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1 Indledning og problemformulering  

 

Sundhedsområdet er et af de største velfærdsområder. Efter en årrække med tilførsel af flere res-

sourcer har området siden 2009 været præget af omtrent nulvækst, og de fremadrettede økono-

miske rammer er tilsvarende begrænsede.  

Samtidig er området præget af en stadigt styrket central styring, ikke mindst afledt af visse per-

formanceproblemer i forhold til kvaliteten, både internationalt og via store forskelle i resultater på 

tværs af sygehuse og regioner, kombineret med, at konsekvenserne ved fejl er store. Det har sam-

let været grundlaget for en stadigt mere aktiv indblanding fra centralt politisk niveau.  

Sundhedsområdet står derfor overfor to centrale udfordringer:  

1) Et fremadrettet behov for en stadigt styrket performance, både i forhold til en øget pro-

duktivitet (dvs. mere aktivitet for de samme penge for at håndtere de stigende demografi-

ske udfordringer herunder flere kronikere), og i forhold til bedre kvalitet herunder mere 

ensartet kvalitet på tværs af landet. Dvs. der skal samlet leveres mere af en bedre kvalitet 

inden for et begrænset økonomisk råderum = øget effektivitet og outcome.  

2) Et krydspres i styringen, hvor på den ene side kravene til høj kvalitet – og ensartet kvalitet 

– tilsiger en stadigt styrket central styring og udbredelse af standarder, og hvor på den an-

den side en generel strømning i styringsdiskursen tilsiger øget lokal frihed og innovations-

rum som forudsætning for en effektiv serviceproduktion.  

Begge udfordringer fører tilbage til indretningen af styringen på sundhedsområdet – og hvordan 

den sikrer den nødvendige maksimale performance ude i klinikken, hos de ansatte, både i forhold 

til produktivitet og kvalitet. Det er hos de ansatte, resultaterne skal leveres – det er der, der skal 

leveres mere for pengene, og af en bedre og mere ensartet kvalitet. Sundhedsproduktionen er 

meget personaletung, omkring 60 pct. af driftsudgifterne går til løn af egne ansatte. 

Jeg er selv meget motiveret af diskussionen om motivation af de offentligt ansatte, som den også 

er rejst af bl.a. produktivitetskommissionen (2013)(19) og via debatoplægget om en ny dansk for-

valtningspolitik fra en række forskere (2012)(12).   

Og her spiller styringen – og i et socialkonstruktivistisk perspektiv opfattelsen af styringen - ind 

som noget centralt: Styringen påvirker den individuelle performance direkte – og gennem motiva-

tionen, hvor både styringstilgangen og opfattelsen heraf spiller ind og påvirker. Og her kommer 

ledelsen også ind som en betydningsfuld kraft ift. implementering og ift. meningsskabelse.     

Med afsæt i samspillet mellem de tre hovedfokuspunkter: styring, motivation og ledelse – vil jeg 

med denne masteropgave overordnet søge at give svar på,  

� Om styringen på sundhedsområdet i dag er den rigtige i forhold til at motivere og sikre 

maksimal performance fra de ansatte i klinikken, eller om der er grundlag for en tilpasning, 

hvor styringsprincipper med vægt på motivation og innovation i højere grad bringes i spil. 



 5

Rammen for min tilgang er en triangulering, hvor jeg sammenholder, hvad rationel teori henholds-

vis forskellige varianter af socialkonstruktivistisk teori har at sige om effekten af styringsredskaber-

ne i forhold til motivation og innovation hos de fagprofessionelle.  

Konkret er min analyse baseret på en række beskrivende og karakteriserende analyser, efterfulgt 

af en kvantitativ analyse (spørgeskema), hvor mine hypoteser testes ift. lægegruppen på tre syge-

huse (Odense, Køge og Hvidovre sygehuse).  

Belysningen af motivation og adfærd hos de sundhedsprofessionelle er generelt ikke et meget op-

dyrket område i litteraturen, og derfor er min tilgang overvejende hermeneutisk præget med for-

søg på præsentation af forskellige forståelser fra analysernes resultater.  

Analysen omfatter følgende struktur og delspørgsmål: 

• Hvordan kan sundhedsområdet karakteriseres ift. aktørernes styrende værdier, i hvilket om-
fang er der tale om en værdikonflikt (beskrivende analyse i kapitel 3)?  

 

• Hvordan kan den aktuelle styring og de konkrete styringsinstrumenter på sundhedsområdet 
karakteriseres og kategoriseres i forhold til styringsparadigmer, er der en overvægt af instru-
menter afledt af rationel teori (beskrivende og karakteriserende analyse i kapitel 4)?  

 

• Er sundhedsområdet egnet som grundlag for styringsinstrumenter afledt af New Public Mana-
gement tilgangen, og hvordan kan de nuværende styringsinstrumenter indpasses i det mulige 
tredje vejs-koncept systemisk evalueringsstyring (beskrivende analyser i kapitel 5)? 

 

• Hvad siger den rationelle teori henholdsvis den socialkonstruktivistiske teori om implikatio-
nerne for motivation og innovation af forskellige styringstilgange (opsummering i kapitel 5). 

 

• Hvad motiverer lægerne – og hvordan opfattes styringsinstrumenterne set ud fra henholdsvis 
et rationalistisk og et socialkonstruktivistisk perspektiv (kvantitativ analyse og test af hypote-
ser baseret på spørgeskemaundersøgelse i kapitel 6). 

 

• Konklusion (kapitel 7) med samlet vurdering af styringstilgangen: Er en rationel tilgang velbeg-
rundet? Er der grundlag for en balancering af styringstilgangen? Kan der herunder peges på en 
mulig vej for øget vægt på motivation og innovation i styringen – samtidig med at der fasthol-
des et NPM-afledt pres på produktion og effektivitet?  

 

• Perspektiver af min analyse (kapitel 8): Hvad er implikationerne af konklusionerne og arbejdet 
med masterafhandlingen i forhold til ledelse – hvad er læren på det strategiske ledelsesniveau 
(Finansministeriet), hvad er læren i forhold til decentral ledelse, og hvad er perspektivet i for-
hold til den aktuelle diskurs i styringsdebatten?  

 
Afhandlingen indledes i kapitel 2 med en gennemgang af mit teoretiske afsæt og metodologi, her-
under udledning af de teser, der bliver styrende for den resterende afhandling.  
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2 Teori og metode  

2.1 Den valgte teori  

Min struktur er overordnet som første del at gennemføre nogle indledende beskrivende og karak-

teriserende analyser mhp at afklare grundlaget.  

Herefter forsøges en triangulering, hvor jeg sammenholder, hvad rationel NPM-teori henholdsvis 

forskellige varianter af socialkonstruktivistisk teori (Le Grand, PSM, Weick) har at sige om effekten 

af styringsredskaberne i forhold til motivation og innovation hos de fagprofessionelle. Samtidig te-

stes ift. et styringskoncept, der kunne have potentiale som en mellemposition eller ’tredje vej’ i 

krydset mellem resultatkrav og motivation, mellem det rationelle og den socialkonstruktivistiske 

tilgang: systemisk evalueringsstyring (Hanne Foss Hansen).    

Dette testes med en kvantitativ analyse (spørgeskema).  

2.1.1 Torben Beck Jørgensens statsmodeller  

Torben Beck Jørgensen (1) har fremlagt en række såkaldte statsmodeller. En af de centrale para-

metre for sondring er det normative grundlag for de ansatte, der varierer meget betydeligt, fra po-

litisk loyalitet i den ene ende til faglige standarder i den anden ende.  

Værdiorienteringen har stor betydning, fordi den illustrerer behovet for balancering af de forskel-

lige værdier i den konkrete styring på et område. Det fremhæver vigtigheden af, hvilken central 

værdi der præger den konkrete offentlige opgavevaretagelse. 

Jeg vil bruge statsmodel-tilgangen til at karakterisere sundhedsområdet, i forhold til at optegne 

den mulige værdikonflikt der ligger begravet i styringsrelationen mellem det centrale niveau og de 

sundhedsansatte.  

Afledt tese: 

� Potentielt betydelig værdikonflikt mellem på den ene side de sundhedsansatte med det au-

tonome og professionelle styringsideal, og så staten, der agerer bureaukratisk og med sta-

digt øget regulering af sundhedsområdet. 

 

I kapitel 3 folder jeg statsmodellerne lidt ud med henblik på en preliminær indplacering af de 

sundhedsansatte henholdsvis staten i typologien. Den opstillede tese testes nærmere i spørge-

skemaundersøgelsen jf. kapitel 6.  

2.1.2 Leon Lerborgs styringsparadigmer  

Leon Lerborg (3) har opstillet seks styringsparadigmer, som er udtryk for stiliserende ideelle sty-

ringsformer med hver sin bestemte styringslogik. De seks styringsparadigmer er:  

 

- Det relationelle styringsparadigme (DRP)  

- Humanismeparadigmet 

- Det professionelle styringsparadigme 

- Det bureaukratiske styringsparadigme 
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- NPM-marked 

- NPM-kontrakt  

Jeg vil bruge styringsparadigmerne til at karakterisere styringsinstrumenterne på sundhedsområ-

det, og dermed illustrere ’vægtfordelingen’ mellem instrumenterne i den nuværende styring på 

sundhedsområdet.   

Afledt tese: 

� Der er på sundhedsområdet en betydelig overvægt af instrumenter med afsæt i bureaukra-

tisk paradigme og NPM-marked og NPM-kontrakt.  

 

Tesen testes i kapitel 4 med en kort beskrivende og karakteriserende analyse, hvor Leon Lerborgs 

styringsparadigmer foldes mere ud, og hvor styringsredskaberne på sundhedsområdet efterføl-

gende indplaceres i paradigmerne.  

2.1.3 Rationalisme, pragmatisme, New Public Management og motivation   

Rationalismen som filosofi har afsæt i, at fornuften styrer, at virkeligheden er objektiv, og at sand-

heden kan objektivt deduceres. NPM og dennes rod i neoliberal teori kan også delvist henføres til 

rationalismen, idet pragmatismen også spiller ind.  

NPM er en samlebetegnelse for en række af de styringsinitiativer, der kom frem fra 1980’erne, og 

som var en reaktion på en voksende offentlig sektor, økonomisk krise - og en opfattelse af, at den 

offentlige sektor var bureaukratisk og ineffektiv.  

Samtidig er det ift motivation en central pointe, at NPM-bevægelsen er præget af en tro på, at de 

offentligt ansatte er styret af egennytte (public choice). Motivationen er iht. denne teori ikke dre-

vet af professionel etik og ønsket om at gøre godt for andre/samfundet (altruisme). Derfor blev 

det, at de ansatte blev overladt til egenregulering, en hindring for udviklingen af en effektiv – og 

ikke mindst mere brugerorienteret – offentlig sektor. Svaret er at etablere incitamentsstrukturer 

med afsæt i den gældende markedsregulering, der motiverer de ansatte på samme måde som pri-

vatansatte – dvs. bl.a. gennem økonomiske incitamenter.  

Incitamenter står dermed stærkt. I stedet for regler, hierarki og ubetinget faglighed – indføres 

økonomiske incitamenter og belønning efter resultater. Straf- og belønningsmekanismer bl.a. un-

derstøttet af benchmarking appellerer iht tilgangen til de ansattes egeninteresse i at opnå bedre 

løn, højere status osv.  

Som et parallelt spor ligger der også en betydelig decentralisering i tilgangen: den ansatte skal 

sættes fri for bureaukratisk (ikke-rationel) regulering, institutionerne skal have mere selvstyre (de-

centralisering) – så skal konkurrence og incitamenter i stedet motivere til de bedste resultater. Der 

er dermed også en stærk tro (og tillid) til individet til – rationelt og fornuftsafledt – at gøre det ’rig-

tige’ – dvs. det som incitamenterne motiverer til.  

Endelig spiller ledelse også en central rolle som forudsætning for udvikling og motivation hos de 

ansatte – som modsætning til en ledelse der alene ser på drift og regeloverholdelse. Dermed bli-
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ver incitamenter, frihed/decentralisering og ledelse til centrale parametre for realisering af resul-

tater.  

Afledte teser: 

� Sundhedsområdet har en række af de kendetegn, der kan begrunde NPM-redskaber som 

en effektiv styringstilgang: Relativ høj grad af standardiseringsmulighed, observerbart 

output (og til dels outcome). 

� Der eksisterer en stærk offentlig etos og faglighed, der i sig selv begrunder behovet for 

standardisering og resultatstyring (jf. TBJ og public choice).  

� Omvendt er visse af forudsætningerne bag den rationelle teori kun begrænset til stede: 1) 

Den klare ledelsesmæssige styring og omsætning af de overordnede mål, og 2) Kendskab 

og ejerskab til mål og retning hos de sundhedsfaglige.    

 

Den første tese testes i kapitel 5.1. via en karakteriserende analyse. De to øvrige teser testes via 

spørgeskemaundersøgelsen i kapitel 6.  

2.1.4 Socialkonstruktivistisk motivationsteori og Public Service Motivation  

Socialkonstruktivismen kan ses som modvægten til den rationelle teori. Her afvises realismen i den 

forstand, at virkeligheden skabes konkret af mennesker og deres interaktion, sprog og bevidsthed 

mv. Og mening er dermed også noget, der formes via sproget og samspillet mellem individer.  

Motivation skabes iht denne retning dermed i høj grad af professionel etik, ønsket om at gøre 

godt for andre/samfundet (altruisme) og det faglige (professionelle) afsæt.  

Le grand og Frey 

Le Grand (5) betegner de altruistiske ansatte som knights, de egennyttemaksimerende som kna-

ves, (og beskriver i øvrigt skiftet fra det altruistiske syn på de ansatte som knights, og til synet på 

dem som egennyttemaksimerende pawns som skiftet fra et socialdemokratisk verdenssyn til et 

neoliberalt).   

Frey (11) sondrer mellem extrinsisk og intrinsisk motivation, hvor førstnævnte er indirekte nytte 

via fx økonomisk belønning, mens sidstnævnte omhandler den direkte motivation, arbejdet er 

lønnen i sig selv. Freys crowding-out-tese tilsiger, at hvis man introducerer extrinsiske elementer, 

underminerer det den intrinsiske motivation.  

Det kan være i form af betaling – men en væsentlig generel pointe er også, at man i ledelsen (eller 

styringen) af de offentligt ansatte skal være opmærksom på, hvordan man bedst muligt understøt-

ter frem for at underminere den intrinsiske motivation. Udover aflønning peger Le Grand også på:  

• om ledelsesværktøjet opfattes som kontrollerende eller understøttende – opfattelsen hos 
modtageren er afgørende for påvirkningen af motivationen.   

• om styringen skaber konkurrence, som opfattes som urimelig (ulige), fx benchmark af ikke-
sammenlignelige størrelser eller arbitrært fordelt præstationsløn. 

• hvis man leder folk som knaves (nyttemaksimerende), så bliver de det. 
 

Det påpeges samtidig, at der er tale om en balance – fordi knights (eller rent intrinsisk motiverede 
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personer) kan være svære at styre, herunder måske fx kan være svære at få til at følge standarder 

med mindre de personligt er overbeviste om rigtigheden heraf.   

Public Service Motivation  

Public Service Motivation (PSM), som bl.a. beskrevet af Lotte Bøgh Andersen (6, 10), er på flere 

måder afledt af ovenstående motivationsteori. PSM kan typisk defineres som et individs oriente-

ring mod at levere service til personer med det formål at gøre noget godt for de pågældende og 

for samfundet. PSM blev lanceret tilbage i 1990 (Perry og Wise), hvor det bl.a. blev angivet som 

forventning:  

 

-  Jo højere PSM et individ har, jo mere sandsynligt er det, at personen søger ind i det offentlige 

- Graden af PSM hænger positivt sammen med performance. 

-  Organisationer der tiltrækker individer med høj PSM forventes i mindre grad at være afhæn-

gigt af utilitaristiske incitamenter for at styre performance.  

 

Teorien siger altså, at høj PSM bidrager positivt til resultaterne, at personer der har denne indre 

motivation tiltrækkes af det offentlige – og at man derfor ikke behøver en så stor brug af andre 

utilitaristiske incitamenter for at skabe maksimal performance.  

Overført til Freys terminologi kan man sige, at den indre (intrinsiske) motivation alt andet lige er 

høj i de offentlige organisationer, måske særligt de serviceproducerende, at det derfor ikke er 

nødvendigt at tilføre mere ekstrinsiske incitamenter for at motivere som fx økonomisk bonus eller 

sanktionsregioner – hvilket så understreger, at det er særligt problematisk, hvis de ekstrinsiske 

styringsinstrumenter er så massive, at de direkte underminerer den intrinsiske motivation.  

Afledte teser:   

� De sundhedsfaglige grupper har en indbygget betydelig public service motivation/intrin-

siske værdier inkl. offentligt etos.       

� Styringsinstrumenterne i sundhedsvæsnet opfattes som kontrollerende snarere end under-

støttende.  

� Økonomiske incitamenter har ’korrumperet’ de sundhedsfaglige, så økonomisk belønning 

frem for lægegerning driver handling.  

� Styringsinstrumenterne i sundhedsvæsnet opfattes som skabende urimelig konkurrence (fx 

udvidet frit valg).  

 

Teserne testes nærmere i spørgeskemaundersøgelsen i kapitel 6.  

2.1.5 Kommunikation og sensemaking  

I det socialkonstruktivistiske perspektiv er virkeligheden den oplevede virkelighed, bl.a. bestemt af 

kommunikationen jf. ovenfor. Weick (7) understreger den organisatoriske identitet som funda-

mentet for organisationens opfattelse af omverdenen. Organisationens selvforståelse og måde at 

opfatte – eller konstruere – omverdenen på, definerer dens virkelighed og er udgangspunktet for 

dens handlinger.  
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Weick opstiller 7 karakteristika, der er med til at skabe mening for de ansatte, og spiller ind i for-

tolkningen af omverden og konkrete hændelser. Hvert af de forskellige aspekter spiller sammen 

og interagerer i forhold til den enkelte meningsskabelse. ”Tanken bag sensemaking er, at virkelig-

heden er en løbende præstation som dannes fra anstrengelser for at skabe orden og retrospektiv 

mening med det der sker”   

1. Identitet – hvem de ansatte tror de er, skaber hvordan de optræder og hvordan de opfat-
ter begivenheder.  

2. Retrospektivitet.  
3. Enactende ift nære omgivelser (de ansatte ’opfører’ deres virkelighed gennem narrativer 

og dialog, hvilket hjælper til at fortolke på oplevelser og reducerer kompleksiteten).  
4. Sensemaking er en social aktivitet – hvor de plausible narrativer gemmes og deles, og i øv-

rigt er et produkt af løbende samtale med sig selv og andre.  
5. Sensemaking er en fortløbende proces – hvor de ansatte løbende spejler sig selv i omgi-

velserne og deraf afleder identitet. Dvs. via feedback afledes identitet via andres opfør-
sel/holdning til de pågældende – som samtidig søges påvirket.  

6. Udvalgte stikord er centrale som referencepunkter, hvor de ansatte udsøger relevant in-
formation i konteksten, og forbinder den til en større meningsskabelse.  

7. Plausibilitet foretrækkes frem for præcision i fortællinger om begivenheder og hændelser. 

Sensemaking-tilgangen ridser dermed elementer op for, hvordan den løbende meningskonstrukti-

on i enhver henseende er en kontinuerlig proces. Der handles og fortolkes på egne og andres 

handlinger og reaktioner, med afsæt i den virkelighed den enkelte har konstrueret.  

Derfor bliver det centralt ift. ledelse at være med til at forme den meningskonstruktion gennem 

formuleringer af fortolkningsrammen – fx ved at tegne omverdenen op.  

Jeg vil bruge tilgangen til at teste, i hvilket omfang omverdens-forståelsen af organisationen spiller 

ind i forhold til motivationen, og om der generelt mangler en fortolkningsramme for de ansatte i 

forhold til at skabe mening.  

Afledt tese:   

� Der er kun i begrænset omfang skabt en fortolkningsramme for de ansatte, der tegner om-

verdenen op og derigennem kobler den til den ansattes faglighed og skaber mening.  

 

Tesen testes nærmere i spørgeskemaundersøgelsen i kapitel 6.  

2.1.6 Systemisk evalueringsstyring   

Systemisk evalueringsstyring (SEG)(8) er en styringstænkning fremsat af Hanne Foss Hansen, med 

fokus på evaluering som løbende og sammenlignende – modsat ad-hoc og mere performance-

koblet evaluering.  

Evalueringsstyring defineres generelt som styring, hvori dokumentation og evaluering systematisk 

indgår som betydningsfulde elementer – hvor politik implementeres direkte afledt af evaluerings-

resultaterne, dvs. styringen foregår i vid udstrækning gennem evalueringerne. Konceptet SEG 

samler de forskellige styringssystemer i en systemisk tilgang, båret af styringsambitioner og mål-

rettet flere aktører og omfattende fx et helt politikområde.  
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Konceptet adskiller sig også derigennem fra mere traditionel organisatorisk evalueringsstyring, der 

er kendetegnet ved evaluering målrette en specifik organisation.   

Udviklingsmæssigt markerer SEG sig i forlængelse af klassiske ad hoc/opfølgende programevalue-

ringer, og efterfølgende mere performanceorienterede, tilbagevendende organisations-evalue-

ringer. En kerne i SEG er, at sammenligninger og transparens kan understøtte en dynamik ift. pro-

blemløsning og skabe øget læring hos de sundhedsprofessionelle (udbredelse af bedste praksis 

mv.) og konkurrence. 

En tese kan være, at en øget vægt på SEG-instrumenterne kan have et væsentligt potentiale i for-

hold til at styrke motivationen på området. SEG-instrumenterne indebærer givet bl.a. konkurren-

ceelementet risiko for en vis crowding out – men har grundlæggende afsæt i et organisationssyn, 

der ser organisationen som professionel/faglig og det øger sandsynligheden for, at styringstilgan-

gen opfattes som understøttende frem for kontrollerende.  

Dermed kan SEG måske indeholde sporene til en mellemposition eller ’tredje vej’ i krydset mellem 

resultatkrav og motivation – mellem det rationelle og den socialkonstruktivistiske tilgang.    

Afledte teser: 

� Der vil være en forståelse i sundhedsfaglige kredse for, at offentliggørelse af resultater er et 

gode, når hensigten er læring – modsat en performance-management hensigt om at resultat-

styre. 

� Der vil i sundhedsfaglige kredse være en opfattelse af, at der er behov for mere lokal frihed og 

innovationsrum med afsæt i hvad der virker – frem for centrale kvalitetsstandarder. 

2.2 Metodologi  

Belysningen af motivation og adfærd hos de sundhedsprofessionelle er generelt ikke et meget op-

dyrket område i litteraturen, og derfor er min tilgang overvejende hermeneutisk præget med for-

søg på præsentation af forskellige forståelser fra analysernes resultater.  

Hovedparten af den valgte teori af induktiv karakter (gælder både Lerborg, Torben Beck Jørgensen 

og de socialkonstruktivistiske teorier), og med inddragelse af forforståelse, sammenhænge og 

kontekst. De testede teser er heller ikke objektivt verificerbare og falder dermed heller ikke ind 

under en hypotetisk-deduktive positivistisk tilgang (som normalt præger min/FM’s ageren).  

Analysetilgang:  

o Beskrivende/karakteriserende analyse af sundhedsområdet ud fra TBJ’s statsmodeller mhp 

test af tese om konflikt mellem hierarkisk stat og autonom stat. 

o Beskrivende/karakteriserende analyse af styringsinstrumenterne på sundhedsområdet ud fra 

Leon Lerborgs styringsparadigmer mhp test af tese om en betydelig overvægt af instrumenter 

med afsæt i bureaukratisk paradigme og NPM-marked og NPM-kontrakt. 

o Triangulering hvor jeg via præliminær analyse sammenholder, hvad rationel NPM-teori hen-

holdsvis forskellige varianter af socialkonstruktivistisk teori (Le Grand, PSM, Weick) har at sige 
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om effekten af styringsredskaberne. Samtidig testes ift. et styringskoncept, der kunne have 

potentiale som en mellemposition eller ’tredje vej’ i krydset mellem resultatkrav og motivati-

on: systemisk evalueringsstyring (Hanne Foss Hansen).    

o Kvantitativ spørgeskemaanalyse målrettet det kliniske personale mhp testning af teser fra ka-

rakteriserende og præliminære analyser.  

o Afsluttende perspektivering med overvejelser ift. læring på det centrale styringsniveau og de-

centralt, og med kobling til aktuel moderniseringspolitisk debat/diskurs. 

Det gennemgående centrale fokus er samspillet mellem styring, motivation og ledelse, hvor jeg er 

meget optaget af, hvordan motivation påvirker outcome på velfærdsområderne – og hvordan den 

i givet fald fastholdes eller styrkes.     

2.3 Operationalisering af spørgeskema 

Min fremgangsmåde har elementer af/er beslægtet med en klassisk ’Interessentevaluering’ (9).  

Spørgeskemaet er vedlagt som bilag 2. I udarbejdelsen af skemaet og spørgsmålene har jeg lagt en 

række principper mv. til grund:   

o Skema med værdisætning (I høj grad/slet ikke), værdier 1-6 så der sikres spredning og mulig-

hed for tredeling, uden at risikere stor midterkategori.  

o Ét papir på begge sider med henblik på at sikre overskuelighed og høj svarprocent.  

o Kun til læger – baseret på tese om, at lægegruppen er den helt centrale gruppe i forhold til at 

drive forandringer.  

o Omvendte spørgsmål på alle centrale kriterier. 

o Mine hypoteser er operationaliseret ind i spørgeskemaet. Fx er hypotesen om at visse af for-

udsætningerne bag den rationelle teori kun begrænset er til stede, operationaliseret i spørge-

skemaets spørgsmål 35, 36 og 39 om kendskab til afdelingens resultatmål, om involvering i 

fastsættelsen af målene, samt om hvorvidt implementering af styring er ledsaget af præcise 

rammer fra ledelsen. Den fuldstændige operationalisering og kobling mellem teser og spørgs-

mål, der også danner afsæt for selve analysen i afsnit 6, fremgår af bilag 3.   

o Uafhængige variable:  

- Teste om alder og køn spiller ind. Også teste om forskelle mellem de tre sygehuse. Stil-

lingsniveau medtages ikke, forudsættes inddækket via proxy alder.  

- Teste om identitet mv. (Le grand, TBJ) spiller ind via en række spørgsmål til intrinsisk moti-

vation.  

- Teste forforståelse: Spørgsmål vedrørende holdning til centrale begreber og aktører.  

 



 13

o Afhængige variable:  

- Afklare holdning ift. de fire grupper af instrumenter udpeget i afsnit 4. Særligt fokus på 

test af Le Grand/motivation (understøtning eller kontrol) og faglig nytte (velbegrunde-

de/ubegrundede).  

- Afklare eksistensen af ledelse mv. (test af NPM-tese: Er styringsredskaberne ledsaget af 

præcise styringsmæssige rammer mv. og test af Weick-tese: Er der sat en fortolknings-

ramme for de sundhedsansatte).   

- Afklare holdning til evaluering og transparens med afsæt i teser om Systemisk Evalue-

ringsstyring: Faglig forståelse for evaluering og måling i læringsperspektiv men ikke i per-

formance-perspektiv.  

Samlet omfatter spørgeskemaet 41 holdningsspørgsmål.  

Diskussion om spørgeskemaundersøgelsens repræsentativitet er indeholdt i afsnit 6.1. 

2.4 Opsamling på teori og udgangspunkt for analyse 

I oversigt 2.1 nedenfor er givet en opsamling på teori og udgangspunkt for min analyse.  
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Oversigt 2.1 Opsamling på teori og udgangspunkt for analysen   

Teori Formål Problem Hypotese  Analyseobjekt Analyseniveau 

Torben Beck Jørgensens 

statsmodeller  

Afklare rammen for 

hovedaktørerne  

Er der en grundlæggende konflikt mellem af-

sender og modtager 

Potentielt betydelig værdikonflikt mellem på den ene side de sundhedsansatte 

med det autonome og professionelle styringsideal, og så staten, der agerer bu-

reaukratisk og med stadigt øget regulering af sundhedsområdet  

Organisationsni-

veau/ 

faggruppeniveau 

Beskrivende/ 

Karakteriserende 

Leon Lerborgs styringspara-

digmer 

Fastlægge udgangs-

punktet (indplacering 

af styringsredskaber)  

Hvordan er vægtfordelingen menneskeorien-

teret (profession og værdier) contra system 

(bureaukrati hhv. NPM)  

Overvægt af instrumenter med afsæt i system (bureaukratisk paradigme og 

NPM-marked og NPM-kontrakt) frem for menneskeorienteret  

Styringsinstrumen-

tet 

Beskrivende/ 

Karakteriserende 

Rationalismen 

NPM og public choice 

Vurdere om sund-

hedsområdet opfyl-

der krav til NPM-

redskaber samt vur-

dere de rationelle 

forudsætninger for 

motivation mv.   

 

Styringstilgangen skal understøtte bedst mu-

ligt output og value – derfor problem hvis der 

ikke er match mellem instrumenter og områ-

dets karakteristika   

Sundhedsområdet har en række af de kendetegn, der kan begrunde NPM-
redskaber som en effektiv styringstilgang: Relativ høj grad af standardiserings-
mulighed, observerbart output (og til dels outcome)  
 
Der eksisterer en stærk offentlig etos, der i sig selv begrunder behovet for stan-
dardisering og resultatstyring (jf. TBJ og public choice)  
 
Omvendt er visse af forudsætningerne bag den rationelle teori kun begrænset 
til stede: 1) Den klare ledelsesmæssige styring og omsætning af de overordne-
de mål, og 2) Kendskab og ejerskab til mål og retning hos de sundhedsfaglige  

Sundhedsbehand-

ling (karakteristika) 

Det kliniske perso-

nale – konkret læ-

gegrupperne på 3 

sygehuse 

Præliminært analyse-

rende 

+ Spørgeskema  

Socialkonstruktivismen: 

Karl Weick, Sensemaking 

Vurdere om kommu-

nikation understøtter 

identitet og fortolk-

ningsramme 

Sensemaking handler om at skabe en fortolk-

ningsramme for de ansatte, som ikke mindst 

afhænger af identitet – som igen skabes af 

omverdenen og image  

Der er kun i begrænset omfang skabt en fortolkningsramme for de ansatte, der 

tegner omverdenen op og derigennem kobler den til den ansattes faglighed og 

skaber mening 

Det kliniske perso-

nale – konkret læ-

gegrupperne på 3 

sygehuse 

Præliminært analyse-

rende 

+ Spørgeskema  

Socialkonstruktivismen 

Le grand og Frey’s crowding 

out-teori   

Teori om public service mo-

tivation  

Vurdere implikatio-

ner for motivation i 

et socialkonstruktivt  

perspektiv ved nu-

værende instrumen-

ter  

Motivation hos personalet kan være problem 

for value af velfærdsproduktionen – derfor 

isoleret set problem hvis crowding out mv.   

De sundhedsfaglige grupper har en indbygget betydelig public service motivati-

on/intrinsiske værdier inkl. offentligt etos (TBJ)      

 
Styringsinstrumenterne i sundhedsvæsnet opfattes som kontrollerende snarere 
end understøttende  
 
Økonomiske incitamenter har ’korrumperet’ de sundhedsfaglige, så økonomisk 
belønning frem for lægegerning driver handling  
 
Styringsinstrumenterne i sundhedsvæsnet opfattes som skabende urimelig 
konkurrence (fx udvidet frit valg) 

Det kliniske perso-

nale – konkret læ-

gegrupperne på 3 

sygehuse  

Præliminært analyse-

rende 

+ Spørgeskema  

Hanne Foss Hansens Syste-

misk Evalueringsstyring  

Vurdere om SEG kan 

levere på krydspres: 

motivation og pro-

duktivitet 

Kan SEG med sit fokus på evaluering som lø-

bende og sammenlignende evaluering (ikke 

ad-hoc/performance-koblet) have potentiale 

ift. at styrke motivationen sfa. som understøt-

tende frem for kontrollerende tilgang? 

Der vil være en forståelse i sundhedsfaglige kredse for, at offentliggørelse af 
resultater er et gode når hensigten er læring – modsat en performance-
management hensigt om at resultatstyre 
 
Der vil i sundhedsfaglige kredse være en opfattelse af, at der er behov for mere 
lokal frihed og innovationsrum med afsæt i hvad der virker – frem for centrale 
kvalitetsstandarder     

Det kliniske perso-

nale – konkret læ-

gegrupperne på 3 

sygehuse 

Præliminært analyse-

rende 

+ Spørgeskema  
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3 Analyse: Karakteriserende analyse af sundhedsområ det og de styrende 
værdier  

I kapitlet foretages en beskrivende analyse mhp. karakteristik af sundhedsområdet sat op imod 

Torben Beck Jørgensens statsmodeller. Analysen anvendes til at udfolde grundlaget for den tese, 

der blev udledt af kapitel 2, om en:   

� Potentielt betydelig værdikonflikt mellem på den ene side de sundhedsansatte med det 

autonome og professionelle styringsideal, og så staten, der agerer bureaukratisk og med 

stadigt øget regulering af sundhedsområdet. 

3.1 Sundhedsområdet i dag   

Sundhedsområdet er tilført betydelige ressourcer op igennem 00’erne og har i dag et udgiftsni-

veau pr indbygger og ift BNP, der ligger blandt de øverste OECD-lande.  

Sundhedsområdet har samtidig siden midt-90’erne været underlagt en bevægelse i den statslige 

regulering, der gradvist har introduceret stadig flere mekanismer til at påvirke sygehusproduktio-

nen. I 90’erne blev der introduceret frit valg mellem sygehuse, og efterfølgende i 00’erne kom 

udvidet frit valg (der omfatter private sygehuse).  

Samtidig er der introduceret økonomiske styringsmekanismer med afregning efter takster, inkl. 

takststyring på alle sygehuse understøttet af direkte afregning fra centrale aktivitetspuljer. Og der 

er indført omfattende benchmarking og synliggørelse af resulter, inkl. ranglistning af sygehuse.  

Hertil kommer en øget vægt på offentlig-privat samarbejde, i perioder understøttet af direkte ud-

budskrav på dele af sundhedsområdet.   

Den samlede bevægelse må karakteriseres som afledt af stadigt stigende centrale krav om bedre 

resultater, omsat gennem en stadigt styrket central styring og påvirkning med sigte på effektivise-

rings- og konkurrencepres.  

Sundhedsområdet har samtidig visse karakteristika af en kompleks problemstilling. Der er i prin-

cippet enighed om problemet: at dansk performance målt ift. levealder og overlevelse stadig er 

for dårlig set i forhold til de ressourcer, der anvendes. Men der er lidt større uklarhed om pro-

blemets egentlige karakter og årsag – og dermed også hvad der skal til for at rette op.  

Heri indgår en uenighed, der afspejler de forskellige aktørers perceptioner, fordi kvalitet af nogle 

interessenter kan fremhæves som en modsætning til økonomi og produktivitet, hvorfor en styr-

ket kvalitet dermed handler om et opgør med det overordnede styringsregime på sygehusområ-

det. Heroverfor står andre aktørers synspunkt om, at kvalitet kan styrkes parallelt og supplerende 

til et fortsat fokus på øget produktivitet og effektivitet i sygehusvæsnet.  

3.2 Karakteriserende analyse af aktørernes styrende værdier    

Torben Beck Jørgensen (1) fremhæver vigtigheden af, hvilken central værdi der præger den kon-

krete offentlige opgavevaretagelse, og illustrerer 4 måder at indrette forvaltningen på (’statsmo-

deller’), jf. tabel 3.1.     
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Det centrale er det angivne normative grundlag, der varierer meget betydeligt, fra politisk loyali-

tet i den ene ende til faglige standarder i den anden ende. Værdiorienteringen har stor betydning, 

fordi den illustrerer behovet for balancering af de forskellige værdier i den konkrete styring på et 

område.   

Tabel 3.1 Statsmodeller, normativt grundlag  

Egenskaber Hierarkisk stat Autonom stat Forhandlende 

stat 

Responsiv 

stat 

Konkurrencestaten? 

Forvaltningens 

rolle 

Neutral gen-

nemførelse af 

politik 

Varetagelse af ret-

tigheder/værdier 

Mægler Tager bestik af 

brugerønsker 

Sætter rammer og re-

sultatkrav 

Normativt 

grundlag 

Politisk loyali-

tet 

Retssikkerhed og 

faglige standarder 

Konsensus og 

kompromis 

Produktivitet 

og service 

Konkurrenceevne ift. 

omverdenen 

Styreformer Regler og hie-

rarki 

Faglige normer og 

værdier, peer-

kontrol 

Forhandlinger, 

dialog 

Konkurrence 

og dialog 

Konkurrence, dialog, 

økonomiske rammer 

Kilde: Torben Beck Jørgensen, 2007, egen forsimpling, Ove K.  Pedersen, 2011. (1) 

Jeg har indsat en 5. statsmodel, konkurrencestaten (Ove K. Pedersen), der illustrerer den tænk-

ning, der måske kan læses som primært en videreførelse af den responsive stat, og som sætter 

yderligere betoning på effektivisering og konkurrence(evne) som styrende. ”Konkurrencestaten 

har til opgave at mobilisere alle samfundets ressourcer for, at dette samfund kan konkurrere med 

andre. I modsætning til velfærdssamfundet, der forsøgte at beskytte flere af produktionsfaktorer-

ne, herunder arbejdskraften. Det er en stat, som pålægger pligter, og som hele tiden tilstræber at 

effektivisere sig selv” (Ove K. Pedersen, 2011)(2).  

En vurdering er, at sundhedsområdet decentralt er kendetegnet ved den autonome statsmodel – 

med et stærk offentligt etos, hvor den offentlige organisering er et kernepunkt i opgavevaretagel-

sen, som bærer af værdierne om høj faglighed og retssikkerhed. Og et stærkt professionelt etos 

med faglige normer som det bærende. Det står overfor et statsligt styringsparadigma, der må ka-

rakteriseres som bureaukratisk, med visse elementer af den responsive stats fokus på produktivi-

tet og brugerrettigheder.  

Det skaber en potentielt betydelig værdikonflikt mellem på den ene side de sundhedsansatte 

med det autonome og professionelle styringsideal, og så staten, der agerer bureaukratisk og med 

stadigt øget fokus på produktivitet og brugerbehov.  

Denne konflikt vil kunne forstærkes i lyset af en stadigt øget centralisering af styringen – og en 

endnu stærkere effektiviseringsdagsorden med krav om efterlevelse af (omkostningseffektive) 

standarder, jf. også tankerne om ’konkurrencestaten’.  

Den afledte tese testes nærmere i spørgeskemaundersøgelsen jf. kapitel 6. 

� Potentielt betydelig værdikonflikt mellem på den ene side de sundhedsansatte med det 

autonome og professionelle styringsideal, og så staten, der agerer bureaukratisk og med 

stadigt øget regulering af sundhedsområdet. 
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I den forbindelse vil jeg også inddrage, om det forhold, at lægerne som faggruppe i høj grad er 

børn af en rationel tænkning – som modsætning til stort set alle større personalegrupper på det 

offentlige velfærdsområde – kan spille ind og dæmpe værdikonflikten.  

Det naturvidenskabelige afsæt vil således tale for en meget fornuftspræget og rationel tænkning 

– hvilket kan have betydning for hvordan man påvirkes af styring og ledelse. Det kan muligvis flyt-

te faggruppen til en mere naturlig forståelse for de rationelt afledte paradigmer, såvel det bu-

reaukratiske som NPM-paradigmerne (jf. kapitel 4) – frem for det almindeligvis dominerende for 

de offentlige faggrupper: det professionelle (fagbureaukratiske) paradigme.   
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4 Analyse: Beskrivende analyse af styringsredskaber  og styringsparadig-
mer på sundhedsområdet 

I kapitlet foretages en beskrivende og karakteriserende analyse af styringsredskaberne på sund-

hedsområdet og indplaceringen heraf i Leon Lerborgs styringsparadigmer (3). Analysen anvendes 

til at teste den tese, der blev udledt af kapitel 2, om at:   

� Der er på sundhedsområdet en betydelig overvægt af instrumenter med afsæt i bureau-

kratisk paradigme og NPM-marked og NPM-kontrakt. 

4.1 Styringsredskaber på sundhedsområdet 

Styringsredskaberne på sundhedsområdet kan overordnet rubriceres under fem kategorier:  

Standarder, økonomiske incitamenter, benchmarking/offentliggørelse, konkurrence og ’andet’, jf. 

tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Styringsinstrumenter på sundhedsområdet 

Standarder  Økonomiske incita-

menter 

Benchmarking og of-

fentliggørelse 

Konkurrence Andet 

Akkreditering (DDKM) 

 

Kliniske retningslinjer 

Kræft- og hjertepakker   

 

Central specialeplan 

(fordeling af behand-

linger på sygehuse) 

Sanktionslovgivning  

 

Statslig aktivitetspulje 

Produktivitetskrav 

Regional takststyring 

 

Resultatmål 

Offentliggørelse af kvali-

tetsmål og omkostninger  

 

Benchmarking af pro-

duktivitet  

 

Patienttilfredshedsun-

dersøgelser 

 

Frit valg 

Udvidet frit valg 

 

Udbud/OPP/OPS   

Sundhedsaftaler 

 

Medicinsk Tekno-

logivurdering 

(MTV) 

Kilde: Egen opstilling, bl.a. baseret på ”Regulering af kvalitet i det danske sundhedsvæsen” (2008) og Incitamentsudvalget (2013). 

 

4.2 Beskrivende analyse af de fremherskende styringsparadigmer på sundhedsområdet 

Med henblik på test af tesen om dominans af de bureaukratiske og NPM-afledte styringsredska-

ber på sundhedsområdet (jf. ovenfor) foretages nedenfor en beskrivende og karakteriserende 

analyse, hvor styringsredskaberne på sundhedsområdet indplaceres i Leon Lerborgs styringspara-

digmer. De seks styringsparadigmer kan kort beskrives som følger:  

o Det relationelle styringsparadigme (DRP): Afledt af den socialkonstruktivistiske filosofi, vægt på 

anerkendelse og selvregulering, netværk og dialog, innovation (dvs. ingen standarder) og anarkis-

me, læring og refleksion. Omtales også som ’radikaliseret’ hermeneutik med fælles mening i cen-

trum. Styringen er endog meget nænsom og egalitetsorienteret.  

 

o Humanismeparadigmet. Et paradigme, der defineres primært som en modsætning til de system-

orienterede paradigmer – med vægt på personelpolitik, teambuilding, kompetenceudvikling, ud-

viklingssamtaler osv.    
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o Det professionelle styringsparadigme: Afledt af det hermeneutiske, det ’forståelsesafledte’ snare-

re end det naturvidenskabelige/rationelle, menneskeorienteret, inkrementel styring (små skridt), 

vægt på autonomi, viden og kompetencer, fleksible standarder.  

 

o Det bureaukratiske styringsparadigme: Det rationelle og logiske paradigme, der taler for centra-

lisme og standarder, forudsætter stor styrbarhed, og lægger vægt på kontrol, effektivitet og ret-

færdighed, formaliserede planer, hierarki.  

 

o NPM-marked: Det pragmatiske paradigme, markedet bestemmer, vægt på konkurrence, deregule-

ring og afbureaukratisering, benchmarking, brugerorienterede løsninger, kundeoplevelser, syste-

matiske målinger, entreprenøren, fokus på det der virker.    

 

o NPM-kontrakt: Afledt af NPM-marked, men reelt uden ’markedet’ og markedsmekanismer. 

Benchmarking, dokumentation, effektivitet osv. søges i stedet opnået via substitutten, en kontrakt 

for de offentlige serviceleverandører.  

Ift. vægt på menneske contra system er de første tre paradigmer menneskeorienterede, mens de 

tre sidste er mere system-orienterede. Det professionelle og det bureaukratiske paradigme omta-

les typisk som de to bærende og ’traditionelle’ paradigmer, mens NPM-marked og DRP er de to 

radikale ’fornyelses’-paradigmer. Humanismeparadigmet og NPM-kontrakt er mellemparadigmer.   

Indplaceringen af styringsredskaberne på sundhedsområdet viser en meget klar dominans af det 

bureaukratiske paradigme og NPM-marked/NPM-kontrakt, jf. tabel 4.2.  

Tabel 4.2 Fremherskende styringsparadigmer på sundhedsområdet  

Styringsparadigme Styringsredskaber på sundhedsområdet 

Det relationelle sty-

ringsparadigme  

(-) 

Det professionelle sty-

ringsparadigme 

Sundhedsaftaler  

Det bureaukratiske sty-

ringsparadigme 

Centrale specialeplaner 

Sanktioner 

Akkreditering 

 

Standarder (kliniske retnings-

linjer, kræftpakker)  

 

 

NPM-marked(-

kontrakt) 

 Resultatmål 

Frit valg 

Benchmarking (kvalitet, om-

kostninger, output/outcome) 

Patientoplevelser 

Udbud, OPP/OPS  

 

Produktivitetskrav 

Aktivitetsstyring 

Takstafregning 

 

Resultatet skal ses i lyset af, at det relationelle paradigme næsten pr. definition ikke indeholder 

meget klare, centrale styringsredskaber – men derimod netop er kendetegnet ved et betydeligt 



 20 

element af lokal frihed, decentral kompetenceudvikling, relationer, anarki og kontekstafhængig 

opgaveløsning.   

Billedet er, at der tegner sig to hovedgrupper:  

En gruppe af redskaber der koncentrerer sig omkring standarder og centrale retningslinjer i for-

skellige former (kliniske retningslinjer, specialeplaner, akkreditering) og som kan placeres på 

tværs af det professionelle og det bureaukratiske paradigme. Der er et stort element af faglighed, 

det der virker – kombineret med en betydelig central standardisering og procesregulering.  

Og en anden gruppe af redskaber, der koncentrerer sig dels omkring markedsafledte løsninger 

(frit valg, udbudskrav, patientoplevelser), dels økonomiske incitamenter og resultatstyring. Dvs. 

med en hovedvægt inden for NPM-paradigmet, men også med en stor fællesmængde i det bu-

reaukratiske paradigme.  
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5 Analyse: Beskrivende og preliminær analyse af det  rationelle overfor det 
socialkonstruktivistiske perspektiv   

I kapitlet gengives, med afsæt i den teoretiske gennemgang i kapitel 2, hvad det rationelle per-

spektiv henholdsvis det socialkonstruktivistiske perspektiv siger om, hvad der skaber motivation 

hos offentligt ansatte. Gengivelsen tjener som afsæt for analysen i kapitel 6 af, hvad der motive-

rer lægerne, og hvordan den nuværende styring påvirker dem.   

Samtidig foretages to overvejende beskrivende analyser af, om sundhedsområdet har de kende-

tegn, der er forudsætningen for New Public management, og i hvilket omfang styringsredskaber-

ne i dag kan indpasses i terminologien fra systemisk evalueringsstyring.  

5.1 Det rationelle perspektiv - incitamenter og New Public Management  

I kapitel 2 blev det afledt af gennemgangen af rational teori udledt, at incitamenter, frihed/decen-

tralisering og ledelse er de centrale parametre for motivation og realisering af resultater.  

De offentligt ansatte er styret af egennytte, og motivationen er derfor ikke drevet af professionel 

etik og altruisme, men af økonomiske incitamenter og belønning efter resultater. Incitamenter 

med straf- og belønningsmekanismer appellerer til egeninteressen i at opnå bedre løn, højere sta-

tus osv. Frihed/decentralisering sikrer individet handlefrihed ift. proces – dvs. hvordan man vil nå 

målet. Og rigtig personaleledelse sikrer retningen og fokus på målet.  

Følgende teser blev opstillet, afledt af rationel teori:  

� Sundhedsområdet har en række af de kendetegn, der kan begrunde NPM-redskaber som en effektiv sty-

ringstilgang: Relativ høj grad af standardiseringsmulighed, observerbart output (og til dels outcome).  

� Der eksisterer en stærk offentlig etos og faglighed, der i sig selv begrunder behovet for standardisering 

og resultatstyring.  

� Omvendt er visse af forudsætningerne bag den rationelle teori kun begrænset til stede: 1) Den klare le-

delsesmæssige styring og omsætning af de overordnede mål, og 2) Kendskab og ejerskab til mål og ret-

ning hos de sundhedsfaglige.     

 

I det følgende foretages en analyse af den første tese om, at sundhedsområdet har de kendetegn 

der er forudsætningen for NPM. Er der et rationale for den betydelige overvægt af instrumenter 

med afsæt i bureaukratisk paradigme og NPM-marked og NPM-kontrakt (jf. kapitel 3). De to an-

dre teser testes via spørgeskemaundersøgelsen jf. kapitel 6.  

5.1.1 Beskrivende analyse af sundhedsområdet som grundlag for NPM-redskaber  

Pollitt (4) opremser nogle karakteristika, som kan danne grundlag for en helt overordnet vurde-

ring af et områdes ’egnethed’ i forhold til at bruge NPM-afledte styringsredskaber, jf. tabel 5.1.  
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Tabel 5.1 Vurdering af sundhedsområdets ’egnethed’ ift NPM-styring  

Kriterie Vurdering af sundhedsområdet Grundlag for NPM-afledte  

styringsredskaber? 

Standardiseringsmuligheder Medium-Høj  ++ 

Måling af output og outcome Høj (for output)    /    Lav-Medium (for outcome)  + 

Politisk følsomhed/betydning Høj +/- 

Konsekvens ved svigt Høj +/- 

Kilde: Pollitt (4) og egen vurdering. 

Standardisering er udtryk for i hvor høj grad produktionen kan standardiseres – og dermed kan 

gøres til genstand for lean-inspirerede produktionsmetoder. Men standardisering er også en pro-

xy for, i hvilket omfang produktionen kan måles – og dermed grundlaget for at vurdere effektivi-

tet og resultater, og muligheden for at sikre lighed fx i en konkurrencesituation.    

Her kan en vurdering være, at det konkrete lægelige skøn er centralt – men at store dele af sund-

hedsområdet ikke desto mindre har et relativt godt standardiseringspotentiale. Det gælder i sær-

deleshed den planlagte (elektive) behandlingsaktivitet, men omfatter generelt en lang række be-

handlinger og indgreb, hvor det er muligt at udarbejde fagligt begrundede kliniske retningslinjer. 

Tilsvarende gælder fx de store områder som hjerter og kræft, hvor pakkeforløb fastlægger be-

stemte processer og varighed af de enkelte elementer i behandlingsforløbet.        

Måling af output og outcome er en helt centralt forudsætning for at introducere NPM og den heri 

liggende mål- og resultatstyring. Hvis dit produkt eller værdien heraf er meget vanskeligt at måle, 

er det meget vanskeligt at vurdere resultater og fastsætte meningsfulde økonomiske belønninger 

eller sanktioner. Sat på spidsen er det svært at lave en kontrakt med at privat firma, når du ikke 

kan måle det du får for pengene.  

Her kan en vurdering være, at output relativt nemt opgøres på sundhedsområdet. Det kan fx væ-

re i form af konkrete behandlinger, konkrete patientbesøg – med tilknyttet økonomisk afregning 

og grundlag for vurdering af produktivitet mv. Outcome defineret som hvilken reel værdi der 

kommer ud af aktiviteten (sat ift prisen) er derimod lidt sværere, fordi det på flere områder kan 

være svært at vurdere den varige effekt (kvaliteten) på helbredet af bestemte indgreb. Man kan 

taksere en forebyggende samtale – men hvordan måle kvaliteten, dvs. om den havde nogen ef-

fekt? Og hvordan måle om det er samtalen eller en række andre forhold uden for behandlingssy-

stemet der reelt har betydning for ’resultatet’ (fx livsstil)?  

Det er derfor et stort udviklingsområde at opgøre meningsfulde kvalitets- og outcome indikatorer 

på sundhedsområdet. Her indgår også proxyer for outcome i form af fx registrering af fejl, reope-

rationer, hurtige genindlæggelser. På nogle områder er det også muligt at opgøre overlevelsesra-

ter og restlevetider. Problemet med opgørelsen af outcome taler også for at være meget varsom 

med direkte belønningssystemer og passe på med at introducere kvalitetsafregning på sundheds-

området.  

Politisk følsomhed/betydning: Begrænset politisk følsomhed af et område betyder bedre mulig-

heder for at etablere armslængde og fx forankre området i en selskabskonstruktion.   
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Sundhedsområdet må karakteriseres som politisk meget følsomt – og et blivende vilkår er en be-

tydelig politisk central reguleringslyst, også i detaljen på enkeltydelser. Det taler isoleret set imod 

betydelig privatisering el.lign., som forudsætter kontrakter og som flytter ansvaret væk fra det 

politiske niveau. Et vilkår vil i givet fald være en betydelig og detaljeret output/outcome-regu-

lering, hvilket også er det, der i praksis er sket de steder, hvor det private spiller en rolle. I dansk 

sammenhæng startede det private sygehusvalg relativt ureguleret – men er netop afledt af en-

keltsager og politiske diskussioner endt i meget omfattede kvalitetskrav til de private leverandø-

rer. Det er så igen her spørgsmålet, om det er muligt reelt at vurdere outcome (kvalitet ift pris).  

Konsekvenser ved svigt: Kriteriet har lidt sammenhæng med den politiske følsomhed ovenfor. I 

det omfang fejlmargin på et område et meget lille, er der den politiske mulighed for privatisering 

el.lign. tilsvarende mindre. Det gælder i høj grad sundhedsområdet – fejl kan i yderste konsekvens 

betyde forskel mellem liv og død. Det stiller så til gengæld høje krav til at sikre de rigtige proces-

ser, og sikre en høj ’kundeservice’: god adgang, hurtig hjælp, effektiv hjælp – hvilket isoleret set 

kan tale for en brug af NPM-værktøjer med fokus på kundens behov (frem for den ansattes).  

Samlet er det baseret på ovenstående min vurdering, at tesen overordnet set kan bekræftes. 

Sundhedsområdet har en række af de kendetegn, der kan begrunde NPM-redskaber som en ef-

fektiv styringstilgang: Området har generelt set gode standardiseringsmuligheder. Output er 

nemt at måle – idet der dog er et udviklingsbehov ift. mere outcome-baserede mål. Og et styrket 

kundefokus hænger godt sammen med krav til at der altid leveres høj kvalitet via standarder mv.   

Omvendt er det også en pointe, at det store politiske fokus og de alvorlige konsekvenser ved svigt 

iht. Pollitts tilgang nok mindsker grundlaget for brugen af NPM i sin rene form – med markedsløs-

ninger og indkapsling i selskabskonstruktioner på arms længe af det politiske niveau. Det vil i givet 

fald forudsætte meget detaljerede kontrakter – og risiko for ringe outcome målt som værdi ift. 

pris, bl.a. fordi den private part hele tiden skal sikre sig mod enhver fejl, og fordi der fortsat ude-

står udvikling af dækkende outcome mål (i dansk sammenhæng kan nævnes, at de indledende re-

lativt fri etableringsvilkår for private sygehuse de seneste år er erstattet af meget tæt regulering 

og krav til kompetencer, kritisk masse, kvalitetskontrol og forsikring mv.).   

5.2 Det socialkonstruktivistiske perspektiv og motivation  

I kapitel 2 blev det afledt af gennemgangen af socialkonstruktivistisk teori udledt, at mening (for-

met via sproget og samspillet mellem individer), understøttende ledelse, retfærdige vilkår og 

undgåelse af for stærke økonomiske belønningsmekanismer er centralt for motivation og realise-

ring af resultater.  

De offentligt ansatte er i høj motiveret via en indre (intrinsisk) motivation og af professionel etik, 

ønsket om at gøre godt for andre/samfundet (altruisme) og det faglige (professionelle) afsæt.  

Public Service Motivation tilsiger direkte, at høj PSM forventes at bidrage positivt til resultaterne, 

at personer der har denne indre motivation tiltrækkes af det offentlige – og at man derfor slet ik-

ke behøver en så stor brug af andre ekstrinsiske incitamenter for at skabe maksimal performance. 
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Det gør det så meget desto mere problematisk, hvis de ekstrinsiske styringsinstrumenter er så 

massive, at de direkte underminerer den intrinsiske motivation.  

Derfor er det centralt at indrette styringen, så den intrinsiske motivation opretholdes – og ikke 

nedbrydes via stærke extrinsiske instrumenter.    

Følgende teser blev opstillet, afledt af gennemgangen af Torben Beck Jørgensen og den social-

konstruktivistisk afledte teori:   

� De sundhedsfaglige grupper har en indbygget betydelig public service motivation/intrinsiske værdier 

inkl. offentligt etos.      

� Styringsinstrumenterne i sundhedsvæsnet opfattes som kontrollerende snarere end understøttende.  

� Økonomisk incitamenter har ’korrumperet’ de sundhedsfaglige, så økonomisk belønning frem for læge-

gerning driver handling.  

� Styringsinstrumenterne i sundhedsvæsnet opfattes som skabende urimelig konkurrence (fx udvidet frit 

valg). 

 

Teserne testes via spørgeskemaundersøgelsen jf. kapitel 6.  

5.3 Systemisk evalueringsstyring  

I kapitel 2 blev det afledt af gennemgangen af tænkningen bag Systemisk Evalueringsstyring, vur-

deret, at en øget vægt på SEG-instrumenterne måske kan have et potentiale i forhold til at styrke 

motivationen på området. SEG-instrumenterne indebærer givet bl.a. konkurrenceelementet risiko 

for en vis crowding out – men har grundlæggende afsæt i et organisationssyn, der ser organisati-

onen som professionel/faglig og det øger sandsynligheden for, at styringstilgangen opfattes som 

understøttende frem for kontrollerende.  

Dermed kan SEG måske indeholde sporene til en mellemposition eller ’tredje vej’ i krydset mel-

lem resultatkrav og motivation – mellem det rationelle og den socialkonstruktivistiske tilgang.    

Følgende teser blev opstillet, afledt af gennemgangen:  

� Der vil være en forståelse i sundhedsfaglige kredse for, at offentliggørelse af resultater er et gode, når 

hensigten er læring – modsat en performance-management hensigt om at resultatstyre. 

� Der vil i sundhedsfaglige kredse være en opfattelse af, at der er behov for mere lokal frihed og innova-

tionsrum med afsæt i hvad der virker – frem for centrale kvalitetsstandarder. 

 

I det følgende foretages en analyse af, hvordan styringsinstrumenterne på sundhedsområdet i 

dag passer ind i typologien i SEG, og med hvilke konkrete karakteristika i forhold til styrings- og 

transparenslogik. De udledte teser testes via spørgeskemaundersøgelsen jf. kapitel 6.  

5.3.1 Beskrivende analyse af styringsinstrumenter på sundhedsområdet indpasset i en SEG-
terminologi  

Systemisk evalueringsstyring (SEG)(8) er en styringstænkning med fokus på evaluering som lø-

bende og sammenlignende – modsat ad-hoc og mere performance-koblet evaluering. De stilise-

rede typer af SEG er angivet i tabel 5.2.       
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Tabel 5.2 Oversigt over typer af systemisk evalueringsstyring  

 Styring Transparens Evalueringstilgang Syn på organisation 

Interorganisatorisk  Gennem synliggørelse 

af forskelle i perfor-

mance 

Offentlig og organi-

satorisk niveau 

Måling af resul-

tat/effekter 

Rationelle aktører 

Akkreditering Gennem 3.-parts kon-

trol 

Offentlig og organi-

satorisk niveau 

Peer-review ift. specifik-

ke grænseværdi-

er/niveauer 

Dovne, kræver kon-

trol 

System og proces-

ser 

Effektivitet gennem 

fokus på processer og 

systemer 

Organisatorisk ni-

veau 

Forankret i systemet Adfærd kan regule-

res via proceskrav 

Evidensbaseret Gennem videnbaseret 

tilgang 

Professionelt niveau 

(med element af of-

fentlig) 

Forankret i effektmodel 

(hvad virker) 

Professionelle og 

kognitive 

Kilde: Hanne Foss Hansen, 2012(8) 

Styrings- og transparenskriterierne markerer den bagvedliggende styring, hvordan den eksekve-

res og virker. Jeg vil fremhæve transparensvinklen, da den synes central ift. forståelsen af evalue-

ringsstyringen og dennes virkemåde – på tværs af de forskellige SEG-typer. En kerne i SEG er såle-

des, at sammenligninger og transparens kan understøtte en dynamik ift. problemløsning og skabe 

øget læring og konkurrence. 

Jeg har nedenfor, jf. tabel 5.3, analyseret de forskellige styringsinstrumenter i forhold til hvordan 

de passer ind i typologien i SEG, og med hvilke konkrete karakteristika i forhold til styrings- og 

transparenslogik. Fælles for instrumenterne er, at de udtrykker en tilbagevendende hændelse.    

Tabel 5.3 Rubricering af styringsinstrumenter i SEG-typologi  

Type INSTRUMENT Styringslogik Transparenslogik 

1. Interorganisatorisk  Offentliggørelse af kvali-

tetsmål 

Gennem synliggørelse af 

forskelle i performance 

Offentligt niveau 

 Benchmarking af produktivi-

tet mv.  

Gennem synliggørelse af 

forskelle i performance 

Offentligt og organisatorisk 

niveau 

2. Akkreditering DDKM (akkreditering) Gennem 3.-parts kontrol Organisatorisk niveau 

3. System og proces-

ser 

   

4. Evidensbaseret Kliniske retningslinjer, visita-

tionsretningslinjer, MTV  

Forløbsprogrammer 

Pakkeforløb 

Gennem videnbaseret til-

gang 

Professionelt niveau  

Note: Typologi baseret på Hanne Foss Hansen, 2012
 1.  

Analysen viser dermed, at en række af styringsinstrumenterne på sundhedsområdet kan indtæn-

kes i en kontekst af systemisk evalueringsstyring, og reelt dækker de fleste af typologierne fra 

tænkningen: Interorganisatorisk, akkreditering og evidensbaseret.  
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6 Analyse af implikationer af styringen i forhold t il motivation og innovati-
on    

Kapitlet indeholder den centrale analyse af, hvad der motiverer lægerne, og hvordan styringsin-

strumenterne opfattes – med test af de teser herom, som er udledt i det foregående (de enkelte 

teser resumeres løbende nedenfor i forbindelse med testningen).  

Belysningen af motivation og adfærd hos de sundhedsprofessionelle er generelt ikke et meget 

opdyrket område i litteraturen, og derfor er min tilgang overvejende hermeneutisk præget med 

forsøg på præsentation af forskellige forståelser fra analysernes resultater, set ud fra henholdsvis 

et rationalistisk og et socialkonstruktivistisk perspektiv.  

Analysen og test af hypoteser er baseret på den spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført på 

re sygehuse. Tilgang og overvejelser om sammensætningen af analysen og udformningen af 

spørgsmålene, herunder operationaliseringen af de forskellige teser, er gennemgået nærmere i 

afsnit 2.3 ovenfor, jf. også bilag 2-5. 

6.1 Om data og repræsentativitet  

6.1.1 Metode 

Spørgeskemaerne (jf. bilag 2) blev omdelt til de enkelte læger på de tre sygehuse via kontaktper-

soner (en læge på hvert sygehus). Jeg mødte ikke selv op for at præsentere sagen, bl.a. for at 

undgå at eventuel forforståelse i forhold til Finansministeriet skulle præge besvarelsen. For at un-

derstøtte en høj svarprocent valgte jeg i stedet at lave en kort motiverende mail, som på Køge og 

Hvidovre blev videresendt til de deltagende læger via kontaktpersonerne – i tilfældet Køge med 

en supplerende motiverende besked fra den pågældende kontaktperson.    

6.1.2 Repræsentativitet 

Der blev omdelt i alt 116 spørgeskemaer på tre sygehusafdelinger på Odense sygehus, Køge syge-

hus og Hvidovre Hospital. Heraf er der modtaget 53 retur, svarende til et samlet datagrundlag på 

53 besvarelser eller en samlet svarprocent på 46 pct., jf. tabel 6.1.  

 

Tabel 6.1 
Aldersfordeling for sygehuslæger – i alt og i datam ateriale   

 Omdelt Besvarelser Svarprocent 

Køge sygehus, Intensiv afsnit  25 18 72 % 

Odense sygehus, Onkologisk Afdeling  38 14 37 % 

Hvidovre hospital, Gastroenheden  53 22 41 % 

I alt 116 54 47 % 
 

  

Svarprocenten for Køge sygehus er relativt høj, og væsentligt højere end for de to øvrige sygehu-

se, hvilket muligvis kan tilskrives den supplerende motiverende mail fra kontaktpersonen jf. oven-

for. 
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Få spørgsmål er ubesvaret. Ét spørgsmål blev ikke besvaret af knap 10 pct. af respondenterne – 

spørgsmålet vedrørte holdning til begrebet new public management, og min refleksion er derfor, 

at man skal undgå brug af sådanne indforståede begreber.   

Min samlede vurdering er, at spørgeskemaet og spørgsmålene har været udformet på en god og 

forståelig måde – og at brugen af målrettet motivationsunderstøttende tiltag kan have relativt 

stor betydning for svarprocenten.   

Analysen omfatter tre forskellige sygehuse fordelt på tre regioner for at sikre en via repræsenta-

tivitet, men der er ikke herudover foretaget en udvælgelse af respondenter mhp. repræsentativi-

tet. En svarprocent på 47 pct. betyder i sig selv grundlag for en rimelig repræsentativitet. For at 

teste har jeg sammenholdt køns- og aldersfordelingen på respondenterne med aldersfordelingen 

generelt blandt sygehuslæger. 

Kønsfordelingen blandt sygehuslæger generelt er 51 pct. mænd og 49 pct. kvinder. Kønsfordelin-

gen blandt respondenterne er 59 pct. mænd, 41 pct. kvinder, altså en overrepræsentation af 

mænd. Analysen af aldersfordelingen fremgår af tabel 6.2. 

 

Tabel 6.2 
Aldersfordeling for sygehuslæger – i alt og i datam ateriale   

 20-29 30-39 40-49 50-59 60- I alt  

Aldersfordeling alle fuldtids-
ansatte sygehuslæger 8 % 35 % 21 % 23 % 14 % 

 
100 

Aldersfordeling i besvarelser  11 % 19 % 17 % 39 % 15 % 100 
 

 Kilde: Lægeforeningen og egne data. 

 

Opgørelsen viser en vis underrepræsentation blandt de yngre læger i gruppen 30-39 år og 40-49 

år, med 47 pct. af lægerne i undersøgelsen på under 50 år mod 64 pct. af læger som helhed, og 

en tilsvarende overrepræsentation blandt lægerne i aldersgruppen 50-59 år.   

Denne om end mindre skævhed skal man være opmærksom på i tolkningen af analysens resul-

tater. Skævheden kan således også ses som indikation af en tilsvarende indikation af overvægt af 

overlæger ift. yngre læger, og dermed også potentielt mellem læger med ledelsesansvar og læger 

uden ledelsesansvar. 51 pct. af alle overlæger er således 50-59 år, mens det kun gælder 8 pct. af 

yngre læger. Omvendt er 52 pct. af de yngre læger 30-39, hvilket kun gælder under 1 pct. af over-

læger.  

Jeg tester derfor for alderens betydning for centrale besvarelser i afsnit 6.2 nedenfor, og ind-

drager også aspektet ift. vurderingen af de ledelsesmæssige rammer i afsnit 6.3.2.  
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6.2 Overordnede resultater 

Det generelle billede af besvarelserne er, at de udtrykte holdninger er relativt homogene på 

tværs af respondenterne.  

Analyser af besvarelserne ud fra de definerede uafhængige variable viser, at køn og alder kun i 

helt få tilfælde slår signifikant igennem i besvarelserne. Styrken af intrinsisk motivation slår igen-

nem på lidt flere besvarelser, mens en negativ forforståelse har den største forklaringskraft af de 

analyserende variable.   

I de følgende analyseres besvarelserne nærmere, med udgangspunkt i de fastlagte teser. I bilag 3 

er medtaget et tabelbilag med hovedresultater fordelt på de uafhængige variable sygehus, køn, 

alder, alder, motivation og forforståelse.   

6.3 Styringsinstrumenternes påvirkning af motivation 

6.3.1 Tese: De sundhedsfaglige grupper har en indbygget betydelig public service motivati-
on/intrinsiske værdier inkl. offentligt etos.      

Tesen, der blev udledt af gennemgangen af socialkonstruktivistisk teori i kapitel 2, er testet gen-

nem spørgsmål til, hvad der driver lægerne, herunder hvordan altruistiske motiver og public ser-

vice motivation spiller ind, jf. tabel 6.3. 

 

Tabel 6.3 Test af hypotese: De sundhedsfaglige grup per har en indbygget betydelig public service motiv ation/intrinsiske 

værdier inkl. offentligt etos  

(pct. -fordeling) 
1 

(ikke-
enig) 

2 3 4 5 6 
(meget 
enig) 

N 

23. Mit job er spændende 0% 0% 6% 2% 32% 60% 53 

24. Jeg føler en stor personlig tilfredsstillelse ved at udføre mit job 0% 4% 4% 9% 36% 47% 53 

25. At gøre en forskel betyder mere for mig end personlige gevin-
ster 0% 0% 16% 18% 33% 33% 51 

27. Jeg er klar til at give ofre hvis det kan give samfundet nytte 6% 18% 25% 25% 18% 8% 51 

28. Jeg tror på at man skal sætte sine pligter før egne hensyn 4% 14% 18% 35% 20% 10% 51 

30. Jeg opfatter det at yde offentlig service som min pligt 6% 17% 11% 15% 34% 17% 53 
 

  

Der tegner sig et relativt entydigt billede af, at personlig tilfredsstillelse er en væsentlig driver. 92 

pct. henholdsvis 83 pct. er helt enig eller næsten helt enig i, at jobbet er spændende og personligt 

tilfredsstillende (sp. 23 og 24).  

Billedet bliver lidt mere nuanceret når man kigger på de snævert intrinsiske variable som jobbet 

som kald og offervilje. Fx er kun 30 pct. næsten eller helt enig i, at pligter kommer før egne hen-

syn, jf. spørgsmål 28, og hele henholdsvis 49 pct. og 34 pct. er mere uenig end enig i, at man er 

klar til at give ofre eller ser offentlig service som er en pligt jf. spørgsmål 27 og 30.   

De holdninger er relativt konsistente på tværs af køn og alder. Dog slår både køn og alder relativt 

klart igennem på ’kaldsspørgsmålet’, spørgsmål 30. 45 pct. af kvinder er mere uenig end enig, 
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mod kun 26 pct. af mænd. Mens det samme gælder 60-67 pct. af aldersgruppen 20-29 år og 30-

39 år, mod kun 10-25 pct. for aldersgrupperne 50-59 år og +60 år.  

Fortolkning: Resultaterne kan ses som en bekræftelse af tesen om, at lægerne i høj grad er moti-

veret af en indre/intrinsiske motivation, svarende til forventningen iht. teorien om public service 

motivation. Den primære drivkraft er jobbet i sig selv, som giver stor personlig tilfredsstillende.  

Men det altruistiske offerperspektiv er derimod lidt mere afdæmpet. Og det offentlige ’kald’ sy-

nes heller ikke dominerende. Det kan forsigtigt give anledning til at vurdere, at resultaterne også 

kan understøtte et rationalistisk syn på, at lægerne er drevet af egennytte – og at bl.a. ekstrin-

siske incitamenter derfor vil virke, uden at den samlede motivation reduceres som følge af redu-

ceret intrinsisk motivation.        

6.3.2 Tese: Styringsinstrumenterne i sundhedsvæsnet opfattes som kontrollerende snarere end 
understøttende 

Tesen, der blev udledt af gennemgangen af socialkonstruktivistisk teori i kapitel 2, er testet gen-

nem spørgsmål i forhold til kontrol af de forskellige styringsinstrumenter og spørgsmål ift. om sty-

ringsinstrumentet opleves at understøtte kvalitet eller ej, jf. tabel 6.4.   

Tabel 6.4 Test af hypotese: Styringsinstrumenterne i sundhedsvæsnet opfattes som kontrollerende snarer e end understøt-

tende 

(pct. -fordeling) 
1 

(ikke-
enig) 

2 3 4 5 6 
(meget 
enig) 

N 

Oplevelsen af kontrol:  

3. Akkreditering får mig til at føle at der ikke er tillid til mit arbejde 15% 23% 23% 13% 21% 6% 48 

8. Økonomiske incitamenter og sanktioner får mig til at føle at der 
ikke er tillid til mit arbejde 21% 27% 8% 17% 10% 17% 48 

16. Patienternes frit valgs rettigheder får mig til at føle at der ikke 
er tillid til mit arbejde 46% 23% 15% 4% 8% 4% 48 

20. Jeg oplever ønsker om at offentliggøre behandlingsresultater 
som udtryk for kontrol 13% 15% 19% 21% 21% 11% 53 

Oplevelsen af kvalitetsunderstøttelse: 

1. Kliniske retningslinjer understøtter kvaliteten i sundhedsbe-
handlingen 0% 0% 10% 17% 50% 23% 48 

8. Jeg vurderer det er vigtigt med økonomiske incitamenter for at 
fremme høj kvalitet og prioritering i mit daglige arbejde 21% 27% 23% 15% 13% 2% 48 

12. Jeg tror at patientens frie sygehusvalg understøtter en god 
kvalitetsudvikling på sygehusene gennem konkurrencen 15% 15% 35% 23% 8% 4% 48 

20. Sammenligning af behandlingsresultater er vigtigt for at ud-
brede god behandlingspraksis  2% 6% 13% 23% 28% 28% 53 

 

  

Det generelle billede ift. oplevelsen af kontrol er, at instrumenterne ikke opleves som meget kon-

trollerende. Frit valg skiller sig ud ved at stort set ingen oplever instrumentet som udtryk for mis-

tillid, jf. spørgsmål 16. For de øvrige instrumenter er et flertal mere uenig end enig i at instrumen-

tet er udtryk for mistillid/kontrol – mens omkring 20-27 pct. dog samtidig er helt eller næsten helt 

enig i udsagnet.  
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I forhold til at understøtte kvalitet er billedet mere klart, at kliniske retningslinjer og sammenlig-

ning understøtter kvalitet, omkring 80-90 pct. af respondenterne hælder hertil jf. sp. 1 og 20. 

Omvendt er kun omkring 30-35 pct. mere enige end uenige i, at økonomiske incitamenter og frit 

valg understøtter kvaliteten. Det svarer til det forventede billede, og giver dermed datamaterialet 

en vis indre validitet.  

Holdningerne er konsistente på tværs af køn og alder. Og i forhold til kvalitet er der heller ikke 

større eller entydige forskelle med hensyn til respondenternes motivation eller forforståelse.  

Men den bagvedliggende motivation og forforståelse slår til gengæld til en vis grad igennem på 

hvorvidt instrumenterne opfattes negativt som egentligt kontrollerende.  

Ved testning af motivation som forklaring har jeg udvalgt tre spørgsmål, spørgsmål 27, 28 og 30.  

Sammenhængen mellem motivation og holdning gælder for alle fire instrumenter – nedenfor 

gengives resultaterne for akkreditering og økonomiske incitamenter, jf. tabel 6.5.  

Tabel 6.5 Motivationens betydning for oplevelsen af  kontrol i styringsinstrumenterne  

(pct. -fordeling) 
1 

(ikke-
enig) 

2 3 4 5 6 
(meget 
enig) 

N 

3. Akkreditering får mig til at føle at der ikke er tillid til mit arbejde 

Hvis indstillet på ofre hvis samfundsnytte (sp. 27) 4% 25% 21% 17% 29% 4% 24 

Hvis ikke indstillet på ofre hvis samfundsnytte (sp. 27) 25% 21% 25% 8% 13% 8% 24 

Hvis tro på pligter frem for egne hensyn (sp. 28) 11% 18% 25% 18% 21% 7% 28 

Hvis ikke tro på pligter frem for egne hensyn (sp. 28) 20% 30% 20% 5% 20% 5% 20 

Hvis offentlig service opfattes som en pligt (sp. 30) 16% 19% 16% 16% 26% 6% 31 

Hvis offentlig service ikke opfattes som en pligt (sp. 30) 12% 29% 35% 6% 12% 6% 17 

8. Økonomiske incitamenter og sanktioner får mig til at føle at der ikke er tillid til mit arbejde 

Hvis indstillet på ofre hvis samfundsnytte (sp. 27) 21% 25% 4% 21% 13% 17% 24 

Hvis ikke indstillet på ofre hvis samfundsnytte (sp. 27) 21% 29% 13% 13% 8% 17% 24 

Hvis tro på pligter frem for egne hensyn (sp. 28) 21% 29% 4% 18% 18% 11% 28 

Hvis ikke tro på pligter frem for egne hensyn (sp. 28) 20% 25% 15% 15% 0% 25% 20 

Hvis offentlig service opfattes som en pligt (sp. 30) 19% 29% 3% 23% 13% 13% 31 

Hvis offentlig service ikke opfattes som en pligt (sp. 30) 24% 24% 18% 6% 6% 24% 17 
 

  

Henholdsvis 50, 46 og 48 pct. er mere enig end uenig i at akkreditering er udtryk for kontrol (sp. 

3), hvis de har svaret positivt på motivationsspørgsmålene. Det samme gælder hhv. 29, 30 og 24 

pct. af respondenterne som har en mere begrænset intrinsisk motivation.    

Tilsvarende gælder i lidt mindre udstrakt grad holdningen til, om økonomiske incitamenter er ud-

tryk for kontrol (sp. 8). Henholdsvis 51, 47 og 49 pct. er mere enig end uenig heri, hvis de har sva-

ret positivt på motivationsspørgsmålene. Det samme gælder hhv. 38, 40 og 36 pct. af responden-

terne som har en mere begrænset intrinsisk motivation.   

Endnu mere markant er sammenhængen med forforståelsen. Jeg har identificeret to spørgsmål 

som centrale for forforståelsen – spørgsmål 32 og 34. Stort set ingen af respondenterne med en 
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’positiv’ forforståelse finder, at styringsinstrumenterne er udtryk for kontrol, jf. tabel 6.6. Analy-

seresultatet skal tages med det forbehold, at antal observationer med positiv forforståelse er be-

grænset.   

Tabel 6.6 Forforståelsens betydning for oplevelsen af kontrol i styringsinstrumenterne  

(pct. -fordeling) 
1 

(ikke-
enig) 

2 3 4 5 6 
(meget 
enig) 

N 

3. Akkreditering får mig til at føle at der ikke er tillid til mit arbejde 

Hvis opfattelse at økonomi fylder mest (sp. 32) 12% 22% 22% 15% 22% 7% 41 

Hvis opfattelse at økonomi ikke fylder mest (sp. 32) 29% 29% 29% 0% 14% 0% 7 

Hvis opfattelse at NPM ikke er velbegrundet (sp. 34) 9% 23% 25% 14% 23% 7% 44 

Hvis opfattelsen at NPM er velbegrundet (sp. 34) 75% 25% 0% 0% 0% 0% 4 

8. Økonomiske incitamenter og sanktioner får mig til at føle at der ikke er tillid til mit arbejde 

Hvis opfattelse at økonomi fylder mest (sp. 32) 15% 24% 10% 20% 12% 20% 41 

Hvis opfattelse at økonomi ikke fylder mest (sp. 32) 57% 43% 0% 0% 0% 0% 7 

Hvis opfattelse at NPM ikke er velbegrundet (sp. 34) 18% 25% 9% 18% 11% 18% 44 

Hvis opfattelsen at NPM er velbegrundet (sp. 34) 50% 50% 0% 0% 0% 0% 4 
 

  

Fortolkning: I et socialkonstruktivistisk perspektiv er det centralt, at styringsredskaber ikke opfat-

tes som kontrollerende, da det vil mindske den intrinsiske motivation. Resultatet af analysen viser 

måske lidt overraskende, at det ikke er tilfældet – styringsredskaberne opleves ikke som kontrol-

lerende. Ingen af de fire styringsinstrumenter akkreditering, økonomiske incitamenter, frit valg og 

benchmarking, der alle er rundet af en rationel tænkning jf. kapitel 4, ses således som meget kon-

trollerende eller som udtryk for mistillid. Og det gælder på tværs af køn og alder.  

Det kan fortolkes sådan, at der faktisk er en forståelse og accept af instrumenterne blandt læger-

ne. Hvilket igen kan være et tegn på, at deres naturvidenskabelig rødder slår igennem med en 

forståelse for rationel styring.  

Det billede dæmpes dog lidt, når man ser på holdningen til, om instrumentet så rent faktisk un-

derstøtter det faglige/kvaliteten. For her peges på, at de mindst rationelle redskaber (akkredite-

ring og sammenligning af behandlingsresultater) understøtter – mens det i markant mindre ud-

strækning gælder de meget klart rationelt afledte instrumenter som økonomiske incitamenter og 

frit sygehusvalg.  

Dette er mere konsistent med tesen om en værdikonflikt og en massiv lægelig forankring i det 

faglige (og den autonome stat). Og kan forsigtigt pege frem mod en antagelse om, at lægerne til 

en vis grad er upåvirkede af de ekstrinsiske styringsredskaber, som ikke meget entydigt er koblet 

sammen med behandlingsresultater, dvs. det faglige. Det billede understøttes af, at lægerne ikke i 

deres praksis – iht. egen udlægning – ikke lader økonomiske incitamenter forstyrre, selv om de 

mere generelt ’oplever’ at de forstyrrer jf. nedenfor.  

Det kan samtidig bemærkes, at analysen for så vidt bekræfter en (negativ) sammenhæng mellem 

de ekstrinsiske styringsredskaber og den indre motivation – for der synes en sammenhæng mel-
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lem graden af den rent altruistiske og ’kaldsorienterede’ motivation og så holdning til, om styrin-

gen er udtryk for kontrol. Hvis lægerne har en høj public service motivation er omkring halvdelen 

mere enig end uenig i, at akkreditering og økonomiske incitamenterne er udtryk for kontrol.  

Det forhold – sammenholdt med konstateringen af at flere redskaber ikke opleves at understøtte 

det faglige – kan tale for, at man i praksis forstærker indsatsen for at sikre, at de styringsredska-

ber der anvendes på sundhedsområdet kan kobles til det faglige, og opleves som sådan af læger-

ne.    

6.3.3 Tese: Økonomiske incitamenter har ’korrumperet’ det sundhedsfaglige, så økonomisk be-
lønning frem for lægegerning driver handling 

Tesen, der blev udledt af gennemgangen af socialkonstruktivistisk teori i kapitel 2, er testet gen-

nem spørgsmål til, hvilken rolle økonomiske incitamenter opleves at have og rent faktisk har i det 

daglige arbejde, jf. tabel 6.7. 

Tabel 6.7 Test af hypotese: Økonomiske incitamenter  har ’korrumperet’ de sundhedsfaglige, så økonomisk  belønning frem 

for lægegerning driver handling 

(pct. -fordeling) 
1 

(ikke-
enig) 

2 3 4 5 6 
(meget 
enig) 

N 

7. Jeg oplever i mit daglige arbejde, at økonomiske incitamenter 
forskyder fokus fra det faglige 17% 17% 19% 15% 23% 10% 48 

9. Jeg vurderer det er vigtigt med økonomiske incitamenter for at 
fremme høj kvalitet og prioritering i mit daglige arbejde [omvendt] 21% 27% 23% 15% 13% 2% 48 

10. Rammestyring er nødvendig for at sikre prioritering [omvendt] 4% 13% 44% 27% 9% 2% 45 

11. Jeg oplever at takststyring til en vis grad har ’korrumperet’ 
sundhedsområdet, så penge frem for lægegerningen skaber 
handling    7% 4% 17% 22% 33% 17% 46 

 

  

Det generelle svar er ja, økonomien har korrumperet til en vis grad, det mener 72 pct. (spørgsmål 

11). Spørgsmålet kan potentielt være ledende, men bekræftes til dels af de omvendte spørgsmål, 

hvor omkring 70 pct. er mere uenig end enig i, at økonomiske incitamenter og rammestyring er 

nødvendige for at sikre kvalitet og prioritering (spørgsmål 9 og 10).  

Respondenterne fordeler sig næsten ligeligt ift om økonomiske incitamenter i praksis forskyder 

fokus (spørgsmål 7), med en svag overvægt til dem, der ikke mener, det har nogen indvirkning.  

Køn påvirker holdningen. 41 pct. af mænd er mere enig end uenig i, at økonomiske incitamenter 

forskyder, og 64 pct. er mere enig en uenig i, at økonomi korrumperer. For kvinderne er det hen-

holdsvis 59 pct. og 83 pct. Alder slår ikke igennem.     

Men også her slår den bagvedliggende forforståelse til en vis grad igennem på hvorvidt instru-

menterne opfattes negativt som egentligt kontrollerende, jf. tabel 6.8.  
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Tabel 6.8 Forforståelsens betydning for oplevelsen af, at økonomiske incitamenter korrumperer   

(pct. -fordeling) 
1 

(ikke-
enig) 

2 3 4 5 6 
(meget 
enig) 

N 

7. Jeg oplever i mit daglige arbejde, at økonomiske incitamenter forskyder fokus fra det faglige 

Hvis opfattelse at økonomi fylder mest (sp. 32) 15% 12% 17% 17% 27% 12% 41 

Hvis opfattelse at økonomi ikke fylder mest (sp. 32) 29% 43% 29% 0% 0% 0% 7 

11. Jeg oplever at takststyring til en vis grad har ’korrumperet’ sundhedsområdet, så penge frem for lægegerningen skaber handling    

Hvis opfattelse at økonomi fylder mest (sp. 32) 0% 5% 18% 21% 36% 21% 39 

Hvis opfattelse at økonomi ikke fylder mest (sp. 32) 43% 0% 14% 29% 14% 0% 7 
 

 

Fortolkning: Tesen om at økonomien fortrænger det faglige synes alene at kunne bekræftes som 

noget, et flertal af lægerne oplever, mens de økonomiske incitamenter kun i begrænset omfang 

synes at slå igennem i den faktiske virkelighed i det daglige arbejde.  

Dermed synes resultatet at kunne underbygge en vurdering af, at de meget ekstrinsiske og ratio-

nelt afledte styringsredskaber muligvis er med risiko for at nedbryde den intrinsiske motivation 

hos lægerne, jf. det socialkonstruktivistiske perspektiv – men at det ikke påvirker den faktiske ad-

færd i noget større omfang.  

6.3.4 Tese: Styringsinstrumenterne i sundhedsvæsenet opfattes som skabende urimelig konkur-
rence   

Tesen, der blev udledt af gennemgangen af socialkonstruktivistisk teori i kapitel 2, er testet gen-

nem spørgsmål til, hvordan afregning og konkurrencevilkår i forhold til de private sygehuse ople-

ves, jf. tabel 6.9. 

Tabel 6.9 Test af hypotese: Styringsinstrumenterne i sundhedsvæsnet opfattes som skabende urimelig kon kurrence 

(pct. -fordeling) 
1 

(ikke-
enig) 

2 3 4 5 6 
(meget 
enig) 

N 

Fair konkurrence ift. private         

13. Jeg vurderer at afregningen af private sygehuse er fair [om-
vendt] 27% 32% 23% 14% 2% 2% 44 

15. De private sygehuse/klinikker har for mange fordele i konkur-
rencen med de offentlige sygehuse   7% 2% 22% 20% 26% 24% 46 

Frit valg         

12. Jeg tror at patientens frie sygehusvalg understøtter en god 
kvalitetsudvikling på sygehusene gennem konkurrencen [om-
vendt] 15% 15% 35% 23% 8% 4% 48 

14. Det er ikke muligt at rangordne sygehuse på en fair måde ud 
fra kvalitet i behandlingen 9% 13% 28% 9% 32% 11% 47 

 

  

Her bekræftes hypotesen ubetinget. 70 pct. er mere enig end uenig i at de private har for mange 

fordele (spørgsmål 15), og 82 pct. er mere uenig end enig i at afregningen er fair, jf. tabel 6.9.  

Det samme billede om end med mindre entydighed præger holdningen til om konkurrence via frit 

valg er godt og om det overhovedet giver mening at rangordne ift kvalitet.  
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Dette resultatet svarer til dels til det forventede, jf. at respondenterne er i mere eller mindre kon-

kurrence med de private, men er ikke desto mindre meget markant.  

Analyseret i forhold til alder er besvarelserne relativt konsistente, dog med en overvægt af ældre 

læger der ikke kan se mening i at rangordne sygehuse jf. spørgsmål 14 (60-80 pct. i aldersgrup-

perne over 50 er mere enig end uenig, mod 20-30 pct. for de yngre læger). Køn og forforståelse 

har ikke betydning for svaret. Til gengæld spiller den bagvedliggende motivation ind, jf. tabel 

6.10.  

Tabel 6.10 Motivationens betydning for oplevelsen a f ulige vilkår for konkurrencen   

(pct. -fordeling) 
1 

(ikke-
enig) 

2 3 4 5 6 
(meget 
enig) 

N 

15. De private sygehuse/klinikker har for mange fordele i konkurrencen med de offentlige sygehuse   

Hvis indstillet på ofre hvis samfundsnytte (sp. 27) 0% 4% 8% 21% 33% 33% 24 

Hvis ikke indstillet på ofre hvis samfundsnytte (sp. 27) 14% 0% 36% 18% 18% 14% 22 

Hvis tro på pligter frem for egne hensyn (sp. 28) 4% 4% 18% 21% 25% 29% 28 

Hvis ikke tro på pligter frem for egne hensyn (sp. 28) 11% 0% 28% 17% 28% 17% 18 

Hvis offentlig service opfattes som en pligt (sp. 30) 3% 3% 21% 24% 21% 28% 29 

Hvis offentlig service ikke opfattes som en pligt (sp. 30) 12% 0% 24% 12% 35% 18% 17 
 

  

Henholdsvis 87, 75 og 73 pct. er mere enig end uenig i at de private sygehuse har for mange for-

dele (sp. 15), hvis de har svaret positivt på motivationsspørgsmålene. Det samme gælder hhv. 50, 

62 og 65 pct. af respondenterne som har en mere begrænset intrinsisk motivation.    

Fortolkning: Et meget entydigt resultat, der i en socialkonstruktivistisk læsning isoleret set peger 

på en betydelig risiko for nedbrydning af den intrinsiske motivation, fordi konkurrencen ift de pri-

vate sygehuse opleves som urimelig. Det meget entydige svar må dog – også henset til det gene-

relle billede af en tilsyneladende relativt begrænset risiko for nedbrydning af den intrinsiske mo-

tivation af de overordnede styringsredskaber – formentligt også ses i lyset af, at de private syge-

huse opleves som i direkte konkurrence, hvorfor rygradsreaktionen måske også kan forventes at 

være relativt negativ.  

Det ændrer selvfølgelig ikke på, at der isoleret set en udfordring i at opnå en bedre forståelse og 

accept af ’konkurrenceligheden’, hvis man fortsætter af en vej med et løbende konkurrencepres 

fra de private – hvis de potentielt negative virkninger ift. motivationen skal afbødes.   

Det er samtidig bemærkelsesværdigt, at analysen også her viser en så klar (negativ) sammenhæng 

mellem synet på de rationelle styringsredskaber (her konkurrencen ift private sygehuse) og den 

indre motivation, jf. sammenhængen mellem graden af den rent altruistiske og ’kaldsorienterede’ 

motivation og så holdning til, om konkurrencen er urimelig.   

6.4  Forudsætninger for rational teori og fortolkningsrammer 

Gennemgangen af den rationalistiske teori og sensemaking-teorien i kapitel 2 optegnede forskel-

len mellem et rationelt syn på ledelse med udmøntning af styringsmål i planer og sikre retning for 
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de ansatte, og et socialkonstruktivistisk perspektiv på ledelse som i højere grad den part, der for-

mer meningskonstruktionen fx ved at tegne omverdenen op, og som dermed omsætte centrale 

styringsmål til en fælles fortælling/fortolkningsramme. På den baggrund blev udledt to teser:  

� Visse af forudsætningerne bag den rationelle teori er kun begrænset til stede: 1) Den klare ledelses-

mæssige styring og omsætning af de overordnede mål, og 2) Kendskab og ejerskab til mål og retning 

hos de sundhedsfaglige.    

� Der er kun i begrænset omfang skabt en fortolkningsramme for de ansatte, der tegner omverdenen op 

og derigennem kobler den til den ansattes faglighed og skaber mening. 

 

Teserne er testet gennem spørgsmål til kendskab til afdelingens resultatmål, til involvering i fast-

sættelsen målene, samt til hvorvidt implementering af styring er ledsaget af præcise rammer fra 

ledelsen, jf. tabel 6.11. 

Tabel 6.11 Test af hypotese: Visse af forudsætninge rne bag den rationelle teori er kun begrænset til s tede. Og der er kun i 

begrænset omfang skabt en fortolkningsramme for syg ehusene  

(pct. -fordeling) 
1 

(ikke-
enig) 

2 3 4 5 6 
(meget 
enig) 

N 

35. Jeg har et godt kendskab til afdelingens og sygehusets centra-
le resultatmål [omvendt]    13% 12% 23% 19% 23% 10% 52 

36. Implementeringen af nye styringsredskaber og reformer er led-
saget af præcise rammer fra min ledelse [omvendt] 20% 27% 27% 18% 8% 0% 49 

39. Jeg oplever at have været involveret i fastsættelsen af afdelin-
gens centrale resultatmål [omvendt] 32% 19% 21% 19% 2% 8% 53 

37. Omverdenens (politikere, patienter mfl.) positive opfattelse af 
afdelingen og sygehuset spiller en vigtig rolle for min arbejdsglæde   2% 9% 2% 34% 40% 13% 53 

 

  

Det klare billede er, at respondenterne ikke har klare ledelsesmæssige rammer (spørgsmål 36) og 

ikke er involveret i fastsættelsen af afdelingens mål (spørgsmål 37). Stort set ingen er meget eller 

næsten enig i, at der er ledelsesmæssige rammer og inddragelse, og kun 26-28 pct. er mere enig 

end uenig heri. Kendskabet til de centrale mål (sp. 35) varierer relativt ligeligt over spektret, fra 

intet kendskab til et godt kendskab.  

Der er en klar kønsskævhed, hvor flere kvinder end mænd oplever manglende ledelsesrammer og 

inddragelse. Henholdsvis 33 og 39 pct. af mænd er mere enige end uenige i, at der er klare ledel-

sesrammer og inddragelse, mens det kun er tilfældet for hhv. 17 og 14 pct. af kvinderne. Der er 

en mindre samvariation med respondentens motivation, mens sammenhængen til forforståelsen 

er lidt stærkere. 

I forhold til spejlingen i omverdenen viser besvarelse af spørgsmål 37, at der er en relativt klar be-

tydning af omverdenens syn for arbejdsglæden, med over 50 pct. der er meget enig eller næsten 

helt enig, og samlet næsten 90 pct. der er mere enig en uenig i udsagnet.  

Fortolkning: Resultatet peger relativt klart på, at der mangler en central parameter ift. forudsæt-

ningerne for den rationelle teoris optimale virkning – nemlig ledelse. Kendskabet til afdelingens 

konkrete mål er meget varierende – og involveringen i fastsættelsen er meget begrænset. Det in-
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dikerer, at betingelserne for at agere rationelt og i overensstemmelse med den retning, som er 

ønsket fra ledelsen, er dårlige.  

Også i et socialkonstruktivitisk perspektiv er resultaterne problematiske. For omverdenens opfat-

telse betyder tilsyneladende ganske meget for lægerne, hvilket indikerer at de i overensstemmel-

se med sensemaking-tilgangen løbende spejler sig og skaber mening gennem bl.a. omverdenens 

syn. Og her mangler der så tilsyneladende en ledelse, og dermed den part, der skulle formen me-

ningskonstruktionen fx ved at tegne omverdenen op, og omsætte centrale styringsmål til konkre-

te mål og resultater der giver mening for de ansatte.  

Det er bemærkelsesværdigt, at der en så markant kønsforskel i holdningen. Det kunne bl.a. give 

grundlag for en (meget) forsigtig antagelse om, at kvindelige læger er mere i overensstemmelse 

med en socialkonstruktivistisk tilgang om en løbende meningsdannelse end de mandlige læger.  

6.5 Grundlag for systemisk evalueringsstyring  

Gennemgangen af teorien bag systemisk evalueringsstyring i kapitel 2 og afsnit 5.3.1 ovenfor for-

klarede konceptet og gengav, at en kerne i SEG er sammenligninger (benchmarks) og transparens 

med fokus på bl.a. problemløsning, øget læring og konkurrence, samtidig med at der med en fag-

lig forankring skabes rum til innovation. På den baggrund blev udledt to teser:  

� Der vil være en forståelse i sundhedsfaglige kredse for, at offentliggørelse af resultater er et gode, når 

hensigten er læring – modsat en performance-management hensigt om at resultatstyre. 

� Der vil i sundhedsfaglige kredse være en opfattelse af, at der er behov for mere lokal frihed og innova-

tionsrum med afsæt i hvad der virker – frem for centrale kvalitetsstandarder. 

 

Teserne er testet gennem spørgsmål til holdningen til at offentliggøre forskellige slags resultater 

og spørgsmål til oplevelsen af central regulering hhv. decentralt råderum til innovation, jf. tabel 

6.12. 

 

Tabel 6.12 Test af hypotese: Der er i sundhedsfagli ge kredse forståelse af offentliggørelse mhp læring  og ønske om mere lo-

kal frihed og innovationsrum med afsæt i hvad der v irker 

(pct. -fordeling) 
1 

(ikke-
enig) 

2 3 4 5 6 
(meget 
enig) 

N 

17. Jeg mener at oplysninger om behandlingsresultater først og 
fremmest er relevante for klinikere, ikke alle andre 13% 21% 23% 13% 27% 4% 48 

18. Jeg har forståelse for, at oplysninger om behandlingsresultater 
skal være offentligt tilgængelige som grundlag for patienterne  6% 4% 19% 17% 32% 21% 47 

19. Jeg har forståelse for, at nogle økonomioplysninger skal være 
offentligt tilgængelige som grundlag for politisk opfølgning 0% 4% 13% 23% 33% 27% 52 

40. Jeg mener principielt, at en styring med afsæt i hvad der virker, 
er rigtig på sundhedsområdet  0% 2% 10% 20% 45% 24% 51 

38. Der er i min dagligdag plads til udvikling af nye behandlingsme-
toder   19% 13% 21% 26% 15% 6% 53 

41. Jeg oplever generelt at regulering fra centralt hold unødigt ind-
snævrer mit faglige råderum 6% 6% 13% 30% 26% 19% 53 

 

  

Analysen viser, at der enighed om et fagligt udgangspunkt i hvad der virker (sp. 40). Det er ikke 
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overraskende, men nuanceres yderligere når man inddrager besvarelsen af sp. 17-19. Her fremgår 

måske mere overraskende, at opbakningen til benchmarking ikke forsvinder i takt med, hvor bredt 

offentliggørelsen sker. Tværtimod synes der bred accept både af, at behandlingsresultater skal 

være tilgængelige for patienterne (sp. 18) og at økonomioplysninger skal være tilgængelige som 

grundlag for opfølgning (sp. 19). 

Kønnet spiller ind, idet mænd i noget større omfang end kvinder deler synspunktet om at der er 

plads til innovation. Kun 27 pct. af kvinderne er mere enige end uenige heri – mod hele 61 pct. af 

mændene. Herudover spiller alder og køn ikke ind. 

I forhold til plads til innovation viser analysen, at der i et vist omfang er plads til udvikling af nye 

behandlingsmetoder (sp. 38) – men at råderummet ses indsnævret via central regulering (sp. 41). 

85 pct. af respondenterne er mere enige end uenige heri. Alder og køn spiller ikke ind – udover 

det relativt markante forhold, at meget få af de ældre læger over 50 år finder sig indsnævret af 

central regulering. Hvor 67-88 pct. af lægerne i aldersgrupperne under 50 har dette synspunkt, 

deles det kun af hhv. 0 og 35 pct. i aldersgrupperne 50-59 år og +60 år.  

Går man lidt dybere ind i holdningen til, hvad der virker som afsæt, tegner motivationen til at på-

virke holdningen, jf. tabel 6.13.  

Tabel 6.13 Motivationens betydning for holdning til  det der virker som afsæt på sundhedsområdet   

(pct. -fordeling) 
1 

(ikke-
enig) 

2 3 4 5 6 
(meget 
enig) 

N 

40. Jeg mener principielt, at en styring med afsæt i hvad der virker, er rigtig på sundhedsområdet 

Hvis indstillet på ofre hvis samfundsnytte (sp. 27) 0% 0% 0% 8% 58% 33% 24 

Hvis ikke indstillet på ofre hvis samfundsnytte (sp. 27) 0% 4% 19% 30% 33% 15% 27 

Hvis tro på pligter frem for egne hensyn (sp. 28) 0% 0% 3% 19% 56% 22% 32 

Hvis ikke tro på pligter frem for egne hensyn (sp. 28) 0% 5% 21% 21% 26% 26% 19 

Hvis offentlig service opfattes som en pligt (sp. 30) 0% 0% 3% 21% 47% 29% 34 

Hvis offentlig service ikke opfattes som en pligt (sp. 30) 0% 6% 24% 18% 41% 12% 17 
 

  

Billedet er, at respondenterne er lidt mere tøvende i forhold til at tage afsæt i det der virker, jo 

lavere intrinsisk motivation de har. Ser man isoleret på de respondenter der er fuldt enig eller 

næsten enig (værdi 5 og 6) er andelen på 91, 78 og 76 for respondenter med høj intrinsisk moti-

vation, mens den er 48, 54 og 53 for respondenter med lavere intrinsisk motivation. Det er en lidt 

overraskende sammenhæng.  

Fortolkning: Det står centralt i den systemiske styringstænkning at tage afsæt i benchmarking og 

offentliggørelse af tal – på forskellige niveauer afhængigt af fokus. Det er reelt en styringstænk-

ning, som er afledt af det rationelle perspektiv. Derfor er det bemærkelsesværdigt, at analysen så 

relativt klart synes at pege på, at den styringsfilosofi er acceptabel – også når det gælder bench-

marking af andet end de faglige resultater, fx økonomi. Opbakningen til benchmarking forsvinder 

heller ikke i takt med, hvor bredt offentliggørelsen sker. Tværtimod synes der bred accept både 
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af, at behandlingsresultater skal være tilgængelige for patienterne og at økonomioplysninger skal 

være tilgængelige som grundlag for opfølgning. 

Det er sidepointe, at graden af public servicemotivation synes at spille ind på holdningen til, om 

der skal tages afsæt i det der virker. En forsigtig antagelse kan her være, at de lavere intrinsisk 

motiverede er mere rationelle omkring, at flere hensyn må inddrages, fx økonomi, mens de højt 

intrinsisk motiverede har en mere ren tankegang omkring det faglige som den eneste parameter.    

Et andet element i den systemiske tænkning er plads til innovation, plads til at udvikle resultater 

fra neden – så der dermed parallelt med et standardiserings- og akkrediteringsfokus også sikres 

decentralt råderum, som det bl.a. afledes af NPM-tænkningen. Her peger resultatet på, at en så-

dan tilgang vil vinde gehør, da et betydeligt flertal (med undtagelse af de ældre læger) i dag ser 

deres råderum indsnævret som følge af for stor central regulering.  
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7 Konklusion  

Den beskrivende analyse viser, at styringen på sundhedsområdet i dag er præget af styringsred-

skaber rundet af det rationelle og pragmatiske perspektiv, med en meget klar dominans af det 

bureaukratiske paradigme og NPM – dvs. paradigmer afledt af det rationelle, med fokus på cen-

tralisme, standarder, styrbarhed, kontrol og effektivitet (det bureaukratiske) og markedet, kon-

kurrence, benchmarking og brugerorienterede løsninger (NPM).   

Denne dominans betyder, at det er så meget desto vigtigere, at instrumenterne ’virker rigtigt’ i 

forhold til at sikre maksimal performance fra de ansatte. Og her spiller motivationen ind.  

Den rationelle teori, som den nuværende styring er rundet af, peger på, at (ekstrinsiske) incita-

menter, frihed og ledelse er de centrale parametre for motivation og realisering af resultater. De 

offentligt ansatte er styret af egennytte, og motivationen er derfor ikke drevet af professionel etik 

og altruisme, men af økonomiske incitamenter og belønning efter resultater. Incitamenter med 

straf- og belønningsmekanismer appellerer til egeninteressen i at opnå bedre løn, højere status 

osv. Frihed/decentralisering sikrer individet handlefrihed ift. proces – dvs. hvordan man vil nå må-

let. Og en klar ledelse sikre planer og styring mod realisering af målene.  

Et socialkonstruktivistisk perspektiv tilsiger derimod, at de offentligt ansatte i høj grad er motive-

ret via en indre (intrinsisk) motivation og altruisme (public service motivation). Derfor behøver 

man ikke etablere eksterne (ekstrinsiske) incitamenter for at skabe maksimal performance – 

tværtimod vil brugen af stærke ekstrinsiske styringsredskaber nedbryde den intrinsiske motivati-

on. Mening skabes via sprog og samspil mellem individer, herunder en understøttende ledelse 

der omsætter styringen i en fælles fortælling. 

En konklusion af analysen er, at den på den ene side bekræfter en betydelig public service mo-

tivation hos lægegruppen. Lægerne har således en meget høj og entydig motivation fra jobbet i 

sig selv – idet motivationen dog først og fremmest handler om personlig tilfredsstillelse (bl.a. 

spændende job), mens den mere altruistiske og offer-afledte public service motivation slår lidt 

mindre klart igennem.  

Men omvendt er en konklusion fra analysen samtidig, at analysen ikke kan bekræfte en tese 

om, at de nuværende styringsinstrumenter (akkreditering, økonomiske incitamenter, frit valg 

og benchmarking), der alle i større eller mindre udstrækning er rundet af en rationel tænkning, 

opfattes som meget kontrollerende eller som udtryk for mistillid.  

Analysen bekræfter en (negativ) sammenhæng mellem de ekstrinsiske styringsredskaber og den 

indre motivation – hvor læger med høj public service motivation har et mere negativt syn på sty-

ringsinstrumenterne, som i højere grad opleves som kontrollerende, og som udtryk for urimelig 

konkurrence. En forsigtig antagelse kan her være, at de lavere intrinsisk motiverede er mere rati-

onelle omkring, at flere hensyn må inddrages, fx økonomi, mens de højt intrinsisk motiverede har 

en mere ren tankegang omkring det faglige som den eneste parameter, og derfor i højere grad 

oplever styringsredskaber, der ikke har rod direkte i det faglige, som forstyrrende.    
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Men det samlede billede er, at instrumenterne ikke opfattes som kontrollerende. Det er ikke det 

samme som at instrumenterne opleves som direkte understøttende for det faglige. Her er bille-

det, at akkreditering og benchmarking opleves som understøttende, mens det ikke gælder øko-

nomiske incitamenter og frit valg. Her er det interessante (forsigtige) billede så også bare, at de 

ikke-understøttende instrumenter heller ikke synes at blive indoptaget i den daglige praksis.  

Samlet kan ovenstående give anledning til en konklusion om, at de rationelle styringsredskaber 

på sundhedsområdet i dag – måske lidt overraskende – i nogen udstrækning synes accepteret 

af lægerne, uanset deres høje indre motivation. Samtidig synes den faglige identitet så stærk, at 

de instrumenter, der ikke direkte opleves at understøtte det faglige, ikke helt optages i den 

daglige praksis. I henhold til egen udlægning lader lægerne således ikke økonomiske incitamenter 

forstyrre, selv om de mere generelt ’oplever’ at de forstyrrer.  

Det resultat er lidt anderledes, end en tilsvarende belysning af oplevelsen af kontrol ifm. styrings-

edskaber på undervisningsområdet (obligatoriske elevplaner), der viser klare risici for negativ på-

virkning af den indre motivation som følge af en oplevelse af redskabet som kontrollerende (17).  

Resultatet kan også derfor understøtte en tese om, at lægegruppen som rundet af den naturvi-

denskabelige, rationelle tænkning – og som modsætning til stort set alle større personalegrupper 

på det offentlige velfærdsområde – intuitivt har en vis forståelse for de rationelt afledte paradig-

mer, først og fremmest det bureaukratiske men også NPM-paradigmerne.  

Med endnu større forsigtighed kan billedet reelt understøtte en mere rationalistisk afledt tese 

om, at lægerne er drevet af egennytte, hvorfor de ekstrinsiske styringsredskaber og incitamenter 

vil virke rigtigt. Et billede af en vis ’knaves’-adfærd hos lægerne bekræftes måske også via billedet 

fra praksissektoren, hvor de økonomiske incitamenter (i modsætning til på sygehusområdet) di-

rekte påvirker lægens indtjening, og hvor billedet er, at de virker. 

Ovenstående resultater betyder i et socialkonstruktivistisk perspektiv en mindsket risiko for, at in-

strumenterne nedbryder motivationen. Og det mindsker generelt den betydelig værdikonflikt til 

staten, der udpræget har afsæt i en hierarkisk statsmodel med vægt på regler kombineret med 

den responsive statsmodel med kendetegnende vægt på produktivitet og brugerbehov. Lægernes 

motivationsunivers synes således relativt ’robust’, også ift. ekstrinsiske incitamenter. 

Derfor er én konklusion afledt af ovenstående, at det ikke isoleret set giver anledning til væ-

sentlige ændringer i styringen. Særligt i lyset af, at den beskrivende analyse også viser, at sund-

hedsområdet har karakteristika, der gør brugen af de rationelle styringsredskaber velbegrun-

det: Området har generelt set gode standardiseringsmuligheder. Og output er nemt at måle – 

idet der dog er et udviklingsbehov ift. mere outcome-baserede mål.  

Perspektivet med konkurrencestaten – og det deri liggende yderligere styrkede fokus på stan-

darder og konkurrencedygtig effektivitet i serviceproduktionen – understøtter også isoleret set 

behovet for en fortsat vægtning af de rationelt afledte instrumenter.  

Det store politiske fokus og de alvorlige konsekvenser ved svigt viser et mindre grundlag for bru-

gen af NPM i sin mere rene form – med markedsløsninger og indkapsling i kontraktstyrede sel-
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skabskonstruktioner på arms længe af det politiske niveau. Men det understøtter også isoleret set 

den nuværende vægtning i styringen.   

Omvendt er en anden konklusion, at det faglige verdensbillede i lægestanden er så stærkt, at 

det taler for en forstærket indsats for at sikre, at de styringsredskaber, der anvendes på sund-

hedsområdet, kan kobles til det faglige, og opleves som sådan af lægerne. Flere af instrumen-

terne opleves ikke at understøtte det faglige. Og hvis ikke instrumenterne ’indoptages’, er risi-

koen, at de enten ignoreres eller skader mere end de gavner. 

Der synes en selvstændig udfordring i at opnå bedre accept af konkurrence i forhold til at afbø-

de potentielt negative virkninger på motivationen. 

Samtidig er det en selvstændig og klart billede af behov for en styrket ledelse. Fra et rationalistisk 

perspektiv en klar ledelse, der udmønter styringsmål i planer og sikrer retning for de ansatte i 

forhold til realisering af målene en væsentlig forudsætning for optimal virkning. Også i et social-

konstruktivistisk perspektiv er ledelse central – her i højere grad som den part, der former me-

ningskonstruktionen fx ved at tegne omverdenen op, og som dermed omsætter centrale sty-

ringsmål til en fælles fortælling, der giver mening for de ansatte.  

Her peger analysen på, at der synes et fravær af klar ledelse på sygehusene – den ledelse, der 

måtte udøves, fanges i hvert fald ikke op i analysen. Kendskabet til afdelingens konkrete mål er 

meget varierende. Involveringen i fastsættelsen er meget begrænset. Og nye styringsredskaber 

og reformer er ikke ledsaget af klare ledelsesmæssige rammer ved implementeringen. Et delbille-

de er, at kvinder tilsyneladende er mere perceptive i forhold til ledelse eller manglen på samme, 

da oplevelsen af manglet ledelse her er markant større end for mænd – i øvrigt den eneste meget 

markante kønsforskel i hele undersøgelsen.  

Analysen peger videre på, at omverdenens opfattelse tilsyneladende betyder meget for lægerne, 

hvilket indikerer at de i overensstemmelse med sensemaking-tilgangen løbende spejler sig og 

skaber mening gennem bl.a. omverdenens syn.  

Resultatet indikerer dermed en konklusion om, at der er et fravær af ledelse, og at betingelser-

ne for at agere rationelt og i overensstemmelse med den retning, som er ønsket fra ledelsen, 

dermed er dårlige. Og at der i et socialkonstruktivistisk perspektiv tilsvarende mangler en ledel-

se, der tegner omverdenen op og skaber den fælles fortælling.  

Perspektiverne ift. en styrket ledelse som centralt redskab fremadrettet tegnes op i kapitel 8. 

Men analysen peger i retning af en ledelse, der etableres som en mellemløsning mellem det rati-

onelle perspektiv og det socialkonstruktivistiske perspektiv – som en mellemposition, der på den 

ene side sikrer klar retning og målstyring, og som samtidig på den anden side skaber en klar for-

ankring til det faglige gennem fælles fortælling/meningsskabelse, og som også overlader lidt fri-

hed til de konkrete processer, dvs. med fokus på rammerne, ikke detailstyring.  

Ovenstående indebærer en række delkonklusioner om (relativt) rationelt drevne læger, der ac-

cepterer de rationelle styringsinstrumenter, men med massiv forankring i det faglige og en vis re-
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sistens ift. styring, der ikke opleves at understøtte faglighed. Og hvor ledelse i en form, der skaber 

retning, men som også skaber fortælling og sikrer lokal frihed, synes afgørende.  

Systemisk evalueringsstyring er et koncept, som er rundet af den rationalistiske tænkning med fo-

kus på benchmarking og løbende evaluering – mens om også har klart afsæt i det faglige, og som 

italesætter behovet for innovationsrum for de ansatte.  

Analysen viser eksplicit en betydelig potentiel opbakning til et sådant koncept. Analysen viser så-

ledes, at stor accept af benchmarking – også når det gælder benchmarking af andet end de faglige 

resultater, fx økonomi. Opbakningen til benchmarking forsvinder heller ikke i takt med, hvor 

bredt offentliggørelsen sker. Tværtimod synes der bred accept både af, at behandlingsresultater 

skal være tilgængelige for patienterne, og at økonomioplysninger skal være tilgængelige som 

grundlag for opfølgning. Hvilket igen understøtter tesen om en betydelig forståelse for rationel 

styring. Opbakningen synes også underbygget af, at et betydeligt flertal (med undtagelse af de 

ældre læger) i dag ser deres råderum indsnævret som følge af for stor central regulering.  

Derfor er min konklusion, at konceptet systemisk evalueringsstyring isoleret set vil have rigtigt 

gode muligheder og potentiale som en samlet ’tredje vej’ mellem det rationelle/NPM og noget 

mere motiverende, socialkonstruktivistisk præget. I praksis kan flere af de nuværende instru-

menter indpasses i konceptet – som så i praksis kan være bidragende til en fælles fortælling om 

forankring i det faglige og en samtidig realisering af plads til innovation, indenfor rammerne af 

en fortsat rationalistisk præget styring.  

Omstillingen og fortællingen vil i givet fald skulle være en gradvis ’udviklingshistorie’, hvor de 

økonomiske incitamenter fastholdes, men i en nedtonet og mere bred form, tilknyttet den 

benchmarkede performance og dermed i højere grad fagligt opkoblet. Og hvor ledelse gradvist får 

en mere klar defineret rolle – inklusive øget frirum lokalt i takt med udrulning og resultater.  

Ovenstående resultater er i hovedsagen baseret på den spørgeskemaundersøgelse, jeg har gen-

nemført til afdækning af motivation og holdninger. Respondenterne omfatter lægerne på tre af-

delinger på tre af de større sygehuse (Køge, Odense og Hvidovre), der er fordelt på tre regioner, 

men som ikke i øvrigt er udvalgt repræsentativt. Materialet er omtrent repræsentativt med hen-

syn til alder og køn for alle sygehuslæger, dog med en mindre overrepræsentation af ældre læger 

og af mænd set ift. landstallene. Resultater og konklusioner skal tages med dette forbehold.  

I det følgende kapitel 8 tegner jeg mere specifikt perspektiverne af ovenstående konklusioner op i 

forhold til ledelse, og søger samtidig en kobling til den aktuelle diskurs for forvaltningspolitisk 

tænkning.   
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8 Perspektiver  

Jeg vil med afsæt i det foregående forsøge at optegne tre perspektiver: 

a) Et overordnet perspektiv i forhold til den aktuelle forvaltningspolitiske diskurs for styrin-

gen af den offentlige sektor – herunder overførbarhed af resultater fra sundhedsområdet 

til andre offentlige områder. 

b) Et perspektiv for ’styringscentreret’ eller det strategiske ledelsesniveau – hvad er læren 

for min ageren og for Finansministeriet som styringsaktør.  

c) Et perspektiv for den decentrale ledelse på sygehuset – hvad er læren i forhold til at finde 

balancen mellem rationelt og socialkonstruktivistisk afledt ledelse af lægerne.  

a) Perspektivet i forhold til den aktuelle forvaltningspolitiske diskurs 

Den nuværende forvaltningspolitiske diskurs uden for centraladministrationen er bl.a. udtrykt ved 

det oplæg til en ny dansk forvaltningspolitik, som en række forskere fremlagde i 2012 (12), sup-

pleret af Produktivitetskommissionens 3. rapport fra 2013 (10, 19).  

Et gennemgående træk i begge udspil er, at motiverede medarbejdere er centralt for at fremme 

den effektivitet og innovation, der er nødvendig i lyset af det økonomiske pres på den offentlige 

sektor. Den motivation fordrer metodefrihed lokalt, styringsredskaber skal være meningsfulde for 

medarbejderne og fremme innovation, og ledelsen skal opkvalificeres. Der slås herunder et stort 

slag for decentralt politisk prioriteringsrum med afsæt i lokale behov, de offentlige opgaver anta-

ges komplekse, og der ønskes et opgør med et syn på de ansatte som egennyttemotiverede.  

Diskursen fremhæver, at den nuværende NPM-influerede styring har givet gode resultater. Men 

taler samtidig for en balancering, med afsæt i et billede af, at styringen er gået for vidt og har ført 

til række negative resultater: mistillid mellem niveauer, fragmenterede institutioner, detailregler 

der hindrer innovation og fleksible løsninger, skævvridende tælleregimer, uretfærdige afregnings-

systemer – og fremme af egennyttemaksimerende ansatte.  

Jeg vurderer på den ene side, at mine konklusioner understøtter en række de centrale operati-

ve tiltag i det forvaltningspolitiske oplæg. Det gælder bl.a. 

• Fremme og opkvalificere velinformeret, fokuseret og strategisk ledelse  

• Målstyring som giver mening for de ansatte, styringsredskaber skal være meningsfulde 

• Forbedre kommunikationen såvel internt som eksternt 

• Skabe grundlag for innovation som en løbende aktivitet.  

På den anden side vurderer jeg ikke, at min analyse kan understøtte et billede af en styring, der 

er gået for vidt. I forlængelse heraf er der elementer i produktivitetskommissionens udspil og 

særligt det forvaltningspolitiske oplæg, som jeg er usikker på.  

Det gælder bl.a. at man iht. oplægget ”skal fastholde og styrke frihedsgraderne og pluralismen i 

den decentrale opgavevaretagelse”, og at ”det på lokalt niveau er nødvendigt at styrke det politi-

ske lederskab, så de folkevalgte kan skabe klare målsætninger, skarpe politiske prioriteringer samt 

en effektiv, legitim og demokratisk løsning af de mange og vanskelige opgaver”. Hertil kommer 
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”behovet for at nedtone konkurrenceelementet på en række velfærdsområder”. (alle citater er 

uddrag af forvaltningsoplægget). 

Produktivitetskommissionen og for så vidt også udspillet om en konkurrencestat har tilsvarende 

et perspektiv om en fremtid med decentrale institutioner, der styres på resultater og ikke proces-

ser. Produktivitetskommissionens formand taler bl.a. om en nødvendig ’kulturændring’, hvor an-

svaret for fejl og problemer pålægges de offentlige ledere frem for det politiske niveau, hvilket 

også i hans optik er en opgave (og kulturændring) for medierne (21).     

Min analyse viser på sundhedsområdet en relativ accept af de rationalistisk afledte instrumenter 

– med den bibetingelse, at de først opleves direkte understøttende, når de opleves at have en 

forankring til det faglige. Sundhedsområdet har samtidig været præget af, at der tidligt – allerede 

tilbage i 1990’erne – blev påbegyndt en kurs med en stigende standardisering og outputmåling, 

bl.a. afledt af de alvorlige konsekvenser ved fejl (som gør den politiske margin lille), en vis evidens 

for at nogle processer er bedre end andre, og muligheder for at opgøre output.    

Det kan være en større udfordring på de kommunale velfærdsområder, fx det sociale område og 

ældreplejeområdet, som er knap så naturvidenskabeligt prægede. 

Men det skisma, der måske tegner sig, og som også har betydning ift. hvordan jeg selv – og Fi-

nansministeriet – agerer ift. den fremadrettede indretning af styringen både på sundhedsom-

rådet og de kommunale velfærdsområder, er i mine øjne en diskussion om nationale standar-

der og krav sat overfor decentralt polisk og fagligt råderum.  

Den problematik optegnes tit forsimplet som valget mellem statslig detailregulering og bureau-

kratiske tælleregimer sat overfor demokratisk decentral prioritering og respekt for individuelle 

og fagligt baserede løsninger. For diskussionen burde måske mere klart handle om, hvordan 

man får den bedste service (outcome) af de midler, der bruges i den offentlige velfærdsservice.  

For at fastholde et maksimalt prioriteringsråderum for de decentrale aktører taler et isoleret 

budgetfokus. Få bindinger på modparten giver alt andet lige en reduceret pris i en forhandling. 

Hertil kommer argumenter om, at den decentrale tværgående prioritering risikeres at blive er-

stattet af (uhensigtsmæssig) og silobaseret statslig detailregulering fra ressortministerier.  

Men det er ikke det samme, som at decentralt prioriteringsråderum sikrer den mest effektive 

brug af de offentlige ressourcer. Der er således ikke noget, der tilsiger, at fx en kommune er en 

optimal enhed til prioritering endsige effektiv drift. Eller at opgaveløsningen samlet set er billig. 

Tværtimod kan det være en antagelse, at når man overlader prioritering og serviceniveau mv. 

til 98 kommuner, er det en falsk tryghed, som sikrer budgetoverholdelse, men som samtidig be-

tyder, at outcome er overladt til de meget individuelle skøn hos en kommunalforvaltning og ik-

ke mindst de fagprofessionelle.   

Resultatet er betydelige forskelle i tilgang, omkostninger og effektivitet. Forskelle, som måske 

knap så meget afspejler lokale prioriteringer på et oplyst grundlag, som de afspejler manglende 

styringspres i forhold til at bruge effektive og standardiserede løsninger.  
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For man ved reelt ikke, hvad man får for pengene. For kritikken af detailstyring og ukomplette 

mål kommer allerede når man begynder at måle eller sætte fx standardkrav. Derfor er bundlinjen, 

at man ikke stiller krav til, endsige måler eller ved, hvad man får ud af ressourcerne.  

En antagelse kan være, at den (centrale) politiske accept af forskelle også på andre serviceom-

råder udover sundhedsområdet vil kunne blive mindre og mindre. Og at kravene til produktivi-

tet vil stige. Det kan tilsige, at en styring, der sætter relativt faste standarder for den ansattes 

opgaveløsning, og som nøje registrerer output (outcome) af indsatsen, kun lige er begyndt.  

Proceskrav kan i den forbindelse måske også vurderes mindre kritisk: Som en proxy for kvalitet, 

som derfor er velbegrundede, indtil man har meget komplette mål for kvaliteten. En afvisning 

af proceskrav til fordel for lokale løsninger tilsiger omvendt, at der er lige så mange rigtige må-

der at tilrettelægge og gennemføre ældrepleje på (fx proces, minimumsstandarder) som der er 

ældre, kommuner eller hjemmehjælpere.  

I det lys synes der kun begrænset belæg for en høj vægtning af decentralt politisk råderum til at 

fastsætte varierende serviceniveauer, ligesom det måske kan være problematisk at stille de of-

fentligt ansatte i udsigt, at fagautonomien er på vej tilbage, jf. retorikken bag tillidsdagsordenen. 

Tværtimod kan man måske sætte spørgsmålstegn ved, i hvilket omfang den bureaukratiske og 

NPM-afledte styring, som er fremherskende på sundhedsområdet i dag, reelt set endnu er taget 

rigtig i brug på de andre store velfærdsområder, fx skole- og børnepasningsområdet.  

Diskussionen på sundhedsområdet er lige nu, om det meget begrænsede reelle politiske råderum 

i regionerne er tilstrækkeligt til at fastholde en selvstændig decentral demokratisk forvaltning, el-

ler om man skal lave en mere centralt styret konstruktion, der er målrettet effektiv drift. Den di-

skussion kunne måske på sigt også blive aktuel i forhold til andre områder.    

b) Perspektiv et for ’styringscentreret’ eller det strategiske ledelsesniveau  

Finansministeriet som styringsaktør er meget positivistisk orienteret. Min analyse (som i sig selv 

har et mere hermeneutisk præg jf. indledningen) peger jf. ovenfor på, at den styringstilgang og de 

afledte rationelle styringsinstrumenter også fremadrettet vil kunne være kernen i styringen – som 

instrument til at sikre både produktivitet og outcome. Analysen understøtter herunder, at der er 

et grundlag for at sikre en forankring af de rationelt afledte styringsinstrumenter hos lægerne.  

Et perspektiv kan være, at denne forankring i det faglige fordrer, at hensynet til motivation og 

mere socialkonstruktivistisk inspirerede tiltag med fordel også søges indoptaget i styringen.  

Det synes centralt, at der sikres et øget fokus på den faglige forankring eller ’forståelse’ af sty-

ringen. De offentligt ansatte læger er iht. analysen til en vis grad egennyttemotiverede, men 

der er også et betydeligt element af public service motivation. Og selvom lægerne synes robu-

ste ift. påvirkning, indoptages ikke-fagligt forankrede styringsredskaber tilsyneladende dårligt.  

Analysen peger på den mulige tredje vej i form af systemisk evalueringsstyring som ramme for Fi-

nansministeriets/statens styringstilgang. I praksis kan hovedparten af de nuværende rationalistisk 

afledte instrumenter indpasses.  
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Perspektivet for en brug af systemisk evalueringsstyring er, at tænkningen i praksis kan være 

rammen for en fælles fortælling om forankring i det faglige og realisering af plads til innovation 

– indenfor rammerne af en fortsat rationalistisk præget styring. De økonomiske incitamenter 

fastholdes, men tilknyttes i højere grad performance og dermed faglig opkobling på resultater.  

Tilgangen harmonerer med det forvaltningspolitiske oplægs tanker om, at innovation skal være 

en systematisk og integreret del af aktiviteten i den offentlige sektor. Og benchmarking forståel-

sesmæssigt præsenteret som ’feedback’ til det kliniske personale.   

Centralt står uao. et øget fokus på ledelse, jf. også nedenfor om perspektivet på decentralt plan.  

At kommunikationen omkring styringsredskaberne, og forankringen heraf hos de sundhedsfaglige 

grupper, er central – og at motivation godt kan gå hånd i hånd med en (overvejende rationalistisk 

afledt) regulering og styring, konstateres også i en nyere samlet publikation om kvaliteten i sund-

hedsvæsenet (16), hvor det vurderes, at styrket regulering kan gå begge veje ift. ledelseskraften 

og det kliniske personales innovationslyst – det afhænger af, hvad det er for en holdning, som den 

regulerende part udviser overfor målgruppen, og derved af de virkemidler der tages i anvendelse. 

Produktivitetskommissionen og kredsen bag det forvaltningspolitiske oplæg fremhæver det 

samme: Kommunikationen og medarbejdernes opfattelse af styringsredskaberne er afgørende.  

Det forvaltningspolitiske oplæg peger så samtidig på, at målstyring, evaluering, borgerfokus og 

ledelse er en naturlig del af hverdagen og derfor ikke længere er et pejlemærke. Her kan et an-

det perspektiv være, at de nævnte elementer fortsat vil være de centrale pejlemærker, det er 

kun lige begyndt.  

Udfordringen er en styring, som åbner for øget frihed i klinikken – også til at imødekomme øget 

borger(patientinddragelse) – uden at slippe presset i forhold til effektivitet og standarder.  

Mit personlige perspektiv er at bruge ovenstående i udviklingen af styringen på sundhedsom-

rådet. Derigennem kan der også være et perspektiv i forhold til den generelle styringstænkning.  

Finansministeriet har aktuelt opprioriteret den forvaltningspolitiske dagsorden, bl.a. som element 

i en samlet moderniseringsindsats målrettet den offentlige sektor. Her vil styringstænkning og 

perspektiver fra sundhedsområdet blive bragt i spil i forhold til at påvirke den samlede tænkning. 

Styringen af regioner (sundhed) og kommuner er også lagt sammen organisatorisk, med deraf føl-

gende perspektiver for gensidig påvirkning af tilgangen på de to områder.      

c) Perspektiv for den decentrale ledelse på sygehuset  

Analysen peger relativt klart på et behov for styrket ledelse af lægerne. Det budskab understøttes 

af den forvaltningspolitiske diskurs, jf. ovenfor, og bl.a. også af den tidligere statsministers person-

lige rådgiver Erik Juhl (tidl. overlæge og sygehusdirektør), der i sin afrapportering fra en rundrejse i 

dansk sygehusvæsen i 1997 (18) som hovedanbefaling peger på fokus på ledelse:  

• Der skal sikres klare ledelseskrav, i særdeleshed omkring de kliniske målsætninger. 

• Manøvrerummet for ledelserne udvides. 
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• Faglighed som faktor styrkes blandt ledelserne og det kliniske personale, når forandringer 

motiveres.  

Min analyse peger ikke på, at der slet ikke er nogen ledelse i dag. Men den ledelse, der er på kli-

nikniveauet, evner tilsyneladende ikke at sætte klar retning, så lægerne har blik for målet, evner 

ikke at inddrage de ansatte i målfastsættelsen, og evner ikke at skabe den fælles fortællling/over-

sættelse af styringsreformer.   

Mit perspektiv for den fremadrettede ledelse kan tentativt være en ledelse, der etableres mel-

lem det rationelle perspektiv og det socialkonstruktivistiske perspektiv – som en mellempositi-

on, der på den ene side sikrer klar retning og målstyring, og som samtidig på den anden side 

skaber en klar forankring til det faglige gennem fælles fortælling/meningsskabelse, og som også 

overlader lidt frihed til innovation, dvs. med fokus på rammerne, ikke detailstyring.  

Omskrevet måske en ledelse, der oversætter omverdenens krav til standarder, som de fagprofes-

sionelle forstår. I praksis kan det måske betegnes som en slags ’faciliterende ledelse’, andre ter-

mer kan være lederen som ’forandringsagent’ – men det er en selvstændig (og stor) diskussion, 

som ligger udenfor denne afhandling.  

Den faciliterende ledelse vurderes også at være i god tråd med tænkningen fra systemisk evalue-

ringsstyring. Dels vil den lokale ’rammestyring’ kunne rumme en øget vægt på innovationsrum. 

Men den vil også kunne skabe bro til fx benchmarking og brug af data i styringen ved fx at facilite-

re adgang til uddrag af data, dvs. sikre sortering i de store datamængder og derigennem sikre 

feedback på alle registreringerne og samtidig stille udvalgte styringsrelevante dele til rådighed for 

den konkrete kliniske praksis.  

Dokumentation er både generelt og specifikt på sundhedsområdet en helt central ledelsesopga-

ve, som instrument til såvel målstyring og tilfredsstillelse af omverdenens krav – og som instru-

ment og forudsætning for den faglige udvikling via bedste praksis, udbredelse af innovative til-

gange osv.  

Ift. feedback til de fagprofessionelle kan den systemiske evalueringsstænkning måske også bruges 

til at italesætte den omvendte feedback eller kommunikation fra de fagprofessionelle – som del i 

inddragelsen og fastsættelsen af mål, og som integreret del af en innovationskultur, der fremmer 

de gode resultater fra konkrete forsøg og løfter dem op til fx landdækkende praksis.     

Der kan lokalt også ligge nogle konkrete udfordringer i en koordination og alignment mellem le-

delsesniveauerne fx på et sygehus – så sygehusledelsen/institutionsledelsen på sin side i højere 

grad bliver synlig og stiller krav og faciliterer afdelingsledelsens styring (bl.a. ved at bidrage til 

oversættelse af udefrakommende regulering, til facilitering af data osv.). Mens afdelingsledelsen 

tilsvarende skal være mere klar og synlig – og på sin side skal facilitere forankringen af styringen 

hos klinikerne, understøtte databrugen osv.  
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English summary  
The Danish healthcare system is confronted by two challenges: There is a strong pressure for bet-

ter performance on quality and efficiency, due to indications of quality problems and regional dif-

ferences in results, limited future funding and a growing demand. And there is a cross-pressure in 

governance, where on the one hand demands for high quality across hospitals and regions would 

legitimize a strong central control and adherence to fixed standards, and where on the other 

hand current discourse on public governance speaks for increased local freedom and room for in-

novation as a preample for an effective public service.  

Both challenges lead back to the design of governance in health care – and how this design se-

cures maximum performance from the clinical staff. This thesis seeks to address the issue of mo-

tivation in this regard. The point of departure for the thesis is the assumption that the support of 

motivation is an important factor in securing performance in health care. Is present governance in 

healthcare rightly constructed as to secure motivation and maximum performance from the clini-

cal staff – or are there grounds for adjustment, where governance instruments with more em-

phasis on motivation is brought into play.  

The form is triangulation, where I assess what rational theory and social constructivist theory say 

on the effect on motivation from the different governance instruments in Danish health care.  As 

motivation in health care is not very thoroughly handled in the literature, the approach is to a 

large extent hermeneutic with attempts to present different understandings from the results of 

the analysis. The thesis and analysis falls in two parts:  

Part I (chapters 3-5) consists of descriptive and characterising analysis, where the present gov-

ernance paradigms are mapped, where the possible conflict of interests and values between state 

and local levels is assessed, where rational theory and social constructivist theory is outlined as to 

what supports motivation, where the perspectives of systemic evaluation governance as a possi-

ble third way is considered, and where health care is analysed as to its readiness for the use of 

new public management inspired instruments.  

Part II (chapter 6) consist of an analysis of what motivates doctors, how do they respond to the 

different types of current governance instruments in health care – and what does this imply in re-

gard to motivation seen from a rational perspective and a social constructive perspective. The ba-

sis is a survey conducted in three Danish hospitals (Odense, Køge og Hvidovre), consisting of 41 

questions on motivation and attitude towards the current governance instruments, testing my 

hypothesis derived from the theories in chapter two.   

Chapters 7 forms the conclusions. The descriptive analysis indicates that governance in the health 

sector today is characterized by instruments from the rational and pragmatic perspective, with a 

very clear dominance of the bureaucratic paradigm and NPM-market/contract. The analysis of 

motivation confirms a significant public service motivation in clinical staff. Doctors have a very 

high motivation from the job itself – as the motivation, however, first and foremost is about per-

sonal gratification, while the more altruistic and victim-derived public service motivation comes a 

little less clear through. The analysis cannot confirm though a theory that the current manage-

ment instruments (accreditation, financial incentives, free choice and benchmarking), which are 
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all to a greater or lesser extent are rounded from rational thought, are perceived as very control-

ling or as an expression of distrust. The analysis confirms a (negative) correlation between the ex-

trinsic management tools and the intrinsic motivation. But the overall picture is that the instru-

ments are not seen as controlling. It is not the same as the instruments are perceived as directly 

supportive of it professional. Here is the image is, that accreditation and benchmarking is experi-

enced as supportive, while this does not apply to economic incentives and free choice.  

This gives rise to a conclusion that the rational management tools in the area of health care today 

to some extent seem accepted by doctors, regardless of their high intrinsic motivation. At the 

same time, the professional identity seems so strong that the instruments that are not directly 

experienced to support quality, do not seem to be absorbed in the daily practice. This could sup-

port a supposition that doctors, rounded from natural science, and as opposed to other major 

public sector staff-groups, has a certain understanding of the rationally derived paradigms. With 

even more caution, the image can support a more rational derived supposition that doctors are to 

some extent driven by self-interest, why the extrinsic instruments in principle should be justified. 

The results do not indicate that the instruments degrades the motivation, and therefore in isola-

tion do not give rise to fundamental changes in the current steering. The analyses also shows that 

health have characteristics that support the use of rational derived instruments: generally seen 

good standardization options and easy to measure output – all though measuring outcome still 

has development potential. The political focus and the serious consequences of failure shows less 

basis though for NPM in its more pure form – with market solutions and encapsulation in con-

tract-driven companies on arms length from the political level. That the professional values with 

doctors are strong indicates a need for a reinforced effort to ensure that the governance instru-

ments applied to health care can be coupled with quality, and seen as such by the doctors.  

The analysis also points out that there seems to be an absence of clear leadership at the hospi-

tals. Knowledge of the department’s central goals is highly variable. Involvement in the setting of 

these goals is very limited. And new management tools and reforms are not accompanied by 

clear managerial framework of implementation. A partial finding is that women doctors seem to 

be more perceptive on management – and the absence hereof. The analysis suggests further that 

doctors are sensible to outside views, which indicates that doctors are in accordance with the 

sensemaking-thinking. The result therefore indicates, that a precondition to act rationally and in 

accordance with central goals in the form of clear leadership is missing. And that from a social 

constructivist perspective the leadership which represents translates outside expectations in a 

form that makes sense, and which facilitates the common narrative, is equally missing.  

The analysis also shows a significant potential to support a steering concept Systemic evaluation 

governance, which is rounded from rationalist thinking with a focus on benchmarking and con-

tinuous evaluation, but which also have roots in the professional (what works) and articulates the 

need for innovation for the clinical staff. The analysis shows a high degree of support for bench-

marking – also when it comes to benchmarking of other than the professional results, e.g. econ-

omy. Support for benchmarking does also not disappear, if publication is wide as opposed to cli-

nical staff only. Chapter 8 frames perspectives from the findings, part lessons for central and local 

management, part perspectives in regard to the present discourse on public governance.
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Bilag 2. Spørgeskema  
SPØRGESKEMA 

Spørgsmålene handler om arbejdsmotivation og holdning til styringsredskaber på sundhedsområdet.  

Undersøgelsen er et led i et universitetsprojekt (masterafhandling) som prøver at afdække, hvilke styrings-

paradigmer der kendetegner styringen på sundhedsområdet i dag – og hvad det betyder for motivation og 

innovation i ’klinikken’ hos det sundhedsfaglige personale. Spørgeskemaet omdeles til læger på Hvidovre, 

Køge og Odense sygehuse.  Alle besvarelser er fuldstændigt anonyme.   

Angiv med afkrydsning i hvilken udstrækning du er enig i udsagnene. Værdien 1 angiver i meget begrænset 

udstrækning, mens værdien 6 angiver i meget stor udstrækning.  

Udsagn:  1 
(meget 

lidt enig) 

2 3 4 5 6 (me-

get enig) 

Instrument: Kliniske retningslinjer og standarder   
1. Kliniske retningslinjer understøtter kvaliteten i sundhedsbehand-
lingen  

      

2. Jeg følger som hovedregel udmeldte standarder og retningslinjer 
for behandling   

      

3. Akkreditering får mig til at føle at der ikke er tillid til mit arbejde       

4. Standarder tager ikke højde for de konkrete patienter        
5. Akkreditering er mere bureaukrati end fagligt velbegrundet       
Instrument: Økonomiske instrumenter    
6. Jeg lægger altid det faglige til grund og økonomiske virkemidler 
påvirker mig derfor ikke  

      

7. Jeg oplever i mit daglige arbejde, at økonomiske incitamenter 
forskyder fokus fra det faglige  

      

8. Økonomiske incitamenter og sanktioner får mig til at føle at der 
ikke er tillid til mit arbejde 

      

9. Jeg vurderer det er vigtigt med økonomiske incitamenter for at 
fremme høj kvalitet og prioritering i mit daglige arbejde  

      

10. Rammestyring er nødvendig for at sikre prioritering        

11. Jeg oplever at takststyring til en vis grad har ’korrumperet’ 
sundhedsområdet, så penge frem for lægegerningen skaber handling   

      

Instrument: Frit valg   
12. Jeg tror at patientens frie sygehusvalg understøtter en god kvali-
tetsudvikling på sygehusene gennem konkurrencen [omvendt] 

      

13. Jeg vurderer at afregningen af private sygehuse er fair [om-
vendt] 

      

14. Det er ikke muligt at rangordne sygehuse på en fair måde ud fra 
kvalitet i behandlingen  

      

15. De private sygehuse/klinikker har for mange fordele i konkur-
rencen med de offentlige sygehuse   

      

16. Patienternes frit valgs rettigheder får mig til at føle at der ikke er 
tillid til mit arbejde 

      

Instrument: Benchmarking og offentliggørelse  
17. Jeg mener at oplysninger om behandlingsresultater først og 
fremmest er relevante for klinikere, ikke alle andre 

      

18. Jeg har forståelse for, at oplysninger om behandlingsresultater 
skal være offentligt tilgængelige som grundlag for patienterne  

    
 
 

  



 53 

Udsagn:  1 

(meget 

lidt enig) 

2 3 4 5 6 (meget 

enig) 

19. Jeg har forståelse for, at nogle økonomioplysninger skal være 
offentligt tilgængelige som grundlag for politisk opfølgning  

      

20. Jeg oplever ønsker om at offentliggøre behandlingsresultater 
som udtryk for kontrol  

      

21. Sammenligning af behandlingsresultater er vigtigt for at udbre-
de god behandlingspraksis  

      

22. Sammenligning af gennemsnitsomkostninger og produktivitet 
forskyder fokus fra det centrale – kvaliteten af behandlingen  

      

Om motivation generelt 
23. Mit job er spændende       
24. Jeg føler en stor personlig tilfredsstillelse ved at udføre mit job       
25. At gøre en forskel betyder mere for mig end personlige gevin-
ster 

      

26. Jeg synes en stor del af mit arbejde er kedeligt/rutinepræget        
27. Jeg er klar til at give ofre hvis det kan give samfundet nytte       
28. Jeg tror på at man skal sætte sine pligter før egne hensyn       
29. Jeg forbinder generelt politik med noget positivt       
30. Jeg opfatter det at yde offentlig service som min pligt       
31. Jeg har generelt ikke stor respekt for politikere        
Om ledelse, inddragelse og holdninger til styring  
32. Jeg opfatter at de økonomiske hensyn fylder mest i styringen på 
sundhedsområdet i dag 

      

33. Jeg opfatter som hovedregel centrale udspil som irrelevante for 
min dagligdag 

      

34. Jeg opfatter betegnelsen ”new public management” som over-
vejende positiv og velbegrundet regulering på sundhedsområdet  

      

35. Jeg har et godt kendskab til afdelingens og sygehusets centrale 
resultatmål     

      

36. Implementeringen af nye styringsredskaber og reformer er led-
saget af præcise rammer fra min ledelse 

      

37. Omverdenens (politikere, patienter mfl.) positive opfattelse af 
afdelingen og sygehuset spiller en vigtig rolle for min arbejdsglæde    

      

38. Der er i min dagligdag plads til udvikling af nye behandlings-
metoder   

      

39. Jeg oplever at have været involveret i fastsættelsen af afdelin-
gens centrale resultatmål  

      

40. Jeg mener principielt, at en styring med afsæt i hvad der virker, 
er rigtig på sundhedsområdet  

      

41. Jeg oplever generelt at regulering fra centralt hold unødigt ind-
snævrer mit faglige råderum  

      

 

Om dig 

Køn (sæt kryds)          Mand    Kvinde   

Alder (sæt kryds) 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70- 

 

Returner udfyldt skema senest på fredag den 25. oktober til [kontaktperson] (i dueslaget).  

Mange tak for din besvarelse! vh Søren Varder (33924477/s_varder@hotmail.com). 
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Bilag 3. Operationalisering af teser i spørgeskemae t  
Hypotese  Spørgsmål 

Motivation 

9 De sundhedsfaglige grupper har en indbygget betyde-

lig public service motivation/intrinsiske værdier inkl. 

offentligt etos (TBJ)      

• 23. Mit job er spændende 

• 24. Jeg føler en stor personlig tilfredsstillelse ved at udføre mit job  

• 25. At gøre en forskel betyder mere for mig end personlige gevinster  

• 27. Jeg er klar til at give ofre hvis det kan give samfundet nytte 

• 28. Jeg tror på at man skal sætte sine pligter før egne hensyn  

• 30. Jeg opfatter det at yde offentlig service som min pligt 
10 Styringsinstrumenterne i sundhedsvæsnet opfattes 

som kontrollerende snarere end understøttende.  

Kontrol:  
• 3. Akkreditering får mig til at føle at der ikke er tillid til mit arbejde 

• 8. Økonomiske incitamenter og sanktioner får mig til at føle at der ikke er tillid til mit arbejde 

• 16. Patienternes frit valgs rettigheder får mig til at føle at der ikke er tillid til mit arbejde  

• 20. Jeg oplever ønsker om at offentliggøre behandlingsresultater som udtryk for kontrol 

Kvalitet: 
• 1. Kliniske retningslinjer understøtter kvaliteten i sundhedsbehandlingen  

• 8. Jeg vurderer det er vigtigt med økonomiske incitamenter for at fremme høj kvalitet og prio-

ritering i mit daglige arbejde  

• 12. Jeg tror at patientens frie sygehusvalg understøtter en god kvalitetsudvikling på sygehuse-

ne gennem konkurrencen 

• 20. Sammenligning af behandlingsresultater er vigtigt for at udbrede god behandlingspraksis 

11 Økonomisk incitamenter har ’korrumperet’ de sund-

hedsfaglige, så økonomisk belønning frem for læge-

gerning driver handling  

• 7. Jeg oplever i mit daglige arbejde, at økonomiske incitamenter forskyder fokus fra det faglige  

• 9. Jeg vurderer det er vigtigt med økonomiske incitamenter for at fremme høj kvalitet og prio-

ritering i mit daglige arbejde [omvendt]  

• 10. Rammestyring er nødvendig for at sikre prioritering [omvendt]  

• 11. Jeg oplever at takststyring til en vis grad har korrumperet sundhedsområdet, så penge frem 

for lægegerningen skaber handling    
12 Styringsinstrumenterne i sundhedsvæsnet opfattes 

som skabende urimelig konkurrence (fx udvidet frit 

valg) 

• 12. Jeg tror at patientens frie sygehusvalg understøtter en god kvalitetsudvikling på sygehuse-

ne gennem konkurrencen  

• 13. Jeg vurderer at afregningen af private sygehuse er fair  

• 14. Det er ikke muligt at rangordne sygehuse på en fair måde ud fra kvalitet i behandlingen 

• 15. De private sygehuse/klinikker har for mange fordele i konkurrencen med de offentlige sy-

gehuse   

Forudsætninger for rational teori og fortolkningsrammer 

13 Visse af forudsætningerne bag den rationelle teori er 

kun begrænset til stede: 1) Den klare ledelsesmæssige 

styring og omsætning af de overordnede mål, og 2) 

Kendskab og ejerskab til mål og retning hos de sund-

hedsfaglige.  

14 Der er kun i begrænset omfang skabt en fortolknings-

ramme for sygehusene, der tegner omverdenen op – 

og som kobler kravene udefra til de sundhedsfagliges 

’selv’ og som derigennem skaber mening og en ramme 

for handling ift. fælles mål   

• 35. Jeg har et godt kendskab til afdelingens og sygehusets centrale resultatmål     

• 36. Implementeringen af nye styringsredskaber og reformer er ledsaget af præcise rammer fra 

min ledelse 

• 39. Jeg oplever at have været involveret i fastsættelsen af afdelingens centrale resultatmål 

• 37. Omverdenens (politikere, patienter mfl.) positive opfattelse af afdelingen og sygehuset 

spiller en vigtig rolle for min arbejdsglæde    

Systemisk evalueringsstyring 

15 Der vil være en forståelse i sundhedsfaglige kredse for, 

at offentliggørelse af resultater er et gode når hensig-

ten er læring – modsat en performance-management 

hensigt om at resultatstyre 

16 Der vil i sundhedsfaglige kredse være en opfattelse af, 

at der er behov for mere lokal frihed og innovations-

rum med afsæt i hvad der virker – frem for centrale 

kvalitetsstandarder     

• 17. Jeg mener at oplysninger om behandlingsresultater først og fremmest er relevante for kli-

nikere, ikke alle andre 

• 18. Jeg har forståelse for, at oplysninger om behandlingsresultater skal være offentligt tilgæn-

gelige som grundlag for patienterne 

• 19. Jeg har forståelse for, at nogle økonomioplysninger skal være offentligt tilgængelige som 

grundlag for politisk opfølgning  

• 38. Der er i min dagligdag plads til udvikling af nye behandlingsmetoder   

• 40. Jeg mener principielt, at en styring med afsæt i hvad der virker, er rigtig på sundhedsområ-

det  

• 41. Jeg oplever generelt at regulering fra centralt hold unødigt indsnævrer mit faglige råderum  
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Bilag 4. Resultater fra undersøgelse  

Nedenfor hovedresultaterne fra undersøgelsen, med den procentvise fordeling af 

besvarelserne for de enkelte spørgsmål, alle respondenter.  

I den samlede analyse, jf. også SAS-programmet i bilag 5, er foretaget del-udtræk på 

køn, alder, motivation (ud fra variablerne MOT5, MOT6 og MOT8) og forforståelse 

(ud fra variablerne FORF1, FORF2 og FORF3). I alt 20 kørsler.  

Variablerne er oplistet i samme rækkefølge som spørgeskemaet, jf. bilag 2.   

  1 2 3 4 5 6 N 

SYGEHUS 28% 31% 41% 0% 0% 0% 54 

ALDER 11% 19% 17% 39% 15% 0% 54 

KOEN 59% 41% 0% 0% 0% 0% 54 

KLIN1 0% 0% 10% 17% 50% 23% 48 

KLIN2 0% 0% 0% 15% 50% 35% 48 

KLIN3 15% 23% 23% 13% 21% 6% 48 

KLIN4 0% 11% 19% 28% 28% 15% 47 

KLIN5 2% 2% 21% 13% 33% 29% 48 

OEK1 0% 9% 9% 28% 28% 28% 47 

OEK2 17% 17% 19% 15% 23% 10% 48 

OEK3 21% 27% 8% 17% 10% 17% 48 

OEK4 21% 27% 23% 15% 13% 2% 48 

OEK5 4% 13% 44% 27% 9% 2% 45 

OEK6 7% 4% 17% 22% 33% 17% 46 

FRIT1 15% 15% 35% 23% 8% 4% 48 

FRIT2 27% 32% 23% 14% 2% 2% 44 

FRIT3 9% 13% 28% 9% 32% 11% 47 

FRIT4 7% 2% 22% 20% 26% 24% 46 

FRIT5 46% 23% 15% 4% 8% 4% 48 

BEN1 13% 21% 23% 13% 27% 4% 48 

BEN2 6% 4% 19% 17% 32% 21% 47 

BEN3 0% 4% 13% 23% 33% 27% 52 

BEN4 13% 15% 19% 21% 21% 11% 53 

BEN5 2% 6% 13% 23% 28% 28% 53 

BEN6 6% 11% 8% 21% 28% 26% 53 

MOT1 0% 0% 6% 2% 32% 60% 53 
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MOT2 0% 4% 4% 9% 36% 47% 53 

MOT3 0% 0% 16% 18% 33% 33% 51 

MOT4 9% 45% 19% 19% 4% 4% 53 

MOT5 6% 18% 25% 25% 18% 8% 51 

MOT6 4% 14% 18% 35% 20% 10% 51 

MOT7 17% 27% 19% 19% 13% 4% 52 

MOT8 6% 17% 11% 15% 34% 17% 53 

MOT9 4% 15% 17% 21% 21% 23% 53 

FORF1 4% 2% 4% 31% 29% 31% 52 

FORF2 12% 17% 27% 19% 23% 2% 52 

FORF3 35% 33% 23% 6% 2% 0% 48 

RAT1 13% 12% 23% 19% 23% 10% 52 

RAT2 20% 27% 27% 18% 8% 0% 49 

MOT10 2% 9% 2% 34% 40% 13% 53 

SEG1 19% 13% 21% 26% 15% 6% 53 

RAT3 32% 19% 21% 19% 2% 8% 53 

SEG2 0% 2% 10% 20% 45% 24% 51 

SEG3 6% 6% 13% 30% 26% 19% 53 
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Bilag 5. Dataprogram   
DATA raadata;  

INPUT OBS SYGEHUS ALDER KOEN KLIN1 KLIN2 KLIN3
 KLIN4 KLIN5 OEK1 OEK2 OEK3 OEK4
 OEK5 OEK6 FRIT1 FRIT2 FRIT3 FRIT4
 FRIT5 BEN1 BEN2 BEN3 BEN4 BEN5
 BEN6 MOT1 MOT2 MOT3 MOT4 MOT5
 MOT6 MOT7 MOT8 MOT9 FORF1 FORF2
 FORF3 RAT1 RAT2 MOT10 SEG1 RAT3
 SEG2 SEG3 
; 
CARDS; 
OBS1….  
; 
RUN; 
data raadata; 

set  raadata; 
test0= 1; 
test1=(koen= 1); 
test2= 1-(koen= 1); 
test3=(alder= 1); 
test4=(alder= 2); 
test5=(alder= 3); 
test6=(alder= 4); 
test7=(alder= 5); 
test8=(alder= 6); 
test9=(mot5> 3); 
test10= 1-(mot5> 3); 
test11=(mot6> 3); 
test12= 1-(mot6> 3); 

 
test13=(mot8> 3); 
test14= 1-(mot8> 3); 
test15=(forf1> 3); 
test16= 1-(forf1> 3); 
test17=(forf2> 3); 
test18= 1-(forf2> 3); 
test19=(forf3> 3); 
test20= 1-(forf3> 3); 
run; 

ODS TAGSETS.EXCELXP 
file ='C:\Documents and Settings\SVA\Skrivebord\output.xl s'  /*indsæt egen sti*/  
STYLE=minimal 
OPTIONS ( Orientation = 'landscape'  
FitToPage = 'yes'  
Pages_FitWidth = '1'  
Pages_FitHeight = '100'  ); 
%macro svar; 
%do m=0 %to 20; 
proc transpose data=raadata (where=(test&m= 1))  

out=data&m  
name=variable;  
run; 
data dat&m; 
set data&m; 
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svar1= 0; 
svar2= 0; 
svar3= 0; 
svar4= 0; 
svar5= 0; 
svar6= 0; 

run; 
%do n= 1 %to 60; 

data dat&m; 
set dat&m; 
svar1=svar1+(col&n= 1); 
svar2=svar2+(col&n= 2); 
svar3=svar3+(col&n= 3); 
svar4=svar4+(col&n= 4); 
svar5=svar5+(col&n= 5); 
svar6=svar6+(col&n= 6); 

run; 
%end; 
data test&m; 
set dat&m (keep=variable svar1 svar2 svar3 svar4 sv ar5 svar6); 
run; 
proc print data=test&m (obs= 45)noobs;  

run; 
%end; 
%mend; 
%svar; 
quit; 

ods  tagsets.excelxp close ;  

 

 


