tilgang til resultaterne ind. 

Informanten siger: ”[…]Er du bekymret for at komme og vise nogle dårlige resultater, fordi det har en 

konsekvens og sanktioner, og hvad ved jeg? Eller har du en chef, du har tillid til, som faktisk inviterer til at 

sige; OK, det ser ikke rigtigt godt ud det her, men egentlig talt er jeg mest interesseret i snakken om, 

hvordan kommer du frem og hvordan kommer du videre? Så jeg synes, det handler meget om, den 

ledelsesdialog, der er, og ens forhold til ens egen chef […].” Ligeledes siger han: ”For man kan vælge at tage 

en meget kontrolbaseret tilgang til de resultater, man får, men man kan vel også vælge at tage en […] 

diskussion, der peger fremad. Det handler vel om, hvordan ens chef går til ens lederevaluering på […].”  

Patton peger på at den traditionelle evalueringsform er, at skabe kontrol og lokalisere skam i forhold til fejl, 

hvorimod den udviklende evalueringstilgang siger, at man samarbejder med dem, som er involveret i 

forandringsprocessen. Væksthus for ledelse (2008) formulerer, at evalueringen fra begyndelsen stiler mod 

en åben dialog og muligheden for sammen, at udvikle bedre ledelse, ikke fokusere på fejl og mangler på de 

personer, der udøver den.   

I vores spørgeskemaundersøgelse har 52 ud af 76 respondenter svaret, at de har drøftet egne resultater 

med nærmeste leder. De respondenter, der ikke har drøftet resultaterne med nærmeste leder, begrunder 

primært dette med, at de ikke blevet inviteret til en drøftelse. Ingen respondenter eller informanter giver 

umiddelbart udtryk for, at det er pga. manglende tillid til nærmeste leder.  

24 ”DRG” – Diagnose Relaterede Grupper, dækker over et hospitals aktivitet for indlagte og stationære patienter. 
(Bjerg-Holm, Katarina: Sundhedsdokumentation, Sektor for sundhedsdokumentation og forskning, Statens Serum 
Institut. 
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Informanten giver udtryk for, at LE15 er et ordentligt redskab, ”[…] mit indtryk er i hvert fald, at vi også har 

lavet det sådan på baggrund af noget, der giver mening og i øvrigt er et ordentligt redskab […].”, men 

samtidig med siger han ”[…] mit indtryk er også, at det ikke altid findes relevant, dér hvor det bliver brugt, 

og derfor er det ligesom noget pligtstof […]. Dette kommer også frem i vores spørgeskemaundersøgelse, 

hvor nogle af respondenterne har svaret, at resultaterne i mindre grad eller slet ikke har bidraget til 

udvikling af deres ledelsespraksis. Dette begrunder de bl.a. med, at spørgsmålene er langt fra deres 

ledelsespraksis og at resultaterne ikke giver mening. En enkelt respondent har anvendt muligheden for at 

uddybe sit svar, citat: ”Jeg oplever at dele af spørgsmålene er uden sammenhæng med mit daglige virke 

som offentlig leder med ansvar for kerneopgaven og det at skabe offentlig værdi. Dele af spørgsmålene går 

i højere grad på kontrol af mig end på en brugbar feedback om min ledelse. Endelig synes jeg i høj grad, at 

undersøgelsen bærer præg af en politisk beslutning om kontrol af eksempelvis implementering af 

regionsbestemte driftsmål.” 

Ud fra ovenstående, når lederen ikke kan se meningen i spørgsmålene og redskabet ikke findes 

anvendeligt, er Weicks tilgang til dét at skabe mening, at det er en social proces, som sker via dialogen med 

lederen, og det er lederens opgave at opmuntre til dialog og samtale.  

Ud fra resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen kan vi se, at 24 ud af 76 respondenter ikke har drøftet 

resultaterne med nærmeste leder. Dette viser, at ikke alle ledere har taget ansvar for at dette sker, hvilket 

kan have betydning for ledernes oplevelse af mening og dermed anvendeligheden af resultaterne.  

11. Besvarelse af opgavens problemformulering 

11.1 Problemformuleringens underspørgsmål 1 

Hvordan oplever, over- og afdelingssygeplejersker, at der følges op på medarbejdere, egne og 
nærmeste leders resultater af LE15? 
 
Over- og afdelingssygeplejerskerne oplever og håndterer LE15 på forskellig vis. Ovenstående analyser viser, 

at de har forskellige vilkår og forudsætninger, der gør at deres tilgang til opfølgningen håndteres forskelligt 

i forhold til deres medarbejdere, deres afdelingssygeplejersker og nærmeste leder.  

De mindre positive informanter har i opfølgningsprocessen ikke været inviteret til dialog om, hverken egne 

eller nærmeste leders resultater. De udtrykker, at LE15 ikke giver mening og udtrykker på forskellig vis og 

med forskellige begrundelser, at den er spild af tid. Grunden til at de ikke oplever, at LE15 giver mening, 

kan skyldes det manglende initiativ fra nærmeste leder til dialog. Informanterne giver udtryk for, at den 

opfølgning, som de har taget initiativ til, hvor de har drøftet egne resultater med både medarbejdere og 

deres afdelingssygeplejersker er foregået ved en ”snak” og som envejskommunikation. Herudover har der 
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ikke været yderligere opfølgning. Den manglende opfølgning fra nærmeste leder betyder, at informanterne 

ikke har haft en leder at ”spejle” sig i, hvorfor der ikke er sket den nødvendige interaktion, der er væsentlig 

for at skabe mening (Weick, 1995). 

 

Det modsatte gør sig gældende for de positive informanter. Til trods for, at de udtrykker, at spørgsmålene 

er fjernt fra virkeligheden og deres ledelse, evner de at følge op på LE15, og omsætte resultaterne til deres 

daglige praksis og giver udtryk for, at de har fået et brugbart redskab. Selvom de positive informanter ikke 

tillægger det stor værdi, at have haft dialog med nærmeste leder, må vi antage, at opmærksomheden fra 

den nærmeste leder ikke skal underkendes.  

 

De 4 over- og afdelingssygeplejersker efterlyser, at deres nærmeste ledere tager LE15 seriøst, viser 

interesse og engagerer sig i evalueringen. De udtrykker, at LE15 ”tales ned” og at ”kæden” er hoppet af op 

ad til, og 2 af informanterne begrunder deres manglende opfølgning med, at når den øverste ledelse ikke 

efterspørger det, ”så gider vi det heller ikke”.  

Weick (1995:30) siger, at for at ”noget” kan give mening, skal der skabes en forståelse, fortolkning og dette 

”noget” skal placeres i en sammenhæng.  

Som vi ser det, har over- og afdelingssygeplejerskerne, håndteret opfølgningsprocessen forskelligt, og på 

hver sin måde fået den til at give mening. Vi er enige i, at der skal være opmærksomhed både fra topledelse 

og nærmeste leder, men vi skal også selv mestre, at efterspørge feedback og dialog samt lede opad. Ved 

dette mener vi, at vi også selv har et ansvar, og er rollemodeller for vores medarbejdere. 

Patton (2007) pointerer vigtigheden i, at i miljøer med konstante forandringer er dialogen vigtig. Det er 

igennem dialogen der sker feedback, læring og support. Det samme fremgår af Væksthus for ledelse (2008), 

hvor vigtigheden i at ledelsesgruppen selv går forrest i at lade deres egen ledelse evaluere, og derudover at 

lederen som minimum skal invitere til én samtale med medarbejderne. For at ledere kan udvikle sig og blive 

bedre ledere, skal der, ifølge Yukl (2013) være én til én opfølgning. Informanterne får ikke mulighed for, at 

få tilbagemelding på deres resultater fra nærmeste leder, og får derved ikke den nødvendige sparring på 

deres ledelse, hvilket teorien pointerer som en væsentlig faktor, som et led i udviklingen af deres 

ledelsespraksis.  

 

Der er overensstemmelse mellem, hvordan over- og afdelingssygeplejersker opfatter øverste ledelses rolle, 

og Koncern- og Vicedirektørens holdning. Under interviewene giver de udtryk for, at der nok ikke har været 

det ledelsesmæssige fokus, fra den øverste ledelse både i Regionen og på Rigshospitalet. De er bevidste 

om, at det er deres ansvar.  
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Væksthus for ledelse (2008) pointerer vigtigheden i, at den øverste ledelse sætter evalueringen i gang og 

fører den succesfuldt igennem og viser dermed, at det er en fælles opgave, der tages alvorligt, ved at ”gå 

forrest”. Med vores viden og vurdering er det, fordi over- og afdelingssygeplejerskerne ikke blev 

medinddraget i LE15 fra begyndelsen, og at det var en top down styret proces, hvor Regionen ville have 

svar på rigtig meget betød, at den blev oplevet som værende langt fra daglig praksis. Uklarhed omkring 

formålet med LE15 og uklarheder omkring de forskellige ledelsesniveauers roller og ansvar, kan også have 

været en medvirkende årsag til den manglende opfølgning. 

I en proces som en ledelsesevaluering er, præget af kompleksitet og dynamik, er der brug for nogen, der 

kan hjælpe lederne med at skabe mening. Ikke alt hvad organisationen foretager sig, bliver til meningsfulde 

handlinger, men bliver sorteret væk, som naturlig selektion. Ifølge Weick (1995) er der i virksomheder med 

stor kompleksitet, et stort behov for meningsskabelse. For at denne meningsskabelse sker, skal der være en 

social kontekst – socialt bindeled. 

 

Koncerndirektøren har indtryk af, at LE15 er et ordentligt redskab, der giver mening, samtidig med 

udtrykker han, at det også er blevet opfattet som pligtstof og ikke altid findes relevant. HR-chefen og 

Koncerndirektøren er overvejende enige i, at Regionen ville have svar på meget i LE15, og derfor blev 

spørgeskemaet et meget omfattende, tungt redskab med mange rapporter og HR-chefen giver også udtryk 

for, at opfølgningsprocessen er svær: ”[…]Fordi de gange, hvor der er blevet gennemført 

ledelsesevalueringer, har opfølgningen været svær - altså, den der opfølgningsproces, den er jo 

hammersvær […].” 

 

Ledelsesevalueringer er et vigtigt redskab i dialogen om ledelse og den organisatoriske udvikling. Som en 

del af en ledelsesevaluering, er informanterne enige i, at effekten af den, afhænger af den sparring og 

feedback lederne får. En evaluering kan ikke stå alene, hvorfor en løbende dialog om ens ledergerning er 

vigtig. HR-chefen siger: ”[…]Men det der med at have en dialog omkring at få noget feedback som leder, på 

ens ledergerning, løbende og en gang om året, det synes jeg er rigtig vigtigt[…].”  De teoretikere vi 

anvender, pointerer alle vigtigheden af, at ledelsesevaluering ikke kan stå alene, men skal følges op af 

dialog.  

Kaplan i (Yukl, 2013) foreslår, at lederen får løbende feedback med konkrete eksempler på vedkommendes 

adfærd, af nærmeste leder. Yukl siger endvidere, at den mest effektive form for tilbagemelding på en 

ledelsesevaluering er én til én sparring og feedback, fra en person, som medarbejderen har tillid til, der ikke 

behøver, at være nærmeste leder. I Væksthus for ledelse (2008) beskrives vigtigheden af den systematiske 
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opfølgning, hvor alle ledere bør have en ordentlig tilbagemelding og som minimum én samtale med deres 

nærmeste leder. 

 

11.2 Besvarelse af problemformuleringens underspørgsmål 2 

Hvordan oplever over- og afdelingssygeplejersker, at LE15 har effekt på udviklingen af egen og 
nærmeste leders ledelsespraksis? 
 

Over- og afdelingssygeplejerskerne oplever, at LE15 har effekt på udviklingen af deres og nærmeste leders 

ledelsespraksis på forskellig vis. Den effekt de oplever, ser vi, hænge sammen med den mening, de får skabt 

under opfølgningsprocessen. 

 

Det vi ligeledes ser, er at de der har oplevet en effekt er dem, der har haft en ”planlagt” dialog og drøftet 

deres resultater. Resultaterne er drøftet både med nærmeste leder og med deres medarbejdere. 

 

Dialogen har bidraget til, at de har fået feedback og sparring på egne resultater og bl.a. drøftet, hvad god 

ledelse er. Oversygeplejersken oplever at drøftelsen af resultaterne, bidrager til konstruktive 

tilbagemeldinger, og udtaler: ”[…] giver […] anledning til i virkeligheden at drøfte, hvordan man agerer i 

forskellige sammenhænge og noget med ens tilstedeværelse, og om det giver mening på den ene eller på 

den anden måde[…] og i virkeligheden lidt ”comitter” hinanden til nogle aftaler om, at det er sådan her vi 

gør, så har jeg jo også mulighed for at se, hvordan de så gør det ude hos deres egne medarbejdere. Så på 

den måde- og så er det altså også nemmere at drøfte det i plenum efterfølgende – for at sige; altså nu 

prøver vi at gå ud og gøre det her. Virker det? Og så i virkeligheden bringe det tilbage til ledelsesrummet 

[…].” Det betyder også, at ledernes medarbejdere er blevet involveret, og givet mulighed for at uddybe 

deres besvarelser. Det giver en oplevelse af, dels at deres svar er brugbare, og ligeledes, at medarbejderne 

involveres i ledelsesudviklingen. Yukl (2013:372) siger, at den evaluerede opnår bedre feedback jo mere 

lederen interagerer med dem der evaluerer ens ledelse. Dette viser at de begge oplever, at udviklingen sker 

i dialogen og sparringen med medarbejdere og afdelingssygeplejersker om deres resultater. Den måde 

informanterne interagerer på og inddrager andre i drøftelsen af deres resultater, viser at de arbejder 

konstruktivt med ledelsesevalueringen. Det er denne tilgang som Patton (2007) beskriver som den 

udviklende evaluering. Den handler bl.a. om, at feedback skaber læring, at læring sker i teams og at 

evaluering understøtter glæden ved læring. Lederne oplever, at LE15 har givet dem et redskab som 

udgangspunkt for, at arbejde med deres ledelse, og dermed blive bedre ledere. Derudover oplever 

afdelingssygeplejersken, at tilbagemeldingerne fra medarbejderne er anerkendende og motiverer hende til 
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udvikling. Informanterne tillægger ikke dialogen med deres nærmeste leder stor betydning, men på trods af 

det, mener vi, at opmærksomheden i denne sammenhæng ikke skal underkendes. Vi mener det viser, at 

nærmeste leder er opmærksom, og har vist interesse for deres evalueringer.  Det vi vurderer, er at i den 

dialog og opmærksomhed, er sket en social interaktion Weick (1995:38).  

 

De 2 mindre positive mindre positive over- og afdelingssygeplejersker, har ikke oplevelsen af, at LE15 har 

haft effekt eller på nogen måde har bidraget til udviklingen af deres ledelsespraksis. Begge oplever LE15 

som uvedkommende og langt fra deres daglige praksis.  For oversygeplejerskens vedkommende, mener 

hun ikke det er en metode, der bidrager til hendes udvikling. Afdelingssygeplejersken begrunder det 

yderligere med, at man ikke får et fuldt udbytte, når man ikke følger den anbefalede vejledning, der siger 

lederen skal afholde dialogmøde. De har ikke drøftet resultaterne med nærmeste leder. Ligeledes giver de 

udtryk for, at den måde de har valgt at ”drøfte” resultaterne med deres medarbejdere på, har været 

præget af envejskommunikation og dialog som ”de altid har på ledermøder”. I Væksthus for Ledelse (2008:) 

beskrives vigtigheden i, at nærmeste leder gennemgår evalueringsresultatet med lederen. Dette giver 

mulighed for, fælles drøftelse af indsatsområder og handlemuligheder.  

Analysen viser, at der er tydelig forskel på, hvordan over- og afdelingssygeplejersker oplever udbyttet af 

LE15. De over- og afdelingssygeplejersker, der ikke oplever nogen effekt giver tydeligt udtryk for deres 

skepsis og modstand mod LE15. De har vist resultaterne til deres medarbejdere, men vi stiller 

spørgsmålstegn ved, om der i den forbindelse har været en egentlig dialog. Som teorien understøtter, og 

dermed mulighed for at få feedback og sparring.  

Til det pointerer (Yukl, 2013) at det ikke altid er nok, at en leder er i stand til at identificere egne eventuelle 

styrker og svagheder. Det afgørende er, om lederen er indstillet på at reagere og dermed arbejde med 

evalueringen konstruktivt og samtidig tydeliggøre, hvad der skal ændres. 

I forhold til at kunne vurdere effekten af nærmeste leders ledelsesevaluering, svarer den overvejende 

positive afdelingssygeplejerske, at hun har drøftet nærmeste leders resultater, men har svært ved at 

vurdere effekten. Dette begrunder hun bl.a. med, at nærmeste leder ikke formår at stoppe op, reflektere 

og ændre kurs.  De øvrige over-og afdelingssygeplejersker kender ikke deres nærmeste leders resultater, 

hvorfor de ikke ved, hvilken udvikling de skal ”holde øje med”. 

Analysen viser også, at over-og afdelingssygeplejerskerne har haft forskellige vilkår i forhold til drøftelse af 

egne resultater med nærmeste leder. De 2 mindre positive over-og afdelingssygeplejersker, har ikke været i 

dialog med nærmeste leder, hvilket de overvejende positive over-og afdelingssygeplejersker har. Den 
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overvejende positive oversygeplejerske, oplevede ikke udbytte af samtalen, da nærmeste leder ikke havde 

kendskab til hendes hverdag.    

Væksthus for Ledelse (2008) beskriver vigtigheden i, at nærmeste leder gennemgår evalueringsresultatet 

med lederen. Dette giver mulighed for at drøfte handlemuligheder og indsatsområder – herunder 

prioritering af indsats, resultater og kompetenceudvikling samt, at have dialogen omkring behov for 

individuel udviklingsplan for lederen. Vi mener ikke informanterne får den nødvendige sparring med deres 

nærmeste leder, om hvilke områder af deres ledelse de gør det godt, og hvilke der skal udvikles. Dette 

betyder, at det er svært for den enkelte leder, at vurdere hvordan resultaterne af LE15 kan bidrage til 

udvikling af hendes ledelsespraksis, og for andre hvad de skal lægge mærke til. I praksis betyder det, at de 

kan udøve den ledelse som de finder hensigtsmæssig, med risiko for at der ikke skabes en fælles identitet.  

Rigshospitalets vicedirektør, som er en del af hospitalets øverste ledelse, udtrykte at LE15 havde en 

overvægt på det strategiske, overordnede og driftsmæssige del, for hende handler ledelse om mennesker. 

Ifølge Yukl (2007), skal en 360 graders Ledelsesevaluering primært bidrage til, at give den enkelte leder 

feedback på styrker og udviklingsmæssige behov. 

Da vi interviewede Koncerndirektøren og spurgte ind til, hvordan han oplevede effekten af LE15, gav 

han udtryk for, at det bedste ved LE15 er, at der arbejdes systematisk med evaluering, at ledelse 

sættes på dagsordenen og man kan se på tværs. HR-chefen gav udtryk for, at effekten var svær at få 

øje, men at den måde hun oplevede det på, var at man fik et indblik i og en tilbagemelding på, 

hvordan ledelse ser ud i regionen og de iværksatte strategier. Vicedirektøren svarede, at effekten 

afhænger af den sparring en leder får på sin ledelsesrolle, og relevansen af problemstillingerne. 

Derudover at det er væsentligt, at der er ærlighed og åbenhed i et team af nære kolleger i relation til 

at evalueringen.  

Ud fra ovenstående udtalelser fra Koncerndirektøren, HR-chefen og Vicedirektøren, ser vi en forskellighed i 

forhold til, hvad de har vægtet i LE15 og dermed også hvad de oplever, har været den største effekt af 

ledelsesevalueringen. Den terminologi som Koncerndirektøren og HR-chefen bruger i deres beskrivelse af 

dette, tyder på at de vurderer effekten ud fra en NPM-tankegang, hvor de med ét evalueringskoncept har 

mulighed for, at måle på strategiske indsatsområder og sammenligne virksomheder på tværs i Regionen. 

Denne opfattelse harmonerer ikke med de fagprofessionelles, da de primært leder ud fra kerneopgaven, og 

hvad der er behov for, og væsentligt her og nu.   

Vicedirektørens vægtning af, hvad der er væsentligt i en ledelsesevaluering er, at den skal være mere 

praksisnær og relationel og, at lederen skal evalueres på konkrete ledelsesproblemstillinger, hvilket 

stemmer bedre overens med de fagprofessionelles syn på evaluering.  
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Alle 4 over- og afdelingssygeplejersker oplever at spørgsmålene er langt fra daglig praksis, og ikke afspejler 

den hverdag de er i. Det er overensstemmende med vicedirektørens holdning til, at ledelsesevaluering skal 

være praksisnær og relationel for at lederen oplever at få et udbytte. Vicedirektøren siger: ”[…] skal man 

virkelig have noget ud af ledelsesevaluering, så skal man helt ned i de helt konkrete, vanskelige, her-og nu, 

mand til mand ledelsesproblemstillinger […].”  Hun giver samtidig udtryk for, at der måske er en overvægt 

af strategiske, overordnede og driftsmæssige spørgsmål.  

 

Yukl (2013) siger, at spørgeskemaerne til en 360 graders evaluering, kan være designet til en specifik 

virksomhed, men at langt de fleste anvender standardiserede spørgeskemaer. Han siger samtidig 

med, at resultaterne vil være mere præcise, når spørgsmålene, der stilles giver mening. I relation til at 

en evaluering skal give mening, beskriver Patton, at den skal producere kontekst specifikke 

forståelser, for at bidrage til løbende udvikling, hvilket han benævner den udviklende evaluering. 

Ligeledes pointerer han, at en evaluering skal matche den enkelte virksomhed filosofisk og 

organisatorisk. Den anden tilgang til evaluering, som Patton beskriver, er den traditionelle evaluering, 

hvor målet er at producere forudbestemte og generaliser bare mål, som der efterfølgende måles på.  

Ud fra ovenstående analyse og sammenholdt med teorien er det tydeligt, at LE15 er designet med 

udgangspunkt, som i en traditionel evaluering (bilag 15:209). Dette understøttes af HR-chefens udsagn: ”jeg 

tror, vi ville mange ting på en gang. Og derfor var der også relativt mange spørgsmål.”. Samtidig var deres 

ønske, at se og sammenligne organisationens 11 virksomheder på tværs. Dette afstedkom en del kritik til 

HR-afdelingen, fordi spørgeskemaet var meget omfangsrigt, og blev oplevet som værende langt fra 

ledernes daglige praksis. HR-chefen siger, at ledelsesevaluering skal give mening. Koncerndirektøren havde 

indtryk af, at redskabet var ordentligt og gav mening, men havde ligeledes et indtryk af, at LE15 blev 

opfattet, som pligtstof og ikke altid relevant.  

11.3 Besvarelse af problemformuleringens underspørgsmål 3 

Hvordan opfyldes formålet med Region Hovedstadens 360 graders ledelsesevaluering?  
 
Nedenstående er Region Hovedstadens formål med 360 graders ledelsesevaluering: 

”Bidrage til forankring og udvikling af den enkelte leder i overensstemmelse med Regionens strategier og 

politikker og sætter god ledelse på dagsordenen, som middel til at udvikle organisationen til gavn for både 

ledere, medarbejdere og brugere. Den giver den enkelte medarbejder et redskab til at arbejde med egen 

udvikling vha. feedback og er obligatorisk for alle ledere med formelt ledelsesansvar.”25 

25 Region Hovedstadens lederudviklingsprogram. Bjarne Paulsen: Orientering om Ledelsesevaluering – til leder. De bedste ledere Region 
Hovedstaden ønsker at have og at skabe rammerne for deres udvikling.  
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Ifølge HR-chefen og Koncerndirektøren er formålet med LE15, at sætte god ledelse på dagsordenen, 

bidrage til udviklingen af den enkelte leder i overensstemmelse med regionens strategi og politik, give 

et redskab til lederens udvikling og give koncernledelsen status på, hvordan ledelse opfattes i 

organisationen.  

Under interviewet med HR-chefen, giver hun udtryk for, at man fik et indblik i og en tilbagemelding på, 

hvordan ledelse ser ud i regionen og de iværksatte strategier. Derudover siger hun: ”[…]At der var for 

mange spørgsmål, og effekten af det var svær at få øje på […].”   

Vicedirektøren udtrykker, at LE15 ikke bidrager til nærheder mellem ledelsesniveauer, som var hensigten 

og at ”vi” med 360 graders evaluering ”skød over målet” i forhold til, hvad vi troede vi kunne få ud af det og 

siger: ”[…] Det, synes jeg faktisk, er lidt interessant.” 

Over- og afdelingssygeplejerskerne udtrykker på forskellig vis, under interviewet, hvad LE15 har bidraget til i 

deres ledelsespraksis. De overvejende positive over- og afdelingssygeplejersker giver udtryk for, at de har 

fået et værktøj som de tager udgangspunkt i til at drøfte ledelse ud fra. Oversygeplejersken siger: ”[…] Og 

jeg er i hvert fald blevet meget klogere på, at eksempelvis alt det der omkring Ventet og Velkommen – at 

selv om jeg har informeret om det, så har jeg ikke sat de rigtige ord på, og vi kan jo godt alle sammen 

tænke, at det er en mærkelig strategi, eller hvordan vi nu har det med den, men det er jo den måde, vi 

ligesom skal følge op på rigtig mange ting[…].” Afdelingssygeplejersken som ikke tidligere er 

ledelsesevalueret, oplever det positiv, da hun bliver bekræftet, hvor hun tidligere har ”følt sig frem”.  

Den mindre positive afdelingssygeplejerske siger, at der blev spurgt ind til indsatsområder, der ikke giver 

mening for medarbejderne, fordi det ikke er implementeret og mener ikke at formålet er indfriet for 

hendes vedkommende. Den mindre positive oversygeplejerske oplever ikke, at hun kan anvende LE15 i sin 

ledelse. 

  

Af vores spørgeskemaundersøgelse fremgår det, at en stor del af respondenterne drøfter deres resultater 

med medarbejderne, hvorimod færre drøfter resultaterne med nærmeste leder, og under halvdelen drøfter 

nærmeste leders resultater. Dette viser os, at det ikke er en forankret del at drøfte ledelsesevalueringen, og 

dermed give mulighed gensidig feedback og sparring mellem ledelsesniveauerne. I formålet fremgår det, at 

feedback er et væsentligt element, for at lederen kan arbejde med egen udvikling. 

Yderligere fremgår det af spørgeskemaundersøgelsen, at én ud af fire respondenter oplever, at LE15 

bidrager til udvikling af deres ledelsespraksis, ved at de er blevet opmærksomme på, hvilke konkrete 

områder de skal arbejde med i deres ledelse. Herudover at LE15 bidrager til mere åben drøftelse af, hvad 
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der er god ledelse, de er blevet mere bevidste om, hvad der forventes af dem som leder og de har fået et 

redskab til, hvordan de skal udvikle sig som leder.  

Mere end halvdelen oplever ikke, at LE15 bidrager til udvikling af deres ledelsespraksis, (side 30) og har 

primært svaret, at dette skyldes at der ingen opfølgning har været på LE15, og mange har besvaret med 

”andet end ovenstående”. I disse svar fremkommer forskellige begrundelser heraf, at de er blevet målt på 

strategiske indsatsområder, der endnu ikke er implementeret samt at LE15 er ”druknet” i fusionen. 

Derudover har 12 respondenter svaret, at de ikke kan vurdere det. 

Vicedirektøren siger at for at evalueringen er anvendelig, kræver den opmærksom fra overordnet ledelse, 

og udtrykker: ”[…] At vi både som direktion og som centerledelse, altså sætter os for, næste gang, der måtte 

komme en, at det her det går vi simpelthen sammen om […] hvis det ikke ses af dem, man egentlig har som 

sine overordnede, så mister det jo måske – det er ærgerligt, synes jeg. At så mister det måske lidt betydning 

[…].” Ovenstående citat viser, at hun stiller spørgsmålstegn ved, om der har været tydelig opmærksomhed 

på LE15 fra Rigshospitalets ledelse. Koncerndirektøren stiller ligeledes spørgsmålstegn ved, om 

Koncerndirektionen og ledelsen har været tydelige om, at LE15 skal tages alvorligt. Det viser, at både 

hospitalsledelsen og Koncernledelsen er opmærksomme på, det ansvar de har i forhold til hele 

evalueringsprocessen, fra start til slut. Weick siger, at lederen er meningsgiver og ansvarlig for, at 

meningsskabelsen kan finde sted. Hvis dette ikke sker, så skaber medarbejderne deres egen mening. Patton 

udtrykker, at topchefens rolle, er ikke bare at tage beslutninger, det er at sætte retningen og motivere 

andre, når der er uklarheder og modstridende krav. Topledere må skabe mening ligeså meget som de 

skaber information. Ud fra vores empiri kan vi se, at over- og afdelingssygeplejersker på Rigshospitalet 

agerer forskelligt, og dermed hvilken tilgang de har til LE15. Væksthus for ledelse (2008) siger, at fast 

forankring kræver, at de grundlæggende principper for evalueringen bør besluttes i organisationens øverste 

ledelse, hvor også ansvaret for det samlede evalueringsforløb bør forankres. 

 

Yukl (2013: 372) siger i sin teori omkring 360 graders ledelsesevaluering, at den kan anvendes til mange 

forskellige formål, men at det primære formål for anvendelse er, at den skal anvendes til at vurdere 

lederens styrker og udviklingsmæssige behov. Svarene vil legeledes være mere korrekte, hvis de 

udelukkende skal anvendes i udviklingsøjemed, og ikke som en del af en performance bedømmelse. 

Respondenterne har ligeledes bedre mulighed for, at give en brugbar feedback, hvis de forstår formålet 

med undersøgelsen og hvordan resultaterne vil blive brugt.  Dette mener vi stemmer overens med den 

overordnede formulering, af Region Hovedstadens formål med ledelsesevaluering, hvor det er ledelse der 

er omdrejningspunktet.  
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Ud fra HR-chefens udtalelser omkring at Regionen, med ledelsesevalueringen ”ville for meget”, tænker vi, 

at formålet er blevet uklart for medarbejdere og ledere, når fokus også har været at give Regionen en 

tilbagemelding på flere andre indsatsområder. Dette mener vi, i sammenhæng med den manglende dialog, 

er væsentligt for, at kun én ud af fire over- og afdelingssygeplejersker på Rigshospitalet oplever at LE15 

bidrager til deres udvikling.  

 

Ud fra ovenstående kan diskuteres, om formålet er opfyldt. Dette mener vi, må afhænge af, hvilke 

succeskriterier der er sat samt hvilket niveau, der er for målopfyldelsen.  

12. Konklusion 
I afsnittet besvares problemformuleringen ud fra resultater fremkommet i opgaven. Problemformuleringen 

lød: ”Hvordan opleves Region Hovedstadens 360 graders Ledelsesevaluering 2015 på Rigshospitalet?” Til at 

undersøge dette, har vi gennemført en spørgeskemaundersøgelse samt eliteinterviews.   

Det vi har kommet frem til i vores undersøgelse er, at der følges forskelligt og ikke konsekvens op på 

resultaterne af LE15. Opfølgningen med drøftelse af resultaterne sker primært med medarbejderne, i 

mindre grad i forhold til nærmeste leder og endnu mindre i forhold til drøftelse af nærmeste leders 

resultater.  Til trods for, at undersøgelsen har vist, at der følges op, så bidrager LE15 ikke til, at over- og 

afdelingssygeplejersker oplever der er effekt. 

Opfølgningen sker umiddelbart efter resultaterne er modtaget. Den løbende opfølgning sker hyppigere i 

forhold til medarbejderne end i forhold til nærmeste leder. Over- og afdelingssygeplejerskerne beskriver 

mange forskellige måder de følger op på. Den overvejende måde, der følges op på med medarbejderne er 

ved, at drøfte resultaterne på dialogmøder, og med nærmeste leder sker det ved en én til én samtale. Over- 

og afdelingssygeplejersker begrunder den manglende opfølgning med, at nærmeste leder ikke har inviteret 

til dialog.  

Som noget meget centralt efterspørger over- og afdelingssygeplejersker dialog og interesse fra nærmeste 

og overordnede ledelse, de oplever der er et ”gap”. Dette tyder på, at der er en tendens til, at jo højere 

oppe i ledelsesniveauet en leder er, jo mindre tilbøjelig er man til at drøfte egne resultater. Interesse og 

opmærksomhed fra nærmeste leder er essentiel, også selvom man selv er leder. 

Vi er ligeledes kommet frem til, at der er væsentligt færre over- og afdelingssygeplejersker der oplever, at 

LE15 har effekt på udviklingen af deres ledelsespraksis. De beskriver, at der er forskellige måder, hvorpå 

evalueringen giver effekt. De der oplever effekt begrunder det med, at de er blevet opmærksomme på, 
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hvilke konkrete områder, de skal arbejde med i deres ledelse, og at de har fået et brugbart værktøj. De der 

ikke oplever effekt, begrunder dette med, at evalueringen er et øjebliksbillede og på forskellige måder, 

giver de udtryk for, at den er langt fra daglig praksis og ikke giver mening. 

Kun få over- og afdelingssygeplejersker oplever, at LE15 har effekt på nærmeste leders udvikling, og 

begrunder det med manglende dialog om, og kendskab til resultaterne. 

Det er også centralt, at det er i dialogen og ved, at få feedback på ens ledelsespraksis, at lederne oplever at 

de udvikler sig. Lederne har en central rolle, i dialogen med medarbejderen, da det er i dialogen 

medarbejderen får skabt mening med resultaterne.  

I forhold til, hvordan formålet med Region Hovedstaden 360 graders ledelsesevaluering er opfyldt, mener vi 

at vores undersøgelse tyder på, at det kun i mindre grad er opfyldt. Dette begrunder vi ud fra, at det kun er 

hver fjerde over- og afdelingssygeplejerske, der giver udtryk for, at LE15 bidrager til udvikling af deres 

ledelsespraksis.  

Metoderne vi har anvendt har suppleret hinanden godt. Spørgeskemaundersøgelsen har bidraget med en 

generel viden om, hvordan over- og afdelingssygeplejersker på Rigshospitalet har oplevet 

opfølgningsprocessen og effekten af LE15. Eliteinterviewene har givet os en dybere forståelse for, hvordan 

over- og afdelingssygeplejersker med overvejende positiv og overvejende mindre positiv syn på LE15, og 

dermed fået belyst variationen i den undersøgte population. 

Vores resultater er i overensstemmelse med resultaterne i Region Hovedstadens interviewundersøgelse, 

Erfaringer med ledelsesevalueringen 2015, men det vi yderligere kan bidrage med er, at der ikke er en 

ledelsesmæssig forankring, fra de øverste ledere.  

Sammenfattende kan vi sige, skal ledelsesevalueringer give mening, skal organisationen klædes på, ved at 

være tidlig inddraget i processen. Der skal være ledelsesmæssig opbakning og involvering, samt tydelig 

italesættelse af formålet med ledelsesevalueringen, der udelukkende måler på ledelse. Den øverste ledelse 

har en central rolle i forhold til, at være synlig og skabe mening i organisationen og på alle ledelsesniveauer. 

Det er nødvendigt at oversætte strategi til meningsfyldte formål og aktiviteter, og for at gøre ledelse 

relevant i dagligdagen. Dette forudsætter, at de er i stand til at lave oversættelse, og kan se det nyttige i 

evalueringen, som redskab og anledning til at sætte ledelse på dagsorden 

I Region Hovedstaden, og i en organisation, præget af dynamik og kompleksitet, er der behov for en ny 

måde, at se 360 graders ledelsesevalueringer på. Vores undersøgelse viser, at en tilgang til en mere 
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udviklende evaluering, som en integreret og løbende proces, med bl.a. feedback, involvering og målrettet 

den enkelte virksomhed og tilpasset ledernes daglige praksis, vil kunne bidrage til at indfri formålet. 

13. Perspektivering 
I vores konklusion peger vi på, at der er behov for en anden form for ledelsesevaluering og, at lederne på 

ledelsesniveauerne, ”ledere af ledere”, ”ledere af organisationen” og ”ledere af koncernen” påtager sig et 

større ansvar i ledelsesevaluering for, at opnå bedre opfølgning, større effekt og bedre forudsætning for at 

opnå formålet med Region Hovedstadens 360 graders ledelsesevaluering. 

Der anvendes mange ressourcer i forbindelse med Region Hovedstadens 360 graders ledelsesevaluering, og 

vi stiller os som ledere det spørgsmål, om den indsats, der anvendes i forbindelse med evalueringen, 

bidrager til, at udvikle organisationen til gavn for både ledere, medarbejdere og brugere som tilsigtet og 

derved skaber organisatorisk værdi. 

Gennemførelsen af projektet har fået os til, at se bredere på fænomenet, ledelsesevaluering.  

Yukl (2013), der har foretaget flere studier omhandlende effekten af 360 graders ledelsesevalueringer, 

peger på, at der fortsat er behov for yderligere studier, da det indtil nu, ikke er tydeligt bevist, at der er en 

positiv effekt ved en ledelsesevaluering. Dette viser, at det er komplekst, at finde den rette ”model”.  

 

Ingen af informanterne i vores interviews, har givet udtryk for, at de ikke ønskede at blive 

ledelsesevalueret. Alle er enige i, at en fremtidig ledelsesevaluering skal foregå hyppigere. Den skal være 

”smal” og en mere simpel model relateret til den enkelte virksomhed, være udfærdiget så den enkelte 

leder kan relatere sig til spørgsmålene. Dette vil betyde, at der ikke nødvendigvis kan udfærdiges én 

ledelses evaluering, der kan anvendes på Regionens 11 virksomheder. 

 

I løbet af vores opgave, er vi blevet optaget af den udviklende evaluering, (Patton) der er mere forenelig 

med den foranderlige og komplekse verden vi befinder os i. Men vil en udviklende evaluering betyde, at 

man vil komme tættere på opfyldelsen af formålet med en given ledelsesevaluering? Ikke nødvendigvis. 

 

Dette har medført en ”ny undren”, om hvorvidt fundene fra vores case er betinget af Rigshospitalets kultur. 

Vi kan lave rigtig mange forandringer, men hvis vi ikke har kulturen med, i en forandringsproces, så kommer 

vi ikke ”i mål”.  
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14. Personlig udvikling: Inger Thing Dittmann 
 

For 3½ år siden startede jeg på Master of Public Governance. Mit formål og min motivation for at gøre 

dette var, at jeg havde et ønske og et behov for at tilegne mig nye færdigheder, i dels det at være leder af 

ledere i en stor kompleks organisation, som Rigshospitalet er, men også at få en mere akademisk tilgang til 

de forskellig problemstillinger og udfordringer, som min hverdag som oversygeplejerske bærer præg af. 

Mit Våbenskjold ved uddannelses start bar præg af troværdighed, ansvarlighed, imødekommenhed og 

handlekraft. Disse værdier og egenskaber bærer jeg selvfølgelig fortsat med mig, men jeg har gennem hele 

uddannelsesforløbet været meget fokuseret på, hvad det var jeg havde behov for, at tilegne mig af viden, 

for at få en større forståelse for, at kunne overskue den kompleksitet mit arbejdsområde er præget af, 

samtidig med, at jeg har behov for ledelseskompetencer i ledelse af ledere og det at lede op ad i 

organisationen.  

Masterprojektet har jeg udarbejdet sammen med en kollega, hvilket jeg vurderer til at have givet mig et 

endnu større udbytte af processen, end hvis jeg havde lavet Masterprojektet alene. Vi har været sammen 

om alle processerne i masterprojektet, hvilket jeg oplever, har styrket og udviklet min evne til at analysere, 

reflektere og dokumentere i forskellige perspektiver yderligere, end hvis jeg havde været alene om 

projektet. Jeg har ligeledes tilegnet mig en yderligere viden og forståelse for, at i en implementeringsproces 

af nye tiltag, er oversættelsen af strategien og dermed meningsskabelsen, samt kulturen i organisationen 

nogle helt centrale faktorer, der har betydning for om implementeringen lykkes, og i vores projekt om 

Region Hovedstadens 360 graders ledelsesevaluering lykkes. 

Under min Master of Public Governance uddannelse og i forbindelse med mit Masterprojekt, har jeg fået 

styrket mine kompetencer i at udføre professionel ledelse i en politisk styret, offentlig sammenhæng, og 

ligeledes i at reflektere over og videreudvikle min egen ledelsespraksis. 

Jeg føler, at jeg er blevet en mere ”grounded” leder under mit uddannelsesforløb.  Jeg har tilegnet mig en 

vifte af metoder, teorier og perspektiver, der har bidraget mig til at være den leder jeg er i dag, og jeg 

oplever, at jeg er blevet styrket i at udvise professionel og personlig integritet i skiftende kontekster. 

”Viften” vil jeg benævne min ”værktøjskasse”, hvorfra jeg kan hente viden og færdigheder, alt afhængig af i 

hvilken kontekst jeg som leder befinder mig.  
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15. Personlig udvikling: Charlotte Strømberg 
 

Jeg har gennem mit uddannelsesforløb på MPG´en tilegnet mig flere gode og brugbare kompetencer.  

Det offentlige, og sygehusvæsenet som jeg er en del af, er i konstant forandring og det kalder på andre og 

flere kompetencer, end dem jeg har tilegnet gennem mine mange år som sygeplejerske med en praktisk 

uddannelse i bagagen, og leder gennem mange år på flere ledelsesniveauer. Masteruddannelsen har 

bidraget til, at jeg som leder, har fået et bredere, mere analytisk og refleksivt blik på min lederrolle og min 

organisation.  

Det har været en styrke, at jeg gennem uddannelsen har kunnet kombinere obligatoriske fag med valgfag, 

hvilket har givet mig mulighed for, at sætte fokus på, at udvikle mindre stærke sider af mit lederskab; Jeg 

har derfor haft stort fokus på, at tilegne mig kompetencer indenfor kommunikation og coaching.  

Jeg har gennem forløbet arbejdet med problemstillinger fra min praktiske hverdag. Gennem læsning af 

teori og drøftelse med undervisere og medstuderende, har det bidraget mig med nye perspektiver og 

handlekompetencer. At ”lægge” teori ned over min praksis i forbindelse med skrivning af synopser og 

opgaver, har ”tvunget” mig til, at se min organisation og min egen håndtering af dilemmaer og udfordringer 

udefra og i et nyt perspektiv; Arbejdet med Masterprojektet har givet mig metodologisk indsigt, og stor 

respekt for forskningsdisciplinen. 

I min ledelse er jeg ligeledes blevet bevidst om betydningen af, at sætte forskellige ledelsesstile i spil. Jeg er 

blevet opmærksom på, at når jeg f.eks. anvender en mere coachende ledelsesstil, bidrager den til, at 

kompetente medarbejdere og mellemledere, udvikler sig og bedre bliver i stand til selv, at træffe 

selvstændige beslutninger. 

 

Min ledelseskollega har givet udtryk for, at jeg har udviklet mig og bidrager med et mere nuanceret blik og 

anderledes håndtering af problemstillinger, og fremstår som en mere helstøbt leder.  
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Bilag 1 

 

 

 

        Rigshospitalet 5. september 2016 
 
Kære oversygeplejerske på Rigshospitalet 
 
Vi skriver til jer, da vi har brug for din hjælp i forbindelse med indsamling af empiri   
til vores Master projekt på uddannelsen Master of Public Governance (MGP).  
 
Der blev i september 2015 udarbejdet en evalueringsrapport af Enheden for brugerundersøgelser, hvor der 
på Region Hovedstadens 11 organisationer blev interviewet 59 ledere og medarbejdere, heraf 2 ledere på 
Rigshospitalet, 1 på matriklen på Blegdamsvej og 1 på matriklen på Glostrup. Resultaterne fra rapporten er 
samstemmende med vores oplevelser og tilbagemeldinger omkring effekten Ledelsesevalueringen. 
 
Vi ønsker derfor yderligere at undersøge hvordan der arbejdes med af Region Hovedstadens 360 graders 
Ledelsesevaluering 2015, i forhold til den op følgende proces.  
 
Empirien vil vi indhente ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, som vi følger op på med 5 – 6 
personlige interviews. Dine og dine afdelingssygeplejerskers besvarelser vil være vi behandle fortroligt, og i 
selve opgaven vil der være fuld anonymitet, så enkelt personer ikke kan genkendes.  
 
Da vi ønsker at få så generaliser bare og anvendelige data som muligt, vil vi gerne udsende spørgeskemaet 
til alle oversygeplejersker og afdelingssygeplejersker på Rigshospitalet. 
 
Vi har derfor brug for din hjælp til: 
 

• at du og dine afdelingssygeplejersker deltager i undersøgelsen ved at besvare et elektronisk 
spørgeskema, som vi sender ud i begyndelsen af september  

• at du frem sender navne på dine afdelingssygeplejersker 
 
Vi vil meget gerne bede om din tilbagemelding hurtigst muligt, og meget gerne inden fredag den 9. 
september kl. 12. 
 
Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Charlotte 
Strømberg på Charlotte.stroemberg@regionh.dk  dect. 5-8476 eller oversygeplejerske Inger Dittmann på 
Inger.dittmann@regionh.dk dect. 5-9548. 

Med venlig hilsen og tak 
 
Oversygeplejerske    Oversygeplejerske 
Inger Thing Dittmann    Charlotte Strømberg 
BørneUngeKlinikken    Gynækologisk klinik 
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      Bilag 2 

Kære oversygeplejerske 

 

Den 25. august sendte vi en invitation ud omkring en spørgeskema undersøgelse, omhandlende 
Region Hovedstadens 360 graders Ledelsesevaluering, hvor vi har brug for din, samt dine 
afdelingssygeplejerskers hjælp.  

 

Vi har fuld forståelse for, hvis vores mail er blevet ”væk” i mængden af andre mails, hvorfor vi 
tillader os at sende invitationen endnu engang til dig. Derudover er vi ligeledes bevidste om, at 
både du, samt dine afdelingssygeplejersker, højst sandsynlig er fuldt optaget af 
Sundhedsplatformen, besparelser og andre opgaver, men vi håber alligevel på trods af dette, at I 
vil bakke op om undersøgelsen, ved at besvare det spørgeskema vi sender ud i begyndelsen af 
næste uge.  

 

Til din orientering tager spørgeskemaet ca. 15 minutter at besvare. 

 

Vi sender spørgeskemaet ud til alle afdelingssygeplejersker og oversygeplejersker på RH, og har 
fundet frem til at nedenstående afdelingssygeplejersker refererer til dig. Hvis navnene ikke 
stemmer overens med dine ansatte, må du gerne give os besked om dette. 

 

 

Vi håber meget på din positiv tilbagemelding fra dig.  

 

De bedste hilsner og stor tak. 

 

Oversygeplejerske    Oversygeplejerske 
Inger Thing Dittmann    Charlotte Strømberg 
BørneUngeKlinikken    Gynækologisk klinik 
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      Bilag 3 

 

 

                                

                                                                                Rigshospitalet den 12. september 2016 

Kære afdelings- og oversygeplejerske                                                             

Tak for din positive tilkendelse af, at du vil deltage i vores spørgeskemaundersøgelse omhandlende Region 
Hovedstadens 360 graders ledelsesevaluering.  

Som alle oversygeplejersker er informeret om, undersøger vi, hvordan afdelings- og oversygeplejersker på 
Rigshospitalet har fulgt op på ledelsesevalueringen i 2015 og den oplevede effekt. I undersøgelsen tager vi 
udgangspunkt i, hvordan du har arbejdet med din og/eller din nærmeste leders ledelsesevaluering. Selvom 
du ikke selv blev ledelsesevalueret i 2015, har vi stadigvæk brug for, at du deltager. 
 
Vi er i gang med at indsamle empiri og har brug for din hjælp til at besvare det vedhæftede spørgeskema. 
Besvarelsen vil blive behandlet fortroligt, og i selve opgaven vil der være fuld anonymitet, så enkelt 
personer ikke kan genkendes.  

 
Skemaet tager ca. 15 minutter at besvare. 
Deadline for besvarelse af spørgeskemaet er onsdag den 21. september 2016. 
 
Har du spørgsmål til spørgeskemaet, er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Charlotte 
Strømberg på Charlotte.stroemberg@regionh.dk eller oversygeplejerske Inger Dittmann på 
Inger.dittmann@regionh.dk. 

 

Tusind tak for din deltagelse.        

                                      

 
Oversygeplejerske    Oversygeplejerske 
Inger Thing Dittmann    Charlotte Strømberg 
BørneUngeKlinikken    Gynækologisk klinik  
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Bilag 5 
 
 
 
(Informanterne er alle inviteret via mail)  
 
 
Emne: Invitation til interview om Ledelsesevalueringen 2015 
 
Kære  
 
Vi, Charlotte Strømberg og Inger Thing Dittmann, er i gang med vores afsluttende 
masteropgave på Master of Public Governance på CBS.  
Vores masteropgave omhandler Region Hovedstadens 360 graders ledelsesevaluering 2015, 
hvor vi undersøger Rigshospitalets afdelings- og oversygeplejerskers opfølgning og oplevede 
effekt af evalueringen.  
  
I den forbindelse vil vi gerne interviewe dig, om ledelsesevalueringen primært med fokus på 
opfølgning og effekt. Interviewet vil vare ca. 20 minutter.  
  
Vi vil meget gerne gennemføre interviewet med dig mandag, tirsdag eller onsdag i uge 40, 
hvis du har mulighed for det. En anden dag er også en mulighed. 
  
  
De bedste hilsner og stor tak. 
  
Oversygeplejerske 
Charlotte Strømberg 
Gynækologisk Klinik 
  
Oversygeplejerske 
Inger Thing Dittmann  
BørneUngeKlinikken 
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Bilag 6  

 

Oversigt over informanter til eliteinterviews 

 

Respondent Titel 

 

Ledelsesniveau Begrundelse for udvælgelse 

1 Afdelingssygeplejerske  Leder af medarbejdere overvejende positiv overfor 

LE15 

 

2 Oversygeplejerske  Leder af ledere overvejende positiv overfor 

LE15 

 

3 Afdelingssygeplejerske 

 

  

Leder af medarbejdere mindre positiv overfor LE15 

 

4 Oversygeplejerske 

 

 

Leder af ledere mindre positiv overfor LE15 

 

5 Vicedirektør og 

sygeplejerske 

 

Leder af organisationen Del af direktionen på 

Rigshospitalet  

6 HR-Chef 

 

 

Leder af organisationen 

 

Stabsfunktion til 

Koncerndirektionen, hvor 

ledelsesevalueringer 

planlægges 

7 Koncerndirektør  

 

 

Leder af Koncernen Del af Region Hovedstadens 

Koncern ledelse  
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                    Bilag 7 

Lukket kodning – Slutkodeliste med kodehieraki. (Kvalitativ analyse: Metoder i statskundskab, Leth 
Jakobsen M. og Harrits, G. S., s. 184) 

Kodning af vores 7 interviews foretages ud fra data fremkommet ved vores spørgeskemaundersøgelsen og 
anvendt teori. Alle interviewguides er semistrukturerede, med en klar struktur og retning, hvor vi spørger 
ind til nedenstående ”temaer” (beskrevet under metodeafsnittet).  

 

Temaer  Underkoder Beskrivelse 
Ledelsesevalueringen 
2015 (LE15)                                              
 

Metode 
Egen opfølgning 
Nærmeste leders opfølgning   
Oplevelse af opfølgningsprocessen  
 

Udsagn der siger noget om, hvordan 
opfølgningen er forløbet og opleves af 
respondenterne. 

Effekten af LE15                      
 

Effekt på egen ledelsespraksis 
Effekt på nærmeste leders 
ledelsespraksis 
 

Udsagn der siger noget om, hvordan 
effekten af LE15 opleves. 
 

Ledelsesevaluering                                
 

Metode 
(Udbyttet af ledelsesevalueringer) 
Oplevelsen af om ledere bliver bedre 
ledere af at blive ledelsesevalueret 
Ledelsesevalueringer fremover 

Udsagn der giver udtryk for 
ledelsesevalueringer generelt. 

Meningsskabelse 
 

Oplevelsen af hvorvidt LE15 og 
evalueringer generelt giver mening. 
 

Udsagn der beskriver, hvordan 
meningsskabelse opleves og 
italesættes. 
 

Teori Ledelsesteori  
Evalueringsteori  
Teori generelt 
 

Udsagn der beskriver teoretiske 
overvejelser 

Ressourcer 
 

Økonomi 
Medarbejderressourcer 
 

Udsagn der beskriver 
ressourceforbrug 
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Bilag 8 

Interviewguide til 1. informant, (afdelingssygeplejerske med overvejende positiv 
holdning til LE15) 

Det vi skal have ud af disse interviews, er informanternes vurderinger af det vi undersøger. Den primære 

opgave ved interviewet er, at indhente beskrivelser, der giver relevant og pålideligt materiale at fortolke ud 

fra (Kvale s. 154). Forskningsspørgsmålene er overordnede og interviewer stiller undervejs uddybende 

spørgsmål indtil man mener temaet er udtømt..  

Briefing: Interviewstart (indledning)  

• Tak for din deltagelse og tid til at lade dig interviewe – til din information, så ønsker vi, at få dig til 

at uddybe nogle af de svar du har givet i spørgeskemaundersøgelsen og din holdning er der flere 

afdelingssygeplejersker der deler. 

• Formål med undersøgelsen: Vores overordnede formål er, at undersøge effekten af LE15 med fokus 

på, hvordan afdelings- og oversygeplejersker oplever, at ledelsesevalueringen bidrager til udvikling 

af deres ledelsespraksis., fuld anonymitet 

• Interviewet vil vi transskribere, og du vil få interviewet sendt til gennemlæsning.  

 

Temaer Forskningsspørgsmål 
”hovedspørgsmål” 
 

Interviewspørgsmål  
Forskellige hovedtyper 
interviewspørgsmål (Kvale 
2009 s. 155/156) 
Operationalisering af 
”hovedspørgsmål” til 
interview: 
Indledende spørgsmål –  
 

Op følgende spørgsmål 
(Kvale s. 193)  
 – udvidelse af 
respondentens svar ved 
nik, en pause, gentagelse 
af betydningsfulde ord 
eller et ”hm”.  
 
Sonderende spørgsmål – 
”Kan du sige noget mere 
om det?, ”Kan du give en 
mere detaljeret 
beskrivelse af, hvad der 
skete?” 
Hvad skete der? Hvordan 
skete det? Hvad oplevede 
du? Osv. (Kvale s. 158) 
Deskriptiv form, der 
udløser spontane 
beskrivelser 
Kan du sige noget mere om 
det? 
Kan du give nogle 
eksempler på det du siger? 
Hvordan skulle det påvirke 
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…? 
Kan du nærmere beskrive 
…? 
Når du nævner 
betydningen af … , tænker 
du så på …? 
 

Tema Hovedspørgsmål Interview spørgsmål 
 

Evt. supplerende 
spørgsmål 

Hvordan opleves 
opfølgningen af 
LE15? 

Med udgangspunkt i 
spørgeskemaundersøgelsen 
ift. opfølgningen på dine 
resultater, har du bl.a. 
svaret at du har drøftet 
resultaterne af din LE15 
med dine medarbejdere  
 
Du har svaret, at du har 
drøftet resultaterne 
umiddelbart efter du 
modtog dem og ligeledes 
følger løbende op 
 
Vi springer nu videre til 
opfølgning på dine 
resultater af LE15 ift. din 
nærmeste leder 
 
Vi vil også gerne spørge ind 
til opfølgningen af din 
nærmeste leders 
evaluering. 
 
 
 
Afsluttende spørgsmål om 
opfølgningsprocessen 
 

Du har valgt, at drøfte 
resultaterne på et 
personalemøde. Det 
virker til, at LE15 var og er 
en god proces for dig. 
Hvad er det der har gjort 
det? Hvordan giver 
ledelsesevalueringen 
mening for dig?  
 
 
Vi er nysgerrige på, 
hvordan du løbende følger 
op på resultaterne. Kan du 
uddybe med eksempler?  
 
  
 
 
Du har svaret, at du har 
drøftet resultaterne v. en 
én til én drøftelse med din 
nærmeste leder. Kan du 
fortælle om den proces?  
 
 
Kan du sætte lidt ord 
(uddybe) på, hvordan 
denne proces blev 
håndteret?  
 
 
 
 
 
Når du tænker på 
opfølgningsprocessen, er 
der noget der giver mere 
værdi for dig end andet? 

Kan du uddybe det 
yderligere med 
eksempler, hvordan har 
du grebet det an? Kan du 
sige noget mere om det? 
Du har modsat flere 
andre drøftet 
resultaterne – du har 
valgt at investere 
”meget” tid?? 
 
Hvad får du ud af det? 
Hvad får dine 
medarbejdere ud af det? 
(kan du uddybe …? Hvem 
der er 
vinder/skurken/feen?) 
 
 
Hvordan oplevede du 
det blev håndteret?  
 
 
 
 
 
Hvilken betydning har 
det for dig, at drøfte din 
nærmeste leders 
resultater?  
Mener du at det havde 
betydning for 
resultaterne, at 
undersøgelsen ikke var 
anonym? (var der 
åbenhed, ærlighed, 
fortrolighed) 
 
Har du et ønske om at 
det skulle være 
anderledes? 
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Hvordan opleves 
effekten af LE15? 
 
Vores undersøgelse 
viser, at 75 % af 
sygeplejelederne 
mener, at LE15 kun 
i ringe grad eller 
slet ikke bidrager til 
deres egen 
ledelsesudvikling 
og, at kun 4 % giver 
udtryk for at LE15 
bidrager til 
udviklingen af 
nærmeste leders 
ledelsespraksis. 
 

Med udgangspunkt i 
spørgeskemaundersøgelsen 
ift. om resultaterne 
bidrager til udvikling af din 
ledelsespraksis har du 
svaret, at resultaterne af 
LE15 i høj grad bidrager 
som et redskab til din 
ledelsesudvikling  
 
 
 
 
Afrunding af effekten 
 
 
 
Vi vil gerne spørge ind til 
din nærmeste leder 
ledelsesudvikling. 
 
 
 
 

Du svarer at LE15 bidrager 
fordi ”den har styrket mig 
som leder”. Hvordan har 
den styrket dig? Kan du 
fortælle mere om det? 
Hvad gør det ved dig? 
 
Du svarer også, at 
”resultaterne i LE15 
bidrager til mere åben 
drøftelse af, hvad der er 
god ledelse”.  Hvordan 
bidrager den - Kan du 
fortælle mere om det?  
 
Du svarer også ”at 
resultaterne bekræfter, at 
jeg lykkes som leder”. 
Hvordan bliver du 
bekræftet som leder - Kan 
du fortælle mere om det?  
 
Hvad tror du det er der 
gør, at du har fået så 
meget ud af LE15? 
(åbenhed, ærlighed, tillid, 
respekt, lydhørhed mm.) 
 
Du svarer, at du ikke kan 
vurdere om LE15 bidrager 
til udviklingen af din 
nærmeste leders 
ledelsespraksis. Hvad er 
det der gør, at du ikke kan 
vurdere det? Hvad skulle 
være anderledes? 
 
 
 

Uddyb gerne med 
eksempler 
Hvordan håndterer du 
den feedback du får? 
 
Uddyb gerne med 
eksempler 
Drøfter I almindeligvis 
hvad god ledelse er i din 
klinik/center? 
 
 
Uddyb gerne med 
eksempler 
 
uddyb gerne 
 
 
 
 
 
 
Kan du uddybe det? 
Hvordan skulle det være 
anderledes? 
Du har drøftet din 
nærmeste leders 
resultater på et 
dialogmøde – hvorfor 
kan du så ikke vurdere 
det (undren)? 
Hvordan tror du det kan 
blive anderledes? Hvad 
skal der til? 
 

Ledelsesevaluering 
generelt og 
teoretisk  
 
 

Ledelsesevaluering generelt 
 

Umiddelbart synes vi der 
stilles rigtig mange 
spørgsmål, hvad tænker 
du om det? 
 
Vi undrer os over 
evalueringen kun 
foretages hvert 3. år, hvad 
tænker du om det? 

Kan du give eksempler 
på det? 
 
 
 
Hvad skal der til? Hvad 
skal være anderledes?  
Kunne du forestille dig 
en ledelsesevaluering 
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Mener du at ledere bliver 
bedre ledere af, at blive 
evalueret? Hvad er det 
bedste/det værste ved 
LE15? 
 
Ledelsesevaluering er en 
politisk beslutning. Har du 
ideer til, hvordan 
ledelsesevalueringer 
fremadrettet kan blive 
endnu bedre for dig? (tid, 
hyppighed, omfang, 
opfølgning mm.) 
 

der havde fokus på en 
fremadrettet og løbende 
proces? 
 

Vi skal runde af og 
har blot et sidste 
spørgsmål 
 

Ordet er frit Er der noget, du ønsker at 
tilføje til du har sagt om 
LE15? 
 

 
 

 

Debriefing: Efter interviewet (afslutning) – Vi er færdige med interviewet og som sagt vil du få det 

transskriberede interview til gennemlæsning hurtigst muligt. 
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Udvalgte citater ud fra transskriberet interview med 1. informant 

Temaer 
(Hovedkoder) 

Citater 
1. Informant 
Afdelingssygeplejerske med overvejende positiv 
holdning 

Sammenfatning af 
informantens citater 

Ledelsesevalue
ringen2015 
(LE15) 

”[…] Hvor vi så drøftede de ting – altså generelt så har 
jeg en ret god ledelsesevaluering, men man kan altid 
gøre mere af noget, og man kan altid gøre mindre af 
noget andet […].”  
 
”[…] det er sådan en lidt her og nu besvarelse. Så det er 
hvordan måske – man kan måske sige, at vi kigger 
tilbage de sidste par måneder, det sidste halve år, men 
der er jo sket meget i ens ledelse, og der er meget, der 
påvirker situationen her og nu […].” 
 
”[…] der er jo meget store områder, som ikke har 
besvaret spørgeskemaet – ledere. Der er lige som taget 
en fælles beslutning om, at det her gør vi ikke. ” 
 
”[…] Det handler noget om tid og prioritering tror jeg og 
[…] jeg ved ikke – måske er der nogen der boykotter 
det, […] fordi de ikke har fået den bedste evaluering 
selv […].” 
 
”[…] jeg har ikke brugt ledelsesevalueringen i 
medarbejder udviklingssamtalen. Det har jeg kun brugt i 
gruppen. Men jeg bruger evaluering af min ledelse i en 
udviklingssamtale.” 
 
”[…] og inviterede dem så til det her personalemøde.” 
 
”[…] Så jeg bruger den også til at kunne parkere nogle 
ting og sige; jamen det behøver jeg ikke reflektere så 
meget over, fordi det virker.  […]så sådan bruger jeg det 
[…].” 
 
”[…]Det var på en helt anden facon end jeg havde, 
(opfølgning af nærmeste leders resultater) og det var 
hvad vi så af fordele og ulemper […].” 
 
”[…] der har ikke været ledelsesmæssig opbakning 
omkring det her. Så det er også - blevet talt ned. Og det 
er blevet talt ned på forhånd.” 
 
”[…] Hvis man bliver inviteret til det. Fordi jeg – jeg 
kender jo også flere der ikke er blevet inviteret til noget 
som helst […].” 

Sammenfattende gives der 
udtryk for, at den 
personlige evaluering var 
god.  
Evalueringen kigger bagud. 
Der er mange ledere, der 
ikke har besvaret 
spørgeskemaundersøgelse
n. 
Det handler om tid og 
prioritering eller at de ikke 
har fået den bedste 
evaluering. 
Anvender LE15 i 
udviklingssamtaler og har 
fulgt op på egne resultater 
på et personalemøde og 
har drøftet nærmeste 
leders resultater. 
Der har ikke været 
ledelsesmæssig opbakning 
– det blev talt ned. 
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Effekten af 
LE15 

”[…] af mig får de endnu større engagement i min egen 
ledelse … altså jeg bliver drevet af det her. Jeg bliver 
motiveret hele tiden.” 
 
”[…] Man er sikker på at få feedback.[…]” 
 
”Altså, den har styrket mig på den vis, at det jeg har 
gjort, og det jeg gør, og det jeg har lært, det ved jeg 
virker[…].” 
 
”[…] Så måske har jeg gået og følt mig frem i rigtigt 
mange år og nu har jeg […] fået nogle ting bekræftet. 
Og så jeg tror, det er mere den her bekræftelse, som 
udvikler mig.” 
 
”[…] man kan sige, det der virker, det er også at have 
dialogen med sine medarbejdere[…].” 
 
”[…] Jeg tror, det er en kombination af for stort 
ledelsesområde, jeg tror, det er en kombination af 
nogle ledelsesrelationer […] og […], at man ikke formår 
at stoppe op og reflektere og ændre kurs. […] - at man 
simpelthen bliver drevet for meget rundt […].” 
 
”[…]Altså, jeg tror – jeg har været leder jo i mange år og 
er ikke blevet evalueret i hvert fald på denne måde før. 
Så måske har jeg gået og følt mig frem i rigtigt mange år 
og nu har jeg – altså det er lige som – jeg har fået nogle 
ting bekræftet […].” 
 

Den samlede effekt af LE15 
vurderes ud fra dialogen 
med medarbejderne, 
bekræftelse af at den 
ledelse man udfører lykkes 
og at bekræftelsen gør at 
man udvikler sig. 
Giver udtryk for ikke at 
kunne vurdere effekten på 
udviklingens af nærmeste 
leders ledelsespraksis. 
Er ikke tidligere blevet 
ledelsesevaluering, har 
tidligere følt sig frem. 
 
 
 
 
 
  

Ledelsesevalue
ring  

”Jeg synes, […] der er for langt imellem[…].” 
 
”[…] Så jeg kunne godt forestille mig, at det måske ville 
have en større effekt lidt hyppigere. Også for dem, hvor 
det ikke går så godt. Fordi tre år er lang tid at se, om de 
ting man gør – om det ændrer retning.” 
  
”[…] og så kunne det være en gang om året. Altså, i 
meget mindre format.” 
 
”[…] Ja færre spørgsmål.”  
 
”Altså, nogen gør. Jeg gør.” 
 
”[…] Ja, og jeg tænker også, at der er nogen ledere, som 
bruger meget energi i en retning, som ikke er 
hensigtsmæssig i deres ledelse. Og måske finder ud af; 
jeg skal altså ikke være leder […].” 
 

Om ledelsesevaluering 
udtrykkes, at der er for 
langt mellem 
evalueringerne og for 
mange spørgsmål. 
Evalueringer gør nogle 
ledere til bedre ledere og 
bidrager til nogen finder ud 
af, at de ikke skal være 
ledere. 
Ledelsesmæssigt skal der 
være større enighed og 
takt for at løfte 
evalueringen.  
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”[…] at man ledelsesmæssigt, ikke kun på 
direktionsniveau, eller centerniveau, 
chefsygeplejerskeniveau, der skal være større enighed, 
og der skal være større takt i det her for at løfte det. 
Fordi en holdning fra en centerchefsygeplejerske og 
selvfølgelig også en oversygeplejerske, smitter 
selvfølgelig af. Og spreder sig […].” 
 

Meningsskabel
se 

”[…] hvor det lå lidt langt fra ens egen ledelse. Hvor 
man ikke rigtig kunne se; hvad betyder det lige for mig? 
Hvad mener de med spørgsmålet? Og hvad kommer det 
mig ved i min ledelse? Altså, det var for langt væk fra 
virkeligheden.” 
 
 ”[…]medarbejderne […] de er ligeglade med det – det 
er bare ikke vigtigt for dem i deres hverdag. Det er ikke 
det, de er optagede af. Det er ikke det, der får dem til at 
yde deres bedste. Det er ikke det, der får dem til at 
være kreative og udvikle sig. De er - nogenlunde 
ligeglade med, hvad der sker i Hillerød. Det forventer 
de, at det tager jeg mig af – eller det forventer jeg, at 
min leder tager sig af. Så på den måde synes jeg, at det 
bliver for fjernt.” 
 
 

Spørgsmålene er langt væk 
fra ens ledelse og fjernt fra 
virkeligheden for både 
leder og medarbejdere. 
 

Teori Ingen drøftelse af dette med informanten  

Ressourcer   
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Bilag 9 

Interviewguide til 2. informant (oversygeplejerske med overvejende positiv holdning til LE15) 

Det vi skal have ud af disse interviews, er informanternes vurderinger af det vi undersøger. Den primære 

opgave ved interviewet er, at indhente beskrivelser, der giver relevant og pålideligt materiale at fortolke ud 

fra (Kvale s. 154). Forskningsspørgsmålene er overordnede og interviewer stiller undervejs uddybende 

spørgsmål indtil man mener temaet er udtømt..  

Briefing: Interviewstart (indledning)  

• Tak for din deltagelse og tid til at lade dig interviewe. Til din information, så ønsker vi, at få dig til at 

uddybe nogle af de svar du har givet i spørgeskemaundersøgelsen og din holdning er der flere 

oversygeplejersker der deler. 

• Formål med undersøgelsen: Vores overordnede formål er, at undersøge effekten af LE15 med 

fokus på, hvordan afdelings- og oversygeplejersker oplever, at ledelsesevalueringen bidrager til 

udvikling af deres ledelsespraksis., fuld anonymitet 

• Interviewet vil vi transskribere, og du vil få interviewet sendt til gennemlæsning.  

 

Temaer Forskningsspørgsmål 
”hovedspørgsmål” 
 

Interviewspørgsmål  
Forskellige hovedtyper 
interviewspørgsmål (Kvale 2009 
s. 155/156) 
Operationalisering af 
”hovedspørgsmål” til interview: 
Indledende spørgsmål –  
 

Op følgende spørgsmål 
(Kvale s. 193)  
 – udvidelse af 
respondentens svar ved 
nik, en pause, gentagelse 
af betydningsfulde ord 
eller et ”hm”.  
 
Sonderende spørgsmål – 
”Kan du sige noget mere 
om det?, ”Kan du give en 
mere detaljeret 
beskrivelse af, hvad der 
skete?” 
Hvad skete der? Hvordan 
skete det? Hvad 
oplevede du? Osv. (Kvale 
s. 158) Deskriptiv form, 
der udløser spontane 
beskrivelser 
Kan du sige noget mere 
om det? 
Kan du give nogle 
eksempler på det du 
siger? 
Hvordan skulle det 
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påvirke …? 
Kan du nærmere 
beskrive …? 
Når du nævner 
betydningen af … , 
tænker du så på …? 
 

Tema Hovedspørgsmål Interview spørgsmål 
 

Evt. supplerende 
spørgsmål 

Hvordan opleves 
opfølgningen af 
LE15? 
 
 

Med udgangspunkt i 
spørgeskemaundersø
gelsen ift. 
opfølgningen på dine 
resultater, har du 
bl.a. svaret at du har 
drøftet resultaterne 
af din LE15 med dine 
medarbejdere på et 
dialogmøde og ifm. 
med MUS 
 
 
Du har svaret, at du 
har drøftet 
resultaterne 
umiddelbart efter du 
modtog dem og 
ligeledes følger 
løbende op 
 
Vi springer nu videre 
til opfølgning på 
resultaterne af LE15 
ift. din nærmeste 
leder 
 
 
Vi vil også gerne 
spørge ind til 
opfølgningen af din 
nærmeste leders 
evaluering. 
 
 
 
Afsluttende 
spørgsmål om 
opfølgningsprocessen 
 

Du har fulgt 
opfølgningsprocessen som 
beskrevet modsat flere andre 
oversygeplejersker. Det virker 
til, at LE15 var og er en god 
proces for dig.  
Hvad er det der har gjort det? 
Hvordan giver det mening for 
dig? 
 
 
 
 
Vi er nysgerrige på, hvordan du 
løbende følger op på 
resultaterne. Kan du uddybe 
med eksempler?  
 
  
 
 
Du har svaret, at du ifm. MUS 
har drøftet resultaterne af din 
LE15 med din nærmeste leder.  
Hvordan oplevede du det blev 
håndteret? 
 
 
Kan du sætte lidt ord (uddybe) 
på, hvordan denne proces blev 
håndteret?  
Hvilken betydning har det for 
dig, at drøfte din nærmeste 
leders resultater?  
 
Når du tænker på 
opfølgningsprocessen, er der 
noget der giver mere værdi for 
dig end andet? 
 

Kan du uddybe det 
yderligere med 
eksempler, hvordan har 
du grebet det an? Kan du 
sige noget mere om det? 
Du har modsat flere 
andre drøftet 
resultaterne på et 
dialogmøde og ved MUS 
– du har valgt at 
investere meget tid?? 
 
 
Hvad får du ud af det? 
Hvad får dine 
medarbejdere ud af det? 
(kan du uddybe …? Hvem 
der er 
vinder/skurken/feen?) 
 
 
 
 
 
 
 
Mener du at det havde 
betydning for 
resultaterne, at 
undersøgelsen ikke var 
anonym? (var der 
åbenhed, ærlighed, 
fortrolighed) 
Har du et ønske om at 
det skulle være 
anderledes? 
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Hvordan opleves 
effekten af LE15? 
 
Vores undersøgelse 
viser, at 75 % af 
sygeplejelederne 
mener, at LE15 kun 
i ringe grad eller 
slet ikke bidrager til 
deres egen 
ledelsesudvikling 
og,  
 
 
 
 
 
 
 
at kun 2 % giver 
udtryk for at LE15 
bidrager til 
udviklingen af 
nærmeste leders 
ledelsespraksis. 
 

Med udgangspunkt i 
spørgeskemaundersø
gelsen ift. om 
resultaterne bidrager 
til udvikling af din 
ledelsespraksis har 
du svaret, at 
resultaterne af LE15 i 
høj grad bidrager som 
et redskab til din 
ledelsesudvikling  
 
Afrunding af effekten 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi vil gerne spørge 
ind til din nærmeste 
leder 
ledelsesudvikling. 
 
 
 
 

Du svarer at LE15 bidrager fordi 
”du er blevet opmærksom på, 
hvilke konkrete områder du skal 
arbejde med i din ledelse”.  
Kan du fortælle mere om det?  
Hvad gør det ved dig? 
 
Du svarer også, at ”resultaterne 
i LE15 bidrager til mere åben 
drøftelse af, hvad der er god 
ledelse”.  Hvad betyder det? Kan 
du fortælle mere om det?  
 
Du svarer også ”at LE15 har 
givet dig redskaber til, hvordan 
du kan udvikle dig som leder”.  
Kan du fortælle mere om det?  
 
Hvad tror du det er der gør/har 
betydning for, at du har fået så 
meget ud af LE15? (åbenhed, 
ærlighed, tillid, respekt, 
lydhørhed mm.) 
 
 
Du svarer, at du ikke kan 
vurdere om LE15 bidrager til 
udviklingen af din nærmeste 
leders ledelsespraksis.  
Hvad er det der gør, at du ikke 
kan vurdere det?  
 

Uddyb gerne med 
eksempler 
Hvordan håndterer du 
den feedback du får? 
 
 
 
Uddyb gerne med 
eksempler 
Drøfter I almindeligvis 
hvad god ledelse er i din 
klinik/center? 
 
Uddyb gerne med 
eksempler 
 
 
 
Kan du uddybe det? 
Hvordan skulle det være 
anderledes? 
Du har været inddraget 
på et opfølgningsmøde i 
et større forum 
(undren)? 
 
Hvordan kan det blive 
anderledes? Hvad skulle 
der til? 

Ledelsesevaluering 
generelt og 
teoretisk  
 

Ledelsesevaluering 
generelt 
 

Umiddelbart synes vi der stilles 
rigtig mange spørgsmål, hvad 
tænker du om det? 
 
Vi undrer os over evalueringen 
kun foretages hvert 3. år, hvad 
tænker du om det? 
 
Mener du at ledere bliver bedre 
ledere af, at blive evalueret?  
Hvad er det bedste/det værste 
ved LE15? 
 
Ledelsesevaluering er en politisk 
beslutning. Har du ideer til, 
hvordan ledelsesevalueringer 
fremadrettet kan blive endnu 

Kan du give eksempler 
på det? 
 
 
Hvad skal der til? Hvad 
skal være anderledes?  
Kunne du forestille dig 
en ledelsesevaluering 
der havde fokus på en 
fremadrettet og løbende 
proces? 
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bedre for dig? (tid, hyppighed, 
omfang, opfølgning mm.) 
 

Vi skal runde af og 
har blot et sidste 
spørgsmål 

Ordet er frit Er der noget, du ønsker at tilføje 
til du har sagt om LE15? 
 

 
 

 

Debriefing: Efter interviewet (afslutning) – Vi er færdige med interviewet og som sagt vil du få det 

transskriberede interview til gennemlæsning hurtigst muligt. 
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Udvalgte citater ud fra transskriberet interview med 2. informant 

Temaer 
(Hovedkoder) 

Citater 
Informant 2 
Oversygeplejerske med overvejende positiv holdning 

Sammenfatning 
informantens citater 

Ledelsesevalue
ring 2015 

” […] jeg synes ikke, den er så […] frygtelig dårlig, som det ry 
den har fået.” 
 
”[…] Og der synes jeg måske også, at den fejler en lille bitte 
smule, fordi jeg synes, at de spørgsmål, der bliver stillet, 
både til de sideordnede ledere, man har – altså, man kender 
jo altså heller ikke rigtig til deres måde at lede på […].” 
 
”[…] når du lige som får et redskab, så har du […] også et 
udgangspunkt. Altså, nogle gange kan det jo være svært at 
finde på selv. Her fik vi ligesom noget leveret og serveret 
[…].” 
  
”[…]Så på den måde synes jeg jo, at jeg har fået konstruktiv 
tilbagemelding.” 
 
”[…] Men jeg synes jo også, at det handler om, hvad for 
nogle spørgsmål, du selv tør stille til dine ledere i sådan en 
seance. Fordi der har man jo muligheden for trods alt, at få 
noget feedback som en gruppe, og som man ikke kun får 
individuelt, som når man har medarbejdersamtaler.” 
 
”jeg havde i virkeligheden både en individuel snak med dem 
i den forbindelse, hvor vi gennemgik deres egen 
lederevaluering, og så havde jeg et stort dialogmøde […] 
hvor de alle sammen var samlede […].” 
 
”[…] Så jeg forsøger også […], at gøre dem klar til at udfordre 
mig en lille smule. Det, synes jeg godt, man kan bruge 
lederevalueringen til […].” 
 
”[…] Så jeg forsøger faktisk, både at tage nogle af de emner 
op, som efterfølgende er kommet i forhold til det der blev 
relateret til. Både noget med strategien […].”  
 
”[…] Så i stedet for at sige; ’øv … dårlige spørgsmål, det er 
der ikke nogen, der har svaret på’; så kan man jo godt få en 
debat om spørgsmålene alligevel.” 
 
”[…]Og hvis hun i virkeligheden ikke rigtig kender den og jo 
ikke er en del af en hverdag, og måske ikke spørger 
nysgerrigt ind til det, så kan det være så som så med det. 
Altså, der synes jeg faktisk godt, jeg kunne være en lille 
smule manipulerende. Jeg kunne jo i virkeligheden jo tolke 
de resultater, som jeg havde lyst til. Og tolke dem overfor 

Sammenfattende gives 
der udtryk for, at LE15 
ikke er så dårlig som 
sit ry. 
Resultaterne er 
drøftet både ved 
dialogmøde og ved en 
individuel snak. 
Ved evalueringen 
gives et redskab, hvor 
jeg har fået 
konstruktiv 
tilbagemelding. 
LE15 bidrager til debat 
ud fra de stillede 
spørgsmål, også 
selvom nogle af 
spørgsmålene er 
dårlige eller fejler, når 
der spørges om 
kendskab til 
sidordnede lederes 
ledelse.  
Oplever at Regionen 
havde spørgsmål de 
skulle have svar på.  
Har ikke set nærmeste 
leders resultater. 
Har drøftet egne 
resultater med 
nærmeste leder. 
Hvis ens nærmeste 
leder, den øverste 
sygepleje ledelse eller 
Regionen ikke 
efterspørger den, kan 
den gå langt pokker i 
vold. 
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hende. […].” 
 
”[…] Fordi at selv om at det går godt – og jeg fik en rigtig god 
lederevaluering – så … så kan det jo også sagtens være det, 
man skal spørge ind til. Hvad er det præcis, der lykkes her 
hos jer[…].” 
 
”[…] Der var også nogle afdelingssygeplejersker, der ikke fik 
ret gode besvarelser, altså, det har været meget vigtigt for 
mig, at de også afholdt deres egne dialogmøder. Og jeg 
deltog gerne; ikke for at høre, hvordan det gik men for også 
at bakke dem op, hvis de kom ud i nogle ubehagelige 
situationer […].” 
 
”[…] Men hvis den øverste sygeplejeledelse her ikke 
efterspørger det, eller Regionen for den sags skyld heller ikke 
efter spørger det, så kan man jo bare i virkeligheden lade 
denne her ledelsesevaluering gå langt pokker i vold, ikke?” 
 
”[…] Det er hun hoppet lidt hurtigt hen over. […] Nej, jeg har 
faktisk ikke set hendes lederevaluering […].” 
 
”[…]Jeg er da heller ikke i tvivl om, at Regionen havde nogle 
spørgsmål, de ligesom skulle have svar på, det er der da ikke 
nogen tvivl om, at så kunne de ligesom krydse af et sted 
[…].” 

Effekten af 
LE15 

”[…] jeg er i hvert fald blevet klogere på, hvordan min 
formidling af sådan nogle store projekter skal være. Og det 
synes jeg faktisk, at jeg har brugt i forhold til 
Sundhedsplatformen også. Altså, prøvet at tage nogle af de 
erfaringer med, jeg havde fra den lederopfølgning og tage 
den med videre i informationshelvedet, som det jo lidt er, 
[…]” 
 
”[…] at tage nogle enkelte pointer ud og sige; sådan her taler 
de om det i Regionen, hvordan taler vi om det på 
Rigshospitalet, og hvordan er det så, det i virkeligheden gør 
sig gældende ude hos medarbejderne[…] så på den måde 
synes jeg faktisk, jeg forsøger at bruge det i hverdagen […].”  
 
”[…] giver […] anledning til i virkeligheden at drøfte, hvordan 
man agerer i forskellige sammenhænge og noget med ens 
tilstedeværelse, og om det giver mening på den ene eller på 
den anden måde[…] og i virkeligheden lidt ”comitter” 
hinanden til nogle aftaler om, at det er sådan her vi gør, så 
har jeg jo også mulighed for at se, hvordan de så gør det ude 
hos deres egne medarbejdere. Så på den måde- og så er det 
altså også nemmere at drøfte det i plenum efterfølgende – 
for at sige; altså nu prøver vi at gå ud og gøre det her. Virker 

LE15 vurderes til at 
have bidraget til 
hvordan projekter skal 
formidles. 
Drøftelser med 
afdelingssygeplejerske
r omkring Regionens 
indsatser og hvordan 
man agerer i 
forskellige 
sammenhænge og 
bringer det ind i 
ledelsesrummet. 
Klogere på Regionens 
indsatser 
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det? Og så i virkeligheden bringe det tilbage til 
ledelsesrummet[…].” 
 
”[…] Og jeg er i hvert fald blevet meget klogere på, at 
eksempelvis alt det der omkring Ventet og Velkommen – at 
selv om jeg har informeret om det, så har jeg ikke sat de 
rigtige ord på, og vi kan jo godt alle sammen tænke, at det er 
en mærkelig strategi, eller hvordan vi nu har det med den, 
men det er jo den måde, vi ligesom skal følge op på rigtig 
mange ting[…].” 

Ledelsesevalue
ring  

”[…] der kunne sagtens være noget andet, der kunne komme 
i stedet for. Hvis du havde en øvre leder, der i virkeligheden 
afholdt de her ting, og stillede de her spørgsmål til en 
medarbejdersamtale, så tror jeg ikke nødvendigvis, en 
ledelsesevaluering er […] nødvendig […].” 
 
”Men altså, som sagt, så tror jeg overhovedet ikke på, at 
man bliver bedre ledere af en ledelsesevaluering.” 
 
”[…] nej ikke nødvendigvis, det handler jo - altså det gør 
ledelsesevalueringen jo slet ikke noget til i virkeligheden. Og 
jeg tror ikke, den har indflydelse på det, fordi det handler jo 
om, hvordan du arbejder med den.” 
 
”[…] Så i virkeligheden så kunne man jo måske i de enkelte 
centre lave nogle ledelsesevalueringer som var møntet på et 
center […] sætte nogle navne ind, så […] det ville blive meget 
mere individuelt[…]. 
 
”[…] Ja, det er jo altså hvis du virkelig skal bruge det til noget 
så er det jo for lidt. Hvis du virkelig vælger at sige at det er 
det redskab vi bruger, så skal det jo være hvert år […].” 

En ledelsesevaluering 
er ikke nødvendig, hvis 
en øvre leder stillede 
samme spørgsmål til 
en 
medarbejdersamtale. 
Man bliver ikke en 
bedre leder af at blive 
ledelsesevalueret, det 
handler om, hvordan 
der arbejdes med den. 
Ledelsesevaluering 
skal være møntet på 
et enkelt center og 
være mere individuel. 
Ledelsesevaluering 
skal foregår hvert år, 
hvis det skal kunne 
bruges. 
 
 
 
  
 

Meningsskabel
se 

”[…] Der kunne man godt have differentieret de der 
spørgsmål lige en lille smule, synes jeg, ikke? Det ville have 
givet meget mere mening.”  
 
”[…] i virkeligheden så kunne man jo måske i de enkelte 
centre lave nogle ledelsesevalueringer, som var møntet på 
et center, som ligesom gjorde det mere relevant for dig. Så, 
synes jeg, det kunne give bedre mening.” 
 
”[…]Jamen, det, tror jeg, er den individuelle tilbagemelding 
på både hvordan jeg formidler, og hvordan jeg giver 
informationer og … i virkeligheden også, hvordan jeg agerer i 
de forskellige situationer […].” 

Den individuelle 
tilbagemelding giver 
mening. 
Hvis 
ledelsesevalueringen 
havde været møntet 
på et enkelt center og 
spørgsmålene var 
differentierede have 
det givet mere 
mening.   
 

Teori Ingen drøftelser af dette emne med informanten  
Ressourcer   
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Bilag 10 

Interviewguide til 3. (afdelingssygeplejerske med overvejende negativ holdning til LE15) 

Det vi skal have ud af disse interviews, er informanternes vurderinger af det vi undersøger. Den primære 

opgave ved interviewet er, at indhente beskrivelser, der giver relevant og pålideligt materiale at fortolke ud 

fra (Kvale s. 154). Forskningsspørgsmålene er overordnede og interviewer stiller undervejs uddybende 

spørgsmål indtil man mener temaet er udtømt..  

Briefing: Interviewstart (indledning)  

• Tak for din deltagelse og tid til at lade dig interviewe – til din information, så ønsker vi, at få dig til 

at uddybe nogle af de svar du har givet i spørgeskemaundersøgelsen og din holdning er der flere 

afdelingssygeplejersker der deler. 

• Formål med undersøgelsen: Vores overordnede formål er, at undersøge effekten af LE15 med fokus 

på, hvordan afdelings- og oversygeplejersker oplever, at ledelsesevalueringen bidrager til udvikling 

af deres ledelsespraksis., fuld anonymitet 

• Interviewet vil vi transskribere, og du vil få interviewet sendt til gennemlæsning.  

 

Temaer Forskningsspørgsmål 
”hovedspørgsmål” 
 

Interviewspørgsmål  
Forskellige hovedtyper 
interviewspørgsmål (Kvale 
2009 s. 155/156) 
Operationalisering af 
”hovedspørgsmål” til 
interview: 
Indledende spørgsmål –  
 

Opfølgende spørgsmål 
(Kvale s. 193)  
 – udvidelse af 
respondentens svar ved 
nik, en pause, gentagelse 
af betydningsfulde ord 
eller et ”hm”.  
 
Sonderende spørgsmål – 
”Kan du sige noget mere 
om det?, ”Kan du give en 
mere detaljeret 
beskrivelse af, hvad der 
skete?” 
Hvad skete der? Hvordan 
skete det? Hvad oplevede 
du? Osv. (Kvale s. 158) 
Deskriptiv form, der 
udløser spontane 
beskrivelser 
 

Tema Hovedspørgsmål Interview spørgsmål 
 

Evt. supplerende 
spørgsmål 

Hvordan opleves 
opfølgningen af 
LE15? 

Med udgangspunkt i 
spørgeskemaundersøge
lsen ift. opfølgningen 

I beskrivelsen af håndteringen 
af resultaterne, lægges der op 
til, at lederen afholder et 

Kan du uddybe det 
yderligere med 
eksempler? Kan du sige 
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på dine resultater, har 
du bl.a. svaret at du har 
fulgt op på dine 
resultater med dine 
medarbejdere i hhv. 
kantinen og på et 
personalemøde 
 
Du har svaret, at du har 
drøftet resultaterne 
umiddelbart efter du 
har modtaget dem 

dialogmøde; Det har du valgt 
ikke at gøre. Hvorfor har du 
ikke det? 
 
Er det korrekt forstået, at du 
ikke har drøftet resultaterne 
yderligere? Hvorfor ikke? 
 
Anvender du resultaterne? 
Hvordan? Hvornår? 
 

noget mere om det? 
”Bore i det/spørge ind til 
det der bliver sagt” 
 
 
 
(kan du uddybe …? Hvem 
der er 
vinder/skurken/feen?) 
 
 
Har du eksempler? 
 

Hvordan opleves 
effekten af LE15? 
 
Vores 
undersøgelse viser, 
at 75 % af 
sygeplejelederne 
mener, at LE15 
kun i ringe grad 
eller slet ikke 
bidrager til deres 
egen 
ledelsesudvikling 
og, at kun 4 % 
giver udtryk for at 
LE15 bidrager til 
udviklingen af 
nærmeste leders 
ledelsespraksis. 
 

Med udgangspunkt i 
spørgeskemaundersøge
lsen ift. om 
resultaterne bidrager 
til udvikling af din 
ledelsespraksis har du 
svaret, at resultaterne 
af LE15 slet ikke 
bidrager som et 
redskab til din 
ledelsesudvikling  
 
 
 
Vi vil gerne spørge ind 
til din nærmeste 
lederes 
ledelsesudvikling, hvor 
du ligeledes svarer at 
resultaterne slet ikke 
bidrager til din 
nærmeste leders 
udvikling 
 
 
 
 
Regionenes formål med 
LE 
 

Du svarer at LE15 ”kun er et 
øjebliksbillede af min ledelse” 
– Kan du uddybe det? Hvad 
ligger til grund for, at du 
mener det? 
 
Du svarer også, at 
spørgsmålene er ”langt fra din 
daglige praksis” - Kan du 
fortælle mere om det?  
 
 
Du svarer ligeledes at ”da 
undersøgelsen ikke er 
anonym, har du ikke tillid til 
resultaterne” – Kan du 
uddybe det? 
 
Du svarer, at du ”ikke kender 
resultaterne” -  
 
Du svarer også pga., at 
”undersøgelsen ikke er 
anonym, har jeg ikke svaret 
ærligt på spørgsmålene i LE15 
omkring min nærmeste 
leder”. Hvad tænker du om 
det?  
 
Evalueringen er en 
”evaluering af min leder som 
person mere end hendes 
ledelsespraksis”. Kan du 
uddybe det?   
 
Du svarer, at resultaterne af 

Uddyb gerne med 
eksempler 
 
 
 
 
Uddyb gerne med 
eksempler 
Hvad ligger til grund for, 
at du mener det? 
(mening) 
 
(LE2012 var anonym) 
 
Hvad skulle være 
anderledes? 
 
 
 
Hvad gør det ved dig? 
Hvordan kan det blive 
anderledes? 
 
Hvordan kan det blive 
anderledes i en 
evaluering? 
 
 
 
Hvordan kan det resultat 
blive anderledes? Hvad 
kunne du tænke dig? 
Du har ikke svaret ærligt 
på din nærmeste leder og 
stoler ikke på dine 
medarbejderes 
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LE15 ikke bidrager til din egen, 
eller din nærmeste leders 
ledelsesudvikling – et af 
hovedformålene med 
RegionH´s LE15 er, at 
resultaterne skal bidrage som 
værktøj til forankring og 
udvikling af den enkelte leder 
– Hvad tænker du om det? 
 

besvarelse… Hvordan kan 
en LE, så bidrage til at 
drøfte ex. god ledelse? 
 

Ledelsesevaluering 
generelt og 
teoretisk  
 
 

Ledelsesevaluering 
generelt 
 

Umiddelbart synes vi der 
stilles rigtig mange spørgsmål, 
hvad tænker du om det? 
 
Vi undrer os over 
evalueringen kun foretages 
hvert 3. år, hvad tænker du 
om det? 
 
Mener du at ledere bliver 
bedre ledere af, at blive 
evalueret? Hvad er det 
bedste/det værste ved LE15? 
 
Ledelsesevaluering er en 
politisk beslutning. Har du 
ideer til, hvordan 
ledelsesevalueringer 
fremadrettet skal være for, at 
den giver mening for dig? (tid, 
hyppighed, omfang, 
opfølgning mm.) 
 

Kan du give eksempler på 
det? 
 
 
 
Hvad skal der til? Hvad 
skal være anderledes?  
Kunne du forestille dig en 
ledelsesevaluering der 
havde fokus på en 
fremadrettet og løbende 
proces? 
 

Vi skal runde af og 
har blot et sidste 
spørgsmål 
 

Ordet er frit Er der noget, du ønsker at 

tilføje til du har sagt? 

 

 
 

 

Debriefing: Efter interviewet (afslutning) – Vi er færdige med interviewet og som sagt vil du få det 

transskriberede interview til gennemlæsning hurtigst muligt. 

 

                                                                                                                     

 
 
 
 

119 
 



Temaer 
(Hovedkoder) 

Citater 
3. informant 
Afdelingssygeplejerske med mindre positiv 
holdning 

Sammenfatning af 
informantens citater 

Ledelsesevaluering 
2015 (LE15) 

”[…] at jeg synes at spørgsmålene var 
uvedkommende til dels, så derfor har man måske 
ikke reflekteret nok over indholdet i spørgsmålene 
[…]”.  

”[…] det var en pengemaskine for mit 
vedkommende, som var sat til at lave en 
undersøgelse, som ikke harmonerede med der, hvor 
man kunne hente den største effekt af det.  For mit 
synspunkt i hvert fald, jeg synes at den var 
uvedkommende […].” 
 
”Jeg tror at den opfølgning som, vi besluttede os for 
efter at have talt lidt med min oversygeplejerske, 
det var at jeg skulle lægge det ind under et 
personale møde.  Så jeg tror at jeg havde 2 slides 
med der og for mig at se, kunne det ikke helt gøre 
det ud for et dialogmøde”. […]Det var mere envejs 
kommunikation, hvor jeg præsenterede nogle af de 
tilbagemeldinger der var både i den positive ende 
og den negative ende. Så noget af det kom da frem, 
men jeg vil ikke sige, at det var et decideret 
dialogmøde jeg indkaldte til […].” 
 
”Jeg tror at det var sådan en samlet vurdering af, 
hvordan hele min holdning var til ledelsesvurdering, 
der gjorde at det var den måde vi valgte, at 
håndtere resultaterne på. Også den tidsmæssige 
faktor i afdelingen på det tidspunkt, hvad der skulle 
være i fokus”.  
” […]men jeg har tænkt lidt over, hvad er det så der 
skal til før man vil drøfte dem og anvende dem. 
 
”Jeg tror faktisk ikke, at jeg kender min leders 
resultater ikke mig bekendt […]”.  
 
” […]spørgsmålene ikke nødvendigvis bidrager til 
nogen udvikling i vores samarbejde[…]”. 
 
” […] hvor der også var lagt op til, at vi ville kunne få 
hjælp til […] ved den der workshop, som var så 
elendig så ingen fik noget ud af det”. 
 
” […] for min del også fordi vi så ikke har været gode 
nok til systematisk opfølgning”. 

LE15 er uvedkommende, 
generel og spild af tid Der 
afholdes ikke dialogmøder, 
resultater præsenteret på 2 
slides – envejskommunikation 
- og der er generelt ikke dialog 
om egne og nærmeste leders 
resultater, og der gives udtryk 
for, at ”kæden er hoppet af” 
ledelseslagene imellem. LE15 
tages ikke seriøst og 
prioriteres ligeledes ikke. 
Hjælp til opfølgning er ikke 
brugbar, og opfølgningen 
foregår ikke systematisk. 
Timingen var dårlig. 
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”[…]vi faktisk lige var blevet til dels 
ledelsesevalueret i den forudgående undersøgelse 
Trivsel-OP, den havde lige været i spil, så jeg synes 
den kom lige oveni og medarbejderne sagde ”okay.. 
skal det dreje sig om dig igen nu […]”. 
 

Effekten af LE15 ”[…] når man ikke har fulgt den vejledning der er 
anbefalet, så kunne man jo også godt sige, at det er 
derfor, at man ikke har fået det fulde udbytte af 
hele undersøgelsen.” 

”Jeg tænker, at det formål er ikke indfriet og at 
effekten af den undersøgelse har de i hvert tilfælde 
for mit vedkommende ikke opnået. Og jeg tænker, 
at Rambøll var lidt for langt fra vores virkelighed 
[…], som ikke harmonerede med der, hvor man 
kunne hente den største effekt af det.  For mit 
synspunkt i hvert fald jeg synes, at den var 
uvedkommende”.  

Konstaterer at når man ikke 
følger vejledningen, får man 
ikke fuldt udbytte. LE15 var 
uvedkommende og langt fra 
den virkelighed, hvor man 
kunne få effekt. Formålet er 
for eget vedkommende ikke 
opnået. 
 

Ledelsesevaluering  ”Som leder skal man jo være parat til, at modtage 
kritik og være opmærksom på, hvordan man 
påvirker nogle processer, så det er jo ikke fordi man 
skal stagnere og ikke vil lade sig evaluere. Det synes 
jeg sådan set skal foregå løbende, hver dag i alle 
øjeblikke af, der hvor man har en ledelses opgave”. 
 
”Der har jeg så fulgt den der ledelse i Regionen, 
Ledelse af medarbejdere, og der laver man sådan et 
ledelsesspejl, og den var meget mere konkret og 
anvendelig synes jeg i forhold til feedback, som jeg 
sådan mere håndgribeligt kunne benytte i min 
hverdag […] så de giver værdi og mening i 
hverdagen […]. ” 
 
”Jeg har ikke noget godt bud på, hvordan man kan 
lave en lederevaluering for så mange ledere, på så 
mange niveauer i én undersøgelse”. ” […] Jeg synes, 
at man bliver nødt til, at differentiere den, hvis den 
skal være vedkommende på alle niveauer.  Og så 
synes jeg, at en mere simpel undersøgelse som, at 
lave et lederspejl og gøre det i sin egen afdeling, få 
de rigtige redskaber, vil måske have et større 
personligt udbytte for de enkelte ledere”.  
 
”[…] jeg synes, at det handler om man årligt skulle 
evaluere sin ledelsesstil og så handler det rigtigt 
meget om værktøjer til at gøre det”.  

Ledelsesevaluering skal foregå 
årligt eller løbende i alle 
øjeblikke i hverdagen, hvor 
man har ledelsesopgaver. Den 
anbefales som et ledelsesspejl 
med konkret feedback, så den 
giver værdi og mening. Den 
skal være mere simpel, 
differentieres og give de 
rigtige redskaber for at give 
personligt udbytte. 
Den skal være praksisnær, 
spørgsmålene skal målrettes 
og en faciliteret proces. 
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”[…] Så måske med færre spørgsmål kunne man 
også fastholde dem, der skal svare på 
spørgsmålene, både med at det bliver ved med at 
være vedkommende, relevant og ærligt i det de 
svarer […].  

”[…] Spørgsmålene skal være meget målrettede og 
så vil jeg hellere have, at den er meget kortere og, 
at den foregår meget mere praksis nært. og måske 
med noget interview eller noget fokusgruppe 
interview, som der var nogle der kunne facilitere på 
en eller anden måde. Så tror jeg, at den bliver mere 
brugbar og anvendelig for lige præcis de 
udfordringer, der er i de enkelte afdelinger”. 
 

Meningsskabelse ”[…] dem som så havde været inde og svare på det, 
sagde vi forstår ikke halvdelen af spørgsmålene i 
ledelsesevalueringen, hvilket også fremmedgjorde 
den ekstremt meget og gjorde det svært, at få flere 
til at gå ind og svare”. 

”Et eksempel var der ved ”fokus og forenkling”, der 
var ingen der anede, hvad de snakkede om, men jeg 
synes jo, at vi havde arbejdet med det mål på en 
anden måde, men bare ikke brugte de begreber, 
fordi det simpelthen ikke giver mening i en 
dagligdag for medarbejderne”. 
 
”Og jeg tænker, at Rambøll var lidt for langt fra 
vores virkelighed”. 
 

LE15 opleves ikke at give 
mening, da den er langt fra 
virkeligheden, spørgsmålene 
er overordnede og relaterer 
sig ikke til dagligdagen Der 
spørges ind til indsatsområder 
der ikke giver mening for 
medarbejderne fordi det ikke 
er implementeret. 

Teori Ingen drøftelser af dette tema med informanten  
Ressourcer ”[…] bekræftet i min negativitet omkring hele 

ledelsesevalueringen og ja, en anden ting som 
måske også forstærkede det, var hele den 
økonomiske del i, at lave et sådan et dyrt koncept, 
når det alligevel var så langt fra praksis”. 
 
”[…] og det lugtede langt væk, at det var en 
pengemaskine for mit vedkommende[…]”. 
 

Evalueringen opfattes som et 
dyrt koncept og en 
pengemaskine langt fra daglig 
praksis.  
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Bilag 11 

Interviewguide til 4. informant (oversygeplejerske med mindre positiv holdning til LE15) 

Det vi skal have ud af disse interviews, er informanternes vurderinger af det vi undersøger. Den primære 

opgave ved interviewet er, at indhente beskrivelser, der giver relevant og pålideligt materiale at fortolke ud 

fra (Kvale s. 154). Forskningsspørgsmålene er overordnede og interviewer stiller undervejs uddybende 

spørgsmål indtil man mener temaet er udtømt..  

Briefing: Interviewstart (indledning)  

• Tak for din deltagelse og tid til at lade dig interviewe – til din information, så ønsker vi, at få dig til 

at uddybe nogle af de svar du har givet i spørgeskemaundersøgelsen og din holdning er der flere 

oversygeplejersker der deler. 

• Formål med undersøgelsen: Vores overordnede formål er, at undersøge effekten af LE15 med fokus 

på, hvordan afdelings- og oversygeplejersker oplever, at ledelsesevalueringen bidrager til udvikling 

af deres ledelsespraksis., fuld anonymitet 

• Interviewet vil vi transskribere, og du vil få interviewet sendt til gennemlæsning.  

 

Temaer Forskningsspørgsmål 
”hovedspørgsmål” 
 

Interviewspørgsmål  
Forskellige hovedtyper 
interviewspørgsmål 
(Kvale 2009 s. 155/156) 
Operationalisering af 
”hovedspørgsmål” til 
interview: 
Indledende spørgsmål –  
 

Opfølgende spørgsmål 
(Kvale s. 193)  
 – udvidelse af 
respondentens svar ved 
nik, en pause, gentagelse 
af betydningsfulde ord 
eller et ”hm”.  
 
Sonderende spørgsmål – 
”Kan du sige noget mere 
om det?, ”Kan du give en 
mere detaljeret 
beskrivelse af, hvad der 
skete?” 
Hvad skete der? Hvordan 
skete det? Hvad oplevede 
du? Osv. (Kvale s. 158) 
Deskriptiv form, der 
udløser spontane 
beskrivelser 
 

Tema Hovedspørgsmål Interview spørgsmål 
 

Evt. supplerende 
spørgsmål 

Hvordan opleves 
opfølgningen af 
LE15? 

Med udgangspunkt i 
spørgeskemaundersøgelsen 
ift. opfølgningen på dine 

Du giver udtryk for ”der 
ikke er nogle resultater at 
diskutere” – kan du sætte 

Kan du uddybe det 
yderligere med 
eksempler? Kan du sige 
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(7 minutter) 

resultater, har du bl.a. 
svaret  
 
 
 
 
Du har svaret, at du har 
drøftet resultaterne 
umiddelbart efter du har 
modtaget dem 
 
 
 
 
 
Vi springer nu videre til 
opfølgning på resultaterne 
af LE15 ift. din nærmeste 
leder 
 

flere ord på det? 
(uddybe) 
 
Du giver også udtryk for, 
at ”det ville have været 
tidsspilde, at diskutere 
resultaterne med min 
nærmeste leder” – vil du 
uddybe det yderligere? 
(kan man sige det ikke 
gav mening for dig?) 
 
I beskrivelsen af 
håndteringen af 
resultaterne, lægges der 
op til, at lederen afholder 
et dialogmøde; Det har 
du valgt ikke at gøre. 
Hvorfor har du ikke det? 
 
Er det korrekt forstået, at 
du ikke har drøftet 
resultaterne yderligere? 
Anvender du 
resultaterne? 
 
Du svarer, at du ikke har 
drøftet din nærmeste 
leders resultater, og 
samtidig svarer du også 
at din nærmeste leder 
giver udtryk for, at LE15 
er spild af tid. Hvad tror 
du din nærmeste leder 
siger sådan? 
 
 

noget mere om det? 
 
 
(kan du uddybe …? Hvem 
der er 
vinder/skurken/feen?) 
 
 
 
 
 
 
Har du eksempler? 
 
 
 
 
 
 
Kan du uddybe det? 
Har du et ønske om at 
det skulle være 
anderledes? 
 
 

Hvordan opleves 
effekten af LE15? 
 
Vores undersøgelse 
viser, at 75 % af 
sygeplejelederne 
mener, at LE15 kun 
i ringe grad eller 
slet ikke bidrager til 
deres egen 
ledelsesudvikling 
og, at kun 2 % giver 

Med udgangspunkt i 
spørgeskemaundersøgelsen 
ift. om resultaterne 
bidrager til udvikling af din 
ledelsespraksis har du 
svaret, at resultaterne af 
LE15 slet ikke bidrager som 
et redskab til din 
ledelsesudvikling  
 
 
 

Du svarer at LE15 er 
tidsspilde -  
Kan du fortælle mere om 
det?  
Hvad ligger til grund for, 
at du mener det? 
 
Du svarer også, at 
spørgsmålene er langt fra 
din daglige praksis – Kan 
du fortælle mere om det? 
Hvad ligger til grund for, 

Uddyb gerne med 
eksempler 
 
 
 
 
 
Er det godt nok? 
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udtryk for at LE15 
bidrager til 
udviklingen af 
nærmeste leders 
ledelsespraksis. 
 
 
(7 minutter) 

 
 
Vi vil gerne spørge ind til 
din nærmeste lederes 
ledelsesudvikling, hvor du 
ligeledes svarer at 
resultaterne ikke bidrager 
til din nærmeste leders 
udvikling 
 
Regionenes formål med LE 
 

at du mener det? 
 
Du svarer også at din 
nærmeste leder ikke 
støtter op om din 
ledelsesudvikling – hvad 
gør det ved dig, er det 
godt nok?  
Hvad ville være 
anderledes, hvis din 
nærmeste leder viste 
interesse for din 
udvikling? 
 
Du svarer at du ikke 
kender resultaterne. Du 
svarer også, at der er 
andre årsager/andet end 
det du kunne vælge i 
undersøgelsen til, at du 
ikke mener at LE15 
bidrager til din nærmeste 
leders udvikling – Kan du 
uddybe dette?  
 
 
 
Du svarer, at resultaterne 
af LE15 ikke bidrager til 
din egen, eller din 
nærmeste leders 
ledelsesudvikling – et af 
hovedformålene med 
RegionH´s LE15 er, at 
resultaterne skal bidrage 
som værktøj til forankring 
og udvikling af den 
enkelte leder – Hvad 
tænker du om det? 
 

 
 
Hvad skulle være 
anderledes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvordan kan det resultat 
blive anderledes? Hvad 
kunne du tænke dig? 
 

Ledelsesevaluering 
generelt og 
teoretisk  
 
(4 minutter) 

Ledelsesevaluering generelt 
 

Umiddelbart synes vi der 
stilles rigtig mange 
spørgsmål, hvad tænker 
du om det? 
 
Vi undrer os over 
evalueringen kun 
foretages hvert 3. år, 
hvad tænker du om det? 

 
 
 
 
 
Kan du give eksempler på 
det? 
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Mener du at ledere bliver 
bedre ledere af, at blive 
evalueret? Hvad er det 
bedste/det værste ved 
LE15? 
 
Ledelsesevaluering er en 
politisk beslutning. Har 
du ideer til, hvordan 
ledelsesevalueringer 
fremadrettet skal være 
for, at den giver mening 
for dig? (tid, hyppighed, 
omfang, opfølgning mm.) 
 

 
 
Hvad skal der til? Hvad 
skal være anderledes?  
Kunne du forestille dig en 
ledelsesevaluering der 
havde fokus på en 
fremadrettet og løbende 
proces? 
 

Vi skal runde af og 
har blot et sidste 
spørgsmål 
(2 minutter) 

Ordet er frit Er der noget, du ønsker at 

tilføje til du har sagt? 

 

 
 

 

Debriefing: Efter interviewet (afslutning) – Vi er færdige med interviewet og som sagt vil du få det 

transskriberede interview til gennemlæsning hurtigst muligt. 
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Temaer 
(Hovedkoder) 

Citater  
4. Informant 
Oversygeplejerske med mindre positiv holdning 

Sammenfatning af 
informantens citater 

Ledelses-
evalueringen 
2015 (LE15) 

”Hvis jeg skal forsøge at tage det seriøst og min 
nærmeste leder ikke gør det så er det jo ikke seriøst. 
Så er det jo spild af tid. Jeg synes jo også at 
handlemåden fra min nærmeste leder, afspejler jo 
også, at der ikke har været nogen interesse for det”.  
 
”[…] de jo gav mig en smaddergod evaluering, hvad 
kan jeg bruge det til i virkeligheden. Vi kender 
hinanden, vi arbejder sammen, vi giver hinanden 
feedback, og selvfølgelig gør jeg ikke alting som jeg 
skal, men det er jo noget vi tager hånd om undervejs”.  
 
”Det siger sig selv, fandeme, hvor mange ledere er vi i 
Region Hovedstaden, hvis det er noget alle skal kunne 
bruge, så bliver det generelt”. 
 
”[…] men jeg har ikke gidet bruge tid på det, jeg synes 
det har været tåbeligt også fordi min øverste leder, 
aldrig har efterspurgt det opad”. 

 
”Nej, der har slet ikke været nogen dialog 
overhovedet”.  
 
”Kæden er jo hoppet af fra os og opefter”.  
 
”Så virker det fuldstændig kunstigt, med en LE 
udviklingssamtale, når ikke engang den mere formelle 
del er ind over. Det har der jo aldrig været”. 
 
”Det siger jo noget om hvor seriøst det bliver taget, 
hvordan det bliver prioriteret, det bliver ikke 
prioriteret”. 
 

Nærmeste leder har ikke 
udvist interesse og tager ikke 
LE15 seriøst, og oplever 
derfor at LE15 er spild af tid. 
Hvis alle skal kunne bruge 
den, bliver den for generel. 
Hjælp til opfølgning er ikke 
brugbar, og opfølgningen 
ikke systematisk. 
Der er ikke afholdt 
dialogmøde, og der er 
generelt ikke dialog om egne 
og nærmeste leders 
resultater. ”Kæden er 
hoppet af” fra eget 
ledelseslag og op ad, og LE15 
tages ikke seriøst og 
prioriteres ikke.  
 

Effekten af LE15 nu gider jeg heller ikke, at bruge tid på det, 
”[…] da det ikke vil give mig noget, det giver mig 
ingenting, den undersøgelse fordi det er, det er sådan 
noget, hvad skal jeg kalde det, overfladeræs, det ved 
jeg ikke, men de der svar som der er i den der 
undersøgelse kan jeg ikke bruge til noget som helst”.  
 
”Det er ikke den måde jeg udvikler mig på”. 
 
”De (mine afdelingssygeplejersker) syntes de kunne 
bruge det til noget”. 
 
”Hvis det var noget jeg skulle bruge til noget, så 

Effekten af LE15 beskrives 
sammenfattende, at den er 
langt fra hverdagen og 
virkeligheden, at der ikke 
opleves personligt effekt og 
ikke er en metode der 
bidrager til udvikling. 
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tænker jeg at det skal være noget hvor man ligesom 
om havde en større fornemmelse af, hvordan min 
hverdag i virkeligheden var”. 
 

Ledelses-
evaluering  

”Virkelig en integreret proces i hverdagen og ikke 
noget der lige pludselig kommer ”smak” ned”. 
 
”hvis man bruger det rigtigt, så vil jeg tro ja. Så vil jeg 
tro at der er nogle der kan have rigtig god gavn af 
det”. 
 
”[…] Hvis du virkelig vælger at sige at det er det 
redskab vi bruger, så skal det jo være hvert år […]”. 
 
”[…] Men hvis du virkelig som organisation vælger det, 
og de øverste ledere også er med i det, så er det vel 
virkelig så man skal ledelsesevalueres 2 gange om 
året, altså”. 
 
”[…] have en fast person tilknyttet, et ledelsesteam, 
hvor man hele tiden have en fortløbende dialog, hvor 
man hele tiden fik noget sparring på om de tanker og 
de planer man havde og hvad, ligesom hele tiden 
havde den der dialog, mhp udvikling […]”. 

 
”[…] hvis nu nogle der kradser lidt i lakken […] Det 
kunne måske være rart en gang i mellem, at der var 
nogle der fik en til at reflektere over ens egen 
praksis”. 
 

Om ledelsesevaluering gives 
der udtryk for, at det kan 
være brugbart hvis det 
foregår løbende og er en 
integreret proces i 
hverdagen og relateret til 
ledelsesopgaven. 
Ledelsesevalueringer skal 
foregå med kortere 
intervaller, og i 
opfølgningsprocessen 
foreslås fortløbende tæt 
sparring og dialog med fast 
tilknyttet person. 
Evalueringen skal målrettes 
og differentieres og 
indeholde færre spørgsmål. 

Meningsskabelse ”Det giver ingen mening for mig. Og frygt for at lyde 
arrogant, så giver det ikke - ingen mening for mig”. 
 
”[…] nogle forholdsvis overordnede ting, som der blev 
spurgt om, og det mener jeg ligger langt fra min 
daglige praksis. ”[…] Hvis jeg skal kunne bruge noget 
til noget, så skal der tages afsæt i min hverdag, ”[…] 
min ledelsespraksis i min hverdag”. 
 

Spørgsmålene i LE15 er 
overordnede og skal den 
kunne bruges, skal den tage 
afsæt i egen ledelsespraksis i 
hverdagen.  
Den giver ingen mening. 

Ressourcer ”[…] Så kom dog med den hvert 3. år, hvis det er det I 
vil bruge pengene på, altså så har jeg i virkeligheden 
tænkt, at det er godt at det ikke er oftere. Da det ikke 
bliver brugt […]. 
 

Evalueringen opfattes som et 
dyrt koncept og en 
pengemaskine langt fra 
daglig praksis, der ikke 
bruges i hverdagen.  
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Bilag 12 

Interviewguide til 5. informant, vicedirektør på Rigshospitalet 

Det vi skal have ud af disse interviews, er eliteinformanternes vurderinger af det vi undersøger. Den 

primære opgave ved interviewet er, at indhente beskrivelser, der giver relevant og pålideligt materiale at 

fortolke ud fra (Kvale s. 154). Forskningsspørgsmålene er overordnede og interviewer stiller undervejs 

uddybende spørgsmål indtil man mener temaet er udtømt..  

 

Udkast – ”Semistruktureret interviewguide” 

Briefing: Interviewstart (indledning)  

• Tak for din deltagelse 

• Formål med undersøgelsen: Vores overordnede formål er, at undersøge effekten af LE15 med fokus 

på, hvordan afdelings- og oversygeplejersker oplever, at ledelsesevalueringen bidrager til udvikling 

af deres ledelsespraksis., anonymisering (kan vi ikke, men dit navn vil ikke fremgå af opgaven) 

• Interviews vil blive transskriberet, og du vil få interviewet udleveret til gennemlæsning. Dit navn vil 

ikke fremgå af opgaven. 

 

Temaer Forskningsspørgsmå
l 
”hovedspørgsmål” 
 

Interviewspørgsmål  
Forskellige 
hovedtyper 
interviewspørgsmål 
(Kvale 2009 s. 
155/156) 
Operationalisering af 
”hovedspørgsmål” til 
interview: 
Indledende 
spørgsmål –  
 

Opfølgende spørgsmål (Kvale s. 
193)  
 – udvidelse af respondentens svar 
ved nik, en pause, gentagelse af 
betydningsfulde ord eller et ”hm”.  
 
Sonderende spørgsmål – ”Kan du 
sige noget mere om det?, ”Kan du 
give en mere detaljeret beskrivelse 
af, hvad der skete?” 
Hvad skete der? Hvordan skete 
det? Hvad oplevede du? Osv. 
(Kvale s. 158) Deskriptiv form, der 
udløser spontane beskrivelser 
Kan du sige noget mere om det? 
Kan du give nogle eksempler på det 
du siger? 
Hvordan skulle det påvirke …? 
Kan du nærmere beskrive …? 
 

Tema Hovedspørgsmål Interview spørgsmål 
 

Evt. supplerende spørgsmål 

LE15 360 graders 
ledelsesevaluering  

LE15 generelt 
 

Hvad mener du er 
det bedste ved LE15? 

Kan du uddybe det yderligere med 
eksempler? Kan du sige noget mere 
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(hvem er 
”vinderen”?) 
 
Hvad mener du er 
det dårligste ved 
LE15? 
(er der nogen 
”tabere”?) 
 
 
Er der noget i LE15 
du savner? 
 
Hvad mener du LE15 
bidrager med til din 
organisation? 
 
 

om det? 
 
(kan du uddybe …? Hvem der er 
vinder/skurken/feen?) 
 
 
Er der noget I har glemt at spørge 
om i LE15? 

Opfølgning på LE15 
 
 

Hvordan er 
opfølgningen på 
resultaterne af 
LE15? 
 
 
 
 
 
 
 
Vi kan se fra vores 
resultater at 90 % af 
de adspurgte har 
drøftet resultaterne 
med deres 
medarbejdere, men 
kun 70 % har drøftet 
resultaterne med 
deres nærmeste 
leder. Vores 
resultater viser også 
at under 45 % har 
drøftet nærmeste 
leders resultater. 

Hvordan oplever du 
der følges op på 
resultaterne af LE15 
på Rigshospitalet? 
 
Hvad mener du er 
det bedste ved 
opfølgningen på 
LE15?  
 
Hvad mener du er 
det dårligste ved 
opfølgningen af 
LE15? 
 
Hvad tænker du som 
vicedirektør om det 
resultat? 
 
 
 
 
 
 
 

Uddyb gerne med eksempler 
 
Hvordan anvendes resultaterne på 
Rigshospitalet/Koncerndirektionen
? 
 
 
Hvorfor foretages 
Ledelsesevalueringen kun hvert 3. 
år? 
 
Er det godt nok? 
Hvis LE skal være et redskab til at 
drøfte  
hvad god ledelse er? (Formålet) 
 
Kunne resultatet have noget at 
gøre med at der LE kun sker hvert 
3. år?  
 
 
 
 

Effekten af Region 
Hovedstadens 
formål med 
Ledelsesevalueringe
n   
 

Bidrager LE15 til den 
enkelte leders 
ledelsesudvikling? 
 
 
Vores undersøgelse 

Hvordan mener du 
LE15 bidrager til 
ledelsesudvikling? 
(Hvad er det bedste?) 
 
 

Kan du nævne et specifikt 
eksempel? 
 
 
 
Hvordan kan det resultat blive 

130 
 



 viser, at 75 % af 
sygeplejelederne 
mener, at LE15 kun i 
ringe grad eller slet 
ikke bidrager til 
deres egen 
ledelsesudvikling og, 
at kun 4 % giver 
udtryk for at LE15 
bidrager til 
udviklingen af 
nærmeste leders 
ledelsespraksis. 
 
 
 

”Prøv lige at hør her 
– På forskellige 
måder giver 
sygeplejelederne 
udtryk for, at 
ledelsesevalueringen 
ikke giver mening. 
Kan du som 
vicedirektør være 
tilfreds med det 
resultat? 
Hvorfor/hvorfor 
ikke? 
 
Så hvad tænker du er 
det dårligste ved 
LE15? 
 

anderledes? Hvad kunne du tænke 
dig? 
 
Også set i forhold til Region 
Hovedstadens formål, at LE15 er et 
værkstøj, der skal bidrage til 
ledelsesudviklingen vha. feedback?  
(Når der ikke følges op, er det 
svært at tale om feedback) 

Ledelsesevaluering 
generelt og teoretisk  
 
 

Hvilke 
ledelsesteorier 
arbejdes der med?  
 
 
Traditionelle 
evalueringsteorier 
fokuserer bl.a. på 
det der er sket, 
forudbestemte mål 
og kontrol 

Mener du at ledere 
bliver bedre ledere 
af, at blive evalueret? 
Hvilket teoretisk 
afsæt har du ift. 
evalueringer? 
 
Kunne du forestille 
dig en 
ledelsesevaluering 
der havde en mere 
reflekterende tilgang 
med fokus på en 
fremadrettet og 
løbende proces? 
 
 
Er du tilfreds med 
effekten af LE15, set i 
forhold til det 
omfattende set-up, 
som Region 
Hovedstadens 
ledelsesevaluering 
er? 
 
 

Kan du give eksempler på det? 
 
 
 
Hvad mener du en sådan tilgang vil 
bidrage med? 

Vi skal runde af og 
har blot et sidste 
spørgsmål 
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Ressourceforbrug 
 
1 minut 

Hvad koster LE15? Hvor meget har LE15 
samlet set kostet 
Rigshospitalet/Regio
n Hovedstaden? 
(Samlet som 
medarbejdernes tid 
og reelle udgifter) 
 
 

Hvor mange timer regner du med, 
at Direktionen anvender på LE15? 
 
Har du viden om hvor mange timer 
andre faggrupper anvender på 
LE15? 
 
Ved du hvad Rambøll koster? 
 
Ved du hvor vi evt. kan finde 
oplysninger om økonomien af 
LE15? 

 

Debriefing: Efter interviewet (afslutning) – Vi er færdige med interviewet og som sagt vil du få det 

transskriberede interview til gennemlæsning hurtigst muligt. Er der noget, du ønsker at tilføje til du har 

sagt? 
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Temaer 
(Hovedkoder) 
 

Citater 
5. informant 
Vicedirektør fra Rigshospitalet 

Vores sammenfattede 
vurdering 

Ledelsesevalueringen 
2015 (LE15) 
 

”[…] at tænke lidt over og drøfte med andre, hvad det 
er […] der er ens force måske, i sin funktion men også, 
hvad det er man kan gøre bedre og skal gøre bedre. Og 
der synes jeg sådan set, at man ved at have en 
respondentgruppe både med sideordnede, 
overordnede og underordnede, at man på den måde 
får […] bred tilbagemelding. […] Men 360 giver lige 
mulighed for, at vi også tænker lidt over, at vi er en del 
af noget større […]. Og at den enhed, man er leder for, 
den spiller sammen med – og skal spille sammen med 
rigtig meget andet i organisationen.” 
 
”Det, jeg synes der er stærkt ved noget af indholdet i 
360 grader, det er den faglige ledelse, altså ledelse af 
faglig udvikling og den sådan mere overordnede, 
strategiske ledelse. Der synes jeg faktisk, at der har 
været gode spørgsmål indenfor det område. Jeg 
mangler totalt det, der handler om forskning […].” 
 
” […] jeg savner – for mig handler ledelse jo rigtig 
meget […] om mennesker. […] der er måske en 
overvægt på den strategiske og overordnede, 
driftsmæssige del […].” 
 
”[…] Jeg mener stadig, at man som leder selv vil kunne 
bruge det – hvis man vel og mærke fik den 
opmærksomhed på tingene, som I har efterspurgt. 
Altså at ens overordnede […] virkeligt satte noget tid af, 
til at fremlægge; hvad har jeg fået ud af det? […].” 
 
”[…] Jeg ved godt, at der er lagt op til dialogmøder eller 
andet i opsamlingen, og det er der, jeg tror, der er en 
svaghed, det tror jeg for mange kan være svært, at få 
gjort men […].” 
 
”[…] Altså, hvis man ikke mærker, at det efterspørges, 
eller nogen kærer sig om det her, eller bliver nysgerrige 
på det, eller har lyst til, at […] benytte det i et 
ledelseskollegie […] det er jeg faktisk rigtig ked af at 
høre.” 
 
”[…] At vi både som direktion og som centerledelse, 
altså sætter os for, næste gang, der måtte komme en, 
at det her det går vi simpelthen sammen om […] hvis 
det ikke ses af dem, man egentlig har som sine 
overordnede, så mister det jo måske – det er ærgerligt, 

360 graders evaluering 
giver mulighed for en 
bred tilbagemelding og 
at vise, at vi er en del af 
noget større og skal 
spille sammen med 
andet i organisationen. 
Overvejende fokus på 
det strategiske, 
overordnede og 
driftsmæssige. 
Evalueringen er 
anvendelig, hvis den 
gives opmærksom fra 
overordnet leder.  
Det kan være svært for 
ledere at afholde 
dialogmøder.  
Hvis evalueringen skal 
have betydning skal 
øverste ledelse gå 
sammen om det.  
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synes jeg. At så mister det måske lidt betydning […].” 
 
 

Effekten af LE15 ”[…] der er mange andre måder at få fokus på sin 
ledelsesfunktion på. Men den her – ved det at den 
sådan har været obligatorisk og noget, alle har skullet 
benytte sig af, havde man jo nok håbet på, at det ville 
give en lidt større effekt og lyst til at drøfte og diskutere 
og få sparring på ledelsesrollen […].” 
 
”[…] skal man virkelig have noget ud af 
ledelsesevaluering, så skal man helt ned i de helt 
konkrete, vanskelige, her-og nu, mand til mand 
ledelsesproblemstillinger […].” 
 
”[…] Altså, hvis man havde den ærlighed og åbenhed 
overfor hinanden i et team af nære kolleger, så tror jeg 
faktisk, man kunne få meget ud af det, selvom det kun 
var hvert tredje år. […] det kan være svært at lave 
sådan et nedslag og et øjebliksbillede […].” 
  
” […] man forventer at dem på klinikledelsesniveau er i 
stand til at hente sparring, være lidt selvkritiske og have 
noget selvledelse, gøre nogle ting. Så det kan godt 
være, at vi egentlig med den her 360 graders skyder lidt 
forkert, eller skyder over målet i forhold til, hvad vi tror, 
vi kan få ud af det. Det, synes jeg faktisk, er lidt 
interessant.” 
 
”[…] mange siger, at de synes måske det har givet dem 
selv lidt, men de synes ikke det i øvrigt ellers har 
ændret ved de relationer […] eller de der nærheder 
man har til de andre niveauer, og det var jo det, man 
gerne ville med det. Fordi det netop er ledelses-
evaluering. Det er jo ikke en lederevaluering.” 
 

Effekten af en 
ledelsesevaluering 
afhænger af den 
sparring en leder får på 
sin ledelsesrolle, og 
relevansen af 
problemstillingerne. 
Effekt opnås ved 
evaluering på konkrete 
ledelsesproblemstillinger 
og ærlighed og åbenhed 
i et team af nære 
kolleger – i relation til at 
evalueringen foregår 
hvert 3. år. 
Man forventer at 
klinikledere er i stand til 
selvledelse. 
Skudt over målet  
LE15 bidrager ikke til 
nærheden mellem 
ledelsesniveauer, som 
var hensigten.  

Ledelsesevaluering  ”[…] Den bliver jo aldrig bedre end de besvarelser, der 
ligger i den.”  

Ledelsesevaluering kan 
ikke stå alene uden 
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”[…] Om det er en svær situation, eller det går godt, 
eller alt kører, så skulle man jo meget gerne med de 
spørgsmål få fat i noget af den variation, der er, i den 
leders dagligdag […].” 
 
”[…] Uanset hvor gode de spørgeskemaer er lavet […] 
så jeg synes vel næsten at det vigtigste budskab er, at 
det kan aldrig, uanset hvordan man laver 
ledelsesevaluering, på denne måde, hvis man bliver ved 
med det, så kan det aldrig stå alene.” 
 
”[…] Hvis man giver sig den tid, og man læser de 
spørgsmål, og man selv reflekterer over; hvad er det i 
bund og grund jeg bliver spurgt om her? Så giver det 
noget. Det er jeg helt overbevist om. Altså, det der med 
at ”kigge lidt ind ad” og kigge på sin egen rolle: Men det 
kan bare ikke stå alene. Altså, det, det mener jeg 
simpelthen ikke, det kan […].”  
 
”[…] At man gjorde mere ud af, at man havde nogle 
ERFA-grupper og nogle sparringsgrupper med faglig 
eller sygeplejefaglig supervision eller vejledning […].” 
 
”[…] Altså, det kunne være at mange af de penge man 
bruger, tid man anvender på det her, de kunne 
anvendes på tilbud om en coach, eller en person i en 
afdeling, eller tænk at have en eller anden, der kigger 
over skulderen i en uge i en afdeling […].” 
 
”[…] Afsnitslederen, der i bund og grund har størst 
glæde af det her. Er det der, vi skal koncentrere vores 
ledelsesudvikling? […] Skal man koncentrere sin 
ledelsesudvikling og tiltag indenfor det, dér hvor vi 
virkelig har patienterne, […]. Er det dét, der ville give 
noget? […] mig og jer og centerledelserne – skal vi så 
have noget andet? Altså, er det så workshop? Er det 
coach, er det direkte kontakt, […]. Anderledes MUS-
samtaler osv. […].” 
 

tilbagemeldinger og 
dialog. Lederen skal 
”kigge ind” og reflektere 
over egen rolle.  
Stiller spørgsmålstegn 
ved hvilken indsats og 
metode af evaluering, 
der skal være på 
forskellige 
ledelsesniveauer. 
 

Meningsskabelse ”[…] Men hvis man virkelig giver sig tid til det og også 
bruger det til sådan lidt selvledelse og selv refleksion – 
så tror jeg, man kan benytte det noget mere, end de 
måske lige umiddelbart havde tænkt […].” 
 
”[…] Og det giver spørgsmålene ikke anledning til – ikke 
ret meget. Det er fuldstændig rigtigt. Med mindre man 
kan se det – i det der handler om ledelse af mennesker 
– der er jo lidt der – hvordan man agerer, altså at være 

Evalueringen kan bruges 
til selvledelse og 
selvrefleksion. Af 
spørgsmålene om 
ledelse af mennesker, 
skal man kunne se 
hvordan man agerer og 
er rollemodel. 
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rollemodel, er til stede og selv prøver at være en del af 
det. Men det er klart; hvis man ikke ser det beskrevet 
tilstrækkeligt i de spørgsmål, man svarer på, så kan jeg 
godt forstå, at man siger; hvad er der i det for mig? 
Altså, de ved jo slet ikke i bund og grund slet ikke, hvad 
det er I står i hver dag. Det er faktisk en væsentlig 
pointe”[…].” 
 

 
 

Teori ”[…] Men skal man have fat i Hildebrandt, Sten 
Hildebrandt, eller nogle helt andre, og bruge teorien, så 
skal man jo faktisk arbejde med her og nu’ et […] og 
have noget tilbagemelding på det, man gør – og siger - 
og melder ud […] Det får du ikke ved at sidde og 
besvare et spørgeskema selv. Det gør du altså ikke […].” 
 

Ledelsesevaluering skal 
være teoretisk funderet, 
der arbejder med her og 
nu’ et.  

Ressourcer ”Og det har vi jo haft svært ved at få at vide – altså det 
man måler det på, - man gør jo op, hvor lang tid tager 
det for den enkle at besvare og regner det om til en 
timeløn, eller hvad det hedder, en pris. Og så kigger 
man jo på, altså, Rambøll har det jo tidligere været, de 
store firmaer man har ind over. Og så koster det jo i 
hvert fald meget […].”  

Det samlede 
ressourceforbrug kendes 
ikke, giver udtryk for at 
det koster meget. 
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Bilag 13 

Interviewguide til 6. interview med HR-chefen i Region Hovedstaden 

Indledning til interviewet:  

Tak for din deltagelse, vi er glade for du har kunnet afsætte tid til at tale med os, interviewet tager ca. 20 

minutter. Formålet med vores undersøgelse er, at undersøge opfølgningen og effekten af 

Ledelsesevalueringen 2015 med fokus på, hvordan afdelings- og oversygeplejersker oplever, at evalueringen 

bidrager til udvikling af deres ledelsespraksis og et redskab til ledelsesudvikling. Dit navn vil ikke fremgå af 

opgaven, men qua din stilling kan vi ikke sikre din anonymitet. 

Interviewet vil blive optaget på bånd, hvis det er i orden for dig. Efterfølgende vil interviewet blive 

transskriberet, og du vil få det tilsendt på mail til gennemlæsning, og du vil have mulighed for, at komme 

med forståelsesmæssige rettelser.  

Til din information vil det primært være Charlotte, der interviewer. Inger vil supplere og sørge for vi 

overholder den afsatte tid.  

Er du klar til at vi begynder interviewet?   

 

Tema 
 

Hovedspørgsmål 
 

Interview spørgsmål 
 

Evt. supplerende 
spørgsmål 

Ledelsesevaluering 
generelt og 
teoretisk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE15 360 graders 
ledelsesevaluering 
og 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvilke ledelsesteorier 
arbejder I ud fra?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE15 generelt 
 
 
 
 
 
 
 
Der er forskellige 
evalueringsteorier, hvor 
LE15  fokuserer på det der er 
sket, forudbestemte mål og 

Hvilket teoretisk afsæt 
ligger til grund for LE15 
(udarbejdet/besluttet ud 
fra)? Hvordan fremgår det 
af ledelsesevalueringen?   
Hvilke overvejelser gør I 
jer, inden I beslutter, 
hvilket instrument, der 
skal anvendes?  
 
 
 
 
 
 
 
Hvad mener du LE15 
bidrager med? 
 
Hvad mener du der er 
godt (er det bedste) ved 
LE15? 
(hvem er ”vinderen”?) 
(effekt) 
Hvad mener du er 
svagheden ved LE15? 

Kan du give eksempler 
på det?  
Hvordan planlægges 
det?  
Hvem beslutter 
udformningen? 
Kan du uddybe det 
yderligere med 
eksempler? Kan du sige 
noget mere specifikt om 
det? 
 
Hvad mener du en sådan 
tilgang kan bidrage 
med? (som LE15 måske 
ikke nødvendigvis 
dækker)  
 
Hvordan er denne form 
for evaluering besluttet? 
(ex. set-up med 48 
spørgsmål) 
 
Er der noget I har glemt 
at spørge om i LE15? 
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LE foretages (kun) 
hvert 3. år i 
RegionH 

kontrol som LE15 er. 
(styringsredskab og derved 
politisk) 
 
 
Vi kan af vores 
spørgeskemaundersøgelse se, 
at 84 % af respondenterne 
følger op på resultaterne 
umiddelbart efter de har 
modtaget dem, og kun 44 % 
følger løbende op. 
 

(Hvem er ”taberen”?) 
(effekt) 
 
Hvad tror du (Kan du 
forestille dig) en 
ledelsesevaluering der fx 
har en mere reflekterende 
tilgang med fokus på en 
fremadrettet og løbende 
proces vil bidrage med? 
 
 
 
Hvad mener du Regionen 
opnår med, at gennemføre 
en ledelsesevaluering 
hvert 3. år?  
 
(Dette resultat holdt op 
imod Regionens formål 
med LE15, mener du så 
fortsat, at 
ledelsesevaluering kun 
skal foretages hvert 3. år)  
 
 

 
 
 
 
 
Hvilke ønsker kunne du 
have om en anden 
opfølgning? Hvad vil 
den bidrage med/ikke 
bidrage med? 
Har du eksempler på 
andre organisationer, der 
har ledelsesevalueringer 
hvert 3. år eller anvender 
andre målemetoder? 
 
(Hvad er begrundelsen 
for at 
ledelsesevalueringen 
kun foretages hvert 3. 
år? (hvilke overvejelser 
ligger bag?) 
 

Opfølgning/effekt af 
LE15 
 
(21 af de 79 
respondenter) 
 
 
 
 
 
 
 

Vi har foretaget en 
spørgeskemaundersøgelse, 
hvor 96 over og 
afdelingssygeplejersker har 
deltaget. 
 
 
Et af formålene med 
Regionens 360 graders 
ledelsesevaluering er, at 
den skal bidrage til at 
drøfte hvad god ledelse er, 
forankring og udvikling af 
den enkelte leders 
ledelsespraksis. (effekten) 

Vi er positivt overraskede 
over, at 90 % af 
respondenterne drøfter 
resultaterne med deres 
medarbejdere / følger op 
på deres resultater.  
Hvilken effekt mener du 
der er af LE15?  
 
 
 
 
Det overrasker os (Så 
overrasker det os) at kun 
26 % af respondenterne 
svarer, at LE15 kun i 
mindre grad eller slet ikke 
bidrager til udvikling af 
deres ledelsespraksis og, 
at kun 2 % giver udtryk 
for at LE15 bidrager til 
udviklingen af nærmeste 
leders ledelsespraksis. 
Hvad mener du om det 
resultat?  
 

Kan du komme med 
eksempler på det? 
Uddybe, bore, spørge 
ind  
 
 
 
 
 
 
 
Det er efter vores 
mening ikke godt nok, 
specielt ikke sat i 
relation til de mange 
ressourcer, der anvendes 
før, under og efter 
evalueringen 
Hvorfor mener du 
respondenterne svarer 
som de gør? Hvad er din 
forklaring på det 
resultat? 
Er det et resultat du som 
HR-chef kan være 
tilfreds med? Er det godt 
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Hvordan mener du (ser 
du), at Regionens formål 
med ledelsesevalueringen 
(kan) opfyldes (med det 
resultat)? 

nok?  
 
Bore, bore, udspørge, 
dyk ned i svarene 
 
Når LE skal være et 
redskab til at drøfte hvad 
god ledelse er, og et 
redskab for den enkelte 
leders 
udvikling?(Formålet) 
 
Er Ledelsesevaluering i 
virkeligheden ikke spild 
af alles ressourcer? 
Flyttes til sidst??!! 
Afslutning 
 

Meningsskabelse 
 
 

”Prøv lige at hør her – På 
forskellige måder giver 
respondenterne udtryk for, at 
ledelsesevalueringen ikke 
giver mening for dem og 
opleves som langt fra deres 
daglige praksis.  
 
Flere oversygeplejersker 
giver udtryk for, at de 
aldrig har været inviteret 
til, at drøfte deres 
nærmeste leders resultater. 
(kæden hopper af jo 
længere du kommer op i 
hierakiet?) 
 

Hvad tænker du om de 
udtalelser? Hvad gør de 
ved dig? 
 
 
 
 
 
Hvad tænker du, nå du 
hører det?  
Hvordan kan LE give 
mening nedadtil, når den 
ikke drøftes opadtil?  

Kan du som HR-chef 
være tilfreds med det 
resultat? 
Hvorfor/hvorfor ikke? 
Bore, bore, uddybe 

HR-chefens 
statements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvordan ser den næste 
ledelsesevaluering ud, 
hvorfor har hospitalerne 
ikke medindflydelse på 
bl.a. lokale spørgsmål, 
hvorfor er der så mange 
spørgsmål? Spørgsmålene 
er dobbelte.  
I vores tanker med de 
resultater vi har fået, så er 
kompetence udvikling  
 

Hvilke ønsker har du til 
den kommende LE? 
 
Kunne et mindre set-up 
komme frem til samme 
effekt? 
 
Mener du at ledere bliver 
bedre ledere af, at blive 
evalueret? 
 
Hvordan?  Er du alt i alt 
tilfreds med LE15, set i 
forhold til det 
(omfattende) set-up, som 
Region Hovedstadens 
ledelsesevaluering er før, 

Hvordan? Beskriv 
Uddyb med eksempler 
Hvad kunne være 
anderledes?  
Mener du LE i sin 
udformning dækker det 
der foregår ude i 
organisationerne? (one 
size fits all) 
Eksempler, uddybe 
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under og efter 
evalueringen?  
 

Ressourceforbrug 
 
 

Vil du fortælle os hvad LE 
15 koster? 

Hvor meget har LE15 
samlet set kostet 
Rigshospitalet/Region 
Hovedstaden? 
(Samlet som 
medarbejdernes tid og 
reelle udgifter) Hvordan 
mener du effekten af LE 
står mål med de 
ressourcer der samlet 
anvendes? 
 

Hvor meget koster LE15 
Region Hovedstaden? 
 
Hvor meget koster 
Rambøll? 
 
 
 
 

 

 

 

Debriefing efter interviewets afslutning: 

Endnu engang tak for din tid. Vi er færdige med interviewet og som sagt vil du få det transskriberede 

interview til gennemlæsning hurtigst muligt. Er der noget, du ønsker at tilføje til det du har sagt? Må vi 

vende tilbage til dig på mail, hvis vi har forståelsesspørgsmål eller andet?  
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Temaer 
(Hovedkoder) 

Citater 
Informant 2 
HR chef fra Region Hovedstaden 

Sammenfatning 

Ledelsesevaluering 
2015 (LE15) 
 

”[…] vi har i hvert fald fået en del kritik for 
ledelsesevalueringen[…].” 
 
”[…] formålet med den var jo firfoldigt. Vi ville gerne 
bidrage til udviklingen af den enkelte leder i 
overensstemmelse med regionens strategi og 
politik; Vi ville også gerne sætte god ledelse på 
dagsordenen, som middel til at udvikle 
organisationen, og så ville vi også gerne give et 
redskab til egen udvikling. Altså, man får feedback 
på sin egen ledelse. Og så var det også et ønske fra 
koncernledelsen, at man fik en status på, hvordan 
ledelse opfattes i organisationen […].” 
 
”[…]Men det der med at have en dialog omkring at 
få noget feedback som leder, på ens ledergerning, 
løbende og en gang om året, det synes jeg er rigtig 
vigtigt[…].” 
 
”jeg tror, vi ville mange ting på en gang. Og derfor 
var der også relativt mange spørgsmål.” 
 
”[…] Og så må vi bare sige, at den metode, vi havde 
valgt til det her, ja, oveni at vi gerne ville meget med 
det, det var en 360 graders. Og den er altså også 
tung. Altså, man spørger hele vejen rundt og så får 
man 4-5 rapporter og, det skulle vi ikke har gjort.” 
 
”[…]Fordi det bliver sådan lidt; […] Et øjebliksbillede 
ikke? 
 […] nu har vi jo prøvet sådan at time det sådan at 
det ikke ramlede ind i alle mulige andre 
AKKREDITERINGER, og hvad der i øvrigt var på de 
tidspunkter ikke? […].” 
 
”[…]Altså på den måde – så jeg vil sige – jeg synes, 
diskussionen bagefter faktisk har været ok, og den 
har også gjort det, at vi tænker os grundigt om nu 
[…].” 
 

Der var meget kritik af 
ledelsesevalueringen. 
Regionen ville have svar på 
mange emner. Årlig feedback 
og løbende dialog om ens 
ledergerning er vigtig. 
En 360 graders evaluering er 
et tungt redskab med mange 
spørgsmål og rapporter.  
LE15 er et øjebliksbillede. 
Vigtigheden af timingen er 
overvejet. 
Den efterfølgende diskussion 
om LE15 har været ok og vi 
tænker os grundigt om nu. 
 
 
 

Effekten ”[…]At der var for mange spørgsmål, og effekten af 
det var svær at få øje på […].” 
 
”[…] man fik sådan set også et indblik i, hvordan 
ledelse ser ud i regionen på det tidspunkt. Vi fik i 
hvert fald en tilbagemelding om, at Fokus og 

HR-chefen giver udtryk for at 
effekten var svær at få øje på. 
Man fik et indblik i og en 
tilbagemelding på hvordan 
ledelse ser ud i regionen og 
iværksatte strategier. 
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Forenkling strategien, den var langt væk […]. 
Ledelsesevaluering  ”[…] Men jeg synes lige som alle andre, at ledere 

bliver kun bedre ledere af at få ordentlig feedback 
og det der skal til er, at der er nogen, der skal give 
den”[…].” 
 
”[…]Jamen, altså hvis du spørger mig, helt 
personligt, så forstår jeg simpelthen slet ikke, at 
ledelsesevalueringer ikke bare finder sted en gang 
om året. I en meget, meget smal form, som bliver en 
naturlig del af at have en dialog omkring ledelse i 
organisationen […] hvert tredje år, ja, det er måske 
lidt for sjældent i min optik […]  
 
”Jeg kunne sagtens se, at den skulle være mere 
løbende, ja.” 
 
”[…] det bedste ville være, hvis man kunne finde 
en… en god måde at have den der dialog omkring 
ledelse, også på de fire niveauer, med strategisk 
ledelse, og hvad ved jeg… at man får sådan en 
løbende dialog med medarbejdere og ledere om 
det.” 
 
”[…] der skal laves et driftsmål på trivsel, og det 
bliver nok kvartalsvist[…] lige nu er der et oplæg 
med fem spørgsmål - to regionale spørgsmål og så 
er der mulighed for lokalt at […] lægge nogle 
spørgsmål ind. Og det skal så køre løbende hver 
tredje måned […]. At det skal implementeres ud i 
regionen i løbet af ’17.  Og det kan jo også være en 
anledning til […] – vi kalder det trivselsdriftsmål – så 
er det også en anledning til at snakke om ledelse – 
til at få den der ramme for at have en dialog om det 
ved tavlemøderne […]er noget helt andet end sådan 
en stor måling hvert tredje år […].” 
 
”[…]Fordi de gange, hvor der er blevet gennemført 
ledelsesevalueringer, har opfølgningen været svært 
- altså, den der opfølgningsproces, den er jo 
hammersvær […].” 
 

Ledere bliver bedre ledere 
hvis de får ordentlig feedback. 
Stiller spørgsmålstegn ved 
hvorfor ledelsesevalueringer 
ikke foregår løbende, årligt i 
en meget smal form. 
Vil gerne finde en god måde at 
have løbende dialog omkring 
ledelse, mellem 
medarbejdere, og ledere på 
de fire niveauer. 
Tidligere ledelsesevalueringer 
er gledet ud i ingenting. 
Opfølgningsprocessen er svær. 
Implementering af driftsmål 
på trivsel, hver 3. måned, 
implementeres i ’17 og skal 
give anledning til at tale om 
ledelse ved tavlemøder. 
 
 
 

Meningsskabelse ”[…]at den enkelte leder havde svært ved at se sig 
selv i spørgsmålene. At de var for langt væk fra den 
hverdag, man kendte til.” 
 
”[…]Altså, når der var så mange, der kunne sige, at 
spørgsmålene ikke var relevante.” 
 

Lederne havde svært ved at se 
sig selv i spørgsmålene; De var 
for langt væk fra hverdagen.  
Tager kritikken af LE15 
alvorligt; Ledelsesevaluering 
skal give mening. 
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”I virkeligheden tager vi den kritik, der er kommet, 
rigtigt alvorligt. Og synes ikke der er nogen grund til 
at gøre noget, der ikke giver mening […].” 
 

Teori ”[…] man kan sige teoretisk […] der har vi lænet os 
rigtig meget op af Rambøll, fordi de har jo  
erfaringen med hele systemdelen af det […].”  
 
”Ja, det her er sådan set – kan man sige – Fokus og 
Forenkling, sammenhæng i ledelseskæden, altså 
Regionens Leadership parameter […] Den var sådan 
set grundlaget for opbygningen af 
ledelsesevalueringen. Og der tog man jo 
udgangspunkt i de overskrifter som, pipelinen 
indeholder – omkring ledelsesdiscipliner, altså 
strategisk ledelse, faglig ledelse, personaleledelse og 
driftsledelse – på de forskellige niveauer i 
organisationen […].” 
 
”[…] vi tog udgangspunkt i strategikortet, Fokus og 
Forenkling, og … stillede nogle spørgsmål ind til det 
– som det så ud på det tidspunkt. Og det var jo for at 
sige; Jamen, altså, når jeres opgave er sådan her, 
som beskrevet i Leadership pipelinen og […] vi 
samtidig har en strategi, der siger, at vi har fokus her 
og her og her, så går vi ind og prøver at spørge ind til 
det og det og det […].”  

Lænet sig op af Rambøll, der 
har erfaringer med 
ledelsesevalueringer. 
Leadership pipeline er 
grundlaget for opbygningen af 
LE15. 
Vi tog udgangspunkt i 
strategikortet, Fokus og 
Forenkling. 
 
 

Ressourcer ”[…] der er de penge, som Rambøll skal have, og så 
er der vores tid. Vi […] tidsregistrerer jo ikke men vi 
har brugt meget tid. Og så har der været lokale 
kontaktpersoner, koordinatorer på alle hospitaler og 
virksomheder, og de har også brugt tid; så har der 
været den tid, som respondenterne har brugt på at 
svare, og lederne på dialogmøder med 
medarbejderne […].” 
 
”[…] Spørgsmålet er hvad Rambøll – jeg har slet ikke 
nogen ide. Nej, det er jo systemleverandøren, og der 
har vi jo betalt […] Jeg tror, det er knap en million.” 

Udgiften til Rambøll på ca. 1 
million. 
Medarbejdertid i HR, alle 
hospitaler og virksomheder og 
den tid lederne og 
medarbejdere bruger på at 
besvare og følge op på 
resultaterne. 
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Bilag 14 

Interviewguide til 7. informant, Koncerndirektør 

Det vi skal have ud af disse interviews, er eliteinformanternes vurderinger af det vi undersøger. Den primære 

opgave ved interviewet er, at indhente beskrivelser, der giver relevant og pålideligt materiale at fortolke ud 

fra (Kvale s. 154). Forskningsspørgsmålene er overordnede og interviewer stiller undervejs uddybende 

spørgsmål indtil man mener temaet er udtømt..  

 

Udkast – ”Semistruktureret interviewguide” 

Briefing: Interviewstart (indledning)  

• Tak for din deltagelse 

• Formål med undersøgelsen: Vores overordnede formål er, at undersøge effekten af LE15 med fokus 

på, hvordan afdelings- og oversygeplejersker oplever, at ledelsesevalueringen bidrager til udvikling 

af deres ledelsespraksis., anonymisering (kan vi ikke, men dit navn vil ikke fremgå af opgaven) 

• Interviews vil blive transskriberet, og du vil få interviewet tilsendt til gennemlæsning. Dit navn vil 

ikke fremgå af opgaven. 

 

Temaer Forskningsspørgsmål 
”hovedspørgsmål” 
 

Interviewspørgsmål  
Forskellige hovedtyper 
interviewspørgsmål (Kvale 
2009 s. 155/156) 
Operationalisering af 
”hovedspørgsmål” til 
interview: 
Indledende spørgsmål –  
 

Opfølgende 
spørgsmål (Kvale s. 
193)  
 – udvidelse af 
respondentens svar 
ved nik, en pause, 
gentagelse af 
betydningsfulde ord 
eller et ”hm”.  
 
Sonderende 
spørgsmål – ”Kan 
du sige noget mere 
om det?, ”Kan du 
give en mere 
detaljeret beskrivelse 
af, hvad der skete?” 
Hvad skete der? 
Hvordan skete det? 
Hvad oplevede du? 
Osv. (Kvale s. 158) 
Deskriptiv form, der 
udløser spontane 
beskrivelser 
Kan du sige noget mere 
om det? 
Kan du give nogle 
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eksempler på det du 
siger? 
Hvordan skulle det 
påvirke …? 
Kan du nærmere 
beskrive …? 
Når du nævner 
betydningen af … , 
tænker du så på …? 
 

Tema Hovedspørgsmål Interview spørgsmål 
 

Evt. supplerende 
spm. 

Opfølgning/effekt af LE15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har gennemført en 
spørgeskemaundersøgelse 
af alle over- og afd. spl. På 
Rigshospitalet. (Denne er 
samstemmende med den 
rapport der er udarbejdet 
af Brugerenheden for 
evalueringer i RegionH.) 

Hvordan er 
opfølgningen på og 
effekten af 
resultaterne af LE15 i 
Koncerndirektionen? 
Bidrager LE15 til den 
enkelte leders 
ledelsesudvikling? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vores undersøgelse 
viser, at kun 25 % af 
sygeplejelederne 
mener, at LE15 
bidrager til egen 
ledelsesudvikling og, 
at kun 2 % giver 
udtryk for at LE15 
bidrager til 
udviklingen af 
nærmeste leders 
ledelsespraksis. 
 
Vores undersøgelse 
viser bl.a., at 90 % af 
de adspurgte har 
drøftet resultaterne 
med deres 
medarbejdere, men 
kun 70 % har drøftet 
resultaterne med 
deres nærmeste 

Hvordan 
anvendes/koncerndirektionen 
resultaterne af LE15? 
 
Hvad mener du er det bedste 
ved opfølgningen på LE15?  
 
Hvad mener du er det 
dårligste ved opfølgningen af 
LE15? 
 
Hvad tænker du som 
koncerndirektør om det 
resultat? 
 
Hvordan ser du, at Regionens 
formål med 
ledelsesevalueringen kan 
opfyldes med det resultat? 
 
 
 
 
 
 
 

Har du eksempler på 
det? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvad er 
begrundelsen for at 
ledelsesevalueringen 
kun foretages hvert 
3. år? (hvilke 
overvejelser ligger 
bag?) 
 
Er det godt nok?  
 
Hvis LE skal være et 
redskab til at drøfte 
hvad god ledelse er, 
samt et redskab for 
den enkelte leders 
udvikling?(Formålet) 
 
Også set i forhold til 
Region 
Hovedstadens 
formål, at LE15 er et 
værkstøj, der skal 
bidrage til 
ledelsesudviklingen 
vha. feedback?  
(Når der ikke følges 
op, er det svært at 
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leder. Vores 
resultater viser også 
at under 45 % har 
drøftet nærmeste 
leders resultater. 

tale om feedback) 

Effekten af Region 
Hovedstadens formål 
med 
Ledelsesevalueringen   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Prøv lige at hør her – På 
forskellige måder giver 
sygeplejelederne udtryk for, 
at ledelsesevalueringen ikke 
giver mening. Kan du som 
vicedirektør være tilfreds med 
det resultat? Hvorfor/hvorfor 
ikke? 
 
Hvad oplever du, som den 
bedste effekt af LE? 
 
Hvad oplever du som 
værende den dårligste effekt 
ved LE15? 
 

Kan du nævne et 
specifikt eksempel? 
 
 
 
 

Vi skal runde af og har 
blot et sidste spørgsmål 
 

   

Ressourceforbrug 
 
 

Hvad koster LE15? Hvor meget har LE15 samlet 
set kostet 
Rigshospitalet/Region 
Hovedstaden? 
(Samlet som medarbejdernes 
tid og reelle udgifter) 
 
 
 
 
 
Mener du at ledere bliver 
bedre ledere af, at blive 
evalueret? 
 
Er du alt i alt tilfreds med 
LE15, set i forhold til det 
omfattende set-up, som 
Region Hovedstadens 
ledelsesevaluering er? 
 
 

Hvor mange timer 
regner du med, at 
Direktionen 
anvender på LE15? 
 
Har du viden om 
hvor mange timer 
andre faggrupper 
anvender på LE15? 
 
Ved du hvad Rambøll 
koster? 
 
Ved du hvor vi evt. 
kan finde oplysninger 
om økonomien af 
LE15? 

 

Debriefing: Efter interviewet (afslutning) – Vi er færdige med interviewet og som sagt vil du få det 

transskriberede interview til gennemlæsning hurtigst muligt. Er der noget, du ønsker at tilføje til du har sagt? 
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Temaer 
 

Citater 
Informant 7 
Koncerndirektør 

Sammenfatning af 
informantens citater 

Ledelsesevalueri
ng 2015 (LE15) 
 

”[…] hvordan det egentlig kan være, at man kan køre tre år 
uden – hvis jeg tager mig selv som eksempel; jeg kan jo gå tre 
år, uden jeg bliver lederevalueret. Det, synes jeg på et eller 
andet plan, er lidt mærkeligt[…].” 
 
”[…] det kan være, at redskabet er forkert og for tungt og ikke 
designet ordentligt […].” 
 
”[…] i og med vi bruger så mange ressourcer, så er det jo et 
signal fra den samme koncerndirektion, koncerndirektør og 
centre, at vi synes ledelse er et vigtigt tema. Vi vil egentlig 
gerne bruge vores egen og vores medarbejderes tid på at 
forholde os til, hvilken ledelse, der bliver udøvet. Og så hvis 
man går ned i de elementer, der var i selve 
ledelsesevalueringen, som jeg husker det, så var det jo også – 
det var jo bygget op om Leadership pipelinen og har du 
kendskab til de strategiske indsatser - og - og altså, det har i 
hvert fald været en anledning til at sætte det på dagsordenen 
også.. Og skabe en synlighed og vigtighed omkring det. . Altså, 
og der er det jo også en umiddelbar tilbagemelding til – kan 
man sige ledelsessystemet, omkring at det er vores strategi, 
forankret, kan man sige, i forhold til det, vi går og arbejder 
med, og ligesom har sat på politisk niveau som vigtige områder, 
ikke?” 
 
”Det, synes jeg, på et eller andet plan er overraskende. […] 
altså hvis de resultater ikke bliver drøftet, så synes jeg; det er 
da mærkeligt! […] den lederevaluering, der ligger, den kigger 
jeg jo på, når jeg har en medarbejderudviklingssamtale […]” 
 
”[…]hvis man ikke får prioriteret at tage snakkene, så bruger 
man heller ikke det instrument, der ligger[…].”  
 
”Eller er det, fordi vi fra Koncerndirektionen, koncernledelsen, 
ikke har gjort nok ud af […] at vise, at det tager vi faktisk 
alvorligt og ad den vej […] sender nogle signaler igennem -[…] 
hele vores organisation om at det ligger der - eller at vi bruger 
det også konsekvent hvis der er nogle steder, hvor det virkelig 
halter […].” 
 
”[…] det handler jo også om, hvordan man bruger det […].  
For man kan vælge at tage en meget kontrolbaseret tilgang til 
de resultater, man får, men man kan vel også vælge at tage en 
[…] diskussion, der peger fremad. Det handler vel om, hvordan 
ens chef går til ens lederevaluering på […].”  
 

LE15 opleves som et 
tungt tidskrævende 
evaluerings 
instrument og der 
sættes 
spørgsmålstegn ved, 
hvorfor det kun 
udføres hvert 3. år. 
Regionens ønsker at 
sætte god ledelse og 
strategiske 
indsatsområder på 
dagsordenen.  
Opfølgningen af 
Ledelsesevalueringen 
handler om dialogen. 
Den skal drøftes, og 
prioriteres og 
chefens tilgang til 
resultaterne har stor 
betydning. 
Mener ikke, at der 
drøftet lige så meget 
ledelse som der 
drøftes økonomi. 
Stiller 
spørgsmålstegn ved 
om det fra 
Koncerndirektionen 
og ledelsens side har 
været tydelighed om, 
at LE15 tages 
alvorlig. 
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”[…]Jeg tror på dialogen omkring det, og jeg tror, hvis vi havde 
lige så meget dialog omkring ledelse, som vi har omkring vores 
faglige spørgsmål, vores økonomispørgsmål og DRG […]så tror 
jeg faktisk, vi ville komme rigtig langt. Og det er jeg ikke sikker 
på, vi har – det er bare min fordom. Så skulle vi være en af de 
få organisationer, der bruger rigtig meget kraft på det – og det 
synes jeg ikke, jeres resultater peger i retning af.” 

Effekten af LE15 ”[…] det lyder som nogle meget lave niveauer. […] så kan man 
jo begynde at diskutere, om redskabet er det rigtige, vi har fat i 
der […] hvis man ikke kan se, at ens umiddelbare chef lige som 
har fået nogle input […].” 
 
”[…] Men jeg synes da, det bedste er, at vi på et eller andet 
plan systematisk får arbejdet med […] det redskab, som også 
gør, at man kan se lidt på tværs. […] Men i hvert fald […] har en 
systematik omkring det – og vi sætter ledelse på dagsordenen, 
og vi prøver at understøtte det med noget data, og vi prøver at 
spørge vores medarbejdere og vores chefer osv. […].” 
 

Er redskabet det 
rigtige, når man ikke 
kan se, at ens 
nærmeste leder 
(chef) har fået 
inputs. 
Det bedste ved LE15 
er, at der arbejdes 
systematisk med 
evaluering, at ledelse 
sættes på 
dagsordenen og man 
kan se på tværs. 

Ledelsesevalueri
ng 

”[…] Med mindre at man er så fokuseret på sine egne 
ledelsesopgaver, at man selv søger den feedback og har den 
tillid, som jeg håber, at vi har mange steder […] hvis det ikke 
ligger naturligt til en, så tror jeg, det er fint at have en form for 
støtteredskab til at hjælpe en, til hvad skal man sige mere 
systematiseret dialog om ens ledelsesgerning, og hvordan vi nu 
udøver ledelse […].” 
 
”[…] Det handler vel om, hvordan ens chef går til ens 
lederevaluering på […].” 
 
”[…]Er du bekymret for at komme og vise nogle dårlige 
resultater, fordi det har en konsekvens og sanktioner, og hvad 
ved jeg? Eller har du en chef, du har tillid til, som faktisk 
inviterer til at sige; OK, det ser ikke rigtigt godt ud det her, men 
egentlig talt er jeg mest interesseret i snakken om, hvordan 
kommer du frem og hvordan kommer du videre? Så jeg synes, 
det handler meget om, den ledelsesdialog, der er, og ens 
forhold til ens egen chef […].” 
 
”[…]Derfor har snakken også været lidt, om vi i forhold til nogle 
af de her redskaber kan vælge nogle lettere modeller. Altså 
mere simplificerede. Så vi om ikke andet har en form for 
dialogværktøj mellem ledelse og medarbejdere. ”[…]” 
 
”[…] i så stor en organisation, som vi er – måske skal man bare 
være mere smidig i det redskab, man designer […].” 
 

Ledelsesevalueringer 
er et vigtigt redskab i 
dialogen om ledelse 
og den 
organisatoriske 
udvikling. 
Dialogen afhænger 
af flere faktorer. 
Det handler om tillid, 
ledelsesdialog og 
forholdet til ens chef. 
Evalueringer 
fremover skal være 
hyppigere, mere 
simple og være et 
dialogværktøj 
mellem ledelse og 
medarbejdere. 
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”[…] men hvor vi jo faktisk i øjeblikket snakker meget mere om, 
hvordan kan vi gøre det lidt mere løbende, i en lettere form, 
nogle få spørgsmål[…].” 
 
”[…] jeg synes den der dialog, og feedback, den er vigtig i 
forhold til at fornemme, hvor vi er henne […].” 
 

Meningsskabelse ”[…]Og mit indtryk er i hvert fald, at vi også har lavet det sådan 
på baggrund af noget, der giver mening og i øvrigt er et 
ordentligt redskab […].” 
 
”[…] mit indtryk er også, at det ikke altid findes relevant, dér 
hvor det bliver brugt, øh og derfor er det ligesom noget 
pligtstof […]. 
 

Indtryk af, at 
redskabet er lavet 
ordentligt, der giver 
mening. Indtrykket 
er at det opfattes 
som pligtstof og ikke 
altid findes relevant.  

Teori ”[…] der sidder nogen i Center for HR, der sørger for, at de 
ligesom stiller sig på et ordentligt, fagligt grundlag.  Og jeg 
tænker, at lige så vel som med medarbejderevalueringer og 
sådan noget, så er der lige som nogle teorier og noget 
videnskab, der ligger bag ved det[…].” 
 
”[…] Og måske en lederteori, som handler om Leadership 
pipeline, og udvælger hvor du er på hvilket niveau: hvilke 
opgaver har du? Det er måske for teoretisk i forhold til at bruge 
det i en dagligdag […] det er meget en HR-verden […].” 
 
”[…]Der sidder nogen i Center for HR, der sørger for, at de 
ligesom stiller sig på et ordentligt, fagligt grundlag. […]” 
 

Tillid til at HR stiller 
sig på et fagligt 
grundlag. 
Der stilles 
spørgsmålstegn ved 
om designet er for 
teoretisk ift. at bruge 
det i dagligdagen. 

Ressourcer ”[…] der er rigtig mange medarbejdere, som har brugt deres tid 
og det skal også regnes ind – Men der tror jeg også bare igen I 
forhold til hvor mange arbejdstimer der er på et år – og hvis vi 
ikke engang kan bruge lidt tid på – i øvrigt i et væsen, som går 
meget op i evidens […] Hvis vi ikke kan bruge den tid på det, så 
synes jeg, det er fordi, vi gør det forkert […].” 
 

Der anvendes mange 
ressourcer på 
ledelsesevaluering. 
Hvis vi ikke kan 
bruge de ressourcer 
på det, er det fordi vi 
gør det forkert. 
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LE2015, Spørgeskema Ledelse af medarbejdere (A)                                   

 Underordnet Sideordnet og overordnet Leder selv 

RI
FT

SL
ED

EL
SE

 

1.1 •NN sikrer, at jeg kender enhedens 
driftsmål. 

1.1 •NN sikrer, at enhedens 
medarbejdere kender enhedens 
driftsmål. 

1.1 •Jeg sikrer, at enhedens 
medarbejdere kender enhedens 
driftsmål. 

1.2 •NN sikrer, at enheden arbejder 
målrettet for at indfri enhedens 
driftsmål. 

1.2 •NN sikrer, at enheden arbejder 
målrettet for at indfri enhedens 
driftsmål. 

1.2 •Jeg sikrer, at enheden arbejder 
målrettet for at indfri enhedens 
driftsmål. 

1.3 •NN sikrer, at enheden arbejder 
med løbende forbedringer. 
 

1.3 •NN sikrer, at enheden arbejder med 
løbende forbedringer. 
 

1.3 •Jeg sikrer, at enheden arbejder 
med løbende forbedringer. 

1.4 •NN sikrer, at jeg har fokus på faglig 
kvalitet i patient-/borgerforløbene. 

1.4 •NN sikrer, at medarbejderne har 
fokus på faglig kvalitet i patient-
/borgerforløbene. 

1.4 •Jeg sikrer, at medarbejderne har 
fokus på faglig kvalitet i patient-
/borgerforløbene. 

1.5 •NN sikrer, at jeg har fokus på 
patienternes/borgernes tilfredshed. 

1.5 •NN sikrer, at medarbejderne har 
fokus på patienternes/borgernes 
tilfredshed. 

1.5 •Jeg sikrer, at medarbejderne har 
fokus på patienternes/borgernes 
tilfredshed. 

1.6 •NN medvirker til, at alle enhedens 
ressourcer (personale, økonomiske 
midler mv.) anvendes bedst muligt. 

1.6 •NN medvirker til, at alle enhedens 
ressourcer (personale, økonomiske 
midler mv.) anvendes bedst muligt. 

1.6 •Jeg medvirker til, at alle 
enhedens ressourcer (personale, 
økonomiske midler mv.) anvendes 
bedst muligt. 

1.7 •NN er god til at håndtere 
uforudsete situationer, der har 
betydning for driften. 

1.7 •NN er god til at håndtere 
uforudsete situationer, der har 
betydning for driften. 

1.7 •Jeg er god til at håndtere 
uforudsete situationer, der har 
betydning for driften. 

1.8 •NN har blik for kommende 
udfordringer og sikrer, at der handles i 
tide. 

1.8 •NN har blik for kommende 
udfordringer og sikrer, at der handles i 
tide. 

1.8 •Jeg har blik for kommende 
udfordringer og sikrer, at der handles 
i tide. 

PE
RS

O
N

AL
EL

ED
EL

SE
 2.1 •NN sikrer, at jeg inddrager 

patienters-/borgeres perspektiver og 
ressourcer i mit daglige arbejde. 

2.1 •NN sikrer, at medarbejderne 
inddrager patienters-/borgeres 
perspektiver og ressourcer i deres 
daglige arbejde. 

2.1 •Jeg sikrer, at medarbejderne 
inddrager patienters-/borgeres 
perspektiver og ressourcer i deres 
daglige arbejde. 

2.2 •NN kommunikerer klart og 
forståeligt i forbindelse med 
forandringer i vores enhed. 

2.2 •NN kommunikerer klart og 
forståeligt i forbindelse med 
forandringer i sin enhed. 

2.2 •Jeg kommunikerer klart og 
forståeligt i forbindelse med 
forandringer i vores enhed. 

2.3 •NN fordeler opgaver i enheden, så 
opgaverne løses bedst muligt. 

2.3 •NN fordeler opgaver i enheden, så 
opgaverne løses bedst muligt. 

2.3 •Jeg fordeler opgaver i enheden, 
så opgaverne løses bedst muligt. 

2.4 •NN sikrer den rette hjælp og støtte 
til at udføre arbejdsopgaverne bedst 
muligt. 

2.4 •NN sikrer den rette hjælp og støtte 
til at udføre arbejdsopgaverne bedst 
muligt. 

2.4 •Jeg sikrer den rette hjælp og 
støtte til at udføre arbejdsopgaverne 
bedst muligt. 

2.5 •NN arbejder for at skabe en kultur i 
vores enhed, der er præget af åbenhed 
og tillid. 

2.5 •NN arbejder for at skabe en kultur i 
sin enhed, der er præget af åbenhed og 
tillid. 

2.5 •Jeg arbejder for at skabe en 
kultur i min enhed, der er præget af 
åbenhed og tillid. 

2.6 •NN arbejder aktivt på at fremme 
trivsel i vores enhed. 

2.6 •NN arbejder aktivt på at fremme 
trivsel i sin enhed. 

2.6 •Jeg arbejder aktivt på at fremme 
trivsel i min enhed. 

2.7 •NN motiverer mig ved at 
anerkende og fremhæve, når noget går 
godt. 

2.7 •NN motiverer sine medarbejdere 
ved at anerkende og fremhæve, når 
noget går godt. 

2.7 •Jeg motiverer mine 
medarbejdere ved at anerkende og 
fremhæve, når noget går godt. 

2.8 •NN er åben og lyttende i kontakten 
med mig. 

2.8 •NN er åben og lyttende i kontakten 
med sine medarbejdere. 

2.8 •Jeg er åben og lyttende i 
kontakten med mine medarbejdere. 

2.9 •NN giver feedback på en 
konstruktiv måde. 

2.9 •NN giver feedback på en 
konstruktiv måde. 

2.9 •Jeg giver feedback på en 
konstruktiv måde. 

2.10 •NN modtager feedback på en 
konstruktiv måde. 

2.10 •NN modtager feedback på en 
konstruktiv måde. 

2.10 •Jeg modtager feedback på en 
konstruktiv måde. 

Bilag 15 
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FA
G

LI
G

 L
ED

EL
SE

 3.1 •NN involverer mig i passende 
omfang i beslutninger vedrørende 
enhedens opgaver. 

3.1 •NN involverer medarbejderne i 
beslutninger vedrørende enhedens 
opgaver i passende omfang. 

3.1 •Jeg involverer medarbejderne i 
beslutninger vedrørende enhedens 
opgaver i passende omfang. 

3.2 •NN sikrer, at den rette faglige 
viden og kompetencer er til stede 
blandt medarbejderne. 

3.2 •NN sikrer, at den rette faglige viden 
og kompetencer er til stede blandt 
medarbejderne. 

3.2 •Jeg sikrer, at den rette faglige 
viden og kompetencer er til stede 
blandt medarbejderne. 

3.3 •NN sikrer mig opgaver, som giver 
mig mulighed for udvikling af mine 
kompetencer. 

3.3 •NN sikrer medarbejderne opgaver, 
som giver dem mulighed for udvikling af 
deres kompetencer. 

3.3 •Jeg sikrer medarbejderne 
opgaver, som giver dem mulighed for 
udvikling af deres kompetencer.. 

3.4 •NN skaber rammer og mulighed 
for, at jeg kan være nytænkende og 
finde andre måder at løse hverdagens 
opgaver på. 

3.4 •NN skaber rammer og mulighed for, 
at medarbejderne kan være 
nytænkende og finde andre måder at 
løse hverdagens opgaver på. 

3.4 •Jeg skaber rammer og mulighed 
for, at medarbejderne kan være 
nytænkende og finde andre måder at 
løse hverdagens opgaver på. 

3.5 •NN understøtter samarbejde om 
det samlede patient-/borgerforløb på 
tværs af Region Hovedstadens enheder 
og andre sektorer (fx primær og privat 
sektor). 

3.5 •NN understøtter samarbejde om 
det samlede patient-/borgerforløb på 
tværs af Region Hovedstadens enheder 
og andre sektorer (fx primær og privat 
sektor). 

3.5 •Jeg understøtter samarbejde 
om det samlede patient-
/borgerforløb på tværs af Region 
Hovedstadens enheder og andre 
sektorer (fx primær og privat sektor). 

3.6 •NN tager udgangspunkt i 
patientens/borgerens situation ved 
fastlæggelse af faglige mål for arbejdet. 

3.6 •NN tager udgangspunkt i 
patientens/borgerens situation ved 
fastlæggelse af faglige mål for arbejdet. 

3.6 •Jeg tager udgangspunkt i 
patientens/borgerens situation ved 
fastlæggelse af faglige mål for 
arbejdet. 

ST
RA

TE
G

IS
K 

LE
DE

LS
E 4.1 •NN prioriterer enhedens opgaver 

og handler med udgangspunkt i Fokus 
og Forenkling. 

4.1 •NN prioriterer enhedens opgaver 
og handler med udgangspunkt i Fokus 
og Forenkling. 

4.1 • Jeg prioriterer enhedens 
opgaver og handler med 
udgangspunkt i Fokus og Forenkling. 

4.2 •NN omsætter Fokus og Forenkling 
til meningsfulde mål i min hverdag. 

4.2 •NN omsætter Fokus og Forenkling 
til meningsfulde mål i medarbejdernes 
hverdag. 

4.2 •Jeg omsætter Fokus og 
Forenkling til meningsfulde mål i 
medarbejdernes hverdag. 

4.3 •NN involverer mig i et passende 
omfang i arbejdet med at omsætte 
Fokus og Forenkling til meningsfulde 
mål. 

4.3 •NN involverer sine medarbejdere i 
et passende omfang i arbejdet med at 
omsætte Fokus og Forenkling til 
meningsfulde mål. 

4.3 •Jeg involverer mine 
medarbejdere i et passende omfang i 
arbejdet med at omsætte Fokus og 
Forenkling til meningsfulde mål. 

4.4 •NN får mig til at føle mig som en 
del af Region Hovedstaden. 

4.4 •NN får sine medarbejdere til at føle 
sig som en del af Region Hovedstaden. 

4.4 •Jeg får mine medarbejdere til at 
føle sig som en del af Region 
Hovedstaden. 

LE
DE

LS
ES

TE
AM

 

5.1 •Er NN en del af et ledelsesteam? ? 
(Ledelsesteam skal her forstås som to 
eller flere ledere, der deler 
ledelsesansvaret for den pågældende 
enhed, fx en ledende overlæge og en 
ledende oversygeplejerske) 
Hvis ja→ spg. 5.2 
Hvis nej→ afslut. 

5.1 •Er NN en del af et ledelsesteam? 
(Ledelsesteam skal her forstås som to 
eller flere ledere, der deler 
ledelsesansvaret for den pågældende 
enhed, fx en ledende overlæge og en 
ledende oversygeplejerske) 
Hvis ja→ spg. 5.2 
Hvis nej→ afslut. 

5.1 •Er du en del af et ledelsesteam? 
? (Ledelsesteam skal her forstås som 
to eller flere ledere, der deler 
ledelsesansvaret for den 
pågældende enhed, fx en ledende 
overlæge og en ledende 
oversygeplejerske) 
Hvis ja→ spg. 5.2 
Hvis nej→ afslut. 

5.2 •NN udgør sammen med sin(-e) 
lederkollega(-er) et velfungerende 
ledelsesteam. 

5.2 •NN udgør sammen med sin(-e) 
lederkollega(-er) et velfungerende 
ledelsesteam. 

5.2 •Jeg og min(-e) lederkollega(-er) 
udgør et velfungerende 
ledelsesteam. 

 

 

 

 

 

2.11 •NN håndterer konflikter på en 
professionel og konstruktiv måde. 

2.11 •NN håndterer konflikter på en 
professionel og konstruktiv måde. 

2.11 •Jeg håndterer konflikter på en 
professionel og konstruktiv måde. 
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LE2015, Spørgeskema Ledelse af ledere (B) 

 Underordnet Sideordnet og overordnet Leder selv 

DR
IF

TS
LE

DE
LS

E 1.1•NN sikrer effektiv 
ressourceudnyttelse på tværs af 
hospitalet/virksomheden/koncerncentr
et. 

1.1•NN sikrer effektiv 
ressourceudnyttelse på tværs af 
hospitalet/virksomheden/koncerncentr
et. 

1.1 •Jeg sikrer effektiv 
ressourceudnyttelse på tværs af 
hospitalet/virksomheden/koncerncentr
et. 

1.2 •NN sikrer, at enheden arbejder så 
effektivt som muligt inden for de givne 
økonomiske rammer. 

1.2 •NN sikrer, at enheden arbejder så 
effektivt som muligt inden for de givne 
økonomiske rammer. 

1.2 •Jeg sikrer, at enheden arbejder så 
effektivt som muligt inden for de givne 
økonomiske rammer. 

1.3 •NN sikrer en hensigtsmæssig 
fordeling af ressourcer mellem 
enhedens afsnit. 

1.3 •NN sikrer en hensigtsmæssig 
fordeling af ressourcer mellem 
enhedens afsnit. 

1.3 •Jeg sikrer en hensigtsmæssig 
fordeling af ressourcer mellem 
enhedens afsnit. 

1.4 •NN fastsætter relevante lokale 
driftsmål for vores enhed. 

1.4 •NN fastsætter relevante lokale 
driftsmål for sin enhed. 

1.4 •Jeg fastsætter relevante lokale 
driftsmål for min enhed. 

1.5 •NN sikrer, at vores lokale driftsmål 
spiller sammen med de overordnede 
mål for Region Hovedstaden. 

1.5 •NN sikrer, at enhedens lokale 
driftsmål spiller sammen med de 
overordnede mål for Region 
Hovedstaden. 

1.5 •Jeg sikrer, at vores lokale driftsmål 
spiller sammen med de overordnede 
mål for Region Hovedstaden. 

1.6 •NN arbejder målrettet for at indfri 
enhedens driftsmål.  

1.6 •NN arbejder målrettet for at indfri 
enhedens driftsmål. 

1.6 •Jeg arbejder målrettet for at indfri 
enhedens driftsmål. 

1.7 •NN fremmer en kultur, hvor det er 
motiverende at arbejde med løbende 
forbedringer. 

1.7 •NN fremmer en kultur, hvor det er 
motiverende for de underordnede at 
arbejde med løbende forbedringer. 

1.7 •Jeg fremmer en kultur, hvor det er 
motiverende for mine underordnede at 
arbejde med løbende forbedringer. 

PE
RS
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N

AL
EL

ED
EL

SE
 2.1 •NN skaber rammer for, at 

enhedens ansatte kan fokusere på 
patientens/borgerens situation i 
opgaveløsningen.  

2.1 •NN skaber rammer for, at 
enhedens ansatte kan fokusere på 
patientens/borgerens situation i 
opgaveløsningen. 

2.1 •Jeg skaber rammer for, at 
enhedens ansatte kan fokusere på 
patientens/borgerens situation i 
opgaveløsningen. 

2.2 •NN tænker helhedsorienteret og 
har blik for Region Hovedstadens 
samlede opgaveløsning, når NN 
kommunikerer  
a) internt i Region Hovedstaden 
b) i offentligheden (fx i pressen eller 
andre eksterne sammenhænge). 

2.2 •NN tænker helhedsorienteret og 
har blik for Region Hovedstadens 
samlede opgaveløsning, når NN 
kommunikerer  
a) internt i Region Hovedstaden  
b) i offentligheden (fx i pressen eller 
andre eksterne sammenhænge). 

2.2 •Jeg tænker helhedsorienteret og 
har blik for Region Hovedstadens 
samlede opgaveløsning, når jeg 
kommunikerer  
a) internt i Region Hovedstaden 
b) i offentligheden (fx i pressen eller 
andre eksterne sammenhænge). 

2.3 •NN er engageret i det samlede 
ledelsesteams udvikling. 
(Ledelsesteamet er gruppen af ledere, 
som refererer til NN) 

2.3 •NN er engageret i det samlede 
ledelsesteams udvikling. 
(Ledelsesteamet er gruppen af ledere, 
som refererer til NN) 

2.3 •Jeg er engageret i det samlede 
ledelsesteams udvikling. 
(Ledelsesteamet er gruppen af ledere, 
som refererer til dig) 

2.4 •NN er engageret i min individuelle 
udvikling som leder. 

2.4 •NN er engageret i sine 
underordnede lederes individuelle 
udvikling som ledere. 

2.4 •Jeg er engageret i mine 
underordnede lederes individuelle 
udvikling som ledere. 

2.5 •NN uddelegerer opgaver og ansvar 
til mig i et passende omfang.  

2.5 •NN uddelegerer opgaver og ansvar 
til sine underordnede i et passende 
omfang. 

2.5 •Jeg uddelegerer opgaver og ansvar 
til mine underordnede i et passende 
omfang. 

2.6 •NN udviser tillid til, at jeg kan 
varetage uddelegerede opgaver og 
ansvar. 

2.6 •NN udviser tillid til, at NN’s 
underordnede kan varetage 
uddelegerede opgaver og ansvar. 

2.6 •Jeg udviser tillid til, at mine 
underordnede kan varetage 
uddelegerede opgaver og ansvar. 

2.7 •NN motiverer mig ved at 
anerkende og fremhæve, når noget går 
godt. 

2.7 •NN motiverer sine underordnede 
ved at anerkende og fremhæve, når 
noget går godt. 

2.7 •Jeg motiverer mine underordnede 
ved at anerkende og fremhæve, når 
noget går godt. 

2.8 •NN arbejder aktivt på at fremme 
trivsel i vores enhed. 

2.8 •NN arbejder aktivt på at fremme 
trivsel i sin enhed 

2.8 •Jeg arbejder aktivt på at fremme 
trivsel i min enhed. 

2.9 •NN er åben og lyttende i 
kontakten med mig. 

2.9 •NN er åben og lyttende i 
kontakten med sine underordnede. 

2.9 •Jeg er åben og lyttende i 
kontakten med mine underordnede. 
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 Underordnet Sideordnet og overordnet Leder selv 
2.10 •NN giver feedback på en 
konstruktiv måde 

2.10 •NN giver feedback på en 
konstruktiv måde 

2.10 •Jeg giver feedback på en 
konstruktiv måde 

2.11 •NN modtager feedback på en 
konstruktiv måde 

2.11 •NN modtager feedback på en 
konstruktiv måde 

2.11 •Jeg modtager feedback på en 
konstruktiv måde 

2.12 •NN bidrager til, at samarbejdet 
fungerer og hænger sammen  
a) ned i ledelsessystemet 
b) op i ledelsessystemet 
c) til siden i ledelsessystemet. 

2.12 •NN bidrager til, at samarbejdet 
fungerer og hænger sammen  
a) ned i ledelsessystemet 
b) op i ledelsessystemet 
c) til siden i ledelsessystemet. 

2.12 •Jeg bidrager til, at samarbejdet 
fungerer og hænger sammen  
a) ned i ledelsessystemet 
b) op i ledelsessystemet 
c) til siden i ledelsessystemet. 

FA
G
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 3.1 • NN skaber rammer for innovativ 
opgaveløsning i vores enhed. 
Innovation handler om at omforme en 
god idé til værdi, (f.eks. øget kvalitet, 
styrket patientsikkerhed og 
produktivitet)  
Grundlaget for innovation er den gode 
idé og lysten hos ledere og 
medarbejdere til at udvikle og 
implementere nye løsninger til gavn for 
patienten, de pårørende og hele 
sundhedsvæsenet. 

3.1 •NN skaber rammer for innovativ 
opgaveløsning i sin enhed. 
Innovation handler om at omforme en 
god idé til værdi (f.eks. øget kvalitet, 
styrket patientsikkerhed og 
produktivitet).  
Grundlaget for innovation er den gode 
idé og lysten hos ledere og 
medarbejdere til at udvikle og 
implementere nye løsninger til gavn for 
patienten, de pårørende og hele 
sundhedsvæsenet. 

3.1 •Jeg NN skaber rammer for 
innovativ opgaveløsning i min enhed. 
Innovation handler om at omforme en 
god idé til værdi (f.eks. øget kvalitet, 
styrket patientsikkerhed og 
produktivitet).  
Grundlaget for innovation er den gode 
idé og lysten hos ledere og 
medarbejdere til at udvikle og 
implementere nye løsninger til gavn for 
patienten, de pårørende og hele 
sundhedsvæsenet. 

3.2 •NN sikrer implementering af 
nyeste faglige viden i vores enhed.   

3.2 •NN sikrer implementering af 
nyeste faglige viden i sin enhed.   

3.2 •Jeg sikrer implementering af 
nyeste faglige viden i min enhed.   

3.3 •NN har fokus på at skabe 
sammenhæng mellem forskning, 
uddannelse og behandling. 

3.3 •NN har fokus på at skabe 
sammenhæng mellem forskning, 
uddannelse og behandling. 

3.3 •Jeg har fokus på at skabe 
sammenhæng mellem forskning, 
uddannelse og behandling. 

3.4 •NN arbejder for at sikre udvikling 
af sammenhængende patient-
/borgerforløb på tværs af Region 
Hovedstadens enheder og andre 
sektorer (fx primær og privat sektor).  

3.4 •NN arbejder for at sikre udvikling 
af sammenhængende patient-
/borgerforløb på tværs af Region 
Hovedstadens enheder og andre 
sektorer (fx primær og privat sektor). 

3.4 •Jeg arbejder for at sikre udvikling 
af sammenhængende patient-
/borgerforløb på tværs af Region 
Hovedstadens enheder og andre 
sektorer (fx primær og privat sektor).  

3.5 •NN har fokus på fremtidens 
lederpotentialer i vores enhed. 

3.5 •NN har fokus på fremtidens 
lederpotentialer i sin enhed. 

3.5 •Jeg har fokus på fremtidens 
lederpotentialer i min enhed. 

3.6 •NN har fokus på enhedens 
rekrutteringsbehov.  

3.6 •NN har fokus på enhedens 
rekrutteringsbehov. 

3.6 •Jeg har fokus på enhedens 
rekrutteringsbehov. 

ST
RA
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G

IS
K 

LE
DE

LS
E 4.1 •NN giver input og feedback til den 

lokale udmøntning af Fokus og 
Forenkling. 

4.1 •NN giver input og feedback til den 
lokale udmøntning af Fokus og 
Forenkling.  

4.1 •Jeg giver input og til den lokale 
udmøntning af Fokus og Forenkling. 

4.2 •NN udarbejder delstrategier for 
eget område i samspil med ledere og 
medarbejdere.  

4.2 •NN udarbejder delstrategier for 
eget område i samspil med enhedens 
ledere og medarbejdere. 

4.2 •Jeg udarbejder delstrategier for 
eget område i samspil med ledere og 
medarbejdere. 

4.3 •NN oversætter Fokus og 
Forenkling til meningsfulde mål og 
formidler dem til vores enhed. 

4.3 •NN oversætter Fokus og 
Forenkling til meningsfulde mål og 
formidler dem til sin enhed. 

4.3 •Jeg oversætter Fokus og 
Forenkling til meningsfulde mål og 
formidler dem til min enhed. 

4.4 •NN udfordrer eksisterende 
arbejdsgange og rutiner for at skabe 
nødvendige kulturændringer i vores 
enhed.  

4.4 •NN udfordrer eksisterende 
arbejdsgange og rutiner for at skabe 
nødvendige kulturændringer i sin 
enhed. 

4.4 •Jeg udfordrer eksisterende 
arbejdsgange og rutiner for at skabe 
nødvendige kulturændringer i min 
enhed. 

LE
DE
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ES
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AM

 5.1 •Er NN en del af et ledelsesteam? 
(Ledelsesteam skal her forstås som to 
eller flere ledere, der deler 
ledelsesansvaret for den pågældende 
enhed, fx en ledende overlæge og en 
ledende oversygeplejerske) 
Hvis ja→ spg. 5.2 
Hvis nej→ afslut. 

5.1 •Er NN en del af et ledelsesteam? 
(Ledelsesteam skal her forstås som to 
eller flere ledere, der deler 
ledelsesansvaret for den pågældende 
enhed, fx en ledende overlæge og en 
ledende oversygeplejerske) 
Hvis ja→ spg. 5.2 
Hvis nej→ afslut. 

5.1 •Er du en del af et ledelsesteam? 
(Ledelsesteam skal her forstås som to 
eller flere ledere, der deler 
ledelsesansvaret for den pågældende 
enhed, fx en ledende overlæge og en 
ledende oversygeplejerske) 
Hvis ja→ spg. 5.2 
Hvis nej→ afslut. 
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 Underordnet Sideordnet og overordnet Leder selv 
5.2 •NN udgør sammen med sin 
lederkollega et velfungerende 
ledelsesteam. 

5.2 •NN udgør sammen med sin 
lederkollega et velfungerende 
ledelsesteam. 

5.2 •Jeg og min lederkollega udgør et 
velfungerende ledelsesteam. 

 

LE2015, Spørgeskema Ledelse af organisationen (C) 

 Spørgsmål efter validering 
Underordnet Sideordnet og overordnet Leder selv 

DR
IF

TS
LE

DE
LS

E 1.1 •NN tager ansvar for at 
tilvejebringe systemer til løbende 
monitorering af driften i egen 
organisation. 
(Organisation skal her forstås som din 
virksomhed, dit hospital, dit 
koncerncenter eller dit center på 
Rigshospitalet) 

1.1 •NN tager ansvar for at 
tilvejebringe systemer til løbende 
monitorering af driften i egen 
organisation. 
(Organisationen skal her forstås som 
NNs virksomhed, NNs hospital, NNs 
koncerncenter eller NNs center på 
Rigshospitalet) 

1.1 •Jeg tager ansvar for at 
tilvejebringe systemer til løbende 
monitorering af driften i egen 
organisation. 
(Organisationen skal her forstås som 
din virksomhed, dit hospital, dit 
koncerncenter eller dit center på 
Rigshospitalet) 

1.2 •NN sikrer, at der fastsættes lokale 
driftsmål for egen organisation, som 
spiller sammen med de overordnede 
driftsmål for Region Hovedstaden. 

1.2 •NN sikrer, at der fastsættes lokale 
driftsmål for egen organisation, som 
spiller sammen med de overordnede 
driftsmål for Region Hovedstaden. 

1.2 •Jeg sikrer, at der fastsættes lokale 
driftsmål for egen organisation, som 
spiller sammen med de overordnede 
driftsmål for Region Hovedstaden. 

1.3 •NN anvender relevante data om 
drift og kvalitet til at skabe overblik 
over driften i egen organisation. 

1.3 •NN anvender relevante data om 
drift og kvalitet til at skabe overblik 
over driften i egen organisation.  

1.3 •Jeg anvender relevante data om 
drift og kvalitet til at skabe overblik 
over driften i egen organisation.  

1.4 • NN understøtter via sin adfærd en 
kultur, hvor der arbejdes med løbende 
forbedringer. 

1.4 • NN understøtter via sin adfærd en 
kultur, hvor der arbejdes med løbende 
forbedringer. 

1.4 •Jeg understøtter via sin adfærd en 
kultur, hvor der arbejdes med løbende 
forbedringer. 

1.5 •NN prioriterer og styrer 
fordelingen af ressourcer mellem 
enheder i egen organisation på en 
hensigtsmæssig måde. 

1.5 •NN prioriterer og styrer 
fordelingen af ressourcer mellem 
enheder i egen organisation på en 
hensigtsmæssig måde. 

1.5 •Jeg prioriterer og styrer 
fordelingen af ressourcer mellem 
enheder i egen organisation på en 
hensigtsmæssig måde. 

1.6 •NN er beslutningsdygtig, når 
driften kræver klare beslutninger for at 
fungere. 

1.6 •NN er beslutningsdygtig, når 
driften kræver klare beslutninger for at 
fungere. 

1.6 •Jeg er beslutningsdygtig, når 
driften kræver klare beslutninger for at 
fungere. 

1.7 •NN håndterer eventuelle 
krisesituationer i driften effektivt og 
løsningsorienteret. 

1.7 •NN håndterer eventuelle 
krisesituationer i driften effektivt og 
løsningsorienteret. 

1.7 •Jeg håndterer eventuelle 
krisesituationer i driften effektivt og 
løsningsorienteret. 
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 2.1 •NN sikrer, at medarbejderne har 

fokus på patienternes/borgeres 
sikkerhed i kvalitets- og 
udviklingsarbejdet. 

2.1 •NN sikrer, at medarbejderne har 
fokus på patienternes/borgeres 
sikkerhed i kvalitets- og 
udviklingsarbejdet. 

2.1 •Jeg sikrer, at medarbejderne har 
fokus på patienternes/borgeres 
sikkerhed i kvalitets- og 
udviklingsarbejdet. 

2.2 • NN tænker helhedsorienteret og 
har blik for organisationens samlede 
opgaveløsning, når NN kommunikerer  
a) internt i Region Hovedstaden 
b) i offentligheden (fx i pressen eller 
andre eksterne sammenhænge). 

2.2 • NN tænker helhedsorienteret og 
har blik for organisationens samlede 
opgaveløsning, når NN kommunikerer  
a) internt i Region Hovedstaden 
b) i offentligheden (fx i pressen eller 
andre eksterne sammenhænge). 

2.2 • Jeg tænker helhedsorienteret og 
har blik for organisationens samlede 
opgaveløsning, når jeg kommunikerer  
a) internt i Region Hovedstaden 
b) i offentligheden (fx i pressen eller 
andre eksterne sammenhænge). 

2.3 •NN tager ansvar for at sætte 
Region Hovedstadens samlede 
interesser over særinteresser i egen 
organisation. 

2.3 •NN tager ansvar for at sætte 
Region Hovedstadens samlede 
interesser over særinteresser i egen 
organisation. 

2.3 •Jeg tager ansvar for at sætte 
Region Hovedstadens samlede 
interesser over særinteresser i egen 
organisation. 

2.4 •NN formidler egen organisations 
beslutninger, så det skaber opbakning 
blandt medarbejdere og ledere. 

2.4 •NN formidler egen organisations 
beslutninger, så det skaber opbakning 
blandt medarbejdere og ledere. 

2.4 •Jeg formidler egen organisations 
beslutninger, så det skaber opbakning 
blandt medarbejdere og ledere. 

2.5 •NN arbejder for at skabe en kultur 
i organisationen, der er præget af 
åbenhed og tillid. 

2.5 •NN arbejder for at skabe en kultur 
i organisationen, der er præget af 
åbenhed og tillid. 

2.5 •NN arbejder for at skabe en kultur 
i organisationen, der er præget af 
åbenhed og tillid. 
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 Spørgsmål efter validering 
Underordnet Sideordnet og overordnet Leder selv 
2.6 •NN arbejder aktivt på at fremme 
trivsel i egen organisation. 

2.6 •NN arbejder aktivt på at fremme 
trivsel i egen organisation 

2.6 •Jeg arbejder aktivt på at fremme 
trivsel i egen organisation. 

2.7 •NN motiverer mig ved at 
anerkende og fremhæve, når noget går 
godt. 

2.7 •NN motiverer sine underordnede 
ved at anerkende og fremhæve, når 
noget går godt. 

2.7 •Jeg motiverer mine underordnede 
ved at anerkende og fremhæve, når 
noget går godt. 

2.8 •NN er åben og lyttende i 
kontakten med mig. 

2.8 •NN er åben og lyttende i 
kontakten med sine underordnede. 

2.8 •Jeg er åben og lyttende i 
kontakten med mine underordnede. 

2.9 •NN giver feedback på en 
konstruktiv måde. 

2.9 •NN giver feedback på en 
konstruktiv måde. 

2.9 •Jeg giver feedback på en 
konstruktiv måde. 

2.10 •NN modtager feedback på en 
konstruktiv måde. 

2.10 •NN modtager feedback på en 
konstruktiv måde. 

2.10 •Jeg modtager feedback på en 
konstruktiv måde. 
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 3.1 •NN sikrer, at forskningsindsatsen i 
egen organisation foregår på et højt 
fagligt niveau. 

3.1 •NN sikrer, at forskningsindsatsen i 
egen organisation foregår på et højt 
fagligt niveau. 

3.1 •Jeg sikrer, at forskningsindsatsen i 
egen organisation foregår på et højt 
fagligt niveau. 

3.2•NN skaber rammer for udvikling af 
en innovationskultur i egen 
organisation og et system til at 
understøtte innovationen.  
Innovation handler om at omforme en 
god idé til værdi (f.eks. øget kvalitet, 
styrket patientsikkerhed og 
produktivitet).  
Grundlaget for innovation er den gode 
idé og lysten hos ledere og 
medarbejdere til at udvikle og 
implementere nye løsninger til gavn for 
patienten, de pårørende og hele 
sundhedsvæsenet. 

3.2•NN skaber rammer for udvikling af 
en innovationskultur i egen 
organisation og et system til at 
understøtte innovationen.  
Innovation handler om at omforme en 
god idé til værdi (f.eks. øget kvalitet, 
styrket patientsikkerhed og 
produktivitet).  
Grundlaget for innovation er den gode 
idé og lysten hos ledere og 
medarbejdere til at udvikle og 
implementere nye løsninger til gavn for 
patienten, de pårørende og hele 
sundhedsvæsenet. 

3.2•Jeg skaber rammer for udvikling af 
en innovationskultur i egen 
organisation og et system til at 
understøtte innovationen.  
Innovation handler om at omforme en 
god idé til værdi (f.eks. øget kvalitet, 
styrket patientsikkerhed og 
produktivitet).  
Grundlaget for innovation er den gode 
idé og lysten hos ledere og 
medarbejdere til at udvikle og 
implementere nye løsninger til gavn for 
patienten, de pårørende og hele 
sundhedsvæsenet. 

3.3 •NN inddrager faglig viden i 
beslutningsprocesser, når det er 
relevant. 

3.3 •NN inddrager faglig viden i 
beslutningsprocesser, når det er 
relevant. 

3.3 •Jeg inddrager faglig viden i 
beslutningsprocesser, når det er 
relevant. 

3.4 •NN balancerer fornuftigt mellem 
forskellige faglige, økonomiske og 
politiske interesser. 

3.4 •NN balancerer fornuftigt mellem 
forskellige faglige, økonomiske og 
politiske interesser. 

3.4 •Jeg balancerer fornuftigt mellem 
forskellige faglige, økonomiske og 
politiske interesser. 

3.5 •NN sikrer implementering af nye 
behandlinger på tværs af Region 
Hovedstadens enheder og andre 
sektorer (fx primær og privat sektor). 

3.5 •NN sikrer implementering af nye 
behandlinger på tværs af Region 
Hovedstadens enheder og andre 
sektorer (fx primær og privat sektor). 

3.5 •Jeg sikrer implementering af nye 
behandlinger på tværs af Region 
Hovedstadens enheder og andre 
sektorer (fx primær og privat sektor). 

3.6 •NN sikrer implementering af 
sammenhængende patient-
/borgerforløb på tværs af Region 
Hovedstadens enheder og andre 
sektorer (fx primær og privat sektor). 

3.6 •NN sikrer implementering af 
sammenhængende patient-
/borgerforløb på tværs af Region 
Hovedstadens enheder og andre 
sektorer (fx primær og privat sektor). 

3.6 •Jeg sikrer implementering af 
sammenhængende patient-
/borgerforløb på tværs af Region 
Hovedstadens enheder og andre 
sektorer (fx primær og privat sektor). 

ST
RA

TE
G

IS
K 

LE
DE

LS
E 4.1 •NN kommunikerer, hvad det 

overordnede formål med aktiviteterne i 
egen organisation er. 

4.1 •NN kommunikerer, hvad det 
overordnede formål med aktiviteterne i 
egen organisation er.  

4.1 •Jeg kommunikerer, hvad det 
overordnede formål med aktiviteterne i 
egen organisationer. 

4.2 •NN giver input og feedback til 
løbende revision af Fokus og Forenkling 
(jf. Årshjulet for Fokus og Forenkling). 

4.2 •NN giver input og feedback til 
løbende revision af Fokus og Forenkling 
(jf. Årshjulet for Fokus og Forenkling). 

4.2 •Jeg giver input og feedback til 
løbende revision af Fokus og Forenkling 
(jf. Årshjulet for Fokus og Forenkling).  

4.3 •NN oversætter og formidler Fokus 
og Forenkling til tydelige og 
meningsfulde strategier for egen 
organisation. 

4.3 •NN oversætter og formidler Fokus 
og Forenkling til tydelige og 
meningsfulde strategier for egen 
organisation. 

4.3 •Jeg oversætter og formidler Fokus 
og Forenkling til tydelige og 
meningsfulde strategier for egen 
organisation. 

4.4 •NN inddrager relevante personer i 
arbejdet med at oversætte Fokus og 
Forenkling. 

4.4 •NN inddrager relevante personer i 
arbejdet med at oversætte Fokus og 
Forenkling. 

4.4 •Jeg inddrager relevante personer i 
arbejdet med at oversætte Fokus og 
Forenkling. 
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 Spørgsmål efter validering 
Underordnet Sideordnet og overordnet Leder selv 
4.5 •NN træffer strategiske 
beslutninger, der forener forskellige 
hensyn og interesser i egen 
organisation.  

4.5 •NN træffer strategiske 
beslutninger, der forener forskellige 
hensyn og interesser i egen 
organisation. 

4.5 •Jeg træffer strategiske 
beslutninger, der forener forskellige 
hensyn og interesser i egen 
organisation. 

 

 

 

 

LE15 Spørgeskema vedr. Ledelse af koncernen (D) 

 Underordnet Sideordnet og overordnet Leder selv 

DR
IF

TS
LE

DE
LS

E 1.1 •NN tager ansvar for, at koncernens 
driftsmål nås. 

1.1 •NN tager ansvar for, at koncernens 
driftsmål nås. 

1.1 •Jeg tager ansvar for, at koncernens 
driftsmål nås. 

1.2 •NN sikrer, at jeg overholder mine 
budgetter. 

1.2 •NN sikrer, at hans/hendes 
underordnede overholder egne 
budgetter. 

1.2 •Jeg sikrer, at mine underordnede 
overholder egne budgetter. 

1.3 •NN varetager Region 
Hovedstadens samlede interesser i 
forhandlinger om tildeling af 
ressourcer. 

1.3 •NN varetager Region 
Hovedstadens samlede interesser i 
forhandlinger om tildeling af 
ressourcer. 

1.3 •Jeg varetager Region 
Hovedstadens samlede interesser i 
forhandlinger om tildeling af 
ressourcer. 

1.4 •NN tager ansvar for at gode 
løsninger bliver kendt og udbredt på 
tværs i Region Hovedstaden. 

1.4 •NN tager ansvar for at gode 
løsninger bliver kendt og udbredt på 
tværs i Region Hovedstaden. 

1.4 •Jeg tager ansvar for at gode 
løsninger bliver kendt og udbredt på 
tværs i Region Hovedstaden. 

1.5 •NN håndterer eventuelle 
krisesituationer i driften effektivt og 
løsningsorienteret. 

1.5 •NN håndterer eventuelle 
krisesituationer i driften effektivt og 
løsningsorienteret. 

1.5 •Jeg håndterer eventuelle 
krisesituationer i driften effektivt og 
løsningsorienteret. 

1.6 •NN er beslutningsdygtig, når 
driften kræver klare prioriteringer for 
at fungere. 

1.6 •NN er beslutningsdygtig, når 
driften kræver klare prioriteringer for 
at fungere. 

1.6 •Jeg er beslutningsdygtig, når 
driften kræver klare prioriteringer for 
at fungere. 

PE
RS

O
N

AL
EL

ED
EL

SE
 2.1 •NN løfter ansvaret for 

helhedstænkning i Region 
Hovedstaden. 

2.1 •NN løfter ansvaret for 
helhedstænkning i Region 
Hovedstaden. 

2.1 •Jeg løfter ansvaret for 
helhedstænkning i Region 
Hovedstaden. 

2.2 •NN formidler politiske-
/koncernbeslutninger, så det skaber 
opbakning blandt medarbejdere og 
ledere i egen organisation. 

2.2 •NN formidler politiske-
/koncernbeslutninger, så det skaber 
opbakning blandt medarbejdere og 
ledere i egen organisation. 

2.2 •Jeg formidler politiske-
/koncernbeslutninger, så det skaber 
opbakning blandt medarbejdere og 
ledere i egen organisation. 

2.3 •NN fastholder og kommunikerer 
borgernes perspektiv i forhold til alle 
Region Hovedstadens aktiviteter. 

2.3 •NN fastholder og kommunikerer 
borgernes perspektiv i forhold til alle 
Region Hovedstadens aktiviteter. 

2.3 •Jeg fastholder og kommunikerer 
borgernes perspektiv i forhold til alle 
Region Hovedstadens aktiviteter. 

2.4 •NN tager ansvar for udvikling af en 
kultur og et system for: 
a) kvalitetsforbedring  
b) innovation 
Innovation handler om at omforme en 
god idé til værdi (f.eks. øget kvalitet, 
styrket patientsikkerhed og 
produktivitet).  
Grundlaget for innovation er den gode 
idé og lysten hos ledere og 
medarbejdere til at udvikle og 
implementere nye løsninger til gavn for 
patienten, de pårørende og hele 

2.4 •NN tager ansvar for udvikling af en 
kultur og et system for: 
a) kvalitetsforbedring  
b) innovation 
Innovation handler om at omforme en 
god idé til værdi (f.eks. øget kvalitet, 
styrket patientsikkerhed og 
produktivitet).  
Grundlaget for innovation er den gode 
idé og lysten hos ledere og 
medarbejdere til at udvikle og 
implementere nye løsninger til gavn for 
patienten, de pårørende og hele 

2.4 •Jeg tager ansvar for udvikling af en 
kultur og et system for: 
a) kvalitetsforbedring  
b) innovation 
Innovation handler om at omforme en 
god idé til værdi (f.eks. øget kvalitet, 
styrket patientsikkerhed og 
produktivitet).  
Grundlaget for innovation er den gode 
idé og lysten hos ledere og 
medarbejdere til at udvikle og 
implementere nye løsninger til gavn for 
patienten, de pårørende og hele 
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 Underordnet Sideordnet og overordnet Leder selv 
sundhedsvæsenet. sundhedsvæsenet. sundhedsvæsenet. 

2.5 •NN er rollemodel for åbenhed og 
tillid i opgaveløsningen. 

2.5 •NN er rollemodel for åbenhed og 
tillid i opgaveløsningen. 

2.5 •Jeg er rollemodel for åbenhed og 
tillid i opgaveløsningen. 

2.6 •NN arbejder aktivt på at fremme 
trivsel i egen organisation. 

2.6 •NN arbejder aktivt på at fremme 
trivsel i egen organisation 

2.6 •Jeg arbejder aktivt på at fremme 
trivsel i egen organisation. 

2.7 •NN motiverer mig ved at 
anerkende og fremhæve, når noget går 
godt. 

2.7 •NN motiverer sine underordnede 
ved at anerkende og fremhæve, når 
noget går godt. 

2.7 •Jeg motiverer mine underordnede 
ved at anerkende og fremhæve, når 
noget går godt. 

2.8 •NN er åben og lyttende i 
kontakten med mig. 

2.8 •NN er åben og lyttende i 
kontakten med sine underordnede. 

2.8 •Jeg er åben og lyttende i 
kontakten med mine underordnede. 

2.9 •NN giver feedback på en 
konstruktiv måde. 

2.9 •NN giver feedback på en 
konstruktiv måde. 

2.9 •Jeg giver feedback på en 
konstruktiv måde. 

2.10 •NN modtager feedback på en 
konstruktiv måde. 

2.10 •NN modtager feedback på en 
konstruktiv måde. 

2.10 •Jeg modtager feedback på en 
konstruktiv måde. 

FA
G

LI
G

 L
ED

EL
SE

 3.1 •NN bringer fagligt input fra 
hospitaler, virksomheder og 
koncerncentre ind i strategiarbejdet. 

3.1 •NN bringer fagligt input fra 
hospitaler, virksomheder og 
koncerncentre ind i strategiarbejdet. 

3.1 •Jeg bringer fagligt input fra 
hospitaler, virksomheder og 
koncerncentre ind i strategiarbejdet. 

3.2 •NN bringer internationale 
udviklinger og perspektiver i spil i 
koncernen. 

3.2 •NN bringer internationale 
udviklinger og perspektiver i spil i 
koncernen. 

3.2 •Jeg bringer internationale 
udviklinger og perspektiver i spil i 
koncernen. 

3.3 •NN balancerer fornuftigt mellem 
forskellige faglige, økonomiske og 
politiske interesser. 

3.3 •NN balancerer fornuftigt mellem 
forskellige faglige, økonomiske og 
politiske interesser. 

3.3 •Jeg balancerer fornuftigt mellem 
forskellige faglige, økonomiske og 
politiske interesser. 

3.4•NN sætter Region Hovedstadens 
samlede interesser over særinteresser i 
regionen. 

3.4•NN sætter Region Hovedstadens 
samlede interesser over særinteresser i 
regionen. 

3.4•Jeg sætter Region Hovedstadens 
samlede interesser over særinteresser i 
regionen. 

3.5 •NN efterspørger udvikling af 
sammenhængende patient-
/borgerforløb på tværs af Region 
Hovedstadens enheder og andre 
sektorer (fx primær og privat sektor). 

3.5 •NN efterspørger udvikling af 
sammenhængende patient-
/borgerforløb på tværs af Region 
Hovedstadens enheder og andre 
sektorer (fx primær og privat sektor). 

3.5 •Jeg efterspørger udvikling af 
sammenhængende patient-
/borgerforløb på tværs af Region 
Hovedstadens enheder og andre 
sektorer (fx primær og privat sektor). 

ST
RA

TE
G

IS
K 

LE
DE

LS
E 4.1 •NN kommunikerer, hvad det 

overordnede formål med Region 
Hovedstadens aktiviteter er.  

4.1 •NN kommunikerer, hvad det 
overordnede formål med Region 
Hovedstadens aktiviteter er. 

4.1 •Jeg kommunikerer, hvad det 
overordnede formål med Region 
Hovedstadens aktiviteter er. 

4.2 •NN giver input og feedback til 
løbende revision af Fokus og Forenkling 
(jf. Årshjulet for Fokus og Forenkling). 

4.2 •NN giver input og feedback til 
løbende revision af Fokus og Forenkling 
(jf. Årshjulet for Fokus og Forenkling). 

4.2 •Jeg giver input og feedback til 
løbende revision af Fokus og Forenkling 
(jf. Årshjulet for Fokus og Forenkling). 

4.3 •NN træffer strategiske 
beslutninger, der forener mange 
forskellige hensyn og interesser og 
giver dem en fælles retning.  

4.3 •NN træffer strategiske 
beslutninger, der forener mange 
forskellige hensyn og interesser og 
giver dem en fælles retning. 

4.3 •Jeg træffer strategiske 
beslutninger, der forener mange 
forskellige hensyn og interesser og 
giver dem en fælles retning. 

4.4 •NN giver kvalificerede strategiske 
input og feedback til det politiske 
niveau. 

4.4 •NN giver kvalificerede strategiske 
input og feedback til det politiske 
niveau. 

4.4 •Jeg giver kvalificerede strategiske 
input og feedback til det politiske 
niveau. 
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