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Summary 

In the Mental Health Services, Capital Region of Denmark (RHP), like in the rest of the health care system, a 

number of initiatives that aim to move tasks from one profession to another is launched, and several 

initiatives indicate a continued shift in tasks location across the health care system. This projects aim is to 

examine: 

  

What motivates employees involved in task shifting – and what are the managerial consequences? 

 

The question will be examined through three approaches, which will form the basis for the selection of 

theory, empirical and analytical approach: The individual motivation, leadership and goals and the role of 

the professions. 

 

The project is confined to assessing motivation among nurses and physicians in the Central Visitation (CVI) 

in RHP and nurses training to become nursing specialists in psychiatric centers in RHP. 

 

The project takes on a semi-inductive approach to the use of theories. The theories are serving as prisms 

that allow different observations of the empirical material. The use of theories will force the analysis to 

take certain directions, but the analysis will not attempt to prove or falsify the theories. At the same time 

the project wished to be able to identify other motivation factors not embraced by the chosen theories. 

The theories used as inspiration were: 

 

• Management of Prima Donnas 

• Theories of Public Service Motivation 

• Goal Setting Theory 

• Theory of Professionalization 

The empirical data comprises eight interviews: with one doctor employed by CVI, three doctors working in 

CVI on an hourly basis, two nurses from CVI and two nurses training to become nursing specialists from two 

psychiatric centers. 

 

In analyzing the empirical data, the project used the program NVivo, which provides the opportunity to 

compare coding amongst authors, between the interviews or between coding categories. The data was 

coded with a combination of closed and open coding; the closed coding was inspired by the theories and 

the open coding by other motivational issues that seemed important to the participants. 

 

The project finds that the mark of the individual motivation is the dissimilarities in the group. 

Commonalities were also identified, but the most common feature is that participants are motivated in 

different ways.  

The ideal leader must be able to distinguish his or hers leadership in relation to each individual motivation 

profile. A part from this, every participant calls for a visible, clear, inclusive and open management. An 

inductive analysis across individual profiles furthermore showed that all had two needs in common; time 

enough and to do their job properly. 
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Four respondents had a story of always having wanted to be in the profession. This may indicate, that 

people who report always having wanted to join a certain field, are people who experience a vocation. Such 

narrative may be used as an indicator of the presence of vocation of an employee. In a management 

context, this is interesting, since the presence of vocation according to Hein is strongest in the archetype of 

the prima donna. 

 

Respondents would like to have clear goals that make sense. Most participants felt that a number of the 

current goals of the company are meaningless. Whether goals would actually motivate the employees if 

they were developed with involvement, is not to be answered within this project. 

 

In between the professions there are disputes in relation to task shifting. The nurses understand if doctors 

feel that something is taking from them - but at the same time, they want new tasks that lead to 

development. Doctors generally experience that nurses are good at what they are doing, but not at 

diagnostics, and an assignment in this area is associated with risks for both patients and the profession. 

Both doctors and nurses have clear and consistent ideas about the core values of the profession. Nurses 

refer to “good nursing”, seeing the human being, and focus on the problems/symptoms the individual. 

Caring and compassion are the core values . For doctors, the diagnosis and treatment are the key tasks, and 

both must rely on evidence based facts. 

 

The overall conclusion is that nurses and doctors are motivated by a combination of the above. What 

perhaps dominate the motivation about task shifting is that the nurses are motivated by opportunity of 

developing professional skills and experiencing new professional challenges, while the doctors are 

motivated by retaining the core of the professional field, to maintain the monopoly. 

 

Both the nurses and doctors motivations are characterized by their profession and the values within it. On 

the other hand, a profession is also characterized by the individuals constituting it. In a managerial context 

it is important to consider that there is a relationship between the individual and the profession's 

motivation, meaning doctors and nurses are motivated differently. Managers therefore have to take into 

account both the profession and the particular employee's motivation profile.  

 

Finally, which appears to be important for all, is getting enough time to complete tasks properly. 

There are managerial challenges in how "enough time" should be understood, and what will it take to do 

the job "properly". The manager needs to explore the company's understanding of "enough time" and 

"properly" and compare it with the individual's understanding of what "enough time" and "properly" 

means. The application of knowledge about what motivate professions may guide, but it is the individual 

motivation that holds the essential potential. 
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Baggrund 

I Region Hovedstadens Psykiatri (fremover RHP) er der igangsat en række tiltag, som sigter på at flytte 

opgaver, der traditionelt var været løst af en faggruppe til at skulle varetages af andre faggrupper. Flere 

tiltag peger i retning af, at der fortsat vil ske et skift i opgavers placering i sundhedsvæsenet. Processen 

betegnes typisk som opgaveglidning, opgaveoverdragelse eller opgaveflytning. 

 

”Task shifting is the name now given to a process whereby specific tasks are moved, where 

appropriate, to health workers with shorter training and fewer qualifications.[…]By reorganizing the 

workforce in this way, task shifting can make more efficient use of existing human resources and ease 

bottlenecks in service delivery. Where further additional human resources are needed, task shifting 

may also involve the delegation of some clearly delineated tasks to newly created cadres of health 

workers who receive specific, competency-based training”  

(WHO, 2008; s. 7-8) 

 

Ifølge WHO, indebærer processen dermed, at der flyttes opgaver fra medarbejdere med ét 

uddannelsesniveau til medarbejdere med et lavere uddannelsesniveau og færre kvalifikationer med henblik 

på bedre ressourceanvendelse.  

 

I Danmark har speciallægemangel været et erkendt problem siden Sundhedsstyrelsen (2006) udgav 

”Lægeprognosen for udbuddet af læger i perioden 2004 – 2025”. I den senest offentliggjorte statistik 

(Sundhedsstyrelsen, 2013), peger prognoserne på en mere positiv udvikling. Det formodes, at der generelt 

vil blive uddannet flere speciallæger i fremtiden, men stadig ikke nok til at dække det anslåede 

samfundsmæssige behov. For enkelte specialer, heriblandt psykiatrien, vil der fortsat være en mangel eller 

endda øget mangel på speciallæger frem mod 2035. Dette afspejles allerede i den nuværende situation i 

RHP, hvor der aktuelt er 58 ubesatte speciallægestillinger ud af 348 (Ugeskrift for læger, 23.09.13).  

 

Mangel på ressourcer kan dermed være en af de bærende årsager til at igangsætte initiativer, som sigter på 

at flytte opgaver fra læger til andre sundhedsfaglige, hvilket der i Region Hovedstaden og RHP ses flere 

eksempler på. 

 

Etableringen af akuttelefonen 1813 d. 30. januar 2012, hvor borgere kan ringe ved akut opstået sygdom og 

blive guidet til relevante regionale tilbud, er ét eksempel på opgaver, som flyttes fra læger til 

sygeplejersker. Ved telefonerne sidder primært specialuddannede sygeplejersker som vurderer borgenes 

behov, men samtidig er der speciallæger tilstede, som inddrages ved tvivl. Fra 1. januar 2014 overtog 1813 

også den funktion som vagtlægeordningen tidligere havde, hvilket betyder, at borgere, som har brug for 

lægehjælp udenfor egen praktiserende læges åbningstid skal henvende sig til 1813. Baggrunden for 

initiativet var et ønske om at udnytte kapaciteten i regionens akutmodtagelser bedre, ved at allokere 

borgeren derhen, hvor ventetiden er kortest, og den specifikke lægefaglige eksperthjælp til stede.  

 

Et andet eksempel er uddannelsen af triagesygeplejersker på regionens somatiske hospitaler. I 2012 blev en 

lignede uddannelse etableret i RHP. Triagesygeplejerskerne vurderer patientens umiddelbare 

behandlingsbehov i akutmodtagelserne med henblik på at koordinere den efterfølgende indsats. Det 
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betyder at sygeplejersken, ud fra en række kliniske parametre, foretager en vurdering og prioritering af 

patientens behandlingsbehov, herunder hvor hurtigt patienten har behov for at blive set af en læge.  

Intentionen er at sikre et flow i patientbehandlingen og udnytte de lægefaglige ressourcer bedst muligt.  

 

I RHP blev der i efteråret 2013 etableret en psykiatrisk behandlersygeplejerskeuddannelse. Første hold 

sygeplejersker begyndte på modul 1 i vinteren 2013, og sidste del af uddannelsen vil foregå i foråret 2014. 

Sygeplejersker med denne uddannelse kan selvstændigt igangsætte og afslutte visse typer af behandling. 

Det betyder blandt andet, at patienter, som henvender sig i en akutmodtagelse med mindre skader, kan 

blive behandlet af en behandlersygeplejerske og gå hjem uden at have talt med en læge.   

Formålet er at anvende sygeplejefaglige ressourcer til at udføre opgaver, der hidtil har været varetaget af 

læger.   

 

Det seneste eksempel på opgaveflytning, er i RHP’s centrale visitation (fremover CVI). CVI har siden 2011 

været bemandet med speciallæger, som på baggrund af en henvisning, der sendes fra patientens egen 

læge, visiterer patienter videre til de forskellige behandlingstilbud i RHP.  Pr. 1. januar 2014 begyndte CVI 

endvidere at indkalde til klinisk visitation. Det betyder, at patienten kan indkaldes til en afklarende samtale, 

hvis det ud fra henvisningen ikke er tydeligt, om patienten skal visiteres til behandling.  

Der er ansat specialsygeplejersker, som gradvist skal overtage visitationsopgaverne fra speciallægerne og 

foretage den kliniske visitation, således at de kan varetage de fleste af opgaverne fra 1. september 2014, 

hvor udredningsretten træder i kraft (Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed, 04.06.13). Der vil, som i 

1813, fortsat være speciallæger ansat i CVI, der har ansvaret for de komplicerede udredningsforløb, og som 

sygeplejerskerne konsulterer ved tvivl. 

 

Alle de nævnte tiltag indebærer, at der flyttes opgaver fra en højt uddannet faggruppe, speciallægerne, til 

en faggruppe med en mellemlang videregående uddannelse, specialsygeplejerskerne svarende til WHO’s 

definition på opgaveflytning.  

 

Tiltagene har endvidere det til fælles, at opgaverne, der skal varetages af de nye opgaveejere, er meget tæt 

på speciallægernes kerneopgave; diagnostik og behandling. Især førstnævnte indtager en central plads i 

lægernes opgaveportefølje, og opgaveflytning, som indebærer diagnostik, kan derfor blive mødt med kritik, 

som da Forbrugerrådet og Lægeforeningen rettede bekymrede henvendelser til Sundhedsstyrelsen i 

forbindelse med oprettelsen af 1813 (Danmarks Radio, marts 2013).  

Kritikken gik på, at sygeplejersker ikke har erfaring og kompetencer til at visitere akutte patienter, hvilket 

kunne betyde, at for mange patienter ville blive viderevisiteret til akutmodtagelserne, i stedet for at opsøge 

egen læge, og medføre overbelastning og længere ventetid for alvorligt syge. 

Med udvidelsen af 1813 funktionen, 1. januar 2014, hvor den erstattede den tidligere vagtlægeordning 

blomstrede modstanden op igen, blandt andet i form af speciallæger, som ringede for at forstyrre eller 

chikanere personalet (Danmarks Radio, 14.01.14).  

 

I RHP har tiltagene omkring opgaveflytning endnu ikke ført til offentlig debat, men internt i organisationen 

møder initiativerne kritik fra forskellige fronter. Flere centerchefer fra de psykiatriske centre er imod, at 

specialsygeplejersker skal overtage opgaver fra speciallægerne. Heller ikke blandt udviklingscheferne, som 

er de sygeplejefaglige ledere på de psykiatriske centre, er der enighed om, hvilke opgaver, der kan flyttes 
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fra læger til sygeplejersker. Diskussionerne går primært på, hvilke kompetencer behandlersygeplejerskerne 

i de psykiatriske centre og specialsygeplejerskerne i CVI skal have, men også om dette er den rette løsning 

overhovedet. 

Overstående bygger på forfatternes observationer fra deltagelse i møder og samtaler med ledere og 

personale, som er involveret i udviklingen af tiltagene.  

 

Opgaveflytning fra speciallæger til andre faggrupper, her koncentreret omkring sygeplejersker, møder altså 

tilsyneladende kritik og modstand fra flere fronter. Samtidig er det et tiltag, som vælges af regioner og 

hospitalsledelser i forsøget på at kompensere for speciallægemanglen, sandsynligvis fordi sygeplejersker er 

en ressource, som er mere tilgængelig, og det er hurtigere at videreuddanne sygeplejersker til at kunne 

varetage lægefaglige opgaver, end at forsøge på at ændre speciallægers uddannelsessystem eller kapacitet.  

Hvis strategien skal kunne gennemføres, forudsætter det, at der er medarbejdere med mellemlange 

videregående uddannelser, her sygeplejersker, som har lyst til at påtage sig andre opgaver, end dem de er 

uddannet til. Endvidere forudsætter det, at de speciallæger, som skal dele eller overdrage opgaver, er 

indstillet på det nye samarbejde med sygeplejerskerne omkring varetagelsen af opgaverne. 

 

Nærværende opgave ønsker på den baggrund at undersøge, hvad der motiverer sygeplejersker og læger 

som er involveret i opgaveflytning. Både hvad der generelt motiverer læger og sygeplejersker, men også 

hvad der får sygeplejersker til at have lyst til at overtage lægefaglige opgaver – og på den anden side, hvad 

der motiverer speciallægerne at ville dele eller holde fast på opgaverne?  

Hvad er det, som motiverer sygeplejerskerne til at tage ekstra kurser eller uddannelse for at kunne påtage 

sig andre opgaver, end dem de er uddannet til? Er det kompetenceløftet som motiverer? Er de kørt træt i 

de ”gamle” opgaver, og vil bare gerne prøve noget nyt? Er det ”kaldet” – et ønske om at hjælpe andre, som 

motiverer? Hvad motiverer speciallægerne til at afgive opgaverne eller holde på dem? Skyldes en mulig 

modstand, at sygeplejersker er en anden faggruppe? Er det frygten for at miste status? Eller ligger helt 

andre motivationer bag de to faggrupper? 

 

Opgavens fokus på opgaveflytning fra speciallæger til sygeplejersker er valgt, fordi den ene af forfatterne, 

som leder af CVI, er direkte involveret i projektet om opgaveflytning fra speciallæger til sygeplejersker, og 

har det ledelsesmæssige ansvar for de specialsygeplejersker, som skal overtage lægefaglige opgaver. Den 

anden forfatter har det overordnede ansvar for, at RHP lever op til gældende krav i standarder og 

vejledninger samt for patientsikkerhed, og har dermed en interesse i, at opgaveflytning ikke medfører 

kvalitetsforringelser. Samtidig er sidstnævnte forfatter, leder af en medarbejder, som er stærkt involveret i 

udviklingen af behandlersygeplejerskeuddannelsen, og har derigennem fulgt diskussionerne omkring hvad 

der er egnet til opgaveflytning mellem de to faggrupper.  

 

Udover de ledelsesmæssige udfordringer, som forfatterne konfronteres med i forbindelse med 

opgaveflytning, er begge forfattere optaget af, hvad der generelt motiverer vidensmedarbejdere i 

sundhedsvæsenet, og hvordan motivationen opretholdes. 
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Problemformulering 

Det præsenterede problemfelt leder frem til det overordnede spørgsmål, som afhandlingen søger at 

besvare:  

Hvad motiverer personale, som er involveret i opgaveflytning – og hvilken betydning har det for ledelsen? 

 

Opgaven undersøger, hvad der generelt motiverer læger og sygeplejersker, men også den specifikke 

motivation forbundet med opgaveflytning. Spørgsmålet søges belyst, via tre undersøgelsesspørgsmål, som 

forfatterne mener på forskelligvis kan have betydning for motivationen, der kommer til udtryk på 

arbejdspladsen. 

 

 

 

Begrebsafklaring 

• Begrebet motivation forstås ikke ud fra en bestemt teoretisk vinkel, men vil blive fortolket gennem 

udvalgte teorier eller delelementer fra disse, styret af det empiriske materiale.  

 

• Opgaveflytning er i denne opgave, når der flyttes opgaver fra læger til sygeplejersker. 

 

• Personale betyder læger og sygeplejersker. I opgaven vil ordet læge blive anvendt synonymt med 

speciallæge og psykiater, ligesom sygeplejerske anvendes synonymt med specialsygeplejerske, 

visitationssygeplejerske og behandlersygeplejerske.  

 

• Med ”ledelsen” menes den daglige ledelse af medarbejdere i opgavens undersøgelsesfelt – læger 

og sygeplejersker. 

 

• Profession anvendes synonymt med faggruppe, om de to faggrupper som indgår i opgaven; læger 

og sygeplejersker. 

 

• Vidensmedarbejder anvendes synonymt med højt specialiseret medarbejder og respondenter 

anvendes synonymt med interviewede. 

 

Den individuelle 
motivation

Hvad kendetegner 
den enkeltes 
motivation?

Ledelse og mål

Hvilken rolle 
spiller mål, 

indflydelse og 
ledelse? 

Professionens 
rolle

Hvilken 
betydning har 
professionen i 

forhold til 
motivation?
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Afgrænsning 

De forskellige niveauer i sundhedsvæsenet kan have forskellige motiver til at se opgaveflytning som en 

løsning. At motivationen for opgaveflytningen skulle være Sundhedsstyrelsens prognose om, at der i flere 

år ud i fremtiden fortsat vil mangle speciallæger, er således blot et af budene.  

Et andet motiv kunne være, at det vil være forbundet med en betydelig økonomisk gevinst at flytte 

lønudgiften fra speciallæger til specialsygeplejersker. Opgaveflytning kan i dette perspektiv ses som et 

resultat af en relativt simpel cost/benefit analyse, hvor der ikke (nødvendigvis) tages hensyn til en mulig 

kvalitetsforringelse. Opgaveflytning vil her være et styringsmæssigt tiltag, der sikrer bedst mulig udnyttelse 

af ressourcer med et klart fokus på økonomisk outcome. 

Motivationen for at flytte sundhedsfaglige opgaver, kan også være drevet af de faglige organisationer, som 

ønsker en udvidelse til faget og dermed tilføre medlemmerne et større kompetenceområde.  

Der kan sikkert findes flere grunde end de foreslående, men det ligger udenfor denne opgaves fokus.  

 

Når ejerskabet til den centrale viden, her diagnostik og behandling, flyttes fra medarbejdere med højt 

uddannelsesniveau til medarbejdere med mellemlange videregående uddannelser, må det på en eller 

anden måde påvirke sundhedsvæsenet. Et aspekt, som det på sigt vil være meget relevant at undersøge.  

Da opgaveflytning stadig er et relativt nyt tiltag i RHP og der ikke er data, som kan påvise, hvilke betydning 

opgaveflytningen har for kvaliteten af de sundhedsfaglige ydelser, vil dette perspektiv ikke indgå i denne 

opgave.  

 

Forfatterne ønskede at inkludere et antal sygeplejersker og læger fra 1813, men det lykkedes ikke at 

etablere kontakt til ledelse eller personale. Der var på dette tidspunkt massiv negativ pressedækning af 

1813 i medierne, som kan være grunden til, at personalet ikke ønskede at deltage i interviews, på trods af, 

at det i henvendelsen var gjort tydeligt, at det var motivationen omkring opgaveflytning, der er opgavens 

interessefelt, samt at de ville optræde anonymt. I Dagens Medicin, har der været flere artikler, hvor ansatte 

fra 1813, udtaler sig om deres arbejde. Forfatterne overvejede om artiklerne kunne indgå i empirien, men 

vurderede at det ikke ville give mening, da der var for få udtalelser.  

 

Opgaven er derfor afgrænset til at omhandle motivationen blandt de læger og sygeplejersker, som er 

involveret i opgaveflytning i RHP enten i CVI eller som behandlersygeplejersker. 

  



8 
 

Opgavens struktur 

Opgaven har en semi-induktiv tilgang til besvarelsen af problemformuleringen, hvor udvalgte teorier bruges 

som inspiration til besvarelse, men det er empirien, som vil være styrende for, hvor meget disse bringes i 

spil. Da teorierne netop tjener som baggrundstæppe, vil forfatterne i tilgangen være åbne for andre 

motivationsfaktorer, som ligger ud over de valgte teorier.  

Problemformuleringen med de tre undersøgelsesspørgsmål er styrende for opgavens opbygning. Det 

betyder, at det er disse, som teoriafsnittet bygges op omkring, ligesom empirien, den senere analyse og 

endelige konklusion bygger på disse tre.. 

Hvert kapitel indledes med en kort introduktion, som overordnet beskriver formål og indhold. Metoderne 

som er anvendt i opgaven, vil blive præsenteret løbende, så det følger opgavens flow, som vist herunder.   

Afhandlinger på Master of Public Governance skal afsluttets med en refleksion over egen ledelsesmæssig 

udvikling. Forfatterne har valgt at afspejle denne udvikling gennem en dialog, hvor omdrejningspunktet er 

såvel det samlede uddannelsesforløb som nærværende opgave. 

 

  

Diskussion af metode og data 

Personlig ledelsesmæssig 
udvikling 

Allan og Gitte 

Mål og Ledelse 
Analyse og konklusion 

 

Individuel motivation 
Analyse og konklusion 

Professionens 
betydning 

Analyse og konklusion 
 

Analyse 

Problembaggrund og problemformulering 

Præsentation af teorier og udvalgte 
kernebegreber 

Empiri, metode til udvælgelse og indhold 

Analysemetode 

Samlet konklusion 

Perspektivering 
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Valg og operationalisering af teori 

Efter en kort beskrivelse af baggrunden for udvælgelsen af teorierne gennemgås de enkelte teorier, der 

anvendes i opgaven. Det begrundes, hvorfor teorien er valgt samt eventuel kritik. Sidst i afsnittet samles 

kernebegreber – motivationsfaktorer hentet fra de forskellige teorier, som vil danne baggrund for opgavens 

indsamling af empiri og den senere analyse. 

 

Baggrund for udvælgelse af teorierne 

I besvarelsen af problemformuleringen anlægger forfatterne en semi-induktiv tilgang. Det medfører, at de 

teorier, der bringes i spil, tjener som prismer, som muliggør forskellige iagttagelser af det empiriske 

materiale. Teorierne tvinger analysen til at tage visse retninger, men analysen vil ikke forsøge at bevise eller 

falsificere de enkelte teorier. Empiren vil være afgørende for, hvilke dele af teorierne der inddrages i 

analysen, og samtidig vil forfatterne lede efter motivationsfaktorer udenfor de valgte teorier. 

 

Sigtet med opgaven er at undersøge, hvad der motiverer omkring opgaveflytning. Det bliver derfor 

nødvendigt at undersøge, hvordan begrebet motivation kan forstås og komme til udtryk. 

Forfatterne er af den overbevisning, at det er meningsfuldt at tale om motivation, som et fænomen, der 

kan iagttages. Der er ikke tale om en positivistisk tilgang til fænomenet, altså at der er en sandhed om 

motivation, der udelukker andre sandheder. Der er rettere tale om, at forfatterne i forhold til motivation 

har en foranderlig ontologi, hvor forandringen i opfattelsen af fænomenet er betinget af epistemologien.  

 

Da motivation er et fænomen, der ikke kan betragtes direkte, men kun gennem iagttagelse af adfærd eller 

udsagn fra respondenter, anses det ikke for muligt at konkludere entydigt og endegyldigt om fænomenet. 

Dette medfører ikke, at der anlægges en konstruktivistisk vinkel på fænomenet; motivation findes, men kan 

blot ikke observeres direkte. Med andre ord vil der i en vis udstrækning blive svaret, som der bliver spurgt. 

Med Høyers ord (2011; 25), anlægger vi en dåseåbnertilgang til fænomenet, hvor teorien indkredser og 

åbner fænomenet motivation, samtidig med at begrebet ikke kan forstås i sin totalitet. Kernebegreber fra 

teorierne danner dermed baggrund for opgavens spørgeguide, hvilket indebærer, at respondenterne bliver 

ansporet til at svare på en måde, der kan ses ud fra disse teoriers perspektiv. Det empiriske materiale 

afdækker med andre ord udvalgte aspekter af fænomenet motivation, hvilket indebærer, at der er andre 

aspekter af fænomenet, som muligvis ikke trækkes frem i lyset i samme udstrækning. 

 

Valget af teori i opgaven har to formål – dels skal teorien medvirke til at besvare spørgsmålet om, hvad der 

motiverer medarbejdere generelt og i forhold til opgaveflytning, og dels hvilke ledelsesmæssige 

implikationer dette har. Spørgsmålene har et klart fokus på motivation i en arbejdsmæssig sammenhæng, 

og derfor er der valgt en række teorier, som netop har motivation af medarbejdere i fokus. Disse teorier 

kan grupperes således: 

 

• Ledelse af primadonnaer 

• Teori om Public Service Motivation 

• Målsætningsteori 

• Professionsteori 
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Udenfor disse, står en teori, der ikke har undersøgt motivation i en arbejdsmæssig sammenhæng, men 
som danner baggrund for en stor del af den tænkning, der er sket siden teorien blev udviklet i 
1950’erne: 
 
• Maslows teori om behovsstyret motivation 

  

Behovsteori 

Maslow gør op med den fremherskende forståelse af motivation som bestående af to former: Den 

biologiske motivation, som består af selvbevarelse, seksualitet eller aggressivitet, og den som individer 

tilegner sig gennem livet, og som altså er idiosynkratisk for den enkelte.  Sidstnævnte tjener ikke til 

individets eller artens konkrete fysiske overlevelse. Forsøget på skelnen mellem de to former er 

problematisk, men for at understøtte skellet, ansås biologisk motivation som den, der måtte være 

fremtrædende i alle individer, da den var nødvendig for artens overlevelse (Maslow, 1968; vii). De behov, 

der ikke kunne passes ind i selvbevarelse, seksualitet eller aggressivitet, ansås som tilegnede.  

 

Maslow mente, at menneskets behov ikke kan begrænses til at omhandle overlevelse. Mennesket har 

behov, der adskiller sig fra de dyriske. Forskellen til tidligere teoriers syn på de menneskelige behov er, at 

de højere behov ifølge Maslow ikke er tilegnede – de er mennesket iboende, men er skjult bag de mere 

grundlæggende biologiske behov. Først når de biologiske behov er dækket, vil individet forsøge at 

tilfredsstille de højere behov – de egentligt menneskelige behov. Herved opstår grundlaget for den 

hierarkiske opdeling af behov og motivation og dermed den senere meget udbredte behovspyramide. 

Selvaktualisering adskiller sig fra de øvrige behov, ved ikke at opstå ved en mangel, men som et behov for 

vækst, for at udvikle sit potentiale, og kendetegnes ved ikke at kunne blive mættet. Et behov skal ikke være 

dækket, for at der søges tilfredsstillelse af andre behov; behovene kan således på samme tid være dækket 

forskelligt. Maslows opdeling af behov i niveauer kan genfindes hos Hein, som oversætter Maslow på 

følgende måde (Hein, 2009; 72):  

 
Med dette blik på motivation er Maslow en af grundlæggerne af den humanistiske psykologi, der pointerer, 

at mennesket har behov, der er særlige for mennesket, og at disse findes i mennesket fra fødslen. Maslow 

danner baggrund for forståelse af motivation som fænomen, og har med sit fokus på behovet for udvikling 

og på kaldet (1968; 40) også inspireret Heins (2009) teori om ledelse af primadonnaer, som er en af 

opgavens anvendte teorier. 

 

En kritik af teorien må være Maslows sommetider exorbitante udredninger om menneskets indretning og 

opdeling af mennesker i forskellige kategorier (1968; 160). Ifølge Maslow er det kun ganske få mennesker, 

Selvaktualisering

Agtelsesbehov; indre/ydre

Sikkerhedsbehov

Behov for tilhørsforhold

De fysiologiske behov
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som er selvaktualiserende; de beskrives som en slags uopnåelige overmennesker, hævet over almindelige 

behov, de er ikke afhængige af deres omgivelser, de er frie og autonome, søgende efter uopnåelige mål.  

Med en gradbøjning af Maslows kriterier for det selvaktualiserende menneske mener forfatterne dog, at 

hans tanker om en motivation drevet af behovet for udvikling og udfordring virker relevant i en opgave, 

hvor respondenterne kan betegnes som højt specialiserede vidensmedarbejdere. Teorien tænkes derfor ind 

i analysen af den individuelle motivation. Det er også i denne del af analysen, den næste teori, Heins (2oo9) 

ledelse af primadonnaer, vil blive anvendt. 

 

Ledelse af primadonnaer 

Ledelse af primadonnaer tager udgangspunkt i forskning blandt balletdansere på det kongelige teater 

(Hein, 2009). Hein har opstillet fire arketyper, som skulle kunne genfindes på arbejdspladser, hvor der er 

højt specialiserede kreative medarbejdere. Til disse hører, ifølge Hein, blandt andet opgavens respondenter 

; læger og sygeplejersker.  

Villigheden til at bringe ofre er det mest centrale begreb i Heins opdeling af medarbejdere i arketyper. Det 

er størrelsen af villigheden, der sættes som fællesnævneren for de fire arketyper: 

 

Villigheden til at bringe ofre: 

Stor Primadonnaen; styret af et kald og stærke indre værdier. Ser mening i, og får identitet og 

tilfredshed ud af/gennem sit arbejde. 

Præstationstripperen; styret af behovet for at præstere og få anerkendelse, det kan være 

både indre og ydre anerkendelse. 

Pragmatikeren; optaget af work-life balance, henter ikke sin identitet og tilfredsstillelse 

primært fra arbejdet. 

Lav Lønmodtageren; betragter arbejdet som en kilde til ressourcer, og tænker i bidrag-

belønning. Tilfredshed og identitet søges uden for arbejdets rammer. 

  

Det kan diskuteres, om andre fænomener kunne tjene som det spektrum, de fire arketyper spændes ud 

over. Som det kan ses af ovenstående opstilling, kan man også differentiere mellem identitet og mening på 

tværs af arketyperne, eller det kunne overvejes, om værdier kan ses som fællesnævner. Således er 

værdierne styrende for primadonnaen, mens de andre arketyper i forskellige grader tager værdier til sig, 

eller lader sig styre af værdier.  

 

Kaldet er specielt og specifikt for primadonnaen, og har ifølge Hein fire karakteristika: 

• Følelsen af at tjene et højere formål 

• Dedikation – forfølgelse af høje standarder, som er selvvalgte 

• Søgen efter mening – gennem at gøre en forskel 

• Følelse af forpligtelse – som medfører høj grad af disciplin 

Om kaldet siger Hein (2009; 204): 

 

”Kaldet er en eksistentiel motivationsfaktor hos primadonnaen. Det er ikke noget, en leder kan skabe. 

En leder kan lutre kaldet og give det retning, en leder kan vække det hensygnende kald til live, og en 
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leder kan kvæle kaldet. Det er kaldet, der får primadonnaen til at beskæftige sig med sit fag, og det er 

kaldet, der vækker værdier, idealer og ambitioner til live.”  

 

Kaldet er således tæt knyttet til mening og identitet, men også til værdier. Hvis en medarbejder føler sig 

kaldet, og dermed i Heins teori vil være en primadonna, vil dette stille særlige krav til ledelse, ligesom de 

andre arketyper fordrer forskellige ledelsesmæssige tilgange.  

En kritik af teorien kunne være, at anvendelsen i en ledelsesmæssig sammenhæng forudsætter, at det er 

muligt at ”placere” de ansatte i de fire arketyper. Som Hein også påpeger, vil mange individer bære præg af 

flere arketyper, ligesom nogle vil tillægge sig primadonna-agtig adfærd uden at være det, hvilket kan gøre 

en kategorisering vanskelig.  Tilretning af den ledelsesmæssige adfærd i forhold til arketyperne kan med 

andre ord være udfordrende. Måske kan arketyperne ses som permeable eller dynamiske og som 

afhængige af, hvor i livet den enkelte er. Man kan også forestille sig, at medarbejdere ikke er den ene eller 

anden type, men at medarbejderne indtager forskellige roller og positioner, som er kontekstafhængige. 

Generelt kan man sige, at kritikken kan tage form af en diskussion om ”trait or state”. Altså hvorvidt der er 

tale om træk ved medarbejderne, eller der er tale om tilstande eller positioner, som medarbejdere befinder 

sig i, og som kan veksle over tid. Hein fremfører da også, at medarbejdere kan skifte position, 

primadonnaen kan agere lønmodtager. 

 

Hvor Heins teori omhandler motivation blandt medarbejdere i alle brancher, koncentrerer Public Service 

Motivation (fremover benævnt PSM) sig om den kontekst, opgavens undersøgelsesfelt er en del af, -den 

offentlige sektor.  

 

Teori om Public Service Motivation 

Som eksponenter for denne teori er valgt Le Grand, Andersen & Pedersen samt Perry. Alle beskæftiger sig 

med motivation i den offentlige sektor: Andersen & Pedersen beskæftiger sig med begrebet PSM, hvilket er 

et begreb, der er udviklet af Perry, mens Le Grand har dannet sin egen teori, som inddeler offentlige 

ansatte i Riddere og Lejesvende.  

 

Le Grand ser, som Hein, ofring som et vigtigt element. Men ridderen er ikke bare er villig til at ofre sig - 

ofret er i en vis udstrækning nødvendigt, det er en del af tilfredsstillelsen, at ofre. Ydelsens værdi falder hos 

ridderen, hvis denne kompenseres for sine handlinger. Det skal understreges, at Le Grand argumenterer 

for, at en vis kompensation er acceptabelt – dette kan tjene som en påskønnelse af det offer, som ridderen 

bringer. En for stor kompensation resulterer i, at ridderen ikke længere ofrer sig, men faktisk kompenseres 

for sine handlinger. På dette tidspunkt vil ridderens præstation bliver ringere. Præstationen vil igen bedres, 

hvis kompensationen fortsætter med at stige. Det skyldes at ridderen bevæger sig fra at være ridder (hvor 

ofret er centralt) til at blive lejesvend (hvor lønnen er central). Ledelsesmæssigt er udfordringen at 

definere, hvem der skal belønnes, og hvordan. En udfordring, der også indeholder etiske elementer: Er det 

rimeligt at undlade at betale mennesker for deres indsats, fordi man ved, at det holder deres præstation 

oppe? 

 

Le Grand er også optaget af, om offentlige ansatte har et særligt værdisæt, og konkluderer, at altruismen 

findes og trives. Der kan skelnes mellem to forskellige former for altruisme ”act-relevant knights” og ”act-
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irrelevant knights”. For den ene ridder vil det være tilstrækkeligt, at personen med behov for hjælp får 

hjælp (act-irrelevant), mens det for den anden ridder, er vigtigt at være med til at give denne hjælp 

personligt (act-relevant). Dette perspektiv er interessant, da opgavens respondenter er ansatte i 

sundhedsvæsenet, hvor ydelsen består i at hjælpe andre (patienter). Hvis det er vigtigt for alle at være act-

relevant, kan det medføre en form for ejerskab i forhold til patienten, som ikke nødvendigvis fremmer den 

samlede behandling. 

 

I slægt med Le Grands riddere og lejesvende, er teorien om PSM. Andersen og Pedersen beskriver PSM som 

værende en delmængde af prosocial motivation, der defineres som handlinger, hvis mål er at gavne andre 

end en selv (og ens familie og omgangskreds) (Andersen & Pedersen, 2014; 14). PSM er prosocial 

motivation, hvor motivationen består i at levere offentlige ydelser og kan opdeles i fire karakteristika: 

 

 
(Andersen & Pedersen, 2014; 52) 

 

James T. Perry har bidraget betydeligt til udformningen af PSM i 90’erne, hvor bevægelsen væk fra et syn 

på offentligt arbejde, som et område der skal kontrolleres og styres af andre end de rent fagprofessionelle, 

var i gang (Perry, 1996/1997). Gennem udvikling af et måleinstrument, et spørgeskema, som blev besvaret 

af offentligt ansatte, konkluderer Perry, at PSM er et fænomen, som indeholder de fire karakteristika. I en 

række sammenhænge analyserer Perry PMS – interessant er afsættet i en forestilling om kaldet. På sin vis 

er Perrys forskning et forsøg på at konceptualisere forestillingen om, at offentlige ansatte har et særligt 

etos eller et kald (Perry, 1996; 5). Ifølge Perry er PSM netop et udtryk for, at der findes en særlig offentlig 

motivationsprofil.  

 

Som det fremgår af ovenstående skema, er viljen til at ofre sig et af kendetegnene ved PSM. Ofring spiller 

også en rolle hos både Le Grand (ridderen) og hos Hein (primadonnaen). I PMS forstås dette, som 

villigheden til at erstatte personlig vinding, for at yde service til andre (Perry, 1996; 7). Det virker tæt 

beslægtet med Le Grands forståelse af ofring, hvor Hein mener, at ofret ikke nødvendigvis skal bringes til 

nogen - det også kan være for ”sagen”. 

 

Den følelsesbaserede motivation i forbindelse med at gøre noget godt for andre kaldes Compassion, og 

betegner både et moralsk standpunkt om godgørenhed og en emotionel tilstand, der opnås gennem 

godgørende handlinger overfor enkelte individer. Dette fænomen omtales også hos Le Grand i forbindelse 

med dikotomien act-relevant/act-irrelevant, hvor det netop er centralt for act-relevant ridderne at udføre 

•Pligt- og loyalitetsbaseret motivation for at levere 
offentlige ydelser og derved gøre noget godt for 
samfundet

Commitment to the public interest 
(CPI)

•Følelsesmæssigt baseret motivation for at gøre noget 
godt for andre og samfundet

Compassion (COM)

•Motivation til at forbedre de politiske beslutninger for at 
gøre det bedre for andre og samfundet

Attraction to public policy making 
(ATP)

•Vilje til at tilsidesætte egne behov til fordel for at hjælpe 
andre og/eller samfundet via levering af offentlige ydelser

Selv-sacrifice (SS)
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handlingen selv, for at opnå den følelsesmæssige belønning gennem udførelsen. Hos Andersen & Pedersen 

kaldes dette for den indre opgavemotivation (Andersen & Pedersen, 2014; 14).  

 

Optagethed af specifikt at ville levere offentlige ydelser, for derigennem at gøre noget godt for samfundet 

(CPI), er et særligt træk ved mennesker med PSM. Her er fokus altså ikke på at gøre noget for individet, 

men på at gøre noget for samfundet. Dette omtales af Le Grand som pligtfølelse. Det er interessant, at 

Perry har fundet en sammenhæng mellem indtægt og PSM: Jo højere indkomst, jo lavere PSM. Dette kunne 

ifølge Perry indikere, at forestillingen om, at rige mennesker eller mennesker med høj indtægt skulle være 

mere generøse i forhold til donationer og forpligtelse overfor samfundet bør genovervejes (Perry, 1997; 

191). 

 

PSM indeholder også ATP (motivation til at forbedre de politiske beslutninger), men da nærværende 

opgave er fokuseret på motivationen hos klinikere i forbindelse med opgaveflytning, spiller ATP en mindre 

rolle. Det skal nævnes, at Perry gør opmærksom på, at der kan være et dobbeltsidigt forhold mellem 

professionerne og lovgiverne: De professionelle virker på den ene side til ikke at være synderligt optaget af 

at fremme de politiske beslutninger, mens de på den anden side med deres forholdsvis stærke sæt af 

værdier, har været med til at præge opbygningen af den offentlige sektor, og det særlige sæt af værdier 

som kendetegner denne. Professionerne er med andre ord med til at opbygge og vedligeholde PSM, 

samtidig med at de udgør en risiko eller trussel for lovgiver eller ejer af de offentlige institutioner i og med, 

at de professionelle muligvis er mere optaget af professionens værdier end af lovgivers værdier (Perry, 

1997; 185). Den indbyggede konflikt omtales ligeledes af Le Grand, som sætter det ind i en principal-agent 

relation, hvor principalen (ejeren) kan have andre interesser eller værdier end agenten (den professionelle), 

hvilket medfører en stående konflikt mellem de to parter, da der eksisterer et gensidigt 

afhængighedsforhold (Le Grand, 2003; 63). Konflikten fremhæves også af Andersen & Pedersen, som 

betegner vigtigheden af, at der skal være overensstemmelse mellem de ansattes PSM og de opgaver, som 

de skal løse – hvis man ønsker at anvende PSM til at øge de ansattes præstation (Andersen & Pedersen, 

2014; 57). Professionens betydning gennemgås yderligere i afsnittet om professionsteori. 

 

Perry’s metode til måling af PSM er som nævnt spørgeskemaer. Metoden har sine begrænsninger: Det må 

formodes, at nogle offentlige ansatte kan blive motiveret til at svare det, som virker ”rigtigt”, fremfor det 

som egentlig driver dem – den såkaldte halo-effekt.  Denne usikkerhed i forhold til data kan også fremføres 

i forhold til interviews, men i interviewet er der mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Det kunne 

derfor gøre teorien stærkere, hvis der var valgt en triangulering af metoder. 

 

Styringsmæssige tiltag kan altså virke hæmmende for motivationen, hvis disse ikke stemmer overens med 

de ansattes opfattelse af opgaverne. Dette er aktuelt både i Heins optik, hvor det kan hindre primadonnaen 

i at forfølge egne standarder og i forhold til PSM. Mål sat af forskelige instanser fx Dansker Regioner, 

akkrediteringsstandarder, nationale databaser m.v. er et vilkår i dagens sundhedsvæsen.  Da mål lader til at 

spille en rolle i forbindelse med motivation, og målstyring samtidig er en del af undersøgelsesfeltets vilkår, 

er målsætningsteori medtaget som teori. 
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Målsætningsteori 

Målsætningsteorien vil blive brugt som baggrund til besvarelse af undersøgelsesspørgsmålet, der 

omhandler betydningen af mål, indflydelse og ledelse.  

Lathams & Lockes teori om målsætning tager udgangspunkt i en survey kombineret med arbejdstidsmåling 

blandt skovarbejdere. Fokus i teorien er på præstationen – hvad motiverer medarbejdere til at præstere 

mest muligt? 

Der blev identificeret en række faktorer, som påvirker præstationen. Først og fremmest er det afgørende, 

at medarbejderne har mål at arbejde efter. Disse mål skal desuden være klare og entydige, og virker bedst, 

hvis de er udarbejdet sammen med medarbejderne. Målene skal også være udfordrende, men opnåelige.  

Endelig fandt man, at medarbejdere med lav selvtillid skal have mål, der er lettere at nå i forhold til 

medarbejdere med høj selvtillid. Målene skal understøttes af en leder, der anvender dem til at tydeliggøre 

for de ansatte, hvad forventningen er: 

 

“A supportive manager or supervisor does not use goals to threaten subordinates, but rather to clarify 

what is expected of them. His or her role is that of a helper and goal facilitator.” 

(Latham & Locke, 1979; 78) 

 

Latham & Locke (1979) fandt endvidere, at mål for produktion ikke kan sættes, uden at der er 

kvalitetskontrol, da man ellers risikerer, at kvantitative mål forsøges indfriet på bekostning af kvaliteten. På 

samme måde risikerer man, at kortsigtede mål uden fokus på kvalitet vil føre til uhensigtsmæssige 

strategier som uærlighed og udskydelse af nødvendig vedligeholdelse, der på sigt fører til ringere 

effektivitet og indtjening. 

 

Senere sættes teorien ind i sammenhæng med selvledelse og afprøves på medarbejdere, der kan kaldes 

højtspecialiserede kreative medarbejdere – fx medarbejdere i en forsknings- og kvalitetsafdeling og i en 

arkitektvirksomhed. Her finder forskerne, at det er afgørende, at medarbejdere med høje præstationer får 

lov til at sætte egne mål, for at motivationen og præstationen ikke skal falde, hvilket sker hvis der sættes 

højere mål af andre end medarbejderne selv (Latham & Locke, 2006a; 337). 

 

Latham & Locke er optaget af, at de mål, der sættes, er meningsfulde for dem, der skal nå dem. Dette 

gælder også, såfremt målene sættes for en hel virksomhed eller organisation. Desuden er det en central 

pointe i målsætningsteorien, at medarbejderen, der når sine mål, oplever en tilfredsstillelse og øget 

selvtillid – og jo højere målet er sat, jo større er tilfredsstillelsen og effekten på selvtilliden (Latham & 

Locke, 2006b; 265). 

Endelig er feedback centralt i Latham & Lockes teori om målsætning – uden feedback kan medarbejderen 

ikke vurdere sine egne fremskridt. 

 

Teorien virker enkel, og den kan i sit udgangspunkt kritiseres for at være baseret hovedsageligt på surveys 

besvaret af medarbejdere i udvalgte virksomheder. Dog er teorien gennem årene testet i diverse 

sammenhænge, og forfatterne er også bevidste om risici og begrænsninger ved målsætningsteorien.   

Dette til trods synes teorien at vurdere effekten af målsætning meget højt, mens en begrænsning kan være, 

at teorien ikke lader til at være afprøvet i offentlige virksomheder, hvor mulighederne for at give bonus og 

måling af succes, kan være vanskeligere end i private virksomheder.  
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Det intuitivt forståelige ved teorien kombineret med, at både Hein, PSM og professionsteorierne også taler 

om vigtigheden af mål, gør målsætningsteorien relevant for nærværende opgave.  

 

Professionsteorierne er de sidste af de udvalgte teorier, og inddrages for at give et andet blik på 

motivation. Hvor de øvrige teorier har fokus på den individuelle motivation, søger professionsteorierne at 

give svaret på, hvad der motiverer hele professioner, og dermed de to faggrupper som denne opgave 

omhandler. 

 

Professionsteori 

Omdrejningspunktet for professionsteorien er professionernes fremvækst og betydning i opbygningen af 

det moderne samfund med en forholdsvis stærk central magt i form af staten og i indretningen af 

velfærdsstaten. Teorien er delt i to forskningsretninger: Den funktionalistiske professionsteori, med fokus 

på kendetegn for professioner, og den symbolsk-interaktionistiske tilgang og senere neo-weberianske 

professionsforskning, hvor fokus i højere grad er på de magtpositioner, som professionerne indtager, og 

hvordan de søger at opretholde disse. 

 

Den funktionalistiske professionsteori ser de professionelle som en gruppe af eksperter, der er 

karakteriseret ved særlige kendetegn. Jespersen opstiller en række kriterier, som skal være til stede for at 

der kan tales om en profession, og som skal ses som idealtypiske (Jespersen, 2005; 65): 

 

1. En fælles organisering med formel uddannelse som adgangskriterium 

2. Anvendelse af teoretisk abstrakt viden som grundlag for arbejdet 

3. Langvarig og forskningsbaseret uddannelse adskilt fra praksis 

4. Interne etiske kodekser der regulerer adfærden som professionel 

5. Et anerkendt samfundsmæssigt monopol på bestemte arbejdsområder 

6. Autonomi i forhold til eget arbejde 

7. En norm om serviceorientering i forhold til klienter 

Hein har opstillet tilsvarende kriterier som i høj er grad stemmer overens med Jespersens, og præciserer, at 

der ofte er tale om et akademisk fag (Hein, 2009; 188). Som Hein påpeger, er det ud fra disse kriterier kun 

få faggrupper, som kan kalde sig fagprofessionelle. Lægegruppen anses for at være idealtypen på en 

profession. Sygeplejerskefaget opfylder, som størstedelen af andre faggrupper, derimod ikke kriterierne og 

omtales som en semi-profession.  

 

Særligt interessant i forhold til opgavens problemfelt er, at fagprofessionen har et samfundsmæssigt 

anerkendt monopol, der er tale om en specialiststatus. Det er forfatternes opfattelse, at der i samfundet er 

en almen forestilling om lægen, som fagpersonen, der stiller diagnosen og behandler -”gør folk raske”, 

mens sygeplejersken plejer og passer patienten, og eventuelt hjælper lægen med at udføre en 

undersøgelse eller behandling, svarende til den opfattelse af faggrupperne, som Jespersen præsenterer 

(2005). Flytning af kerneopgaver fra læger til sygeplejersker, kan derfor få betydning for lægernes monopol 

-og dermed den unikke status som fagprofessionel.  
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Kriteriet om autonomi, at professionen selv fastlægger mål og midler for egen indsats, samt at kontrol 

foretages af folk der tilhører professionen, er ligeledes under pres, da blandt andet akkreditering ved Den 

Danske Kvalitetsmodel, medfører at det ligeså godt kan være en anden faggruppe, som vurderer om lægen 

lever op til gældende vejledninger og mål (IKAS, 2009).  

Lægernes status som den eneste profession i sundhedsvæsenet, der har levet op til kriterierne for at være 

en fagprofession, synes truet, både på autonomi og monopol.  

Lægernes truede position leder hen til den anden retning inden for professionsteorien - den symbolsk-

interaktionistiske tilgang til professioner. Fokus i denne forskning var, som det fremgår af navnet, 

interaktionen mellem professioner; hvordan fagprofessionelle interagerer med andre professionelle og 

med faggrupper i den daglige interaktion. Studier af læger i USA og UK i 70’erne viste, at normer om 

serviceorientering og etiske regler ikke var fremherskende for professionen. Mere tydeligt var en stræben 

efter magtpositioner, som søger dominans over andre professioner, samt bestræbelser på undgåelse af 

indgreb og overvågning (Jespersen, 2005).   

 

Overstående førte til en ny retning indenfor professionsteorien, den neo-weberianske, som fokuserer på 

hvordan professioner agerer for at forhandle og opretholde magtpositioner. Professionerne ønsker at sikre 

privilegier, hvilket ofte sker på bekostning af andre grupper. Der kæmpes om at sikre monopolisering af 

bestemte arbejds- og vidensområder og opretholde grænser til andre fagområder. Professionerne ses i den 

neo-weberianske retning som kontinuerligt stræbende efter (Jespersen, 2005, s. 67): 

 

1. At monopolisere et vidensområde og de dertil knyttede serviceydelser 

2. At opnå høj status, respekt og tillid 

3. At få social anerkendelse gennem forbindelser til omverden, staten og andre professioner 

4. At få anerkendt professionens værdier og normer 

Denne stræben efter position sker med udgangspunkt i professionens vidensområde. Det er afgørende, at 

professionen har et afgrænset vidensområde, da det uden dette er svært at opnå monopol på et 

arbejdsområde, som Wilensky udtrykker det (1964; 148): 

 

“If the technical base of an occupation consist of a vocabulary that sounds familiar to everyone or if 

the base is scientific, but so narrow that it can be learned as a set of rules by most people, then the 

occupation will have difficulty claiming a monopoly of skill or even a roughly exclusive jurisdiction”  

 

Larson, som siden 1970,erne, har beskæftiget sig med professioner, udtrykker det lidt anderledes (2013; s. 

31): 

“The best cognitive basis for a monopoly of competence is one that reveals or activates or maximizes 

the favorable characteristics of a professional market. It must be specific enough to impart 

distinctiveness to the professional commodity it must be formalized or codified enough to allow 

standardization of the product, which means ultimately standardization of the procedures. And yet it 

must not be so clearly codified that it does not allow a principle of exclusion to operate: where 

everyone can claim to be an expert, there is no expertise.”  
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Larson er optaget af markedstænkningen og af professionernes skabelse og fastholdelse af et marked for 

deres produkter (ydelser). Larson ser den lægelige profession som et typisk eksempel på en professions 

fremvækst og viser med sin analyse, at fremvæksten af professioner allerede fra begyndelsen indeholdt en 

kamp om at opnå positioner i forhold til grupper, der beskæftiger sig med ensartede eller lignende områder 

fx sundhed/helbredelse.  

 

Endelig er professionsteorien generelt optaget af de værdier, der er knyttet til professionerne. I den 

funktionalistiske version af professionsteorierne, spiller værdierne en reel rolle. De anses som værende 

virkelige, og det antages, at professioner er kendetegnet ved et etisk kodeks, der styrer adfærden for de 

professionelle. I den neo-weberianske retning ses værdierne dog ikke som essentielle – de er rettere midler 

til at opnå eller opretholde monopol, høj status og social anerkendelse.  

 

Professionsteorien kan kritiseres for enten at være for idylliserende (den funktionalistiske retning) eller for 

kynisk (den neo-weberianske retning). Nærværende opgaves fokus på motivation fordrer dog en vinkel, der 

netop forholder sig til faget og til det at være medlem af en profession. Det er forfatternes erfaring, at såvel 

tilhørsforholdet til en profession som stræben efter magt og indflydelse spiller en rolle for mange 

medarbejdere i hospitalsverdenen, og det er derfor nødvendigt at inddrage teori, der forholder sig til begge 

disse aspekter. Professionsteoriens to retninger gør netop dette. 

 

Udvalgte kernebegreber fra teorierne 

I hver af de gennemgåede teorier er fremhævet et eller flere begreber som forfatterne synes særlig 

relevante i forhold til opgavens fokus, hvor nogle af begreberne går på tværs af flere teorier. Nedenstående 

skal ses som den nettoliste af motivationsfaktorer, som forfatterne vil tage med videre i opgaven: 

Behovet for udvikling og udfordring, inspireret af Maslows selvaktualiserede menneske 

 

Størrelsen af offervilje, som kan være for sagen eller for andre 

 

Værdier, egne værdier, organisationens eller professionens værdier, som er styrende for arbejdets 

udførelse 

 

Følelsesmæssig motivation, ønsket om at gøre noget godt for andre 

 

Pligt og loyalitetsbaseret motivation i forhold til at yde offentlige ydelser 

 

Mål, kan både virke motivationsfremmende, hvis det er egne høje standarder, mål sat af 

medarbejderne eller professionens mål som forfølge, men som også kan virke hæmmede, hvis de 

kolliderer med de før omtalte 

 

Indflydelse, muligheden for indflydelse på eget arbejdet, autonomi 

 

Status og betydningen af at tilhører en faggruppe 

 

Ledelse, forventninger til ledelse, behov for feedback 
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Projektets empiri 

I foregående kapitel kom forfatterne frem til en række motivationsfaktorer, som danner inspiration til 

indhentning og analyse af opgavens empiri. I dette kapitel beskrives tilgang og metoden til indhentning af 

empirien. Kapitlet afsluttes med to afsnit om overvejelser om at undersøge egen organisation, samt de valg 

som forfatterne har truffet undervejs. 

 

Udarbejdelse af interviewscript 

Da opgavens formål er at forstå, hvad der motiverer personalet, valgte forfatterne, at data skulle 

frembringes gennem kvalitative forskningsinterviews med læger og sygeplejersker, da det er deres 

subjektive udtalelser som danner baggrund for besvarelse af opgavens problemformulering. Interviewene 

blev planlagt som semistrukturerede interviews, bygget op om et script (bilag 1) med overordnede temaer, 

svarende til de undersøgelsesspørgsmål, som blev præsenteret i problemformuleringen: 

 

• Den individuelle motivation 

• Ledelse og mål 

• Professionens rolle 

Intensionen med scriptet var, at spørgsmålene skulle være til inspiration, afhængig af hvordan interviewet 

udviklede sig, hvilket betyder, at ikke alle spørgsmål er stillet i alle interviews. 

 

Spørgemetoden i scriptet er inspireret af Hein (2009: 258). Interviewet indledes med generelle spørgsmål 

om, hvad der har ledt den interviewede til at vælge faget. Herefter snævres ind til det konkrete emne; 

motivationen omkring opgaveflytning. Der fokuseres på at spørge med ”hvad” og ”hvordan”, og på at få 

konkrete eksempler. Spørgsmål, som stilles med hvad eller hvordan, inviterer den interviewede til at 

komme med spontane beskrivelser og eksempler, hvorimod ”hvorfor” lægger op til at den interviewede 

skal forklare sig, begrunde eller måske forsvare sine valg, hvilket kan medføre et overreflekteret og 

intellektualiseret interview (Kvale, 2009).  Hvorfor, interviewpersonerne oplever og handler som de gør, 

besvares gennem analysen af udsagnene (Kvale, 2009;153-154).    

 

Udvælgelse af interviewpersoner 

Opgaven er afgrænset til at omhandle motivationen blandt læger og sygeplejersker i CVI samt 

behandlersygeplejersker. For sidstnævnte vurderedes, at det ikke gav mening at interviewe læger på 

nuværende tidspunkt, da behandlersygeplejerskerne endnu ikke er færdiguddannede; de er således endnu 

ikke begyndt at overtage opgaver fra lægerne, og det er ikke kendt i organisationen, hvilke opgaver 

behandlersygeplejerskerne skal varetage, når de er færdige med uddannelsen. 

På grund af tids- og ressourcemæssige begrænsninger besluttede forfatterne at interviewe seks til ti 

personer; det præcises antal skulle afvejes af, hvornår det vurderes, at empirien havde nået et 

mæthedspunkt, hvilket betyder, at nye interview ikke vurderedes at medføre ny viden (Kvale, 2009; 134). 
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Behandlersygeplejersker 

22 sygeplejersker gennemførte første modul af behandlersygeplejerskeuddannelsen. Forfatterne havde 

besluttet at interviewe to til fire fra denne gruppe, helst mænd, da sygeplejerskerne i CVI er kvinder. Kun en 

af de mandlige sygeplejersker ønskede at blive interviewet. Forfatterne valgte at skrive til de resterende 

behandlersygeplejersker, hvilket medførte fem positive tilbagemeldinger.  Af disse var det kun muligt at 

planlægge ét interview indenfor den afsatte tidsramme. 

 

Læger og sygeplejersker i CVI 

I CVI var der i perioden, hvor empirien blev indhentet, marts 2014, kun ansat to kvindelige sygeplejersker 

og en psykiater, mens flere andre psykiatere var tilknyttet på timebasis. Fra begyndelsen var det besluttet, 

at de tre medarbejdere, som på daværende tidspunkt udgjorde den faste kerne af CVI, skulle indgå i 

empirien.  

Det vurderedes, at der ville være en risiko for, at en empiri bestående af fem interviews, ville være for 

spinkelt et datagrundlag til at nå et mæthedspunkt. Samtidig ville en fordeling af interviewede på fire 

sygeplejersker og en psykiater ikke give mulighed for at fortolke ligheder eller forskelle blandt henholdsvis 

læger og sygeplejersker.  Derfor valgte forfatterne at interviewe tre af de psykiatere, som er tilknyttet CVI 

på timebasis, således at datamaterialet kom til at bestå af lige mange læger og sygeplejersker.  At være er 

tilknyttet CVI på timebasis vil sige, at lægerne er ansat på et af de psykiatriske centre, hvor de har deres 

primære arbejdsfunktion, men en eller flere gange om ugen visitere de patienter i samarbejde med de 

ansatte i CVI. De tre psykiatere blev udvalgt efter den foreliggende vagtplan. 

 

Præsentation af interviewpersonerne  

Opgavens interviewpersoner, kom efter ovenstående vilkår og prioriteringer til at omfatte otte klinikere; 

fire psykiatere og fire sygeplejersker, fordelt på fem kvinder og tre mænd: 

 

Person Faggruppe Køn Alder Erhvervserfaring 

SK1 Sygeplejerske Kvinde 54 31 år 

SK2 Sygeplejerske Kvinde 50 25 år 

LM3 Psykiater Mand 67 42 år 

SM4 Sygeplejerske Mand 33 4 år 

LM5 Psykiater Mand 61 32 år 

SK6 Sygeplejerske Kvinde 48 13 år 

LK7 Psykiater Kvinde 62 31 år 

LK8 Psykiater Kvinde 48 12 år 
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Gennemførelse af interviewene 

Det var besluttet, at begge forfattere skulle interviewe for kunne dele erfaring fra rollen som interviewer.  

Endvidere at den forfatter, som er teamleder af CVI, ikke skulle interviewe personaler derfra, da det 

vurderedes, at den daglige funktion som leder, kunne influere på de interviewedes lyst til at udtale sig, eller 

begrænse oprigtigheden i deres udtalelser.  

Interviewpersonerne fik forud at vide, at interviewet skulle anvendes i en opgave om motivation og 

opgaveflytning mellem læger og sygeplejersker, at de ville fremstå i anonymiseret form, og hvis de ønskede 

det, ville få transskription af eget interview til gennemlæsning.   

Forfatterne skrev efter hvert interviews afslutning noter omkring stemningen og overvejelser om 

interviewet med henblik på at vurdere en eventuel betydning af for data. 

 

Transskribering 

Alle interviews blev optaget og efterfølgende transskriberet. Udtalelser omkring nulevende personer blev 

anonymiseret (bilag 2). Få steder var lydoptagelse dårlig, her blev kun tydelige udtalelser transskriberet. 

Transskriberingen er en ordret afskrivning af det sagte, vel vidende, at der er stor forskel på det talte og det 

skrevne sprog, hvor det talte sprog ved ordret transskribering kan komme til at fremstå som 

usammenhængende og med mange gentagelser (Kvale, 2009; 209-210).   

Denne prioritering blev foretaget, da forfatterne valgte at lade en sekretær transskribere interviewene, og 

det vurderedes, at en omskrivning til et mere flydende skriftsprog, kunne medføre risiko for tab af nuancer 

med betydning for analysen. 

 

Overvejelser om at undersøge egen organisation  

Undersøgelser i egen organisation, medfører en række opmærksomhedspunkter, som kan have betydning 

for den empiri, som produceres, både i positiv og negativ retning. Nielsen (1993) nævner en række fordele, 

blandt andet, at undersøgelse af egen organisation ofte er forbundet med engagement og lyst til at kunne 

påvirke og understøtte organisationen i en forandring. Dette aspekt kan forfatterne tilslutte sig, da 

undersøgelsens fokus netop er at få en forståelse for, hvad der motiverer medarbejderne, for at kunne 

anvende denne nye forståelse i ledelsesgerningen. Endvidere har forfatterne kunne drage fordel af: 

 

• At kende hverdagssproget, hvilket både betyder at kende kulturen og vide, hvordan der tales, men 

også at forstå de fagtermer, som anvendes af de interviewede 

 

• At have et indgående kendskab til organisationen, både den formelle og uformelle. Forfatterne har 

netværk, som kunne trækkes på, både i forhold til at få interviewpersoner, og som løbende tilfører 

viden om, hvad der tales om på forskellige niveauer i organisationen  

 

• Af kunne stille mere præcise og uddybende spørgsmål på grund af kendskabet til organisationen, og 

de faggrupper som arbejder i den  

Ulemperne ved at undersøge og analysere egen organisation, er omvendt, at netop det indgående 

kendskab til organisationen gør, at det kan være svært at hæve sig over frøperspektivet, fordi man er for 

tæt på det man undersøger. Der kan heller ikke i interviews i samme grad spilles på uvidenhed. Der kan 
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være organisatoriske hierarkier, som har betydning for, hvordan de interviewede svarer, hvilket indebærer 

en risiko for, at der svares det, som respondenten tror, intervieweren gerne vil høre. Tolkningen af data kan 

blive påvirket af den forudindtagethed, som kommer af at kende organisationen, og hvis der fremkomme 

kritiske konklusioner, kan det sætte forfatteren i et dilemma i forhold til, om det virker forsvarligt at 

offentliggøre denne viden (Nielsen, 1993). 

  

Forfatterne ser i forhold til at minimere de skitserede ulemper, en stor fordel i at være to forfattere, som 

arbejder i samme afdeling, men med hver sin opgaveportefølje og forskellige perspektiver på opgavens 

problemformulering, hvilket vurderes at styrke muligheden for at se undersøgelsen i et fugleperspektiv. I 

forhold til den senere analyse af data ses det også som en stor fordel at være to forfattere, idet det giver 

mulighed for at udfordre hinandens forudindtagethed gennem diskussion om datas betydning.  

 

Problemstillingen, der kan ligge i at interviewe personaler på andet organisatorisk niveau, er søgt 

imødegået ved, at den forfatter, som er leder af CVI, ikke har interviewet personaler, som er tilknyttet CVI. 

Omvendt kunne den modsatte disposition måske have ført til endnu fyldigere svar. De interviewede 

behandlersygeplejersker var ikke kendt af forfatterne på forhånd, hvorfor det besluttedes, at forfatteren 

som er leder af CVI, skulle interviewe disse.  

 

Overvejelser om de trufne dispositioner 

Beslutningen om at interviewe fire psykiatere og fire sygeplejersker, så der opnås en ligelig fordeling 

mellem faggrupperne, vurderes at gøre materialet mere righoldigt.  

 

At der kun var mulighed for at gennemføre interviews med to behandlersygeplejersker, betød at den ene 

forfatter gennemførte to interviews mens den anden udførte seks. Det blev vurderet, at det var vigtigere at 

fasteholde beslutningen om ikke at interviewe egne personaler/samarbejdsrelationer, fremfor at 

forfatterne skulle gennemføre et ligeligt antal interviews.  

En mulig konsekvens for empirien blev dermed, at den ene forfatter fik mere rutine i at gennemføre 

interviews, hvilket kunne medføre, at dennes spørgeteknik blev udviklet, og at der kunne stilles mere 

uddybende spørgsmål i disse interviews i forhold til de andre to. En mulighed kunne have været at 

omprioritere, således at den ene forfatter gennemførte samtlige interviews, for at sikre stringens i 

anvendelsen af interviewscriptet, men forfatterne valgte at fastholde, at begge skulle afprøve 

interviewsituationen og interviewscriptet, da det vurderedes at give en bedre mulighed for fælles refleksion 

over interviewscriptets kvalitet efterfølgende. 

 

Efter disse overvejelser om frembringelsen af empirien, vil næste kapitel give en indføring i hvordan 

empirien blev bearbejdet i analysefasen. 
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Analysemetode 

Kapitlet indledes med en gennemgang af den metode, som er anvendt til at strukturere data, det vil sige de 

transskriberede interviews, herunder anvendelsen af kodekategorier, tekstanalyseprogrammet NVivo samt 

displays. Sidst i afsnittet præsenteres de endelige kategorier, som det empiriske materiale blev kodet efter, 

og hvordan empirien bliver anvendt i de efterfølgende analyseafsnit.  

 

Analysestrategi 

I teorigennemgangen fremkom en række faktorer, som teorierne er kommet frem til som fremmende eller 

hæmmende i forhold til motivation. Fordi teorierne i denne opgave er tænkt som inspiration eller 

baggrundstæppe, vil empirien være bestemmende for om alle motivationsfaktorer fra teorierne kommer til 

anvendelse.  

Konkret betyder det, at der i analysen af empirien anvendes en semi-induktiv tilgang. Der vil på den ene 

side ledes efter udsagn, som leder hen mod de af teorierne beskrevne motivationsfaktorer, men samtidig 

vil der være en åbenhed overfor udsagn, som synes at have betydning for de ansattes motivation, som ikke 

afspejles i teorierne.  

 

Til at skabe struktur i datamateriale og analyse, blev tekstanalyseprogrammet NVivo anvendt. NVivo giver 

mulighed for under gennemlæsningen af en interviewtransskription at knytte udsagn til en eller flere på 

forhånd definerede kodekategorier, eller til en ren induktiv tilgang, hvor der opstilles kategorier 

sideløbende med gennemlæsningen af empirien.  Programmet underbyggede dermed ønsket om en 

kombination af lukket og åben kodning. NVivo giver mulighed for at samle data i displays, og kan derved 

give et hurtigt overblik over fordelingen af kategorier på interviews, om alle kodekategorier har data, om et 

udsagn er kodet til at belyse flere kategorier m.v. Et display vil sige, en matrix hvor to eller flere 

kodekategorier kombineres. Endvidere giver NVivo mulighed for sammentrækning af kategorier, 

ordsøgninger på tværs af interviews, samt mulighed for at sammenligne hvordan flere forskere har kodet, 

hvilket uddybes senere i indeværende afsnit. 

 

Ved at binde data til displays og kategorier, opnåede forfatterne en tydeliggørelse af mætning og tætheden 

i data, og en mulighed for at få et overblik over data i forhold til mangler og anomalier (Dahler-Larsen, 

2010; 42). Der skal ikke nødvendigvis være data i alle felter af en matrix, men hvis der er et eller flere 

tommer felter, må dette underkastes en analyse, herunder om der er data, som er overset i materialet, om 

det er forventet, at ikke alle felter udfyldes, eller om manglen kan skyldes, at der ikke i indsamlingen af data 

har været fokus på at tilvejebringe data indenfor dette område. 

 

Displayet kan ændre sig under bearbejdningen af data, hvor der kan opstå behov for nye kodekategorier, 

eksempelvis et udsagn eller en anomali, der ikke meningsfuldt kan passes ind i de allerede afgrænsede 

kategorier, eller som vil kræve en udvidelse af en eksisterende kategori. Samtidig kan gennemgangen af de 

enkelte kategorier vise, at det er nødvendigt med en tydeligere afgrænsning, måske behov for en 

underkategori, eller at det vil give mere mening at slå to eller flere kategorier sammen. Enhver ændring af 

kategorier vil medføre, at alt datamateriale må gennemgås igen med henblik på om andre udsagn falder 

indenfor de(n) nye kategori, og displayet for undersøgelsen derved ændres. 
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Dahler-Larsen (2010) anbefaler i forbindelse med opstillingen af displays tre regler, som bør overholdes, 

hvis displayet skal understøtte projektets indholdsmæssige og forståelsesmæssige sammenhæng – reglerne 

om autenticitet, inklusion og transparens, som forfatterne vil efterleve igennem bearbejdningen af data i 

analysen. De tre regler er: 

 

 
Tre regler ved brug af displays, frit efter Dahler-Larsen(2010) 

 

 

Proces for frembringelse af display og kategorier til kodning 

Ved frembringelse af kodekategorier udnyttedes, at der er to forfattere, som kunne bidrage med forskellige 

perspektiver og dermed også tillægge empirien forskellig betydning.  

 

 
Proces for frembringelse af kodekategorier 

Autenticitet

•Når data behandles i 
displays, skal de fremstå i 
deres oprindelige form. Det 
vil sige, at det er de 
ubearbejdede udtalelser fra 
interviewudskrifterne, som 
der fremgår under 
kategorierne i displayet. 

•Man skal altid kunne gå 
tilbage i analyse, og se hvilke 
udsagn, som ligger til grund 
for de senere fortolkninger 
og konklusioner.

Inklusion

•Alle data, som omhandler 
noget indenfor en af de 
givne kategorier i displayet, 
skal medtages. 

•Displayet omfatter samtlige 
udsagn indenfor en given 
kategori, og ikke kun 
udvalgte udsagn, som 
vurderes at repræsentere 
kategorien.

Transparens

•Det skal være tydeligt og 
gennemskueligt, hvordan 
displayet er fremkommet.

•Akser og dimensioner skal 
være klart bestemte -
sorteringen af data må ikke 
forekomme tilfældig.

Udtræk af 
motivationsfaktorer 

på baggrund af 
teorier

Individuel 
gennemlæsning 
af interviews og 

forslag til 
kategorier

1. fælles 
drøftelse og 
beslutning 
om fælles 
kategorier

1. 
individuelle 
kodning af 
interviews 

2. fælles drøftelse 
og beslutning om 

afgrænsning af 
kategorierne

2. 
individuelle 
kodning af 
interviews 

Sammeligning  
af forfatternes 

kodning

3. fælles 
drøftelse og 
afgrænsning 
af kategorier

Fælles 
kodning af 
interviews

Gennemlæsning 
af udsagn 

indenfor hver 
kategori

Yderligere 
præcisering af 
kategorier og 
slutkodning

Analyse 
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Empirien blev derfor i første fase gennemlæst individuelt, uden aftalte kodekategorier, med henblik på at 

fremme en bred forståelse. Herefter blev foreslåede kodekategorier drøftet; hvor mange kategorier, det er 

hensigtsmæssigt at have, om der er fordele ved over- og underkategorier, eller om denne opdeling netop 

kan være med til at fastlåse måden at se data på.  

 

Når der i processen er sket afgrænsning af kategorierne, skyldes det, at det i kodningen blev tydeligt, at der 

var behov for en yderligere præcisering af kategorier, som lå tæt op ad hinanden, eller af kategorier som 

var for brede. Hele processen er skitseret på foregående side. 

 

De endelige kodekategorier og anvendelsen af disse 

Bearbejdning af kategorier og rekodning stoppede, da det vurderedes, at yderligere kodning ikke synes at 

føre til nye indsigter eller fortolkninger af data (Kvale, 2009; s.224).  På dette tidspunkt bestod koderne af 

nedenstående kategorier: 

Kode Beskrivelse 

Act Det er vigtigt at arbejdet bliver gjort, men ikke hvem der gør det. Act-irrelevant 

COM Arbejdet tilgås med følelsesmæssig motivation, empati, medfølelse, omsorg og 

engagement. Det er vigtigt at gøre arbejdet selv, at gøre en forskel. Personlige værdier. 

CPI Pligt og loyalitet forbundet med udførelsen af arbejdet og til samfundet 

Fag vs fag Faggrænser, hvad der opleves som det specielle ved faget, faglige værdier 

Den gode dag Hvordan beskrives den gode arbejdsdag, indhold i denne. Hvad kan få en arbejdsdag til at 

føles dårlig. 

Kønsroller Betydning af køn, når der eksplicit tales om at kønnet har en betydning 

Mål Betydningen af mål, krav og forventninger til arbejdet 

Ledelse Forventninger til ledelse, herunder betydning af feedback 

Offervilje Vilje til at tilsidesætte egne behov -  i betydningen; arbejdstider og løn 

Samarbejde Arbejdets betydning socialt, kollegialt, arbejdsmiljø  

Status Hvilken status forbindes med faget, set fra samfundet, faget selv 

UU Ønsker om udvikling eller udfordring gennem arbejdet, personligt eller fagligt 

 

I analysen indgår udsagn fra de otte interviews gennemført med læger og sygeplejersker ansat i RHP (bilag 

2, interviewtransskriptioner) Det vil gennem analysen fremgå, hvor data stammer fra. Når udsagn fra 

interviewene præsenteres, vil det dermed enten eksplicit i tekststykket omkring udsagnet eller foran 

udsagnet, fremgå hvem der udtaler sig. Hvis udsagnet er en del af en længere udtalelse, markeres dette 

med […]. Tillige er oplysninger, der kan kompromittere anonymiteten slettet, og den manglende tekst 

angivet med […]. 

 

I delanalyserne vil som nævnt blive anvendt de udsagn, som er kodet under hver af de præsenterende 

kodekategorier. I analyseafsnittene bliver indholdet i samtlige udsagn indenfor hver kategori præsenteret i 

kondenseret form, og udsagn, som findes repræsentative for en holdning bliver citeret, ligesom holdninger, 

som afviger fra de øvrige, bliver fremlagt.   



26 
 

Analyse 

For at strukturere analysen vil de tre indgange svare til problemformuleringens undersøgelsesspørgsmål. 

De tre indgange repræsenterer de commonsense-vinkler, som forfatterne anlægger, for at få besvaret 

opgavens centrale spørgsmål om, hvad der motiverer personale, som er involveret i opgaveflytning og 

hvilken betydning det har for ledelsen. De tre vinkler er, som tidligere præsenteret: 

 

• Den individuelle motivation – Hvad kendetegner den enkeltes motivation? 

• Ledelse og mål – Hvilken rolle spiller mål, indflydelse og ledelse? 

• Professionens rolle – Hvilken betydning har professionen i forhold til motivation? 

 

Analysen vil således falde i tre delanalyser, som hver består af et eller flere underafsnit. 

 

Individuel motivation 

I analysen af hvad der motiverer den enkelte respondent, inddrages alle koder. Analysen opdeles i to 

overordnede afsnit. Efter en kort introduktion til hvordan empirien er blevet behandlet, bliver de enkelte 

respondenters motivationsprofil præsenteret og hver profil afsluttes med en konklusion. I anden del af 

analysen sammenlignes respondenternes motivation på tværs af interviewene, med fokus på de områder 

som synes særlig vigtige for respondenterne. 

 

 
 

 

Individuelle motivationsprofiler 

Den enkeltes motivationsprofil er analyseret ud fra en meningskondensering, som er foretaget i to trin. 

Først kondenseres udsagn inden for de enkelte koder til få sætninger. Hyppigheden af koderne i den 

transskriberede tekst skaber rammen for den sekundære kondensering, betydende at, hyppigheden af 

koderne vurderes som værende et udtryk for, hvad der i særlig grad motiverer den enkelte, og som derfor 

vægtes i de individuelle analyser. 

 

Hvad 
kendetegner 
den enkeltes 
motivation?

CPI 

Com

UU

Den gode 
dag

Offervilje
Act

Ledelse

Kønsroller

Status

Fag vs Fag

Samarbejde
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Indledningsvis viser nedenstående tabel, hvor ofte de enkelte koder forekommer i det empiriske materiale, 

hvor rækkerne repræsenterer kodekategorierne og kolonnerne interviewpersonerne.  

Som det fremgår, er ikke alle kategorier repræsenteret i alle interviews, hvilket forfatterne vurderer, er 

forventeligt, da kategorierne repræsenterer forskellige motivationsfaktorer, og at dette er et udtryk for, at 

de interviewede motiveres i forskellig grad af faktorerne. 

Kategorierne ”kønsroller” og ”samarbejde”, har særlig få koder, hvilket skyldes, at det er faktorer, som er 

fremkommet under enkelte interviews, som der ikke eksplicit er spurgt til, men som forfatterne ved 

gennemlæsning af materialet fandt, kunne have en betydning for disse respondenters motivation. 

 

Kategori SK1 SK2 LM3 SM4 LM5 SK6 LK7 LK8 I alt 

Act 5 0 0 0 2 1 1 0 9 

COM 9 3 0 14 8 7 9 5 55 

CPI 0 4 0 2 10 2 0 3 21 

Fag vs fag 5 13 7 14 11 11 9 15 85 

Den gode dag 1 0 4 1 4 2 2 5 19 

Kønsroller 0 0 2 0 0 0 2 0 4 

Ledelse 3 3 2 7 8 1 4 4 32 

Mål 4 5 2 1 7 5 12 3 39 

Offervilje 3 7 0 3 4 2 5 7 31 

Samarbejde 1 4 0 0 0 1 1 0 7 

Status 3 0 2 2 4 4 4 0 19 

UU 10 6 9 4 4 11 0 1 45 

I alt 44 45 28 48 62 47 49 43  

Fordeling af koder på den enkelte respondent og på kategorier 

 

I det følgende vil de enkelte respondenters motivation blive analyseret. For hver respondent præsenteres 

indledningsvis et display, hvor samtlige udtalelser indenfor hver kategori er kondenseret til få sætninger. 

Herefter vil de kategorier, som optræder hyppigst, undergå en dybere analyse. 
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Motivationsprofil for SK1 

Kategori SK1: Meningskondensering 

Act Det er vigtigt at arbejdet bliver gjort, ikke hvem der gør det  
COM Det er vigtig at kunne bruge sig selv som menneske, vise empati samt at være faglig 
CPI Ingen kodning 
Fag vs. fag Der er et hierarki mellem faggrupperne, to faggrupper som kan noget forskelligt 
Den gode dag Når det er muligt/der er tid til at gå i dybden og bruge fagligheden 
Kønsroller Ingen kodning 
Mål Vigtigt med tydelige mål og forventninger til SK1 ’s arbejdet 
Ledelse Tydelig feedback på arbejdet, på en anerkendende og ordentlig måde, med blik for den 

enkelte. 
Offervilje Vigtig at opnå work-life balance. Løn skal følge med ansvar 
Samarbejde Godt arbejdsmiljø og åbenhed blandt kolleger er vigtig 
Status Sygeplejerske ses som lægens hjælper, svært at forstå hvad en psykiatrisk sygeplejerske 

laver 
UU Søger udvikling og faglige udfordringer 
 

Ved første øjekast er SK1 i særlig grad motiveret af behovet for udvikling og udfordring samt af en 

følelsesmæssige tilfredsstillelse ved at udføre arbejdet med patienten. Behovet for udvikling og udfordring 

formuleres 10 gange i interviewet, og det er tydeligt, at der er konsistens i respondentens tankegang. 

Behovet for udfordring og udvikling kommer klarest til udtryk i følgende udtalelse: 

 

”[…] pludselig savner jeg nye udfordringer… at se noget andet… Jeg tror det er det, der har gjort, at 

jeg har søgt nyt arbejde. Simpelthen lære noget nyt. Det er også anstrengende, fordi nogen gange er 

det jo nemmere at blive i det du kender. Men jeg syntes det er rigtig interessant, så jeg tror det er det 

med at man gerne vil have nye udfordringer.” 

 

Respondenten oplever, at behovet for at lære nyt melder sig, og selvom det også kan være anstrengende at 

lære nyt, vælger SK1 at tilfredsstille behovet – senest gennem at søge et nyt arbejde. Man kan sige, at det 

netop er det nye i opgaveflytningen, der tiltrækker SK1, og at hendes motivation for at skifte job er 

muligheden for at prøve kræfter med opgaver, der er nye for hende. Dette tyder på, at tankerne om 

opgaveflytning ikke er præget af overvejelser om magt og status, men rettere om en tilfredsstillelse af et 

personligt behov for at lære nyt, hvilket kan lede tankerne hen på Maslows (1968) selvaktualiseringsbehov. 

 

Da SK1 samtidig er stærkt præget af den følelsesmæssige motivation (”COM” er kodet ni gange i teksten), 

er motivet ikke at få et arbejde, hvor kontakten med patienten spiller en mindre rolle. Tværtimod er SK1 

netop glad for det direkte arbejde med patienterne, men er indstillet på, at hun med sin nuværende 

erfaring og uddannelse kan bidrage på anden vis end blot patientrelateret arbejde. Adspurgt hvad den 

direkte patientkontakt betyder for hende, svarer respondenten: 

 

”Tidligere havde det enormt meget betydning. Den der hjælper rolle. Det er jo … fordi det er jo ikke 

mig der skal hjælpe nogen nu, jeg skal jo brug min faglighed til at finde ud af hvad er det bedste i 

forhold til den diagnose patienten nu har. Men jeg skal jo sådan set ikke hjælpe nogen på den måde. 

Men jeg tror … det er meget svært for mig at forklare… Men det giver mig alligevel tilfredsstillelse 
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nu… Jeg tror ikke jeg skulle have gjort det her for 10 år siden, så tror jeg at jeg ville have manglet 

noget. Jeg tror, at min tilfredsstillelse nu ligger i, at jeg har den store erfaring, den faglighed og så 

kan jeg ligesom samle den sammen og brug den til noget godt nu.” 

 

Den direkte patientkontakt spiller en vigtig rolle for respondenten. Koden ”Act” er registreret fem gange, 

hvilket betyder, at det ikke er centralt, at respondenten selv udfører det kliniske arbejde. Gennemlæsning 

af disse tekstsekvenser afslører dog, at respondenten ikke taler om, at det ikke er vigtigt for hende at 

udføre det kliniske arbejde – hun taler rettere om at være nået til et sted i sin karriere, hvor hun måske kan 

gøre mere gavn ved at arbejde med andet end den direkte patientkontakt:  

 

”Jamen jeg tror at jeg tænker, at jeg har ydet hvad jeg kunne på det direkte plan. At det er helt i 

orden nu, at bruge mine evner på det her plan, på den her måde, det er helt i orden. Ja, andet kan jeg 

ikke sige, at jeg har en faglighed der gør, at jeg har lyst til at bruge min faglighed på denne her måde 

nu, jeg har lyst til at bruge min viden, jeg har lyst til at bruge min alder faktisk. Jeg syntes jo også at 

min alder har betydning for at jeg nu kan gå ind og være med til at stille en diagnose og så videre.” 

 

Heraf fremgår det, at respondenten er glad for det direkte arbejde, men at hun også kan bruge sin 

faglighed på anden vis. Men der er ikke kun tale om at gøre nytte – der er også tale om, at hun har lyst til 

de nye opgaver. Dette stemmer overens med, at interviewet er kodet tæt med både ”UU” og ”COM”. På 

den ene side er respondenten motiveret af det direkte arbejde med patienten, mens hun på den anden 

side er optaget af at kunne udvikle sig og få nye udfordringer. 

Selvom SK1 ikke lader til at være motiveret af status eller magt, er hun bevidst om, at der sker en 

overskridelse af de traditionelle faggrænser, og at dette kan være forbundet med udfordringer: 

 

”Der er nogle grænser der flyttes, og der er en tvivl om, om sygeplejersker vil være i stand til det og 

varetage det på et fagligt ordenligt niveau. Så det er en stor grænse, og der er helt sikkert modstand. 

Det har jeg også hørt, uden at jeg selv har mærket det overhovedet. Jeg tror, der er stor modstand.” 

 

Diskussionen om faggrænser og fagpolitiske kampe bliver ført mere indgående i afsnittet om professionens 

betydning for motivation. I forhold til den individuelle motivation skal det her blot slås fast, at 

respondenten er bevidst om udfordringerne ved opgaveflytning i en professionsmæssig sammenhæng. 

Ledelsesmæssigt giver respondenten udtryk for at have behov for, at der sættes tydelig mål, og at lederen 

sikrer tæt information og er tydelig i forhold til, hvilken retning arbejdspladsen skal udvikle sig i. 

 

Respondenten giver ikke udtryk for offervilje i form af villighed til at blive længe på arbejdspladsen, men 

ønsker en hverdag, der kan hænge sammen med familielivet: 

 

”Men jeg skønner på, at jeg har et arbejde og haft nu i mange år, hvor jeg har et ganske almindeligt 

8-16 job. Det skønner jeg meget på. […] Det hænger sammen med familielivet, vennekredsen, de ting 

der foregår, fritidsaktiviteter osv. Du kan planlægge din dag. Du ved, at hver onsdag aften kan du gå 

til det, uden at du en gang imellem skal have en aftenvagt og må springer over. Det kan jeg faktisk 

godt lide.” 
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Sat i relation til Heins arketyper, vil respondenten sandsynligvis kunne svare til pragmatikeren, som er 

optaget af work-life balance, men som også kan brænde for arbejdet og finde tilfredsstillelse og mening 

gennem dette. Man kan også lade SK1 udfordre Heins teori, hvori work-life balance er reserveret 

pragmatikeren. Er det muligt at være primadonna, samtidig med at man skærmer sit privatliv – eller måske 

mere præcist - er det umuligt at være primadonna, samtidig med at man passer på sit familieliv? 

 

 

Motivationsprofil for SK2 

Kategori SK2: Meningskondensering 

Act Ingen kodning 
COM Vil gerne arbejdet i et omsorgsfag, vigtigt at være engageret i arbejdet 
CPI Vigtig at der er loyalitet omkring beslutninger. Patienterne skal have det bedst mulige 

behandlingstilbud 
Fag vs. fag Der er et tydeligt hierarki mellem faggrupperne. Lægerne har magt og mere indflydelse 
Den gode dag Ingen kodning 
Kønsroller Ingen kodning 
Mål Tydelige mål og krav med inddragelse af den enkelte 
Ledelse Tydelige prioriteringer og visioner, lederen skal vise vejen 
Offervilje Arbejdstider er vigtige, men ikke i sammen grad, hvis der er engagementet. Løn ses som 

et vilkår 
Samarbejde Vægter godt samarbejde, at behandling af patienten ses som et fælles anliggende 
Status Ingen kodning 
UU Søger udvikling og faglige udfordringer 
 

Interviewet er tæt kodet med ”Fag vs Fag”, som omhandler grænser mellem læger og sygeplejersker. 

Respondenten har et nuanceret syn på området: På den ene side udtrykker hun, at der er klare forskelle på 

de to faggrupper, og at hun er glad for at være sygeplejerske, mens hun på den anden side også antyder, at 

samarbejdet med speciallægerne kan være udfordrende: 

 

”[…] jeg har oplevet, at lægerne egentlig den vej rundt har haft svært ved sådan at lytte til 

sygeplejepersonalet, men jeg har oplevet nogen som har sagt; Det må jeg jo give ret i, selvom det har 

været svært.” 

 

Selvom respondenten flere gange giver udtryk for, at hun er glad for at være sygeplejerske, har hun dog 

også overvejelser om den indflydelse, som lægerne har i hendes optik: 

 

”Jamen, jeg har lidt tænkt, at nu her hvor jeg blevet 50, hvis jeg skulle vælge om, så ville jeg måske 

gerne have været psykiater, fordi man netop har indflydelse på nogle andre ting, ja, det har jeg 

faktisk lidt tænkt. Ja, det ved ikke… Jeg har jo egentlig altid været glad for at være sygeplejerske. Jeg 

har haft rigtig rigtig mange gode meningsfulde forløb og hvor jeg ved, at det har haft rigtig rigtig stor 

betydning. […] jeg har tænkt, at det er et svært system som sygeplejerske, altså fordi læger synes jeg 

lidt har gjort hvad de havde lyst til og gået deres egne veje, hvis jeg sådan tænker tilbage. Altså på en 

helt anden måde end jeg i hvert fald har oplevet, at sygeplejerskerne har gjort.” 
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Dette kunne indikere en motivation, der sigter på at opnå noget af den indflydelse, som lægerne synes at 

have – altså at respondenten søger udfordringer, der giver mere eller en anden form for indflydelse. 

Udfordringer spiller i det hele taget en klar rolle for respondenten – interviewet er kodet seks gange med 

koden ”UU” – og det er ikke kun en eventuel lyst til mere eller anden indflydelse, der spiller en rolle i 

behovet for udvikling og udfordringer: 

 

”Da jeg så opslaget, synes jeg, at det lød spændende, men jeg sagde til ham [teamlederen], at jeg vil 

se patienter, og jeg vil have faglige udfordringer, hvad det så end måtte være. Men i hvert fald 

udfordringer, altså der skal ske noget, og jeg er jo heller ikke kommet til et stillestående sted, må jeg 

sige[…] det her med at komme ind i stabsfunktionen og få et andet kendskab til, hvordan 

organisationen er bygget op, det synes jeg kunne være spændende og så være med til at bygge det op 

herinde, det var absolut noget af det, som har motiveret mig til at søge herind.” 

 

Dette tyder på en motivation, der i særlig grad er drevet af nysgerrighed, af at lære nyt. Som ved SK1, kan 

man overveje, om hun kunne være drevet af et selvaktualiseringsbehov. 

 

Interviewet er også kodet ganske tæt med koden ”Offervilje” Dette dækker dog tilsyneladende ikke 

udelukkende over høj offervilje, men placerer måske også respondenten som pragmatiker – igen set 

gennem synet på arbejdstid: 

 

”Altså jeg er rigtig glad for mit arbejdsliv, men jeg er sørme også glad for mit privatliv og det hænger 

selvfølgelig også sammen med, at jeg har valgt at få […] børn og ikke, at vi ikke har været fælles om 

det derhjemme, men man kan bare ikke det hele og have overskud til det hele. Og jeg synes det i 

forvejen kan være krævende at være i et omsorgsfag, hvor det også er forventet at give omsorg i det 

private liv.” 

 

Hun siger endvidere, at betydningen af arbejdstider hænger sammen med, om hun har et arbejde, som hun 

er engageret i. Har hun det, betyder arbejdstider mindre. 

  

”[…] ja, at det kan hænge sammen i forhold til familielivet […] Det gør det da, men jeg har da været 

vagtfri i mange år og det synes jeg er dejligt at kunne planlægge på den måde, men det er ikke sådan, 

at jeg synes det er skrækkeligt, hvis jeg ikke sharp kan gå på et eller andet tidspunkt, altså hvis jeg er 

engageret i noget, så er det okay.”  

 

Der fremkommer et interessant perspektiv på det at arbejde i et såkaldt omsorgsfag – at faget ikke blot er 

givende, men også krævende, endda i en sådan grad, at det kan medføre udfordringer i forhold til at skulle 

yde omsorg i privatlivet. Det virker som om respondenten i så stor udstrækning anvender sig selv og sine 

personlige ressourcer på arbejdet, at det kan være udfordrende at finde ressourcer til også at gøre det i 

privatlivet. Respondenten ofrer sig på sin vis i forhold til at anvende mange af sine ressourcer på arbejdet.  

Offerviljen kommer måske stærkest til udtryk i forhold til lønnen, hvor respondenten på den ene side 

mener, at lønnen ikke er tilstrækkelig, men på den anden side udviser en forståelse for, at lønnen ikke kan 

være højere i forhold til samfundet: 
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”… Det er jo både mig som sygeplejerske, men det er jo også i alle mulige andre sammenhænge, der 

synes jeg, at der skal være en sammenhæng der, men selvfølgelig skal det også være realistisk 

samfundsmæssigt set og på den måde, men… Hvis jeg har talt om et løntillæg på 12.000 om året, så 

er der nogen i de private kredse, som har troet, at det var om måneden (haha, der grines), så der er 

stor forskel.” 

 

Respondenten beretter her, at lønnen nødvendigvis må være lav, hvis ”det også skal være realistisk 

samfundsmæssigt set”. Dette indikerer en vis offervilje. En mindre betaling, end hun egentlig ønsker, findes 

forståeligt – og delvist acceptabelt. 

 

Om ledelse siger respondenten næsten det samme som SK1: Det er vigtigt, at ledelsen er tydelig og sætter 

mål, men billedet nuanceres dog med et behov for dialog. Hvis det ikke er tydeligt, hvad der skal ske, 

oplever respondenten at blive utålmodig: 

 

” Jamen, nu er vi her, og det vi forestiller os er sådan og sådan og være bannerføre på den måde og 

den usynlighed…Og så bliver jeg meget hurtig sådan en, der sidder og har nogle meninger om tingene 

og det er den balance, som er nødt til at være, fordi eller så synes jeg, at jeg oplever mig selv som 

sådan… Jeg tror ikke, at jeg er et brokkehoved, men så bliver sådan come on” 

 

Der tegner sig en profil, hvor faglig udvikling synes særlig vigtig, samt tydelighed og loyalitet til arbejdet, og 

hvor fokus er på den fælles indsats, som tjener patienterne. Respondenten er optaget af work-life balance, 

men det er engagementet, som styrer betydningen af arbejdstider og løn. 

 

Motivationsprofil for LM3 

Kategori LM3: Meningskondensering 

Act Ingen Kodning 
COM Ingen kodning 
CPI Ingen kodning 
Fag vs. fag Lægen stiller diagnose, sygeplejerske handler på patientens behov. Sygeplejersken ses 

som lægens hjælper 
Den gode dag Varierende opgaver i løbet af dagen, faglig eller teknisk sparring. Gerne uventede 

opgaver 
Kønsroller Kvindelig tilgang til lægefaget har betydning for status. 
Mål Mål er et vilkår, sat af ude fra 
Ledelse Lederen skal vise vejen, beslutninger skal være tydelige. Indflydelse er vigtig 
Offervilje Arbejdstider er vigtige, men ikke i sammen grad, hvis der er engagementet. Løn ses som 

vilkår ved at være sygeplejerske 
Samarbejde Ingen kodning 
Status Giver mulighed for at udrette noget 
UU Søger faglige udfordringer, drevet af engagement til faget, kunne give faglig sparring 
 

Interviewet med LM3 udmærker sig ved at være kodet betydeligt mindre end de andre interviews; der er 

kun kodet 28 gange. Spredningen af koderne er fordelt således, at ”Fag vs Fag” og ”UU” er kodet hyppigst. 

Respondenten er engageret i sit arbejde eller måske rettere i sit fag/profession. Der er ikke meget, der 
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indikerer, at respondenten har et behov for selv at se patienterne. Hovedinteressen synes mere at være på 

det teoretiske og på at have faglig indflydelse: 

 

”[…] den faglige indflydelse betyder meget, men magt betyder ikke noget og selvom jeg har den, 

bruger jeg den ikke. Men indflydelsen, den betyder – det værste, der kan ske, er at placere mig på en 

post, hvor tingene bare sker uden om og uden jeg har den ringeste indflydelse på, hvad der sker. Det 

var jo til en vis grad ved at ske nede på […] efterhånden og derfor blev det også mindre morsomt at 

være der” 

 

Respondenten lader til at være motiveret af et stærkt sæt af værdier, som kommer til udtryk gennem en 

eksplicit modvilje i at tale om værdier på det organisatoriske niveau: 

 

”[…] jeg har aldrig været særlig fascineret af det der værdibegreb og i virkeligheden hænger det mig 

ud af halsen […] Fordi det blev skamredet en overgang. Vi havde jo i årevis tilbage i HS-tiden, der 

skulle psykiatriske afdelinger være værdibaserede ledelser og jeg ved ikke hvad. Det var hele den 

proces - for nu at brug et andet hadeord - omkring værdidiskussionen, den var uudholdelig.” 

 

LM3 er meget optaget af det diagnostiske arbejde i psykiatrien, og det er meget vigtigt at have muligheder 

for at kunne videregive viden på området. Han fremhæver, at det er muligheden for faglige drøftelser, der 

er med til at skabe den gode arbejdsdag for ham, og han har en bekymring for, at opgaveflytningen af dele 

af det diagnostiske arbejde kan komme patienter til skade, fordi sygeplejerskerne er trænet i at se på 

patientens behov – og ikke på den bagvedliggende sygdom. 

LM3’s bekymring på patienternes vegne i forhold til det diagnostiske arbejde, er dog ikke kun rettet mod 

sygeplejerskernes indtræden på scenen. Bekymringen retter sig også mod kollegaerne og forskningen: 

 

”Det er jo heller ikke alle læger, der har den der, hvad skal man sige, knivskarpe skelnen mellem 

diagnose og behandling […] hvis man tænker som jeg inde i mit hoved, nemlig at der er en sandhed 

omkring sygdomme, altså, at sygdomme er udtryk for en virkelighed i naturen i en eller anden 

forstand. For hvis det er rigtig, så er der jo altså et sandt svar, men opgaven er ikke at lede efter det 

sande svar på den måde i diagnostikken og hvad værre er, vi gør det heller ikke – eller sagt på en 

anden måde, vi burde i langt højere grad, ikke mindst i forskningen burde vi i langt højere grad lade 

være med at tage vores diagnosesystem for givet, fordi det er sandsynligt, at det diagnosesystem 

begrænser os i vores forskning mere, end det hjælper os.” 

 

Ovenstående tjener til at vise, hvad der optager LM3 - det diagnostiske og faget psykiatri. Som sagt er der 

også andet, der motiverer LM3, nemlig det at kunne videregive sin viden og at have en varieret hverdag: 

 

”Ja, det er især det varierede og de mange forskellige opgaver, der kræver meget forskellige 

kompetencer, det tiltaler mig. Altså det at skulle sidde og lave det samme hele tiden, det keder mig, 

men det keder mig ikke at lave noget andet hele tiden, også selvom jeg bliver afbrudt hver 5. sekund 

[…]Så nogle overraskelser er der og det jo også fagligt udfordrende, så det er ikke en vigtig 

forudsætning for jobbet, at patienterne her, men det er faktisk en – giver en øget bredde i opgaven.” 
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LM3 har tilsyneladende ingen vanskeligheder ved at følge mål – blot skal mål og beslutninger være klare. At 

målene sommetider ikke nås, fordi andre mål sat af mere eksterne parter træder i kraft, betragter LM3 

nærmest som et eksistentielt vilkår. 

 

Variation i jobbet, den faglige udfordring og sparring, at være ”Act-irrelevant” samt et skarpt fokus på 

fagets kerne – diagnostikken – er hvad der motiverer LM3. Patienter synes ikke nødvendige for at 

tilfredsstille denne motivation – men kan bidrage til give en øget bredde i opgaven. I forhold til ledelse er 

kravet klart – det skal være tydeligt, hvem der beslutter, og hvornår en beslutning er en beslutning. 

 

Motivationsprofil for SM4 

Kategori SM4: Meningskondensering 

Act Ingen kodning 
COM Afgørende at kunne bruge sig selv som menneske, at gøre en forskel. Vigtigt at kunne 

udføre arbejdet på sin egen måde  
CPI Loyal mod de prioriteringer der er, ser det som et samfundsmæssigt vilkår 
Fag vs. fag Læger har fokus på diagnosen, hvilket medfører distance. Sygeplejerske har fokus på 

behov, på at involvere sig 
Den gode dag Vigtigt at der er tid og ressourcer til opgaverne 
Kønsroller Ingen kodning 
Mål Det er i orden, der er mål, som medfører prioriteringer 
Ledelse Skal være ærlig og medinddrage personalet samt kunne give konstruktivt kritik på en 

ordentlig måde. Ønsker anerkendelse 
Offervilje Arbejdstider er ikke vigtige. Løn ses som vilkår ved at være sygeplejerske 
Samarbejde Ingen kodning 
Status Sygeplejersker giver mere end de får igen, hvilket er prisværdigt 
UU Søger udvikling og faglige udfordringer 
 

Fordelingen af koder på dette interview gør det oplagt at konkludere, at respondenten i udstrakt grad er 

motiveret af det direkte arbejde med patienten. Gennemlæsning af teksten viser da også, at dette er 

tilfældet. Det er ikke bare vigtigt for respondenten – det er absolut afgørende at have den direkte kontakt:  

 

”Det betyder rigtig meget for mig, at jeg ikke bare er én, der er på arbejde, men at jeg vitterlig kan 

gøre en forskel og kan se på folk, at det hjælper. Også kunne give lidt mere af mig selv, ud over blot 

det at være sygeplejerske, at turde involverer mig i mennesker, se at det nytter noget. ” 

 

Respondenten mener at kunne gøre en forskel, og har et behov for at gøre en forskel. Der er ingen tvivl om, 

at respondenten ud over at være stærkt præget af den følelsesmæssige motivation og viljen til at gøre en 

forskel, også er drevet af en trang til at blive anerkendt for sin indsats. Adspurgt om han får noget 

personligt ud af at går på arbejde, svarer han: 

 

”Ja, personligt får jeg meget. Men det er via patientkontakten. Jeg vægter også højt, at have gode 

kollegaer, men det er klart patientkontakten, også det nogen gange, at få de lidt sværere patienter, 

og at der også måske er nogen, der ser potentialet i, at dem er jeg også i stand til at håndtere. Så … 

det er også vigtigt, at få opbygget mig en position, som en af de rutinerede, eller i hvert fald en af 



35 
 

dem man kan regne med[...] det er nok også ligeså meget på det personlige plan, at man gerne vi føle 

sig kompetent, så det er også den der tilfredsstillelse, ligesom man har overfor patienterne, når man 

gør noget godt. Den vil jeg også gerne have på arbejdspladsen og sådan udadtil.” 

 

Et andet særkende ved SM4 er, at han taler en del om de faglige grænser mellem læger og sygeplejersker.  

Han redegør for fire pointer i forhold til samarbejdet med læger: At lægerne vil blive glade for 

behandlersygeplejerskerne, at sygeplejersker nok kan bidrage til diagnostikken, men ikke selvstændigt 

varetage den, at lægerne vil finde det problematisk med sygeplejersker i det diagnostiske arbejde og 

endelig, at læger i deres diagnostiske arbejde kan blive distancerede i forhold til patienten. Sidstnævnte 

understreger SM4’s stærke motivation i forhold til det nære og relationsprægede samarbejde med 

patienten, hvor sygeplejersken sætter sig selv i spil som menneske: 

 

” […] hvor der helt klart vil være nogle tiltag, som jeg ville have gjort som menneske eller 

sygeplejerske, som jeg ville tænker kunne hjælpe vedkommende bedre end at måske sætte medicin 

på, eller … tvangstilbageholde vedkommende eller lignende. Hvis man havde taget mennesket lidt 

mere ind over, så kunne man have ordnet det på en anden måde, men på papiret ser det fint ud.” 

 

Forskellen på de to faglige syn bliver ikke skarpere end i forskellen mellem LM3 og SM4, hvor LM3 

fremhæver diagnosen frem for alt andet, mens SM4 finder, at det diagnostiske arbejde kan komme i vejen 

for den egentlige opgave. I disse to faglige syn er den grundlæggende forskel på de to fag hugget i sten: 

Lægen ser på tværs af symptomerne i jagten på diagnosen, som ideelt set kan fjerne alle symptomerne, 

mens sygeplejersken fordyber sig i de enkelte symptomer i jagten på at afhjælpe disse et af gangen. 

 

Respondenten kan ses som havende høj grad af PSM med særligt vægt på compassion, som for ham også 

udmøntes i et stærkt ”Act-relevant” behov. Den stærke kaldstanke hos respondenten placerer ham tæt på 

primadonnaen i Heins tankegang. I forhold til Maslow falder anerkendelse ind under behovet for agtelse, 

mens behovet for at gøre noget for andre, den uselviske handling, ofret, kun kan placeres under 

selvaktualisering – selvom der ikke egentlig er tale om selvaktualisering. Det at brænde for sagen, at ville 

noget, der umiddelbart medfører tilsidesættelse af egne behov, falder ind under Maslows beskrivelse af det 

selvaktualiserende menneske. 
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Motivationsprofil for LM5 

Kategori LM5: Meningskondensering 

Act Fokus på at skabe noget godt, for dem som arbejder med patienter 
COM Fokus på patientens behov samtidig med at give den gode behandling 
CPI Optaget af samfundet og fællesskabets behov, effektiv anvendelse af ressourcer 
Fag vs fag Sygeplejersker er læges hjælpere 
Den gode dag Tid til at udføre arbejdet ordentligt, en blanding af patientsamtaler og faglige drøftelser 
Kønsroller Ingen kodning 
Mål Mål giver mulighed at vide hvornår der afviges. Egne standarder følges, hvis det vurderes 

lægefagligt hensigtsmæssigt 
Ledelse Skal vise vejen og tydeliggøre forventninger til arbejdet, som muliggør at kunne vælge om 

man vil samme vej 
Offervilje Søger work-life balance 
Samarbejde Ingen kodning 
Status Lægefaget forbindes med prestige 
UU Søger faglige udfordringer og udvikling inden for faget 
 

Respondenten besidder som SM4 en høj grad af PSM, men er motiveret både af ”CPI” og ”COM” – og er i 

særlig grad optaget af at gøre det rette i forhold til samfundet.  

 

Om forholdet mellem faggrupperne mener respondenten, at sygeplejersker ses som en nyttig hjælper, som 

er mere optaget af patientens umiddelbare behov, end fx det diagnostiske arbejde.  

Det lægelige arbejde er tilfredsstillende blandt andet på grund af den gode løn og de fleksible 

arbejdsforhold, mens det konkrete arbejde med patienten synes mindre centralt. Motivationen ligger 

tydeligvis i at gøre det bedst mulige: 

 

”I mit fag, i psykiatrien, der handler det meget om at tage sig ordentlig tid til at lytte til patienterne 

og høre, hvad der er patienternes behov og hjælpe dem med at nå hen i retning af det med de midler, 

der er til rådighed. Så det handler meget om at have tid […] En gang imellem er det også vigtigt, at 

man sådan kigger ud over samfundet og siger ”Hvad er samfundets behov i det her?” Det er jo en 

samfundsstyret funktion, vi har arbejde i, det er samfundet, der betaler for den her ydelse. Det er os 

alle sammen, der i fællesskab har besluttet, at vi vil have et skattefinansieret sundhedsvæsen. Derfor 

kan vi da i det mindste gøre hinanden den tjeneste at prøve at gøre det så effektiv som muligt, så jeg 

kan gode lide planer. Jeg synes, det er i orden, at de skal være der.” 

 

Ud over at understrege vigtigheden af at gøre det rette, er der to pointer, der trænger sig på i ovenstående 

citat. Den første er, at det bliver tydeligt, at den daglige valuta i psykiatrien er ”Tid”. Det, man forsøger at 

skaffe sig, er tid, og det, man bliver presset på, er tid. Behovet for ressourcer italesættes som behovet for 

tid. Den anden pointe er, at selvom respondenten erklærer sig enig i det hensigtsmæssige i at have planer 

og standardiserede behandlingstiltag, så forbeholder han sig retten til at fravige fra disse. Dette begrundes 

med, at han i en række situationer netop forventes at anvende sit lægelige skøn: 

 

”Det er også en lille sådan lidt civil ulydighed og lidt: det kan godt være, at de siger, at jeg skal gøre 

sådan og sådan med alle patienterne, men jeg vælger nu at forbeholde mig ret til at udøve et 
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professionelt skønt i hver enkelt situation. Det synes jeg, at jeg har pligt til. Det har jeg pligt til med så 

mange andre ting, det er så meget en del af mit arbejde at udøve det her professionelle skøn i forhold 

til, hvad der er patienternes behov.” 

 

I forhold til ledelse, er respondenten på linje med de andre respondenter. Der ønskes en ledelse, som kan 

vise vejen. Respondentens loyalitetsfølelse strækker sig vidt – men der er også en grænse: 

 

”God ledelse for mig er en ledelse, som sørger for, dels at jeg ved hvad der forventes af mig, sådan at 

jeg kan tage stilling til og gøre det… Jeg vil gerne have en ledelse, der stiller sig op og peger i en 

retning og siger, at vi skal den her vej. Så vil jeg gerne følge med den vej. Eller også så vil jeg ikke 

følge med den vej, men så står jeg af vognen. Og dels en ledelse, som så giver plads til, at jeg kan 

gøre det på den måde, som falder mest naturligt for mig. Jeg tror, det bliver mest effektivt af det. Jeg 

skriver med højre hånd, og det vil gerne have lov til at blive ved med. Men hvis der kommer nogen fra 

ledelsen og siger: I det her job kræves det, at du skriver med venstre, så vil jeg prøve, og hvis jeg synes 

jeg kan det, så vil jeg gøre det, og hvis ikke jeg synes, jeg kan det, så vil jeg finde mig et andet job” 

 

Respondenten har utvivlsomt PSM, med vægt på ”CPI”, en følelse af pligt og loyalitet mod at tjene til 

samfundets bedste, hvilket også giver sig udtryk i, at han gerne vil være med til at udvikle noget nyt, som 

kommer patienterne til gode. Han er ”Act-irrelevant” – han lader ikke til at have behov for, at det er ham, 

som gør det. I Heins terminologi er han i nogle sammenhænge pragmatikeren, som vægter fleksible 

arbejdstider og god løn, mens han i forhold til patientarbejdet anlægger sine egne faglige værdier, som han 

mener, tjener patienten, frem for altid at følge de fastsatte standarder - en primadonna-lignende tilgang. 

 

Motivationsprofil for SK6 

Kategori SK6: Meningskondensering 

Act Andre kan udføre arbejdet, men det afhænger af patienten 
COM Vil gerne gøre en forskel via den direkte patientkontakt 
CPI Ingen kodning 
Fag vs fag Faggrænser virker meningsfulde, men flere opgaver kan varetages af sygeplejersker. 

Lægen bestemmer, har en længere uddannelse 
Den gode dag Det er afgørende at have tid til at tale med patinterne, opbygge en relation 
Kønsroller Ingen kodning 
Mål Mål er gode, men stressende når de kommer ude fra 
Ledelse Åben, fagligt engageret og rummelig 
Offervilje Vil gerne have fri, når hun har fri 
Samarbejde Vigtig at føle det er en god arbejdsplads med gode kolleger 
Status Sygeplejersker ses som søde og omsorgsfulde 
UU Motiveres af spændende og udfordrende faglige opgaver 
 

Denne respondent er i udstrakt grad motiveret af det direkte arbejde med patienterne. Syv tekststykker er 

kodet med ”COM”, og behovet for den direkte kontakt er tydeligt. Arbejdet opleves som utilfredsstillende, 

når der ikke er tid til at tale med patienterne, og respondenten kan ikke forestille sig, et arbejdet uden den 

direkte kontakt med patienterne. Adspurgt hvad en god arbejdsdag er, svarer hun: 
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”Det er en dag, hvor jeg har tid til at tale med patienterne. Hvor jeg føler, at jeg bliver færdig med mit 

arbejde, og hvor jeg tænker, at jeg rent faktisk har gjort en forskel for nogen af patienterne. Der er 

nogen gange, hvor man kan mærke, at det måske ikke lige er der det rykker, og så er der nogen 

gange, hvor man måske har en 2 minutters samtale, hvor man bare ved, at det har ændret noget for 

patienten.” 

 

Denne respondent oplever på linje med SK2 et vist spændingsforhold mellem identiteten på arbejdspladsen 

og identiteten som privatperson.  

 

”Altså jeg synes når man siger, at man er sygeplejerske, så tror folk som udgangspunkt, at man er 

rigtig sød og omsorgsfuld som person, men det kan jeg godt blive lidt provokeret af nogen gange […] 

Jeg synes bare, at man bliver tillagt et eller andet og det tænker jeg da også, at de fleste prøver gerne 

at være søde og omsorgsfulde, men man er jo ikke sådan identisk med ens job […] Selvom jeg er sød 

og omsorgsfuld og åbenhjertet på mit arbejde er det da ikke sikkert, at jeg har lyst til at være det i 

min fritid.” 

 

Om forskellene på lægers og sygeplejerskers arbejdsområde er SK6 fleksibel – hun mener, at der er flere 

opgaver, som sygeplejersker kunne overtage. Måske er det mest kendetegnende ved SK6’s motivation, at 

hun bliver motiveret af udvikling og udfordringer. Hendes interview er kodet elleve gange med koden ”UU”, 

og hun er da også ganske tydelig omkring betydningen af udvikling på arbejdspladsen: 

 

”Jeg tror, at jeg er meget sådan projektorienteret, altså jeg har gang i et eller andet, og så er det det 

jeg så bruger min energi på […]Det er et eller andet afgrænset projekt eller være med til at definere et 

eller andet. Altså, jeg kunne meget vel se mig selv som projektsygeplejerske. Der skal ske et eller 

andet. Altså, jeg gider ikke det der med bare at gå på arbejde fra 7.30-15.30 uden der… Der skal være 

en form for udvikling i det.” 

 

Med hensyn til ledelse peger respondenten ligesom de andre respondenter på, at der er vigtigt med mål og 

desuden, at en leder skal være åben, engageret og rummelig i forhold til personalegruppen. 

 

Respondentens største motivation er ”COM” kombineret med muligheden for faglig udvikling, ikke blot 

egen udvikling men fagets. Professionens værdier om at yde omsorg, tilsluttes kun i forbindelse med 

arbejdet, hvilket leder hen mod Heins introverte præstations-tripper, som drives af at udvikle faget. 
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Motivationsprofil for LK7 

Kategori LK7: Meningskondensering 

Act Det er fint at dele patientbehandlingen 
COM Patientkontaktet er vigtig og meningsfuld 
CPI Ingen kodning 
Fag vs fag Respekt for andre faggrupper, men diagnosticering bør ikke deles 
Den gode dag Værdsætter afvekslende arbejdsdage, faglige drøftelser 
Kønsroller Kvinder i lægefaget kan have betydning for faget prestige 
Mål Mål opleves som udefrakommende kontrol 
Ledelse Skal vise tillid og anerkendelse 
Offervilje Kan godt lide faste arbejdstider og er tilfreds med lønnen 
Samarbejde Værdsætter tværfaglighed og samarbejde 
Status Lægefaget er ikke længere forbundet med prestige 
UU Ingen kodning 
 

LK7 er den anden respondent, der udtaler sig om kønsrollernes betydning for faget, men dette lader ikke til 

at spille en rolle for hendes motivationsprofil og vil blive behandlet i afsnittet om professionens betydning 

for motivation. Hvad der spiller en rolle for respondenten, er hendes følelsesmæssige engagement i 

patienterne og hendes oplevelse af ikke længere at blive mødt af den tillid, som hun mener, bør være 

gennemgående i al ledelse. Om det at se patienter siger hun: 

 

”Det er supervigtigt, altså. Man kan sige mindre vigtigt nu måske, end da jeg var yngre, fordi jeg er så 

rutineret, så jeg kan godt i en samtale med mine dygtige medarbejdere se patienten for mig, men jeg 

kunne slet ikke undvære patientkontakten, altså det ville slet ikke give mening i mit hoved ikke at 

have kontakt med patienterne. Så det har jeg jo, jeg ser flere patienter hver dag.” 

 

Dette til trods trives LK7 også fint med, at hendes rolle i stigende grad er blevet vejledende og rådgivende 

for de sygeplejersker, der står for hovedparten af behandlingen af patienterne i hendes team: 

 

”Altså hovedbehandlingen ligger sådan set hos de andre personalegrupper og det er dem, der tager 

sig af det psykoterapeutiske primært, men hvor jeg så er sparringspartner” 

 

LK7 er optaget af, at hendes personale skal mødes med tillid og ikke med kontrol, ligesom hun gerne vil 

mødes med tillid fra sin ledelse. Hun finder, at kontrol virker demotiverende – og direkte forringende på 

behandlingen af patienterne: 

 

”Altså det er jo ikke godt at have den der mistænkeliggørelse. Man trives ikke, når man hele tiden 

bliver mistænkeliggjort og kontrolleret, når man i øvrigt er glad for sit arbejde. Så jeg håber, at det 

vender på et tidspunkt, fordi lige nu er det helt galt altså.” 

 

Umiddelbart synes respondenten ikke at være præget af offervilje, da hun giver udtryk for, at være præcis 

det sted hun gerne vil være, og har en løn, der er tilfredsstillende. Hun fremfører dog, at lønnen på hendes 
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center er betydelig mindre end på centre andre steder i regionen, hvilket ifølge respondenten skulle være 

et udtryk for, at der er prestige forbundet med at være ansat dér, hvor hun er: 

 

”Altså jeg er godt tilfreds, altså jeg skal ikke sammenligne mig med mine kollegaer, fordi det har altid 

været sådan, at Rigshospitalet lønnede sine medarbejdere dårligere end alle andre hospitaler. Det bar 

lønnen i sig selv at arbejde på Rigshospitalet og sådan er det stadigvæk, så os på PCK, os overlæger 

dér, vi tjener mindre end vores kollegaer rundt omkring i landet, og det er ret meget mindre. Men 

altså, det har jeg det fint med, altså jeg er glad for at være, hvor jeg er, og jeg kan sagtens få mine 

penge til at slå til.” 

 

Her kan man sige, at respondenten accepterer et vist afsavn i form af ringere løn sammenlignet med andre, 

men hvorvidt dette skyldes, at respondenten faktisk ikke ønsker mere i løn, eller hvorvidt det skyldes, at 

respondenten faktisk er enig i, at arbejdet i en vis udstrækning bærer lønnen i sig selv, er ikke klart.  

 

Respondentens motivation ligger i arbejdet med patienter, hvor hun finder det fint at andre ser 

patienterne, men også gerne selv vil have kontakten og i det tværfaglige samarbejde. Hun demotiveres af 

de fastsatte mål, som hun ser som en mangel på tillid. Hendes vilje til at sætte de høje standarder og 

hendes glæde ved det kliniske arbejde, kunne placere hende som primadonna. 

 

Motivationsprofil for LK8 

Kategori LK8: Meningskondensering 

Act Ingen Kodning. 
COM Den direkte patientkontakt har stor betydning. 
CPI Fokus på at anvende ressourcerne, så de tjener samfundet. Føler pligt til at følge de 

trufne beslutninger. 
Fag vs fag Lægen har det overordnede ansvar, mens andre faggrupper kan lægge ansvaret fra sig. 
Den gode dag Afvekslende arbejdsdag med patientkontakt, faglige drøftelser og ledelse. 
Kønsroller Ingen kodning. 
Mål Ønsker meningsfulde mål, som bygger på evidens. 
Ledelse Skal give indflydelse og have styr på tingene 
Offervilje Oplever at arbejde meget, og at lønnen ikke er høj nok 
Samarbejde Ingen kodning 
Status Akademisk uddannelsesniveau har høj status 
UU Nye tiltag er interessante 
 

Respondenten er tydeligt motiveret af arbejdet med patienterne, men også af afvekslingen og af det 

ledelsesmæssige. Hun drives af et ønske om at tilrettelægge behandlingen, så den bliver så effektiv som 

muligt – hvilket indikerer, at hun i stor udstrækning af drevet af pligt- og loyalitetsfølelse i forhold til 

samfundet: 

 

”For mig er det værdifuldt at skabe en vellykket behandling så effektivt som muligt, altså 

driftsmæssigt. Fordi jeg ved godt, at samfundet også har nogle ressourcer, og jeg er ikke for, at man 

bare sidder og taler i timevis om tingene […] Værdier… Det er vel, når det går op i en højere enhed, 
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når man leverer den bedst tænkelige… ikke altid, at det er godt nok, men den bedst mulige 

behandling til patienten med de faggrupper, der er mest relevante for denne patient på den mest 

effektive måde.” 

 

Til gengæld oplever respondenten, at de andre faggrupper ikke bidrager lige så meget, som de kunne eller 

burde. Hun oplever, at det ofte er lægerne, der bliver længe på arbejdspladsen, ligesom det endelige ansvar 

ligger hos lægerne. Dette synes belastende og demotiverende, og lønnen er ikke høj nok. Hvis offervilje 

også ses som viljen til at arbejde mere end 37 timer, er følgende relevant at tage i betragtning: 

 

”Men hvis man vil gøre et ordentligt stykke arbejde, så kan du ikke gå hjem indenfor de 37 timer. Det 

kender jeg ikke ret mange der kan og det bliver værre og værre. Altså, lægerne sidder længere og 

længere. Gangene er tømt for djøffere, de er tømt for sygeplejersker, de er tømt for psykologer. Dem 

der sidder der fra 7 om morgenen og til kl. 18 om aftenen er oftest lægerne. Jeg ved godt, at det ikke 

altid har været sådan, men sådan er det. Og nej, jeg synes ikke, at det er i orden.” 

 

Respondenten lader til at finde det uretfærdigt, at det ifølge hende kun er lægerne, der ofrer sig. Samtidig 

giver respondenten udtryk for, at lønnen ikke er tilstrækkelig: 

 

”Det er vel derfor, at man får mere i løn, altså vi får jo også mere i løn… Altså, jeg synes aldrig, at jeg 

får nok i løn. Nej, jeg synes jeg får for lidt i løn” 

 

Set i lyset af Le Grands overvejelser om det udfordrende i at finde den rette balance mellem det at belønne 

medarbejderens offer, og det at lade medarbejderen bevare følelsen af at ofre sig, lader det til, at der i 

forhold til denne respondent kunne belønnes mere, uden at følelsen af at ofre sig, ville fortage sig. 

 

Samlet set motiveres respondenten af et varieret arbejde, som indeholder både ledelse og klinisk arbejde, 

samt af et brændende ønske om at gøre tingene ordentligt og effektivt. 

 

”Altså det er en god arbejdsdag, når jeg synes, at jeg har haft nogle patienter, hvor jeg har haft den 

fornødne tid og den fornødne mulighed for at gøre det så godt, som jeg kan indenfor mit fag, og hvor 

jeg også rent ledelsesmæssigt har kunnet fået tænkt nogle gode tanker eller har fået implementeret 

noget nyt den dag. Når tingene bliver gjort ordentligt, altså når det er tænkt ordentligt igennem, og 

det synes jeg er fedt. Altså, det gør mig virkelig glad.” 

 

Hendes glæde ved arbejdet, hendes dedikation og hendes oplevelse af at bringe et offer, kunne placere 

respondenten som primadonna. 

 

Efter analysen af de enkelte respondenters motivation, følger en sammenligning på tværs af 

respondenterne, hvor træk, de har til fælles og ikke har til fælles analyseres. 
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Motivation på tværs  

At gøre det bedst mulige 

De otte respondenter har meget til fælles – og er meget forskellige. Et af fællestrækkene er, at alle på en 

eller anden måde er stærkt optaget af deres arbejde. Retningen denne optagethed tager, er forskellig, men 

fælles er, at det er vigtigt at gøre tingene ordentligt. Der er ikke tale om et fokus på virksomheden, men i 

højere grad på at sikre ordentlig kvalitet – enten for den enkelte patient – eller for samfundet. Det er disse 

to sammenhænge respondenterne taler sig ind i: Den enkelte patient eller samfundet/det offentlige 

sygehusvæsen. Det er bemærkelsesværdigt, at fokus på organisationen næsten er fraværende i 

interviewene. Når der tales om Region Hovedstadens Psykiatri, synes det synonymt med det offentlige 

sundhedsvæsen. Der foretages ikke sammenligninger mellem egen og andre offentlige organisationer, 

private virksomheder eller organisationer. Fokus er på patienten og på samfundet – virksomheden lader til 

at være de givne rammer, indenfor for hvilke, dette fokus udleves.  

 

Fraværet af fokus på selve virksomheden kan forstås på flere måder. Det kan ses som et udtryk for en høj 

grad of PSM – de ansatte er optaget af at gøre deres arbejde bedst muligt, dels for den enkelte patient 

(COM) og dels af hensyn til det fælles, det samfundsmæssige (CPI). Det kan også ses som et udtryk for en 

velfungerende virksomhed, der sætter de ansatte i stand til at fokusere på det centrale for virksomheden, 

nemlig patienterne, gennem en usynliggørelse af sig selv. Når virksomheden fungerer, tager man dens 

eksistens for givet og stiller ikke spørgsmål ved den.  

Når der stilles spørgsmål ved organisationen er det typisk i forhold til de mål, der sættes op – enten de 

kvantitative krav om en vis produktion eller de kvalitative krav til kliniske ydelser. De to ”angreb” på 

virksomheden er ikke klart fokuserede – det er ikke tydeligt for respondenterne om de skal kritisere 

administrationen i virksomheden, i Region Hovedstaden eller om der er tale om et andet politisk niveau. 

Dette kan forstås som en ligegyldighed overfor virksomheden og dens krav og mål, men det kan også ses 

som en frihed, de ansatte tager til at fokusere på deres opgaver. Man kan sige, at utilfredsheden med 

virksomheden ikke er større, end at der ikke etableres målrettet kritik. I stedet bruger man sin energi enten 

på at gøre det bedste for den enkelte, eller på at gøre det bedste for at tilrettelægge effektive arbejdsgange 

– eller begge dele. 

 

At have tid nok 

På tværs af interviewene er der i sammenhæng med at gøre det bedst mulige flere respondenter, der 

udtrykker et behov for at have tid nok til netop at gøre det bedst mulige. Tiden er valutaen, der synes at 

kunne handles med, og det er ”tid nok”, der bliver synonymet for en arbejdsplads, der tillader den enkelte 

at udføre sine opgaver tilfredsstillende. ”Det bedst mulige” kan opnås, når man har ”tid nok”.  

Tiden er midlet til tilfredshed og høj kvalitet: 

 

”I mit fag, i psykiatrien, der handler det meget om at tage sig ordentlig tid til at lytte til patienterne 

og høre, hvad der er patienternes behov og hjælpe dem med at nå hen i retning af det med de midler, 

der er til rådighed. Så det handler meget om at have tid.” 
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Utilfredsheden med mål, der ikke er forenelige med respondenternes egne opfattelser af, hvad der er 

rimelige eller meningsfulde mål, er en utilfredshed, der henter sin næring gennem det tilsyneladende spild 

af tid, som opfyldelse af disse mål medfører. Dette spild af tid bringer kvaliteten af behandlingen i fare. Hvis 

der var ”tid nok”, ville grænsen for hvilke mål der synes urimelige eller meningsløse, sandsynligvis ligge et 

andet sted. Der kan også antydes den omvendte sammenhæng – nemlig at antallet af mål, der ikke synes 

rimelige, er med til at fastsætte oplevelsen af, hvor langt man er fra at have ”tid nok”. Jo flere meningsløse 

mål, jo mindre oplever man at have ”tid nok”. I delanalysen Mål & Ledelse uddybes respondenternes syn på 

mål yderligere. 

 

Tiden til, og kvaliteten af, behandlingen er ikke det eneste, der virker motiverende på tværs af 

respondenterne – arbejdsdagen for respondenterne påvirker også motivationen på forskellig vis.  

 

Variation og dybde 

To træk går igen i forhold til at beskrive den perfekte hverdag. Det ene træk er variation i opgaverne. Den 

gode arbejdsdag beskrives som en dag, hvor der er forskellige typer af opgaver, men der er ikke en fælles 

opskrift på, hvilke typer af opgaver, en arbejdsdag skal indeholde. Nogle peger på, at det skal veksle mellem 

ledelse og klinik, andre mellem sparring og undervisning.  Alle de adspurgte læger og en enkelte 

sygeplejerske er optaget af variation i hverdagen. 

 

Det andet træk handler om at kunne fordybe sig i den enkelte handling. Når respondenterne får lov til at 

komme til bunds i opgaven, som typisk er knyttet til patientens behov, så har det været en god arbejdsdag. 

Her spiller tiden igen en rolle – har man ”tid nok” til fordybelsen? Den gode arbejdsdag indeholder for disse 

respondenter med andre ord ”tid nok” til at kunne fordybe sig. Det er tre ud af fire sygeplejersker, der 

betegner muligheden for fordybelse som det afgørende element. Dette kan tyde på, at respondenterne 

ønsker mulighed for at opleve flow – fordybelse i en ”sag” er en forudsætning for oplevelse af flow, men 

det kan ikke på baggrund af det empiriske materiale fastslås, om der er tale om et egentligt behov for flow 

(Hein, 2009a).  

 

Man kan stille spørgsmålstegn ved, hvor oversættelig den del af Heins teori, der omhandler flow, er til 

hospitalsverden, der ofte er præget af en vis struktur kombineret med en vis uforudsigelighed. Flowtanken 

er måske lettere at få passet ind i en verden som ballettens, hvorfra teorien er udviklet, og hvor graden af 

forudsigelighed må forventes at være betydeligt større end på et hospital. 

Det er mere nærliggende at se de to træk som et udtryk for de forskellige værdier, der præger de to fag.  

I analysen af respondenternes udsagn vil det senere fremgå, at lægernes værdi ligger i kravet om evidens 

og (natur)videnskabelighed, mens sygelejerskerne lader til at forsøge at opnå monopol på omsorg og 

medmenneskelighed. Sidstnævnte kan forklare, hvorfor det især er sygeplejerskerne, der er optaget af 

fordybelsen – fordybelsen er nemlig fokuseret på forholdet til patienten. Behovet for dybde indfælder sig 

dermed i behovet for tid. Omsorgen og medmenneskeligheden kommer til udtryk gennem den relation, 

som sygeplejersken opbygger til patienten – og det tager tid. 

 

Lægernes krav om evidens og videnskabelighed forklarer ikke umiddelbart behovet for variation i 

hverdagen. Måske skyldes det, at lægerne er uddannet og trænet i at "sidde på toppen" og kigge ud over 
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landskabet - altså at have det fulde, samlende billede. Hvilket måske er særligt fremherskende i psykiatrien, 

hvor de andre faggrupper har fået meget plads i forhold til andre specialer, hvor der holdes et fastere greb 

om monopolet. Lægerne er så at sige vant til at skulle anvende data fra mange sider - og er derfor vant til at 

beskæftige sig med "lidt af hvert" = variation. Psykiatrien har ikke en tradition for at subspecialisere sig, 

som andre lægefaglige specialer måske har. Måske ønsker højtspecialiserede kirurger, ikke variation - men 

mulighed for fordybelse. 

 

Sygeplejersker og læger – udvikling eller ej 

Sygeplejerskerne er relativt mere optaget af muligheden for udvikling og udfordringer end lægerne. 

Følgende udtalelse dækker godt, hvad sygeplejerskerne som gruppe mener om behovet for 

udvikling/udfordring: 

 

SK6: ”Der skal ske et eller andet. Altså, jeg gider ikke det der med bare at gå på arbejde fra 7.30-15.30 

uden der… Der skal være en form udvikling i det.” 

 

Alle sygeplejerskerne mener, at det er vigtigt at have mulighed for at udvikle sig. På den anden side er det 

kun én af lægerne, der er optaget af have mulighed for udvikling – og denne mulighed formuleres vel at 

mærke i forholdet til patienterne eller kollegaerne: 

 

LM5: ” […] jeg kan godt lide, når der sådan skal ske noget nyt, jeg skal lære noget nyt. Specielt hvis 

det giver mening ift. at kunne gøre gode ting for patienterne eller gøre gode ting, måske ikke direkte 

for patienterne, men så måske for personalet, for kollegaerne, for andre, som skal arbejde med 

patienterne.” 

 

Her er fokus altså ikke på egen udvikling, og hos de tre andre læger omtales udvikling og udfordring ikke i 

nævneværdig grad.  

 

Fraværet af behovet for udvikling blandt lægerne kan ikke forklares entydigt. I følge Maslow medfører 

behovet for selvaktualisering et behov for udvikling og udfordringer, som kun er forbeholdt få individer at 

opleve. Det empiriske materiale kan antyde, at der er to typer; behovet for personlige udvikling og behovet 

for at udvikle faget; i lyset af Le Grand kunne man tale om et egoistisk eller et altruistisk behov for 

udvikling, men længere rækker de anvendte teorier ikke.  

Fraværet af behovet for udvikling kan måske forstås i lyset af den temmelig lange uddannelse, som lægerne 

går igennem. De interviewede læger er alle speciallæger i psykiatri, hvilket betyder, at de har været under 

uddannelse i 12-15 år siden de begyndte på medicinstudiet. I modsætning til dette har sygeplejerskerne 

været 4-5 år om deres uddannelse, og det er nærliggende at tænke, at sygeplejerskerne ikke er ”mættede” 

rent uddannelsesmæssigt.  

 

De nævnte forskelle skal også ses i lyset af professionsteorien, som udbygges i analysens sidste del. Hvis 

lægerne er lykkedes eksemplarisk med professionsdannelsen, så er sygeplejerskerne i høj grad stadig på 

vej. De har ikke opnået et monopol på et vidensområde, og vil som semi-professionelle stræbe efter at 
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opnå en egentlig professionsstatus. Sygeplejerskernes higen efter udvikling og udfordring kan altså ses som 

et led i forsøget på at professionalisere faget, og et fokus mod egen udvikling virker logisk i dette lys. 

 

Dette skal ikke kun ses som en fordeling mellem faggrupper, men også på alder: Sygeplejerskernes 

gennemsnitsalder er 46 år med en gennemsnitlig erhvervserfaring på 18 år, mens lægernes 

gennemsnitsalder er 60 år med en gennemsnitlig erhvervserfaring på 29 år. Dette kan tyde på, at alder og 

erfaring spiller en rolle for, i hvor stor udstrækning man oplever at have behov for udvikling/udfordring. 

Imod dette taler dog, at der både i sygeplejerskegruppen og i lægegruppen er én respondent, der er 

betydeligt yngre end resten af gruppen – ingen af disse ”yngre” respondenter er specielt optaget af 

udvikling og udfordring. 

 

Kaldet 

Flere respondenter fortæller, at de vidste, at de ville beskæftige sig med det, de gør, inden de begyndte på 

det. Denne fortælling er interessant, da den måske siger noget om tilknytningen til faget. En tilknytning, der 

placeres langt tilbage i respondentens livshistorie, en form for konsistens over tid, som kan tyde på, at 

tilknytningen til faget er mere end blot udøvelse af et fag. Der er nærmere tale om en fortælling om, hvad 

man bruger sit liv på, og en fortælling der gør faget eller professionen til en betydningsfuld bærer af 

mening i respondentens liv. Fortællingen om valg af fag bliver en fortælling om mening og skæbne, næsten 

prædestination – ”jeg har altid vidst, at jeg skulle dette”. 

Tilsammen leder dette tanken hen på kaldet, som af Hein ses som en drivkraft, der indeholder fire 

karakteristika (Hein, 2009): 

 

 
 

Til dette tilføjer Hein, at det er kendetegnende, at medarbejderen, der er kaldet til sit arbejde, udfører et 

såkaldt introverteret arbejde, hvilket betyder, at arbejdet udføres for dets egen skyld, i modsætning til det 

ekstroverterede arbejde, der udføres for at opnå fordele som fx løn eller prestige. Denne opdeling af 

arbejdstyper, kan sidestilles med Andersen & Pedersens indre motivation, der netop er defineret som en 

motivation, der er knyttet til selve opgaveløsningen – og ikke til det, der kan opnås gennem udførelse af 

opgaven. Kaldet er altså en drivkraft, der er præget af indre motivation.  

 

I de nævnte teorier er der ikke tale om, at medarbejderen skal have en oplevelse af altid at have villet 

netop dette arbejde. Forfatterne til denne opgave mener dog, at der kan være en sammenhæng mellem et 

Følelsen af at tjene et højere formål

Dedikation – forfølgelse af høje standarder, som er selvvalgte

Søgen efter mening – gennem at gøre en forskel

Følelse af forpligtelse – som medfører høj grad af disciplin
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narrativ, der fortæller om altid at have villet professionen, eller altid have villet gøre det, som man gør og 

tilstedeværelsen af et kald. 

Forfatterne mener ikke, at en fortælling, der italesætter, at man altid har villet det, man gør, er en 

betingelse for kaldet, men rettere, at en sådan fortælling kan være en indikator for tilstedeværelsen af et 

kald. Om fortællingen er objektiv sand, er ikke relevant i forfatternes øjne. Der kan således være tale om en 

senere konstruktion, men tesen er, at tilstedeværelsen af en sådan fortælling indikerer tilstedeværelsen af 

et kald. Fraværet af en sådan fortælling er således ikke lig med fraværet af kaldet.   

Blandt respondenterne er der fire, der har en fortælling om, altid at have villet faget. Nedenfor følger et 

citat fra hver af de fire: 

 

SK1: ”Det vidste jeg allerede fra jeg var 15-16 år gammel og jeg har tit tænkt over den der ”hjælper 

rolle” den kommer af et eller andet. […] jeg tror at det der med at gøre noget for andre, det har 

egentlig altid tiltalt mig. Så jeg vidste det, jeg vidste, jeg ville det, og jeg gik den direkte vej. Det jeg så 

ikke vidste, det var, at jeg ville være psykiatrisk sygeplejerske, det vidste jeg ikke, det kom hen af 

vejen.” 

 

SM4: ”Jeg tror altid jeg har haft sådan en naturlig interesse for mennesker. Også i min skoletid og 

tidlige ungdom, er det endt med de mennesker, der har haft lidt brug for hjælp, dem har jeg altid 

fundet stor sympati ved og altid haft en interesse for.” 

 

LK7: ”I virkeligheden har jeg ville være det fra jeg var barn. Det var så også ret nærliggende, fordi 

begge mine forælde var læger, så det var ikke fordi det var grebet ud af den blå luft. Men det går så 

langt tilbage, så kan jeg egentlig ikke sige, hvad det var. Det har jeg bare altid gerne villet.” 

 

LM8: ”Og den dag jeg var på Panum, så tænke jeg, at det er jo her, jeg skal være. Jeg har læst inde på 

nogle andre fakulteter, så jeg tænkte, ja jeg er kommet hjem, og jeg har aldrig fortrudt. Aldrig.” 

 

En analyse af de fire respondenter i forhold til de karakteristika, Hein mener at kaldet indeholder, viser, at 

de alle fire ganske tydeligt har samtlige karakteristika. Nedenfor følger et eksempel for hver. 

 

SM4 om følelsen af at tjene et højere formål: ”Men det at arbejde med andre mennesker, det har jeg 

altid set som mit kald, kan man godt sige. Det har min interesse.” 

 

SK1 om at være dedikeret – og at følge egne standarder: ”Men der kan jeg godt lide, at jeg tager mig 

den tid, selvom der måske også kan være travlt, til at sige, jamen jeg vil det her ordentligt. Jeg går i 

dybden med det, jeg bruger det jeg ved, jeg bruger mig selv som menneske, når jeg står overfor 

patienter.” 

 

LK7 om at finde mening: ”[…] i den sammenstøbning af forskellige specialer jeg arbejdede i var jeg så 

også i psykiatrien, og så var jeg bare hjemme, og så var jeg ikke i tvivl […]Jeg er rigtig, rigtig glad for 

mit arbejde. Jeg synes, det er super meningsfyldt. Jeg er også det sted, hvor jeg allerhelst ville være. 

Altså det jeg beskæftiger med mig indenfor psykiatrien, det synes jeg er fantastisk […] jeg har et 
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fantastisk personale, og vi kan gøre en forskel for de unge mennesker, og de er enormt søde, og det 

er spændende og meningsfuldt så…” 

 

LK8 om disciplin og om at føle sig forpligtet: ”Jamen, de tiltag der bliver lavet for 

selvopholdelsesdriftens skyld, som ikke har nogen evidensbaseret baggrund, som ikke gavner 

patienterne, som ikke gavner personalet, men bare tager tid, dem har jeg svært ved. Og jeg ved godt, 

at nogen af dem er skal-opgaver, fordi det er en ledelsesmæssig beslutning eller en politisk 

beslutning, og jeg gør det. Altså, det kunne jeg ikke drømme om; som leder er det min pligt, men det 

er sådan noget som gør en arbejdsdag lidt trættende.” 

 

Ingen af respondenterne giver udtryk for at være knyttet til faget som et ekstroverteret arbejde. Samlet 

sandsynliggør denne analyse, at mennesker, der fortæller, at de længe eller altid har vidst, at de vil 

beskæftige sig med det, de gør, opfylder kriterierne for Heins kald. Set i forhold til kodningen af 

interviewene er det interessant, at de fire respondenter, også er kodet tæt med koden COM – altså den 

følelsesmæssige motivation for at gøre noget godt for andre. Det er på den baggrund logisk at konkludere, 

at compassion og kaldet har et vist sammenfald. 

 

Af de resterende fire respondenter er der ingen, der kan siges at opfylde alle kriterierne for kaldet, men det 

kan ikke på den baggrund konkluderes, at de ikke oplever et kald. 

 

Offervillighed 

Spørgsmålet om tilstedeværelsen af offervillighed er relevant at undersøge, fordi det spiller en central rolle 

både hos Hein og i teorierne om PSM. Det er også et spørgsmål, der er vanskeligt at besvare. Offervillighed 

er ikke et entydigt begreb, og hvor teorierne, der fokuserer på PSM, er optaget af, hvorvidt man vil 

tilsidesætte egne behov for at tilfredsstille andres (fx patientens eller samfundets behov), er Hein mere 

optaget af graden af dedikationen til arbejdet forstået som den mentale energi, der investeres, og hvor 

meget man kæmper for det, man tror på. Hein fokuserer i højere grad på, hvad der søges opnået, mens 

teorierne omkring PSM mere fokuserer på, hvad der gives afkald på.  

De to sider er nødvendige, hvis ofringen skal forstås – på den ene side giver man noget fra sig, som man 

egentlig gerne vil have, for på den anden side at forsøge at opnå noget andet, som man også gerne vil have.  

Denne dobbeltsidighed er et godt billede på, at det ikke altid er entydigt, hvad mennesker vil. Gennem 

ofringen kan dobbeltsidigheden demonstreres - den ansatte ønsker på samme tid at opnå flere ting, og 

gennem ofringen foretages en prioritering af disse ønsker. Et ønske tilsidesættes for at opnå et andet. 

Tilsidesættelsen er med til at definere og dermed at skabe ofringen – hvis der ikke sker en tilsidesættelse, 

er der ikke tale om en ofring.  

Dobbeltsidigheden kunne definitorisk adskille ofring fra gavegivning. Det kan være fristende at påstå, at 

man gennem gavegivning udviser en større grad af uselviskhed end gennem ofring. Gaven er en foræring, 

hvor der ikke forventes noget igen – ideelt set. Til dette må man dog indvende, at gavegivning også handler 

om at opbygge, bevare eller reparere relationer – og så er gaven ikke længere uselvisk.  

Offergaven er altså selve den genstand, der bringes som offer. Ofret, offergaven og gaven er identiske i 

denne forståelse af begreberne - og ofret bringes ikke uden en forventning om at få noget igen. 
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I nærværende opgave er spørgsmålet om ofring primært fokuseret på tid, forstået som graden af 

fleksibilitet i forhold til arbejdstid og forholdet til løn. Begge forhold kan i forfatternes øjne afsløre en form 

for offervillighed – hvis den ansatte er klar til at gå på kompromis med egne behov i forhold til 

arbejdstid/fritid eller løn, er der tale om en form for offervilje. Det er ikke de eneste former for offervilje, 

og det er ikke former, der er entydige. Hvis en medarbejder er villig til at blive længere på arbejdet, eller 

arbejde på ”skæve” tidspunkter, eller accepterer en løn, der er mindre end det, der opfattes som 

tilstrækkeligt, og det ikke er en ulempe for vedkommende – er der da tale om en ofring? Hvis det 

fastholdes, at der skal være tale om en tilsidesættelse, så er der ikke tale om en ofring, hvis den ansatte 

faktisk ønsker at arbejde mere eller på ”skæve” tidspunkter – eller hvis den ansatte ikke oplever at 

tilsidesætte andet ved at acceptere sin løn. Der er rettere tale om en dedikation, som kan have forskellige 

motiver – set i Heins optik kan en sådan dedikation være drevet af den primadonna-agtige motivation, hvor 

det er sagen/patienten, der er afgørende, eller der kan være tale om, at den ansatte gennem sin dedikation 

tilfredsstiller egne behov- enten for at opnå kick eller flow, eller for at opnå succes eller anerkendelse.  

 

På tværs af interviewene er der flere respondenter, der giver udtryk for offervillighed, som villighed til at 

arbejde ekstra eller på ”skæve” tidspunkter, eller som accepterer den ”for lave” løn.  

LK8 er utilfreds med sin løn, men fortsætter dog med at arbejde i faget. Da hun samtidig er stærkt optaget 

af at løse opgaverne bedst muligt og mest effektivt både for patienten og for samfundet, må der siges at 

være tale om en ofring – respondenten mener, at hun burde have mere i løn, men accepterer at forblive på 

arbejdspladsen, som byder på alt det hun har brug for på en arbejdsplads. Hendes offer er den dårlige løn, 

og med det offer opnår hun at kunne fortsætte med det arbejde, der er meningsfyldt for hende. 

LK7 giver også udtryk for, at lønnen er ringe i forhold til andre steder i landet – men accepterer også at 

blive på sin arbejdsplads, som hun ligesom LK8 giver udtryk for, er noget nær det perfekte for hende. Da 

hun dog andetsteds giver udtryk for, at hun er tilfreds med lønnen, er det ikke helt klart, om der er tale om 

en ofring. 

LM5 besidder også en vis offervillighed: Han arbejder mere end 37 timer ugentligt, men ved at gøre dette, 

opnår han mulighed for at arbejde mere fleksibelt end ellers. Han kan selv styre sin arbejdstid, og for at 

fastholde dette privilegium, ofrer han en del af sin totale tid.  

SM4 er lidt sværere at få hold på. Han er slet ikke interesseret i løn. For ham er det langt vigtigere at kunne 

gøre det, som han er god til, og det som giver mening for ham. Han bringer dermed ikke et offer – men 

samtidig er han den eneste af respondenterne, der eksplicit taler om at være kaldet til faget. Dette kunne 

være en indikation på, at offervillighed og kald ikke nødvendigvis er nært knyttet til hinanden, som det er 

tilfældet i Heins teori. 

SK2 besidder utvivlsomt en vis offervilje. Hun mener, at lønnen er for ringe, men vælger også at blive i 

faget. Arbejdet med patienterne og de muligheder for udvikling, som respondenten oplever, opvejer det 

offer, som den ringe løn er.  

SK1 synes ikke præget af stor offervilje, men fremstår alligevel som overordentligt dedikeret til faget – hun 

besidder måske den form for offervillighed, som Hein taler om – dedikationen til arbejdet, villigheden til at 

anvende sin mentale energi på arbejdet. 

 

Samlet er der tale om forskellige grader af og former for offervillighed, men det er vanskeligt at få greb om 

offervilligheden hos den enkelte respondent – er der tale om et offer, hvis respondenten oplever at bringe 

et offer – eller skal det kunne konstateres, at respondenten faktisk har tilsidesat det ene for at opnå det 
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andet? Og hvis der fokuseres på dedikationen til arbejdet, villigheden til at anvende sin mentale energi på 

arbejdet – hvordan kan det afgøres? Offervillighed er med andre ord en vanskelig faktor at fastslå i forsøget 

på at forstå motivation hos den enkelte.  

 

Efter denne individuelle analyse, som konkluderer at der er tale om otte meget forskellige respondenter, 

som også har nogle lighedstræk, følger næste delanalyse, som fokuserer på et emne, som alle respondenter 

har en holdning til – mål og forventninger til ledelse. 

 

Mål & Ledelse  

I dette afsnit centreres analysen omkring respondenternes syn på ledelse og mål. I sundhedsvæsenet, som i 

alle andre brancher og virksomheder, stilles der mange krav og forventninger til de ansattes arbejde. I 

analysen indgår følgende koder fra empirien: 

 
Analysen deles op i tre dele: Første del kommer frem til en forståelse af, hvordan de ansatte ser på mål, 

herunder hvad der anses for gode og dårlige mål, derefter analyseres de interviewedes holdning til 

feedback fra ledelsen, og endelig diskuteres, hvilke forventninger de interviewede generelt har til ledelse. 

 

 

Som nævnt i teorikapitlet, er akkreditering ved Den Danske Kvalitetsmodel et af de tiltag, som søger at 

kontrollere de sundhedsfagliges ydelser og måden de udføres på. Akkrediteringen forudsætter, at det 

enkelte hospital har vejledninger, som beskriver, hvordan de kliniske processer skal udføres, og det kræves 

endvidere, at hospitalet løbende monitorerer, hvorvidt disse vejledninger følges. Af andre styringstiltag 

med direkte indflydelse på klinikernes arbejde, kan nævnes Danske Regioners kliniske vejledninger og 

Sundhedsstyrelsens beslutning om landsdækkende indsatsområder, samt Regionernes Kliniske Kvalitets 

Program og nationale kliniske databaser, hvor der stilles krav om, at patienten skal modtage bestemte 

ydelser.  

 

Ovenstående er blot et udpluk af de krav, som har til hensigt at påvirke eller kontrollere indholdet i de 

kliniske ydelser fra forskellige instanser i samfundet. Endvidere er der en række lovmæssigheder, som skal 

overholdes, som også kan medføre et pres på den kliniske praksis. Seneste eksempel er indførelsen af 

behandlings- og udredningsretten i psykiatrien, som nævnes i baggrundsafsnittet. Tidsrammen medfører et 

pres på hospitalernes aktivitet, da samme ydelser skal leveres indenfor en kortere tidsramme. Samlet set 

giver dette et billede af den multidimensionelle målstyring, som de ansatte i RHP er underlagt, svarende til 

Andersen & Pedersens (2014) beskrivelse af den offentlige sektor. 

 

Målstyring er et vilkår i den arbejdsmæssige kontekst, som opgavens interviewpersoner befinder sig i. Mål 

kan være motiverende og demotiverende for medarbejdernes indsats. Mål kan medvirke til, at 

Hvilken rolle 
spiller mål, 

indflydelse og 
ledelse?

Ledelse Mål
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medarbejdere yder mere og bedre, men det kræver ifølge Latham & Locke (2006b), at det er de ”rigtige” 

mål, med tilpas sværhedsgrad og som er realistiske at opnå. 

 

Betydning af mål for læger og sygeplejersker 

Der er blandt de interviewede enighed om, at der gerne må være mål i forbindelse med arbejdet, og at 

disse skal være tydelige: 

 

SK1: ”Det er ret vigtigt! Både forventninger og mål. Hvis jeg skal føle mig tryg og yde mit bedste, så er 

det meget vigtigt for mig, at jeg ved, hvad det der forventes af mig, og jeg kan se målene. Det er den 

vej vi skal gå, og det er det, vi forventer.” 

 

LM5: ”Altså jeg tænker, at det er meget godt, at der er mål. Min yndlingsbetragtning om det her med 

at have mål og have planer, der er, at sådan nogen skal man da have, fordi så ved man, hvad man 

afviger fra. Ellers ved man ikke, hvad man afviger fra.” 

 

Formålet med at have mål opfattes imidlertid forskelligt i gruppen. For sygeplejersken handler det om, at 

mål skal være tydelige og bruges til at styre efter. Lægen ser mere pragmatisk på mål som en mulighed for 

at vide, hvornår man gør noget andet end det forventede.  

Et par af de interviewede ser mål, som det element, der kan afgøre, om de ønsker at være en del af en 

arbejdsplads: 

  

SK2: ”… Jamen, jeg synes, der skal stilles nogle krav, men altså nogle åbenlyse krav, fordi så kan man 

sige, det er jeg enig i, eller det er jeg uenig i, eller jeg vil noget andet eller… Men den der tydelighed er 

rigtig, rigtig vigtig for mig om, hvad vej forventes der, at vi skal gå.” 

  

Selvom de interviewede alle giver udtryk for, at det giver mening, at der er mål for arbejdet, er der flere 

holdninger til, hvad disse mål skal omhandle: 

  

LK7: ”Mål er jo mange ting. Altså hvis vi snakker om mål om, at patienterne skal være mindre indlagt 

eller klare sig bedre i egen bolig […] Man kan have mange mål for den enkelte patient, men også for 

sit fag kan man sige… Mål er mange ting” 

 

Udtalelsen leder hen mod et af de centrale omdrejningspunkter - det har stor betydning, hvad der er mål 

for, og om det vurderes, at disse afspejler kvalitet: 

 

LM5: ” Jeg skal være med til at levere den produktion, som afsnittet skal levere, og det er jo rimeligt 

at stille nogle mål op og sige, hvad er det vi skal opnå, hvad er vores kapacitet, hvad kan vi, og 

hvordan gør vi det.” 

 

LK7: ”Altså, et mål, der hedder, at alle i distriktspsykiatrien skal se fire patienter hver dag og hos os 

tre og i OP to fx.. Det er ikke noget godt mål. Altså, fordi det er ikke et kvalitetsmål, det er et 

kvantitetsmål, og det er ikke nødvendigvis kvalitet og så videre...” 



51 
 

 

Mål som afspejler krav til øget produktivitet, opleves af én læge som rimeligt, mens det for en anden ikke 

ses som et udtryk for kvalitet, men som demotiverende. Mål omkring øgning af produktivitet eller 

effektivisering af eksisterende processer, kommer oftest som krav fra politisk hold eller topledelsen, hvilket 

også fremgår af dette interview. Det er dermed ikke mål medarbejderen selv har været med til at definere. 

At det har en stor betydning, hvem der sætter målene og at have mulighed for at påvirke disse, 

fremkommer af alle interviews med forskellige udtryk, hvor nogle som eksempel nævner de krav, der stilles 

i forbindelse med akkrediteringsstandarder. Mål opleves af flere, som noget der kommer udefra, som 

griber ind i arbejdsdagen og påvirker i negativ retning, så tiden går fra patientbehandlingen, som det også 

fremgik af analysen af den individuelle motivation. 

 

SK6: ”Der er meget modstand, eller ikke modstand, det kan man jo ikke sige, men jeg synes, at de der 

dage, hvor hele min dag bare er fuldstændig booket op med ting, som kommer udefra. Det synes jeg 

er en irriterende dag.”  

 

De forstyrrende mål, der kommer udefra, er sat ud fra andre perspektiver end de kliniske. Set ud fra disse 

klinikkeres perspektiv, er det ikke de rigtige mål, – de ville opsætte andre mål for det sundhedsfaglige 

arbejde.  

 

LM3: ” Og så kan man måske sige, at så kan det måske være meget fornuftigt, at man så har prøvet 

at lave noget målstyring, men i virkeligheden er det jo nogle andres mål, der er mere vigtige, end 

hvad vi selv tror, er vores mål. Jeg mener, at mål, det er noget, der bliver styret udefra i vidt omfang – 

det er et vilkår et eller andet sted.” 

 

LK8: ”Altså jeg kan rigtig godt lide mål, der er klinisk meningsfyldte eller personalemæssigt 

meningsfyldte. Jeg synes det kan blive problematisk, hvis… Det kan lyde lidt… Når folk, der ikke har 

hands on i klinikken synes... ” 

 

En af Latham & Lockes (2006a) pointer omkring målstyring er, at hvis mål skal virke motiverende for højt 

specialiserede medarbejdere, skal målene give mening for den enkelte, og ideelt set bør medarbejderne 

sætte både egne mål og strategierne til at nå disse, da det vil medføre en lyst til at sætte højere mål for 

arbejdet. Det vil virke demotiverede, hvis andre sætter for høje mål til deres performance.  

Latham & Lockes (1979) mener, at det er nødvendigt, at der sker en kvalitetskontrol, for at sikre, at der ikke 

sker et tab af kvaliteten. I de styringsmodeller som RHP er underlagt, stilles en række krav til monitorering 

af det kliniske arbejde, hvilket medfører, at der løbende indsamles data på de kliniske ydelser. 

  

LK8:”… jeg er ret utilfreds med at blive styret så meget ovenfra, at der er nogen, der skal bestemme, 

hvor meget jeg skal se patienterne og… eller hvad for noget medicin jeg giver dem, i hvad for nogle 

doser og hvad for nogle komplikationer…… 117 ting, som jeg sagtens kan finde ud af uden at blive 

kontrolleret.” 

 

Måden hvorpå det kliniske arbejde overvåges, opfattes som både en unødvendig kontrol og som 

manglende tillid til, at den enkelte selvstændigt kan træffe beslutning om den rette behandling.  
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I professionsteorien er det en antagelse, at en af professionernes vigtige missioner er selv at kontrollere og 

udvikle eget vidensfelt. At det netop er de interviewede læger, og ikke sygeplejerskerne, som reagerer 

kraftigst over kontrollen, kan være et udtryk for, at der både på individ- og professionsniveauet, kæmpes 

for at bevare kontrollen over eget fagområde, hvilken yderligere belyses i delanalysen om professionernes 

betydning. Samme udfordring mellem kontrol og autonomi belyses af Andersen & Pedersen i deres 

beskrivelse af udfordringerne i forbindelse med målsætning (Andersen & Pedersen, 2014; s. 69). De 

redegør for, at det er afgørende for motivationen, at mål netop ikke opfattes som kontrollerende, og at 

lederen derfor skal være opmærksom på medarbejdernes motivation. 

Ovenfor er tilkendegivet, at mange af de fastsatte mål virker demotiverende og irrelevante for klinikerne. 

De vælger at håndtere målkonflikten forskelligt: 

 

LM5:” Alt det jeg kan få til at give mening, det kan jeg godt komme til at holde af, men der er nogen 

af de her forskellige kvalitetssikringsinitiativer, hvor man skyder over målet, hvor man kommer til at 

lave nogen ting, som for at fange en lille bitte gruppe, så udsætter man alle for nogen ting, som gør, 

at det tager en masse af vores tid, som bliver uproduktiv […] Og ind imellem, hvis det er fuldstændig 

irrelevant, så forbigår jeg det. Jeg lader simpelthen være. ” 

 

Målkonflikten håndteres af denne læge ved at omgås de mål og krav, som ikke giver mening. At denne 

læges håndteringsstrategi måske ikke er enestående, kan bevidnes af de journalaudits1, som gennemføres i 

RHP, hvor der på flere områder er manglende opfyldelse (bilag 3). 

Andre vælger at gøre det, der stilles krav om, men giver samtidig udtryk for, at hvis det ikke giver mening, 

er der en forventning om, at lederen gør det meningsfuldt. 

 

Feedback på arbejdet fra lederen 

Når der arbejdes efter mål, er det vigtigt, at lederen gennem feedback tydeliggør, hvad der forventes af 

medarbejderne, og fungerer som målfacilitator (Latham & Locke, 1979). 

I interviewene berøres området ved at spørge, om respondenterne har behov for feedback på det arbejde, 

de udfører. Alle interviewede, med undtagelse af én, giver udtryk for gerne at ville have tilbagemelding på 

deres arbejde, både positiv og negativ, og at dette skal ske på en ordentlig måde: 

 

LM5: ”Om jeg har brug for feedback, ja det har jeg, fordi jeg synes, at det er også en måde at udvikle 

sig på. Hvis man ikke får at vide, når man gør noget dårligt, så bliver man måske ved med at gøre det, 

og det ville være dumt. Men endnu vigtigere, hvis man får at vide, når man gør noget godt, så vil man 

forstærke den adfærd. Og man kan sige, det gamle læringsprincip om, at vi skal lære af vores 

fejltagelser, det kan være meget godt, men det har vi ikke rigtig tid til, og det er heller ikke godt at 

skulle begå så mange fejltagelser, så vi kan lære af dem. Vi skal hellere lære af vores successer eller af 

andres successer.” 

 

                                                           
1 Journalaudit er en almindelig brugt metode i hospitalssektoren, hvor en randomiseret stikprøve af journaler 
gennemgås, med henblik at vurdere om en række krav til dokumentation af den læge- og sygeplejefaglige behandling 
og pleje, er opfyldt. 
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En af lægerne mener ikke, at det er nødvendigt at lederen giver direkte feedback, hvis der er tillid til at 

arbejdet udføres ordentligt. 

 

LK7: ”Jeg har en oplevelse af, at min nærmeste leder har tillid til mig og anerkender mit arbejde, uden 

at hun sådan behøver at komme at sige det. Jeg har en klar følelse af, at hvis jeg har behov for at gå 

til min leder med et eller andet, så vil hun være der. Og sådan skal det være synes jeg, så det er jeg 

godt tilfreds med.” 

 

Af udtalelserne fremgår det, at mål for det kliniske arbejde fx kan være hvilke typer af medicin, der skal 

anvendes og i hvilke doser, hvilket må siges at være tydelige krav, som er let at give feedback på om der 

leves op til.  

 

LK7:” Altså vi sidder jo lidt for os selv… Så der er ikke så mange, der ved lige præcis, hvad vi går og 

laver altså sådan… så det er jo ikke så nemt at give feedback på mit arbejde.” 

 

Når lægen siger, at det er svært at give feedback på hendes arbejde -kun få ved, hvad hun laver- kan det 

tolkes som et udtryk for, at hun ikke ser feedback i forhold til de fastsatte mål som relevant. Måske fordi, 

det ikke er de ”rigtige” mål, der afspejler kvalitet af arbejdet, men mål, sat af personale uden faglig indsigt 

med det hovedsigte at kunne kontrollere og reducere den enkelte klinikers mulighed for at bruge det 

faglige skøn; altså som en begrænsning af autonomien.  

  

Hvad er god ledelse? 

De interviewedes udtalelser karakteriseres oftest ved at repræsentere to eller flere perspektiver. Når talen 

falder på, hvilke forventninger, der er til ledelsen og lederen, er der imidlertid stor enighed om én bestemt 

forventning – lederen skal være synlig. Synlighed forstås af de interviewede både som, at lederen er 

tilgængelig og tydelig i sine udmeldinger, og at lederen skal vise vejen og skabe mening: 

 

SK2: ”..der synes jeg, at man som leder skal være meget meget tydelig med prioriteringer, visioner og 

være den som viser; Jamen nu er vi her, og det vi forestiller os er sådan og sådan og være bannerfører.” 

  

Foruden at være synlig og tydelig i sine udmeldinger, skal lederen medinddrage medarbejderne i 

beslutningerne. Flere af de interviewede giver udtryk for, at muligheden for få indflydelse, og især faglig 

indflydelse, er afgørende: 

 

LK8: ”[…] der skal være stor grad af medbestemmelse fra medarbejdere, der skal være indflydelse, og 

dvs. når de har gode ideer, der er åbenlyse smartere, end det der foregår, så skal de opleve, at det 

bliver implementeret rigtig hurtigt, fordi det giver blod på tanden til at tage medansvar i det, der 

foregår.” 

 

To af de interviewende giver endvidere udtryk for, at de ser ærlighed eller åbenhed hos lederen, som en 

vigtig egenskab. 
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SK6: ”Ja, altså en der tør sige, hvad de mener, og der sådan spiller med åbne kort, og så skal det jo 

være en, der også sådan er fagligt engageret og rummelig i forhold til personalegruppen.” 

 

En anden forventning, som kommer frem hos flere, er ønsket om, at der fra ledelsen skal være tillid til, at 

den enkelte medarbejder udfører et ordentligt stykke arbejde. Samtidig skal medarbejderen gives mulighed 

for, at arbejdet kan udføres på den måde, som den enkelte, ud fra personlige kompetencer og faglighed, 

finder, er den bedste i forhold til patienten. 

 

LM5: ” Og dels en ledelse, som så giver plads til, at jeg kan gøre det på den måde, som falder mest 

naturligt for mig. Jeg tror, det bliver mest effektivt af det.” 

 

Samles de forventninger, de interviewede har til en lederprofil, fremkommer ”Den ideelle leder”. Som det 

fremgik af delanalysen af den individuelle motivation, er der blandt de interviewede nogle formodede 

primadonnaer, introverte præstationstrippere og pragmatikkere, som i følge Hein (2009a) kræver 

forskellige ledelsesstrategier.  

 

Den ideelle leder 

 

Flere af disse behov kan genfindes i ”Den ideelle leder”, fx primadonnaens behov for at kunne forfølge egne 

standarder, kan genfindes i behovet for at lederen er tillidsfuld, og giver plads til den enkelte. Dette vil også 

den introverte præstationstripper værdsætte, som gerne vil kunne koncentrere sig om sit eget projekt. 

Pragmatikeren vil gerne have synlighed og tydelighed omkring opgaverne, og indflydelse, især med henblik 

på at kunne skabe work-life balance. Som i Heins forslag til ledelsesstrategi, hvor et skærmende lederskab 

går igen for de tre arketyper, men udmøntningen er forskellig, er det også forfatternes vurdering at 

elementerne i ”den ideelle leder”, vil skulle udøves på forskellig vis eller på forskelligt niveau, afhængig af 

den enkelte medarbejder.  

 

Lederen skal:

være synlig 
og tydelig

inddrage og 
give 

indflydelse

skabe 
mening

give plads til 
den enkelte

være åben

være 
tillidsfuld
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Konklusion, mål og ledelse 

De interviewede oplever, at målene i virksomheden kommer udefra, og ikke tilstrækkeligt afspejler klinisk 

kvalitet, og derfor heller ikke virker meningsfulde eller motiverende. Dette kan forklares med Latham & 

Locke (2009b), som forudsætter, at mål, for at opleves som motiverende og fremmende for effektiviteten 

og/eller kvaliteten, skal opleves meningsfulde, have en tilpas sværhedsgrad, være realistiske, men samtidig 

ikke for lette at opnå, og endeligt helst være fastsat af de højtspecialiserede medarbejdere selv. 

Virksomhedens metode for målsætning følger dermed på afgørende punkter ikke målsætningsteorien. 

 

Hvis de mulige organisatoriske gevinster ved målsætning skal opnås, kræver det, at der gives mulighed for 

en mindre samfundsmæssig og topstyret målstyring i sundhedssektoren og/eller indførelse af strukturer, 

som i højere grad muliggør inddragelse af medarbejdere i målsætningen i de lokale kontekster i en 

organisation. Det er i forhold til fx akkrediteringsstandarderne i et vist omfang muligt at lade de forskellige 

enheder i et hospital selv vælge indsats og mål, men det forudsætter tillid, da det vil betyde, at topledelsen 

har mindre mulighed for kontrol og overblik.  

Alternativt kræver det, at den enkelte leder i sundhedsvæsenet dedikerer sig til og formår at være 

målfacilitator – at gøre de tilsyneladende meningsløse mål meningsfulde for den enkelte medarbejder. 

 

I denne drøftelse må huskes, at ingen af de interviewede er imod mål - faktisk finder alle, at mål og tydelige 

forventninger til arbejdet, er noget af det, som kendetegner god ledelse. Dog vurderes det, at der altid vil 

være en udfordring omkring målsætning, hvis der er tale om udefrakommende mål, som kan opfattes som 

forsøg på styring og kontrol fra eksterne parter – både over profession og den enkelte medarbejder, hvis 

disse ikke stemmer overens med fagprofessionelle og individuelle værdier. 

 

Ønsket om ”Den ideelle leder” implicerer flere ledelsesmæssige udfordringer. Medarbejdernes ønske om 

åbenhed kommer til udtryk i forventningen om tilbagemelding på arbejdet. Dette burde ledere generelt 

kunne honorere, da det, som de interviewede udtrykker det, blot handler om at give feedback på en 

ordentlig måde. En ”ordentlig” måde, må imidlertid formodes at indebære noget forskelligt fra person til 

person, hvorfor det i praksis kan være sværere at efterleve til de ansattes tilfredshed. 

 

Alle interviewede ønsker synlighed og i forskellig grad inddragelse. At være synlig eller tydelig som leder, 

udgør ikke i sig selv et problem.  

Kompleksiteten består rettere i, at der med tydelighed menes at vise vejen, men samtidig med dette 

ønskes medinddragelse og indflydelse, samt mulighed for at tingene kan gøres på flere måder.  

Sat på spidsen, skal lederen vise den vej, de ansatte sammen med lederen er blevet enige om, og det skal 

være muligt at gå på vejen på den måde, som den enkelte synes, er bedst.  

Hein foreslår forskellige ledelsesstrategier til de tre arketyper, som genfindes i denne opgave. Fælles er, at 

de alle har behov for skærmende lederskab, men på forskellig måde. Det samme afspejles i behovet hos 

opgavens respondenter, hvor der er overordnede træk, som alle ønsker af ledelsen, men samtidig er der 

forskelle i forventningerne og vægtningen af disse. 

 

Ledelsesopgaven kompliceres yderligere af forventningen om tillid. Selvom en leder nærer tillid til, at 

medarbejderne udfører deres arbejde godt, stilles der krav om, at ydelserne monitoreres og monitorering 

kan opfattes som kontrol.  
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Der tegner sig således et komplekst billede af de forventninger om individuel, ”skærmende lederskab”, der 

stilles til lederen, som samtidig vil være i et krydspres mellem respondenterne og  forventninger og 

fastsatte mål stillet fra topledelsen. 

 

Professionens betydning for motivationen  

I det foregående, blev det tydeligt, at de mål, krav og forventninger, der stilles samt forvaltningen af disse, 

har betydning for den enkelte medarbejders motivation. I denne delanalyse sker der en bevægelse væk fra 

individniveauet hen mod en anskuelse af de interviewedes motivation i en fælles ramme, hvor den enkeltes 

udsagn ses som et udtryk for professionens motivation. De kodekategorier, som indgår i denne del af 

analysen, er:  

 
 

Læger og sygeplejerskers status i samfundet 

Ifølge Kragh Jespersen (2005) er det afgørende for professionerne at opnå status, respekt, tillid samt 

anerkendelse af samfundet. At der bliver forbundet en særlig status ved at være læge og sygeplejerske, 

kommer til udtryk på forskellig vis gennem alle interviewene. Det er kendetegnende, at der ses et 

indbygget hierarki - her sat på spidsen via en af sygeplejerskernes svar på, hvordan hun tror, at andre ser på 

læger og sygeplejersker: 

 

SK1: ”Det er helt sikkert, at det er lægen der bestemmer, og sygeplejersken gør det, som lægen 

bestemmer. Jeg ser lige det der billede, at sygeplejersken vimser rundt og gør de ting, som lægen har 

sagt, giver den medicin, lægen har ordineret. Klart at lægen er højest i hierarkiet, og så kommer 

sygeplejersken under.” 

 

Hvordan de interviewede opfatter hierarkiet, bliver uddybet senere i analysen, men dette eksempel 

udtrykker, at der er forskellige forventninger til de to faggrupper; lægen indtager den højeste position, det 

er lægen som bestemmer, og sygeplejersken er hjælperen. Forestillingen om, at der i samfundet er en 

generel opfattelse af sygeplejersken som hjælperen, som den der plejer, passer og giver omsorg til 

patienterne, går igen i alle interviews: 

 

SM4: ”Jeg tror der er mange der har sådan et syn på, at det er et meget fortravlet job, hvor der ikke er 

tid til nogen ting, ressourcerne er få, og patienterne ligger på gangene. Det er et hårdt job. Sådan tror 

jeg, der er mange der tænker, der er meget oppe også i medierne, og sådan politisk. Så jeg tror, der er 

mange, der ser på det som et job, hvor man giver mere af sig selv, end man egentlig får igen. ” 

Hvilken 
betydning har 
professionen i 

forhold til 
motivation?

Status

Fag vs Fag

Kønsroller
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Som det fremgik af den individuelle analyse, er der endvidere en forventning om, at sygeplejersker som 

personer er omsorgsfulde både på og udenfor jobbet.  

Det er andre forventninger og status, der knytter sig til lægefaget.  En af lægerne har overvejet og drøftet 

lægers status flere gange i forbindelse med kurser for medicinstuderende:  

 

LM5: ”Der støder man jo så på det her med, jamen er det for at få den position og den anseelse, som 

det at være læge, giver i samfundet.” 

 

At lægefaget for udenforstående er forbundet med noget specielt, kommer til udtryk ved en af de andre 

lægers refleksion over, hvorfor hun kom sent i gang med at læse til læge: 

 

LK8: ”Jeg havde gået en del år og læst andre ting og arbejdet mange forskellige steder og var ret 

interesseret i sådan lægefaglige ting, men havde overhovedet ikke forestillet mig, at det var en 

uddannelse, der var sådan indenfor min rækkevidde, fordi jeg kommer af en ikke-akademisk familie” 

 

Her går overvejelserne dog ikke kun på lægefaget, men på en forestilling om at, man skal have en 

akademisk baggrund for at kunne indgå i en akademisk disciplin. Dette leder tankerne hen på 

lægeprofessionens oprindelse, som forbeholdt de få - de velstillede og aristokraterne (Larson, 2013). 

 

Opfattelse af hvordan lægers status i samfundet har været, er måske under forandring eller pres. En læge 

refererer til strejken blandt yngre læger i 1981, som medførte, hvad han kalder en 

”sygeplejeoverenskomst”, hvilket han forklarer på følgende måde: 

 

LM3: ”[…] i det samme bliver medicinstudiet og lægegerningen i tiltagende grad et kvindedomineret 

fag, og kvinderne, som jo gerne vil være funktionærer, de blev funktionærer, altså faget blev 

funktionaliseret, så det blev et funktionærfag, og det var der jo nogen, der var glade for. Og samtidig 

tabte, mistede faget jo prestige, som det jo altid gør, når man bliver funktionær i stedet for den 

udadvendte professionalist. Vi blev funktionærer, og det gik ud over en helt masse ting, men det gode 

var jo, at det kunne forenes med børn og familieliv og alt sådan noget. Uddannelsen blev dog 

dårligere.” 

 

Udtalelse underbygges af en anden læge, som ser, at der har været en udvikling over tid frem mod i dag, 

hvor det ikke længere er forbundet med en særlig status at være læge.  

  

LK7: ”Altså, det man kan sige om det, der er sket i folks forhold til læger er, at de er blevet mindre 

autoritetstro end før i tiden. Jeg tror, læger var mere sådan autoritetspersoner eller mere ophøjede i 

gamle dage. Nu er man sådan, som alle andre, der er ikke noget særligt på den måde ved at være 

læge, tænker jeg. Måske også fordi det meget er blevet et kvindefag, og der er så mange af os.” 

 

At der skulle være sket en samfundsmæssig ændring i synet på læger, bliver ikke underbygget i de øvrige 

interviews.  
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Der er sket en ændring i kønssammensætningen blandt læger. Der er siden 1970’erne sket en stigning i 

antallet af kvindelige læger, til i 2010 at udgøre 45 % af alle læger, og samtidig var flere kvinder end mænd i 

gang med lægeuddannelsen, svarende til 62 % (Sundhedsstyrelsen, 2010). Det interessante i denne 

sammenhæng er det tab af prestige i faget, som begge interviewede mener, skyldes den øgede tilgang af 

kvinder.  At emnet køn forbundet med profession ikke bliver berørt af nogle af sygeplejerskerne kan 

skyldes, at sygeplejerskefaget altid har været kvindedomineret, og at der er indenfor dette fag ikke er set 

tilsvarende udligning blandt kønnene. I 2010 udgjorde de mandlige sygeplejersker kun 3,5 % af den 

samlede gruppe sygeplejersker (Dansk Sygeplejeråd, 2010), hvilket er stabilt over tid.  

 

Kønsrollers eventuelle betydning i forhold til professionernes mulighed for at opnå og fastholde status i 

samfundet, er ikke en faktor som berøres i professionsteorien.  

Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt muligheden for at opnå høj status i samfundet tidligere ikke blot har 

beroet på professionens dygtighed i forhold til at afgrænse sit felt, men også at denne skulle være 

domineret af mænd? Hvis kønnet eller kønsrollen har været vigtig for opretholdelsen af professionens 

status, vil en deling eller afgivelse af opgaver til en anden faggruppe – sygeplejerskerne, som er et 

kvindedomineret fag, kunne medføre yderligere tab af status. Dette kan være en motivation for at 

fastholde opgaverne indenfor faget.  

Denne diskussion skal dog ses i lyset af, at samfundet tidligere generelt var domineret af mænd. Den 

ligestilling, der har fundet sted, burde mindske muligheden for, at professioner domineret af mænd, skulle 

opnå højere status. Ligestillingen burde i den sammenhæng medføre, at et fags bevægelse fra at være 

mandefag til at være et fag for begge køn, ikke medfører, at faget mister status i samfundet. Hertil kan man 

selvfølgelig diskutere, hvorvidt der egentlig er tale om en ligestilling. Det oplevede tab af status kan også 

ses som udtryk for, at der netop ikke har fundet en ligestilling sted i samfundet. Den videre diskussion af 

dette ligger uden for rammerne af denne opgave. 

 

Psykiatriens status blandt de lægefaglige specialer 

Ovenfor er beskrevet, hvordan de interviewede tror, de bliver opfattet i samfundet. I interviewene 

fremkom blandt lægerne også udtalelser om psykiatriens status blandt de lægefaglige specialer. Forfatterne 

har valgt at præsentere dette perspektiv, da det vurderes, at det kan have betydning i forhold til 

faggrænserne og betydningen for motivation. 

 

LM5: ”Man har lavet sådan nogle rundspørger og spurgt almindelige mennesker, og man har spurgt 

praktiserende læger, og man har spurgt lægestuderende osv., hvad det fineste er, og hjertekirurgi og 

neurokirurgi og sådan kommer hen i toppen af det, og hjertemedicin og akutmedicin kommer også 

ind i toppen, og psykiatri og geriatri og den slags specialer ligger i bunden.” 

 

Psykiatriens placering som et at de mindre attraktive lægefaglige specialer begrundes med, at det ikke er et 

speciale, hvor der redes liv, eller som promoveres gennem Tv-serier. Samtidig nævnes kirurgi som et 

håndværksmæssigt fag, hvor psykiatrien har fokus på de menneskelige aspekter. At psykiatrien har en 

anden status og andre udfordringer, når opgaveflytning skal motiveres, viser denne udtalelse fra en af 

lægerne: 
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LK8: ”Jeg ved ikke om psykiatrien altid har haft sådan et mindreværdskompleks, at de sådan alligevel 

ikke […] Jeg kan slet ikke forestille mig et kirurgisk speciale, hvor man ville uddelegere en operation til 

en ergoterapeut” 

 

Sygeplejerskerne nævner ikke forskelle i status indenfor specialerne, men der er en, som giver udtryk for, at 

hun ofte bliver spurgt om, hvad en psykiatrisk sygeplejerske laver, da det er uklart for folk, som ikke 

arbejder i psykiatrien. 

 

Faggrænser og motivationen for opgaveflytning  

Efter denne beskrivelse af den status faggrupperne har, samt psykiatrien som speciale, vil forfatterne i 

dette afsnit analysere, hvordan de to faggrupper ser hinandens arbejdsområder, for at forstå, hvilken 

betydning dette har for ændringer af opgaveansvaret.  

 

Alle interviewede kommer med udsagn som underbygger, at der er tale om to forskellige faggrupper, som 

kan noget forskelligt, hvor der er et indbyrdes hierarki. Lægen har det overordnede ansvar for patienten, 

stiller diagnosen og lægger behandlingsplanen, og sygeplejersken er den, som udfører planen. Det er 

sygeplejerskens opgave at identificere patientens behov for pleje. 

 

SK1: ” Min viden kan bruges, og det hele kan blive slået sammen, forhåbentlig til patientens bedste... 

Men jeg ved da godt, at der er nogle ting, som lægen beslutter. Der kender jeg godt min rolle i forhold 

til det, men ellers ser jeg os som ligeværdige.” 

 

LK8: ”Det er både det, der adskiller læger og sygeplejersker, men det er også det, der gør dem til en 

fælles gruppe i forhold til andre faggrupper i psykiatrien, det er ansvar, fordi, sygeplejerskerne er 

også opdraget til ansvar i kraft af deres faglighed, men sygeplejerskerne kan altid lægge det over på 

lægen, som så tager ansvar […]det gør en enormt stor forskel for, hvor man er mentalt i sin 

arbejdsopgave eller sin forståelse af arbejdsopgaven.” 

 

De to faggrupper ser altså hinanden som vigtige og samarbejdspartenere omkring patienten - men kun til 

en vis grænse. Grænserne kommer tydeligt til udtryk, når opgaveflytning bringes på banen, i forhold til 

hvilke opgaver som kan flyttes, og hvilke det vil være problematisk at berøre.  

Her ses en forskel mellem sygeplejerskerne, hvilket måske beror på, at behandlersygeplejerskerne skal 

overtage andre typer opgaver end visitationssygeplejerskerne. Behandlersygeplejerskerne har en oplevelse 

af, at lægerne er glade for, at de overtager nogle af de opgaver, som tager tid og ikke ses som det vigtige i 

forhold til det lægelige arbejde.  

 

SM4: ”Ja, men jeg tænker at de opgaver vi tager, der er måske mere nogle opgaver, som egentlig er 

med til at stresse lægerne i det arbejde, som de egentlig skal udføre. Det bliver meget sådan nogle 

praktiske, håndelagsting, som at tage blodprøver, lægge venflon, give i.v. medicin. ” 

 

At det er den type opgaver, som også lægerne anser for egnede til uddelegering, underbygges af en af 

lægerne: 
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LK8: ” De kunne lave screenings... De kunne tage blodtryk, de kunne få patienten vejet, de kunne tage 

livmål, hvis man fortsatte med at bevare de der ting, blodtryk, spørge til kost, spørge til motion. Altså 

i psykiatrien er der jo rigtig mange, der er dygtige til en svær samtale. Der er rigtig mange, der er 

dygtige til samtaler med patienten. Der er også mange, der er terapeutisk uddannet, som er enormt 

dygtige til det. Det ville være fine opgaver. ” 

 

Sammen med konkrete opgaver, som at tage blodtryk, nævnes også at tage svære samtaler med 

patienterne, eventuelt af terapeutisk karakter. Sidstnævnte er særlig interessant i forhold til psykiatrien 

som lægefagligt speciale. Psykiatrien består ud fra et lægefagligt perspektiv, som andre specialer, af to 

hovedelementer; diagnosticering og behandling. Behandlingen indenfor det psykiatriske speciale består 

groft sagt af to tilgange. Denne ene er forbeholdt lægerne og rummer medicin og elektrochok, mens den 

anden indeholder mere terapeutisk orienterede metoder som samtaleterapi, adfærdsterapi og andre 

former for terapi.  Med ovenstående udtalelse inviterer psykiateren andre faggrupper ind i en af 

kerneopgaverne, behandlingen, hvilket i et professionsteoretisk perspektiv vil svække professionens 

monopol og mulighed for afgrænsning af faget. Det skal dog bemærkes, at der kun ”inviteres” til deltagelse 

i den ene gruppe af behandlingstilbud. 

Dette kan skyldes, at det ikke er behandling i form af samtale, der anses for vigtigst. Det kan dog undre, at 

der også nævnes den svære samtale, som noget mange sygeplejersker er dygtige til. En svær samtale 

forbindes med samtaler, hvor alvorlige budskaber skal drøftes, som fx betydningen af en diagnose.  

En behandlersygeplejerske blev spurgt, hvordan hun tror lægerne ser på opgaveflytning: 

 

SK6: ”Jeg tror, at de rigtig godt kunne tænke sig, at vi tog nogen af deres opgaver, men jeg tror ikke 

lige, at det er diagnosticering de fisker efter, at vi skal tage.” 

 

Dette leder hen til næste afsnit, hvor der fokuseres på, hvorfor netop diagnosticering synes at have en 

særlig betydning for psykiaterne og dermed på motivationen for at fastholde denne opgave. 

 

Det specielle ved det psykiatriske speciale og problemet med diagnosticering  

Som det fremgår overfor, er diagnosticering ikke et område, som virker oplagt for lægerne at dele.  

Begge behandlersygeplejersker giver udtryk for, at de ser det som en del af lægernes kompetence at kunne 

diagnosticere, og dette hænger sammen med netop et langt uddannelsesforløb og erfaring svarende til to 

af kriterierne i den funktionalistiske professionsteori for den idealtypiske profession. Samtidig er det udtryk 

for en opfattelse af, at lægerne kan noget specielt, at de har monopol på bestemte arbejdsområder. 

 

SM4: ”Jamen det er i hvert fald, at vi ikke er uddannet i det, i forhold til de kriterier som der er i de 

forskellige diagnoser. Vi sidder jo ikke med det sådan dagligt, tænker jeg. Det er tit mange meninger, 

der er, om de forskellige diagnoser, men ikke altid så meget viden på, hvorfor man stiller diagnosen, 

altså hvilke bevæggrunde. Der tænker jeg, lægen er skarpere.” 
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Sygeplejerskerne i CVI tilslutter sig, at lægerne i kraft af deres uddannelse, har et andet grundlag, og at 

delingen af denne opgave, vil medføre, at der må ske en flytning af grænsen mellem de to faggrupper. Det 

er forståeligt, hvis det vil møde modstand i den faggruppe, som skal afgive ansvar: 

 

SK1: ”Altså, lægerne ville vel mene, at de har taget en lang uddannelse, de har en anden viden… en 

anden faglighed… det er jo også det vi taler om, at man kan noget forskelligt, og de ville da helt klart 

mene, tror jeg, at som samlet gruppe det er de bedst til, og det er dem, der skal varetage den opgave 

at diagnosticere, som det altid har været. Det er en grænse, der flyttes, og jeg kan da også godt 

sammenligne den med, det svarer vel til, at en sosu-assistent pludselig skulle kunne helt det samme 

som en sygeplejerske.” 

 

Begge sygeplejersker giver udtryk for, at de mener det er muligt at lære at stille diagnoser, men at det vil 

kræve tid og træning at sætte sig ind i opgaven, samtidig med at det er en opgave, som bør tilgås med 

ydmyghed og i samarbejde med lægerne. Opfattelsen af, at andre kan lære at diagnosticere, deles af to af 

læger, men de påpeger, at det vil kræve uddannelse, og at netop dette er en del af lægeuddannelsen, 

hvorfor læger er bedre kvalificerede til at diagnosticere patienter. De andre to læger er stærkt skeptiske 

med samme argumentation, at læger har gennemgået en lang uddannelse, netop med henblik på at kunne 

diagnosticere: 

 

LM5: ”I princippet kunne man uddanne hvem som helst til at lave visitation, hvis man vil bruge 

tilstrækkelig tid på at uddanne folk. Det er jo ikke noget, man har en eller anden særlig genetisk 

betinget evne eller guddommelig gave til at kunne gøre. Det er noget, man kan lære sig […]..At der 

skal en ganske målrettet uddannelsesindsats til. Det vil der også skulle i et vist omgang i forhold til at 

ansætte læger til den her særlige opgave, men visitation og diagnostisk er en del af den lægelige 

kerneopgave, og det er meget det, som vi fra starten er uddannet til, så at lægge den opgave over til 

nogle andre, tror jeg vil være problematisk i forhold til kvaliteten af det.” 

 

Her fremkommer endnu en nuance: Lægerne er via deres uddannelsesforløb skolede til at kunne 

diagnosticere, og alligevel kan det også kræve noget ekstra uddannelse af læger for at kunne varetage den. 

En forklaring kan findes i, at diagnosticering i psykiatrien af alle lægerne omtales som en meget kompleks 

opgave, der kræver særlige kompetencer og erfaring: 

 

LM3: ”… at vi som læger er uddannet til at kunne opdage det usædvanlige i strømmen af de 

almindelige ting.” 

 

I somatikken bliver diagnoser stillet på baggrund af en række objektive kliniske og ikke mindst parakliniske 

fund (blodprøver, røntgenbilleder og lignende), som det er muligt fysisk at konstatere tilstedeværelsen af. 

Psykiatriske lidelser kan på nuværende tidspunkt ikke konstateres ud fra objektive fund; diagnosticeringen 

er rent klinisk og foregår ved, at der gennem samtale og observationer fremkommer et symptombillede, 

som hører under en af de psykiatriske diagnoser. Der er tale om et diagnosesystem, som har været, og 

stadig er, under udvikling. Det betyder, at nogle diagnoser erstattes af andre, eller nye kommer til: 
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LM5: ” Et typisk eksempel er jo hele den historie omkring udvikling i behandling af ADHD hos voksne. 

Når man går tilbage for 10-15-20 år siden, så kendte vi ikke den diagnose i voksenpsykiatrien. På 

magisk vis så blev de her tilstande helbredt, når folk fyldte 18. Der fandtes de ikke mere, og det er 

fordi, vi havde ikke kendskab til det. Vi så dem ikke. Så nu er vi blevet opmærksomme på, at dem som 

bliver diagnosticeret med ADHD i børnealderen, at der er en vis proportion af dem, som fortsætter 

med at have den lidelse ind i voksenalderen, og så har vi set det, og så ved vi det. Det er lidt det med 

at sige, at hvis det eneste værktøj er en hammer, så er alle problemerne jo søm.”  

 

At det nuværende diagnosesystem er under fortsat konstruktion, kommer alle de interviewede læger ind 

på, men med lidt forskellige vinkler. Et af perspektiverne er de implikationer diagnosesystemet har for den 

forskning, som foregår i psykiatrien. 

  

LM3: ”…. ikke mindst i forskningen burde vi i langt højere grad lade være med at tage vores 

diagnosesystem for givet, fordi det er sandsynligt, at det diagnosesystem begrænser os i vores 

forskning mere, end det hjælper os […] Men ikke desto mindre kan man sige, at al forskning, herunder 

også klinisk forskning, tager udgangspunkt i vores diagnosesystem, men eftersom vores 

diagnosesystem er noget, vi selv har fundet på, så må vi jo sige, at de diagnostiske kategorier, vi 

afgrænser ved hjælp af vores diagnostiske definitioner, det er ikke udtryk for nogen sandhed, og hvad 

får man mon ud af at behandle noget, vi har opfundet, med noget medicin som vi også har 

opfundet?”  

 

Ovenstående stiller spørgsmålstegn ved det nuværende diagnosesystems validitet, og som følge af dette 

rettes der også kritik imod, at der ikke i forskningssammenhæng tænkes bredere – udover de nuværende 

diagnosekategorier. I forhold til klinisk praksis kommer alle læger endvidere ind på, at diagnoserne til tider 

viser sig svært anvendelige; dels kan det være svært at vurdere, hvad en patient fejler, og dels kan der være 

patienter, som ikke helt passer ind i kategorierne: 

 

LK7: ”Især gælder det unge mennesker synes jeg, der kan være sværere at putte ind i de kasser som 

diagnoser er, og diagnoser er nødvendige, hvis man skal beslutte, hvilken behandlingspakke eller 

hvad de så skal henvises til. Der er nok mange gode grunde til, at vi har diagnoser, dem kan vi nok lige 

ikke undvære, men de kan også være sådan lidt […] Fordi, det nogen gange er lidt svært at få 

diagnosen og patienten til at passe sammen.” 

 

En sygeplejerske giver udtryk for lignende oplevelser fra sin tid på et psykiatrisk afsnit, hvor hun på 

baggrund af hendes kliniske erfaring, ville vurdere patienten til at have en anden diagnose end den af 

lægen stillede: 

 

SK2: ”Jeg har siddet gennem tiden og egentlig… altså vurderet selv på egen hånd og ment noget 

andet også, tænkt at patienten fejlede noget andet end lægen vurderede, altså, så den uenighed har 

der egentlig også godt kunne være.” 

 

Uklarhed eller uenighed omkring diagnosticering kommer ikke kun til udtryk gennem vores interviews, men 

er en national problemstilling for psykiatrien i Danmark. I Danske Regioners benchmarkingrapport (2009), 
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blev der konstateret store forskelle i diagnosticeringen, som ikke kun kunne begrundes med forskelle i 

demografien, men som vurderedes måtte bero på forskellige diagnostiske traditioner (bilag 4). Hvis man 

som læge er særlig optaget af et bestemt fænomen eller sygdomsområde, er der en risiko for at overse 

eller tolke alle symptomer ind i bestemt diagnosegruppe. 

Diagnosticering i psykiatrien foregår ikke ved brug af et entydigt system, men er en kompleks proces, hvor 

resultatet, diagnosen, beror på den enkelte psykiaters fortolkning af patientens symptomer.  

 

Uklarheden omkring diagnosesystemet og følelsen af at det nuværende system ikke er fyldestgørende, og 

at der er behov for mere forskning, berøres af alle læger. Samtidig fremhæves netop opgaven omkring 

diagnosticering som lægens kerneopgave, det specielle ved faget, det vidensområde, det er vigtigt at 

bevare monopolet på. Diagnosticeringen karakteriseres altså på samme tid som kernen i faget og som en 

kerne, der endnu ikke har fundet sin færdige form. 

 

Professionernes etik og værdier 

Som en sidste del af vinklen på professionernes mulige betydning for motivation vil der blive fokuseret på 

etik og værdier.  

 

Som det blev beskrevet i den individuelle motivation, kan værdier ses som et udtryk for det, som er 

styrende for den enkeltes handlinger (Andersen & Pedersen, 2014). I en professionsteoretisk tilgang hæves 

værdierne op fra det individuelle niveau til at være gældende for alle, som tilhører en given profession. I 

det funktionalistiske perspektiv kommer dette til udtryk ved interne etiske koder, som har til formål at 

regulere den professionelle adfærd, og i det neo-weberianske perspektiv ved, at professionens værdier og 

normer anerkendes udadtil (Jespersen, 2005). 

 

Blandt sygeplejersker er der tilsyneladende konsensus om, hvad der kendetegner god sygepleje. Man skal 

være faglig, i betydningen at give god pleje, omhyggelig, give omsorg og være empatisk; endvidere skal 

man kunne skabe en god kontakt til patienten. Dårlig sygepleje associeres med ikke at kunne nå at etablere 

en god kontakt, eller ikke kunne nå at gøre sit arbejde. I professionsteorien nævnes et fælleskab omkring 

plejen af patienten som en af sygeplejerskeprofessionens værdier (Hein, 2008 og Kragh Jespersen, 2005). 

Denne værdi kommer kun til udtryk hos en af de interviewede sygeplejersker: 

 

SK2: ”[…] at nå ind til, at det her er god pleje, det er god sygepleje, det giver mening, som for mig, 

men jo også som et fælles anliggende, absolut i tværfagligheden og med netop det her formål, at 

patienten får det bedst mulige forløb..” 

 

To af sygeplejerskerne mener det er vigtigt, ikke kun at være sygeplejerske, men også at bruge sig selv som 

menneske i relationen til patienten. Det interessante ved dette syn på arbejdet i et professionsteoretisk 

perspektiv er, at sygeplejersken mener, at god sygepleje indebærer, at det ikke er nok at være 

sygeplejerske. Man skal heller ikke være for meget sygeplejerske, for professionel - det er lige så vigtig at 

indgå i patientrelationen som menneske. At medmenneskelighed ses som særegen for sygeplejerskefaget, 

men ikke for lægegruppen, understøttes af udsagnet fra en anden sygeplejerske, som fortæller, hvordan 

han oplever lægers fokus, og hvad han tror der ville ske, hvis sygeplejersker skulle diagnosticere: 
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SM4: ”Nogle gange har jeg erfaring for, at arbejdet … resultatet, produktet,  af de samtaler, som de 

har med patienterne nogle gange er vigtigere, end hvad det egentlig er, man kan gøre for det her 

menneske. At der er papiret, der skal se bedst ud, og at det ikke nødvendigvis er mennesket, man skal 

hjælpe [….] Jeg tror og håber, at der ville komme lidt mere menneskeligt perspektiv ind idet, at det 

ikke nødvendigvis var så meget diagnosen man fokuserede på, men måske mere de symptomer, som 

patienten har og forsøger at afdække, hvordan man kan hjælpe med det. Så jeg tror, det kunne gøres 

på en anden måde.” 

 

Det lader til, at sygeplejerskeprofessionen foruden fagligheden, også har omsorg og menneskelighed som 

centrale værdier. I det neo-weberianske perspektiv hvor professioner er drevet af at opnå monopol på et 

afgrænset vidensområde samt at få anerkendt sine normer og værdier, må dette være en vanskelig kamp. 

Det virker som en svær opgave at opnå monopol på omsorg og medmenneskelighed. 

Lægerne mener også, at det menneskelige perspektiv og relationen til patienterne er særlig vigtig i 

psykiatrien, ligesom det er centralt at have tid til at udføre arbejdet ordentligt. Men det skal ses som 

indgangen til det virkelige vigtige, som alle lægerne er optaget af - at den diagnosticering og behandling, 

som finder sted, bygger på evidens og det professionelle skøn. Dette stemmer overens med en 

undersøgelse Kragh Jespersen (2005) har foretaget blandt læger, hvor han blandt andet kom frem til, at de 

lægefaglige værdier bygger på naturvidenskabelig forskning og evidens. Den stærke faglige værdi om krav 

til evidens i tilgangen til arbejdet, kan måske være noget af forklaringen på, at sygeplejersker opfatter 

lægen som fokuseret på at stille diagnosen og ikke på mennesket bag. Optagetheden af at stille diagnosen 

illustreres af dette udsagn: 

 

LM3: ”Det er sygdommen, der styrer, og det er sygdommen, det starter med, og det er sygdommen, 

der forårsager de sociale og andre konsekvenser, så vi ser det som en årsagssammenhæng. Hvis vi 

kan helbrede sygdommen, så er det i hvert fald forudsætningen for, at vi også kan hjælpe patientens 

sociale og menneskelige behov.” 

 

Vigtigheden af at arbejdet skal baseres på evidensbaseret videnskabelig forskning kommer ligeledes til 

udtryk i flere interviews: 

 

LK8: ”Jamen, de tiltag der bliver lavet for selvopholdelsesdriftens skyld, som ikke har nogen 

evidensbaserede baggrund, som ikke gavner patienterne, som ikke gavner personalet, men bare 

tager tid, dem har jeg svært ved […] Men selvmordsscreening synes jeg jo er interessant, fordi den er 

der jo ikke evidens, for virker. Den bliver lavet om hele tiden, og det bliver længere og længere […]” 

 

Sidste udtalelse belyser fra en anden vinkel problemstillingen på et område, hvor der endnu ikke er 

forskning, som kan vise en entydig vej, nemlig selvmordsforebyggelse.   

Den eksisterende vejledning for selvmordsscreening i RHP er udarbejdet af læge- og sygeplejefaglige 

eksperter på området, og selvom der kun er anvendt evidensbaseret viden i udviklingen af vejledningen, 

kan der (af etiske grunde og statistiske årsager) ikke gennemføres forskning, der viser, at netop den 

sammensætning af risikofaktorer, er den rette til at forebygge selvmord. 
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I det foregående afsnit om Mål & Ledelse sås flere eksempler på mål eller krav til arbejdet, som ikke ansås 

som meningsfulde for den enkelte medarbejder. I dette udsagn, hvor det fordres, at det som afkræves af 

klinikkerne skal bero på evidens, hæves konflikten op på professionsniveauet. Professionen har interne 

normer for god klinisk praksis, som medfører, at praksis skal bero på forskning, som professionen selv 

udfører, og disse normer og værdier ønskes anerkendt. At der fra samfundet stilles krav til professionen om 

at tilbyde ydelser, som de enkelte medarbejdere vurderer ikke har tilstrækkelig evidens bag sig, opleves 

som et forsøg på at kontrollere professionens måde at udføre arbejdet på – det opleves som et angreb på 

monopolet. Det er selvfølgelig problematisk at anvende evidens som argumentation for, hvorvidt man 

mener, at en ydelse skal tilbydes. Strengt taget er der heller ikke evidens for, at en faldskærm forebygger 

død, men der er næppe nogen, der frivilligt vil hoppe ud af en flyvemaskine uden at være iført en. Det er 

ydermere problematisk i et offentligt finansieret sygehusvæsen, hvor det er klart, at politikerne har retten 

til at kræve visse ydelser tilbudt – uagtet medarbejdernes holdning til disse ydelser. Endelig er det også 

problematisk med evidens-argumentet, da der er en lang række af fænomener i et moderne hospital, som 

der ikke er evidens for -der er fx ikke evidens for, at højere lønninger til læger end til andre faggrupper i 

hospitalsvæsenet giver bedre behandling.  

 

Konklusion, professionens betydning for motivation  

Sygeplejerskerne har en samfundsmæssig status, hvor de forbindes med at være lægens hjælper og at yde 

omsorg. Sidstnævnte er en forventning, som tilsyneladende rækker ud over selve arbejdstiden og ind i 

privatlivet. En motivation for at overtage nogle af de traditionelle lægeopgaver kunne være et ønske om at 

bevæge sig væk fra dette image.  Lægerne mener, at det samfundsmæssigt giver prestige at være læge, 

men det bliver samtidig nævnt, at denne status muligvis er under pres, både ved at der måske generelt er 

mindre autoritet omkring læger, samt at dette måske hænger sammen med det øgede antal kvinder i faget. 

Samtidig kommer det frem, at psykiatrien som speciale har en lav status blandt de lægefaglige specialer.  

 

En af måderne at opnå status på er at monopolisere et vidensområde, og for at dette er muligt, kræves det, 

som Larson (2013) udtrykker det, at området er formaliseret nok til at muliggøre standardisering af produkt 

og procedurer, og samtidig må det ikke være så tydeligt, hvordan dette foregår, at alle kan udføre arbejdet.  

Diagnosticering angives af lægerne som det centrale i specialet. At det er uigennemskueligt, fremgår af 

sygeplejerskernes udsagn, som både går på, at det kræver en lang uddannelse, som netop lægerne har, og 

at det ikke er tydeligt, hvorfor den enkelte patient ender med en given diagnose. Lægerne har altså formået 

at gøre diagnosticering til noget særligt, et vidensområde forbeholdt læger. Samtidig giver lægerne udtryk 

for, at der er flere problemstillinger forbundet med diagnosesystemet: Det er ikke entydigt, hvordan man 

kommer frem til en diagnose, heller ikke for lægerne. Diagnosesystemet er ikke færdigudviklet – der søges 

stadig efter sandheder.  

Ud fra dette perspektiv er der flere grunde til, at det kan være særlig vigtigt for lægerne at fastholde 

monopolet omkring diagnosticeringen. Ved at lukke sygeplejerskerne ind i det felt, som for det første er en 

væsentlig del af fagets kerne, for det andet er uklart defineret, vil lægerne både skulle afgive monopolet på 

et centralt vidensområde, samtidig med at der vil ske en tydeliggørelse af, at specialet, hvad diagnosticering 

angår, på mange måder kun er i en indledende fase, hvor der er mange spørgsmål uden entydige svar.  
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Man fristes til at drage en parallel til kejserens nye klæder; øjet ser det, som det gerne vil se. Der er 

imidlertid en meget vigtig forskel mellem kejseren og lægerne: Lægerne er klar over, at det er et problem, 

at de ser forskelligt på patienterne. Men til trods for, at lægerne er klar over, at der er udfordringer i 

forhold til diagnostikken, kan problemet have betydning for både fagets monopol og for fagets status, ikke 

blot i forhold til andre faggrupper, men også i forhold til den samfundsmæssige anseelse. Dette må anses 

for at være en motivationsfaktor i forhold til professionens ønske om at fastholde monopolet på 

diagnosticering.  

 

Lægefaget er ikke kun under pres ved, at der flyttes centrale opgaver til sygeplejerskerne. Samtidig er 

professionens mulighed for at kontrollere fagets udvikling og praksis under pres gennem krav om, at der 

skal udføres ydelser, som lægerne ikke opfatter som evidensbaserede. Sygeplejerskegruppen oplever 

tilsyneladende ikke i samme grad en værdikonflikt mellem de sygeplejefaglige værdier, og de krav der 

stilles til arbejdet, hvilket måske skyldes at professionen ikke er under pres i forhold til at miste monopolet 

på et område, men rettere er i færd med at opbygge eller udvide det eksisterende vidensfelt.  

 

Efter denne sidste vinkel på besvarelse af opgavens problemformulering, vil forfatterne inden den samlede 

konklusion, diskutere de metoder, der er anvendt i opgaven i form af de udvalgte teorier, men også det 

empiriske materiale og den analytiske tilgang. 

 

Diskussion af metode, data og betydningen for resultatet 

Inden opgavens samlede konklusion finder forfatterne det relevant at vurdere, om den valgte tilgang til 

besvarelse af opgavens problemformulering har virket efter hensigten. I dette afsnit vurderes derfor, 

hvilken betydning valg og brug af teori samt metoder har haft for opgavens besvarelse.  

 

Opgaven anlagde en semi-induktiv tilgang, hvor der fra udvalgte teorier blev valgt en række kernebegreber, 

motivationsfaktorer, som dannede inspiration til udviklingen af spørgeguiden. Den eklektiske tilgang viste 

sig især anvendelig i analysen af den individuelle motivation, hvor en begrænsning til én teori, havde 

betydet, at motivationen hos nogle af respondenterne ville have været svær at få indkredset og nuanceret. 

Som eksempel kan nævnes PSM motivationen, der bygger på pligt og loyalitet til samfundet, og ikke 

nødvendigvis indfanges af Heins arketyper, ligesom Le Grands overvejelser om behovet for selv at udføre 

opgaverne tilfører yderligere en nuance i den enkeltes motivation.  

 

Maslow var vanskelig at omsætte til praksis. Teorien var medtaget grundet tankerne om det 

selvaktualiserende menneske, som blandt andet motiveres af udvikling.  For at et menneske i Maslows 

perspektiv kan siges at være selvaktualiserende, skal behovet for udvikling være drevet at noget højere, 

uselvisk -det virker mere som et ideal og en utopi, end noget reelt opnåeligt.   

I empirien genfindes behovet for udvikling og udfordring, men det er ikke muligt ud fra empirien at afgøre, 

om der er tale om et egoistisk behov for personlig udvikling, eller om der søges efter en større sandhed. 

Ledelsesmæssigt har det måske heller ikke nogen større betydning, da det under aller omstændigheder 

medfører, at lederen bør skabe mulighed for udvikling til dem, som motiveres af dette -ligesom det er 

lederens opgave at rekruttere ansatte, der motiveres af udvikling, i stillinger hvor der faktisk er muligheder 
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for udvikling. Endvidere viste offervilje sig svær at måle – for hvornår er noget et offer? Dette er allerede 

diskuteret i analyseafsnittet ”Offervillighed”.  

 

Samlet vurderes dog at anvendelse af teorierne har muliggjort besvarelse af opgavens spørgsmål, samtidig 

med at der er beholdt en åbenhed overfor andre motivationsfaktorer end dem, som fremgår af teorierne. 

Det er samtidig forfatternes holdning, at andre kernebegreber eller helt andre teorier, kunne have 

afdækket andre motivationsfaktorer, da andre teorier ville have drejet interviewscriptet i en anden retning 

og dermed også de interviewedes svar i andre retninger.  Som beskrevet i indledningen af opgaven har 

forfatterne med valget af teorier fået belyst nogle sider af fænomenet, mens andre sider stadig venter på at 

blive trukket frem. 

 

Da opgaven tog sit udgangspunkt i læger tilknyttet CVI, medførte dette, at respondenterne er speciallæger. 

Det betyder, at de har en del års erhververfaring, hvilket sammen med den lange uddannelse gør, at denne 

gruppe samlet set har både mere erhvervserfaring og en højere gennemsnitsalder end sygeplejerskerne. I 

sygeplejerskegruppen er en af respondenterne væsentligt yngre, 33 år, og med væsentligt kortere 

erhververfaring, 4 år, end de øvrige. I analysen fremkommer forskelle og ligheder imellem respondenterne, 

men disse kan ikke knyttes direkte til hverken alder eller erhvervserfaring, hvorfor spredningen ikke 

vurderes at have betydning for resultatet. Under alle omstændigheder er data for få til at fremtvinge 

egentlige kvantitative konklusioner. 

 

Der var tilstræbt en ligelig fordeling af kvinder og mænd, men den endelige fordeling blev fem-tre. Det er i 

analysen vurderet, om motivation kan tillægges kønsbestemte egenskaber, men der kan ikke ud fra denne 

respondentgruppe findes belæg for dette.  

 

Umiddelbart efter hvert interview nedskrev forfatterne tanker omkring stemningen under interviewet 

mellem interviewer og interviewede. Ved gennemlæsningen af interviewtransskriptionerne samt 

forfatternes oplevelse af interviewene, vurderes det, at respondenterne har svaret umiddelbart og frit. 

Denne vurdering beror på, at der gennem interviewene fremkom et nuanceret billede med både 

fremmende og hæmmende faktorer for motivation som fx kritik af mål, ledelse og andre faggrupper; 

udtalelser som får de interviewede til at fremstå, som det de er - en gruppe individer, der motiveres af 

forskellige faktorer.  

Forfatterne ønsker dog at pointere, at det ikke er muligt at konkludere entydigt, hvorvidt 

interviewpersonerne i et eller andet omfang har følt sig tilskyndet til at svare på en bestemt måde, som 

anses for korrekt, eller acceptabel, fremfor hvad de egentligt tænker – den såkaldte halo-effekt. 

  

I interviewene blev der spurgt ind til begreber eller bedt om uddybende kommentarer med henblik på at 

komme nærmere på en forståelse af respondentens udsagn, og der er således søgt kommunikativ 

validering. Forfatterne kunne have forstærket denne ved at lade respondenterne gennemlæse den 

individuelle motivationsanalyse, hvilket måske kunne have bidraget til yderligere forståelse. Dette kunne 

have medført både bekræftelse eller afvisning af forfatternes fortolkning. Forfatterne har fravalgt denne 

tilgang, da en kritik af fortolkningen både ville kunne skyldes mangler, men også at fremstillingen ikke 

stemmer overens med det billede, respondenter har af sig selv. Der ville med andre ord være en risiko for, 
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at forfatterne ville blive tilskyndet til at begrænse eller dreje deres fortolkning væk fra en retning, der ellers 

kunne være frugtbar. 

 

At forfatterne delte interviewene mellem sig i forholdet to til seks, vurderes ikke at have betydning for 

empirien, da der ikke ses forskel i tætheden eller type af kodning af interviewene, som kan tilskrives 

forskellige interviewere, og da der er foretaget både kodning og re-kodning af alle interviews af begge 

forfattere.  

 

I den analytiske tilgang til empirien blev anvendt en kombination af lukket og åben kodning. Lukket fordi 

teorierne ledte til et fokus på visse motivationsfaktorer, og åben da der samtidig blev ledt efter andre 

faktorer af betydning for respondenterne, som ikke var indeholdt i teorierne. Denne tilgang, samt at 

kodningen foregik i NVivo, medførte mulighed for at sammenholde kodning mellem forfatterene, hvilket 

vurderes at højne den analytiske validitet. 

 

I forhold til en vurdering af resultaternes generaliserbarhed finder forfatterne, at data er 

kontekstafhængige både i betydningen af den organisation, som de er indsamlet ind, og de faggrupper, der 

indgår i interviewene. Fokus på opgaveflytning spiller også en rolle. Dog forekommer der forskelle og 

ligheder på tværs af interviewene, både blandt alle interviewede og mellem faggrupperne, som kunne 

indikere, at dette måske også ville komme til udtryk blandt en større eller anden gruppe sundhedsfaglige, 

som befinder sig midt i en opgaveflytning.  

 

Endelig er det forfatternes overbevisning, at mennesker over tid udvikler og forandrer sig. Gennem de 

mange kontekster, mennesker indgår i, og den læring, der finder sted, vil den enkeltes motivationsprofil 

ændres over tid.  Hvis undersøgelsen gentages med de samme personer om 5 år, er det således ikke sikkert, 

at det vil være de samme motivationsfaktorer, som er dominerende for den enkelte. 

 

Samlet konklussion 

Opgavens formål er at besvare:  

Hvad motiverer personale, som er involveret i opgaveflytning – og hvilken betydning har det for ledelsen? 

 

For at besvare dette blev følgende undersøgelsesspørgsmål formuleret: 

 

 

Den individuelle 
motivation

Hvad kendetegner 
den enkeltes 
motivation?

Ledelse og mål

Hvilken rolle 
spiller mål, 

indflydelse og 
ledelse? 

Professionens 
rolle

Hvilken 
betydning har 
professionen i 

forhold til 
motivation?
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Opgaveflytning er forbundet med en særlig motivation, som deler respondenterne i to lejre. For 

sygeplejerskerne handler opgaveflytning om udvikling af faglige kompetencer og muligheden for nye faglige 

udfordringer, mens det for lægerne handler om at fastholde kernen i faget hos egen faggruppe, at 

opretholde monopolet. Skarpt stillet op kan man sige, at sygeplejerskerne er fokuseret på deres egen 

individuelle udvikling, mens lægerne er mere fokuseret på professionens udvikling. Der er således en 

tydelig motivation omkring opgaveflytning, som kan forbindes med hver af de to professioner. Samtidig er 

det som kendetegner den individuelle motivation, at respondenterne har profiler, som er forskellige fra 

hinanden. Der er selvfølgelig fælles træk, men det gennemgående træk er, at ingen af respondenterne kan 

kaldes ens eller ensartede. Respondenterne er præget af PSM, især ”Compassion”, den følelsesbaserede 

motivation, men også her ses forskelle, som gør, at det er begrænset, hvad der kan konkluderes. 

Respondenterne kan kun delvis passes ind i Heins arketyper, og det er vigtigt at holde fast i, at der netop er 

tale om arketyper, ligesom det er vigtigt at holde fast i, at medarbejdere ifølge Hein godt kan rumme 

aspekter fra flere af arketyperne. Man kan sige, at respondenterne, ligesom patienterne, kan være 

vanskelige at få til at passe ind i kasserne, som en af respondenterne udtaler.  

 

Den individuelle motivation er afgørende i en ledelsesmæssig optik, hvor det at kende medarbejdernes 

motivation, kan give nogle ledetråde i forhold til, hvordan den enkelte medarbejder skal ledes. Da 

medarbejderne er så forskellige, og da ingen passer helt præcist ind i teorierne, vil lederen først og 

fremmest skulle kunne individualisere sin ledelse i forhold til den enkelte medarbejdes profil. Generelt 

ønsker alle dog en synlig, tydelig, inddragende og åben ledelse. I en induktiv analyse på tværs af de 

individuelle profiler viste der sig to sammenhængende træk, der var fælles for alle. Disse træk lader til at 

binde respondenterne sammen, og det er dette budskab, der træder klarest igennem i undersøgelsen: 

 

 
 

Herudover er der en række træk, der deler gruppen i to: Enten ønsker man at fordybe sig i sit arbejde, eller 

også ønsker man variation i sit arbejde. Fordelingen af respondenternes svar kunne tyde på, at 

sygeplejersker generelt efterlyser muligheden for en arbejdsdag med fordybelse, mens læger efterlyser 

mulighed for variation. 

Tilsvarende viser analysen, at alle sygeplejerskerne har et ønske om at have mulighed for 

udvikling/udfordring, mens kun én læge udtrykker dette ønske. Hvorvidt denne fordeling er knyttet til 

faggruppe, alder eller erhvervserfaring kan dog ikke konkluderes entydigt. 

 

Fire respondenter, havde en fortælling om altid at have villet faget/gerningen. Denne fortælling gav 

mindelser om kaldet. Analysen viste, at alle fire opfyldte Heins kriterier for kaldet, mens de andre fire ikke i 

samme udstrækning opfyldte kriterierne.  Dette kan indikere, at mennesker, der fortæller, at de altid har 

Jeg vil have tid 
nok

Jeg vil gøre mit 
arbejde 

ordentligt
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villet det, de gør, netop er mennesker, der oplever at være kaldet til deres fag. Der er med andre ord en 

mulighed for, at et sådan narrativ kan anvendes som indikator for tilstedeværelsen af kald hos en 

medarbejder. I en ledelsesmæssig sammenhæng er dette interessant, da tilstedeværelsen af kaldet ifølge 

Hein er stærkest til stede i den arketype, som Hein kalder primadonna. 

 

Respondenterne vil gerne have tydelige mål, men samtidig skal målene give mening. De fleste 

respondenter oplever, at en række af de nuværende mål i virksomheden ikke er meningsfulde. De 

eksisterende mål kan dermed ikke siges at fremme motivationen for respondenterne. Hvorvidt mål ville 

virke motiverende for arbejdsindsatsen, hvis de blev udarbejdet med inddragelse af respondenterne, kan 

denne opgave ikke svare på. Respondenterne forventer, at lederen skal gøre de eksisterende mål 

meningsfulde, men i lyset af professionsteoriens tese om, at professioner selv ønsker at bestemme over 

deres videns- og ansvarsfelt, vil en vis modstand mod mål være forventeligt – uanset målenes 

meningsfuldhed og lederens evne til at skabe denne meningsfuldhed. 

 

Der er klare tegn på grænsestridigheder mellem faggrupperne i forbindelse med opgaveflytning. 

Sygeplejerskerne giver udtryk for at forstå, at lægerne oplever, at der tages noget fra dem, men samtidig vil 

de gerne have opgaverne, da de ønsker personlig og faglig udvikling. Lægerne oplever generelt, at 

sygeplejerskerne er gode samarbejdspartnere, men måske ikke er så gode, at de kan diagnosticere, og en 

overdragelse på dette område kan være forbundet med risici for både patienter og fag. 

Både læger og sygeplejersker har rimelig klare og ensartede forestillinger om, hvad de centrale værdier i 

faget er. For sygeplejersker kaldes det ”god sygepleje”, og består i at se mennesket, som det fremtræder, 

altså at fokusere på de problemer/symptomer den enkelte har. Omsorg og medmenneskelighed er de 

centrale værdier. For lægerne er det diagnostik og behandling, der er de centrale opgaver, og begge skal 

være baseret på evidens for at have værdi.  

 

Det er tydeligt, at både sygeplejersker og læger i deres motivation er præget af den faggruppe de tilhører, 

herunder de værdier som professionen repræsenterer. På den anden siden præges en faggruppe jo også af 

de individer, som udgør professionen. Hvad der er dominerende - om det er den enkelte, der præges og 

motiveres af faget over tid, eller om det er professionen, der over tid præges af de individer, der indtræder 

i den, kan ikke konkluderes ud fra denne opgave. Hvis der er tale om kausalitet, er retningen af kausaliteten 

ikke kendt, og det vurderes heller ikke at være afgørende for motivationen. Det vigtige i en ledelsesmæssig 

kontekst er, at der er en sammenhæng mellem den enkeltes og professionens motivation, da det betyder, 

at det generelt set er forskelligt, hvad der motiverer læger og sygeplejersker.  

 

Når det er fastslået, er det imidlertid vigtigt at fastholde, hvad der allerede er konkluderet - at der imellem 

de otte respondenter ganske vist er ligheder, men også flere forskelle på, hvad der motiverer den enkelte. 

Ledelsesmæssigt er der altså to farbare veje – på den ene side bør tilrettelæggelse af arbejdet ske under 

hensyntagen til, hvilken faggruppe, der skal udføre opgaverne. På den anden side bør lederen af den 

enkelte medarbejder tage hensyn til netop denne medarbejders motivationsprofil. 

 

Slutteligt skal atter fremhæves det centrale element, som tilsyneladende spiller en rolle for alle opgavens 

respondenter: At få tid nok til at kunne udføre opgaverne ordentligt.  
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Der er ledelsesmæssige udfordringer i, hvordan ”tid nok” skal forstås, hvad skal der til, for at det opleves at 

kunne udføre arbejdet ”ordentligt”, og hvordan ”ordentligt” skal forstås. Det centrale budskab er, at 

lederen er nødt til at supplere sin egen og virksomhedens forståelse af ”tid nok” og ”ordentligt” med den 

enkelte medarbejders forståelse af, hvad ”tid nok” og ”ordentligt” betyder. For at nærme sig en sådan 

forståelse er lederen nødt til at beskæftige sig med, hvad der motiverer den enkelte. Anvendelsen af viden 

om hvordan professioner fungerer, kan guide lederen i den proces, men det er i den individuelle 

motivation, at potentialet ligger.  
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Perspektivering 

Der er flere retninger, som denne opgave kan tage herfra. Den følgende gennemgang er ikke en prioriteret 

rækkefølge, men blot er beskrivelse af de perspektiver, der i forfatternes øjne er oplagte. 

 

Det kunne være interessant at afdække, om det er en generel forskel mellem sygeplejersker og læger, at 

sygeplejersker er mere interesseret i, at deres job skal indeholde mulighed for udvikling og udfordring end 

læger. Det er i den sammenhæng også en udfordring at bestemme, hvad det betyder, når sygeplejersker 

taler om udfordring og udvikling – og ligeledes hvad det betyder, når læger tilsyneladende ikke taler om 

det. En præcisering og uddybelse af dette behov hos de to faggrupper, kan have værdi i forhold til 

organisering af arbejdspladsen, da muligheder for udvikling i forskellig udstrækning kan indbygges i en 

hverdag. 

 

Hvis det er tilfældet, at de to faggrupper oplever forskellige behov, hvad kan dette da skyldes: 

Er det fordi, at sygeplejersker næsten altid arbejder i grupper, og derfor har behov for at agere individuelt 

og selvstændigt i forhold til udvikling? 

Kan det handle om, at læger ofte oplever at arbejde alene, og de derfor søger en tryghed i det fællesskab, 

som professionen udgør? 

Er det fordi, at lægernes arbejds- og uddannelsesmuligheder er så rige, at mulighed for udvikling tages for 

givet og derfor ikke behøver at blive italesat? 

Er det fordi, at sygepleje ikke er en egentlig profession, og sygeplejersker derfor ikke oplever at have 

professionen at vende deres opmærksomhed imod? 

Er det specielt for læger i psykiatrien at ønske variation fremfor fordybelse?  

Kan det skyldes, at lægerne er opmærksomme på, at de udgør en profession, og at det er denne profession, 

der giver og opretholder de privilegier og den status, som de har opnået? 

Kan det handle om en faglig bekymring hos lægerne for, at standarden af arbejdet og forskningen bliver 

ringere, hvis en ikke-akademisk gruppe lukkes ind i et felt, der ikke er formet endnu? 

 

Alle de ovenstående spørgsmål kan forsøges besvaret gennem yderligere undersøgelse af området, 

gennem flere interviews, som kunne suppleres med en spørgeskemaundersøgelse med henblik på at opnå 

en form statistisk tyngde i svarene. Forfatterne kunne med andre ord være fristet af at udvide 

undersøgelsen og gerne supplere den med en mere deduktiv tilgang til området. 

 

Ligeledes kan spørgsmålet om ”tid nok” og at ”gøre det ordentligt” udforskes mere. Hvornår har man tid 

nok? Hvordan udføres arbejdet ”godt nok”? Der er utvivlsomt værdier på spil, men hvilke værdier er der 

tale om? Mener medarbejdere det samme, når de taler om at gøre det godt nok? Eller er løsningen at 

holde fast i fx Heins opdeling af medarbejdere i forskellige kategorier, så muligheden for at forstå de 

forskellige værdier kan opnås gennem en sådan optik? Her kunne det også være interessant at forsøge sig 

med en mere kvantitativ og deduktiv tilgang til området: Kan medarbejdere placeres i kategorier i forhold 

til deres motivation?  

 

Ovenstående peger på et andet område, som kan udforskes nærmere: Hvis medarbejderes 

motivationsprofil er fleksibel over tid, hvad afhænger den da af? Hein peger på, at primadonnaen kan 

regrediere til at agere som lønmodtager, hvis mulighederne for at indfri ambitionerne hindres, men er der 
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andre forhold, der har indflydelse? Hvad betyder fx medarbejdergruppens sammensætning for den 

enkeltes profil? Hvor mange primadonnaer er der plads til i en gruppe? Og hvis pladsen er begrænset – 

hvad sker der så i gruppen? I det hele taget kan gruppesammensætningens betydning for den individuelle 

motivation undersøges nærmere – ligesom det kunne være interessant at se nærmere på hele gruppers 

motivationsprofil: Hvad kendetegner den motiverede gruppe? Hvordan kan motiverede grupper forstås og 

kategoriseres? 

 

Fokus på ledelse i denne opgave har været på de afledte konsekvenser af medarbejdernes individuelle 

profiler. Man kunne også gå den ”modsatte vej”: Hvordan reagerer ledere på medarbejdernes forskellige 

motivationsprofiler? Hein indikerer, at ledelse af primadonnaer bliver styrket, hvis lederen deler 

primadonnaens værdier, men man kan også undersøge, hvornår ledere oplever at fungere optimalt – sat i 

relationen til medarbejdernes profiler – og gruppens sammensætning. 

 

I forfatternes øjne er der ingen tvivl om, at fremtiden byder på meget mere forskning i motivation. Det 

synes uundgåeligt i et samfund, hvor arbejdsopgaverne tenderer til at gå mod det stadigt mere komplekse, 

og medarbejdernes viden som følge deraf bliver mere og mere specialiseret. Fremtiden vil byde på stadig 

flere arbejdspladser, hvor de enkelte medarbejdere i stigende grad vil udgøre en slags monoprofessioner, 

hvor én eller meget få medarbejdere, har den nødvendige viden på de niche-områder, virksomhederne vil 

bestå af. Det bliver afgørende at kunne fastholde medarbejdere med den nødvendige viden, og det bliver 

afgørende at kunne fastholde deres motivation. Helt nye måder at tænke ledelse og organisering på er 

nødvendige, som det allerede ses i innovationsvirksomheder, hvor der er lagt vægt på leg og sport på 

arbejdspladsen. Man har behov for at fastholde de hoveder, som man tror, kan skabe de gode ideer, og for 

at disse hoveder skal skabe de gode ideer, er det nødvendigt, at de er motiverede. Motivation er i centrum.  

 

Sundhedssektoren vil også ændre sig radikalt i de kommende år. Tilgængeligheden af viden og teknologi er 

i gang med at transformere forholdet til sundhed og sygdom – til kroppen i det hele taget. 

Sundhedsvæsenet kommer til at spille en anden rolle, når patienterne, blandt andet gennem anvendelse af 

Big Data og ophobet viden om genetik, bliver i stand til at diagnosticere sig selv i langt større udstrækning 

end i dag. Det kan betyde, at rollerne i sundhedsvæsenet bliver nogle helt andre. Hvilken former for 

motivationsprofiler vil der blive behov for i den sammenhæng? Vil et stigende antal behandlinger blive 

varetaget af tekniske eksperter – en slags superspecialister eller monoprofessioner? Og bliver lægens rolle 

da, i takt med dette, en slags administrator i systemet? Hvis sygeplejen bevæger sig ind på lægernes 

område – hvor vil det da tage lægerne hen? Og hvem vil blive rekrutteret til fagene?  Hvad motiverer dem? 
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Personlig ledelsesmæssig udvikling 

Det er et krav til afhandlingen på MPG, at den studerende afslutningsvis reflekterer over egen 

ledelsesmæssig udvikling, gennem uddannelsen og med masterafhandlingen som afslutning. Forfatterne 

har, inspireret af tilgangen og samarbejdet gennem opgaven, valgt at lade denne udvikling komme til 

udtryk gennem en dialog om den proces, som hver især oplever at være kommet igennem.  

 

Allan: ”Hvis du skal pege på to ting, som du har lært af MPG sammenlagt - og to ting du har lært af specialet 

- hvad vil det så være?” 

 

Gitte:  ”Uhh, det er store spørgsmål, og så kun to ting.  

Så må det være; 1. At stifte bekendtskab med de mange forskellige teorier om ledelse, har bidraget 

til en større forståelse af organisatoriske og personalemæssige udfordringer i min daglige praksis som 

leder. Jeg oplever simpelthen, at jeg er blevet skarpere til at analysere sammenhænge…  

Og 2. At netop den viden jeg oplever at have fået, samtidig indimellem medfører frustrationer på et 

højere niveau. Fx den manglende erkendelse af at mennesker tænker og handler forskelligt. En 

almindelig antagelse er, at når et notat er sendt af sted, så er det implementeret blandt 4000 

medarbejdere med det samme. Eller når der indføres et nyt it-system, så løser det alle problemer, 

pludselig kan medarbejderne både bruge musen og stave. Og når det gang på gang ikke sker, bliver 

organisationer/ledere alligevel ved med at handle på samme måde. Jeg er blevet mere ydmyg 

overfor den komplekse opgave det er at lede mennesker. 

 Specialet har været kulminationen på de tre års studie. Det, jeg især er blevet overrasket over, er 

professionens tilsyneladende store betydning. Jeg har oplevet, at der var et hierarki mellem 

sygeplejersker og læger, men har ikke tænkt nærmere over det. Lægernes kamp for at beholde 

monopolet på diagnosticeringen, som i virkeligheden bare er, som de også selv udtrykker det, en 

problematisk konstruktion, har givet mig en ny forståelse af psykiatriens udfordringer som speciale. 

Der kunne siges mange ting, men det andet jeg vil fremhæve, er faktisk selve processen med at skrive 

specialet, som jeg synes har været en meget lærerig proces. Muligheden for at fordybe sig i de 

interviewedes udsagn, for gennem analyse og tolkning at komme frem til en ny forståelse, har været 

enormt inspirerende. Fremtiden måtte gerne bringe mere af det slags.  

 Hvad med dig? – Jeg vil gerne vide, hvad der fik dig til at søge ind på MPG – og om du synes du har 

opnået det?” 

 

Allan: ”He he – godt spørgsmål. Min vej ind til MPG er lidt kringlet. Jeg havde som ambition at gennemføre 

en Master, og havde egentlig kig på nogle andre uddannelser, da vores direktion besluttede, at vores 

virksomhed ville fokusere på at få flere gennem MPG. Jeg fik derfor tilbud om at gå i gang med MPG 

– på trods af, at jeg på det tidspunkt ikke havde reelle ledelsesopgaver. Jeg tænkte ved mig selv, nå, 

hvad pokker, konsulentarbejde indebærer en masse ledelse, og det gør det da også, meeeen… jeg 

kunne mærke, at uddannelsen i høj grad havde fokus på egentlig ledelse, og gennem de første 

moduler fik jeg mod på at vende tilbage til ledelsesgerningen.  

Da CVI skulle starte og manglede en leder med sundsfaglig profil, tænkte jeg, at her kan jeg prøve 

ledelse af i en ny kontekst, hvor der er behov for innovativ tænkning. Hele min tid som leder af CVI 

har jeg med andre ord været tilknyttet MPG, og det har været ekstremt lærerigt for mig. Når du 

spørger, om jeg har fået indfriet mine forventninger, kan jeg ikke undgå at sige ”ja”, for mine 
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forventninger var sådan set bare at gennemføre en Master. At det blev MPG var altså ikke et aktivt 

valg – men bredden af de tilbud, der er på uddannelsen gør det svært ikke at kunne finde sig selv i 

det. Man kan sige, at jeg nok har været lidt ovre i den ”bløde ende” af ledelsesfagene – motivation, 

kommunikation, coaching og sådan. På den måde har mine valg nok afspejlet min faglige baggrund 

som sygeplejerske.  

 Jeg kan altså ikke sammenligne min tidligere ledelse med min nuværende ledelse – hele min ledelse 

er formet af MPG. 

Er mine forventninger indfriet?  

Jeg vil hellere sige, at jeg er rigtig glad for det forløb jeg har haft – jeg har været glad for muligheden 

for fordybelse og læring (og så ligner jeg vist igen sygeplejerskerne, vi har interviewet!), jeg har fløjet 

helt op i refleksionens højere luftlag med Kierkegaard, Ole Fogh Kirkeby, Luhmann og Foucault – og 

jeg har fået det helt ned på jorden igen til den konkrete virkelighed - fx gennem et nyt syn på det 

MUS-koncept, der anvendes hos os. I MUS konceptet er der spørgsmål om motivation, om ledelse, 

om feedback, om mål, om udvikling og udfordring… spørgsmål, som efter MPG giver en helt anden 

mening og mulighed end tidligere. Jeg er blevet i stand til at forstå nogle sammenhænge og 

perspektiver i den virkelighed, jeg indgår i, som jeg ikke var i stand til at se før. 

Op til de første eksaminer var jeg nervøs for min præstation, men jo længere hen i forløbet jeg er 

kommet, jo mindre har eksamen betydet for mig. Læringen har været så intens for mig, at jeg har 

været lidt ligeglad med, hvad andre ville mene om min præstation (og nu er jeg vist lidt primadonna-

agtig…) – hvilket kan få mig til stille det næste spørgsmål til dig, Gitte – er du primadonna?” 

 

Gitte: ”Ha! Jeg kan godt genkende det med eksamen og egen læring, som blev det vigtige. Om jeg er en 

primadonna? Denne opgave har fået mig til at tænke rigtig meget over, både hvad der motiverer 

mig, men også hvordan jer agerer som leder, især i forhold til ”den ideelle lederprofil”, som opstod 

på baggrund af interviewene. Jeg er blevet meget inspireret af Heins profiler og har oplevet det lidt 

som da jeg på ergoterapeutstudiet læste de forskellige diagnosebøger, - hver diagnose har 

elementer, som man kan identificerer sig med… Men ja, jeg er nok grundlæggende en primadonna, 

som arbejder på at blive mere pragmatisk, for at kunne udholde at være i et system, som er meget 

reguleret, og hvor der er begrænset mulighed for indflydelse.  

Det er nok den erkendelse, som tydeligst kendertegner den personlige udvikling, jeg har gennemgået 

på MGP’en. Jeg fungerer absolut bedst, når jeg skal lede projekter, som jeg brænder for, som svarer 

til de værdier jeg har og tror på. I de tilfælde er det fantastisk at arbejde for at få folk med mig – og 

jeg bruger glædeligt al min tid og energi på projektet… Det har faktisk aldrig har været et mål for mig 

at blive leder, grunden til at jeg er endt i lederstillinger, har egentligt for mig personligt været drevet 

at et behov for at tingene bliver gjort ordentligt (som vores respondenter), på en måde så der skabes 

værdi – altså selvfølgelig det jeg synes er værdi - hvilket jo lyder ret primadonna-agtigt.   

Når jeg sagde en primadonna som arbejder hen mod at blive pragmatiker, er det fordi, jeg ikke 

mener det er muligt, eller måske rettere hensigtsmæssigt at være en primadonna mellemleder i en 

administrativ del af det offentlige sundhedsvæsen. Det er simpelthen nødvendigt at kunne anlægge 

et vist pragmatisk perspektiv på arbejdet, især på grund af de direktiver, akkrediteringsstandarder, 

mv., som er et vilkår for sundhedsvæsenet, og indimellem kræver høj grad af fantasi at få til at give 

mening, både personligt og derfor også til medarbejderne, men på trods af dette, er jeg ansvarlig for 

at de bliver udmøntet, på den måde som virker bedst mulig indenfor de givne rammer.  
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He he… det lyder som om der også er en vis grad af PSM i form pligt og loyalitet i min 

motivationsprofil – en pragmatiker, med skjulte primadonna tendenser, som drives af pligt og 

loyalitet…  

Hvad drives du af Allan, er du virkelig så pragmatisk, som du går og påstår – og ville dine 

medarbejdere også sige det? 

 

Allan: ”Hmmm… er jeg pragmatisk… ja, jo, det synes jeg, at jeg er. Men jeg har også en lille primadonna i 

maven. Eller måske en stor. Det er svært. Jeg synes, at jeg er meget opmærksom på, hvornår jeg 

kommer og går på arbejdet – jeg har jo børn, der skal hentes og bringes hver dag. Men dermed bliver 

jeg jo ikke nærig med hverken min tid eller min energi. Og ja, jeg sætter høje standarder – men jeg 

kan nu også bøje af og lade godt nok være godt nok. Jeg har det nok lidt som dig – jeg synes, at jeg 

kan kende lidt af mig selv i de forskellige kategorier – både hos Hein og de andre teoretikere, vi har 

anvendt. Jeg ved ikke… jeg har også forandret mig med årene. Da jeg var yngre var jeg nok lidt mere 

lønmodtager. Jeg gik mest af alt på arbejde, fordi det kunne give mad på bordet og mulighed for at 

gøre, hvad jeg ellers havde lyst til. Men på et eller andet tidspunkt begyndte arbejdet at fylde mere, 

og jeg begyndte at tage det mere alvorligt. Så jeg kan med sikkerhed sige, at min motivationsprofil 

har forandret sig.  

Men du spørger også, hvad mine medarbejdere ville sige?  

Jeg ved det ikke - det som driver mig er nysgerrigheden efter at se, hvad der sker, når jeg gør noget. 

Jeg er meget optaget af at skabe nye sammenhænge og nye måder at løse problemer på. Jeg har 

brug for at kunne være kreativ og komme med ideer til løsning af udfordringer. Det driver mig at 

finde metoder til at gøre det smart, effektivt og godt. Det driver mig at holde fokus på, hvad 

patienterne oplever, og at forsøge at levere en ordentlig service. Så jeg ved ikke, der er vel også lidt 

præstationstrip over det? 

Jeg skal have jobsamtaler i næste uge, og jeg har bedt mine med-interviewere om at orientere sig lidt 

i PSM, så der er i hvert fald ingen tvivl om, at jeg kan anvende min nye viden i praksis. Og så er 

bolden på vej tilbage til dig – hvad kan du bruge fra uddannelsen – konkret – i din ledelse? Og 

hvordan? Er du blevet en bedre leder? Du siger, at du har fået bedre forståelse, mere indsigt – men 

hvad kan det omsættes til i praksis?” 

 

Gitte: ”Ja, jeg mener faktisk at jeg er blevet en bedre leder – og at min indsigt kan omsættes til praksis. Jeg 

har oplevet flere helt konkrete eksempler, hvor jeg på grund af en nyerhvervet teoretisk viden fra 

MPG, har kunne lave nogle analyser – set nogle ting, jeg ikke kunne tidligere, og dermed også løst 

nogle problemer.  

For eksempel for 1½ år siden da jeg havde organisationsanalyse, blev det klart for mig, hvorfor 

kvalitetsorganisationen ikke fungerende, jeg lavede en analyse og påpegede det overfor direktionen, 

medførende at der nu er en organisationsændring på vej. Jeg tror faktisk ikke, at jeg var kommet 

frem til samme analyse uden den teoretiske viden.  

Et andet eksempel er, at jeg denne vinter blev bedt om at være formand for en national 

arbejdsgruppe, omkring monitorering af dit område – pakkeforløb. Den tidligere formand havde fået 

andet arbejde, der var dårlig kommunikation i gruppen og der var problemer med at få etableret en 

kontakt til sekretariatet for Regionernes Kliniske Database Program, som også havde en aktie i 

registreringen. Jeg blev gennem Koppenjan og Klijn’s tanker om netværksledelse inspireret til at 
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prøve en anden tilgang, samtidig med at det var tydeligt at kommunikationen i gruppen fungerede 

dårligt, fordi medlemmerne på ren Luhmann’sk vis talte i forskellige koder, de forstod simpelthen 

ikke hinanden. På grund af denne viden og tilgang lykkedes det mig faktisk at få gruppen til at 

fungere og få etableret en kontakt til sekretariatet. Jeg har oplevet en række helt konkrete successer, 

som jeg kan tilskrive MPG. Jeg har fået en meget større og mere nuanceret værktøjskasse.  

I forhold til vores opgave, er jeg meget spændt på at afprøve noget af den viden, den har bragt med. 

Jeg er jo leder for en gruppe af akademikere og sundhedsfaglige med overbygninger, som laver 

administrativt arbejde, så det er en lidt anden gruppe end dem, vi har interviewet, hvilket naturligvis 

gør mig nysgerrig i forhold til, hvad der motiverer dem. Jeg er sikker på, at motivation er nøglen til 

både tilfredse, effektive og kreative medarbejdere, så udfordringen ligger i dels at afdække, hvad der 

motiverer den enkelte, og om jeg som leder har mulighed for at tilrettelægge de rammer, som skal til 

for den enkelte, men også for gruppen, ligesom vi kommer ind på i perspektiveringen. Jeg har ikke 

helt besluttet, hvordan jeg vil gribe det an endnu… 

Dem vi har interviewet er jo blandt andet sygeplejersker fra CVI, som du er direkte leder af, så denne 

opgave må have tilført dig meget viden, som kan anvendes, men - hvad tænker du, at opgaven har 

bidraget med, som medfører at du vil gøre noget på en anden måde? Du er jo også leder for en 

gruppe sekretærer, -Hvordan kan denne opgave bruges i forhold til ledelsen af dem – eller kan den 

det? 

 

Allan: ”Opgaven har i den grad bidraget til at udvide min forståelse af kompleksiteten af den opgave, som vi 

er i gang med – altså opgaveflytningen i CVI. At beskæftige sig så intenst med motivation i så lang tid, 

har fået mig til at indse, at der er mange lag i motivationen – at man ikke bare kan spørge 

medarbejdere, hvad der motiverer dem. Det forklarer måske også, hvorfor jeg er blevet udfordret 

nogle gange, når jeg har forsøgt at anvende MUS til at tale om motivation. Det er ikke altid 

medarbejdere kan sætte ord på, hvad der motiverer dem – og det er nok heller ikke altid, at man 

som mennesker er bevidst om det. Ikke at jeg dermed advokerer for eksistensen af det ubevidste, 

men rettere, at man ikke altid kan gennemskue sig selv. Der er jo også spørgsmålet om, hvorvidt det 

er vores holdninger, der styrer vores handlinger, eller det er vores handlinger, der styrer vores 

holdninger – med det mener jeg, at det ikke er sikkert, at vi til fulde kan redegøre for, hvorfor vi 

handler som vi gør, men at vi så at sige opfinder en holdning til lejligheden – og det samme er måske 

gældende for motivation – vi indpasser vores ideer om, hvad der motiverer os i forhold til det, som vi 

opdager, at vi faktisk bruger vores tid på. På den måde kan vi jo få os gravet grundigt ned i nogle 

stier, som det kan være svært at undslippe igen… men det er ikke helt svar på dit spørgsmål.  

Kan min viden om motivation anvendes i forhold til sekretærgruppen?  

Så absolut! Jeg kan fx genkende adskillige træk fra Heins teori i sekretærerne. Jeg tror også, at jeg vil 

komme til at anvende min viden i forhold til fastholdelse af medarbejdere. I takt med at CVI udvider, 

er det afgørende, at de nuværende ansatte får lov til at præge det fremtidige CVI, og få lov til at 

vælge nogle nye roller – så meget som det nu kan lade sig gøre. Medarbejderne vil jo gerne have 

indflydelse, har vi lært… I forhold til anvendeligheden af min nye viden, er jeg stadig opsat på, at få 

MUS til at fungere bedre – det er et oplagt sted at tale om motivation. Formen skal dog skabes. Jeg 

synes, at dine overvejelser om motivation på gruppeniveau er spændende – har du nogle ideer til, 

hvordan vi kan komme videre af det spor?” 
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Gitte: ”Du får mig til at tænke på Weick, som netop mener at handlinger kommer forud for mening, - først 

efter du har handlet, danner du retrospektiv en mening, som begrunder hvorfor du handlede, som 

du gjorde – Ready, fire, aim.  

Jeg tror, det er en kombination – kan bestemt genkende den retrospektive begrundelse på en 

handling, men omvendt også at tanken kommer først, på den anden side kommer en tanke jo også 

sjældent ud af ingenting… 

Du mener, at der kan være en slags adaptations motivation? Måske, men det tror jeg kun er muligt, 

hvis man kan finde en værdi i det man laver, som ikke ligger langt fra ens grundlæggende værdier.  

Omkring gruppemotivation ved vi nu, at der er nogle træk, som i hvert fald er fælles for henholdsvis 

læge- og sygeplejerskegruppen i vores undersøgelse, og andre undersøgelser af disse to grupper 

kommer også frem til fællestræk. Hvis medarbejdere søger ind for at arbejde i et bestemt område, vil 

det være nærliggende at tro, at de gør det af nogle af de samme grunde som vores respondenter 

nævner; faglig udvikling, udfordring, gøre en forskel eller måske bare for at tjene penge. Jeg tror der i 

enhver medarbejdergruppe vil kunne findes fælles og individuelle motivationstræk. Jeg kan godt 

følge din tanke om at MUS kunne bruges på en anden måde. Der var faktisk et år, hvor MPG 

inspirerede mig til at spørge til værdier. Jeg indledte med: ”Hvad er det vigtigste for dig i dit 

arbejde?”, og så en uddybning derfra omkring arbejdet. Det gav en meget bedre forståelse af den 

enkelte. Jeg kunne godt tænke mig ved næste MUS at anvende min viden om motivation i tilgangen, 

og så supplere med teamudviklingssamtaler, TUS, hvor de motivationsfaktorer som er bragt frem i 

MUS, som tilsyneladende er fælles for gruppen bringes i spil, med henblik på en drøftelse af hvad de 

betyder og hvordan de kan understøttes, både mellem kolleger og af mig som leder. Jeg har lagt 

mærke til at mine medarbejdere også er meget optaget af ”Tid nok” og ”Ordentligt”, så det kunne jo 

være interessant at starte med at drøfte i gruppen, hvad der skal til for at det er ordentligt og hvor 

meget tid det vil kræve.   

 

Allan: ”En TUS skal vel tages når teamet er samlet? Og hvordan gør man lige det? Skal man måske have en 

til at hjælpe med at styre processen? Måske var det noget, vi kunne prøve af på tværs af hinandens 

teams? 

Så kan vi jo fortsætte vores ledelsesudvikling på den måde!”  

 

Gitte: God ide…  
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Bilag 1: Interviewscript 

 
 
Undersøgelsesspørgsmål Interviewspørgsmål 

Individuel motivation Hvad fik dig til at blive læge/sygeplejerske? 

Hvilke overvejelser lå bag valget? 

Hvem er dit arbejdsmæssige forbillede?  

Hvad betyder dit arbejde for dig? 

Faget som motivation Hvilken status mener du læger/sygeplejersker har i samfundet? 

Hvad er den vigtigste grund til at du arbejder med det fag du gør? Fx 
Socialt, faglige udfordringer, arbejdstider  

Kan du godt lide at fortælle om dit arbejde til andre? – Hvad vil du typisk 
fortælle? 
Kunne du også være andet end sygeplejerske/læge? 
Hvad forbinder du med en læge/sygeplejerske? 

Daglig motivation 
  
  
  
  
  

Hvad er en god arbejdsdag? Kan du give et eksempel? 

Hvad er mest motiverende for dig i et arbejde – hvorfor? 

Hvad indeholder en god udfordring? 

Er det vigtigt der er tydelige mål? – hvordan reagerer du, hvis du ikke er 
enig i de overordnede mål? 

Hvad er mest demotiverende? 

Hvilke værdier er vigtige i et arbejde for dig? 

Hvordan reagere du, hvis de værdier eller mål, som er vigtige for dig ikke 
kendetegner arbejdet  

Eller hvis du mener det er uhensigtsmæssige mål? 

Hvilken betydning har arbejdstider for dig? 

Er det vigtigt for dig at vide hvornår du har fri? 

Har du indflydelse på indholdet i dit arbejde?  

Hvilken betydning har det for dig at have indflydelse? 

Hvilken betydning har fx løn for dig? 

Opgaveflytning og 
motivation 
  
  
  
  
  

Hvad kan få dig til at søge et andet arbejde? – hvad mangler? Fx socialt, 
løn, udfordringer 
Hvad fik dig til at søge dette job/for behandlersygeplejersker – denne 
uddannelse? 
Hvilke forestillinger gjorde du dig om, hvad du ville opnå?  

Har du opnået det?  

Er du i gang med at opnå det? 

Hvordan er opgavefordelingen her mellem læger og sygeplejersker? 

Er der noget som kendertegner lægernes opgaver fra sygeplejerskernes? 
Noget som adskiller? 
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Er der nogle typer patienter, som typisk taler med en 
læge/sygeplejerske? Hvad synes du om det? 

Hvordan har du det med at deles med læger/sygeplejersker om nogle af 
opgaverne? 
Er der opgaver, du mener ikke er egnede til at dele? 

Hvad er det for nogle? 

Hvad er vigtigst – at du som læge/sygeplejerske har en samtale med en 
patient, eller at den bliver afholdt? 

Hvordan tror du læger/sygeplejersker (den modsatte part) har det med 
denne opgavefordeling? 

Ledelse Hvilken betydning har det for dig at få feedback på dit arbejde? 
Har det betydning at være i direkte kontakt med patienter, eller ville 
telefonisk kontakt være det samme? 
Hvordan vil du gerne have feedback på dit arbejde fra ledelsen? 

Hvilke egenskaber har en god leder/god ledelse? Fx: er tydelig, giver 
sparring, giver ansvar fra sig, sætter mål? 

 Basis  
 

Hvor gammel er du? 

Hvor mange år har du arbejdet som læge/sygeplejerske? 
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Bilag 2: Interviewtransskriptioner 

Interview SK1  

 

 
Sp:  Jeg vil gerne starte med nogle spørgsmål, der er overordnede. Første spørgsmål er, hvad der fik dig til 

at blive sygeplejerske? 
 
Re: Det vidste jeg allerede fra jeg var 15-16 år gammel og jeg har tit tænkt over den der ”hjælper rolle” 

den kommer af et eller andet. Men jeg havde en retarderet søster, som jeg var meget om, og jeg tror 
at det der med at gøre noget for andre, det har egentlig altid tiltalt mig. Så jeg vidste det, jeg vidste 
jeg ville det og jeg gik den direkte vej. Det jeg så ikke vidste, det var at jeg ville være psykiatrisk 
sygeplejerske, det vidste jeg ikke, det kom hen af vejen. 

 
Sp: Var der et eller andet bestemt der skete, der gjorde at du syntes den retning var spændende? 
 
Re: Det var en mærkelig vej jeg gik. I virkeligheden begyndte jeg at interesserer mig meget for demens og 

på den måde der blev jeg sådan én der vidste meget om det i hjemmeplejen hvor jeg var og der 
sprang jeg jo over til gerontopsykiatrisk team og var en del af et ældreteam, med speciale i 
ældrepsykiske sygdomme og fra det fik jeg stor interesse i at finde ud af mere om psykiske lidelser og 
så gik jeg videre til de almindelig psykiatriske afdelinger og skadestuen og tog specialuddannelsen. Så 
det kom i ”små hak”. 

 
Sp: Det lyder som om at du har været ret meget rundt? 
 
Re: Ja, jeg har været meget rundt. Jeg har egentlig aldrig arbejdet på et hospital. Jeg startede faktisk på et 

nystartet genoptræningscenter, og så gik jeg videre derfra til hjemmeplejen, og så fra hjemmeplejen 
over i psykiatrien. Jeg var højgravid, og skulle have barselsorlov, så der var jo også lidt tilfældighed i 
det, men jeg ramlede ind nogle steder hvor jeg syntes at jeg passede godt ind. Og så fik jeg lyst til at 
udvikle mig mere fra de steder hvor jeg nu var. Det var sådan det gik. Men det at blive sygeplejerske 
vidste jeg fra jeg var ca. 15 år og tog HF-eksamen, kom ind på sygeplejerske skolen og allerede da jeg 
var 23 år var jeg sygeplejerske. 

 
Sp: Har du haft et forbillede, et arbejdsmæssigt forbillede? 
 
Re: Det er rigtig spændende for ja, det har jeg haft hen af vejen. Lige da jeg så kom ind på 

sygeplejeskolen, så tænkte jeg egentlig, nu må du lige se hvad det er for noget og hvis du ikke kan lide 
det, så skal du bare ”hoppe” ud af det igen og finde på noget andet. Jeg havde jo egentlig aldrig 
arbejdet med det. Jeg havde jo ikke, som så mange andre, været på et hospital i England. Så jeg vidste 
jo ikke ret meget om hvad det ville sige. Men da jeg kom på den første afdeling, en medicinsk 
afdeling, der var fru. Jensen og fru. Jensen syntes jeg altså var fantastik. Hun var 
afdelingssygeplejerske. Hende kan jeg stadigvæk tænke på som et forbillede. Det var noget med 
hendes relation til patienter og personalet. Både den der lidt ”jeg ved godt hvordan det skal være” og 
så alligevel omsorgen, vekselvirkning mellem at vide ”hvad jeg gerne vil” og så alligevel være rigtig 
sød, rar og dygtig på sit felt. Hende kan jeg godt tænke på engang imellem. Da jeg var leder, tænkte 
jeg meget på hende faktisk. Fru. Jensen var en ældre dame, men det er lige hende jeg kommer til at 
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tænkte på. Jeg har faktisk også haft en anden afdelingssygeplejerske og andre kollegaer, hvor jeg har 
tænkt, der er noget jeg kan ”tage” som jeg syntes var rigtig godt. 

 
Sp: Har det været noget af det samme? Eller noget andet? 
 
Re: Det jeg vægter det er fagligheden, at man kan sit fag. Og så vægter jeg noget med personligheden, og 

i personligheden tror jeg at jeg vægter almindelig medmenneskelighed og omsorg, sat sammen med 
en eller anden ”jeg ved godt hvad jeg vil og kan godt fortælle det”. Altså det at sætte grænser. Alt det 
sat sammen, det syntes jeg gør en til en god sygeplejerske. 

 
Sp: Jeg får faktisk et billede af fru. Jensen, hvor jeg tænker; nåh… ja, og kan næste associere til nogen jeg 

har mødt. Så jeg tror godt jeg kan følge dit billede. Så når du nu siger faglighed. Hvad forbinder du så 
med sygeplejerske? Hvad tænker du er ”kernen” i faget? 

 
Re: Det er et godt spørgsmål. Jeg har jo taget specialuddannelsen, hvor jeg har læst nogle teorier. 

Selvfølgelig skal man vide noget om sit fag. Hvis man er psykiatrisk sygeplejerske, så skal man vide 
noget om psykiatri. Det skal man rent teoretisk have sat sig ind i og have den nyeste viden osv. Men 
det er jo ikke nok. Ud over det, så skal du have en personlighed. Jeg har jo været vild med Kaj 
Martinson. Jeg tror også der har været andre som jeg har været vild med, eller er vild med. Det er 
den der omsorg, men alligevel det at man nogen gang kan ”tage over” bare man kender det rigtige 
tidspunkt. For det skal være det rigtige tidspunkt, set ud fra patientens side. Jeg ved ikke om det siger 
nok? 

 
Sp:  Så får jeg også lyst til at spørger dig, hvordan tror du at samfundet, f.eks. din nabo. Hvad tror du din 

nabo forbinder med en sygeplejerske? 
 
Re: Den gammeldags opfattelse, det er jo sådan en i en hvid kittel, der går rundt på et hospital. Der er jo 

også mange der har spurgt mig, hvorfor jeg aldrig har arbejdet på et hospital, for det var det de så og 
de tænker en der skifter sår, skifter forbindinger, reder senge osv. Det tror jeg den almene dansker 
tænker. De må da også spørger lidt ind til det jeg laver, hvad går det egentlig ud på, hvad skal du 
egentlig. Der tror jeg det er sværere for den almene dansker at forstå hvad en psykiatrisk 
sygeplejerske laver.  

 
Sp: Hvordan tror du man ser sygeplejerskers status i forhold til læger – alment? Igen hvis du spørger en 

tilfældig på vejen? 
 
Re: Det er helt sikkert, at det er lægen der bestemmer og sygeplejersken gør det som lægen bestemmer. 

Jeg ser lige det der billede, at sygeplejersken vimser rundt og gør de ting som lægen har sagt, giver 
den medicin lægen har ordineret. Klart at lægen er højest i hierarkiet og så kommer sygeplejersken 
under. 

 
Sp: Hvordan ser du det? Nu snakker jeg om den udvikling der er i dag, som en der er indenfor feltet? 
 
Re: Jamen jeg ser, at man er to faggrupper der faktisk kan noget forskelligt, men alligevel indenfor 

samme område, men at man står lige, fordi jeg som sygeplejerske kan noget og ved måske noget om 
patienten, som lægen ikke gør. Min viden kan bruges og det hele kan blive slået sammen, 
forhåbentlig til patientens bedste. Så jeg ser mig som ligeværdig på den måde. Men jeg ved da godt, 
at der er nogle ting som lægen beslutter. Der kender jeg godt min rolle i forhold til det, men ellers ser 
jeg os som ligeværdige. Jeg tænker at vi kan noget forskelligt indenfor det samme område.  
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Sp: Hvad syntes du er en god arbejdsdag, hvad indeholder den? Du må gerne komme med eksempler.  
 
Re: Skal jeg tænke her i CVI eller …? 
Sp:  Nej, du må gerne tænke generelt. 
 
Re: En god arbejdsdag er… det er et svært spørgsmål… For mig er det, når jeg har ydet noget. Tidligere, 

og sådan bliver det jo også her, i forhold til patienter, at jeg på en eller anden måde føler, at jeg har 
gjort en forskel, at jeg har brugt min faglighed, at jeg har brugt min viden. Det kan jo også være her i 
CVI, at jeg har sat mig ind i de visitationer og prøver at brug al min viden og være grundig. Det der 
betyder meget for mig, er at jeg går i dybden med tingenen. Je har faktisk svært ved at se overfladisk 
på ting og det har jeg jo nogen gange være nødt til, hvis der har været meget travlt. Men der kan jeg 
godt lide, at jeg tager mig den tid, selvom der måske også kan være travlt, til at sige, jamen jeg vil det 
her ordentligt. Jeg går i dybden med det, jeg bruger det jeg ved, jeg bruger mig selv som menneske, 
når jeg står overfor patienter. Jeg prøver at bruge mine empatiske evner, det hele sat sammen. Hvis 
jeg føler jeg har haft sådan en dag, hvor jeg har kunnet gå i dybde og jeg har kunnet bruge min 
faglighed, hele den viden jeg har, jeg har kunnet vise at jeg kunne forstå, men også sat grænser, hvis 
det er det der har været nødvendigt. Så har jeg haft en god dag. 

 
Sp: Kan du sætte ord på det du siger om at ”bruge dig selv som menneske”? 
 
Re: Der tror jeg, at jeg tænker på, at det ikke bliver overfladisk. Hvis du sidder overfor en der har det 

svært, at du så egentlig bruger det du selv har oplevet og prøver at se det fra ”den anden side” og 
måske endda, at du kan forstå på en anden måde… det er meget svært at sætte ord på. Engang 
imellem uden at man skal tale så meget om sig selv, så kan man egentlig godt vise sin forståelse, ved 
at sige; ”det er noget jeg kender til…” Det kan man godt gøre. Man skal ikke gøre det for meget. Hvis 
den anden er meget ked af det, så vise at det berøre også mig, at du ikke bare har ”stone-face” eller 
er helt professionel, altså at du er et menneske. Du er selvfølgelig sygeplejersken, så du er på et 
andet niveau. Der taler man jo også meget og magt-niveau, man har jo faktisk en form for magt over 
det andet menneske, men det er jo bare hvordan man forvalter den magt. Sygeplejersken har jo 
magten på den måde, at patienten er patient og du er sygeplejerske. Jeg tror det handler om dybde i 
virkeligheden.  

 
Sp: Hvis du skal udfordres i dit arbejde, hvad ville det typisk være? Hvilken type opgave, eller hvad skulle 

der til, for at du tænker ”nu bliver jeg udfordret”? 
 
Re: Nu har jeg jo fået ny job, jeg er startet for ca. 3 mdr. siden. Jeg blev udfordret i at skulle sætte mig ind 

i noget nyt, i noget jeg ikke helt kendte. Nu skulle jeg til at være med til at visitere. Når jeg skal sætte 
mig ind i nye ting, som jeg ikke har gjort flere gange. Hvis jeg skulle undervise i et emne overfor 
mange mennesker, så tror jeg også at jeg ville blive udfordret. Det skal jeg sætte mig meget ind i, for 
at jeg syntes at jeg kan gøre det godt. Det er nok hvis der kommer noget ”nyt” indover, som der har 
gjort her ved at jeg har skiftet arbejde. Det kan også være en helt ny problemstilling jeg pludselig skal 
sætte mig ind i og prøve at sige ”hvordan kan jeg løse den?”.  

Sp: Kan du lide det? 
 
Re: Ja! Jeg syntes det er spændende at lære nye ting. De ting jeg kan er jo omgang med patienten, 

samtale med patienten. Det falder mig nok mere let. Her i CVI skal jeg pludselig gøre det på en anden 
måde, der er noget andet jeg skal fokusere på og så bliver jeg udfordret. Men jeg vil meget gerne 
sætte mig ind i det. 
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Sp: Hvornår er en udfordring for stor? Hvad skal der til, for at du tænker ”det har jeg ikke lyst til”? 
 
Re: Det værste er, hvis jeg ikke får tid til at sætte mig ind i det, og der bliver forventet noget af mig som 

jeg ikke har haft tid til at forberede. Der er næsten ingen udfordring der er for stor, hvis jeg bare får 
tid til at forberede mig. Jeg er nok også typen, hvis jeg skulle stå helt alene med noget… jeg vokser 
meget ved at samarbejde med andre. Hvis jeg pludselig skulle lede en konference på 200 mennesker, 
så tror jeg det ville være for stor en udfordring. Det tror jeg ikke jeg kunne finde ud af. Men rent 
arbejdsmæssigt, der tror jeg, hvis jeg får tid til at sætte mig ind … Jeg har altid lagt vægt på, at hvis 
der er nogen der fortæller mig, hvad det er de forventer, hvis jeg kender forventningen, og jeg ved 
hvor jeg måske kan teoretisk eller uddannelsesmæssigt få viden, på den måde så er der sådan set 
ikke noget, hvis jeg får tid til at sætte mig ind i tingene.  

 
Sp: Jeg kan næsten høre, at det du gerne vil, er at gøre tingene ordentlig. Derfor få jeg lyst til at spørge, 

hvor vigtig er det for dig, at der er tydelige mål i dit arbejde? 
 
Re: Det er ret vigtigt! Både forventninger og mål. Hvis jeg skal føle mig tryg og yde mit bedste, så er det 

meget vigtigt for mig at jeg ved hvad det er der forventes af mig og jeg kan se målene. Det er den vej 
vi skal gå og det er det vi forventer. Jeg er ikke bange for at lave fejl mere. Da jeg var yngre var det 
værre. Nu ved jeg godt, at nogen gange laver jeg nogle fejl og så må jeg have at vide ”nej, det var ikke 
lige sådan” eller diskuterer det med nogen. Det kan jeg godt nu, men det er fuldstændig vigtigt for 
mig, at der er klare mål og klare forventninger til mig.  

 
Sp: Hvis der ikke er det på en arbejdsplads, nu taler jeg generelt. Hvordan reagerer du så? 
 
Re: Jamen, der er jeg nok sådan et følelsesmæssigt… altså der bliver jeg utryg. Men jeg ville jo sige det. 

Jeg ville gå til min nærmest leder og sige, at jeg føler mig utryg og jeg kunne godt tænke mig at vide 
”hvad er det egentlig du forventer af mig?” Bare som det er her, nu hvor vi er i en stor 
omstruktureringsproces, Så er det bare vigtig, at jeg bliver informeret og at jeg nogenlunde ved hvad 
der skal ske. Men jeg kan også godt tåle at lev i uvidenhed lidt, der har jeg en eller anden form for 
tillid til, at det går nok. Jeg ville mærke utrygheden og når jeg kan mærke den, så siger jeg det.  

 
Sp: Det kan jeg godt følge dig i. Næste spørgsmål hænger måske lidt sammen med målene, er der nogen 

værdier der er vigtige for dig? Nogle værdier du har, som du også gerne vil have der er på dit 
arbejde? 

 
Re: Samarbejde betyder meget for mig, kollegamæssigt. Jeg har det meget svært, når der bliver 

samarbejdsproblemer på en arbejdsplads. Ikke at jeg ikke kan tåle konflikten. Så vil jeg helst have 
konflikten helt tydelig, altså at man diskuterer. Noget der er meget svært for mig, er hvis folk ikke 
siger deres mening, eller går rundt og er sure i krogene. Der er jeg afhængig af et rimeligt godt 
arbejdsmiljø, ikke at man ikke kan sige sin mening, men at det også bliver sagt højt når man er 
utilfreds med noget. Der har jeg en værdig, der hedder: sig hvad du mener højt og sig det til den du er 
utilfreds med. Jeg vægter en høj faglighed. Jeg syntes, at en arbejdsplads bliver rigtig kedelig, hvis 
fagligheden forsvinder. Nu tænker jeg på tidligere arbejdspladser, hvis fagligheden forsvinder og det 
er noget andet der begynder at tælle, følelser, det kan være overfor en patient. Det har altid været 
en vigtig værdig for mig, at det er faglighed der gør at du beslutter et eller andet med en patient. Hvis 
det er noget andet, fordi vedkommende er sådan eller sådan, eller jeg kan ikke holde ham ud mere, 
eller … og jeg kan mærke fagligheden smuldre. Faglighed og godt arbejdsmiljø, betyder meget for 
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mig. Det betyder også noget for mig her i CVI, omkring når man kigger på visitationen, at det er 
fagligheden der tæller i forhold til, hvad man tænker den patienten skal have tilbud om.  

 
Sp: Du har næste sagt det, men hvis der er nogle mål på en arbejdsplads, nu tillader jeg mig lige at 

komme med en tolkning, så kunne jeg godt have en forestilling om at de mål også gerne må afspejle 
noget faglighed, eller…?  

 
Re:  Ja, for det ligger nok i min værdi. 
 
Sp:  I psykiatrien er det et øget pres på at der skal mange patienter i behandling hurtigt, så der kunne godt 

være nogle mål, som var sådan et produktions mål. Hvad tænker du om den slags mål? 
 
Re: Jeg kan godt tænke at det er lidt svært, og vi kommer ikke udenom det. Men så tænker jeg, på trods 

af at der er sådanne mål, så skal fagligheden stadig vægtes høj og det kan godt være svært. Jeg kan 
godt se herinde fra, at der er henvisninger…. Men for patienterne kan der jo være andre gode 
løsninger, end behandling i RHP. Så stadigvæk fagligheden. Hvad er det for symptomer patienten 
har? Hvad er der behov for? Hvis jeg skulle forestille mig at være på en arbejdsplads, hvor det bare 
gjaldt om at køre det hele meget hurtigt igennem, så ville det kræve en meget god leder for mig. 
Fordi jeg ville nok hurtigt… og det har jeg også i mit arbejdsliv ikke kunne have. Det er jo ikke fordi, at 
jeg bare vil gå og ”pusse nusse” og alt skal være… men hvis det kommer til at overvinde, at 
hastigheden af den måde de kommer igennem systemet, kommer til at betyde, at så skal fagligheden 
helt ned, så får jeg svært ved det. Så er jeg nok den der ville sige op. Der er jeg meget tror mod mine 
værdier. Så ville jeg tænke, det er simpelthen for meget det her. Men selvfølgelig vil jeg godt kunne 
sige, at i en periode der er vi nødt til at løbe lidt stærkere. Hvis jeg går hjem en dag… og det var det 
du spurgte om, hvordan min dag havde været. Hvis det bare havde været 10 min. med hver patient, 
uden at nå at sætte mig inde i det og det var bare at køre videre og nu skal du afsluttes i den her 
angstpakke, selvom du slet ikke har fået det bedre, for vi skal have nye ind… Det ville være svært for 
mig. Det skal fagligt begrundes, på tværfaglig konference, at nu er ”B” kommet så langt, så nu er han 
sådan og sådan… Det er jo hele tiden en vekselvirkning.  

 
Sp: Hvad betyder arbejdstider for dig? Har du overvejet det? 
 
Re: I gamle dage, der havde jeg aftenvagter, nattevagter og weekendvagter og alt sådan noget der. Det 

har jeg da været utrolig glad for i mange år. Fra 1997 har jeg haft dagvagter. Jeg ville godt kunne tage 
en aftenvagt, men jeg ville være meget ked af en nattevagt på nuværende tidspunkt. Men jeg 
skønner på, at jeg har et arbejde og haft nu i mange år, hvor jeg har et ganske almindeligt 8-16 job. 
Det skønner jeg meget på. 

 
Sp: Så det har en betydning? 
 
Re: Ja, det har en betydning. 
 
Sp:  Hvorfor? 
 
Re: Det har noget at gøre med… Jeg har faktisk haft fast aftenvagt, da mine børn var små. Det jeg godt 

kan lide, er at man har fri når de andre har fri, weekendfri når det andre har fri, sammen med familie, 
venner og bekendte. Der er ikke noget med, at være på arbejde, når det andre skal ud og lave et eller 
andet. Det kan jeg godt lide. Men omvendt, har jeg da også engang været glad for at have fri på 
hverdage, og kunne lave noget…. Så jeg kan sagtens se det fra begge sider. Det hænger sammen med 
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familielivet, vennekredsen, de ting der foregår, fritidsaktiviteter osv. Du kan planlægge din dag. Du 
ved at hver onsdag aften kan du gå til det, uden at du en gang imellem skal have en aftenvagt og må 
springer over. Det kan jeg faktisk godt lide.  

 
Sp: Skal jeg forstå det sådan, at det er meget rart for dig med struktur? 
 
Re: Ja. 
 
Sp: Hvis jeg nu siger til dig, kan du på torsdag arbejde fra kl. 10 – 18? 
 
Re: Så ville jeg sagtens kunne det. På den måde anser jeg mig selv som fleksibel. Hvis der var brug for det. 

Hvis f.eks. systemet var gået ned og vi kunne først arbejde fra kl. 10 eller 11 den dage, og jeg blev 
spurgt om jeg kunne blive lidt længere, så ville det slet ikke være noget problem, sagtens. Der har jeg 
jo også en værdi om at jeg godt vil være med til at opgaven bliver løst på arbejdet. Der tror jeg faktisk 
at jeg er typen der godt kunne gå langt og være fleksibel. Det handler jo også om, at man føler sig 
godt behandlet på andre områder. Hvis jeg føler mig godt behandlet, så vil jeg yde rigtig meget for en 
arbejdsplads.  

 
Sp: Hvilke muligheder har du for at have indflydelse på dit arbejde i CVI? 
 
Re: Der er jo nogle opgaver, der skal løses. Der kommer patienter og der skal visiteres. Vi sidder ved 

skærmen og visiterer patienter. Men hvis jeg bad om en pause … så…Der er alle muligheder her for 
at… altså opgaven den skal løses, men om vi gør det nu eller om vi gør det om 15 min… jeg kan jo 
godt være med til at sige, at nu har jeg brug for en pause. Men selvfølgelig er der opgaver, der skal 
løses og som ikke står til diskussion. Men jeg kan jo godt være med til at bestemme hvornår. Nu er 
det jo også lidt en ny situation, at der er kommet sygeplejersker i CVI. Så vi er ikke kommet helt på 
banen endnu, helt på samme måde.  Det vil ændre sig og vi får også flere patienter ind. Jeg har på 
fornemmelsen, at vi kan være med til at bestemme hvordan tingene skal være, når bare vi løser 
opgaven. Det fornemmer jeg. 

 
Sp: Hvis nu der skulle skrives en vejledning om hvordan en samtale skulle forgå? Ville det være en opgave 

for dig? 
 
Re: Jeg vil gerne lave den sammen med andre, fordi jeg tror det bliver bedre. Jeg ville godt kunne gøre 

det og sagtens komme med et udkast alene. Jeg kan sagtens arbejde alene. Men jeg ville meget gerne 
diskutere det med andre, for at få flere vinkler på. Det er nok også en værdi jeg har, jeg tror man 
bliver klogere, når flere ser på tingene. Men det kunne jeg sagtens gøre. 

 
Sp: Hvis nu vi forestiller os at der skal laves en ny vejleding, eller den der er skal laves lidt om. I bliver 

flere sygeplejersker og der skal være en anden systematik, eller hvad det nu kunne være… Hvilken 
betydning her det for dig om du selv er med i det arbejde eller at andre beskriver hvordan samtalen 
skal foregå… ? 

 
Re. Jeg er ikke en ”kontrolfreak” , der behøver at få fingrene i alt. Sådan er jeg ikke. Men jeg syntes jo det 

er spændende at få lov til at være med. Jeg har ikke noget imod, at man har opgaver, hvor man siger 
det er f.eks. B og C der laver det, og så laver jeg noget andet. Så mødes man måske og prøver at give 
input til hinanden. Jeg syntes jo det er interessant at være med, men jeg ved jo også godt, at man 
ikke kan være med til alting. Jeg syntes jo også, at vi skal bruge hinandens forskelligheder, og så sige, 
at det her har jeg nogle tanker om, det vil jeg gerne være med til, og så er der andre der har tanker 
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om noget andet. Så det med at bruge hinandens forskelligheder og evner, syntes jeg er vigtigt. Men 
jeg har ikke noget imod at andre laver opgaven. Men har jeg en ide til det, ville jeg sige det. Det er 
især spændende at være med, når det er noget man selv skal gøre, så er det rigtig rart at have været 
med. Hvis man nu som sygeplejerske skal lave de samtaler, så er det jo rigtig spændende, at være 
med i processen. Så tror jeg faktisk også, at man gør arbejdet på en anden måde. Jeg ved da også at 
nogen ting er besluttet, og der skal man gøre tingene, som det er besluttet og andre ting kan du være 
mere med i. Jeg syntes det er spændende, at være med i processerne.  

 
Sp: Grunden til at jeg spørger er, at der også er nogen, der helst ikke vil være med, altså hvor det ikke 

betyder noget.  
 
Re: Jeg syntes det er spændende at være med. Jeg har jo også tidligere være med i opstarts processer og 

det kan jeg godt lide. Derfor syntes jeg også det er spændende at være med her i CVI, omkring CVI 
der nu skal udbygges. 

 
Sp: Vi har snakket om det lidt, men for at lede samtalen lidt mere omkring CVI. Hvad er det typisk, der 

kan få dig til at søge et andet arbejde? Der må gerne være flere grunde. 
 
Re: Det er nemlig ikke noget jeg har gjort mest af i mit liv. Jeg tror nok det er det med udfordringerne… 

Der hvor jeg var med til at starte op, der var jeg i 10 år og stadigvæk, så har jeg det sådan, at jeg kan 
godt lide nytænkningen eller at der sker noget. Jeg tror det bliver lidt for…pludselig savner jeg nye 
udfordringer… at se noget andet… Jeg tror det er det der har gjort, at jeg har søgt nyt arbejde. 
Simpelthen lære noget nyt. Det er også anstrengende, fordi nogen gange er det jo nemmere at blive i 
det du kender. Men jeg syntes det er rigtig interessant, så jeg tror det er det med at man gerne vil 
have nye udfordringer. Stadigvæk skal jeg det til, at jeg kan bruge den faglighed jeg nu har og jeg kan 
se, at her er faktisk noget der kan bruges af det jeg kan, på det her sted. Det var meget det jeg 
tænkte, at her var der noget jeg kan bruge, der har jeg en vide og erfaring, faglighed og så kan jeg 
måske lære mere og så kan jeg se, at jeg lige nøjagtig kan bruges det her sted. Fordi det kan jeg også 
huske sidste gang, da jeg søgte, der tænkte jeg også, altså det er jo lige mig, det var noget med både 
psykiatri og misbrug og jeg havde meget viden om begge dele og så kom der jo en stilling der lige 
nøjagtig skal bruge den kombination. Her tænkte jeg, godt nok lidt mere overordnet, men det er jeg 
egentlig også parat til nu, at sidde sådan lidt mere overordnet. Jeg vil egentlig gerne lære noget mere 
om hele strukturen og jeg vil egentlig… så det er jo både det, at lære noget nyt men jeg kan jo også 
godt se, at med den erfaring jeg har der vil jeg også kunne bruges her. Jeg vil kunne udnytte den 
viden, erfaring og faglighed jeg har.  

 
Sp: Jeg vil også gerne spørge dig, lige præcis i forhold til det her job. Hvilke forestillinger gik du ind i det 

med og hvad kunne du tænke dig at opnå? 
 
Re: Jamen jeg tænkte faktisk noget af det, som jeg også sagde før. Jeg så stillingsannoncen fuldstændig 

tilfældigt faktisk. Jeg tror jeg sad med min nye telefon og så pludselig… jeg var jo inde at se på 
jobannoncer og så pludselig ser jeg den og læser den. Så tænker jeg, her er altså noget, som trods alt 
er noget helt andet end lige det jeg har lavet, men hvor jeg kan se, at jeg har specialuddannelsen, jeg 
har meget erfaring indenfor psykiatrien og det kan jeg godt se, at det kan jeg… det syntes jeg kunne 
være rigtig interessant at prøve. Nu har jeg i mange år, bortset fra de perioder, hvor jeg har været 
leder og det har hver gang været nogen der har spurgt mig, fordi i virkeligheden har jeg jo aldrig haft 
en ”leder i maven”. Men jeg er tit blevet spurgt og så været det i lange perioder. Men her der tænkte 
jeg, nu får du en anden vinkel på det, fremfor den direkte kontakt. Og det er jo ikke fordi vi ikke skal 
have kontakt til patienter, men efter en kontakt skal patienten videre i systemet. Men jeg vil kunne 
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bruge min viden til at være med til at beslutte, hvad skal der ske med den her patient. Jeg vil kunne 
bruge den faglighed jeg har. Så tænkte jeg det er interessant, det vil jeg gerne.  

 
Sp: Nu har du jo ikke været her så lang tid, men hvis du skulle gøre en kort status i forhold til de 

forestillinger du gik ind i jobbet med. Er de så indfriet? 
 
Re: Første del er indfriet. Jeg havde svært ved at se helt præcis hvordan det var, men det kom egentlig 

hurtigt, det der med at visitere og sidde med henvisningerne også den kliniske visitation, samtalerne. 
Men nu skal jeg til at abstrahere fra det og tænke endnu større ting, fordi nu skal jeg tænke, det kan 
jo være vi skal have et vist antal sygeplejersker måske, altså udbygges og hvordan bliver det så. Men 
det er blevet mere og mere klart for mig, og det er også indfriet hvad jeg troede. Men jeg kan jo kun 
tale om det første del, jeg kan jo ikke tale om den del at vi skal udbygges. Ret hurtigt blev det klart for 
mig, hvad handler det egentlig om. Jeg har jo egentlig været med til at visitere før, da jeg var i 
gerontopsykiatrien, der var vi selv visiterende og plus den afdeling jeg var på før, der så vi selv 
henvisningerne. Så noget kendte jeg faktisk godt. Men det er selvfølgelig et noget større perspektiv, 
når det er hele RHP og det er noget mere overordnet, vil jeg sige, i hvert fald når jeg visiterer nu. Og 
så er der selvfølgelig samtalerne med patienterne. Men hvor du jo ikke har behandlingen, det er også 
nyt for mig, men hvor du bare… eller bare og bare, det er jo en stor ting, men hvor du er med til at 
vurdere, hvad er egentlig den rigtige behandling for den her patient. Men det er jo andre der skal 
udføre behandling, hvor jeg jo har været med til selv at udføre de kognitive samtaler. Så det er 
pludselig et helt andet perspektiv, men jeg syntes det er spændende og jeg har gjort det andet i så 
mange år, så jeg kan godt lide at jeg har udviklet mig og er flyttet et andet sted hen. Jeg ser det som 
en form for udvikling.  

 
Sp: Ja fordi man må sige, at i det her job, der er du jo den der i nogle tilfælde stiller en diagnose? Det 

plejer sygeplejersker jo ikke? 
 
Re: Det er også sådan lidt fremmed for mig, altså … men igen, hvis jeg får lov til at sætte mig ind i det, jeg 

får lov til at drøfte tingene med læger. Jamen så kan jeg selvfølgelig også lære det, sådan har jeg haft 
det. Det er egentlig det vi talte om i starten, hvis jeg får tid til, at øve mig og jeg kan dygtiggøre mig, 
gå på kurser, læse, jeg kan sætte mig ind i diagnosebogen, og det har jeg jo også gjort tidligere, jamen 
så tænker jeg selvfølgelig, men man skal være ydmyg om opgaven. Jeg syntes det er en stor ting. Jeg 
er stadigvæk ydmyg omkring det, men selvfølgelig kan man, tænker jeg, når bare man får den viden 
der skal til. Men det er et spring og det er… altså jeg har egentlig også altid været tro mod, at som 
sygeplejerske, der var det ikke det du gjorde og sådan nogle ting… så jeg har jo egentlig altid kendt 
mine grænser, kan man sige og nu har jeg bare flyttet grænsen. Nu kan jeg få lov til det. Men jeg 
mener sagtens at jeg kan, og hvis jeg ikke kan, så ved jeg at jeg vil spørge en læge eller drøfte det 
med en læge.  

 
Sp: Det er vel med til at gøre det interessant, kan man sige. Der er jo en kerneopgave, som du deles med 

lægerne om, nemlig diagnosticeringen. Er der nogen typer at patienter, som det vil være dig som 
sygeplejerske de taler med, og nogen hvor det vil være lægen de taler med? 

 
Re: Altså når vi skal have den kliniske visitation? 
 
Sp: Ja. 
 
Re: Altså lige omkring den kliniske visitation, tror jeg ikke det er planen, uden at jeg helt ved hvordan 

man planlægger det. Men der ved vi jo ikke helt hvilke patienter der kommer ind, og det vil jo være 



11 

 

sådan, at det kan godt være vi sygeplejersker selvstændigt skal tage os af en sådan samtale og så skal 
vi drøfte det med en læge… forestiller jeg mig. Det er sådan jeg forestiller mig det. Men f.eks. når vi 
visiterer, så er der jo nogen ting vi selvstændigt må visitere. Der kan jeg bedre sige det, for der ved jeg 
jo hvordan det er. Fordi når vi sidder ved skærmen og visiterer, så er der jo nogle ting, hvor det ligger 
ligefor, f.eks. en der er beskrevet som deprimeret, hvor der virkelig er beskrevet nogle gode 
depressionssymptomer og det er egentlig meget enkelt og man kan egentlig godt se vedkommende 
er til behandling her i psykiatrien og det er depressionspakke, så det er næsten lige efter bogen og 
der er det der skal til for at kunne det. Men så kan vi jo få en anden henvisning, hvor der så står 
personen er personlighedsforstyrret og i øvrigt belastet og er også deprimeret og angst. Det er jo 
sådan en, hvor man ikke rigtig kan udlede det faktisk. Der ved jeg, at sådan en skal drøftes med en 
læge eller at det er en læge der skal se på den. Så nu og her kender jeg godt grænsen. Det tror jeg da 
også jeg vil kende til den tid, men der skal vi jo så have fundet vores arbejdsgange, hvordan skal det 
nu være… Jeg vil da tror, at hvis det til den tid er noget der er lige efter bogen, så kan også 
selvstændigt får lov til at beslutte det, men hvis der er for mange diagnoser i spil, jamen så skal den 
selvfølgelig drøftet, eller måske endda en læge skal se vedkommende også til en anden samtale. Der 
er mange muligheder. 

 
Sp: Hvad tror du at lægerne tænker om, at der er ansat sygeplejersker, som tager noget af deres 

diagnosticering.  
 
Re: Der er ikke nogen der har sagt noget og jeg har faktisk ikke mærket noget. Men jeg forestiller mig og 

det ved jeg jo også, fordi Y har sagt det, at der er en uvilje imod det. Der er nogle grænser der flyttes, 
og der er en tvivl om, om sygeplejersker vil være i stand til det og varetage det på et fagligt ordenligt 
niveau. Så det er en stor grænse, og der er helt sikkert modstand. Det har jeg også hørt, uden at jeg 
selv har mærket det overhovedet. Jeg tror der er stor modstand.  

 
Sp: Hvad tror du mest det handler om? 
 
Re: Jeg ser det sådan, at der bliver taget noget… altså læger ville vel mene at de har taget en lang 

uddannelse, de har en anden viden… en anden faglighed… det er jo også det vi taler om, at man kan 
noget forskelligt og de ville da helt klart mene, tror jeg, at som samlet gruppe det er de bedst til og 
det er dem der skal varetage den opgave at diagnosticere, som det altid har været. Det er en grænses 
der flyttes og jeg kan da også godt sammenligne den med, det svarer vel til at en sosu-assistent 
pludselig skulle kunne helt det samme som en sygeplejerske. Nu har jeg arbejdet sammen med sosu-
assistenter og der var jo også et hierarki, der var i hvert fald nogle ting som sygeplejersken skulle 
være ind over. Hvis man så pludselig flyttede rundt på det… jeg kan da godt forstå det… Så der er 
modstand. Men jeg tænker også at så snart tilliden også er til, at en læge oplever, at det kan 
sygeplejersken. Fordi jeg tror da også mange læger har ”lænet” sig op af sygeplejerskerne, fordi der 
er noget de ikke helt havde styr på. Det har jeg da tit oplevet, så jeg tro det er meget 
personspørgsmål. Så hvis de finder ud af at det kan de godt, men selvfølgelig tager man noget fra 
lægen, det gør man og jeg ved der er modstand på, det høre jeg jo. 

 
Sp: Det jeg bliver nysgerrig på lige nu, er hvordan ser … altså tidligere i vores samtale beskrev du ret 

præcist nogle egenskaber ved dig selv og ved sygeplejersken, med omsorgsdelen, det at gå ind som 
menneske i dialogen/relationen og der er det her jo en noget anden type arbejde, kan man sige…? 

 
Re: Det havde jeg også svært ved og blev også spurgt meget til det i min ansættelsessamtale. Jeg tror jeg 

har flyttet mig hen et andet sted, men det er jo ikke fordi jeg ikke stadigvæk mener at det skal bruges, 
fordi sådan skal det ikke forstås. Men jeg mener i såvel den kliniske visitation, som i den 
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administrative visitation, ved skærmen, der skal jo stadigvæk bruges faglighed, viden og 
omhyggelighed. Egentlig de værdier jeg har. Det skal der jo også når man møder patinterne. Men 
selvfølgelig er der nogen der bliver afvist og sådan er det. Det har jeg også været vant til tidligere, der 
var også nogen der blev afvist fra den afdeling hvor jeg var tidligere og det kan jeg godt. Jeg syntes 
det er dejligt, hvis man kan komme med nogle idéer til, når det nu ikke er det her du skal, kunne det 
så være en idé at du gjorde sådan og sådan…Altså finder nogle idéer i det kommunale regi, kommer 
med et alternativ.  

 
Sp: Hvilken betydning har det for dig om der er patientkontakt eller ej? 
 
Re: Tidligere havde det enormt meget betydning. Den der hjælper rolle. Det er jo den som jeg er kommet 

… fordi det er jo ikke mig der skal hjælpe nogen nu, jeg skal jo brug min faglighed til at finde ud af 
hvad er det bedste i forhold til den diagnose patienten nu har. Men jeg skal jo sådan set ikke hjælpe 
nogen på den måde. Men jeg tror … det er meget svært for mig at forklare…Men det giver mig 
alligevel tilfredsstillelse nu… Jeg tror ikke jeg skulle have gjort det her for 10 år siden, så tror jeg at jeg 
ville have manglet noget. Jeg tror at min tilfredsstillelse nu ligger i at jeg har den store erfaring, den 
faglighed og så kan jeg ligesom samle den sammen og brug den til noget godt nu. Sådan se lidt mere 
overordnet. Det er jo kommet sådan lidt pludseligt, at man har den der store erfaring, hvor man både 
har været på en skadestue og på en almindelig psykiatrisk afdeling og har arbejdet med psykisk syge 
misbrugere, har specialuddannelsen… pludselig så var der hele pakken, som kan bruges i det her job. 
Det giver mig egentlig en fin tilfredsstillelse og så selvfølgelig dem vi ser en enkelt gang eller to gange. 
Dem skal man jo sørge for at der er en god atmosfære og give dem tryghed så de kan fortæller om de 
symptomer de nu har. Det giver mig den tilfredshed, som jeg på nuværende tidspunkt har brug for 
rent arbejdsmæssigt, men jeg måtte da tænker over det. Det er helt sikkert. 

 
Sp: Det er spændende, din meget klare beskrivelse af grundende til at du gik ind i dit fag og så der hvor 

du er i dag. 
 
Re: Ja, det har flyttet sig lidt… og det måtte jeg også tænke over. Hvad er egentlig det. 
 
Sp: Hvad tror du er den aller vigtigste grund? 
 
Re: Ja…. (pause) … Jamen jeg tror at jeg tænker, at jeg har ydet hvad jeg kunne på det direkte plan. At det 

er helt i orden nu, at bruge mine evner på det her plan, på den her måde, det er helt i orden. Ja, 
andet kan jeg ikke sige, at jeg har en faglighed der gør, at jeg har lyst til at brug min faglighed på 
denne her måde nu, jeg har lyst til at bruge min viden, jeg har lyst til at bruge min alder faktisk. Jeg 
syntes jo også at min alder har betydning for at jeg nu kan gå ind og være med til at stille en diagnose 
o.s.v. Det er jo hele erfaringen… så det er det vi talte om tidligere, det er nye udfordringer på et andet 
plan og det er ok nu, fordi jeg har faktisk gjort et stort arbejde med mange andre ting og jeg har 
været glad for alle årene, og det er jo også alle årene jeg har inden i mig i det her job. Det er det 
faktisk. Nu er der nogen andre der står i det direkte behandlingsmæssige. Der er måske tid for en 
anden tid nu. Nu er der nogen andre der gør det og nu er jeg så her, og bruger min viden her. Det er 
fint. 

 
Sp: Hvilken form for ”feedback” vi du gerne have på dit arbejde? 
 
Re: Jeg har meget brug for direkte ”feedback” både med de gode ting, det gør du godt, men jo også her 

må du godt gøre det på en anden måde. Du må gerne, når du visitere her tænker, at den her sag skal 
ligges til læge, den skal du ikke selv beslutte, eller hvad det nu var man kunne gøre… Altså bare 
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direkte, på den gode måde. Det kan jeg godt lide. Det er igen noget med forventninger og noget med 
… altså den fuldstændige direkte og ærlige… men selvfølgelig må man gerne sige det på en ordentlig 
måde, men bortset fra det, så kan jeg godt lide sådan en kommunikation, der trives jeg bedst.  

 
Sp: Hvad betyder det så, i forhold til type leder? Hvad er det for en egenskab du gerne vil have i ledelsen? 
 
Re: Den hænger jo meget sammen med det tidligere. Jeg syntes jo en leder skal kende veje og vise vejen, 

meget tydeligt i virkeligheden. Sige nu skal I høre her, det er den vej vi går og det er de mål der er. 
Men samtidig skal man jo altså også evne det at se den enkelte medarbejde, man skal kunne 
anerkende og man skal kunne give … og sige når noget skal gøres anderledes… man skal kunne sørge 
for at give den viden den skal til – uddannelse, kunne se hvad der er brug for og selvfølgelig lytte til 
den enkelte. I virkeligheden hænger det sammen med de andre værdier jeg fortalte om tidligere, 
altså den der veksel virkning med både at være lidt streng og grænsesættende og samtidig 
menneskelig og se den enkelte. Selvfølgelig være klar over den vej man skal gå og tør vise den meget 
klart, faglighed igen. Sørge for at medarbejderne har de redskaber og den viden, der skal til for at de 
kan udføre det arbejde de skal, i henhold til den opgave der nu er.  

 
Sp: Hvad betyder sådan noget som løn for dig? 
 
Re: Løn syntes jeg jo også er en anerkendelse og jeg vil da også sige, at når man får flere beføjelser, eller 

kan mere og faktisk også kan komme ud på grænsen… fordi når du skal til at stille diagnoser og sådan, 
så får du større ansvar og jeg syntes større ansvar det skal kunne ses i lønningsposen. Så løn betyder 
noget, det gør det. 

 
Sp: Der er sådan en slags proportionel forhold, hører jeg dig sige? 
 
Re: Ja, det syntes jeg. 
 
Sp: Er der noget hvor du lige nu tænker ”det har jeg egentlig også lyst til at sige”? 
 
Re: Nej det er der ikke… 
 
Sp:  De næste spørgsmål handler om at vide hvem det er vi taler med, så jeg vi spørge dig om hvor 

gammel du er? 
 
Re: 54 år 
 
Sp: Hvor mange år har du arbejdet som sygeplejerske? 
 
Re: Siden 1983 – 31 år. 
 

SLUT 
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Interview SK2  

 

 
Sp:  Jeg vil gerne starte med nogle overordnede spørgsmål. Jeg gerne starte med høre hvad det var der 

gjorde, at du valgte at blive sygeplejerske? 
 
Re: Jamen, helt oprindeligt ville jeg egentlig gerne ud at rejse med uddannelsen. Det blev det så ikke helt 

til. Jeg havde et sådan lidt afbrudt forløb på sygeplejeskolen, jeg blev optaget meget tidligt, et år efter 
at jeg blev student. Så da jeg havde været i gang i et års tid og så tænkte jeg; Nu er mit liv gået her, 
når jeg sidder færdig som 22½-årig. Så jeg droppede faktisk ud af uddannelsen et par år og så var jeg 
backpacker og alle de der rejsedrømme fik jeg sådan lidt levet ud og fandt ud af, at hvis jeg så skulle 
ud på primitiv vis og bruge min uddannelse, hvad jeg egentlig sådan teoretisk havde forestillet mig, så 
ville det blive noget af en udfordring, fordi at det var mit helbred ikke sådan helt til. Jeg var meget 
følsom overfor hvis der var alt for snavset og ellers skulle jeg så have valgt noget andet, men det var 
det sådan lidt mere det primitive jeg egentlig gerne ville have rejst ud i. Så, ja det ene med det andet 
gjorde så, at det var ikke lige det jeg kom til. Da jeg droppede ud af uddannelsen var jeg i tvivl om jeg 
skulle være sygeplejerske, men det kom jeg så tilbage til og fortsatte derfra. 

 
Sp:  Hvad kunne et andet valg have været? 
 
Re: Jeg overvejede at blive kiropraktor, det var meget (kan ikke høre det, utydeligt) i USA og betale 

uddannelsen og ja, så jeg ville i hvert fald komme ud med en klækkelig studiegæld og så overvejede 
jeg også lidt nogle ting, nogle uddannelser, i den mere alternative boldgade. 

 
Sp: Hvad? 
 
Re: Afspændingspædagog kan jeg huske, at jeg var inde og undersøge, hvad man kunne bruge det til, 

men jeg kan ikke huske præcis… Altså jeg tror egentlig mere, at jeg sådan var lidt fornuftspræget og 
tænkte; Nu gør jeg i hvert fald det her færdig, så må jeg se hvordan og hvorledes. Jeg er så også nok 
lidt disponeret for sygeplejeuddannelsen, fordi jeg havde en mormor og en mor, som er 
sygeplejerske. Ikke at de sådan for så vidt har brugt det. Min mormor hun var jo så en kvinde, der fik 
en uddannelse, hvilket stadig var lidt usædvanligt på den tid, men hun emigrerede til Argentina og 
brugte den jo så bare mere….. Altså det var godt at have den viden der hvor hun kom til at bo med at 
hjælpe børn til verden ude på øde pampas, så det var ikke sådan….. Altså hun havde ikke et 
professionel virke på den måde, men var rigtig rigtig glad for at hun havde nået at arbejde nogle år 
med det og min mor valgte egentlig også at gå hjemme i nogle år, så hun har ikke sådan haft den, 
altså ja et karriereforløb, men jeg ved ikke…. Det er ikke sådan, at jeg har tænkt, at jeg vil rigtig gerne 
være sygeplejerske ligesom mormor og mor, men det er i hvert fald helt slut med mine egen tre 
piger, det er jeg sikker på. De synes at syge mennesker er meget uhyggelige, men jeg skal da ikke 
kunne sige om det også har haft indvirkning på noget, men altså omsorgsfaget, altså omsorgen for 
andre, det har nok altid sådan været i mig på en eller anden måde, ja, hvis jeg sådan skal se tilbage.  
Det at gerne ville noget for nogle andre på en eller anden vis og ikke sådan fastlagt på et bestemt felt. 
Altså psykiatrien kunne jeg ikke fordrage under min uddannelse, jeg var på en skrækkelig afdeling 
nede på Sct. Hans og tænkte det er forfærdeligt det her, det skal jeg aldrig nogen sinde, men fandt så 
heldigvis ud af sidenhen, at psykiatri er mange ting og kom et sted hen, hvor der var en rigtig dygtig 
visionær afdelingssygeplejerske og det var absolut ham som gjorde at jeg tænkte; Okay, sådan kan 
man også være og gebærde sig i det professionelle, det var inde på kommunehospitalet, så der fik det 
så en chance og så blev jeg i det speciale. 
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Sp: Hvad var det på Sct. Hans som du tænkte, altså var der noget bestemt? 
 
Re: Det var helt klart, det var personalet. Jamen jeg synes ikke, at de var engagerede i deres arbejde, 

altså der var en afdelingssygeplejerske, som mødte ind om morgenen og satte sig inde på kontoret 
med sådan en tobaksbunke og sad og rullede cigaretter og så vendte hun sig sådan om, når der kom 
en patient, der stod i døren og lige sådan… og kommanderede folk ud. Og så satte de mig til at passe 
en suicidaltruet patient, som var helt på min egen alder, der i starten af 20’erne, og hun låste sig ude 
på toilettet og skar sig og skulle overflyttes til lukket afdeling og jeg fik aldrig talt med nogen om hvad 
der foregik. Det var meget voldsomt, alle de indtryk, rigtig rigtig syge mennesker, uden at jeg sådan 
synes at… og det var 3 mdr. dengang, det var ikke de der kun 8 uger, som de studerende…. 3½ måned 
tror jeg faktisk. Jeg havde valgt Sct. Hans, fordi jeg havde hørt så meget godt om stederne og så tror 
jeg, at jeg var uheldig med og måske sådan umoden ift. at bede om hjælp dernede, altså søge en 
sygeplejelærer, altså jeg havde ikke... Når jeg sådan kigger tilbage på det, så skulle jeg jo have hentet 
en udefra og sige; Jeg har det rigtig rigtig svært her, men jeg sådan en indstilling om, at jeg selv skulle 
klare og finde ud af det og sådan komme igennem det. Men det gjorde i hvert fald, at jeg tænkte 
psykiatri er slet ikke mig, så…. 

 
Sp: Var det efter det forløb du holdt pause? 
 
Re:  Jeg kom i gang med psykiatrien efter at jeg havde været ude at rejse, så jeg synes egentlig, der havde 

jeg jo i hvert fald lidt mere livserfaring og jeg havde glædet mig rigtig meget til det. Rigtig rigtig 
meget, så det var ikke fordi at jeg ikke ville det. Altså jeg har mødt sygeplejersker, som siger, at de 
nær aldrig var kommet igennem uddannelsen, fordi de skulle ud i psykiatrien, men jeg havde store 
forventninger til det. Det har altid interesseret mig hvad der sådan gemmer sig i psyken og altså ja, så 
det var ikke fordi jeg ikke ville det eller ikke turde det eller sådan på den måde, men de pædagogiske 
termer, dem synes jeg ikke rigtig der var ift. det som jeg i hvert fald havde behov for på det tidspunkt 
og som sagt så havde jeg ikke sådan modet til at bede om hjælp ift. at komme videre i det. Der var 
måske sket noget andet, hvis jeg havde spurgt. De havde en uddannelsesafdeling dernede, så måske 
hvis jeg havde sådan hentet noget hjælp ind udefra, så kan det godt været det var gået anderledes 
end at jeg bare skulle overleve det. 

 
Sp: Jeg sidder bare lige og tænker efter sådan en oplevelse, som jeg må sige lyder voldsom, synes jeg 

faktisk, at det er overraskende, at du blev i faget.  
 
Re:  Altså færdiggjorde mig uddannelse eller hvad tænker du? 
 
Sp:  Ja, altså det kunne godt have været noget der var så, altså grænseoverskridende, ift. hvad man 

ligesom skal kunne håndtere. 
 
Re:  Ja, men altså nu havde jeg ligesom besluttet mig for, at jeg ville færdiggøre uddannelsen og der er jeg 

nok sådan typen der tænker, nå men det, pokker tage den. Det skal færdiggøres det her. Og så kom 
jeg jo ud i nogle andre praktikker og fik nogle succesoplevelser der og altså jeg er meget sådan til det 
lavpraktiske på en eller anden måde. Jeg kunne rigtig rigtig godt lide at være ude i patientplejen og 
alle de år som jeg jo så har haft inden jeg kom herind. Men jeg er egentlig også glad for, at jeg fandt 
ud, at psykiatri var noget andet end det jeg lige blev præsenteret for. Det synes jeg havde været 
ærgerligt andet og det var jo så bl.a., de her oplevelser, som jeg fik inde på Kommunehospitalet. 
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Sp:  Det leder  til noget jeg vil spørge dig om. Det er om du sådan har eller har haft sådan et 
arbejdsmæssigt forbillede?  Det kan selvfølgelig også godt være flere, men sådan en eller anden 
person med nogen egenskaber? 

 
Re:    Ja……. Gennem tiden tror jeg mere, at jeg har suget lidt til mig hvad jeg synes var god og mindre god 

sygepleje. Så jeg tænker ikke, at der en enkelt person, altså tilbage, det er jo så de her 20 år siden, da 
jeg var på… Jeg er uddannet inde på Rigshospitalet og så søgte jeg så over på Kommunehospitalet, da 
jeg var færdig, først i deres apopleksiafsnit, der var kun to specialer derovre på det tidspunkt, da det 
ikke var akuthospital mere. Så jeg var et års tid på et rigtig velfungerende afsnit med en masse meget 
dygtige, også fysioterapeuter og ergoterapeuter, der var et rigtig fantastisk tværfagligt samarbejde, 
som også altid har betydet meget for mig. Så der lærte jeg en masse ift. apopleksi og genoptræning af 
patienter efter specielt hjerneblødninger. Så jeg havde lyst til at blive på det gamle hospital, hvor jeg 
synes der var en rigtig god atmosfære og så var der så kun psykiatrien, så jeg kom egentlig sådan lidt 
ind fra gaden og talte med oversygeplejersken og sagde; Har I noget ledigt til en sygeplejerske? Det 
havde de så i skadestuen og det var sådan lidt, ja det gik meget stærkt. Og så, altså det som jeg 
egentlig, altså det synes jeg egentlig er lidt sjovt at tænke tilbage på, fordi der er så meget fokus på 
recovery og alle de her termer….. Igen, jeg synes noget kan man bruge og noget kan ikke bruge eller 
noget tager jeg vil mig og noget siger jeg det er alt for overdrevet eller hvad jeg nu synes det kan 
være. Men i hvert fald havde vi en afdelingssygeplejerske nede på Sct. Hans og så var der en patient 
dernede fra som ham og hans familie lod ringe hver søndag hjem til dem og det synes jeg var 
fantastisk, altså det her med, at det havde rigtig rigtig meget betydning for det her menneske, men 
det var også lagt i fuldstændig faste rammer, så hvis han ringede om tirsdagen af en eller anden 
grund, så fik han at vide; Det er kun om søndagen du ringer. Men den der livsline ud til verden gjorde 
egentligt, at jeg tænkte - Okay der er mange måder at gebærde sig på og det var ikke sådan, fordi det 
skal jo heller ikke være på den måde, at hvis det bliver uprofessionelt. Altså man skal ikke blande 
tingene for meget sammen efter min mening, altså man skal også værne om sit privatliv og alt det 
her. Men den der tilgang til at have med psykisk syge at gøre og i forvejen var der rigtig meget rigtig 
rigtig tung betonpsykiatri, lukket kvinder og lukket mand inde på Kommunehospitalet, så det var 
absolut ..… Jeg kender også A derinde fra, så det var et meget meget tungt sted med mange tunge 
holdninger og i det hele taget… Så han har jo i hvert fald, på det tidspunkt, været et forbillede. Men 
gennem tiden vil jeg mere sige, så kan det måske have været en psykolog eller det kan have været en 
ergoterapeut eller en fysioterapeut, som havde en indstilling til det kropslige måske, så det er ikke 
sådan, at jeg tænker, at der er en bestemt person, som sådan har været forbillede. Det vil jeg ikke 
sige, men sådan helt overordnet synes jeg det var været vigtigt at møde, ja jo også psykiatere, som 
har haft en åben indstilling og også gerne ville lære fra sig. Jeg nåede at være en 13 år ude på 
Gentofte i forskellige funktioner, både i den almene pleje i en årrække, hvilket også var meget 
lærerigt, men også som uddannelsesansvarlig og det vil jeg også sige, hvis jeg lige sådan skal flette 
tilbage til min egen praktiktid, at altså det jeg jo så har kommet igennem har jo så også kommet mig 
til gode, fordi at jeg, tror jeg, kunne forstå de problematikker de nogle gange kom til mig med og 
havde det rigtig rigtig svært med, altså der tror jeg, at jeg havde en rigtig god indlevelsesevne ift. hvis 
det synes der var nogle svære ting de skulle gebærde sig i elever og studerende, fordi at.. ja, det er så 
lidt en anden snak, men uddannelsesfeltet er jo også som så meget andet rigtig rigtig presset og det 
tager også tid det her med at skulle have lærerene i en organisation, så på den måde har jeg jo sådan 
kunne flette min fortid ind også og det tror jeg er den måde jeg sådan har valgt at bruge de perioder, 
både i uddannelseslivet og i mit arbejdsliv som sygeplejerske, at det som jeg synes har været svært, 
det har jeg så kunne bruge til noget på et tidspunkt, fordi at det sådan har givet mening på et eller 
andet senere tidspunkt. Og jeg tror ikke, jeg kender i hvert fald ikke nogen, der har været igennem 
sygeplejerskeuddannelsen uden at de har synes at en eller anden praktiktid skulle overstås af den ene 
eller anden grund.            
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Sp: Jamen, det tror jeg er rigtig. Hvad betyder dit arbejde for dig? 
 
Re: Mit arbejdsliv? 
 
Sp: Ja. 
 
Re: Jeg er rigtig rigtig glad for at gå på arbejde, det er jeg. På onsdag skal jeg faktisk til 25 års jubilæum, 

det er så i Dansk Sygeplejeråd, min fagforening, men det bevidner jo så, at jeg rent faktisk har været 
færdig i 25 år. Jeg har taget nogle lange forældreorlover, da der var mulighed for det, men ellers har 
jeg jo så været i gang med sygeplejefaget i ja, i de mange år og jeg vil sige, at jeg sådan overordnet 
har jeg rykket på mig, hvis jeg har været utilfreds, hvis der er nogle forhold, som jeg ikke har brudt 
mig om eller har været for opslidende eller et eller andet. Så mit arbejdsliv betyder rigtig meget for 
mig, altså det betyder meget for mig at cykle på arbejde og glæder mig til dagen. Og jeg har altid 
været engageret i det jeg lavede. Det er nok meget det jeg mener, altså uanset om jeg har været det 
ene eller det andet sted, så har jeg engageret mig der hvor jeg var. Og når utilfredsheden har 
indtrådt, så har jeg prøvet så lidt at kigge på mig selv om jeg synes jeg er blevet for negativ. Det er lidt 
en balance, det her med sådan at være kritisk og så ikke at være for negativ på en eller anden måde.  

 
Sp: Så hvad er det? Kan du komme med nogen eksempler? Og det behøves ikke at være herfra. Hvad der 

typisk ville gøre, at du reagerer negativt? 
 
Re: Jamen, det er vigtig for mig med det ledelsesmæssige, det er rigtig rigtig vigtigt og altså ja, helt 

overordnet så kunne jeg…. Jeg har haft flere muligheder for selv at gå ind og være leder, men jeg 
synes, altså dels, som jeg har nævnt, så har jeg altid været rigtig rigtig glad for at være tæt på 
patienterne, så jeg måtte gøre op med mig selv, om jeg sådan ville bevæge mig væk fra det eller blive 
i det tætte på patienterne. Og derudover så synes jeg, at hvis jeg sådan eks. skulle være 
afdelingssygeplejerske, som jeg er blevet spurgt om i flere omgang, så har tænkt, at jeg synes det er 
en underkendt felt og jeg har kendt mig selv nok til at vide, at jeg ville være i risiko for at slide mig 
selv fuldstændig op, fordi der er rigtig mange ting i vores sundhedsvæsen, altså vi er jo i en stor 
organisation, hvor der er nogen ting, hvor jeg tænker man få affinde sig med og så er der jo så i det 
nære, altså jeg er meget sådan nidkær omkring at tingene skal fungere ordentlig og altså det er jo 
igen det her tilbage til kvalitetssikring og der synes jeg jo sådan gennem tiden, at jeg har set f.eks. at 
der nogle normeringer, som ikke har været i orden. Altså der var ting, der ville spille ind til ift. at jeg 
sådan ville kunne gå hjem med rank syg, hvis jeg skulle være leder i det og så har jeg også tænkt, at 
jeg har set rigtig mange ikke-velfungerende afsnitsledelse, fordi at man jo som afdelingssygeplejerske 
bliver sat sammen med en læge, en psykiater, som man ikke selv har valgt og som i større eller 
mindre grad har været engageret. Selvom det har heddet en afsnitsledelse, så kan jeg stort set ikke 
komme i tanke om nogen afsnit, hvor det sådan har været super velfungerende eller sådan som jeg i 
teorien synes det skulle være, at begge parter er engageret i både ja patientplejen og personaleplejen 
og det er sådan det der skal til. Så jeg har sådan gjort op med mig selv på et tidspunkt, at jeg ville 
synes det var rigtig meget op ad bakke, men har egentlig haft lyst til det, fordi at det kunne være 
rigtig sjovt at være med til. Nu har jeg lidt mistet tråden hvad dette egentlig var du spurgte om? 

 
Sp: Det du siger til mig er det, at for dig betyder ledelsen og måde at lede på betyder utrolig meget og 

leder dig til refleksioner ift. hvorfor du ikke selv har lyst til at lede? 
 
Re: Ja, ja. Men hvis jeg skulle sige ja til det, så ville jeg gå all in og så tror jeg, at jeg ville slide mig selv 

fuldstændig op på det. Altså jeg er rigtig glad for mit arbejdsliv, men jeg er sørme også glad for mit 
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privatliv og det hænger selvfølgelig også sammen med, at jeg har valgt at få tre børn og ikke, at vi ikke 
har været fælles om det derhjemme, men man kan bare ikke det hele og have overskud til det hele. 
Og jeg synes det i forvejen kan være krævende at være i et omsorgsfag, hvor det også er forventet at 
give omsorg i det private liv. Men jeg har altid haft stor lyst til sådan at lære mere, men det er jo igen 
det her med engagementet. Altså der hvor jeg har været, så har jeg engageret mig i det, som der var, 
og rigtig gerne ville udvikle og læse og tog en diplomuddannelse på et tidspunkt og det var rigtig rigtig 
berigende det der med ikke kun at sidde på skolebænken igen, men også at sidde med de her 15 års 
praksiserfaring. 

 
Sp: Hvilken diplomuddannelse tog du? 
 
Re:  Jamen, en sundhedsfaglig diplomuddannelse på CVU Øresund. På et tidspunkt tænkte jeg, at nu skal 

jeg videre på en master, men det er jo heller ikke for sent endnu og jeg går stadigvæk og tænker lidt 
og når jeg ser noget, som måske også kunne være spændende, men nu må jeg se. Men det er jo igen 
det her med at alting skal hænge sammen.  

 
Sp: Men det er vigtig for dig? Noget med en balance? 
 
Re: Ja, jeg vil helst ikke stå stille. Altså det var også det jeg sagde til Y i sin tid,  da jeg talte med ham. Da 

jeg så opslaget synes jeg at det lød spændende, men jeg sagde til ham, at jeg vil se patienter og jeg vil 
have faglige udfordringer hvad det så end måtte være. Men i hvert fald udfordringer, altså der skal 
ske noget og jeg er jo heller ikke kommet til et stillestående sted må jeg sige. Men det er vigtig for 
mig. Jeg vil ikke hen på bare sådan en retrætepost. Men tilbage til det med ledelse, så er det jo 
interessant det der med ikke selv at ville stille op. Det er jo ligesom, tænker jeg nogle gange med 
fagforening, det er let nok at sige; Jamen hvorfor gør de ikke noget mere i fagforeningen, men så kan 
man jo selv stille op til det, men altså jeg har tænkt, at det er et svært system som sygeplejerske, 
altså fordi læger synes jeg lidt har gjort hvad de havde lyst til og gået deres egne veje, hvis jeg sådan 
tænker tilbage. Altså på en hel anden måde end jeg i hvert fald har oplevet at sygeplejerskerne har 
gjort. 

 
Sp: Hvad er svært for sygeplejersker tænker du? 
 
Re: Lidt på ledelsesmæssigt niveau, afdelingssygeplejerske, og det er meget det her med, synes jeg, at 

det har heddet en afsnitsledelse, det har jeg sådan kigget på; Hold da op, den og den psykiater vil jeg 
meget meget nødig skulle…. Altså jeg synes det er blevet brugt meget krudt på et ikke-velfungerende 
samarbejde  og det synes jeg er rigtig ærgerligt uden at der sådan kunne eller blev gjort noget ved 
det. Sådan spild af kræfter på en eller anden måde. Så det har i hvert fald været sådan et scenarie for 
mig, at jeg ville bare ikke sidde sammen med en eller anden, som enten var fuldstændig ligeglad eller 
mere optaget af noget helt andet forskningsmæssigt eller hvad ved jeg. Det har også en berettigelse, 
men så skal man bare ikke være en afsnitsledelse, så det er igen det der med at kunne gøre noget ved 
det og det er jo ikke fordi jeg ikke…… Altså nu kom jeg fra DPC og gennem tiden er det ikke fordi jeg 
ikke kunne lide de personer, men jeg har bare tænkt; Det her det er bare ikke ledelse. Altså jeg nåede 
at være derude et par år i distriktspsykiatrien og med store sammenlægning og det har jo nogle 
konsekvenser, men der synes jeg, at man som leder skal være meget meget tydelig med 
prioriteringer, visioner og være den som viser;  Jamen nu er vi her og det vi forestiller os er sådan og 
sådan og være bannerføre på den måde og den usynlighed….. Og så bliver jeg meget hurtig sådan en, 
der sidder og har nogle meninger om tingene og det er den balance, som er nødt til at være, fordi 
eller så synes jeg, at jeg oplever mig selv som sådan….. Jeg tror ikke at jeg er et brokkehoved, men så 
bliver sådan come on. Jamen, jeg synes der skal stilles nogle krav, men altså nogle åbenlyse krav, 
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fordi så kan man sige, det er jeg enig i eller det er jeg uenig i eller jeg vil noget andet eller…. Men den 
der tydelighed er rigtig rigtig vigtig for mig om hvad vej forventes der at vi skal gå. 

 
Sp: Og nu kommer du faktisk ind på hvad jeg lige skulle til at spørge dig om. Hvor vigtig det er for dig, at 

der er nogle tydelige mål? 
 
Re: Nogle tydelige hvad? 
 
Sp: Mål eller en vision og alt efter om du synes det er vigtig eller ej, hvordan du så typisk vil reagere, hvis 

der ikke er det? 
 
Re: Jeg synes det er vigtig med tydelig mål, det synes jeg faktisk det er, men jeg synes også det er vigtig at 

det kan foregå i en dialog. Altså at det ikke er sådan diktatoriske mål jeg tænker, men igen 
tydeligheden er vigtig og det er det som vi forestiller os som afsnitsledelse og endnu vigtigere det 
som jeg igen kom fra det var jo fire distriktspsykiatrier, der blev lagt sammen, og det er ikke fordi, at 
det nødvendigvis lige skal være fra dag et, men altså det er vigtig sådan rimelig hurtigt at få sådan en 
ide om, jamen hvad er der vi arbejder hen imod, fordi jeg har meget stor, synes jeg, rummelighed og 
forståelse for igen den her store organisation, som vi befinder os i og at vi har forskellige 
personligheder, men der er nødt til at være en målsætning hvor er det vi befinder os her og nu og 
hvad er det vi forestiller os om et år, så vi kan kigge på, jamen hvad skete der så og hvordan vil vi 
gerne nå derhen? Hvad er det der er vigtig for os? Jeg bliver sådan lidt famlende…. Det er mere sådan 
hvad er det der er vigtig at prioritere. Hvad er det for en forventning min leder har prioritering. Altså 
min erfaring er, at det er umuligt at nå det hele og der skal jo både være sådan en tilfredsstillelse i 
arbejdsdagen, at nå ind til, at det her er god pleje,  det er god sygepleje, det giver mening, som for 
mig, men jo også som et fælles anliggende, absolut i tværfagligheden og med netop det her formål, at 
patienten får det bedst mulige forløb, men det er vigtigt denne her tydelighed, at det er det eller det 
vi prioritere og vi kan ikke nå det hele. Vi kan ikke det hele og få det formidlet ud til…. så alle netop 
kan sige, jamen, det er jeg smadderuenig i, så det er ikke mig eller at ja, det er et fællesanliggende at 
vi gør det på den måde som ja…. så der er en fælle forståelsesramme for hvad man gør sig umage for. 
Det handler nok meget om det engagement og gøren sig umage ift. at man ikke…. Altså nu kommer 
du selv fra den her kvalitetsenhed, men det her med at ja, man kan ikke sige, at man…. altså 
akkreditering hali halo, altså det ved du, der har været mange indstillinger og holdninger om. Altså 
der synes jeg ledelsen skal være rigtig rigtig tydelig og sige; Det her det skal vi og det står ikke til 
diskussion. Altså nogle ting skal man arbejde hen imod noget fælles og være fælles om det og der 
synes jeg, at man skal slå hårdt ned og sige, jamen det dur ikke at være imod eller boycutte, fordi det 
er jo det så jeg synes jeg så har oplevet, altså så laver personalet deres egen lille sådan boycut af ting, 
hvis der ikke er sådan en ja…. både opbakning, men også sådan altså, den her linje har vi lagt og det 
er det vi skal. 

 
Sp: Når du siger tydelighed og prioritering har det så sådan en status, så det faktisk er en slags værdi? 

Eller hvis jeg siger ordet værdier er det så noget helt andet du kommer i tanke om, som er vigtigt for 
dig ift. arbejde? 

 
Re: Hvad var det nu igen….? De to ord siger du? 
 
Sp: Det var fordi jeg hørte dig flere gang sige noget med tydelighed og tydelighed også ift. prioritering. 

Hvilket gør, at jeg får lyst til at spørge dig om du har  nogle værdier, der er vigtige for dig i arbejdet. 
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Re:  Jamen, det er jo kvaliteten i arbejdet, men det vil jeg jo sige. Nu kobler jeg det jo stadig lidt op på, 
altså det kan jo være mine mange år i afdelingerne, men det kan også være distriktspsykiatrien eller 
jeg har været en årrække som souschef inde på anoreksiafdelingen inde på Rigshospitalet, hvor der 
var rigtig meget kvalitetsarbejde, men jeg synes det var op af bakke som souschef, fordi at jeg ville 
det rigtig gerne, men der var jeg sådan i en klemme, hvor der ikke sådan var fuld opbakning og det 
kræver rigtig meget opbakning og forståelse for, at det her er dels noget vi skal, som bliver forventet 
af Dansk Kvalitetsmodel og Joint Commission i sin tid, men også fordi det var rigtig rigtig vigtigt for 
patienterne. Det var ikke bare noget vi skulle for at gøre det. Altså det er svært at komme igennem 
med noget, hvis der ikke er nogen opbakning til det og igen har overlægerne en stor magt ift. om de 
så bakker op om det eller ej eller sidder og vrænger og vrisser ift. enten det ene eller det andet, men 
værdier det er jo hele tiden patienterne det handler om for mig, at de får det bedst mulige 
sundhedsfaglige tilbud, der kan gives. Det bedst mulige forløb, det er hele tiden det det skal handle 
om synes jeg. At når man har et sygdomsmæssigt problem, så skal vi være der på den bedst mulige 
måde.  

 
Sp: Kunne du nogen gange have haft lyst til at være læge? 
 
Re: Jamen, jeg har lidt tænkt, at nu her hvor jeg blevet 50, hvis jeg skulle vælge om, så ville jeg måske 

gerne have været psykiater, fordi man netop har indflydelse på nogle andre ting, ja, det har jeg 
faktisk lidt tænkt. Ja, det ved ikke…… Jeg har jo egentlig altid været glad for at være sygeplejerske. Jeg 
har haft rigtig rigtig mange gode meningsfulde forløb og hvor jeg ved, at det har haft rigtig rigtig stor 
betydning. Altså man skal jo holde op på sin arbejdsplads lidt oftere, tænker jeg nogen gange, for så 
finder man egentlig ud, hvor værdsat…. Altså der kan komme nogle tilkendegivelser, som gid de dog 
havde været i det daglige tænker jeg nogen gange. Det er sådan lidt en skam det er vores fag, altså 
det her med….. Jeg har i hvert fald rejst nogen gange og tænkt pokker tage dem og så har jeg tænkt 
hold af op, så stor betydning det alligevel har haft med patienttilkendegivelser og gode forløb. Det 
ved jeg jo ikke om jeg ville have haft på samme måde som psykiater. Jeg synes jeg har været meget 
meget tæt på psykiske syge på mange mange spændende måder. Men man har måske nogle andre 
muligheder. 

 
Sp: Handler det om at få feedback på sit arbejde. Hvad tænker du om det?  
 
Re: Feedback? 
 
Sp: Ja. 
 
Re: Altså jeg tror egentlig det hænger sammen med denne her tydelighed ift. hvad vi skal, det er fint at få 

at vide, at det er bare et godt stykke arbejde, det synes jeg er vigtigt, men for mig er det lige så meget 
teamet, altså det er rigtig rigtig vigtigt for mig med samarbejdet og sådan at teamet går i den rigtige 
retning og få det af vide, altså at vi har…… Ja, det er måske sådan lidt…….. Jo, det er vigtigt at få at 
vide hvad en leder f.eks. tænker om det, det er det da, men ud fra de her termer om hvad det er vi 
skal, hvad er det vi er sat i verden for og i hvert fald få at vide, hvis der er noget, der ikke fungerer. 
Altså det er sådan set lige så vigtigt synes jeg. Altså at jeg i det daglige går i en tro om, at det er det 
rigtige at gøre, så klør jeg på og så har jeg en forventning om, at jeg får noget andet at vide, hvis det 
er, at det ikke er den rigtige retning, men det er da en vigtig dialog at have omkring om det her er 
godt eller… Begge dele synes jeg egentlig er vigtigt.  Altså udviklingen, det her er godt og det her er 
mindre godt 
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Sp: Jamen, det er også foranlediget af, at du lige før sagde, at du nogle gange oplevede, at når du tog…. 
altså bevæger dig væk fra et arbejde og over til et nyt arbejde, at der så kom en masse 
tilkendegivelser. 

 
Re: Ja, men det går patienterne jo sådan heller ikke og siger i det daglige, men det er mere sådan…. Ja, og 

den forventning har jeg sådan set heller ikke, men det er da kommet lidt bag på mig, vil jeg så sige, i 
hvert fald ude fra distriktspsykiatrien, at flere patienterne kommer og der har man jo også en anden 
funktion som kontaktperson, som også kommer i deres private hjem og det er meget anderledes, det 
er meget…. Altså det kan ikke undgå at blive anderledes end en hospitalsafdeling synes jeg, selvom 
jeg jo også har….. Ja, på anoreksiklinikken var jeg kontaktperson, der var en der var indlagt i samtlige 
de 3½ år jeg var. Det er vigtig også for mig som fagperson at være opmærksom på den betydning det 
har og få afsluttet på en ordentlig måde, men min jobmæssige…. Altså når jeg er i patientplejen, så 
skulle det jobmæssige jo gerne både bestå i, at jeg sådan udvikler mig indenfor faget, men jo gerne 
komme patienterne til gode og det skulle være derigennem, at jeg oplever, at jeg gør noget, der har 
betydning, så de kan blive enten hjulpet på vej eller andet.  

 
Sp: Okay. Vi har været lidt inde på det, da vi snakkede omkring mål, men jeg har alligevel lyst til spørge; 

Hvilken betydning har det for dig at have indflydelse på dit arbejde? Et eksempel kunne være… nu 
ved jeg godt, at der er lavet en vejledning, men lad os nu sige, at der skulle laves en vejledning for 
hvordan I visiterer hernede i CVI, vil du så med det samme byde ind og sige; Den vil jeg gerne være 
med til at lave? 

 
Re: Absolut. Jeg har sagt til B, at jeg vil være med til det hele. Altså det vil jeg.  
 
Sp: Og det både noget med at planlægge arbejdsprocesser; Hvad bør være vigtigt her? På forskellige 

niveauer? 
 
Re: Ja, jeg har altid godt kunne lide begge dele, altså både det med at…. Ja, jeg synes jo det hænger 

sammen med kvalitetsarbejdet, altså udvikling, kvalitetssikring… Hvad det er  praksissen er. Jeg kan 
godt lide begge dele, altså både at have indflydelse, men også absolut….. Altså fordi det er jo igen et 
valg, som jeg synes jeg er meget bevidst om ….. Ja, så siger jeg nogle ting, men så er det okay, at min 
leder siger, men det er altså uden for dit gebet, altså igen tydeligheden er vigtig. Altså jeg er ikke 
sådan en der baldrer op, men jeg har som regel en mening om….. Jeg er spændt afventende hvad vi 
skal herinde. Jeg synes vi er rigtig meget i proces og det kan jeg da også godt blive sådan lidt…. Jeg 
kan nok godt være sådan lidt utålmodig. Jeg er meget langmodig i patientarbejdet, absolut rummelig 
og det har jeg nok meget i mig, at være afventende, men sådan i det arbejdsmæssige felt, der kan jeg 
nok godt blive lidt utålmodig, også på mine kollegaers vegne. Nu taler jeg ikke så meget om stedet 
her, hvor jeg absolut stadig er ny, men jeg kan godt blive sådan lidt come on, altså lad os nu lige få 
ordnet de her ting i stedet for at sidde og blive så tungsindig over vores ydelser eller hvad man nu kan 
sidde og koge suppe på, altså der …. Det kan hurtig blive lidt slidsomt vil jeg sige og jeg mærkede 
egentlig også, at jeg skulle passe på ikke at blive udbrændt, fordi jeg både er en af de gamle garvede, 
sådan i praksisfeltet, eller igen…. ud til DPC, at har jeg jo selvfølgelig en masse fordele at være både 
erfaringsmæssigt og teoretisk velfunderet vil jeg sige, men det er også vigtigt…. altså jeg synes der er 
mange, der har travlt med….. Hvis jeg sådan må tegne noget generelt, at det er rigtig rigtig vigtigt at 
sige fra, men jeg sidder nogen gange med stille sind og tænker; Man kan også godt have noget 
opmærksomhed på at byde ind, fordi hvis vi løfter i samlet flok og har det her….. Når jeg går på 
arbejde, så går jeg på arbejde for at arbejde. Det har lidt siddet og tænkt, og det er ikke fordi, at jeg 
altid er Speedy Gonzalez eller oplagt eller det er ikke sådan på den måde, men jeg synes det bliver 



22 

 

trægt, hvis vi ikke alle sammen har en indstilling om det her det er altså et fælles anliggende og er 
noget vi er sat i verden for og så på den måde….. 

 
Sp: Så hvordan har du det med…. Fordi jeg kan jo godt høre…. , at du er fyldt af energi, så hvad med 

sådan noget som arbejdstider?  Hvordan har du det med arbejdstider? Altså skal de gerne ligge fast, 
må de gerne være fleksible? 

 
Re: Jeg har haft begge dele. Altså jeg har jo været i tre-holdsskift, dag, aften, nat og sjovt nok har det 

sådan passet meget godt ind i mit privatliv, altså det har været en kæmpe fordel i en årrække, det her 
med at have det og så var jeg jo så uddannelsesansvarlig på et tidspunkt, også en årrække, hvor det 
passede mig rigtig godt at have de meget fleksible arbejdstider, fordi det var jo også i tæt samarbejde 
med Glostrup og uddannelsesinstitutioner  og Ballerup, så jeg er egentlig lidt til begge dele og 
kommer der en tid her i CVI, hvor vi skal nogle ting, så indstiller jeg mig på det, altså jeg skal vide det 
ift. at få passet nogle ting ind i mit privatliv selvfølgelig, men altså…. Der må godt være en vis 
sammensmeltning, altså jeg er ikke sådan…. Altså lige nu kommer jeg typisk 10-15 min. over 8, altså 
det ligger rimelig fast vil jeg sige, når jeg har fulgt min yngste i skole, altså det er vigtig for mig at 
kunne cykle på arbejde, det har altid betydet noget for mig og så ja, at det kan hænge sammen ift. 
familielivet, ja, så er der jo alle….. Det er jo ikke sådan, at jeg tænker; Jamen, det er fint med mig at 
blive hevet herind i en arbejdsweekend, det passer mig rigtig rigtig godt nu ikke at have 
weekendvagter og alt det her som jeg synes……Det gør det da, men jeg har da været vagtfri i mange 
år og det synes jeg er dejligt at kunne planlægge på den måde, men det er ikke sådan, at jeg synes det 
er skrækkeligt, hvis jeg ikke sharp kan gå på et eller andet tidspunkt, altså hvis jeg er engageret i 
noget, så er det okay. Var det svar nok? 

 
Sp: Ja, ja fuldstændig. Det kom meget rundt omkring min nysgerrighed, både ift. netop det du havde sagt 

og den måde du er på og så tage noget så konkret som arbejdstider, som svarer til det du i øvrigt lige 
havde sagt. Jeg tænker med det her job du har søgt nu….. hvilke tanker gjorde du dig om hvad du 
gerne ville have ud af det her job?  

 
Re: Jamen, da jeg læste jobannoncen så tænkte jeg, at det kunne være spændende at komme ind i vores 

organisation på en anden måde, fordi det er jo sådan de her 20 år i praksisfeltet det er blevet til ude 
omkring og netop de her sådan akkrediteringsbesøg og meget andet, hvor Kristineberg jo sådan lidt…. 
Altså jeg er jo kommet her i forskellige sammenhænge, men det her med at komme ind i 
stabsfunktionen og få et andet kendskab til hvordan organisationen er bygget op, det synes jeg kunne 
være spændende og så være med til at bygge det op herinde, det var absolut noget af det som har 
motiveret mig til at søge herind. Så jeg er jo rigtig rigtig spændt på hvor vi er om et år, altså hvordan 
det ser ud, altså det her med, at vi skal bygge en afdeling op og ansætte, altså… nogen ting ved jeg og 
nogen ting ved jeg ikke og det altså…. der er det jo Y, der er teamleder og er tæt på beslutningerne og 
sådan på den måde… men jeg er rigtig rigtig spændt på hvad der…. altså jeg siger jo hele tiden til mig 
selv, at vi er i proces…. 

 
Sp: Jamen, det tror jeg også vi her. 
 
Re: Altså der er en masse ubekendte faktorer, men jeg synes det er spændende uden at jeg egentlig helt 

ved hvad det er jeg synes der er spændende, jamen…. Jeg er nok mest sådan spændt afventende på 
en eller anden måde, altså det er….. Og når Y siger til F og mig, at vi gerne må komme med ideer, så 
tænker jeg hvad katten skal vi komme med ideer til, fordi jeg synes det er svært, altså hvad er det vi 
skal. Jeg ved jo godt… Ja, at vi skal….. i gang med flere kliniske visitationer, men igen der er nogle 
politiske termer og nogle organisatoriske termer og i Tv-avisen i går, hvor jeg så, at 1813 igen var 
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blevet skældt ud, så tænkte jeg åh åhh, er det os der bliver de næste, der står for skud uden at jeg 
egentlig helt tænker, at vi sådan er en parallel til 1813-linjen, fordi… Altså vi er jo ikke sådan en…. Jeg 
regner ikke med at vi bliver… er eller skal være en akutinstans på den måde, men derfor kan der 
hurtig være nogen, der af den ene eller anden grund synes det skulle være andre, der sad og 
visiterende end os sygeplejersker, så det kunne jo sagens ske, så jeg tænker da noget, men er nok 
mest sådan afventende overfor, at der kommer…. Vi får lidt at vide hen af vejen, men alligevel er der 
jo ikke sådan et samlet billede af nå men, nu er det det vi skal og ikke sådan…. Jeg bliver ikke sådan 
frustreret over det, men jeg bliver mere sådan nysgerrig på gad vist hvordan og hvorledes… altså hvor 
skal vi være og hvordan tegner det sig.  

 
Sp: Hvad tænker du om…. Nu nævnte du selv 1813 og man kan sige, at det er akut, det er det her jo ikke 

overhovedet, det her er jo elektivt. Men der hvor der er et lighedspunkt er jo ift. når man ringer 1813, 
så er det jo med det formål at få en altså i hvert fald en foreløbig diagnose, der gør at man så enten 
skal tage et sted hen eller ikke skal. Og man kan jo sige, at der har I jo lidt samme funktion, at en 
patient kommer her, også når I ser på henvisningerne er det jo også for at stille i hvert fald en 
diagnosen, der gør at du kommer ind i et forløb eller ikke gør. Og det er jo et nyt område for 
sygeplejerskerne. Hvordan er du det med det? 

 
Re: Altså… jamen, det er rigtig, altså det er jo diagnosticering og visitering og organisationsfeltet er jo 

sådan, at nogle af de overskrifter jeg typisk selv har forbundet med læger, men altså… jeg tænker, at 
det jo stadigvæk er i et samarbejde, så der hvor jeg måtte være i tvivl… Jeg vil stadig gå til opgaven 
med ydmyghed, men det synes jeg gennem tiden, at jeg har gjort i forvejen. Jeg synes vi godt kan det. 
Altså jeg synes det giver god mening,  at…. Jeg regner med, igen, at få nogle gamle garvede kollegaer 
og Y kigger også efter nogen med specialuddannelsen, så…. Altså det er anderledes, men jeg nok 
sådan lidt afventende, altså tiden må vise… men der hvor jeg måtte være i tvivl, der vil jeg jo……det 
har jeg igen altid gjort, altså spørge nogen andre. Der vil jo være læger eller sygeplejekollegaer, fordi 
det sådan set lige meget sygeplejekollegaer jeg har brugt gennem tiden, hvis jeg har været i tvivl. Så 
jeg tænker på den ene side, at det kan vi godt og det er fint på den måde, men det er også en ny 
opgave på den måde… eller både og, fordi jeg synes også, at jeg har siddet gennem tiden og 
egentlig…. altså vurderet selv på egen hånd og ment noget andet også, tænkt at patienten fejlede 
noget andet end lægen vurderede, altså så den uenighed har der egentlig også godt kunne være og 
så…. også ift. at være psykotisk, der har jeg da også synes, at jeg har haft nogle diskussioner gennem 
tiden, hvor det egentlig sådan… når nu du spørger mig og jeg har oplevet, at lægerne egentlig den vej 
rundt har…… haft svært ved sådan at lytte til sygeplejepersonalet, men jeg har oplevet nogen som har 
sagt; Det må jeg jo give ret i, selvom  det har været svært.  

 
Sp: Jeg kan ikke lade være med at tænke, at så lyder det lidt som om, at du ved at have valgt det er job 

virkelig har sat dig i et muligt krydspres? Nu har du faktisk mandat til hvis der kommer en patient ind 
og du tænker, at det her er en klokkeklar, nu tager jeg bare en af de nemmere, depression, tænker 
jeg umiddelbart og der kunne godt være nogen fuldstændig faste symptomer, som lige går efter alle 
algoritmer, der gør at du tænker; Det her er en depression, så vil du typisk ikke spørge en læge. 

 
Re: Nej, det regner jeg da ikke med at vi skal.  
 
Sp:  Men det giver dig jo et mandat, kan man sige, på en ny måde. Hvad tænker du om det? 
 
Re: Jeg tænker, at det er et stort ansvar. 
 
Sp: Kan du lide det? 
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Re: Jaa, joo, jamen jeg synes det er svært at svare på, fordi det er teoretisk på en eller anden måde, altså 

det er jo…… Jamen, fordi på en måde synes jeg det er ukendt område og på en måde synes jeg ikke, 
fordi jeg synes lidt, at det er det jeg egentlig har været præsenteret for i mit arbejdsliv, altså det her 
med at lave kliniske vurderinger og tage hurtige beslutninger meget på egen hånd i forvejen, men jeg 
kan godt, når du formulere det, så kan jeg jo godt se, altså at det bliver bundet op på en anden  
måde, altså der følger et stort ansvar med jo, men det her har jo nok ikke… Jeg har både tænkt over 
det og alligevel ikke tænkt over det. Jeg ved ikke helt hvor det fører hen. Det kan nok godt give mig 
noget uro, men altså ikke mere end det altid har gjort, jeg har altid været meget ydmyg overfor, at 
det er et stort ansvar og stå med et andet menneskes liv og det er jo det jeg synes jeg har gjort, 
uanset om jeg har været på kirurgisk eller psykiatrisk afdeling, det er et kæmpe ansvar, så jeg håber 
da, at jeg vil holde fast i hvis jeg er i tvivl og så kunne spørge andre til råds. Men ja… men der.. jeg ved 
det ikke helt endnu, for jeg synes jo stadig, at der er for lidt en tvist og Y siger; Lad os få en masse ind 
til kliniske vurderinger og B W holder lidt igen synes jeg, hvis jeg lægger nogen, hvor jeg synes det kan 
være tvivl om angst eller OCD eller personlighedsforstyrrelse, lad os se dem herinde, der er hans 
indfaldsvinkel ikke… eks. vi går, hvor han siger, at det er nok OCD’en, der vægter højest, men jeg kan 
godt forstå, at du er i tvivl. Altså der… så bliver det spændende at se om vi vitterligt får denne her…. 
Jeg nok lidt ulden, fordi at jeg har lidt svært ved at helt at se det stadigvæk, fordi at ja… jeg skal nok 
gøre mig nogle erfaringer om nogle år og om jeg så må konstatere, jamen, at det skal stadig igennem 
lægen eller om det er min egen suverænt helt egen vurdering, der kommer. Det er jeg faktisk lidt 
usikker på stadigvæk.  

 
Sp: Jamen, det kan jeg godt forstå.      
 
Re: Om det kommer til at ske i virkeligheden, sådan som vi forestiller os. Der er mange ubekendte 

faktorer, det synes jeg er lidt interessant.  
 
Sp: Spændende. 
 
Re: Ja, ja. 
 
Sp: Jeg er selvfølgelig med på, når det er sådan en startfase og derfor er det også interessant, jeg kan 

godt høre, at du har et billede af hvordan udviklingen kunne være, men det er jo i en startfase, så 
ingen ved jo helt præcist…. 

 
Re: Og stadig væk så synes jeg….  
 
Sp:    Hvad du tror at lægerne tænker omkring det? 
 
Re: Jamen det…… Jeg oplever ikke med de visitatorer, der kommer herind, de psykiatere, der kommer 

herind, at det sådan…… Jeg oplever ikke nogen åbenlys modstand eller skepsis, men det kan jo godt 
være, at de siger det ude omkring, men der ikke noget sådan der bliver…. Tværtimod har jeg 
oplevet…… Vi har jo denne her telefontid fra 10-13 og der har jeg sådan fået positive tilkendegivelser 
ift. at det er godt for både patienter og pårørende og praksislæger at få en forstående sygeplejerske i 
røret, som ved noget sådan bredt ude omkring. Altså jeg var ved at dø at skræk, da jeg skulle passe 
telefoner i starten, fordi altså jeg følte mig fuldstændig banket tilbage til novicestadiet, men der har 
jeg da oplevet nogle læger, som synes….. altså som åbenbart har lyttet og de får en god behandling, 
dem som henvender sig. Så på den måde tænker jeg, at de synes, at det er godt, at CVI leverer en god 
service til både psykisk syge og deres pårørende og til samarbejdspartnere ude omkring, altså det tror 
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jeg C og mig er meget skolet til, det her med samarbejde og gerne vil undersøge og gå i dybden og 
give en god behandling og udvise forståelse. Vi grinede lidt af det forleden dag, det jo lyder som et 
helt ”Tværs”-program, fordi at det sådan også er meget at rumme, sådan den vej rundt, men der er 
ikke nogen, der sådan åbenlyst har sagt; Det er godt nok mærkeligt, altså så skal de sige det bag om 
ryggen, altså det vi sådan har undret os over synes jeg sådan overordnet, det er jo de her klinikchefer, 
som af grunduddannelse selv er sygeplejersker, som har været skeptiske ude omkring, det synes jeg 
da er lidt interessant, men ja…. 

 
Sp:  Hvorfor tror du de er det egentlig? 
 
Re: Nå men, det ved jeg jo fra B. 
 
Sp: Nå jamen, jeg tænkte mere hvorfor du tror, at de er skeptiske? 
 
Re: Jeg ved det, jeg ved det ikke. 
 
Sp: Altså jeg det heller ikke… 
 
Re: Nej, jeg synes bare det er mystisk, men det her med domæner….. Der vil jeg nok lidt mere være 

afventende., altså det er ikke sådan at jeg….. Jeg spekulerer egentlig ikke så meget over det om de 
synes det ene eller det andet… Næ, det synes jeg ikke. 

 Altså det vigtigste for mig er jo at have A herinde, som gerne vil lære fra sig og gerne vil være 
sparringspartner og altså indtil laver jeg jo også kliniske visitationer sammen med ham og ja, så ved 
jeg ikke lige hvor det….. 

 
Sp: Nu bliver jeg bare nysgerrig… Når det foregår sammen med ham, hvordan foregår det så? Hvem fører 

ordet? 
 
Re: Det gør han og jeg ville også synes, at det var forvirrende at skulle sidde og tale med to, altså…. der er 

jo nogle få steder, bl.a. Kompetencecenter for affektiv lidelse de vil have henvisningen fra 
speciallæger, der giver det ligesom sig selv, så hvis der var en dag, hvor han ikke var der, hvor det var 
meningen, at C og jeg selv skulle tale med patienten og der var det også meningen, at vi også skulle 
drøfte med ham bagefter, fordi det var umiddelbart en patient, der skulle derover. Patienten 
dukkede så ikke op. Men igen…. så der vil jo være nogle ting i spil, som i hvert fald for nuværende 
kræver, at det er en speciallæge og fair nok, det har jeg ikke problemer med, altså det er ikke sådan, 
at jeg tænker grrr, lad os komme frem og det vil vi og sådan på den måde, men det er jo mere…. ja….. 
Jeg har da tænkt nogle gange, nå men hvorfor er det sygeplejersker de til en start har tænkt sig, men 
altså igen…. der er fuld opbakning fra direktionen og jeg mødte jo D over til store praksisdag, og så 
sagde han da også, at der fuld opbakning derfra og det er sådan det, der er mit udgangspunkt. Så må 
vi klø på og se hvad vi får kørt i stilling herinde, men indtil er det jo ikke så mange patienten vi ser, så 
der skal i hvert fald…. men det er jo også alt det her med udrednings- og behandlingsret der her 
kommer i spil, så der er jo rigtig meget….. 

  
Sp: Hvilken…. Jeg ved godt, at det et spring det her, men nu hvor du har haft alle mulige forskellige 

stillinger og nu har du søgt herind… Hvad betyder den løn du får? 
 
Re: Altså i forlængelse af at have fravalgt at være afdelingssygeplejerske, så har det da også været noget 

med, at jeg synes det har været forrygende underbetalt ift. alt det det krævede, så det har da 
betydning og da jeg søgte herind, der sagde jeg også, at jeg ville ikke gå ned i løn.  Så lønnen har da 
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betydning og Y har da også været inde og forhandle med fagforeningen om løntillæg og det synes jeg 
da også, altså med det ansvar, der følger med og netop ift. også hvad lønningerne er, når man altså… 
Uagtet hvad så er det svært at stige lønmæssigt som sygeplejerske, det er det nu engang, så jeg er da 
glad for at have fået et løntillæg med det ansvar, som jeg regner med følger med, så selvfølgelig har 
lønnen en betydning. 

 
Sp: Og det du siger er, at løn og ansvar, at der bør være en sammenhæng? 
 
Re: Ja, det synes jeg, men lige så meget anciennitet. Altså det er jo også ærgerligt at være i et fag, som 

altså… Det er jo både mig som sygeplejerske, men det er jo også i alle mulige andre sammenhænge, 
der synes jeg, at der skal være en sammenhæng der, men selvfølgelig skal det også være realistisk 
samfundsmæssigt set og på den måde, men…… Hvis jeg har talt om et løntillæg på 12.000 om året, så 
er der nogen i de private kredse, som har troet, at det var om måneden (haha, der grines), så der er 
stor forskel. 

 
Sp: Ja, det må man sige. Okay, jeg tror faktisk, at vi er ved at have været omkring. Så til sidst vil jeg bare 

lige stille dig to spørgsmål. Det er nogle ultra konkrete, hvor der kun er rigtige svar. 
 Hvor gammel du er, og det er udelukkende, fordi vi godt vil have en fornemmelsen om…. 
 
Re: 50. 
 
Sp:  Godt. Og så vil jeg også spørge om hvor mange år du har arbejdet som sygeplejerske, men det fandt 

vi så ud af. 
 
Re: Ja, 25 år, hvor jeg så kan trække de 20 dage i praksisfeltet vil jeg sige… 21-22 år…. 
 
Sp: Til sidst, bare lige, er der noget med den samtale, som vi nu har haft, hvor du lige nu tænker, at det 

har jeg egentlig også bare lyst til at sige? 
 
Re: Ja…… Jeg synes sygeplejerske er fantastiske. Jeg synes vi kan rigtig mange ting. Ja, det synes jeg 

faktisk.  
 
Sp:  Super, det var en fantastisk slutkommentar. Tak skal du have. 
 
 

SLUT 
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Interview LM3 

 

 
Sp:  Hvad fik dig til at blive læge? 
 
Re: Det er der ikke noget enkelt svar på. Der var nogle i familien, der havde forsøgt at blive læge og ikke 

blev det og det hed sig altid i familien, at det simpelthen var det vanskeligste og mest umulige fag, 
man kunne gå i gang med. Og noget tydede jo altså også på det – en slægtning blev faktisk læge, men 
praktiserede aldrig som sådan, men blev sådan naturformidler, videnskabsformidler, kan man sige, 
men interesserede sig aldrig for det lægelige. Så der var mange eksempler på, at det her var det mest 
vanskelige fag, man kunne gå i gang med. Så det blev så åbenbart det. 

 
Sp: Men, hvordan kan det være? Jeg synes det er spændende, at du sagde, det var det vanskeligste fag, 

men du valgte det? 
 
Re: Ja, og jeg har ikke noget klart svar på det og det var sådan set heller ikke den nemmeste vej, jeg 

valgte, fordi den gang var der jo ikke så mange forskellige slags studentereksamener, så jeg valgte at 
blive nysproglig student og det var jo sådan set ikke særlig smart, når man skulle være læge. Til 
gengæld var der så den gang nogle ved studiestart nogle fag, man kunne tage, så man fik læst op på 
det, der manglede. Det var jo så en del af studiet og tog så et halvt år ekstra for fysik og kemi.  

 
Sp: Men, da du begyndte på gymnasiet, havde du da besluttet, at…? 
 
Re: Nej, det tror jeg ikke og jeg ved egentlig ikke, hvornår beslutningen sådan rigtig blev taget. 
 
Sp: Var der andre ting, du overvejede? Altså andre karriereveje? 
 
Re: Nej, ikke rigtig. Jeg troede jo sådan set, at de matematiske fag var lidt lukket land, fordi jeg altid har 

været dårlig til regning, men den gang troede jeg måske, at matematik det var regning og det er det 
sådan set ikke og jeg er ikke speciel dårlig til at tænke matematisk, men jeg er ikke god til 
hovedregning, især ikke med de små tal og det var jo den gang, der var man jo ikke mere oplyst i 
denne verden, end at det var sådan enten eller, sort-hvid, så når det ikke var det ene, så var det det 
andet. Men jeg er ikke nogen ørn til sprog, så det var ikke rigtig set, at når man ikke kunne blive 
matematisk student, så kunne man blive sproglig, men det lå i virkeligheden slet ikke for mig og ligger 
underligt nok ikke for mig. Sprog er jeg ikke vanvittig god til, selvom jeg har beskæftiget mig meget 
med det gennem årerne, men det er ikke nogen nem vej til sprog. Så det var egentlig på mange 
måder et forkert valg, men det blev så valget ikke desto mindre og så var det jo altså udfordringer og 
når udfordringerne er store nok, så bliver det til noget. Man kan godt sige, at propagandaen fra 
familien, som det jo i virkeligheden var, var måske nok med til at sige, jamen så var det det, jeg ville. 
Propagandaen i familien gik også imod militæret, fordi det mente familien ikke, ikke fordi de havde 
noget imod militæret, men de mente, at det der, det ville nok ikke være noget for mig. Ikke desto 
mindre har jeg gjort karriere i militæret i reserven og sådan blev det. Så, måske kan man sige, at det 
var sådan lidt ”Rasmus-modsat” tænkning, at når de sagde, at det ikke skulle være det, så blev det 
det – måske! 

 
Sp: Spændende. Så, da du gik ind i faget, lægefaget, hvad tænkte du så om det? 
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Re: Det er helt givet, at forestillinger om, hvad man kunne udrette og det var så føret meget, meget 
senere, at jeg kunne se, at karrieremulighederne på det tidspunkt var meget problematiske. I 
virkeligheden var det lige i sidste øjeblik, at jeg fik startet studiet, fordi på det tidspunkt, da jeg 
startede, det er snart 50 år siden, der var der stadigvæk fri adgang til de videregående uddannelser, 
universitetsuddannelserne inkl. lægestudiet. Men kort efter blev der og måske allerede året efter, det 
kan jeg ikke huske, indført adgangsbegrænsninger. Det havde faktisk ikke været godt for mig, fordi 
min studentereksamen var ikke brillant og langt dårligere end min lægeeksamen, så det havde ikke 
været særlig smart. Så på den måde var jeg lidt heldig og på den måde kan man sige, at jeg har været 
heldig at komme igennem både studiet og uddannelsen på det rigtig tidspunkt, for senere hen blev 
det jo fuldstændig umuligt stort set at komme igennem speciallægeuddannelse, men jeg slap sådan 
rimeligt smertefrit igennem og både jo altså studiet, men altså også speciallægeuddannelse og fik 
ansættelse, hvilket jo slet ikke var nogen selvfølge, da jeg først blev færdig. 

 
Sp: Nå, altså situationen var en anden? 
 
Re: Den var fuldstændig anderledes, end den er i dag. Der var lægeoverskud og der var nåleøje, man 

skulle igennem for at komme ind i speciallægeuddannelsen og mange, især de årgange, der kom lige 
efter mig. De var nødt til at tage deres speciallægeuddannelse i udlandet, i Sverige og Norge ikke 
mindst. Det gjorde jeg ikke og jeg gled sådan set rimelig nemt igennem.  

 
Sp: Hvad fik dig til at vælge psykiatrien? 
 
Re: Det tror jeg så til gengæld lå rimelig klart relativt tidligt, at hvis det skulle være det, så skulle det være 

sådan noget med de mere menneskelige aspekter, mere end det håndværksmæssige. Ikke fordi jeg 
egentlig ikke synes, at det håndværksmæssige var meget sjovt, for det gjorde jeg, og …. 

 
Sp: Når du siger håndværksmæssige, hvad ….? 
 
Re: Kirurgi f.eks. 
 
Sp: Ja, ok, for jeg sidder og gør mig forestillinger. 
 
Re: Kirurgien er jo sådan det rigtige håndværksfag og det syntes jeg egentlig var meget sjovt og jeg har 

også i min karriere været ansat på en kirurgisk afdeling, jeg har faktisk været meget mere kirurg og 
meget mere somatiker, end man er nu om dage. Halvanden år eller sådan noget var jeg kirurg og 
fungerende 1. reservelæge. Det var så ude i provinsen, eller provinsen, det var i Hørsholm, så 
længere var det ikke væk. Men der havde man jo nogle helt andre sygehusstrukturer og man havde jo 
også nogle helt andre stabsstukturer, som jo indebar, at slutstillingerne ikke hang på træerne. Det var 
jo sådan set det, det var det største problem, når man nu først var kommet igennem 
speciallægeuddannelsen, det var så slutstillingen, fordi stabsstrukturen var sådan, at der var på 
enhver afdeling, sygehusafdeling, i landet, der var der måske to overlæger og så var resten at 
lægestaben yngre læger enten under uddannelse eller i 1. reservelægestillinger, som de enten ikke 
var kvalificerede til, fordi de ikke egentlig havde speciallægeuddannelsen, men hang fast i, fordi de 
ikke kunne komme videre eller som de vandrede til fra den ene til den anden stilling og overlevede i 
årevis i 5-årige 1. reservelægestillinger. Det blev fuldstændig ændret senere og hele stabsstrukturen 
blev totalt vendt op og ned og det var efter den berømte yngre lægestrejke i 1981, at stabsstrukturen 
blev ændret. Yngre læger var jo voldsomt imod at få, hvad der var i realiteten, en 
sygeplejeoverenskomst trukket ned over hovedet af flere grunde, men af grundene var, at man 
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arbejdsgiverne ville være så totalt tåbelige at give os sådan en overenskomst, som jo ikke kunne 
undgå andet end at føre til, at man ville skulle ansætte rigtig, rigtig mange læger på hospitalerne. 

 
Sp:  Når du siger, for at forstå det, når du siger en sygeplejeoverenskomst få trukket ned over hovedet, 

hvilke elementer, eller hvad er det, der gør …..? 
 
Re: Det var jo 37 timers arbejdsugen, kan man sige, hvor vagterne blev indregnet i arbejdstiden. 
 
Sp:  Hvordan var det tidligere? 
 
Re: Ja, da havde man jo en 37 timers arbejdsuge og så havde man vagter, der blev honoreret ved betaling 

efter gennemsnitsbelastning på vagterne, så havde man sådan nogle vagtklasser, som man fik 
betaling efter, afhængig af hvor meget arbejde, der var på den pågældende. A, B, C og D hed det og 
så kunne det hedde D+ og det var alt efter belastningsgraden af vagten og det fik man så udbetalt, så 
vagtarbejdet indgik altså ikke i den ugentlige arbejdstid, hvilket jo betød, at den ugentlige arbejdstid 
selvsagt blev meget, meget mere end 37 timer. Så man fik jo altså meget mere arbejde ud af lægerne, 
men lægerne fik også til gengæld meget, meget mere uddannelse for pengene kan man sige, så i 
løbet af vores uddannelsesår, som jo strakte sig over mange flere år, end de gør i dag, kan man sige, 
hvor uddannelsesforløbet er presset ned med 4 års regel og nu om lidt 5 års regel, altså vores 
uddannelse strakte sig over rigtig mange år på den måde og der var rigtig meget uddannelse i det, 
fordi i hvert fald indtil, at overenskomsten, 1981 overenskomsten, kom til, blev implementeret. 

 
Sp: Hvad tror du vægtede mest så, fordi jeg vil godt høre, før 1981, ret mange timer om ugen, altså hvor 

du ligesom er på arbejdet, tilknyttet arbejdet, også væsentlig større løn, sådan som jeg hører det, 
efter 1981 med 37 timer og mindre løn. Hvad tror du, der betød mest? Økonomien eller timerne? 

 
Re: Det kommer jo an på, hvem man spurgte ikke. 
 
Sp: Ja, sikkert. 
 
Re:  Fordi i den sammen bliver medicinstudiet og lægegerningen i tiltagende grad et kvindedomineret fag 

og kvinderne, som jo gerne vil være funktionærer, de blev funktionærer, altså faget blev 
funktionaliseret, så det blev et funktionærfag og det var der jo nogen, der var glade for. Og samtidig 
tabte, mistede faget jo prestige, som det jo altid gør, når man bliver funktionær i stedet for. Den 
udadvendte professionalist, vi blev funktionærer og det gik ud over en helt masse ting, men det gode 
var jo, at det kunne forenes med børn og familieliv og alt sådan noget. Uddannelsen blev dog 
dårligere. 

 
Sp: Så hvis du skulle vælge, hvilken før 1981 eller efter 1981, synes du ud fra din måde at se lægefaget 

på? 
 
Re: Ja, altså man kan jo ikke skrue tingene sådan tilbage, men.. 
 
Sp:  Nej, men hvis man nu siger man.. 
 
Re:  ..det er da klart, at jeg ville ikke have undværet den baggrund, den faglige baggrund, som den 

arbejdsform og uddannelse, som jeg har gået igennem, gav. Det ville jeg ikke. Den giver en baggrund, 
som ingen jo får i dag, kan man sige. 
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Sp: Ja. 
 
Re: Men som man måske, som nogen måske sige, heller ikke skal bruge. 
 
Sp: Ja....... Hvad har du sådan et arbejdsmæssigt forbillede? 
 
Re: Ja, altså det har jeg. Min uddannelse har jo været præget af, at jeg jo i virkeligheden kun har været 

ansat på ret få afdelinger og kun her i Region Hovedstaden. Det længste jeg har været væk, har været 
på Sct. Hans i Roskilde, men jeg har været ansat på de store københavnske afdelinger og det var jo 
der de store psykiatriske koryfæer var og de blev så på mange måder forbilleder på hver deres måde. 
På Kommunehospitalet Joseph Wenler, som jo blev min skæbne, kan man sige, at jeg på den afdeling 
både var student, reservelæge og administrerende overlæge, nemlig efter Wenler, da han døde og 
Wenler havde været absolut et fagligt fyrtårn, ligesom også at Afdeling O’s læger var faglige fyrtårne, 
fordi jeg var på det tidspunkt, jeg havde min uddannelsesstilling på Afd. O, Riget og der var alle de 
store faglige fyrtårne, Rafaelsen og Hertoft og Vanggaard var der alle sammen på det tidspunkt, så 
det var jo altså en afdeling, som var helt unik. 

 
Sp:  Hvad skal der til for, at man er et fagligt fyrtårn? Altså, ja man er faglig, men kan du sætte lidt flere 

ord på? 
 
Re: Man skal jo være en figur, der vil noget med faget og bringer faget videre på en eller anden måde og 

det skal være den videnskabelige tilgang, der skal styre den faglige udvikling, men man skal jo altså 
også på en eller anden måde tegne faget og være anerkendt for det, man så siger. Der er jo mange, 
der forsøgte måske at tegne faget, men slet ikke var anerkendte. Så med andre ord, så blev der jo 
skoledannelser, der er der jo langt mindre i dag i faget, men det var der jo dengang tydeligt. 
Kommunehospitalet, Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital var jo de tre faglige flagskibe – hver på 
deres måde og især i egen optik var Rigshospitalet og Kommunehospitalet hver for sig i egen optik 
klart de eneste, der kunne komme på tale til overhovedet at være fyrtårne. Bispebjerg på det 
tidspunkt var ikke anerkendt i nær samme grad. 

 
Sp: Er det…., hvad skal der til, er det forskning, der skal til? Er det noget andet, der skal til? 
 
Re:  Ja, og sådan en god portion krukkeri, kan man vel sige. 
 
Sp: Okay! 
 
Re: Det var jo faglige krukker, de der om noget. Altså både Riget og Kommunehospitalet, hvor jo det i 

virkeligheden var Fini Schulsinger, der var den, der tegnede butikken som professor, men ham havde 
jeg aldrig noget forhold til, fordi han altid havde orlov og i hvert fald i de perioder, jeg var ansat på 
afdelingen, var han der sådan set ikke og da jeg blev overlæge, var han jo imellem tiden blevet 
overlæge på Hvidovres nyoprettede psykiatriske afdeling.  

 
Sp:  Okay. Så, hvis vi nu kommer tilbage til dig, hvad er en god arbejdsdag for dig? Jeg ved godt, at det er 

lidt af et spring, men.. 
Re: En god arbejdsdag, det er en arbejdsdag, der budt på faglige udfordringer. 
 
Sp: Og hvad er en faglig udfordring? 
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Re: Det kan være mange forskellige ting, ikke. Men det er i hvert fald noget, hvor man kan sige, at det her 
kunne man ikke bare have sat en anden til – en reservelæge til. Det betyder jo i en dag, der i 
tiltagende grad er optaget af almindelige, dvs. produktion og patientbehandling, den kan godt 
komme til at savne faglige udfordringer, men så vil der være nogle andre ting, f.eks. nogle 
konferencer, hvor man kan bidrage med noget ift. det øvrige personale og ikke mindst de øvrige 
kolleger. Og hvis det lykkes at bringe noget faglig viden videre, så har det været en god dag. Og faglig 
viden for mig er jo ikke bare den psykiatrisk faglige viden, den er betyder meget og det er også vigtigt 
at følge med i litteraturen, så vidt det kan lade sig gøre. Det er også alle de hjørner af faget, jeg har 
beskæftiget mig med og de er mange og også sådan noget af det lidt nicheprægede, 
videnskabsteorien var en af nicherne, som jeg beskæftigede mig med i årevis, hvor jeg var ansat på 
Københavns Universitet - eller i virkeligheden var jeg slet ikke ansat, jeg var jo bare timelærer, 
forelæser i videnskabsteori. Det var sjovt og det var meget udfordrende og det var en lidt uventet, at 
den opgave kom til mig. Det var et område, jeg sådan set skulle udvikle R. Mosenberg(navn??) havde 
haft opgaven, men så flyttede han til Århus og så fik jeg opgaven bagefter og skulle ligesom bygge 
videre på temaet psykiatri og videnskabsteori. Det er meget, meget spændende, det har jeg ikke 
sluppet.  

 
Sp:  Så, hvad ser du ift. det job, du har nu – hvad oplever du, hvornår ville gå hjem, når du har fri og enten 

sige: ”Sikke en møg dag” eller ”sikke en fantastisk dag”? 
 
Re: Ja, det er især det varierede og de mange forskellige opgaver, der kræver meget forskellige 

kompetencer, det tiltaler mig. Altså det at skulle sidde og lave det samme hele tiden, det keder mig, 
men det keder mig ikke at lave noget andet hele tiden, også selvom jeg bliver afbrudt hver 5. sekund. 
Så varierede opgaver, som både kan kræve noget teknisk udfordring f.eks. computere, som ikke 
fungerede, det har jo underligt nok været en af de kompetencer, jeg har erhvervet undervejs og er 
blevet brugt til, men selvsagt også andre opgaver. Så den varierede dag, der har budt på uventede 
ting og opgaver, det er en god dag. Det uforudsigelige, hvis man kunne forudse det hele, når man gik 
hjemmefra, så ville det ikke være nær så sjovt. 

 
Sp: Så er der, på et lidt højere plan, nogle værdier, der er vigtige for dig på din arbejdsplads? 
 
Re: Det er der sikkert, men jeg har aldrig været særlig fascineret af det der værdibegreb og i 

virkeligheden hænger det mig ud af halsen. 
 
Sp: Godt svaret! 
 
Re:  Fordi det blev skamredet en overgang. Vi havde jo i årevis tilbage i HS-tiden, der skulle psykiatriske 

afdelinger være værdibaserede ledelser og jeg ved ikke hvad. Det var hele den proces for nu at brug 
et andet hadeord – omkring værdidiskussionen, den var uudholdelig. Og fordi værdibegrebet er jo 
selvindlysende et eller andet sted. De værdier, man når frem til, er selvindlysende, fordi den 
modsatte værdi aldrig kunne komme i spil, så det er jo altid godt, ja det er godt at være og det 
modsatte er sådan set ikke godt, nej men det vil heller ikke komme i spil, så det er altså udelukkende 
en opremsning af tomme selvfølgeligheder. 

 
Sp: Men hvordan har du det så med det,…(hak i optagelsen på 24:30)……………, der ikke har nogen 

værdier? 
 
Re: Nej, nej. Men jeg mener heller ikke, at det betyder noget som helst, for de er virksomheder. Det er 

sådan salgsslogans, man forsøger at profilerer sig lidt på, man gør jo ikke meget for at leve op til dem, 
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når det kommer til stykket. Respekt, er jo en af vores værdier på PC København – ja, gud fader, altså 
ville disrespekt, det ville jo aldrig kunne sælge nogle varer i sådan et fag, men det ville det jo ikke 
nogen steder. Så det handler jo om sådan nogle kvindelige plusord, altså det er typisk det, det 
handler om. De maskuline værdier, hvis det endelig skulle være det, som jo har noget med 
produktion og effektivitet, de er aldrig i spil. 

 
Sp: Så hvis jeg kom og spurgte dig, vi skal have lavet er værdisæt for CVI, vil du være med? Hvordan 

reagerer du så? 
 
Re: Så tror jeg måske nok, at jeg ville sige, at jeg kunne finde på noget andet at lave i mellemtiden. 
 
Sp: Ja! 
 Hvordan har du det så med noget andet, der er oppe i tiden, at der er nogle mål for en arbejdsplads? 

Hvad tænker du om det? Kan du lide, at der er nogle mål, der hvor du arbejder? 
 
Re: Det kommer an på, hvad man mener med mål. Altså, det kan jo være meget fornuftigt at vide, hvor vi 

styrer hen, men i virkeligheden er det jo slet ikke sikkert, at vi selv styrer og hvis vi ser på udviklingen 
af den her arbejdsplads her i de 2 år, eller hvor meget det nu er, vi har fungereret, 3 år snart – ja, så 
var det jo ikke til at se, da jeg kom her, hvor vi ville sidde i dag og være på vej hen. Det ville bare ikke 
overhovedet have været i nærheden af noget, jeg havde forestillet mig.  

 
Sp: Kan du sige lidt mere om det? Eller, hvad havde du forestillet dig? 
 
Re:  Jeg havde ikke forestillet mig, at denne her arbejdsplads ville udvikle sig på den her måde i løbet af så 

kort tid. Det er jo…. og det havde. . det er jo ikke egne mål, der har styret den derhen. Det er nogle 
udefra kommende vilkår, som var helt umulige at se på det tidspunkt – der var ingen, der kunne se 
det komme, men da det kom, så syntes jeg da, at det var fantastisk og spændende. Og så kan man 
måske sige, at så kan det måske være meget fornuftigt, at man så har prøvet at lave noget målstyring, 
men i virkeligheden er det jo nogle andres mål, der er mere vigtige, end hvad vi selv tror, er vores 
mål. Jeg mener, at mål, det er noget, der bliver styret udefra i vidt omfang – det er et vilkår et eller 
andet sted.  

 
Sp: Sætter du mål for dig selv, når du går på arbejde? 
 
Re: Nej, det gør jeg ikke. Ikke sådan bevidst i hvert fald. Heller ikke ubevidst for jeg tror ikke på, at der er 

noget, der hedder ubevidst, hvis det skal være sådan. 
 
Sp: Fniser – Undskyld, jeg grinte, det var bare lidt – nej, det ville du så heller ikke kunne svare på, hvis det 

er ubevidst, kan man sige.... 
 
Re:  Nej, der er ikke noget, der er ubevidst, altså det var noget freudiansk vås, der skulle forklare en 

psykologisk teori, som jo nogen stadigværk hænger fast i – dog mindre og mindre.  
 
Sp: Hvad betyder det for dig at have et arbejde, … hvor meget indflydelse vil du gerne have på dit 

arbejde? 
 
Re: Jeg vil gerne have indflydelse. 
 
Sp: Ja, på hvilken måde? 
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Re: Faglig indflydelse og blive spurgt, det er sådan set vigtigt for mig. Hvis ikke jeg bliver spurgt, så finder 

jeg på noget andet at kaste mig over. 
 
Sp: Hvad vil du spørges om?  
 
Re: Ja, altså – jeg havde nær sagt, hvad som helst, men altså, den faglige indflydelse betyder meget, men 

magt betyder ikke noget og selvom jeg har den, bruger jeg den ikke. Men indflydelsen, den betyder – 
det værste, der kan ske, er at placere mig på en post, hvor tingene bare sker uden om og uden jeg har 
den ringeste indflydelse på, hvad der sker. Det var jo til en vis grad ved at ske nede på DPC på 
Strandboulevarden efterhånden og derfor blev det også mindre morsomt at være der. Og derfor 
mere attraktivt at være herude, men det var jo helt tilfældigt, at jeg havnede her – det var slet ikke 
noget, jeg havde set komme eller forberedt på eller haft som mål. 

 
Sp: Øhm – ja, for hvad ville typisk få dig til at søge et andet job? 
 
Re: Jamen, jeg har jo aldrig søgt et job. Altså, antallet af jobs, jeg har søgt i mit liv.. 
 
Sp:  Du bliver headhuntet! 
 
Re: Ja, jeg har søgt to job i mit liv, som jeg ikke har fået og som jeg egentlig syntes, jeg skulle have haft. 

Det ene job, der var der to ansøgere og den anden fik jobbet, men blev aldrig ansat, så det var noget 
værre rod, så der var ingen af os, der fik jobbet og der skete en helt masse andet på den arbejdsplads 
senere hen. Det andet job, som jeg ikke fik, ja det var – det var nok godt, at jeg ikke fik det, fordi så 
havde min karriere ændret sig helt. 

 
Sp: I hvilken retning? 
 
Re: Den var gået ud af en tangent, som jeg i virkeligheden ikke ville have syntes om. Altså, det var et 

skæbnens held, at jeg ikke fik det job – det var godt, jeg ikke fik det. Det er jeg helt overbevist om. 
 
Sp: Var det et lederjob? 
 
Re: Ja, det var det. Dengang hed det vel en ledende, nej – det hed en administrerende overlæge. Det var 

den anden også. Men det var i virkeligheden udmærket, fordi det havde været ”dead ends”, hvilket 
jeg ikke kunne se dengang, men det havde det været. 

 
Sp: Pga. ? 
 
Re: Fordi, der ikke havde været den udvikling i det, det – så var jeg havnet i et eller anden område, som i 

hvert fald ikke i første omgang ville have budt på de udfordringer, som jeg havde behov for. Men man 
kan sige, hele min karriere er jo en lang, lang karriere, som starter i Københavns hospitalsvæsen og 
bringer mig rundt Københavns hospitalsvæsen, fordi afdelingerne ændrer sig og oprettes og 
nedlægges og flyttes og gøres ved, så det er.. alle de stillinger søgte jeg ikke, jo – jeg har søgt en. Den 
første stilling som 38-årig og det var sådan set en tidbegrænset stilling, men så blev den så fast og 
den søgte jeg vel så, da den blev fast. Og så var det vel en lang ansættelse, hvor det hele blev flyttet 
rundt inkl. det at komme tilbage til Rigshospitalet, fordi det var også en omflytning af nogle 
optageområder og flytning af noget distriktspsykiatri på det tidspunkt og ja. 
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Sp: Hvad tænker du så egentlig om det job, du har nu? Det gjorde mig lidt nysgerrig, du havner her ved 
en tilfældighed – ville du heller ikke have havnet her? 

 
Re:  Nej, nej, på ingen. Jamen tilfældigheder kan jo være rigtig gode og det har de da været i min karriere. 

Det meste af det jeg er havnet i, det er jeg havnet i ved tilfældigheder, men nu kan man selvfølgelig 
sige, at de faglige forudsætninger var der og det var de f.eks. også i videnskabsteori, selvom det var 
en tilfældighed, at jeg havnede der. Det var en tilfældighed til en vis grad, at jeg startede i 
misbrugsområdet og det gjorde jeg sådan set, fordi jeg havde lavet det, der dengang hed licentiat 
afhandlinger, nu hedder det ph.d. afhandlinger, inden for et område med misbrug, hvor jeg havde en 
meget god lærermester. Så derfor havnede jeg der i første omgang, men på den måde kan man jo 
sige, at de faglige forudsætninger for at tage imod tilfældighedernes udfordringer, de var der sådan 
set og det var måske også det, der gjorde, at jeg alligevel havnede i de der stillinger, som jeg er 
havnet i. 

 
Sp: Nu ved jeg, at I skal til at have klinisk visitation her nede, men har det betydning for dig, om du ser 

patienter eller ikke ser patienter? 
 
Re: Ja, altså delvist, for det ville jeg måske have troet, før jeg startede her, at det var vigtigt at se 

patienter. I virkeligheden tror jeg den fejl, jeg har gjort og sikkert også mange af de øvrige visitatorer 
har gjort, er, at det at sidde med papirvisitationen i virkeligheden er ganske fagligt udfordrende og 
kræver ligesom, at man ser patienten for sit indre billede på en eller anden måde og forudsætter en 
enorm klinisk erfaring, som man trækker på. Så på den måde kan sige, at det kompenserer lidt for 
det, at patienten ikke er der selv og der er nogle af de patienter, jeg har set her ude i klinisk visitation, 
hvor jeg – man kan måske ikke sige, jeg blev skuffet, men jeg tænkte, at det vidste jeg jo sådan set 
godt i forvejen, når jeg så på henvisningen, at det var der, det landede, bortset fra faktisk en af 
patienterne, vi havde her forleden dag, for det havde jeg ikke regnet med, at den ville lande der. Så 
nogle overraskelser er der og det jo også fagligt udfordrende, så det er ikke en vigtig forudsætning for 
jobbet, at patienterne her, men det er faktisk en – giver en øget bredde i opgaven. 

 
Sp: Hvad, nu hvor vi netop er ved de kliniske visitationer, hvad tænker du om, at sygeplejerskerne, der er 

hernede lige nu, sådan som jeg har forstået det, så har de den kliniske visitation sammen med dig. Er 
det ikke rigtigt? 

 
Re: Ja. 
 
Sp: Men fremadrettet skal de også selv tage nogle af patienterne? 
 
Re: Ja og det..øh 
 
Sp: Hvad er dine tanker omkring det? 
 
Re: Jamen, det skal nok gå, men de skal jo, de skal blive gode og de skal lære opgaven og de skal 

introduceres godt og trænes godt og de skal lære, hvilket også kan lade sig gøre, at have blikket på 
noget andet hos patienterne, end sygeplejersker ligesom er uddannet til. Sygeplejerskerne er jo 
uddannet lidt til at vurdere patientens behov og sørge for at kunne beskrive og helst også 
imødekomme det. Her er behovet jo meget specielt, fordi det er behovet for en behandling og 
dermed dybest set jo en diagnostik, så det er diagnostikken og det patienten fejler, der bliver 
styrende for, hvad det er, vi skal tilbyde patienten og det skal man lære, det meget fokuserede blik på 
patienten. 
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Sp: Så hvordan er det, du kigger? 
 
Re: Øh.. 
 
Sp: Altså det jeg tænker, det er, ja, jeg er med på, at der er forskel på den rolle, som sygeplejerskerne 

traditionelt har og nu skal de lave noget diagnostik. Men hvad er det for nogle egenskaber, man skal 
have? Hvad kræver det for, at man kan diagnosticere? 

 
Re: Det kræver en uddannelse i det og det kræver, at man øver sig at se tingene i den rækkefølge, der 

hedder, vi starter med diagnosen og så ser vi på løsningen derefter. Det kan ikke nytte noget, at vi 
starter med at se på løsningen, selvom vi godt kan se, at patienten kunne have brug for rigtig meget 
hjælp og støtte. Altså, man kan sige, den traditionelle sygeplejeopgave, det kan man vel sige, er 
hjemmeplejen og sygepleje på et plejehjem, ikke sandt – som jo også var den traditionelle opgave på 
hospitalerne i gamle dage, men det har jo ændret sig efterhånden. Men opgaven det er mere at se på 
patientens behov, end på hvad patienten fejler. Patienten kan fejle mange forskellige ting, men i 
mere eller mindre grad have nogle de samme basale behov og når vi imødekommer dem, så har vi 
gjort det, vi skulle, uanset hvad patienten fejler. Sådan vil der være mange, der tænker, og med fuld 
ret. På den opgave er det da helt rigtig at se sådan, men det er ikke det, der er opgaven, der er det 
opgaven at se på, hvad er det, der styrer det forhold, at der er noget patienten ikke kan eller har 
nogle problemer med, hvad er det, der styrer – det er sygdommen. Det er sygdommen, der styrer og 
det er sygdommen, det starter med og det er sygdommen, der forårsager de sociale og andre 
konsekvenser, så vi ser det som en årsagssammenhæng. Hvis vi kan helbrede sygdommen, så er det i 
hvert fald forudsætningen for, at vi også kan hjælpe patientens sociale og menneskelige behov. 

 
Sp: Så er der nogle eller er der nogen patienttyper, hvor du tænker, at de ville ikke være egnet til, at 

sygeplejerskerne visiterede dem eller så på dem eller skulle stille diagnoserne for dem? Tænker du, 
ser du nogle skel, der kunne være? 

 
Re: Altså, det ved jeg egentlig ikke. Det er ikke sikkert, der er nogen klare skel. Men det er ikke sikkert, at 

der på patientens diagnose er nogen klare skel, det er ikke sikkert. Vi vil alle sammen kunne blive 
forført af en given patient, om jeg så må sige og det er ikke forbeholdt nogen bestemt 
personalekategori. Så jeg er ikke sikker på, at det angår det diagnostiske så meget, der kan man nok 
lære den professionelle tilgang. Det er vel også det, man tænker i 1813, som jo er en diskussion, der 
på mange måder kan gentages eller i hvert fald, der er nogle aspekter af den, der kan. 

 
Sp: Men tænker du, at alle kan lære at diagnosticere? Altså, hvis man har ….? 
 
Re:  Hvis man har interesseren for det. 
 
Sp: Mmh! 
 
Re: Det er jo heller ikke alle læger, der har den der, hvad skal man sige, knivskarpe skelnen mellem 

diagnose og behandling, praktiserende læger har det ikke nødvendigvis så skarpt. Det er man sådan 
set også nødt til at lære dem, at der er nogle ting, de bliver nødt til, i hvert fald ikke mindst i 
psykiatrien, at blive gode til og det er at fokusere på diagnosen som det første og behandlingen som 
det næste og ikke i omvendt rækkefølge. 

 
Sp:  Ja, det kan jeg godt følge dig i. 
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 Hvordan finder man ud af, om en person har lært at diagnosticere? Kan man det? 
 
Re: Ja, ja. Det tror jeg bestemt. Altså, man skal jo undervises i psykopatologien og forstået 

psykopatologien og forstået, hvordan vores diagnosesystem hænger sammen og allerhelst jo også 
helst have en forståelse af historikken i det, som jo ikke er uden betydning. Det er måske her, at – det 
er måske lidt rigeligt at stille det som krav, men det er jo noget, vi gerne vil stille som krav til lægerne 
og til de kommende speciallæger og det er nok noget af det sværeste at lære - altså historikken i det. 
Hvorfor er vores diagnosesystem lige havnet der, hvor det er nu og hvorfor er det i virkeligheden kun 
en foreløbig slutsten, vi har her med vores nuværende diagnosesystem? Men det er der jo en 
historisk forklaring på og det relative i diagnosen bliver man også nødt til at forstå. At diagnosen, som 
vores diagnosesystem er bygget op, er en konstruktion. 

 
Sp: Men siger du, nu bliver jeg bare lige nysgerrig. Siger du på den ene side, at hvis man er 

sundhedsfaglig og man virkelig har interessen, man brænder for gerne at ville lære diagnostik, så kan 
man lære det. På den anden side synes jeg, du kommer med en beskrivelse af, at det muligvis er 
noget af det mest komplekse overhovedet i lægevidenskaben det at lære at diagnosticere? 

 
Re:  Ja, joh, det er rigtig nok. Det kommer jo lidt an på, på hvilket, altså hvor – jamen, jeg tror, man kan 

lære ganske meget og til brug for den her opgave, der kan opgaven nok også afgrænses, altså, det 
bliver først svært, når vi er ovre i den dybere differential diagnostik og ikke mindst mellem somatik og 
psykiatri, men det er jo ikke det, der er opgaven her og det behøver vi jo ikke at bringe i spil og så dog 
alligevel, fordi, der vil jo være nogle af de her, formentlig nogle af de patienter, som vi får 
præsenteret her, som faktisk fejler noget andet, end det, vi tror, de fejler og det er der jo så ikke 
andet at sige til, end at, hvis vi så i det mindste så bare får sendt dem et sted hen, hvor man så kan 
finde ud af, hvad de fejler i virkeligheden, så er alt jo sådan set også godt og så er vores opgave også 
løst. Så det er ikke sikkert, at vi når ned og skal nå ned, på nogen måde ned i diagnostikken, fordi det 
er jo ikke - en visitationsopgave er jo ikke en diagnostisk opgave, men den hviler alligevel oven på en 
forståelse af det diagnostiske. Altså, er vi det ene eller andet sted i faget? Det er jo den diskussion, 
der har ændret sig gennem årerne og det er jo nogle andre ting, vi sidder og diskuterer i dag, når vi 
snakker diagnostik og sygdomsklassifikation, end vi gjorde, da jeg var ung, hvor det jo helt var 
afgørende, at, er denne patient neurotiker eller ikke-neurotiker eller har denne patient en reaktiv 
depression eller en endogen depression, det kunne man jo bruger timer til at diskutere. Den 
diskussion er fuldstændig forsvundet og det er den jo, fordi vores diagnosesystem er lavet om, og det 
er os, der har lavet om, altså, hvordan sandheden er omkring den sag, det er irrelevant ift. den måde 
at diagnosticere på, som vi nu har valgt at diagnosticere på. Men det er ikke irrelevant, hvis man 
tænker som jeg inde i mit hoved, nemlig at der er en sandhed omkring sygdomme, altså, at 
sygdomme er udtryk for en virkelighed i naturen i en eller anden forstand. For hvis det er rigtig, så er 
der jo altså et sandt svar, men opgaven er ikke at lede efter det sande svar på den måde i 
diagnostikken og hvad værre er, vi gør det heller ikke – eller sagt på en anden måde, vi burde i langt 
højere grad, ikke mindst i forskningen burde vi i langt højere grad lade være med at tage vores 
diagnosesystem for givet, fordi det er sandsynligt, at det diagnosesystem begrænser os i vores 
forskning mere, end det hjælper os. 

 
Sp: Det er jo en spændende betragtning og lidt større… 
 
Re: Ja, den er lidt svær, men der er vis forståelse for det nogle steder. Men ikke desto mindre kan man 

sige, at al forskning herunder også klinisk forskning tager udgangspunkt i vores diagnosesystem, men 
eftersom vores diagnosesystem er noget, vi selv har fundet på, så må vi jo sige, at de diagnostiske 
kategorier, vi afgrænser vha. vores diagnostiske definitioner, der er ikke udtryk for nogen sandhed og 
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hvad får man mon ud af at behandle noget, vi har opfundet med noget medicin, som vi også har 
opfundet. Det var måske en dårlig måde at sige det på? Men det jeg mener, er, at når vi behandler 
med medicin, så må vi have en bagvedliggende forestilling om, at medicinen gør noget ved 
sygdomsmekanismen og at sygdomsmekanismen er det, der producerer sygdommen. Følgelig, så kan 
vi jo sige, at hvis vi starter med at have defineret sygdommen, så er det ikke sikkert, at den er 
produkt, altså sådan som vi definerer den, er det ikke sikkert, at den er et produkt af nogen som helst 
entydig sygdomsmekanisme og at det derfor er meningsløst at lede efter biologiske markører eller 
korrelater bagved de diagnostiske kategorier, som vi har opfundet. Og den erkendelse, den er der 
altså nogle, der er ved at gøre og så er der også nogle, som ikke har gjort det, men når vi får de meget 
tidvist forvirrende resultater af ikke mindst klinisk forskning, så hænger det helt givet sammen med, 
at vi har taget udgangspunkt i en virkelighed, vi selv har opfundet. 

 
Sp: Det synes jeg er meget spændende, men jeg tror lige, vi skal stoppe med den del her. 
 
Re: Det er også klogt, fordi den kan fortsætte…. 
 
Sp:  Jamen, det er faktisk rigtig interessant, så sætter man jo spørgsmålstegn ved hele psykiatrien på 

mange måder. Jeg har lige har nogle få afsluttende spørgsmål til dig og det er – det er sådan mere 
generelt.  

 Hvad forbinder du med god ledelse og nu tænker jeg mere sådan overordnet, hvad forventer du af 
ledelsen – lederrollen, generelt? 

 
Re: Jeg forventer sådan set, at ledelse, det har noget med, at man påtager sig ledelsen og det facto 

træffer nogle ledelsesmæssige beslutninger og ikke lader tingene beslutte sig af sig selv. Der må jeg 
sige, der har jeg i hvert fald i min karriere været udsat for rigtig, rigtig meget ”ikke ledelse”, hvor 
tingene af samme grund har udviklet sig eller ikke udviklet sig, fordi man netop ikke har truffet 
beslutninger om ting. Sagt på en anden måde i mange organisationer i hvert fald i hospitalssystemet 
er det rigtig, rigtig vanskeligt at se, hvornår en beslutning er en beslutning. Hvornår er det her 
besluttet? Jaah – det er jo ikke godt at vide, hvornår det er besluttet og hvem har besluttet det? Det 
er rigtig vanskeligt at se, og hvornår er en beslutning en beslutning, det er jo blevet tiltagende 
uigennemsigtigt i takt med, at vejen til beslutningen tidvis er vigtigere end beslutningen og det er jeg 
helt uenig i, altså. 

 
Sp: Men hvad så, hvis der nu er en beslutning, er du så tro mod beslutningen, hvis vi nu siger, den er der 

og den er helt tydelig den her beslutning, som ledelsen har truffet? 
 
Re: Det vil jeg bestemt formode og håbe på, at jeg – det vil jeg da tro. Det er lettere at være tro mod en 

beslutning, som er en beslutning end en beslutning, som ikke er en beslutning. Det her er nok ikke 
helt besluttet endnu, så måske er vi stadigvæk i gang med processen, så vi skal måske alligevel 
komme med nogle indvendinger her og se, hvad der sker. Altså, så bliver tingene trukket i langdrag og 
det er ikke smart, man må have nogle klare beslutninger og så må vi køre efter dem og så er det en 
beslutning og så er det der, vi er og ikke et andet sted. 

 
Sp: Godt. Jeg tror faktisk ikke, jeg har flere spørgsmål andet end og det er sådan fuldstændig konkret, det 

er bare nogle basisspørgsmål, vi har, der er to og der er kun rigtige svar på de har spørgsmål. Det er, 
hvor gammel du er? Og det er udelukkende, fordi vi godt vil se..... 

 
Re: Jeg er 67. 
 



38 

 

Sp: Godt, og så vil jeg også gerne høre, hvor mange år du har arbejdet som læge? 
 
Re: Siden 1972. 
 
Sp: Så det er 42 år? 
 
Re: Ja, i år. 
 
Sp:  Er der noget, du lige sidder og tænker nu, at det har jeg faktisk lyst til også at sige? 
 
Re: Næh – det tror jeg ikke..... 
 
Sp: Godt, men ved du hvad, så vil jeg simpelthen sige tak. 
 
Re: Ja, godt. 
 
 

SLUT 

  



39 

 

Interview SM4  

 

Sp:  Du er i gang med en uddannelse som behandlersygeplejerske? 
 
Re: Ja! 
 
Sp: Jeg kunne godt tænke mig at starte et helt andet sted, nemlig at spørge dig om, hvorfor du er blevet 

sygeplejerske? 
 
Re: Jeg tror altid jeg har haft sådan en naturlig interesse for mennesker. Også i min skoletid og tidlige 

ungdom, endt om med de mennesker, der har haft lidt brug for hjælp, dem har jeg altid fundet stor 
sympati ved og altid haft en interesse for. At det så lige blev sygeplejerske, det fandt jeg nok ud af lidt 
sent i mit liv, tror jeg. Jeg startede tidligere på en pædagoguddannelse, da jeg syntes det faldt mig 
naturligt, at arbejde med mennesker, og at det så lige blev sygeplejerske, det var måske lidt en 
tilfældighed. Men det at arbejde med andre mennesker, det har jeg altid set som mit kald, kan man 
godt sige. Det har min interesse. 

 
Sp: Så der er et ”kald”? 
 
Re: Ja, det syntes jeg. Det giver mig…også på det personlige plan, en stor tilfredsstillelse at kunne hjælpe 

andre mennesker. Lyder måske sådan lidt højt ragende… men jeg finder faktisk en rigtig stor 
tilfredsstillelse ved at arbejde med mennesker. Det at kunne gøre en forskel, se at det nytter noget. 
Det har helt klart været medvirkende til at jeg er blevet sygeplejerske.  

 
Sp: Men det kunne også have været som pædagog? 
 
Re: Ja, det kunne også have været som pædagog. 
 
Sp: Kunne det have været som andet? 
 
Re: Jamen… det har jeg måske fundet ud af sådan lidt senere i mit liv, at jeg har arbejdet i et 

psykoterapeutisk ambulatorium og der har jeg også fundet stor interesse, så jeg vil sige, at hvis jeg 
startede forfra nu, med en ny uddannelse, så kunne jeg godt have tænkt mig at læse psykologi, eller i 
hvert fald en eller anden form for terapeutisk baggrund. Så det kunne det godt have været. Jeg tror 
hvis jeg var endt op som pædagog, så have det nok være noget … måske noget socialpsykiatri, eller 
som … noget tæt samarbejde, men mennesker som har det svært, kunne jeg forestille mig. 

 
Sp: Så det kunne lyde som, at det er psykiatri der ”kalder på dig” mere end det er sygeplejer? Er det rigtig 

forstået? 
 
Re: Ja, det har jeg nok fundet ud af ret tidliget, faktisk næste ind jeg startede på sygepleje uddannelsen, 

at jeg godt ville arbejde med lidt skæve eksistenser. Nogen der måske også havde lidt ”ondt i sjælen” 
– ”ondt i sindet”, så det fandt jeg ret hurtigt ud af, at det skulle være psykiatri. Men dermed ikke sagt, 
at jeg også har overvejet somatikken, men jeg kan godt lide det tætte forhold med de mennesker, der 
har det svært, og samtalerne.  

 
Sp: Når nu du så er blevet sygeplejerske, hvordan tænker du så om sygeplejerskers status i samfundet? 

Hvordan ser du på det? Hvordan mener du at sygeplejerskers status er? 
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Re: Jeg tror det er meget forskelligt alt efter hvem man spørger. Jeg tror der er mange der har sådan et 

syn på, at det er et meget fortravlet job, hvor der ikke er tid til nogen ting, ressourcerne er få og 
patienterne ligger på gangene. Det er et hårdt job. Sådan tror jeg der er mange der tænker, der er 
meget oppe også i medierne, og sådan politisk. Så jeg tror der er mange der ser på det som et job, 
hvor man giver mere af sig selv, end man egentlig får igen.  

 
Sp: Er der respekt om faget? 
 
Re: Jeg tror sådan at folk der ikke er i nær berøring med sygeplejefaget, der føler jeg ikke nødvendigvis, at 

der er den respekt, som jeg måske synes der skal være. Jeg synes tit, at man hører mange negative 
udmeldinger fra folk og at det er det, der er meget fokus på. Men jeg tror også, der er mange der vil 
sige, at det er prisværdigt, at der mange der vil hjælpe andre mennesker, men generelt set så synes 
jeg ikke nødvendigvis at der bliver talt så pænt om at være… 

 
Sp:  Det er lidt i en anden ”boldgade” men handler om dig som sygeplejerske, i dit arbejde. Hvad syntes 

du… hvad motiverer dig? Hvad er en god arbejdsdag for dig? 
 
Re: Jamen… jeg kan rigtig godt lide hvis jeg har haft nogle gode relationer med patienter, nogle 

mennesker jeg møder i min hverdag. Det betyder rigtig meget for mig, at jeg ikke bare er én der er på 
arbejde, men at jeg vitterlig kan gøre en forskel og kan se på folk at det hjælper. Også kunne give lidt 
mere af mig selv, ud over blot det at være sygeplejerske, at turde involverer mig i mennesker, se at 
det nytter noget. Det giver mig rigtig meget. Ikke at folk nødvendigvis behøver at være 
taknemmelige, men bare kunne se at man lige har gjort en god gerning og at det faktisk hjælper, det 
syntes jeg er rigtig tilfredsstillende.  Og så bare stille og roligt kunne trisse videre til den næste 
patient. Det betyder meget for mig i hvert fald. 

 
Sp: Hvad så med arbejdstider? Er det vigtigt for dig? 
 
Re: Nej det er det egentlig ikke. Jeg arbejder jo i treholdsskift nu. Det har jeg det egentlig ganske fint 

med. Så det er egentlig ikke så vigtigt.  
 
Sp: Jeg tænker også mere på, at holde sig indenfor arbejdstiderne… ? 
 
Re: Jeg har også familie, og tre små børn, så jeg vil gerne hjem når jeg har fri. Men jeg vil også gerne være 

fleksibel og blive en halvtime ekstra, eller som i morges, efter en nattevagt og der er nogen der er lidt 
forsinkede, så bliver jeg også gerne 10 min. Ekstra, sådan skal det heller ikke hedde sig. Men 
selvfølgelig har jeg også et liv udenfor, så det vil jeg også gerne passe så godt jeg nu kan. 

 
Sp: Hvad er en god udfordring for dig på arbejdet? Noget du synes er spændende, noget der motiverer 

dig? 
 
Re: Øh… jamen dels synes jeg det er rigtig spændende, at arbejde med nogen af de ting jeg er god til, 

relations arbejdet, nogen bestemte diagnoser, synes jeg det er spændende at fordybe sig i at prøve at 
”rykke” de mennesker. Men jeg kan også rigtig godt lide at ”kaste mig ud på dybt vand” nogen gange, 
og prøve noget som… nu arbejder jeg jo i det akutte og det der med at der sker nogle uforudsete ting, 
hvor man nogle gange står helt på bare bund i hvert fald de første par gange. Det synes jeg også er 
rigtig spændende, og det er sådan nogle ting jeg vokser af, både som menneske og som 
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sygeplejerske. Så både gøre det jeg er godt til, og også kaste mig ud i nogen af de ting som jeg ikke er 
så god til. 

 
Sp: Det ting du er gode til.. tænker jeg, det får man jo en tilfredsstillelse ud af at gøre noget man ved man 

kan og man gør det så det er ordentlig gjort. Hvad for en tilfredsstillelse ligger der i det nye, det 
uafprøvede, det man ikke har prøvet før? Hvad er det der…? 

 
Re: Det er noget med at få udviklet sine kompetencer, altså finde ud af at man kan lære mere, man kan 

blive dygtigere og udforske sine egne grænser, så det er også lidt på det personlige plan, det der med 
at overvinde nogle situationer, som umiddelbart ser rigtig svære og udfordrende ud. Det syntes jeg 
også er en stor tilfredsstillelse. Ja! Sådan prøve det uprøvede. 

 
Sp: Når du fortæller om, hvorfor du arbejde som sygeplejerske, så lyder det som om at der ligger nogle … 

at du har nogle værdier, er det rigtig? Kan du sige noget om de værdier du har? 
 
Re: Jeg vægter de menneskelige værdier rigtig højt. Det der med at have respekt for et andet menneske, 

uanset hvad diagnosen er. Det syntes jeg er rigtig vigtigt. Også se lidt bort fra diagnosen nogen gange 
og egentlig se hvad det er for et menneske, der står overfor en. Det syntes jeg er rigtig spændende. 
Jeg har også en meget ydmyg tilgang til de mennesker jeg arbejder med i det daglige. Det synes jeg er 
rigtig vigtigt. Prøver for så vidt muligt ikke at komme ind med fordomme, men at se det andet 
menneske med nye øjne, som jeg forhåbentlig kan hjælpe og gøre en forskel for.  

 
Sp: Så hvis nu at du kommer i en situation, hvor at de værdier som du synes er vigtige, ikke er dem du 

kan få lov til at efterleve i dit arbejde. Hvordan reagerer du så på det? 
 
Re: Der er jo altid tidspres og nogen ting der ikke går som man gerne vil, på grund af forskellige ting. Men 

jeg vil sige, at jeg altid vægter utrolig højt, uanset hvor travlt der er, eller hvor meget pres der måtte 
være på den enkelte afdeling, at i hvert fald have en god omgangstone og behandles det andet 
menneske med respekt og italesætte det problemer der nu engang er, det er også vigtig, og 
medinddrage hvorfor jeg ikke lige har den tid som jeg måske gerne ville, eller hvorfor jeg ikke er som 
jeg plejer, eller hvis det er nogen der ikke kender mig. Jeg synes det er vigtigt, at italesætte hvad 
årsagerne kan være, sådan så jeg på den måde får min værdier med ind og giver en forklaring ud fra 
det. 

 
Sp: Det er jo en forklaring for patienten. Hvad gør du i forhold til dig selv, eller i forhold til din ledelse 

eller kollegaer? 
 
Re: Jeg tror egentlig at jeg er meget godt til at affinde mig med hvordan tingenen er. Så må man bare 

prioritere. Så er der nogen ting man ikke når. Så må man forsøge at gøre et bedre næste gang. Det 
tror jeg egentlig jeg har det ok med, at man ikke altid lever i den ideelle verden, hvor man kan nå den 
optimale sygepleje. Men så må man gøre det så godt man kan og hvis jeg gør det så godt jeg kan, 
jamen så kan jeg ikke rigtig forlange mere. Det kan være utilfredsstillende, hvis der ikke er tid, eller 
der er mangel på ressourcer, men jeg lader mig ikke gå på af det. Så længe jeg har samvittigheden 
intakt når jeg går hjem, så synes jeg ikke jeg kan gøre mere. 

 
Sp: Kan man sige, at det for dig er vigtigere at din samvittighed er i orden, end at du har indflydelse på 

arbejdet? 
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Re: Ja, jeg vægter meget værdierne i forhold til det andet menneske rigtig højt, det synes jeg er rigtig 
vigtig. Jeg ved også, at der skal rigtig meget til, for at få indflydelse på en arbejdsdag, hvor der nogle 
gange er overbelægning og der er rigtig mange syge mennesker og prioriteringsopgaver, så jeg 
tænker, det er sådan nogle ting man kan tage hen ad vejen og selvfølgelig tale med sin leder og 
kollegaer om, men jeg tænker også, at det det er vilkårene i det samfund man lever i. Så det at kunne 
se mig selv i øjnene og patienten i øjnene, det er langt vigtigere for mig og så kan jeg godt affinde mig 
i at arbejde i en lidt presset og stresset hverdag. 

 
Sp:  Så indflydelse i forhold til dit arbejde, hvad betyder det for dig? 
 
Re: Det betyder noget for mig, at jeg kan arbejde selvstændigt og at jeg kan gøre tingene på min måde, 

selvfølgelig indenfor det rammer der nu engang er. Men at man også kan få lov at sætte sit eget 
personlige præg. Det synes jeg er rigtig vigtigt.  

 
Sp: Hvad kunne få dig til at søge et andet arbejde? 
 
Re: Det må helt klart være, hvis jeg ikke følge at jeg betød noget når jeg gik på arbejdet. At det var lige 

meget hvem der var på arbejdet, at det bare var en funktion man havde og at det enkelte menneske 
ikke rigtig… altså at det var lige meget hvem der var på arbejdet. Hvis jeg følge mig overflødiggjort så 
ville jeg helt klart søge noget andet.  

 
Sp: Overflødiggjort som menneske eller individ, som dig? 
 
Re: Ja. 
 
Sp: Hvad med så noget som løn? 
Re: Jamen det betyder selvfølgelig noget, men det er ikke det der er det aller vigtigste for mig. Det kan 

godt være det lyder lidt fint og fornemt, men jeg ser det faktisk som et ”kald” og jeg ser det som min 
opgave, at jeg rigtig gerne vi hjælpe nogle mennesker der har det svært. Fordi jeg kan mærke, at det 
er det jeg er god til og det giver mig stor tilfredsstillelse. Så det er ikke … jeg tror man skal vælge et 
andet erhverv hvis man vil være rig, så er det ikke sygeplejerske… så det er ikke det vigtigste for mig. 

 
Sp: Kan det få dig til at skifte arbejde? 
 
Re: Måske? – ikke lige sådan umiddelbart, så skulle det være hvis det sådan på privatfronten var 

nødvendigt og krævende, men ellers ikke, tænker jeg. Det er ikke sådan, at hvis jeg fik et super 
tilbud… nej ikke nødvendigvis, det tror jeg ikke. 

 
Sp: Så det er vigtig for dig, at være på arbejdet som dig? 
 
Re: Ja, det er meget vigtigt. 
 
Sp: Får du så også noget med fra arbejdet? 
 
Re: Ja, personligt får jeg meget. Men det er via patientkontakten. Jeg vægter også højt, at have gode 

kollegaer men det er klart patientkontakten, også det nogen gange, at få de lidt sværere patienter, og 
at der også måske er nogen der ser potentialet i, at dem er jeg også i stand til at håndtere. Så … det er 
også vigtigt, at få opbygget mig en position, som en af de rutinerede eller i hvert fald en af dem man 
kan regne med. Ikke for at få annerkendelse men mere… det er nok også ligeså meget på det 
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personlige plan, at man gerne vi føle sig kompetent, så det er også den der tilfredsstillelse ligesom 
man har overfor patienterne når man gør noget godt. Den vil jeg også gerne have på arbejdspladsen 
og sådan udadtil. 

 
Sp: Så på en måde betyder det noget hvad kollegaer eller omverdenen tænker om dine præstationer?  
 
Re: Ja det tænker jeg. Det er en vigtig del, at være vellidt, ikke for en hver pris, men i hvert fald at gøre 

tingenen ordentligt.  
 
Sp: Du har søgt ind på uddannelsen som behandlersygeplejerske. Hvordan kan det være? 
 
Re: Jamen… primært var det egentlig for at prøve et skift. Jeg kommer lige fra et psykoterapeutisk 

ambulatorium, hvor jeg har haft rigtig mange patienter og mange nære relationer.  Men jeg kom også 
meget væk fra sygepleje. Rent personligt, så sad jeg og arbejdede med nogen som havde 20-30 års 
erfaring fra diverse forskellige somatiske afdelinger og også i psykiatrien. Jeg følte egentlig gerne at 
jeg ville have lidt mere erfaring og blive lidt mere rustet som sygeplejerske, sådan ”all-round”. Nu 
havde jeg haft en del terapeutiske forløb og også en terapeutisk efteruddannelse, men somatik og 
akut sygepleje indenfor det somatiske, det manglede jeg lidt og så synes jeg det lød rigtig spændende 
at starte på den her behandler uddannelse, egentlig for at blive lidt mere ”all-round” som 
sygeplejerske.  

 
Sp: Men behandler sygeplejerske uddannelsen, den er jo rettet mod psykiatrien? 
 
Re: Jo, det er den, men med en masse somatik indover. I hvert fald her på det første modul, har der være 

en hel del anatomi, fysiologi, basal sygeplejer og forskellige somatiske lidelser, også indenfor akut 
psykiatrien. 

 
Sp: Så de her forestillinger om det du kan få ved at tage den her uddannelse, har du fået det eller er du i 

gang med at få det? 
 
Re: Jeg tænker, at jeg er i gang med at få det. Jeg har fået en helt klar støre mulighed for at handle på de 

psykiatriske problemstillinger, skråstreg de somatiske problemstillinger, som vi ser i det akutafsnit 
hvor jeg arbejder. Jeg føler mig helt klart bedre rustet, efter jeg har været på det første modul. Så jeg 
har både tilegnet mig nogle færdigheder, men er også i gang med at tilegne mig færdigheder.  

 
Sp: Behandlersygeplejerske, ville nogen synes det var sådan lidt et modsætningsforhold, at der er 

sygeplejerske og så er der behandlersygeplejerske og så er der behandlere, er der nogen der vil sige. 
Der er jo en traditionel skelnen mellem læger og sygeplejersker. Hvordan tror du at lægerne sådan 
over en kam betragter fænomenet behandlersygeplejerske? 

 
Re: Jeg ved de tager imod det med ”kys-hånd” der hvor jeg arbejder, fordi vi kan afhjælpe dem med 

nogen af deres arbejdsopgaver. De er rimelig hårdt spændt for i perioder, så der tror jeg de ser det 
som en stor hjælp. Men jeg tror ikke nødvendigvis, hvis man kommer lidt højere op, sådan i 
hierarkiet, at de ser os som ligeværdige sparingspartnere, men der er måske bare mine egene 
fordomme. Men jeg tror da bestemt, at der er nogen der sætter pris på det.  

 
Sp: Hvad med det modsatte? 
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Re: Jeg ved ikke om jeg kan se argumenter for hvorfor det ikke skulle kunne sætte pris på det? Det tror 
jeg ikke jeg vil kunne se…? 

 
Sp: Man kunne jo forestille sig, at I skulle løse nogle opgaver for lægerne. Så kunne man også formulere 

det sådan at I tager nogle opgaver fra lægerne? 
 
Re: Ja, men jeg tænker at de opgaver vi tager, der er måske mere nogle opgaver, som egentlig er med til 

at stresse lægerne i det arbejde som de egentlig skal udføre. Det bliver meget sådan nogle praktiske, 
håndelagsting, som at tage blodprøver, lægge venflon, give iv medicin. Jeg tænker ikke, at vi på den 
måde ville kunne tage deres arbejde. Og det er jo ikke værre end at hvis de følte stor trang til det, 
jamen så får du lov til det denne her gang. Så jeg tænker egentlig mere at det som en hjælp og det 
tror jeg også de fleste ser det som. 

 
Sp: Så du siger, vi hjælper til at gøre det de egentlig skulle gøre, lægerne. Bruge deres tid på det de 

egentlig skal bruge deres tid på. Hvad er det en læge egentlig skal bruge deres tid på? 
 
Re:  Jeg tænker, at der er at få lagt en ordentlig behandlingsplan for patienterne, at få lavet en ordentlig 

journalgennemgang, få brugt tiden på at finde ud af hvad der væsentlig at hjælpe denne patient med. 
Så … den dyrbare tid fra samtalerne, fra journaldiktaterne at den ikke går tabt på at skulle give 
injektioner eller… lægge venflon, tage blodprøver… 

 
Sp:  Så lægen lægger planen?  
 
Re: Ja. 
 
Sp: Hvad gør sygeplejersken?  
 
Re: Jeg tænker, at der er noget med at give observationerne videre og også få lov til at være medspiller. 

Men i det overordnede billede, så er det lægen der lægger planen og sygeplejersken der forsøger at 
følge den efter bedste evne.  

 
Sp: Så; Doctors prescribe – nurses provide? 
 
Re: Ja, sådan er det lidt. 
 
Sp: Er der nogen opgaver som sygeplejersker ikke bør tage? 
 
Re: Jeg tænker, hvis vi bliver uddannet til et, så syntes jeg ikke nødvendigvis at der bør være så mange 

opgaver vi ikke kan tage. Nu ved jeg også i forhold til behandlersygeplejersken får vi også 
diagnosticeringskurser og PSE-kursus. Men det er klart, at det selvfølgelig er lægen der er bedst til at 
… og har de diagnostiske erfaringer, men jeg syntes da sagtens man kan få sygeplejersken med som 
en medspiller. Men det er nok der man skal kende sin begrænsning.  

 
Sp: I forhold til det diagnostiske? 
 
Re: Ja. 
 
Sp: Hvor er begrænsning, set med dine øjne? 
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Re: Jamen det er i hvert fald at vi ikke er uddannet i det, i forhold til de kriterier som der er i de 
forskellige diagnoser. Vi sidder jo ikke med det sådan dagligt, tænker jeg. Det er tit mange meninger, 
der er om de forskellige diagnoser, men ikke altid så meget viden på hvorfor man stiller diagnosen, 
altså hvilke bevæggrunde. Der tænker jeg lægen er skarpere. Der ville det i hvert fald kræve, at man 
fik noget grundig efteruddannelse.  

 
Sp: Men lad også sige, at du kan få grundig efteruddannelse? 
 
Re: Så kan man sig, så er mulighederne i hvert fald åbne… 
Sp: Er der noget som… Nu antager vi, at du kan få det uddannelse som du mener der skal til…Er der 

nogen opgaver du til trods for det, så vil sige ”det skal jeg ikke røre ved, det er lægens opgave”. 
 
Re: Nej jeg tænker, hvis man er uddannet til det og man er kompetent til det, og man selv føler sig sikker 

på de ting man gør, så synes jeg ikke nødvendigvis, at der skal være en grund til at sige nej på grund 
af uddannelsen. Det synes jeg egentlig ikke. 

 
Sp: Så vi kan flytte opgaverne som vi vil, så længe vi sørger for at uddannelse og kompetencer et tilstede? 
 
Re: Ja, det tænker jeg. 
 
Sp: Tror du lægerne tænker sådan? 
 
Re: Nej, det tror jeg ikke nødvendigvis. Fordi så er det jo nok, at man måske går ind og tager lidt af titlen 

læge, eller det om de gerne… vi der har taget en lægeuddannelse. Så der tænker jeg, at der kunne 
komme lidt gnidninger. At de måske ville føle sig lidt overflødige eller føle, at nu kom der lidt rift om 
pladserne. Måske ville det også være forståeligt nok. 

 
Sp: Man kan vel se det lidt i 1813 konflikten? Der har jo været lidt ballade der i hvert fald, med nogen der 

har synes at det var forkert at sygeplejersker… Det er vist hovedsageligt læger der har syntes det, ikk? 
 
Re:  Ja. 
 
Sp: Hvordan med ledelse, hvad er god ledelse for dig? 
 
Re: Jeg synes det er rigtig vigtig, at medinddrage sine medarbejdere og være synlig på sin arbejdsplads. 

Tage medarbejderne med på råd, også selvom man har en klar plan for hvordan tingene skal være, 
dette der med at vise, at man anerkender det arbejde der bliver gjort i afdelingen. Så syntes jeg det 
er rigtig vigtig, at være ærlig.  

 
Sp: Altså at lederen er ærlig? 
 
Re: Ja, at lederen er ærlig. Både overfor sine medarbejdere men også overfor sig selv. At man ikke siger 

en ting til den ene og så en anden ting til den anden, men det er jo en stor opgave, at få alle til at 
trives og det kan man måske ikke altid, men i hvert fald at man holder fast i de ting, som man tror på, 
er ærlig og tro mod de ting som man melder ud. Igen, at behandle folk med respekt og en god 
omgangstone.  

 
Sp: Så hvordan vil du… behandles med respekt. Når du skal have ”feed-back” fra din leder om dit arbejde 

eller din funktion, hvordan vil du så gerne have at det foregår? 
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Re: Jeg vil gerne have at det er konstruktiv kritik, at tingene bliver sagt som de er, eller som 

vedkommende ser dem om det så er positivt eller negativt. Bare det bliver sagt på en ordentlig måde. 
Men jeg vil meget hellere have at man er ærlig overfor mig, hvis man er utilfreds med nogen ting. End 
at man får det af vide andet sted fra eller via rygter. Det er næste noget af det værste. Det er igen det 
med værdier, tænker jeg. 

 
Sp: Hvordan det? 
 
Re: Jeg tænker også det er vigtigt som leder, at have nogle værdier, nogen ting man arbejder udfra. Der 

tænker jeg også at det er de personlige værdier, som man også har overfor patienterne, dem … hvis 
man kun har dem overfor patienterne og ikke overfor medarbejderne, så er det for mig at se, et lidt 
falskt grundlag. Ikke fordi man skal være en ”Jesus-figur” og favne alle og selvfølgelig begår man også 
fejle som leder, men jeg synes det er vigtig, at man prøver at gøre det så godt som man kan. 

 
Sp: Så hvis nu din leder, skal vil sige, afslører nogle værdier, som står i kontrast til dine værdier. Hvad gør 

du så? 
 
Re: Jamen, så mister jeg lidt for personen. Det er der ingen tvivl om. Det har jeg oplevet nogle enkelte 

gange. Det må jeg sige, uden at jeg nødvendigvis… det er ikke altid at vedkommende har gjort det for 
at skabe kontraster i forhold til andre mennesker, men jeg mister helt klart noget overfor personen, 
for jeg tænker, så kunne det også ramme mig, hvis hun kan sige sådan om den anden, så kan hun 
også sige sådan om mig, eller… 

 
Sp: Ok, du referere nu til en eller anden erfaring du har , hvor din leder har talt om… 
 
Re: Ja, men også generelt. Jeg synes det er vigtigt, at man holder den der professionelle distance og hvis 

der er ting man ikke vil have bliver sagt… igen det der med, at behandle andre som man også selv vil 
behandles. Det er vigtigt, ellers mister jeg noget for personen.  

 
Sp: Hvis nu din leder skal motivere dig til at gøre noget, eller … noget specifikt eller generelt… Hvordan 

skal din leder så gøre det? 
 
Re: Jeg bliver rigtig meget motiveret, når jeg bliver anerkendt, både som menneske men også som 

sygeplejerske. Det er klart det jeg ”vokser” mest af, ikke nødvendigvis får ros, men når jeg måske lige 
får et ”skulderklap” eller kan se/fornemme på andre mennesker, at det er godt nok det jeg laver. Så 
behøver jeg ikke de store samtaler, eller de store fine udmeldinger. Bare det der med lige at få et 
”skulderklap” engang imellem. Ja, blive medinddraget i nogle opgaver i afsnittet. Komme med til 
forskellige ting, der er vigtige for afsnittet. Det er noget jeg føler mig anerkendt af. Det er sådan jeg 
”vokser” af. 

 
Sp: Hvis nu vi forestiller dig at vi har din rolle som sygeplejerske, som også kunne være pædagog, men 

den rolle, og så dig som menneske. Kan de to ting skilles ad, eller sidder de sammen og sidder de 
mere sammen over tid? Hvordan er det? Kan du sige noget om det? 

Re: Jeg synes de hænger rigtig meget sammen. Jeg synes man bruger sig selv rigtig meget, når man 
arbejder med andre mennesker, så det bliver jo også lidt en form for identitet, som man også tager 
med sig når man går hjem fra arbejdet. Jeg tænker, at man dannes som menneske igennem sit 
arbejde og sit virke som, om det så er pædagog eller sygeplejerske, jamen der er det jo også det man 
kommer fra, der er med til at danne en som professionel. De hænger rigtig meget sammen for mig. 
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Der er man måske bare en professionel med nogle menneskelige kvaliteter, eller man kan være et 
menneske med nogle sygeplejemæssige eller pædagogiske kvaliteter. Så jeg synes det hænger rigtig 
meget sammen. 

 
Sp: Oplever du at det er det samme for dine kollegaer? 
 
Re: Ikke for alle, tænker jeg. Der er nogen hvor jeg tænker at man bare har en funktion i afsnittet og jo 

længere tid man har været der og jo flere tragiske historier man møder, jo mere distanceret bliver 
man måske til sit arbejde. Så bliver det mere en funktion man bare har. Så tror jeg godt de to ting, 
som menneske og professionel de kan være adskilt rigtig meget.  

 
Sp: Tror du der er forskel på, generelt set, sygeplejersker og læger i forhold til det her vi taler om nu? 
 
Re: Jeg tænker… også ud fra mine erfaringer, nogen gange, at titlen også nogen gange kan skabe lidt 

distance til at få mennesket med inde i professionen. Forstået på den måde, at nogen gange er det 
vigtigere at gøre de ting som forventes af en, end det er egentlig at gøre det mest rigtige for 
mennesket, som skal hjælpes. Så jeg tænker, at de godt kan være adskilt også der. 

 
Sp: Kan du uddybe det lidt? 
 
Re: Nogen gange kan der være nogle konkrete situationer, hvor der helt klart vil være nogle tiltage, som 

jeg ville have gjort som menneske eller sygeplejerske, som jeg ville tænker kunne hjælpe 
vedkommende bedre end at måske sætte medicin på, eller … tvangstilbageholde vedkommende eller 
lign. Hvis man havde taget mennesket lidt mere ind over, så kunne man have ordnet det på en anden 
måde, men på papiret ser det fint ud. Jeg ved ikke om du forstår hvad jeg mener? 

 
Sp: Det tror jeg. Men nu prøver jeg at formulere, det jeg høre dig sige og så må du sige til om det er 

rigtigt eller forkert. Det lyder som om at du har en eller anden erfaring med, at læger i forhold til 
sygeplejersker er lidt mere distanceret i forhold til patienten, men også i forhold til sig selv som 
menneske og rollen som læge? 

 
Re: Ja, det synes jeg at jeg har oplevet nogle gange. Fordi det er så stort et ansvar. Nogle gange har jeg 

erfaring for, at arbejdet … resultatet (produktet) af de samtaler, som de har med patienterne nogle 
gange er vigtigere, end hvad det egentlig er man kan gøre for det her menneske. At der er papiret der 
skal se bedst ud og at det ikke nødvendigvis er mennesket man skal hjælpe. Det er måske lidt hårdt 
sagt, men jeg synes i hvert fald nogen enkelte gange, at jeg har oplevet det sådan. Det stritter lidt i 
mig, for det er meget modsat mine værdier. Men jeg ved ikke om det er sådan. 

 
Sp: Det er klart. Det kan du ikke vide, men du har nogle opleveler og erfaringer. 
 
Re: Ja. 
 
Sp: Hvis du nu forestiller dig en patient, der har brug for at tale med en sygeplejerske. Er det så vigtigt at 

det er dig, eller bare det at det er en sygeplejerske? 
 
Re: Der er det jo igen det med ikke at bliver overflødiggjort. Der ville jeg jo mene at jeg har noget at byde 

ind med, og det er jo vigtigt for mig. Ikke fordi jeg nødvendigvis er bedre, eller større end andre, men 
fordi at jeg synes det er en spændende udfordring. Jeg tror også på at jeg vil kunne hjælpe det her 
menneske. Så jeg ville rigtig gerne stille mig selv til rådighed.  
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Sp: Så det er vigtigt at patienten får hjælp. Men det er også vigtig at du hjælper? 
 
Re: Ja, det synes jeg. For ellers er det lidt lige meget hvem der går på arbejdet, hvis det bare er en 

sygeplejerske man skal tale med. For det er det, efter min mening ikke bare. Det er også indholdet af 
samtalen der er vigtig. Der er vi jo forskellige som mennesker og som sygeplejersker, hvad det er vi 
vægter. Tror jeg kan betyde rigtig meget. 

 
Sp: Jeg tror sådan set vi har været omkring det meste. Men jeg har lige et par basisspørgsmål. Hvor 

gammel er du? 
 
Re: Jeg er 33 år. 
 
Sp: Hvor længe har du været sygeplejerske? 
 
Re: Det har jeg faktisk kun være siden januar 2010, så det er lidt over fire år. 
 
Sp: Er der noget du vil lægge til her, eller uddybet? 
 
Re: Jamen jeg vil gerne uddybe det med lægernes rolle. I forhold til det der med at have distance til 

patienterne, så tænker jeg, det der med at kunne se nogle symptomer hos patienten og få dem 
diagnosticeret rigtigt, kan nogen gange… har jeg haft indtryk af være vigtigere end egentlig at høre på 
hvad patienten egentlig siger, og det ser jeg ikke altid som en hjælp. At man hurtigt udsteder en 
diagnose, på baggrund af nogen iagttagelser man har haft. Så har man lavet et godt arbejde og være 
en af dem der har fundet de diagnostiske kriterier, men så står patienten med en eller anden svær 
diagnose og så bliver der egentlig ikke fuldt yderligere op på det. Man har gjort et rigtig godt arbejde, 
det synes jeg kan være rigtig farligt.  

 
Sp: Det forstår jeg. Jeg tænker lidt sådan, kan man sige at det er en del af det der skal gøres og det er så 

det lægen gør? Kan man sige det sådan? 
Re: Det er måske en del af det der skal gøres. Men det er også vigtig at fortælle vedkommende hvad det 

så har af konsekvenser og hvad der er af behandlingsmuligheder. Få sat nogle ting i værk og få af 
stigmatiseret måske en skizofrenidiagnose, som man får efter en times samtale med specialuddannet 
læge, på baggrund af nogen ting der bliver sagt. Så jeg synes det er rigtig vigtigt at man også følger op 
på det og ikke bare udsteder en F20 diagnose. 

 
Sp: Så den arbejdsopgave, der hedder diagnosticering, som ligger hos lægen i dag. Hvis nu du forestiller 

dig, at den bliver flyttet over til sygeplejersken, tror du så de ville gøre det på samme måde som 
lægerne? 

 
Re: Jeg tror, og håber at der ville komme lidt mere menneskeligt perspektiv ind idet, at det ikke 

nødvendigvis var så meget diagnosen man fokuserede på, men måske mere de symptomer, som 
patienten har og forsøger at afdække hvordan man kan hjælpe med det. Så jeg tror det kunne gøres 
på en anden måde. 

 
Sp: Har du andet som vi skal berøre i forhold til det her? 
 
Re: Nej ikke umiddelbart. 

SLUT 
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Interview LM5  

 

Sp:  Jeg vil gerne høre dig om er hvad var det der gjorde, at du valgte at blive læge? 
 
Re: Det var egentlig mest et fravalg af forskellige andre akademiske ting. Jeg havde fået taget en 

studentereksamen efter noget bøvl og besvær og så tænkte jeg, at den skal jeg jo bruge til noget og 
jeg gider ikke at undervise, så alle de der sprogfag kunne være lige meget. Jeg er ikke særlig god til 
matematik og fysik, så det skulle ikke være den vej, så var det jura og teologi og medicin tilbage og 
jura tænkte jeg var for kedeligt og teologi ja, jeg er ikke til religion, så jeg valgte medicin, sådan ud fra 
det. Der er ikke nogen i min familie, der er læger og jeg har ikke nogen… Jo, der var en af mine 
klassekammeraters brødre, som læste medicin, så det var vidst nærmest det jeg vidste om det. Så det 
var ret tilfældigt. 

 
Sp: Så hvilke forventninger havde du til det, da du begyndte på studiet? 
 
Re: Hvilke forventninger? Jamen, jeg tror såmænd ikke, at jeg havde andre forventninger end, at jeg 

tænkte, så kan komme til at læse videre og få en uddannelse. Jeg havde ikke nogen specielle 
forventninger. Altså det passer mig da meget godt, at det er noget med at have med mennesker at 
gøre og noget med at gøre noget hjælpsomt, men altså tankerne om prestige i faget tror jeg en 
efterrationalisering, det er noget jeg har tænkt efterfølgende, det var ikke det, der spillede en rolle, 
da jeg valgte, sådan som jeg husker. Det er jo nogen dage siden jeg valgte det jo. 

 
Sp: Ja, det er jeg klar over. Når du f.eks. siger prestige i faget og efterrationalisering, kan du sige lidt mere 

om hvad det handler om? 
 
Re: Altså jeg kom ret hurtigt til at beskæftige mig med at lave introduktionskurser for nystartede 

medicinstuderende og diskuterer lige præcis de her spørgsmål; Hvad for en til at vælge faget? Hvad 
er det der er det gode i faget? Hvor ligger fagets udviklingsmuligheder? Kan vi påvirke fagets 
udvikling? Vi lavede demonstrationer og optog og gadeteater og alt mulig andet for at forbedre 
lægeuddannelsen og gøre den mere folkelig og gøre den mere sådan at det var folkets læger, der blev 
uddannet. Det var ligesom noget af det, der var parolen. Så det kom jeg ret hurtig ind i at diskutere. 
Der støder man jo så på det her med, jamen er det for at få den position og den anseelse som det at 
være læge giver i samfundet. Så den diskussion har jeg haft masser af gange undervejs og også 
senere i forløbet, da jeg var færdigudannet ift. hvad for et speciale vælger man, hvad de fine og hvad 
er det mest ansete osv. Psykiatri er ikke det mest ansete, men det er heller ikke det mindst ansete.  

 
Sp: Hvad er det mindst ansete? 
 
Re: Det allermindst ansete, det mindst estimerede det er geriatri, efter nogen af de undersøgelser. Man 

har lavet sådan nogle rundspørger og spurgt almindelige mennesker og man har spurgt praktiserende 
læger og man har spurgt lægestuderende osv. hvad det fineste der og hjertekirurgi og neurokirurgi og 
sådan kommer hen i toppen af det og hjertemedicin og akutmedicin kommer også ind i toppen og 
psykiatri og geriatri og den slags specialer ligger i bunden. Det flytter sig lidt undervejs. 

 
Sp: Og hvad tænker du det kan hænge sammen med? 
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Re: At det flytter sig? 
 
Sp: Nej, mere dem som ligger i toppen og dem som ligger i bunden? 
 
Re: Nå ja, hvad hænger det sammen med? Noget af det hænger sammen med hvad folk tænker er mest 

risikofyldt, hvad der er mest spænding i, hvor der er mest dramatik. De senere år er der formodentlig 
også nogle tv-serier, der har bidraget til hvordan folk vurderer tingene. De undersøgelser jeg kender 
her de er jo 25 år gamle eller sådan noget. Jeg tror såmænd de gælder endnu.  

 
Sp: Da du så valgte lægefaget, har du oplevet at have sådan et arbejdsmæssigt idol eller forbillede? 
 
Re:  Ikke noget enkelt, ikke en person. Men sådan stykket lidt sammen af nogen forskellige, dels nogle 

ældre studerende, som jeg arbejdede sammen med, da vi de her rus-kurser og introduktionskurser, 
hvor jeg tænkte, at det var gode måder, en god holdning, de kunne demonstrere ift. faget og dels er 
der da nogen af kollegaerne undervejs, som jeg er stødt på. 
Altså jeg er uddannet i en tid, hvor det ikke var så eksplicit, at det var en uddannelsesstilling, man 
blev færdig som læge og så blev man ansat og så skulle man være ansat her og der og hist og pist i en 
eller anden rækkefølge for at blive specialist. Men det var ikke eksplicit, at det var uddannelse og at 
der nogen som var vejleder og som skulle uddanne andre, det var sådan, at man arbejdede på stedet 
og så lærte man jo det man skulle lære og der er der da nogen af kollegaerne….. Når du spørger, så er 
der nogen stykker jeg kommer i tanke om. 

 
Sp: Hvad kendertegner dem? 
 
Re: Ro og overskud og altså det som jeg ville tænke, som er en høj faglig etik, en sådan konstant 

bevidsthed om, at det arbejde vi laver er for patienternes skyld, men også en meget sådan personlig 
integritet i arbejdet. Den ene af dem, som jeg kommer i tanke om det var bl.a. fordi han sagde ”Der 
er 10% af mine patienter, der hader og der er 10% af mine patienter, der elsker mig, og de sidste 80% 
har jeg ingen problemer med”. Det kan jeg så godt lide, fordi den illustrerer det her med, jamen man 
kan ikke gøre alle tilfredse og egentlig er det lige så besværligt at være idoliseret, som at være lagt for 
had. Jeg vil gerne have lov til at være den jeg er, en person, som arbejder med de færdigheder jeg nu 
har tilegnet mig og gør det så godt jeg kan. Det er meget sådan det jeg tænker.  

 
Sp: Ja. Nu har du så været i lægefaget i mange år. Hvad er det vigtigste for dig i det arbejde? 
 
Re: Det vigtigste er at kunne gøre det ordentligt.        
 
Sp:  Hvordan gør man det ordentlig? 
 
Re: I mit fag, i psykiatrien, der handler det meget om at tage sig ordentlig tid til at lytte til patienterne og 

høre hvad der er patienternes behov og hjælpe dem med at nå hen i retning af det med de midler, 
der er til rådighed. Så det handler meget om at have tid.  

 
Sp: Så hvis du nu skulle beskrive sådan den perfekte arbejdsdag for dig? Altså overordnet, ikke fra kl. 8 til 

kl. 16, men hvad skal den indeholde? 
 
Re: Jeg er meget tæt på at have noget, som jeg tænkte på som en perfekt arbejdsdag i går. 
 Jeg havde tre patienter, som jeg så om formiddagen og så en frokostpause, hvor jeg fik snakket med 

mine kollegaer og det gik vældig godt og vi havde lidt forskellige faglige udvekslinger og tre 
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ambulante patienter om eftermiddagen, som alle sammen, altså arbejdede med og var nået dertil i 
forløbet, hvor jeg synes de skulle være. Der var nogen jeg lige havde mødt og lige havde første 
samtale med. En som var en opfølgning fra en kollega, som var sluttet på afdelingen og så skulle jeg 
overtage og følge op og der var tid nok til at finde ud af hvad er problemet og hvad er det vi kan gøre 
ved det og hvad er det du har brug for? Altså, så det fungerede godt. En god arbejdsdag er, når der er 
tid til at få gjort tingene ordentligt, så er der altid nogen opfølgning, der skal dikteres og skrives og 
det fik jeg gjort efter hver patient og nåede det ordenligt, ja, der var en lille hage ved det, fordi jeg var 
kommet til at lave en dobbeltbooking, så to patienter mødte på samme tid, og så fik jeg snakket med 
den ene og flyttet hende og det gik meget godt. Almindelige fejl sker. Hvis man ellers bare undskylder 
passende og i øvrigt, så kan folk jo godt forstå, at der sker fejl.  

 
Sp: Nu nævner du tid nogle gange. Men noget demotiverende. Hvad vil det være for dig? 
 
Re: Jamen, altså oplagt jo, hvis jeg får for lidt tid til at gøre det ordentlig, hvis jeg ikke synes, at jeg kan 

gøre arbejdet ordentlig og få tingene til at fungere. Hvis det kommer af et tidspres eller et 
effektivitetspres, så synes det er demotiverende. Hvis det bliver alt for meget formelle og ligegyldige 
ting. 

 
Sp:  Hvad kunne dette være f.eks.? 
 
Re: Registreringer, som ikke giver mening. 
 
Sp:   Kan du give et eksempel?      
 
Re: Ja, der er en hel sværm af eksempler. Det med at lave ernæringsscreening på ambulante patienter i 

et psykoterapiambulatorium, det giver ingen mening. Ernæringsscreening er lavet til og det er meget 
velbegrundet ift. kirurgiske patienter, som skal være velernæret for at kunne tåle at blive opereret og 
den er også indrettet til at opspore og håndtere underernæring som problem. Det er meget sjældent, 
at det er det der er tilfældet på psykiatrisk afdeling i det hele taget. Vi har nøjagtig det modsatte 
problem med en lang række af vores kernekunder, men ved de ambulante patienter, vi ser dem til en 
terapisamtale en eller to timer en gang om ugen og resten af tiden lever de deres almindelige liv og 
spiser og gør som de plejer. Hvis der er et oplagt problem, hvis patienten er oplagt over- eller 
undervægtig, så skal vi selvfølgelig være opmærksomme på det, men at lave screening og skulle 
bruge tid på at have registreret højde og vægt og udregne BMI på alle patienter det giver ikke 
mening, så det irriterer mig og at der skal skrives i journalen, at man har holdt et foredrag om 
tobakkens skadelige virkning for alle patienter det giver heller ikke nogen mening. Så der er nogen af 
de ting… Alt det jeg kan få til at give mening det kan jeg godt komme til at holde af, men der er nogen 
af de her forskellige kvalitetssikringsinitiativer, hvor man skyder over målet, hvor man kommer til at 
lave nogen ting, som for at fange en lille bitte gruppe, så udsætter man alle for nogen ting, som gør, 
at det tager en masse af vores tid, som bliver uproduktiv. 

 
Sp: Hvordan reagerer du typisk på det? Altså hvis der bliver stillet nogle krav til dit arbejde og du synes, 

at det er meningsløst? 
 
Re: Typisk gør jeg det, at jeg siger det til patienterne, at retningslinjerne siger, at jeg skal holde et langt 

foredrag for dig om tobakkens skadelige virkning, men jeg går ud fra, at du godt ved, at tobak er 
skadeligt og lægeligt set så skal jeg opfordre dig til at holde op med at ryge og så gør jeg ikke mere ud 
af det. Og indimellem, hvis det er fuldstændig irrelevant så forbigår jeg det. Jeg lader simpelthen 
være. Hvis ikke det på en eller anden måde er en naturlig del af samtalen, det kan det ofte blive, men 
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der er nogen gange, hvor det er fuldstændig at afspore samtalen og begynde at snakke om de her 
KRAM-faktorer eller nogle andre ting, som er så vældig moderne, så lad jeg være med at afspore 
samtalen, altså så tænker jeg, at jeg når det måske næste gang. 

 
Sp: Så det er sådan en lidt pragmatisk tilgang? 
 
Re: Ja, det er vel det, der kan kaldes en pragmatisk tilgang til det. Det er også en lille sådan lidt civil 

ulydighed og lidt det kan godt være, at de siger, at jeg skal gøre sådan og sådan med alle patienterne, 
men jeg vælger nu at forbeholde mig ret til at udøve et professionelt skønt i hver enkelt situation. Det 
synes jeg, at jeg har pligt til. Det har jeg pligt til med så mange andre ting, det er så meget en del af 
mit arbejde at udøve det her professionelle skøn ift. hvad der er patienternes behov. Hvis der 
kommer nogen og siger, at de gerne vil have hjælp til at holde op med at ryge, så kan jeg sagtens 
finde ud af at snakke om det og fortælle om hvorfor og prøve at motivere og støtte sådan et initiativ, 
så det er ikke fordi jeg er modstander af, at KRAM-faktorer er vigtige. Det er bare ikke rimeligt, at det 
skal pladres ud over det hele som en eller anden tankeløs standard. 

 
Sp:  Det kan jeg godt følge dig i. Det vi lige har talt om nu, er krav til forskellige dokumentation, hvor 

nogen giver mening og andre giver ikke mening. Hvad er din holdning til mål for arbejdet? 
 
Re: Mål? 
 
Sp: Ja. 
 
Re: Hvordan tænker du? 
 
Sp: Der kan jo både være nogle mål om at du skal se et antal patienter om dagen eller der kunne være en 

forventning om nogle bestemte ydelser du giver. Synes du det er godt, at der er mål for dit arbejde 
eller er du ligeglad med om der er mål for dit arbejde? 

 
Re: Altså jeg tænker, at det er meget godt, at der er mål. Min yndlingsbetragtning om det her med at 

have mål og have planer, der er, at sådan nogen skal man da have, fordi så ved man hvad man afviger 
fra. Ellers ved man ikke hvad man afviger fra. Og det skal være nogle planer, det der jo planer alle 
vegne, jeg er jo overlæge og ansat under overlægeaftalen, så jeg har i princippet ikke nogen fastlagt 
arbejdstid. Jeg har nogle arbejdsopgaver, som jeg skal udføre og det forventes, at jeg kan gøre det 
indenfor 37 timer, så allerede der er der et mål, dvs. det skal gøres indenfor 37 timer. Jeg skal være 
med til at levere den produktion, som afsnittet skal levere og det er jo rimeligt at stille nogle mål op 
og sige hvad er det vi skal opnå, hvad er vores kapacitet, hvad kan vi og hvordan gør vi det. 
Hovedsigtet er jo, at det skal være til gavn for patienterne og man ryger nemt i den fælde, at man 
kommer til at opprioritere de patienter man nu har kontakt med ift. dem, som man ikke har kontakt 
med, som man ikke ved, at de går derude og har et behov. En gang er det også vigtigt, at man sådan 
kigger ud over samfundet og siger ”Hvad er samfundets behov ift. det her?”  Det er jo en 
samfundsstyret funktion vi har arbejder i, det er samfundet, der betaler for den her ydelse. Det er os 
alle sammen, der i fællesskab har besluttet, at vi vil have et skattefinansieret sundhedsvæsen. Derfor 
kan vi da i det mindste gøre hinanden den tjeneste at prøve det så effektiv som muligt, så jeg kan 
gode lide planer. Jeg synes det er i orden, at de skal være der. Jeg synes også, at det er okay, at man 
laver sådan noget, som det vi arbejder med standardiseret behandlingstiltag. Man skal bare være 
opmærksom på, at der findes ikke ret mange standardiserede patienter, så man er nødt til have en 
bevægelsesfrihed, nogle frihedsgrader, i det her planlagte system, som gør, at man kan tilpasse det til 
den enkeltes behov. Det er sådan jeg tænker. Jeg gør det lidt og engang imellem så har vi fået en 
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patient henvist med en eller anden pakke og i den pakke, der er så og så mange timer til samtale og 
så tænker jeg, at det kan godt være, at vi har brugt pakken op, men den her patient har brug for 4 
samtaler mere, så dem tager jeg. Og indtil videre kan man sige, så er jeg jo ikke økonomisk afhængig 
af om jeg gør tingene. Jeg får min løn udbetalt hver måned og det er jeg vældig godt tilfreds med, så 
jeg tænker, at jeg kan godt tillade mig at være lidt fleksibel ift. nogen af de der planer.  Jeg har prøvet 
at arbejde i en speciallæge-praksis, som man er rent ydelseshonoreret. Det højner selvfølgelig 
bevidstheden om hvornår man yder noget ift. en patient og man tænker, at man kan få det betalt 
eller om man ikke kan få det betalt. Så vil også have højnet bevidstheden og måske også 
effektiviteten, men prisen vil være, at der nogle patienter, hvor man af økonomiske årsager er nødt til 
at vælge ikke at imødekomme deres rimelige behov og det synes jeg er en dårlig konsekvens. Jeg vil 
egentlig hellere lave den fejl, at engang imellem at komme til at give en patient en samtale eller to 
eller en eller anden ydelse for meget ift. hvad de kunne have klaret sig med, hvis alting gik godt, men 
det er jo et politisk valg man skal træffe om man vil hovedsageligt lave den ene slags fejltagelse, 
nemlig at underbehandle, eller den anden slags fejltagelse og lidt mere overbehandling. Jeg tror ikke 
man kan lave et system, som rammer perfekt. 

 
Sp: Nej, det er nok svært at gøre. 
 
Re: Nej, det tror jeg ikke kan lade sig gøre.  
 
Sp: Nu nævnte du lige på et tidspunkt, at du jo er overenskomstansat, det hedder indenfor 37 timer, men 

hvad tænker du egentlig om arbejdstiden? Altså holder du meget stringent på de 37 timer? Hvordan 
forvalter du de 37 timer? 

 
Re: Fleksibelt vil jeg sige og når jeg har prøvet, og det har jeg jo gjort nogle gange, fordi jeg også er 

tillidsmand for overlægerne, så har jeg prøvet af måle efter hvordan det sådan egentlig er med de der 
timer. Om jeg nu leverer de timer jeg skal og det gør jeg da i hvert fald. Jeg tror det gennemsnitligt 
ligger på 41-42 timer om ugen, hvis jeg tæller tilbage over det sidste års tid og det er okay. Det vil jeg 
gerne yde ift. at have en fleksibilitet, der er i at hvis jeg har brug for at møde kl. 11 en onsdag, så kan 
jeg godt planlægge det sådan, at jeg først har opgaver fra kl. 11, så kan det være, at jeg om torsdagen 
bliver på arbejde til kl. 19 om aftenen og får ordnet noget og jeg har også mødt ind i weekenden for 
at der var noget, som jeg skulle have gjort færdig og som skulle være færdig til næste uge. Det kan jeg 
bedre lide, altså jeg ville dø mentalt af samlebåndsarbejde, jeg har prøvet det. 

 
Sp: Ja, det har jeg også. 
 
Re: På en ølflaskefabrik, som heldigvis er nedlagt, sådan noget skifteholds-samlebåndsarbejde. Det er 

ikke sjovt i længden. Jeg er vældig glad for fleksibiliteten i mit arbejde og jeg vil sige, at den grad af 
indflydelse, som jeg selv har på at kunne tilrettelægge det. Og jeg tror ikke min arbejdsgiver bliver 
snydt.  

 
Sp: Nej, det kan jeg jo selvfølgelig ikke vide. 
 
Re: Nej, det er jo min forestilling og det ville også være dumt at sige det højt, hvis jeg troede, at jeg snød 

dem. Men jeg kan godt huske nogen eksempler på kollegaer jeg har mødt tidligere i mit liv, hvor man 
sådan snakkede om dem og sagde ”Ja, han møder kl. 10.30 og går hjem 11.30, så man har vi ikke 
meget glæde af. Og det omdømme vil jeg ikke have. Jeg vil hellere have, at folk siger ”Jamen, han har 
det sgu med at blive lidt for længe på arbejde”. Det er okay.  
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Sp: Altså jeg har sådan lidt en ide om hvad du godt vil have at et arbejde indeholder, men hvad vil typisk 
få dig til at søge et andet arbejde? 

 
Re: En spændende udfordring. 
 
Sp: Hvad kunne det være? 
 
Re: Noget der kunne give udvikling af nye arbejdsmetoder, noget som jeg også selv kunne lære noget nyt 

af. Jeg har været ansat, der hvor jeg er nu, i snart 15 år og har haft skiftende arbejdsfunktioner og jeg 
kan godt lide, når der sådan skal ske noget nyt, jeg skal lære noget nyt. Specielt hvis det giver mening 
ift. at kunne gøre gode ting for patienterne eller gøre gode ting, måske ikke direkte for patienterne, 
men så måske for personalet, for kollegaerne, for andre, som skal arbejde med patienterne. Jeg har 
været meget optaget af speciallæge-uddannelsen i en lang periode og arbejdet med det. Altså det 
der kunne få mig til at skifte arbejde er hvis der er en ny arbejdsopgave, som tilføjer noget nyt til 
patientbehandlingen og også kan give mig noget nyt. 

 
Sp: Jeg kan ikke lige huske… Har du valgt at komme herned i visitationen? 
 
Re: Ja. 
 
Sp: Hvad tænkte du om det? 
 
Re: Jeg tænkte…… Det lyder som et spændende tiltag, der er noget helt rimeligt og fornuftigt i at tænke, 

at patienterne skal have et ensartet tilbud og det vil jeg gerne være med til at prøve at udvirke, at der 
kommer en ensartethed i tilbuddene og så tænkte jeg, at jeg er en relativt erfaren og ældre psykiater 
i det her felt, så jeg har et overblik, som jeg tænkte kunne bruges fornuftigt i denne her 
sammenhæng.  

 
Sp: Nu har du jo været her et stykke tid. Har det svaret til det du tænkte? 
 
Re: Nogenlunde, altså det giver meget god mening at prøve at være med til at få udjævnet og gjort 

tilbuddet så ensartet som det nu er muligt.  
 
Sp: Hvor ser du udfordringerne? Eller tænker I nogenlunde…? For mig lyder det som I er midt imellem?  
 
Re: Midt imellem hvordan? 
 
Sp: Nogenlunde, det er jo ikke fuldt ud?  
 
Re: Nogenlunde er ikke at det til fulde har indfriet alle forventninger, men det er jo fordi, at det er en lang 

proces, det tager tid at få lavet om på gamle indarbejdede traditioner og lokale ”specialiteter” af den 
ene eller anden slags. Her hos os gør vi sådan og det var vi nu altid gjort og det er vi vældig godt 
tilfreds med og som regel er det sådan, at når man er ny et eller andet sted, så bruger man jo rigtig 
mange kræfter på at lære sig; Hvordan gør vi her? Og man kommer også til, hvis man skal kunne tage 
det til sig, at tænke, at det her er også den rigtige måde at gøre det på. Og når der så kommer nogen 
og gør det på en anden måde, så skal man sådan lige tænke; Okay, kan det nu også gøres på denne 
her måde? Jamen, det kan det vel godt dvs. vores måde er ikke den eneste rigtige, så kunne det være, 
at vi kunne være noget af hinanden. Hele den udligning og udjævningsproces imellem regionens 
psykiatriske centre er jo stadigvæk i gang og noget af det er, at visitationsretten er jo en vældig 
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central del af hvordan man tilrettelægger sin behandling og når den bliver flytte ud af centret, jamen 
så mister centret noget af sin selvstændighed, noget af sin autonomi. At få den proces til at fungere 
sådan at de bliver forstået og accepteret, det synes jeg var været en del af opgaven. Jeg har vældig 
meget glæde af at være her og være i det psykoterapeutiske center, hvor jeg er nu og kunne forklare; 
Jamen, når man ser det her inde fra visitationen, så ser det sådan her ud. Jeg kan godt se, at når jeg 
sidder herude og kigger ind på visitationen, så ser det anderledes ud, men at få de to ting til at hænge 
sammen, det tænker jeg er en udfordring. Der har været en del modvind i det, men det synes jeg 
sådan set er spændende nok.  

 
Sp: Hvad tænker du så om, nu hvor der kommer denne her behandlings- og udredningsret, når den nu 

træder i kraft og der bliver ansat nogle flere sygeplejersker, som nok skal sidde og tage nogle 
samtaler? Hvilke udfordringer kunne du se ved det? Eller fordelene? 

 
Re: Jamen, der er jo nogle oplagte kapacitetsmæssige og økonomiske fordele i det, hvis man kan få det 

gjort ordentligt til den halve løn, så er det en effektivisering af systemet, som man ikke kan være 
modstander i sig ud fra en betragtning om, at vi skal have et så effektivt sundhedsvæsen som muligt. 
Man kan risikere i sin besparelsesiver at miste noget af fleksibiliteten eller overblikket. Det jeg 
tænker, at man får ved at have læger til at visitere ift. at have en sygeplejerske til at visitere det er, at 
man med lægerne har en større mulighed for at have folk, der har et større overblik, en større faglig 
spændvidde ift. hvordan tingene kan gøres, men det kan man jo sagtens uddanne sygeplejerskerne 
til. Det skal man så bare huske at gøre. At der skal en ganske målrettet uddannelsesindsats til. Det vil 
der også skulle i et vist omgang ift. at ansætte læger til den her særlige opgave, men visitation og 
diagnostisk er en del af den lægelige kerneopgave og det er meget det, som vi fra starten er 
uddannet til, så at lægge den opgaver over til nogle andre tror jeg vil være problematisk ift. kvaliteten 
af det. 

 
Sp: Kan du sige hvad der kendetegner den opgave? Jeg bliver nysgerrig fordi, at du på den ene side siger, 

jamen du tror godt, at andre vil kunne lære det, men det kræver noget uddannelse, så tænker jeg; 
Hvor meget uddannelse tænker du? Fordi samtidig siger du, at nogle læger vil måske også skulle have 
en uddannelse?  

 
Re: Ja, det kommer jo an på, hvis man tager en helt ny udannet læge, så vil vedkommende have brug for 

at have en fornemmelse af hvad det er for et instrument man skal spille på. Og hvis man har 
specialiseret sig i en gren, så ved man en hel masse om visitation og diagnostik indenfor den gren, 
men måske ikke så meget indenfor de andre ting. Og det tager tid at uddanne generalister og det 
man har brug for at kunne visitere det er at have et stort ”værktøjssæt”, et bredt sortiement af 
muligheder. Hvis man ikke er opmærksom på, at et eller andet problem findes, jamen så ser man det 
jo ikke. Et typisk eksempel er jo hele den historie omkring udvikling i behandling af ADHD hos voksne. 
Når man går tilbage for 10-15-20 år siden, så kendte vi ikke den diagnose i voksenpsykiatrien. På 
magisk vis så blev de her tilstande helbredt, når folk fyldte 18. Der fandtes de ikke mere og det er 
fordi vi havde ikke kendskab til det. Vi så dem ikke. Så nu er vi blevet opmærksomme på, at dem som 
bliver diagnosticeret med ADHD i børnealderen, at der er en vis proportion af dem, som fortsætter 
med at have den lidelse ind i voksenalderen og så har vi set det og så ved vi det. Det er lidt det med at 
sige, at hvis en eneste værktøj er en hammer, så er alle problemerne jo søm.  

 
Sp: Præcis. 
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Re: Så man skal have muligheden for at kunne lede efter de mærkelig og de sjældne ting og de atypiske 
og det og det andet. Et andet billede er, at hvis man høre hove, der klapper på gaden, så er det da 
med størst sandsynlighed en hest, men det kunne jo være en zebra.  

 
Sp: Det er sjovt, jeg tænker på en ged.  
 
Re: Ja, eller en giraf. 
 
Sp: Nå men, en ged var faktisk det første, der kom til mig, men det er nok fordi det har jeg oplevet sydpå 

at en ged…… Nå…. 
 
Re: Et billede jeg har brugt nogen gange, det er noget af det, som jeg tænker, at vi som læger er 

uddannet til at kunne opdage det usædvanlige i strømmen af de almindelige ting. 
 
Sp:  Og hvad tænker du sygeplejerskerne….? Altså, når nu du tænker sygeplejersken, hvad er deres…? 

Hvad er det de er uddannet til at se? Jeg skal lige sige, at jeg er ikke sygeplejerske. 
 
Re: Nej, nej, men under alle omstændigheder har jeg tænkt mig at forsøge at udtale mig sådan, at jeg 

ikke nødvendigvis skulle fornærme nogen, fordi det er ikke det der er tanken, men jeg tænker, at 
sygeplejerskernes opgave er jo pleje i alle de aspekter, der er af pleje og dvs. at erkende patienternes 
behov, så dermed er der nogle parallelle ting i det, men sygeplejerskerne er uddannet til at arbejde i 
det felt, der hedder; Patienterne er stort set diagnosticeret, så hvad er deres behov ift. det de er 
diagnosticeret med? Så derfor er der en særlig uddannelsesopgave i at opkvalificere sygeplejersker til 
at lave visitationsarbejde, som jeg tænker er større end hvis man vælger at bruge læger til det.    

 
Sp: Tænker du at man kan…? Vil det være tydeligt hvad det er for nogle patienter en sygeplejerske vil 

kunne lave en første diagnosticering på fremfor en læge? 
 
Re: Næ, nej det kommer an på den enkelte persons baggrund og erfaring, så jeg tror ikke, at der er nogen 

tydelig… Jeg tror ikke klart, at man kan lave noget kategorier og sige det her det ville sygeplejersker i 
almindelighed kunne klare. Det kommer helt an på, hvis det er en sygeplejerske, der har lang erfaring 
fra at have været på en operationsafdeling, så tror jeg ikke de er særligt gode til at visitere, fordi de er 
vant til at tage patienterne, hvor beslutning om operation er taget. De er gode til at få operationen til 
at forløbe fornuftigt. Hvis man tager en sygeplejerske, der har arbejdet i en skadestue, en somatisk 
skadestue, så er de formodentlig ganske gode til at sortere en lang række almindeligheder og hvis 
man finder sygeplejersker, som har en arbejdserfaring fra arbejde i almen praksis, så har de en anden 
type erfaring og en anden type baggrund for at kunne visitere. Så man skal være klar over hvad det er 
for en slags generalist man skal bruge til at kunne lave den her visitation og så sikre sig, at man får 
dækket de områder ind de ikke har samlet erfaring med. I princippet kunne man uddanne hvem som 
helst til at lave visitation, hvis man vil bruge tilstrækkelig tid på at uddanne folk. Det er jo ikke noget 
man har en eller anden særlig genetisk betinget evne eller guddommelig gave til at kunne gøre. Det 
er noget man kan lære sig. Og sådan som jeg tænker det, så er lægeuddannelsen i højere grad rettet 
imod lige netop diagnostik og visitation og så også behandling, men sygeplejerskeuddannelsen er 
mere rettet imod pleje og behandling, så diagnostisk og visitation er ikke primært, som det er for 
læger. 

 
Sp: På en måde hører jeg dig lidt sige, at alle kan diagnosticere, lære det, men samtidig, eftersom 

lægeuddannelsen netop er skuet sammen til at det er det du lærer, er vi så tilbage til at sige, at alle 
fra starten kunne have valgt at blive læger? Eller der det det der skal til?  
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Re: Jamen, jeg forstår faktisk ikke spørgsmålet. 
 
Sp: Jamen, det er fordi, at jeg hører, at vi er enige om, at diagnosticering er komplekst og som du også 

siger, at lige præcis lægeuddannelsen, hele ideen i lægeuddannelsen er jo i allerhøjeste grad at kunne 
tillære sig diagnosticering. Det er jo ligesom det der skal til for at kunne behandle. Samtidig siger du 
så, at andre også ville også kunne, hvis man går gennem en læring og noget uddannelse, tillære sig at 
diagnosticere og så tænker jeg; Er vi så ikke tilbage ved, at det egentlig var lægeuddannelsen, der ville 
være godt, at de havde taget? 

 
Re: Nu er det den uddannelse man har brugt til den særlige ting, den uddannelse er udviklet til det over 

de sidste…. den har jo eksisteret de sidste mange 100 år efterhånden. Så der skulle være en særlig 
grund til at man lavede en visitatoruddannelse, hvis man skulle gøre det, og ikke bare ville bruge 
lægeuddannelsen, som findes i forvejen. Lægeuddannelsen er ikke en ren visitatoruddannelse, men 
der er meget stor vægt på diagnostik i uddannelsen. Men alle kan lære det, det er jeg da ikke i tvivl 
om. Og sygeplejersker har da fortrin frem for cykelsmed eller elektriker eller andre ved at være inde i 
faget og fagsproget og have den faglige etik indarbejdet i større eller mindre grad, altså afhængig af 
hvor nyuddannet man er, hvor meget man arbejder og hvor man arbejder. Så der er god logik i at 
vælge sygeplejersker fremfor at vælge lægesekretærer eller andre folk.   

 
Sp: Ja, hvis der skal vælges nogen. 
 
Re: Ja, hvis der skal vælges nogen….. Vi vil gerne pege på, at vi vil gerne bruge den faggruppe og 

opkvalificere dem ift. visitation. Ja… så kan man jo sige, det man jo gjorde da man startede det var, at 
man sagde, at vi skal bruge en speciallæge fra hvert center. Det giver for det første muligheden for at 
lave en udveksling centrene imellem og hvad er det egentlig vi gør og hvordan ser det ud hos os. Og 
for det andet så er det speciallæger, det er formodentlig dem, som præsenterer den højeste samlede 
ekspertise indenfor diagnostisk og visitation. Så kan man bruge dem og så kan man bruge dem til at 
uddanne nogle andre til at varetage opgave, hvis det er det man skal, jamen fint nok. Det kan man da 
godt. 

 
Sp: Hvordan tror du, at de sygeplejersker, der skal sidde med det her…. altså som jo faktisk er noget 

klinisk visitation… hvordan tror du, at de har det med det?      
 
Re: Hvordan jeg tror de har det med det? 
 
Sp: Ja. 
 
Re: Umiddelbart forestiller jeg mig, at de tænker, at det er en spændende og udviklende og lidt besværlig 

opgave, som jeg tænker, at de gerne vil være sikker på at have muligheden for at få vejledning og 
supervision og back up på, men jeg tænker, at det opleves lidt som en kvalificeret opgave, som man 
gerne vil prøve at løse ordentligt. Det er vel umiddelbart det… 

 
Sp: Jeg har faktisk ikke så mange spørgsmål tilbage. Det er sådan mere nysgerrighedsmæssigt….. Når du 

nu har udført noget arbejde er det vigtigt for dig at få feedback på dit arbejde?  
 
Re: Ja, det er det.  
 
Sp: Hvem vil du gerne have feedback fra? 
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Re: Altså jeg tror i virkeligheden nok den vigtigste feedback er fra patienterne. Der hvor jeg er nu er det 

sådan jeg det. Derudover så har jeg min egen feedback om man så må sige, mine egne refleksioner 
over situationen, som jeg tænker er vigtige; Var jeg selv tilfreds eller var jeg ikke tilfreds og hvad 
synes jeg, at jeg kunne have gjort bedre og hvad synes jeg, at jeg skulle have ladet være med osv. Det 
er i lægeuddannelsen meget meget sjældent, at har en kollega med til at give feedback, langt oftere 
andre fra andre personalegrupper og det med feedback er noget jeg har tænkt ganske meget over i 
uddannelsesmæssige sammenhænge, fordi det jo er den vigtigste måde at få rettet sig ind på og få 
lært noget som om det man laver hvordan det virker og hvis jeg kigger på min egen uddannelse, 
jamen så er den faggruppe jeg har fået mest feedback fra det er sygeplejerskerne, som har været 
med til samtaler og som har sagt det der var godt eller det der var mindre godt eller som har set 
glade ud eller set sure ud. Fordi man henter jo feedback på mange på mange niveauer og jeg tænker, 
at det der så bliver bestemmende for hvad det er for en feedback man får. Hvis man kigger på 
patientens feedback jamen så er det; Mødte man patientens behov? Og man skal jo være 
opmærksom på, at patientens behov eller patientens egne oplevelser af behov er måske ikke altid 
lige præcis det de egentlig har brug for, men det de gerne vil have. Patienten vil måske gerne have, at 
man taler pænt til dem og behandler dem respektfuldt og de har svært ved at vide om man faktisk 
også er kompetent og engang imellem så de få en meget meget kompetent behandling, som bliver 
leveret på en ubehagelig måde og så har de en dårlig oplevelse ud af det og vil de give dårlig 
feedback. Eksemplet er jo, at halvdelen af alle klager handler om dårlig kommunikation. 
Sygeplejerskernes feedback er præget af; Hvad er deres behov i situationen? Så man kan sige, at man 
skal i uddannelsesmæssige sammenhænge, så skal man sørge for der også er nogen, når vi snakker 
lægeuddannelse, så skal der være nogen læger med til også at give feedback, som kan give det ud fra 
en lægelig synsvinkel. Men det er jo meget sådan teoretisk om det. Om jeg har brug for feedback, ja 
det har jeg, fordi jeg synes, at det er også en måde at udvikle sig på. Hvis man ikke får at vide, når 
man gør noget dårligt, så bliver man måske ved med at gøre det og det ville være dumt. Men endnu 
vigtigere, hvis man får at vide, når man gør noget godt, så vil man forstærke den adfærd. Og man kan 
sige, det gamle læringsprincip om at vi skal lære af vores fejltagelser det kan være meget godt, men 
har vi ikke rigtig tid til og det er heller ikke godt at skulle begå så mange fejltagelser, så vi kan lære af 
dem. Vi skal hellere lære at vores successer eller have andres successer. Så hvis man kan få det til at 
fungere, så kan man gøre det godt og så kan man lave et….. Derfor er det også vigtigt ift. det her 
visitationsarbejde at få feedback fra centrene, når man visiterer ud fra nogle betragtninger, altså vi 
tænker sådan og sådan om den her sag og sender det ud til centret. Hvis de så siger jamen vi ser 
noget helt andet, så er det vældig vigtigt at få den besked, sådan at man kan få jævnet det ud og det 
har da også fungeret i løbet af den tid…. Er det 1½ år det har fungeret det her efterhånden? Så er det 
da tydeligt for mig, at visitationen er blevet bedre til at sende de rigtige patienter ud til centrene. 
Dem som centrene gerne vil have. Og centrene er blevet bedre til at tage imod og ligesom 
konstatere, at jamen dem skal vi tage, de hører med til vores målgruppe, fordi de har altid hørt med 
til målgruppen henne på et andet center og nu skal vi jo gøre det samme. Så der sker sådan en 
udjævning og den sker på basis af feedback.  

 
Sp: Lige så til sidst, så vil jeg godt høre dig; Hvad synes du…. det er lidt et spring…. men hvad synes du er 

god ledelse?  Hvilke egenskaber og det behøves ikke nødvendigvis lige at være en person, men sådan 
ledelse generelt. Hvilke forventninger har du til ledelse? Hvad er god ledelse for dig? 

 
Re: God ledelse for mig er en ledelse, som sørger for, dels at jeg ved hvad der forventes af mig, sådan at 

jeg kan tage stilling til og gøre det…. Jeg vil gerne have en ledelse, der stiller sig op og peger i en 
retning og siger, at vi skal den her vej. Så vil jeg gerne følge med den vej. Eller også så vil jeg ikke følge 
med den vej, men så står jeg af vognen. Og dels en ledelse, som så giver plads til at jeg kan gøre det 
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på den måde, som falder mest naturligt for mig. Jeg tror det bliver mest effektivt af det. Jeg skriver 
med højre hånd og det vil gerne have lov til at blive ved med. Men hvis der kommer nogen fra 
ledelsen og siger; I det her job kræves det, at du skriver med venstre, så vil jeg prøve og hvis jeg synes 
jeg kan det, så vil jeg gøre det og hvis ikke jeg synes jeg kan det, så vil jeg finde mig et andet job. Så 
kan man sige, så kan situationen være, at der ikke findes nogen andre jobs, andet en sådan nogen, 
hvor man skal skrives med venstre, så må jeg jo se at lære det.  

 
Sp: Så vil du vælge at lære at skrive med venstre? 
 
Re: Hvis ikke der findes andre muligheder. Altså kunne man også overveje at blive selvstændig og sige; 

Jeg laver mit eget firma, hvor man kun skal skrive med højre hånd. Men det har jeg ikke lyst til, jeg 
har lyst til, og det er derfor jeg er blevet i det offentlige sygehusvæsen, jeg har faktisk prøvet at 
arbejde i speciallægepraksis på et tidspunkt, men jeg har lyst til at prøve at være med til at gøre det 
offentlige sygehusvæsen til noget som er ordentligt og attraktivt. 

 
Sp: Nu er der kun to spørgsmål tilbage og der er desværre så kun to rigtige svar. Og det ene det er hvor 

gammel du er og det er udelukkende fordi vi vil prøve at se…. 
 
Re: Jamen, jeg bliver 61 om 10 min. 
 
Sp: Er det rigtigt? 
 
Re: Ja, hvad er det i dag? Er det den 14. i dag? Om 4 dage. 
 
Sp: Jamen, tillykke om 4 dage så (haha) og hvor man år har du arbejdet som læge? 
 
Re: Jeg blev færdig i januar 1982, så 32 år.  
 
Sp: Tak skal du have. 
 
Re: Velbekomme. 
 
 

SLUT 
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Interview SK6 

 

 
Sp:  Du skal interviewes, fordi du er i gang med uddannelse som behandlersygeplejerske. Og det første 

spørgsmål jeg har det går sådan lidt længere tilbage. Hvorfor har du valgt at blive sygeplejerske? 
 
Re: Uhh, det går jo langt tilbage. Altså det var ret tilfældigt. Jeg ville have været pædagog og så havde jeg 

en veninde, der læste til sygeplejerske og så omprioriterede jeg og det var egentligt det. Det var ikke 
noget jeg havde tænkt på i længere tid eller havde drømt om.  

 
Sp: Nej, men pædagog det er sådan lidt i samme branche eller? 
 
Re: Ja, sådan humanistisk på en eller anden måde. Altså der var ikke noget andet end at min veninde 

sagde, at det var sjovt. Altså det var på det niveau jeg var på det tidspunkt.  
 
Sp: Okay, hvor længe siden er det? 
 
Re: Jeg startede i 1997. 
 
Sp: På uddannelsen? 
 
Re: Ja. 
 
Sp: All right. Nu har du så været i gang i et stykke tid kan man sige. Har du nogen forbilleder sådan 

arbejdsmæssigt? 
 
Re: Altså indenfor sygepleje? Tænker du sådan teoretikere eller? 
 
Sp: Nej, jeg tænker sådan nogen sygeplejersker du kender? Kollegaer? 
 
Re: Ja, det har jeg. Altså jeg havde en der hed B, der var herude fra, som ikke er her mere.  
 
Sp: Ja, jeg kan godt huske B. 
 
Re: Hun var noget helt specielt. Og det er egentligt mest hende jeg sådan tænker tilbage på. Og så er der 

jo selvfølgelig masser af andre man også kan blive inspireret af, men jeg tænker ikke, at jeg sådan har 
nogen helt bestemt jeg følger. Jeg kan lide at bruge lidt af alle og så er der noget jeg ikke lide…. Men 
ikke nogen sådan helt bestemt retning.  

 
Sp: All right, når nu du siger det her med, at du ville have været pædagog og så blev du sygeplejerske, så 

du kunne lige så godt have været blevet pædagog?   
 
Re: Ja. 
 
Sp: Kunne du lige så godt være blevet noget andet? 
 
Re: Ja, altså jeg havde faktisk søgt ind på RUC, noget med noget kommunikation, så det tror jeg godt jeg 

kunne. Det var tilfældighederne, der gjorde, at det var sygeplejerske. 
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Sp: Okay. Hvis du skulle prøve at fortælle mig; Hvad er en sygeplejerske? Hvad forbinder du med en 

sygeplejerske? Hvad er så det?      
 
Re: Altså jeg tænker jo kun psykiatrien og der tænker jeg, at vi har sådan flere roller i det. Eller i min 

stilling har jeg i hvert fald. Jeg har både, at jeg har kontakten med patienterne og så har jeg sådan en 
koordinationsrolle ift. resten af huset og de tværfaglige og så tænker jeg egentlig også, at jeg har en 
del administrative opgaver, sådan ift. sygeplejefagligt… med dokumentation og al den slags.  

 
Sp: Hvilke kvaliteter har en sygeplejerske? 
 
Re: Overblik, strukturerede, omsorgsfuld, empatisk. Nu ved jeg ikke hvordan man skal formulere det 

helt…. Man skal være sådan rimelig god til at vurdere mennesker i en fart og man skal også have en 
eller anden form for tillidsskabende kontakt, når det er, at man går ned i skadestuen. Ja, det tror 
egentlig var det jeg lige kom i tanke om. 

 
Sp: Det er sådan hvordan du ser på en sygeplejerske. Hvordan tror du resten af samfundet ser på 

sygeplejersker? Hvilken status har sygeplejersker?  
 
Re: Altså jeg synes når man siger, at man er sygeplejerske, så tror folk som udgangspunkt, at man er rigtig 

sød og omsorgsfuld som person, men det kan jeg godt blive lidt provokeret af nogen gange. 
 
Sp: Hvorfor det? 
 
Re: Jeg synes bare, at man bliver tillagt et eller andet og det tænker jeg da også, at de fleste prøver gerne 

at være søde og omsorgsfulde, men man er jo ikke sådan identisk med ens job. 
 
Sp: Du er ikke identisk med dit job? 
 
Re: Ja, eller hvad man skal sige. Selvom jeg er sød og omsorgsfuld og åbenhjertet på mit arbejde er det da 

ikke sikkert, at jeg har lyst til at være det i min fritid. 
 
Sp: Så hvad betyder dit arbejde for dig? 
 
Re: Det betyder rigtig meget. Altså jeg kunne ikke forestille mig at lave andet end at være sygeplejerske. 

Så jeg er glad for, at det endte med det. Jeg går rigtig meget op i det og jeg bruger meget tid på det. 
 
Sp: Ser du dig selv som sygeplejerske? 
 
Re: Ja. 
 
Sp: Det gør du? 
 
Re: Ja, det gør jeg. Altså jeg ser mig selv som psykiatrisk sygeplejerske, der er et meget stort skel for mig 

fra somatikken. Altså sådan lige nu.  
 
Sp: Så hvad er den vigtigste grund til at du er sygeplejerske nu? Psykiatrisk sygeplejerske? 
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Re: Det er fordi jeg godt kan lide kontakten med menneskerne og jeg kan godt lide den der hurtige 
indledende vurdering man skal lave og opnå den der kontakt med folk på så kort tid. Det er jo ikke 
fordi vi har, hvad kan man sige kontaktpersonsfunktionen, fordi vi har dem i gennemsnit 2,4 dag, så 
det er sådan meget accelereret patientforløb, hvor man skal ind omkring alle aspekter lynende 
hurtigt og så er der en del koordinationsopgaver med det. 

 
Sp: Hvad er en god arbejdsdag for dig? 
 
Re: Det er en dag, hvor jeg har tid til at tale med patienterne. Hvor jeg føler, at jeg bliver færdig med mit 

arbejde og hvor jeg tænker, at jeg rent faktisk har gjort en forskel for nogen af patienterne. Der er 
nogen gange, hvor man kan mærke, at det måske ikke lige er der det rykker og så er der nogen gange, 
hvor man måske har en 2 min. samtale, hvor man bare ved, at det har ændret noget for patienten. 
Det synes jeg, at det er sådan meget tydeligt med dem vi sender hjem nede fra skadestuen. At der 
kan man sådan virkelig mærke, når man rykker et eller andet for patienterne. Men ellers er det det 
der med, at jeg føler, at jeg har haft tid til at udføre mit arbejde og ikke skal gå hjem med at overgive 
alt for meget til aftenvagterne. 

 
Sp: Så det er en god arbejdsdag? 
 
Re: Ja.  
 
Sp: Hvad er det så der motiverer dig mest på din arbejdsplads? 
 
Re: Der er jeg jo ret delt, fordi jeg har sådan forskellige funktioner, men altså først og fremmest, så bliver 

jeg motiveret af nogle rigtig spændende opgaver og når jeg synes det er en god arbejdsplads og nogle 
gode kollegaer og jeg kan lide af være der. Jeg trives i skadestuen, skulle jeg til at sige, med alle de 
der forstyrrelser og larm og hvad der end kan være.  

 
Sp: Hvad er det ved det, der motiverer? Hvad er det der….? 
 
Re: Uha altså, det er svært at svare på, men det giver jo en eller anden tilfredsstillelse, altså sådan rent 

arbejdsmæssigt, at man føler, at man udfører et godt stykke arbejde, at man gør en indsats. 
 
Sp: Hvis du så skulle pege på en udfordring, som du godt kan lide at tage på dig, hvad kunne det så 

være…. arbejdsmæssigt? 
 
Re: Altså udfordring…. Hvad tænker du? 
 
Sp: Hvordan kan du godt lide at blive udfordret i dit arbejde? 
 
Re: Jeg synes jeg bliver udfordret hele tiden. Altså man bliver jo hele tiden sådan udfordret med 

personalemangel og for mange patienter. Så det er nok mest i sådan en koordinatorfunktion, hvor jeg 
ellers tænker, at man har en finger med i alt hvad der sker. Det er godt med udfordring. 

 
Sp: Er det en god udfordring? 
 
Re: Ja, det synes jeg, altså for det meste, når det lykkes, men det er selvfølgelig ikke de dage, hvor at man 

skal flytte patienter i sidste øjeblik, hvor der allerede står nogen og venter på deres pladser. Det 
synes jeg er skidt sygepleje.      
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Sp: Klart. Kan du godt lide at arbejde med at have nogle mål for dig i dit arbejde? 
 
Re: Ja.  
 
Sp: Hvad er det for nogle typer af mål du godt kan lide at arbejde med? 
 
Re: Altså sådan patientrelateret, så er det jo sådan kortsigtede sygeplejemål og så er jeg også med i nogle 

andre projekter, jeg er f.eks. med i dobbeltdiagnoseprojektet, hvor vi også har sat os nogle mål for 
hvad vi godt kunne tænke os. Og jeg synes alt hvad vi laver er jo løsningsorienteret eller målrettet på 
den ene eller den anden måde. 

 
Sp: Så det er vigtigt for dig, at der er mål? 
 
Re: Ja, det skal der være. Der skal altid være et projekt eller et eller andet man kan have for øje og stile 

hen imod.  
 
Sp: Hvis jeg skal tage den negative side af det… Hvad virker demotiverede for dig i dit arbejde? 
 
Re: Det er når jeg ikke føler, at jeg kan gøre tingene færdig på en ordentlig måde. Altså det er mest sådan 

i relation til patientarbejdet. Der betyder kvaliteten ret meget for den kontakt man har med 
patienten. Det er ikke sådan, at jeg går og tænker, at man skal min. have en halv time med alle 
patienter, men nogen gange så går det simpelthen bare så hurtigt, at man er der sådan kun lige et par 
minutter om morgen og så overflytter dem om eftermiddagen, hvor man slet ikke føler, at man har 
været i kontakt med.        

 
Sp: Og det er ikke godt? 
 
Re: Nej, det er rigtig ærgerligt. Og det er jo ikke alle patienter, der sådan siger noget om det, men man 

bliver ikke sådan tilfredsstillet sådan rent arbejdsmæssigt og føler at man har gjort et godt stykke 
arbejde.  

 
Sp: Så hvis du nu skulle omformulere det her til en værdi, hvad er det så for en værdi, der er vigtig for dig 

i dit arbejde? Jeg godt, at det ikke er et nemt spørgsmål. 
 
Re: Nej, jeg sidder lige og tænker…. Altså den kan jo både rettes lidt mod patienterne, at patienterne 

føler, at der er tid til dem og at de bliver taget alvorligt. Det er også en værdi, der betyder noget for 
mig med, at jeg vil have det godt, når jeg går hjem fra arbejde, fordi jeg har gjort hvad jeg kunne.  

 
Sp: Så værdien er overordnet set, når du går på arbejde? 
 
Re: Uha, nu bliver det kringlet.  
 
Sp: Det er svært. 
 
Re: Ja. Det kan jeg faktisk ikke helt give sådan entydigt svar på.  
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Sp: Nej, det er heller ikke sikkert, at du kan. Hvad nu, hvis du siger, at det er vigtigt for dig at gøre tingene 
færdigt, det er vigtigt for dig at have kontakten med patienterne og føle at du får rundet patienten af. 
Hvad nu hvis der bliver sat nogle mål for dig, hvor du ikke kan nå det. Hvordan reagerer du så? 

 
Re: Jeg bliver sur, altså jeg bliver irriteret og det er ikke sådan, at jeg tænker, at nu arbejder jeg hurtigere, 

fordi så kan jeg nå det, altså så tror jeg, at så giver man måske lidt op på forhånd og så man jo vælge 
nogle andre ting fra, hvis det er det, der er målet. Men det ville da være enormt demotiverende, altså 
hvis de der mål var sat op til……. (KUNNE IKKE HØRE DET 13.01) i forvejen. 

 
Sp: Klart. Arbejdstider? Hvad betydet det for dig? Er det vigtigt for dig, at du…? 
 
Re:    Det er altafgørende. Det betyder rigtig rigtig rigtig meget. 
 
Sp: At du kan holde arbejdstiden eller hvad? 
 
Re: Ja, altså både at man kan komme hjem om eftermiddagen og at man ikke skal…. Altså at det sådan 

passer med ens privatliv og man kommer ud af døren, sådan nogenlunde til tiden. Altså selvfølgelig vil 
der altid være plus minus og en, der siddet fast i trafikken. 

 
Sp: Så det er vigtigt? 
 
Re: Ja, det er rigtig vigtigt.  
 
Sp: Hvis du skal fortælle om dit arbejde til at andre mennesker, hvad kan du så godt lide at fortælle? 
 
Re: Altså, så siger jeg så psykiatrisk akutmodtagelse og så giver den jo lidt sig selv hvad folk tror og så 

videre. Altså at det kun nærmest er sindssyge mennesker, der kommer herude og politi og 
voldsomme episoder og …………… (KAN IKKE HØRE DET- MEGET BAGGRUNDSLARM 14.14). Det er jo 
selvfølgelig en del af det, men det er jo alle fra samfundet man ser i sådan en akutmodtagelse.  

 
Sp: Så hvad fortæller du så? 
 
Re: Jamen, så fortæller jeg jo, at det er jo helt vildt spændende. Altså der tror jeg egentlig, at jeg fortæller 

meget ift. de opgaver vi har med at, så går vi ned og vurderer patienten og deltager i lægesamtalen 
og henviser til….. (KAN IKKE HØRE DET - MEGET BAGGRUNDSLARM 14.38). 

 
Sp: Så du fortæller om hverdagen? 
 
Re: Ja, det tror jeg. Ja, det må være det. Altså dels min funktion ift. skadestuen og så hvis jeg har nogle 

gode patienthistorier. 
 
Sp: Det er også godt. 
 
Re: Det er også godt. 
 
Sp: Indflydelse på din hverdag eller på dit arbejde? Har du det? 
 
Re: Det vil jeg godt have mere af. 
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Sp: Det vil du gerne have mere af? Det er vigtigt for dig? 
 
Re: Ja. Altså det vil jeg sige det har jeg også i perioder. Men det er sådan lidt om hvor meget tid der er og 

hvor mange andre opgaver…. Men altså det er da en af de ting jeg drømmer om, det var….. (TELEFON 
SUMMER OG LYDEN FORSVINDER 15.29) arbejdstid bare engang imellem. 

 
Sp: Så det er arbejdstiden. Hvad med resten af indholdet af dagen? 
 
Re: Ja, det er det jeg mener. 
 
Sp: Så det er vigtigt for dig? 
 
Re: Der er meget modstand, eller ikke modstand, det kan man jo ikke sige, men jeg synes, at de der dage, 

hvor hele min dag bare er fuldstændig booket op med ting, som kommer udefra. Det synes jeg er en 
irriterende dag.  

 
Sp: Hvad kunne få dig til at søge et andet arbejde? 
 
Re: Altså det tror jeg, at det skulle være fordi jeg tænkte, at nu havde jeg prøvet at være her nok eller 

som vi står overfor nu, at vi skal være et lukket afsnit. Så det må jo være store omstruktureringer. Ja. 
Og jeg kan jo ikke engang sige lønnen, altså selvfølgelig vil jeg godt have penge, men det er ikke det 
der er drivkraften. 

Sp:    Hvad er så drivkraften? 
 
Re: Jamen, det betyder bare noget, at man kan lide sit arbejde og kan lide at stå op om morgenen og jeg 

kan ikke….. Altså det er jo svært at forklare…. Altså selvfølgelig er der også dage, hvor jeg ikke gider at 
gå ud. Altså… Men at man føler sig tilpas med det og føler, at man gør en forskel for nogle mennesker 
og følelsen af, at man bliver færdig og når nogle mål. Jeg tror jeg er meget sådan projektorienteret, 
altså jeg har gang i et eller andet, og så er det det jeg så bruger min energi på og lige nu er det 
dobbeltdiagnoseprojektet jeg har gang i. 

 
Sp: Det vil jeg gerne høre om, når vi er færdige. Hvorfor er du behandlersygeplejerske? 
 
Re: Altså det var fordi, at vi fik det tilbud om der kunne komme 4 af sted på uddannelsen. 
 
Sp: Fra centret? 
 
Re: Fra centret og der var det jo sådan helt naturligt, at man starter i akutmodtagelsen og så der det 

egentligt… Jeg var assisterende afdelingssygeplejerske, så Lise hun var jo sådan at spørge mig, sådan 
ift. også hvem jeg synes, der skal af sted. Og der havde jeg jo bare så svært ved at sige en anden 
skulle af sted i stedet for mig, fordi jeg tænker, at jeg bliver jo en del af afdelingen, når det skal 
implementeres og finde ud af hvad vi skal bruge det til, så jeg tænkte bare…. at hvis jeg skal finde ud 
af den opgave, så bliver jeg nødt til at være en del af det, altså få at vide hvad det indebærer. Og så 
siger jeg aldrig nej til et kursus.  

 
Sp: Nej. Er der noget specielt vil behandlersygeplejerskedelen at du tænker, at det vil jeg have eller den 

vej vil jeg gå? 
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Re: Nej, fordi sådan blev det faktisk ikke…. Altså jeg havde ikke set uddannelsen før vi fik den tilbudt. Den 
kom sådan lidt; Der er 4 pladser, jeg skal bruge 4, så det var ikke sådan fordi nogen af os havde gået 
sådan og drømt om det og tænkt, at det kunne være fantastisk, det var sådan lidt; Nå gud, har de 
lavet en uddannelse i psykiatrien for det? Fint nok.  

 
Sp: Så du har ikke nogen forestilling om hvad der kunne komme ud af det eller? 
 
Re: Nej….. 
 
Sp: Har du det nu? Du har været på første modul? 
 
Re: Jeg har været på første modul og jeg må sige det er meget forvirrende og det er meget vævende, 

fordi at jeg sådan føler, at huset har en hel masse forventninger til hvad man skulle kunne og den der 
opgaveglidning med at vi skal overtage nogen af lægernes opgaver, men jeg tænker lidt; Åh ha, altså 
vi har haft et grundkursus, hvad er det lige vi præcist jeg har fået ud af det, som gør, at jeg kan 
overtage nogle nye opgaver. Fordi det var sådan meget teoretisk og det var da rigtig fint at blive 
opfrisket i somatikken og alle de ting det, men det er ikke sådan, at jeg tænker, at nu er jeg i stand til 
at gå ned og sy en i hånden eller ja… ordinere opstart af noget Risolid-behandling eller…. Altså det 
kan godt være det kommer på modul 2 og 3, hvor det hedder behandling.    

 
Sp: Men det med opgaveglidning og tage opgaver fra lægerne… Der er en forskel i dag på hvad læger gør 

og hvad sygeplejersker gør. 
 
Re: Ja, det er der helt bestemt. 
 
Sp: Hvad er forskellen? 
 
Re: Lægerne bestemmer. Det er nok den største forskel.  
 
Sp: Hvis du tænker på opgavetyperne? 
 
Re: Ja… altså der er det jo sygeplejerskerne, der så laver forarbejdet med at ……. (KUNNE IKKE HØRE DET 

20.31) og modtage patienter og gøre alt klart og servicere, når lægen kommer og så er det lægen, der 
snakker med, altså fører ordet, suppleret af sygeplejersken. Altså jeg vil sige, at det er jo i et 
samarbejde det sker. Altså det er jo de færreste læger, der bare sidder og kører derudaf uden at 
spørge os til råds. Det er sådan i et samarbejde. Det er i hvert fald skadestuedelen og vores anden 
opgave det er jo selvfølgelig som kontaktperson, hvor man følger med til lægesamtaler og har 
kontakten med patienten og laver nogle observationer.  

 
Sp: Er der nogen patienter, som lægerne ser og sygeplejerskerne ikke ser? 
 
Re: Ja, altså de helt lette patienter, hvor vi tænker, at det er sådan lige en hurtig vurdering, der bliver vi jo 

nødt til at fravælge at gå med til lægesamtaler, fordi det har vi jo ikke altid tid til. Men hvis det er det 
er nogen vi har en fornemmelse af, at der er det mindste, eller noget der kræver opfølgning eller 
noget andet, så går vi jo med. Det hvor vi tænker lige ud af landevejen, der kan vi godt finde at lade 
være med at deltage.  

 
Sp: All right. Er der nogen af de opgaver, som lægerne har, som du mener ikke er egnet til at blive 

overtaget af sygeplejersker? Forudsat at der er læring og uddannelse osv.  
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Re: Altså jeg tænker, at vi har jo faktisk lige overtaget en opgave, her fra 1. marts, med at tage EKG og 

blodprøver.  
 
Sp: Men er der nogen opgaver, som du tænker, som en sygeplejerske ikke skal gøre? 
 
Re: Ja, altså jeg kan jo gode lide vores faggrænser til en vis grænse, men at lave en somatisk undersøgelse 

f.eks. synes jeg da ville være helt håbløst. Altså det har jeg slet ikke nok erfaring eller viden til. Det 
ville jeg aldrig kaste mig ud i. 

 
Sp: Er der andet? 
 
Re: Altså jeg tænker, at vi gør rigtig mange af de ting, som lægerne også gør. Vi får det egentlig bare 

betragtet som lægens ansvar på en eller anden måde. Altså f.eks. en suicidalscreening, det er jo 
meget oftest os, der sidder og laver dem, men det er egentlig lægen, der skriver under på, at det er 
niveau 1, 2 eller 3. Men ellers tror jeg…. Altså jeg har det nok mest… journaloptagelse det mener jeg 
egentlig godt man kunne deles om. 

 
Sp: Hvad med diagnostik? 
 
Re: Altså det synes jeg helt bestemt er en lægeopgave.  
 
Sp: Det kunne ikke være en sygeplejerske? 
 
Re: Nej, det synes jeg ikke.  
 
Sp: Hvorfor? 
 
Re: Der tænker jeg bare, at lægerne har en længere uddannelse og jeg synes det er ret alvorligt med 

diagnosticering af patienter… og give dem en diagnose, som får ret mange konsekvenser. Jeg tænker, 
at vi jo også er med til det på den måde, at vi giver vores observationer og mening til kende, at der 
tænker jeg bare, at der er jo forskel på om folk tager en speciallægeuddannelse 5 år ekstra og 
kommer rundt på forskellige steder og forskellige afdelinger end at sidde i en akutmodtagelse med 
sygeplejeske-baggrund.  

 
Sp: Tror du lægerne tænker lige sådan? 
 
Re: Jeg tror, at de rigtig godt kunne tænke sig, at vi tog nogen af deres opgaver, men jeg tror ikke lige, at 

det er diagnosticering de fiske efter at vi skal tage.          
 
Sp: Er der andet de heller ikke vil have at I skal tage? 
 
Re: Åhh, altså det er ret svært, fordi jeg synes de læger vi har hernede, de er sådan ret fleksible, men jeg 

tænker, at det er vel egentligt det der er hovedessensen, men jeg tænker da heller ikke, at vi skal ind 
og ordinere medicin og sådan nogle ting. Vi har egentlig også overtaget en anden opgave med at give 
i.v.-Stesolid og det er lægerne vældig tilfredse med, fordi det er en tidsrøver uden lige.  

 
Sp: Altså i abstinensbehandlingen? 
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Re: Ja, altså delir-patienter.    
 
Sp: Ja, det er klart det er det… 
 
Re: Og det er der jeg synes det er værst med de opgaver, det er at de kommer over til os, men altså vi får 

jo ikke ekstra mand af den grund, altså det er jo bare opgaver, der tager tid, som vi sådan skal løse 
med at bruge mindre tid på noget andet. Det synes jeg er lidt ærgerligt. 

 
Sp: Hvis nu der var planlagt en samtale med en patient, er det så vigtigt for dig, at det er dig, der tager 

den eller at det er vigtigt for dig, at samtalen bliver holdt? 
 
Re: Altså for patientens skyld så synes jeg det er vigtigt, at den bliver holdt, men det kommer an på hvad 

for en patientsituation… Jeg kan sagtens have en eller anden patient, hvor jeg ved om morgenen, at 
jeg ikke kan nå at gå med ind til samtalen og så…. Altså jeg synes bare, at man lige får det sagt til 
patienten, så de ved hvorfor man ikke…. og så aftaler, at man kan følge op bagefter. Jeg deltager 
langt fra i alle samtaler.  

 
Sp: Det er klart, det er klart. Er der forskel på at tage en sådan en face-to-face samtale med en patient 

eller gøre det i telefonen? 
 
Re: Ja, det er der da stor forskel på.  
 
Sp: Hvad er forskellen? 
 
Re: Jeg synes det er lettere at sidde overfor folk og ja se hvordan de reagerer og det non-verbale og jeg 

synes bare at man får simpelthen så mange oplysninger ved at sidde overfor folk, så det er jo lidt 
sværere i telefonen, men vi bruger meget tid i telefonen også. Der er jo rigtig mange patienter, der 
ringer hertil. 

 
Sp: Ja, det kunne jeg forestille mig, når det er en akutmodtagelse. 
 
Re: Ja, ja, de spørger hvad tid der kommer fodboldkamp, om de må blive hentet… Vi har mange små 

opgaver.  
 
Sp: Haha, det har vi også i centralvisitationen. 
 
Re: Nå, det har I også der?   
 
Sp: Jeg skal lige høre med ledelse, din leder, din ledelse eller den samlede ledelse. Er det vigtigt for dig at 

få feedback fra hende? 
 
Re: Ja. 
 
Sp: Og hvordan vil du så helst have den feedback? 
 
Re: Altså, det er jo Lise, hun siger jo bare tingene og sådan er det. Det er fint. Det fungerer. 
 
Sp: Så feedback kan både gives, når du gør noget der er fint og noget der er mindre fint eller… 
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Re: Ja, altså så tror jeg bare, at hun pakker det lidt ind og giver mig papiret og siger ”kan du ikke lige kigge 
på det her igen?” eller ”kan du lige gøre noget ved det her?” Lise er jo ikke kendt for at pakke tingene 
ind. 

 
Sp: Så hvad kendetegner en god leder udover det du har nævnt nu? Hvis det er noget, der kendetegner 

en god leder. Er det det? 
 
Re: Ja, altså en der tør sige hvad de mener og der sådan spiller med åbne kort og så skal det jo være en, 

der også sådan er fagligt engageret og rummelig ift. personalegruppen. 
 
Sp: Hvad med sådan noget med at give ansvar fra sig? 
 
Re: Jo, det er da rigtig vigtigt. 
 
Sp: Det er vigtigt for dig? 
 
Re: Ja. 
 
Sp: Nu har jeg sådan set spurgt om det meste af det jeg ville spørge om. Så vil jeg spørge dig om du vil 

sige noget eller spørge om noget ift. det her? 
 
Re: Jeg er bare nysgerrig på… Altså hvad I skal bruge det til? Det var til et masterprojekt? 
 
Sp: Ja. 
 
Re: Og hvor I skriver om opgaveglidning? 
 
Sp: Ja og generelt hvad der motiverer både læger, men især sygeplejersker. 
 
Re: Okay, hvor mange skal I ud og….. 
 
Sp: Det ser ud som lige nu; 6 sygeplejersker og 2 læger tror jeg. 
 
Re: Okay, med behandleruddannelsen? 
 
Sp: Nej, det er både med behandlersygeplejersker og så i centralvisitationen, hvor jeg er, hvor der også 

sker en opgaveglidning lige nu. 
 
Re: Jamen, det er jo også fordi man ikke helt ved hvor det ender henne? Man er sådan lidt… Jeg tænker 

også med det behandlersygeplejerske, at først så synes jeg også, at det lød lidt diffust, men så tænker 
jeg, at når jeg kommer tilbage fra kursus, så er der jo helt styr på hvad for nogle opgaver….. og det er 
ligesom huset heller ikke rigtig har taget stilling til hvad de forventer af os og prøver at holde nogle…. 
Vi har holdt nogen møder og der er planlagt et til møde, hvor der ligesom bliver lagt op til; Hvad kan I 
nu? Hvor vi har det sådan; Hvad bliver der forventet vi skal kunne? Det hænger sådan lidt i 
ingenmandsland. 

 
Sp: Ja, men når vi taler om at have indflydelse på arbejdet, så er det jo et sted, hvor man kunne spille sine 

kort kan man sige? 
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Re: Jo, altså… 
 
Sp: Nu skal du høre hvad vi kan… 
 
Re: Det er rigtig rigtig godt, men jeg tænker, at det skal også være nogen ting man føler, at man kan stå 

inde for og der synes jeg altså ikke, at fordi jeg har haft 6 uger med en underviser, at jeg er blevet helt 
fuldstændig opdateret. Altså jeg manglede virkelig at…. Jeg synes simpelthen, at det er så åndssvagt, 
at vi får første del her og så kommer anden og tredje del i efteråret. Det er jo helt håbløst. Altså det 
er demotiverende. Altså hvad skal vi da bruge det til? Så når vi til del to og tre, så skal vi jo nærmest 
til at starte forfra igen. Og så gå så langt tid uden og sådan helt kunne pege sig ind på hvad man kan 
bruge det til. Det er da smadderirriterende, at der mangler sådan lidt retning. Eller 
forventningsafklaring på en eller anden måde. 

 
Sp: Men jeg tror også… at det er første gang, at de gør det her, laver den her uddannelse. 
 
Re: Ja, og derfor synes jeg, at det var endnu vigtigere, at de havde gjort sig nogle overvejelser….Jeg håber 

ikke at du er en del af….. 
 
Sp: Nej, nej, det er jeg ikke. Det er i orden med kritik.  
 
Re: Nej, jeg synes det er rigtig rigtig ærgerligt, at et kursus der kunne være så godt og så inspirerende 

bliver fuldstændig tabt. Og det synes jeg, at det er blevet. 
 
Sp: Det oplever du? 
 
Re: Ja og jeg synes heller ikke undervisningen sådan rent kvalitetsmæssigt var noget at råbe hurra for. 

Det kunne de godt have gjort sig mere umage med.  
 
Sp: Okay. 
 
Re: Fordi det er jo en alle tiders chance, man kan jo kigge i somatikken, altså det giver jo masser af 

spillerum og mulighed og udfordringer. Men lige nu, der ligger den bare der og kommer ikke rigtig 
nogen vegne. 

 
Sp: Det er synd. 
 
Re: Det synes jeg er rigtig ærgerligt og vi kan jo holde nok så mange møder med vores ledelse, som kan 

blive ved med at spørge os hvad vi kan med det, men det ved vi jo ikke, fordi det er der jo ikke nogen 
der rigtig kan…. fortælle os. Så der er alt for meget spildtid og man havde jo sådan lige kampgejsten, 
altså jeg synes jo længere tid der går, jo mindre, så mister man interessen for det. Så kommer der jo 
andre projekter og andre ting man går op i.  

 
Sp: Men det lyder også som om, at I har gang opgaveglidning her i….. 
 
Re: Det har vi. Altså vi er jo ikke blege for at påtage os nye ting, altså jeg tror vi plejer at kalde os 

omstillingsparate. Ja, så der er jo også tale om, at vi måske selv skal starte op med abstinens-
behandling med at give vitaminer og Stesolid og…. 

 
Sp: Ja, hvorfor ikke? 
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Re: Det gør de på Bispebjerg. Nå men jeg tror nu holder vi lige….. For nu skal vi jo laves om til noget nyt 

og så kan det jo godt være, at det bliver helt anderledes. 
 
Sp: Ja. Jeg skal lige spørge dig om en ting jeg sidder og tænker lidt på. Du ved, man har sådan en 

opfattelse af hvem man er som menneske; Er arbejdet som sygeplejerske eller rollen som 
sygeplejerske, spiller den en rolle for dig i det… Er du… Jeg spurgte dig før om du så dig selv som 
sygeplejerske, men jeg mener… Ser du så…. Er det vigtigt, at du er sygeplejerske? Kunne du se dig selv 
som ikke værende sygeplejerske? Er det din mening med tilværelsen eller hvad man nu skal kalde 
det?  

 
Re: Nej. Min mening det er at have nogle projekter, men der kunne jeg godt være en anden faggruppe, 

men det er det der sådan motiverer mig på en eller anden måde. Det er et eller andet afgrænset 
projekt eller være med til at definere et eller andet. Altså jeg kunne meget vel se mig selv som 
projektsygeplejerske. Der skal ske et eller andet. Altså jeg gider ikke det der med bare at gå på 
arbejde fra 7.30-15.30 uden der… Der skal være en form udvikling i det.  

 
Sp: Og så er vi tilbage til målene ikke? 
 
Re: Ja. Men jeg kan rigtig godt lide at være sygeplejerske og det har jeg ikke tænkt mig at ændre på, men 

i bund og grund så tror jeg…. 
 
Sp: Men det er ikke det du tænker om sig selv; Jeg er sygeplejerske? 
 
Re: Nej, ikke sådan faglig stolthed, går op i det på den måde. Jeg synes mere at arbejdet er helt vildt 

spændende, men….. Altså jeg kunne ikke forestille mig at være pædagog, der ville jeg kede mig. Der 
synes jeg, at sygeplejen er valgt rigtig godt, fordi man har rigtig mange valgmuligheder.  

 
Sp: Klart. 
 
Re: Nej, ikke sådan med sygeplejerskefaner og flag. 
 
Sp: Nej. Okay, jeg har lige et par basisspørgsmål. Hvor gammel er du? 
 
Re: 38. 
 
Sp: Og hvor længe er det du siger, at du har arbejdet som sygeplejerske? 
 
Re: Siden 2001. 
 
Sp: Så det giver 12-13 år.  
 
Re: Ja. 
 
Sp: Okay, det var det. 
 
 

SLUT 
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Interview LK7 

 

 
 
Sp:  Hvad fik dig til at blive læge? 
 
Re: I virkeligheden har jeg ville være det fra jeg var barn. Det var så også ret nærliggende, fordi begge 

mine forælde var læger, så det var ikke fordi det var grebet ud af den blå luft. Men det går så langt 
tilbage, så kan jeg egentlig ikke sige hvad det var. Det har jeg bare altid gerne villet.  

 
Sp: Men når du siger dine forældre… Har de inspireret dig?  
 
Re: Det ved man jo ikke. Det har de da sikkert. De har de da nok. Ja, det tænker jeg, at de har.  
 
Sp: Så har det været sådan en direkte karrierevej?   
 
Re: Ja. Direkte fra gymnasiet og studere medicin. 
 
Sp: Så du var færdig, da du var ret ung? 
 
Re: Nej, fordi så fik jeg to børn og gav mig god tid, så jeg var ikke speciel ung, da jeg var færdig, men jeg 

har ikke lavet andet på den måde. 
 
Sp: Det er meget målrettet vil jeg sige. Hvad forbinder du så med at være læge? Altså hvad tænker du er 

opgaven, sådan kerneopgaven? 
 
Re: Jamen, mit speciale er jo psykiatri og det er jo at behandle psykisk syge mennesker og så den type 

psykisk sygdom, som jeg interesserer mig for. 
 
Sp: Lå det også klart for dig? 
 
Re: Nej, at jeg skulle være psykiater? Nej det gjorde det ikke. Det havde jeg faktisk ikke tænkt mig og det 

var måske lidt fordi mine forældre var psykiatere, og jeg tænkte, at det var for uopfindsomt, så det 
skulle altså være noget. Så jeg var omkring flere ting; Kirurgi, almindelig praktiserende læge, tænkte 
jeg også på et tidspunkt og så begyndte jeg at stykke en uddannelse sammen, som man gjorde 
dengang, altså der havde man jo ikke de der uddannelsesforløb og i den sammenstøbning af 
forskellige specialer jeg arbejdede i var jeg så også i psykiatrien og så var bare hjemme og så var jeg 
ikke i tvivl.  

 
Sp: Var det noget bestemt, der gjorde det? 
 
Re: Jeg synes bare det var spændende. Jeg kan nævne sådan en meget sjov episode; Jeg havde været på 

kirurgisk afdeling, mellemvagt, og opererede og så var jeg over på psykiatrisk afdeling og så kommer 
jeg gående på Nordvang, som er et stort psykiatrisk hospital i Glostrup, ned af sådan en bred 
mellemgang og så over på den anden side af gaden, så kommer der en patient gående, som råber 
”Hej Marianne” og så den der uhøjtidelighed. Der var et eller andet…… Altså jeg tror ikke det var 
derfor, men det var bare sådan en episode…. Jeg kunne lide den måde man er sammen med 
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patienterne på… At der ikke var den der afstand… Man er tæt på sine patienter, når man er psykiater 
på en anden måde. Måske også som praktiserende læge, men altså…. 

 
Sp: Jo, jo, jeg kan godt følge dig. Det er selvfølgelig noget andet om du står og gennemfører en operation, 

hvor patienten jo ikke er…… 
 
Re: Man står der i skadestuen med et barn og så lægger man hænderne på maven og siger man ”Vi 

opererer”. 
 
Sp: Ja præcis.  
 
Re: Det var da også meget sjovt. Ja, så det blev sådan.  
 
Sp: Hvad tænker du at …. Hvis man sådan ser på samfundet…. Hvad tror du er samfundets…. Hvordan 

tror du samfundet ser på læger? Altså nu siger du behandling, men hvis man nu spurgte sådan i bred 
almindelighed? 

 
Re: Det er svært at svare på.  
 
Sp: Eller forventning kunne man måske også kalde det. Forventning til læger? 
 
Re: Altså det man kan sige om det, der er sket i folks forhold til læger er, at de er blevet mindre 

autoritetstro end før i tiden. Jeg tror læger var mere sådan autoritetspersoner eller mere ophøjede i 
gamle dage. Nu er man sådan som alle andre, der er ikke noget særligt på den måde ved at være 
læge, tænker jeg. Måske også fordi det meget er blevet et kvindefag og der er så mange af os. 

 
Sp: Det er spændende. Du siger; Måske fordi det er blevet et kvindefag. Hvad tænker du ift. det? 
 
Re: Jamen, jeg tænker, at det stadigvæk er sådan, at sådan…… -agtigt, så snart …. fag (KUNNE IKKE HØRE 

DET 4.54) bliver vi ikke måske helt så respekterede eller også lidt dårligere lønniveau, sådan er det jo.  
 
Sp: Interessant. Men nu tilbage til dig. Nu er du jo psykiater. Hvad betyder dit arbejde for dig? 
 
Re: Jeg er rigtig rigtig glad for mit arbejde. Jeg synes det er super meningsfyldt. Jeg er også det 
 sted, hvor jeg allerhelst ville være. Altså det jeg beskæftiger med mig indenfor psykiatrien                
det synes jeg er fantastisk. 
 
Sp: Hvad er det for et sted? 
 
Re: Jamen, det er et sted, hvor vi behandler unge, der lige har fået stillet diagnosen skizofreni eller  en 
nærliggende psykotisk lidelse.  
 
Sp: OPUS? 
 
Re: Ja og vi har rimelig ressourcer. Vi tiltrækker noget rigtig rigtig dygtigt personale sådan tværfagligt og 

fordi det er et attraktivt sted at være, så er det dygtige dedikerede mennesker, som jeg har hos mig, 
så jeg har et fantastisk personale og vi kan gøre en forskel for de unge mennesker og de er enormt 
søde og det er spændende og meningsfuldt så….. 
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Sp: Nu er du sådan lidt på vej ind i det… Den perfekte arbejdsdag for dig. Hvad indeholder den? 
 
Re: Det er selvfølgelig samtaler med mine patienter, men altså også det tværfaglige, hvor jeg meget er…… 

Altså hovedbehandlingen ligger sådan set hos de andre personalegrupper og det er dem, der tager sig 
af det psykoterapeutiske primært, men hvor jeg så er sparringspartner, så der er sådan meget…. Vi 
har meget sådan konferencesnak om patienterne og har tid til det og vi har ikke flere…. Jeg er den 
eneste læge, jeg er jo læge for alle de patienter, der er der, så jeg kender jo dem alle sammen og vi er 
ikke større end at alle personalemedlemmer har lidt kendskab til alle patienter, så vi kan virkelig 
sådan få nogle meget gode drøftelser og komme godt rundt om patienterne.  

 
Sp: Det lød som om, at din rolle ift. andre personaler er sådan lidt… Du sagde sparring? 
 
Re: Ja ikke, og rådgiver. Så de kommer typisk ind og fortæller sådan hvad de har snakket med patienterne 

om og hvad de har observeret og så går vi videre derfra eller diskuterer om jeg skal se patienterne, 
altså det gør jeg jo, men altså sådan efter behov. Der er sådan nogle faste regler for hvor tit jeg ser 
dem.  

 
Sp: Så det er ikke helt tydeligt hvornår du er inde i billedet ift. en patient og hvornår det er f.eks. en, ja 

det kunne være en ergoterapeut? 
 
Re: Altså nej, jo, det er der i og for sig, men når patienterne starter hos os, så får de ikke at vide, at de 

skal til samtale hos mig en gang om måneden f.eks. Fordi det er ikke sikkert. Det kan godt være de 
skal, det kan også være, at de skal snakke om mig en gang om ugen eller to. Det kan også være, at der 
går tre måneder eller mere, altså afhængig af hvordan de og hvad deres behov er. Så på den måde er 
det individualiseret, en individualiseret behandling vi laver. 

 
Sp: Hvor vigtigt for dig er det…. Nu tænker jeg, at det lyder som om du har været læge i nogle år. Hvor 

vigtig for dig er det at have patientkontakten selv? 
 
Re: Det er supervigtigt, altså. Man kan sige mindre vigtigt nu måske end da jeg var yngre, fordi jeg er så 

rutineret, så jeg kan godt i en samtale med mine dygtige medarbejdere se patienten for mig, men jeg 
kunne slet ikke undvære patientkontakten, altså det ville slet ikke give mening i mit hoved ikke at 
have kontakt med patienterne. Så det har jeg jo, jeg ser flere patienter hver dag.  

 
Sp: Jamen, det er jo forskelligt, hvor meget det….. 
 
Re: Jamen, jeg synes de er enormt skønne, de unge mennesker. 
 
Sp: Hvad kunne så være frustrerende? 
 
Re: I mit arbejde? 
 
Sp: Ja, får jeg får sådan lidt et billede af en dag og der kommer nogle patienter ind og du snakker lidt med 

dem, der kommer en medarbejder, der spørger dig om noget…. 
 
Re: Det kan jeg tale meget længe om, hvad der er frustrerende.  
 
Sp: Ja? 
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Re: Men der er jo styringen ovenfra med al den kontrol der er og alle de ting vi skal dokumentere. Jamen, 
jeg kan nævne mange eksempler. Altså det sidste de har fået for sig, vores centerchefer, det er, at vi 
skal lave et eller andet helt bestemt antal ydelser pr. dag. Ydelser er nøje defineret ved at man sidder 
sammen med en patient. Men vores ydelser er enormt varieret, bl.a. har vi rigtig rigtig meget 
pårørendearbejde og det er dokumenteret, at det gavner patienter virkelig meget. Vi laver mange 
mange forskellige ting. Men i stedet for at stole på, at vi laver et rigtig godt stykke arbejde og det gør 
vi og det ved man, altså OPUS er jo meget anerkendt, også internationalt, og giver gode resultater, 
som kan dokumenteres. Så vil de gå ind og kontrollere hvordan vi laver vores arbejde. Så der er en hel 
masse kontroller og en masse dokumentation og en masse audits og det bruger vi vildt meget tid på 
og det er meget frustrerende og det er sådan en paranoid kultur og når man nu har sådan en rigtig 
rigtig god personalegruppe… Jeg skal på ingen måde kontrollere, at de laver deres arbejde, for det gør 
de bare, altså og de gør det enormt pligtopfyldende og ordentligt og godt. Og så skal der komme 
nogen ovenfra og sådan kontrollere dem i alle ender og kanter. En journal f.eks. var i gamle dage et 
arbejdsredskab, hvor man…. Selvfølgelig skulle man skrive, når man havde samtaler med patienterne, 
men det skulle være et arbejdsredskab. I dag er journalerne en dokumentation af hvad vi laver 
hvornår og hvor længe og altså det giver slet ikke mening, fordi den er ikke noget godt 
arbejdsredskab mere og patienterne læser deres journaler og det gør de. De unge mennesker gør det 
virkelig, de kan bare gå ind på….. 

 
Sp: Det er klart. Der er en anden kultur.     
 
Re: Og så synes de, at der står mange ting i de journaler, som vi er nødt til at skrive og hvorfor skal det stå 

der? Altså en af mine patienter sms’er rigtig meget til sin kontaktperson og hvis ikke vi dokumenterer 
det på en eller anden måde, så… Hvad laver det menneske? Og så siger hun ”Hvorfor skal der hele 
tiden stå i min journal, at jeg ringer til dig, for det er som om jeg slet ikke kan klare mig selv”. Der er 
ingen grund til det. Det giver ingen mening ift. patientarbejdet osv. osv. Jeg kunne tale meget længe 
om det her. Så der er på den måde mange frustrationer.   

 
Sp: Men hvordan håndterer du det? 
 
Re: Jamen altså, mine medarbejdere ved jo, at jeg er fuldstændig på linje med dem og jeg synes, at det er 

urimeligt og det er min nærmeste chef også, altså vores klinikchef. Så på den måde så er det sådan 
noget ondskab, der kommer udefra og så prøver vi at overleve i det og grine lidt af det…. Altså men 
det er ærgerligt og det tager tid fra patienterne og det gør arbejdet dårligere. 

 
Sp: Men du tænker ikke at gå ind….. Altså det lyder som om, at du siger…. Vi prøver på at leve med det. 

Men du tænker ikke, at du får lyst til sådan at kæmpe imod det? 
 
Re: Jo, jo, det gør vi jo, vi siger det jo højt og lavt og Dansk Patientselskab har lige sendt en 

undersøgelse12.43) ud, som handler meget om det her. Jeg ved ikke helt præcis hvad de skal bruge 
det til, men det var fed at udfylde, fordi den netop om de der ting, som jeg sad og snakkede om nu. 
Så er på det niveau, altså det er jo politisk det her og det er jo ikke engang Region Hovedstaden 
psykiatri, sådan set. Jeg tror også de er lidt skurk i det det… Kristineberg, men det kommer jo oppe fra 
over dem, så det er også fra regionen, at man har nogle meninger om hvordan vi skal arbejde i 
psykiatrien.  

 
Sp: Jo fordi hvad tænker du så vil være den rigtige vej? Fordi det lyder jo som om, at du også har 

nogen….. 
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Re: Jeg kan give dig et eksempel…. Hjemmeplejen, der fandt man jo ud af efterhånden, at al den kontrol 
de skulle lave gav en dårligere pleje, så nu går man den anden vej. Nu slækker man på al det der 
kontrol og det gør medarbejderne gladere, det gør de folk de besøger gladere, de gør alle gladere og 
jeg håber, at det kommer til at gå den vej for os på et eller andet tidspunkt, for de må erkende, at det 
her er ikke godt for noget. Altså det er jo ikke godt at have den der mistænkeliggørelse. Man trives 
ikke, når man hele tiden bliver mistænkeliggjort og kontrolleret, når man i øvrigt er glad for sit 
arbejde. Så jeg håber, at det vender på et tidspunkt, fordi lige nu er det helt galt altså. 

 
Sp: Du har et par gange sagt, at det skal give mening? 
 
Re: Ja. 
 
Sp: Og så tænker jeg hvad kunne….. Hvis man nu snakker om sådan noget som mål… Har du nogle mål? 

Og nu har vi snakket om alle dem udefra. Er det overhovedet meningsfuldt at have nogle mål? 
 
Re: Mål er jo mange ting. Altså hvis vi snakker om mål om at patienterne skal være mindre indlagt eller 

klare sig bedre i egen bolig….. Man kan have mange mål for den enkelte patient, men også for sit fag 
kan man sige…. Mål er mange ting. 

 
Sp: Er mål godt eller skidt? 
 
Re: Jamen, jeg tror bestemt, at mål er godt, men man skal også holde sig for øje hvem der definerer hvad 

for nogle mål.  
 
Sp: Så det er det, der kunne have en betydning? 
 
Re: Ja. Altså….. Et mål, der hedder, at alle i distriktspsykiatrien skal se 4 patienter hver dag og hos os 3 og 

OP 2 f.eks.. Det er ikke noget godt mål. Altså fordi det er ikke et kvalitetsmål, det er et kvantitetsmål 
og det er ikke nødvendigvis kvalitet osv. osv.  

 
Sp: Det blev lidt tydeligere. Hvad så med….  hvad tænker du så om værdier i arbejdet? Nu har du lidt 

snakket omkring kvalitetsmål synes du er godt, kvantitet er ikke godt. 
 
Re: Altså værdier og mål ligger jo….. Ja, altså der er jo altid sådan nogen definerede værdier i 

sundhedsvæsenet, som er sådan tomme ord i mit hoved altså. Hvis du tager sådan noget som 
akkreditering. 

 
Sp: Jeg er desværre den, som er ansvarlig for det. 
 
Re: Altså vi havde en stor akkrediteringsrunde her for ikke så længe siden; Om vi fik vasket vores hænder 

ordentligt og om temperaturen i køleskabet var den rigtig. En masse ting, som selvfølgelig skal være i 
orden, men der var ingen der opdagede, at patienterne i Glostrup blev overmedicineret, altså…. Der 
var ingen af de ting, der blev undersøgt, som handlede om kvaliteten af patientarbejdet ift. at de 
skulle få det bedre. Så det kan godt være, at noget af det er fint nok, det er det da sikkert. Men det 
der er det vigtigste, det var der ingen der interesserede sig for. Og så bonede vi ud i PCK, hvor jeg var 
chief in command, med nogle superflotte resultater og vores ledelse roste os og vi sad tilbage og 
siger: Hold kæft, sådan er verden jo ikke. Altså mine patienter bliver udskrevet alt for tidligt fra den 
afdeling de er indlagt, hvor de stadig er svært psykotiske og hos os suicidale, fordi der ikke er plads. 
Altså vi gør det overhovedet ikke godt nok og så skal vi have en hel masse ros, fordi at køleskabs-
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temperaturen er rigtig. Altså jeg fatter det ikke, jeg fatter det ikke og det kan der bruges en masse 
energi på. Men det som er kernen i det, det som er det aller allervigtigste, det som er vores værdier, 
det er den gode patientbehandling. 

 
Sp: Og hvad indbefatter den, bare med nogle få ord? 
 
Re: Jeg vil sige, at grunden til, at jeg er så glad for at være hvor jeg er det er, at vi kan, bortset fra de der 

ting jeg lige nævnte, faktisk gøre det rigtig rigtig godt. Men indimellem, f.eks. det der med 
indlæggelser, det er sådan det bedste eksempel jeg kan give, indimellem skal vores patienter 
indlægges og de bliver indlagt mindre hos os ift. distriktspsykiatrien, fordi vi kan være rigtig meget om 
dem, når de er allerdårligst. Men indimellem så skal de simpelthen indlægges og de skal også være 
indlagt længe nok til at de erkender, at de skal have noget medicin og en behandling. Sådan er det. 
Og det bliver de ofte ikke. Jeg har nogle meget meget ulykkelige historier om patienter, der lige får 
sagt ”Nu vil godt udskrives og jeg skal nok tage min medicin” og bliver udskrevet og isolerer sig og får 
det rigtig dårligt og man ved jo, at det at gå med en ubehandlet psykose i lang tid det forværrer 
prognosen afgørende. Så det er jo meget meget ulykkelige historier og jeg kan ikke bebrejde mine 
kollegaer inde på afdelingerne, fordi presset er for stort og det er bare ikke okay, f.eks.  

 
Sp: Ja….. 
 
Re: Og så kan man snakke om værdier…. I mine ører bliver det sådan tomme ord, når nogle af de 

væsentligste ting ikke bliver taget stilling til.  
 
Sp: Altså værdi for mig er det som jeg synes er væsentligt og så kan det selvfølgelig godt være det 

samme, som samfundet synes er væsentligt, men det behøves det ikke altid at være. Så det var på 
den måde jeg spurgte….. Hvad vil kunne få dig til…. Hvad skulle der til for at du sagde nu søger jeg et 
andet arbejde?  

 
Re: Jamen, altså det skulle være, hvis det blev for meget af være her, al den her kontrol og altså…. Jeg er 

62, så jeg skal jo ikke være på arbejdsmarkedet 10 år til vel? Men jeg ved ikke hvor længe jeg bliver, 
men jeg har slet ingen tanker om. Altså som sagt, jeg kunne ikke ønske mig et arbejde jeg hellere ville 
have. Altså der er simpelthen ikke et sted jeg hellere ville være end lige præcis, der hvor jeg sidder. Så 
det er svært at forestille mig. Altså hvis jeg holder op med at være der hvor jeg sidder, så er det fordi 
jeg går på pension tænker jeg. Men det kan da også godt være, at noget kunne få mig til at gøre det 
et år eller to år før, hvis jeg synes mine vilkår bliver for umulige. Det vil aldrig være patienterne, der 
jager mig væk.  

 
Sp: Så det er det der kommer udefra? Som ligesom er afgørende…. 
 
Re: Det er den der styring….. 
 
Sp: Okay. Så vil jeg godt lige rykke ned til den funktion du har hernede. Er det…. Har du søgt herned? 
 
Re: Nej. Jeg kom herned, fordi en af mine kollegaer i et andet OPUS-team godt ville, da CVI startede. Og 

så blev det for meget, fordi hans team er større end mit. Han havde simpelthen ikke tid til at afse den 
dag om ugen og så blev jeg sådan set pålagt det, fordi det var ligesom…. Jeg var sådan den nærmeste 
de kunne komme i tanke om. Så det startede med at være et pålæg og så blev jeg rigtig glad for at 
være her. Så nu kunne jeg i virkeligheden godt lade være af mange administrative grunde, men har 
sådan set valgt, at jeg godt vil fortsætte her, fordi jeg synes det er meget sjovt. Sådan noget andet 
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indimellem, jeg kan godt lide, at mine dage ikke er ens. Selvom jeg er glad for mit arbejde, så synes 
jeg også det er sjovt at lave noget andet, så jeg kan godt lide at være her. 

 
Sp: Hvad giver det at være her? Som ikke er ved OPUS? 
 
Re: Det er jo noget helt andet… 
 
Sp: Ja, det er jeg klar over… 
 
Re: Men jeg synes det er meget sjovt at sidde med de her visitationer og her er rart at være, her er et rart 

arbejdsmiljø. Jeg skulle ikke sidde her hver dag, men jeg synes det er fint at komme her. Jeg synes 
også det er meget rart at have sådan lidt fornemmelse af hvordan man egentlig visiterer de der 
patienten.  

 
Sp: Nu ved jeg ikke om du har hørt det, men der skal jo være muligvis flere patienter, som kommer 

herned til sådan en slags screeningssamtale kunne man jo godt kalde det og hvor man tænker, at der 
skal være nogle sygeplejersker inddraget, også i den her screening til den første diagnosticering. Hvad 
tænker du om det? 

 
Re: Ja….. Altså der er jo rigtig rigtig dygtige sygeplejersker, som kan virkelig meget, men jeg tænker 

alligevel, at det er en lægelig opgave og det er faktisk en speciallægeopgave, det synes jeg faktisk det 
er. Lidt ala det der 1813 og altså……. Jeg tænker også, altså den her visitation…. Det undrede mig lidt, 
at man ansatte sygeplejersker, fordi jeg tænker, at de vil bruge længere tid og der vil også være nogle 
ting de ikke kan tage stilling til og vil også måske være nogle af de læger, der sidder og henviser og 
der sidder en speciallæge i psykiatri og må så må gå ud fra, at det er en sygeplejerske, der skal afvise 
henvisningen måske ikke? 

 
Sp: Så er der er noget signalværdi i det også? 
 
Re: Der kan også være noget signal i det synes jeg. Men jeg er slet ikke sådan, at jeg synes, at det er helt 

forfærdeligt og det kan sikkert godt komme til at fungere, men sådan lidt overordnet tænker jeg, at 
det fungerede godt med…. Altså vi har jo siddet to speciallæger hver dag og vi har alle sammen været 
nogen, der har været virkelig gamle i gårde faktisk. Der har været få yngre…. Langt de fleste af os har 
været sådan nogen, som har været psykiatere i en masse år og som jo har en masse rutiner og 
erfaring og så kan vi læse det hurtigt, vi kan hurtig gennemskue en journal eller en lang tekst og læse 
mellem linjerne eller se den patient for os, fordi vi har set så utrolig mange patienter alle sammen. Så 
sådan overordet har det været min holdning.  

 
Sp: Når du siger, at du tænker, at det endda skal være en speciallæge… Kan du uddybe det lidt? 
 
Re: Ja, fordi det er jo speciallægen, der har den lange kliniske erfaring. Altså det er jo også kun 

speciallæge, der er herinde. Altså jeg tror vi har været overlæger alle sammen, jeg tror måske der har 
været en enkelt, der var lidt yngre, men jeg tror nok, at vi har været erfarne overlæger alle sammen, 
ikke engang sådan nye…. Jamen, det betyder jo noget, at man har arbejdet med det i mange mange 
år og set de her mange mange patienter. 

 
Sp: Hvad er det du vurderer, at der er det sværeste?  
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Re: Jamen altså, det kan da være rigtig rigtig svært ud fra en beskrivelse, men også ved en samtale med 
en patient, at finde ud af hvad den her patient egentlig fejler og hvilket behandlingstilbud, der er det 
optimale. Altså jeg kan jo have…. Især gælder det unge mennesker synes jeg, det kan være sværere at 
putte ind i de kasser som diagnoser er og diagnoser er nødvendige, hvis man skal beslutte hvilken 
behandlingspakke eller hvad de så skal henvises til. Det er også derfor man har nogle 
udredningspakker, så vi kan henvise til. Så det er da det sværeste. Altså jeg kan også sidde hos mig 
med mine unge mennesker og få dem henvist og bruge flere samtaler på at finde ud af, at det måske i 
virkeligheden var noget andet de fejler. Det er ikke altid så nemt. Så det er diagnostikken kan man 
sige. En udfordring kan også være, at de der henvisninger vi får ikke altid er lige gode og så skal man 
ligesom også være parat til at sende dem tilbage med en præcision om hvad for nogle oplysninger 
man er nødt til at have for at kunne visitere korrekt.  

 
Sp: Så hvordan tror du det…. Ja, du har selvfølgelig været inde på det….. Fordi det du ser, som  kunne 

være udfordringen det er både, at sygeplejersker nok har brug for mere tid og så hører jeg dig 
egentlig også sige, at de læger, der sidder og visiterer er nogen som ikke blot er speciallæger, men 
nogen der har mange års erfaring. Så det er som om der er dobbeltkompetence som….. 

 
Re: Jamen, jeg tænker, at der har været en meget høj kompetence hos de læger, der har siddet her. Jeg 

kan nævne et eksempel; En af mine kollegaer, som er på en specialiseret enhed. Der har jeg fortalt, at 
der skulle være sygeplejersker i CVI, så sukkede hun, fordi hun kan også bruge lang tid på at få henvist 
nogle patienter, som hun ikke synes opfylder de kriterier, som hun har f.eks., så man kan også frygte, 
at der er nogen af kollegaerne, der måske ikke helt retfærdigt, synes at det ikke er godt nok ikke? 
Altså det kunne man godt forestille sig. Altså der kan godt være sådan en vis arrogance blandt 
speciallæger, at man synes, at ja….. henviser til hinanden ikke? Så jeg kunne godt forestille mig, at 
selvom sygeplejerskerne er rigtig dygtige og gør et rigtig godt stykke arbejde, de måske bliver mødt 
med et ”det er jo kun sygeplejersker”-agtigt. Det kan man frygte synes jeg. Men altså, det må de jo så 
tage på sig ligesom 1813-sygeplejerskerne formentlig også gør.  

 
Sp: Ja, fordi man kan jo godt sidestille situationen lidt, bortset fra det akutte i 1813, men….. Men er der… 

Altså det jeg synes er interessant ved det er, at du jo netop siger, at i forvejen er 
diagnosesystemet…… Kan være problematisk, fordi der er nogen kasser, som ikke nødvendigvis 
passer. Men dem har man så besluttet alligevel at bruge for at have en eller anden ramme. 

 
Re: Altså vi har vores diagnoser af mange grunde ikke? Altså dels fordi vores behandlingstilbud retter sig 

imod en bestemt sygdomskategori, men også af videnskabelige grunde og for at vi kan snakke 
sammen internationalt osv. Der er nok mange gode grunde til at vi har diagnoser, dem kan vi nok lige 
ikke undvære, men de kan også være sådan lidt…… Fordi det nogen gange er lidt svært at få 
diagnosen og patienten til at passe sammen. Og der er jo også nogen, som f.eks. bliver henvist til en 
pakke og så går de nogen gange og så finder de ud af, at det måske i virkeligheden faktisk ikke var en 
depression, men nok mere en personligheds-forstyrrelse. Altså sådan er de jo og sådan kan det ikke 
undgå at være, men jo mere præcist vi rammer, jo mere sparer vi både patienten og 
behandlingsstedet for. 

 
Sp: Ja, det er klart. Men jeg sidder bare og tænker; Gad vide om man overhovedet kan ramme 100 %? 
 
Re: Det kan man ikke…. Det skal ikke regne med, det skal man ikke forlange af sig selv havde jeg nær sagt.  
 
Sp: Okay. Det er godt nok sådan lidt et skift, men hvad….. Sådan noget som arbejdstider? Nu er du jo i 

OPUS som….. Nej, det kan jo godt være fleksende arbejdstider.  
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Re: Nej, det har vi ikke. 
 
Sp: Hvilken betydning har det for dig med arbejdstider? 
 
Re: Nu er det jo 100 år siden jeg havde vagter ikke og det er jeg rigtig glad for, at jeg ikke har. Jeg var 

faktisk så heldig, at man på et tidspunkt var nødt til at sætte overlægerne i vagt og der besluttede 
man så, at 60+ kunne få lov til at slippe og der var jeg lige blevet 60. Så satte de det op til 62, der var 
jeg lige blevet 62. Nu har de vist nok sat det op til 63, så jeg slipper hele tiden lige for at gå i vagt , 
fordi dels kan jeg kan godt lide at arbejde til almindelige arbejdstider og dels det der vagtarbejde det 
er jo noget helt andet end det jeg laver til dagligt og det har jeg lavet nok. Altså jeg har været på 
Bispebjerg i rigtig mange år, som en Danmarks travleste psykiatriske afdelinger, så jeg har virkelig 
taget min tørn der. Så jeg har det fint med at arbejde fra 8.30-16.00.  

 
Sp: Er det simpelthen fast fra 8.30-16.00? 
 
Re: Nej altså, der kan der godt være noget der gør, at jeg er nødt til at blive der længere, en patient eller 

pårørende, som ikke kan komme inden kl. 16.00 eller vi har noget undervisning for pårørende og 
sådan noget. Nogle ting, som strækker sig udover…. Så så fast er det ikke, men altså sådan 
overordnet er det der jeg er og vi har lukket i weekenden og helligdage.  

 
Sp: Jamen, jeg spurgte bare, fordi jeg var ikke lige klar over…. Det kunne godt være, at OPUS havde nogle 

andre tider 
 
Re: Ja, det kunne sagtens være, at de havde nogle sene dage. Altså det er der også lidt, der er nogen, 

også nogle af vores brugere, men dem er jeg så ikke med i, som også er senere, altså 
flerfamiliegruppe f.eks., hvor pårørende deltager og de kan jo ikke så godt komme inden kl. 16.00. Og 
så er der jo også nogle medarbejdere, der tager nogle lidt senere dage og afspadserer det andre 
steder, for de patienten, som går i skole og sådan noget. Så lidt flex er der, men ikke så meget.  

 
Sp: Nej okay. Hvad med sådan noget som løn. Jeg tror faktisk, at du på et tidspunkt sagde med kvinder, at 

de fik også mindre i løn. Lønnen? Hvordan….? 
 
Re: Altså hvad jeg synes om min løn? 
 
Sp: Ja.  
 
Re: Jamen, jeg synes, at jeg tjener fint. Altså jeg er godt tilfreds, altså jeg skal ikke sammenligne mig med 

mine kollegaer, fordi det har altid været sådan, at Rigshospitalet lønnede sine medarbejdere 
dårligere end alle andre hospitaler. Det bar lønnen i sig selv at arbejde på Rigshospitalet og sådan er 
det stadigvæk, så os på PCK os overlæger der vi tjener mindre end vores kollegaer rundt omkring i 
landet og det er ret meget mindre. Men altså det har jeg det fint med, altså jeg er glad for at være 
hvor jeg er og jeg kan sagtens få mine penge til at slå til. 

 
Sp: Så derfor er det i orden?                
 
Re: Ja ja, det er i orden. Jamen altså….. Det er ikke så vigtigt for mig, jeg har de penge, som jeg skal bruge.  
 



81 

 

Sp: Okay. Vi har selvfølgelig været lidt inde på det, fordi du siger, at der kommer noget udefra, men hvad 
tænker du…… Hvad er god ledelse for dig? Hvis du ligesom skal have lyst til at lave dit arbejde, 
hvordan skal du så ledes? 

 
Re: Altså der tænker jeg, ej det kan man jo sige meget om, men en ting, som binder op til det jeg sagde 

før, det er tillid synes jeg. Jeg synes tillid er enormt vigtigt. Det er meget ubehageligt hvis ens ledelse 
ikke har tillid til en. Det er et stort spørgsmål, men jeg synes det er det centrale i hvert fald. Og 
tilstedeværelse og lydhørhed og selvfølgelig også, at man kan beslutte nogle ting, være synlig.  

 
Sp: Hvad med sådan noget som indflydelse? Altså at du har indflydelse? Er det vigtigt? 
 
Re: Hmmm, altså jeg er jo ret utilfreds med, at jeg har så lidt indflydelse. Ikke på den måde, at jeg er ret 

utilfreds med at blive styret så meget ovenfra, at der er nogen, der skal bestemme, hvor meget jeg 
skal se patienterne og eller hvad for noget medicin jeg giver dem, i hvad for nogle doser og hvad for 
nogle komplikationer…… 117 ting, som jeg sagtens kan finde ud af uden at blive kontrolleret.  Så….. 
på den måde synes jeg, at jeg lidt for lidt indflydelse. Omvendt så tror jeg, at jeg, når jeg selv er leder 
på den måde, at jeg netop har tillid til at mine medarbejdere gør tingene ordentligt og dermed har de 
meget indflydelse på deres arbejde. De tilrettelægger deres arbejde, i høj grad, selv og jeg skal ikke 
sådan bestemme så meget, fordi at jeg kan se, at det kan de godt finde ud af selv. 

 
Sp: Så….. Det lyder som om, at den måde du prøver på at lede på er i virkeligheden sådan du godt kunne 

tænke dig også at blive ledet på.  
 
Re: Og det er jo igen svært det her, fordi det hele er så topstyret, fordi min nærmeste leder synes jeg gør 

det rigtig rigtig godt, altså hende er jeg rigtig rigtig glad for, så under de givne forhold synes jeg ikke 
hun kunne gøre det bedre, men de given forhold er jo ikke som de burde være. 

 
Sp: Så vi er helt ude i de samfundsbestemte igen? 
 
Re: Ja. 
 
Sp: Hvad med sådan noget som at få feedback på mit arbejde? Betyder det noget for dig eller hvis det gør 

hvem skal give den? 
 
Re: Altså det er jo lidt svært, fordi at der er lidt…. Altså vi sidder jo lidt for os selv…. Så der er ikke så 

mange, der ved lige præcis hvad vi går og laver altså sådan…. Så det er jo ikke så nemt at give 
feedback på mit arbejde. 

 
Sp: Savner du det? 
 
Re: Nej, det gør jeg egentlig ikke. 
 
Sp: Nej, det kan jo godt være, at det ikke er et behov.  
 
Re: Jeg synes det er som det skal være, altså jeg…. Jeg har en oplevelse af, at min nærmeste leder har 

tillid til mig og anerkender mit arbejde uden at hun sådan behøver at komme at sige det. Jeg har en 
klar følelse af, at hvis jeg har behov for at gå til min leder med et eller andet, så vil hun være der. Og 
sådan skal det være synes jeg, så det er jeg godt tilfreds med. 
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Sp: Okay. Jeg skal lige se om jeg mangler noget….. Fordi…. Nej…..Ved du hvad? Jeg tror faktisk ikke, at jeg 
mangler noget, fordi vi har været meget inde omkring de ting…Er der noget du tænker, at det har du 
egentlig bare lige lyst til at sige omkring dit arbejde? 

 
Re: Næ, ikke sådan umiddelbart.   
 
Sp: Så skal jeg lige høre dig; Hvor mange år har du været læge? 
 
Re: Hmm, siden 1983, det er 31. 
 
Sp: Jo, det må være 31 år. Så vil jeg sige tak.  
 
Re: Selv tak. 
 

SLUT 
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Interview LK8 

 

 
Sp:  Jamen, jeg vil gerne starte med at stille dig et spørgsmål, som jo nok går et stykke tilbage i tiden. 

Hvad var det der gjorde, at du valgte at blive læge? 
 
Re: Det var min….. Jeg havde gået en del år og haft læst andre ting og arbejdet mange forskellige steder 

og var ret interesseret i sådan lægefaglige ting, men havde overhovedet ikke forestillet mig, at det var 
en uddannelse, der var sådan indenfor min rækkevidde, fordi jeg kommer af en ikke-akademisk 
familie. Det gjorde min mand ikke, så en søndag morgen i solskin, da vores første søn var 6 mdr., så 
sagde han ”Hvorfor bliver du ikke bare læge?”. Og det at han bare sagde det det var nok til at så gik 
jeg i gang, så søgte jeg ind og så var jeg optaget et halvt år efter. Jeg havde slet ikke tænkt tanken, at 
det var indenfor rækkevidde. Og den dag jeg var på Panum, så tænke jeg, at det er jo her jeg skal 
være. Jeg har læst inde på nogle andre fakulteter, så jeg tænkte, ja jeg er kommet hjem og jeg har 
aldrig fortrudt. Aldrig.  

 
Sp: Hvad var det…. Hvad var det, der trak ved lægefaget? 
 
Re: Det var en klarhed i formuleringen, altså jeg har læst bl.a. religionshistorie og når man er en ikke-

akademisk familie, så hele den der akademiske tilgang kan være uklar at forstå og lægefaget var 
enormt nemt at forstå, altså ikke at det var nemt at gennemføre, men det var meget nemt at forstå 
fra A til B. Og så var det bare….. Ja, det ved jeg ikke…. Det var interessant, jeg har aldrig kedet mig og 
jeg har aldrig synes, at det ikke var det jeg skulle. Så det var vel også bare det rigtige valg, sådan 
nogen findes jo indimellem.  

 
Sp: Spændende. Fordi når du så siger, at du sådan havde kredset om lægefaget uden at…… 
 
Re: Jeg interesserede mig for anatomi og jeg interesserede mig for mig for sådan det alternative, det var 

så langt man kunne række i min begrebsverden fra den der ikke-akademiske tilgang, så kunne man jo 
interessere sig for det alternative og sådan noget. Og det var i virkeligheden ikke sådan en ægte 
interesse, fordi jeg er jo meget mere interesseret i hvad der virker og hvad der ikke virker, men det 
havde jeg slet ikke forståelse for, at man kunne se på før jeg startede på medicin og det var bare 
sådan; Yes. Så det var….. Det var min baggrund der gjorde, at jeg var så længe om det, jeg var ret 
gammel før jeg begyndte at læse medicin og havde jo fået et barn og lavet alt muligt andet inden.  

 
Sp: Så nu hvor….. Når du så ser dig selv som læge i dag… Er det blevet indfriet? 
 
Re: Ja, i høj grad.  
 
Sp: Også det med…. Nu bliver jeg bare lidt nysgerrig fordi du sagde noget med; Hvad virker og hvad virker 

ikke. Er det den oplevelse? 
 
 
Re: Nej, nu er jeg jo blevet psykiater, så skulle jeg ikke være blevet psykiater, men så får man jo andre 

interesser. Men min arbejdsglæde, altså den studieglæde jeg havde, den har afspejlet sig i min 
arbejdsglæde. Den er til fulde indfriet. Det er det. Og nu har jeg så skiftet interesse. 

 
Sp: Hvordan blev det psykiatrien? 
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Re: Det var….. Altså det er vel også min arbejderklassebaggrund, som vel på en eller anden måde har 

bragt mig den vej tror jeg. Den der….. fra første gang jeg var i klinikophold på psykiatrisk, det var ovre 
på afdeling O på Rigshospitalet. Jeg tænkte bare; Ja, det er selvfølgelig det jeg skal, det her det kan 
jeg finde ud af. Ikke at jeg ikke kunne finde ud af det andet for det kunne jeg godt, men det er tilpas 
skævt til at jeg ikke vil føle mig sådan….. At jeg bare kan føle mig hjemme i det og så blev jeg jo færdig 
med mit klinikophold og så glemte jeg alt om det og så i lang tid, så tænkte jeg, at det skal nok være 
praktiserende læge og så fik jeg ikke den uddannelsesstilling efter min turnus, som jeg havde søgt 
indenfor almen medicin. Til gengæld fik jeg en introstilling i psykiatri og tænkte; Jamen, jeg kan få 
noget merit måske, når jeg nu skal være praktiserende læge og så efter et halvt år, så tænkte jeg, at 
jeg fortsætter her, altså jeg er gået meget direkte i psykiatrien og har ikke fortrudt heller.  

 
Sp: Jamen, det er meget den lige vej kan man sige.  
 
Re: Ja, det er det. 
 
Sp: Hvordan….. Er du sådan en, der taler om dit arbejde, når du kommer hjem? 
 
Re: Jeg taler ikke så meget om….. 
 
Sp: Eller det at være læge?           
 
Re: Nej, det gør jeg ikke og det er fordi min mand han arbejder indenfor en hel anden branche og er ret 

ligeglad med det at være læge…. Ikke ligeglad med mig, men ligeglad med mit fag ligesom jeg heller 
ikke interesserer mig for hans fag. Og mine børn har jeg, dels også fordi det er psykiatri, har jeg 
egentlig gerne ville beskytte lidt for at de være bekymrede for mig, så jeg har ikke fortalt så meget 
igennem årene, men de ved udmærket godt hvad jeg laver og her de seneste år har det været ledelse 
jeg har talt om, fordi det er det, der har ligget mig mest på sinde. Det der har fyldt mest. Vi taler om 
alt muligt andet end arbejde og jeg har ikke….. Jeg har gode lægekollegaer, men jeg har ikke nogen 
lægevenner, fordi jeg har ikke nogen familie eller…. Så jeg har ikke nogen jeg drøfter det med i mit 
privatliv, mine venner og min familie lavet alt muligt andet, de er meget….. 

 
Sp: Så det at være læge det er…. Lyder det som om…. Det er det du er, når du går på arbejde og så når du 

har fri….. 
 
Re: Ja, så er jeg bare mig. Ja, så det er sådan en nicheting i mit privatliv. Det er ikke sådan noget…. Jamen, 

der er nogen, hvor lægefamilier er ligesom det man deler ved bordet. Det foregå ikke hjemme hos os.  
 
Sp: Okay. Hvad synes du er det mest kendetegner ved at læge? Altså jeg tænker kontra det at være 

sygeplejerske? 
 
Re: Ansvar.  
 
Sp: Vil du uddybe det? 
 
Re: Ja, det vil jeg godt. Altså…. Det er både det der adskiller læger og sygeplejersker, men det er også det, 

der gør dem til en fælles gruppe ift. andre faggrupper i psykiatrien, det er ansvar, fordi 
sygeplejerskerne er også opdraget til ansvar i kraft af deres faglighed, men sygeplejerskerne kan altid 
lægge det over på lægen, som så tager ansvar og gør det også, både når det bliver kedeligt og når det 
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bliver svært, begge dele faktisk. Lægerne har ikke nogen de kan lægge tingene over på og det gør en 
enormt stor forskel ift. hvor man er mentalt i sin arbejdsopgave eller sin forståelse af 
arbejdsopgaven. Jeg har oplevet det mange gange, da jeg var på sengeafsnit og det var i psykiatrien, 
hvor man skulle have fælles supervision, da jeg var yngre læge og jeg havde bare ikke noget at lave 
inde til den supervision, for vi sad med fuldstændig forskellige opgaver, fordi jeg kunne ikke dele det, 
at den landede på mig. Dengang havde jeg endda en overlæge at lægge det over på. Det har man 
ikke, når man kommer op i…. når man bliver overlæge og der ikke er flere at lægge det tilbage til. Jo, 
så har vi klinikchefen. Og i kraft af, at der bliver mere og mere ledelse, som ikke er lægefagligt, jo 
mere og mere tydeligt bliver det, at det at have ansvar, som du ikke kan uddelegere, det giver en 
kæmpe forståelsesforskel på en opgave. Og sådan er det. 

 
Sp: Jamen , jeg ser for mig, at der er sådan en trappestige…. og lægen står….. 
 
Re: Nederste, ja efterhånden er det nederst i hierarkiet, fordi alt det tunge falder derned, så det er ikke 

engang oppe mere. Altså det er nede. Fordi alt det som sygeplejerskerne ikke…. Og du kan jo se alt 
udviklingsarbejdet, alt ledelsesarbejdet bliver jo…. De har tid til at tage ledelsesuddannelser og sådan 
noget…. Det er færre og færre læger, der har tid til reelt at tage en ledelsesuddannelse for at gå ind i 
ledelse, fordi er der så få og fordi der er så mange opgaver, der lander hos dem, som de ikke kan 
uddelegere og som de ikke kan placere videre i systemet, der er ikke nogen til at tage dem. Der er 
også en lovning, der forhindrer dem i at uddelegere.  

 
Sp: Ja, eller i hvert du uddelegerer, men du har stadig ansvaret for det du uddelegerer. 
 
Re: Ja, og det synes jeg er enormt problematisk i mange henseender, at man efterhånden er ved at lave 

et ledelsessystem, som afkræver lægerne at uddelegere det som de har ansvar for. Selvfølgelig skal 
man gøre det til en vis grad, men jeg kan tage eksempler hvor det altså decideret bliver ikke okay.  

 
Sp: Hvad kunne det være? 
 
Re: Jamen, bl.a. i pakkeforløbene synes jeg i hvert fald her inde på visitationsdelen, jeg synes ikke det er 

så galt, der hvor jeg kommer fra, at man uddelegerer første samtaler til ikke-lægefaglige. Det kan 
være sygeplejersker, det kan være psykologer, det kan være ergoterapeuter, socialrådgivere. Jeg har 
set alle mulige faggrupper lave en første samtale, som er det første møde en patient har i det 
psykiatriske forløb, som er hospitalspsykiatrien, dvs. man forventer, at det er skridtet over 
speciallægepraksis, så dvs. en speciallæge henviser en patient de synes er svær at behandle til 
hospitalspsykiatrien i håb om at nu bliver det opkvalificeret. Så bliver de taget imod af en ikke-
lægefaglig. Jeg siger ikke, at det i sig selv er en dårlig ting, men der bliver ofte, og det kan jeg se på 
mange af de ting vi modtager, men som vi også ser her, at der simpelthen reelt ikke taget stilling til 
noget som helst psykopatologi, behandling udover terapi eller…… Og det synes jeg enormt 
problematisk for psykiatrien og jeg tror det kommer til at undergrave os rigtig meget. Altså jeg er ret 
pessimistisk omkring det. Det er jeg. Og så ved jeg godt, at der er alle mulige forklaringer, jamen det 
er blevet drøftet på konference. Det har jeg bare set eksempler på, at det ikke er godt nok. 

 
Sp: Så det du siger…… Altså det jeg høre dig sige det er, at det såmænd er fordi der er forskellige 

perspektiver. Og den måde du møder en patient er med det perspektiv du er uddannet til… 
 
Re: Og gudskelov for det og det er jo derfor, at vi skal være tværfaglige, og det er slet ikke det. Men hvis 

du henviser en patient ind med en svær psykopatologisk lidelse og det er jo det vores 
målgruppekriterier angiver og der ikke bliver taget stilling til psykopatologi, det reelle de faktisk bliver 
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henvist med, der ikke bliver taget stilling til den medicin de er i behandling med, når det kommer og 
jeg ved godt, at der er alle mulige siger jamen det bliver det, det kommer senere hen, men det har jeg 
bare set så mange eksempler på ikke er sket, fordi lægen reelt ikke har tid til at måske være ansvarlig 
for 300 patienter eller hvor meget det nu kan være, hvis der er meget få læger. Samtidig er det jo 
lægen, der har ansvaret. Men hvordan kan du tage et ansvar for så mange patienter? Det kan man 
heller ikke, men det sikre den organisation, som ofte er skabt af ikke-læger, at sådan er det. Så det vil 
sige, at lægen bliver mere og mere trykket i ansvar og arbejdsopgaver de ikke kan løfte. Det synes jeg 
er problematisk. Og det er ikke fordi de ikke kan løfte det, det er fordi de ikke får muligheden for at 
løfte det. 

 
Sp: Altså tidsmæssigt tænker du? 
 
Re: Tidsmæssigt, arbejdsmæssigt. Så det bliver sådan en ansvarsskraldespand. 
 
Sp: Det lyder ikke så rart. 
 
Re: Det synes jeg heller ikke, at det der. Jeg synes det er enormt problematisk.  
 
Sp: Det jeg høre dig sige det er, at kernen i det man kan som læge, det er at afdække psykopatologi siger 

du? 
 
Re: Ja, bl.a. og tage stilling til hvordan du behandler den psykiatriske lidelse, der rent faktisk er 

behandling. 
 
Sp: Så hvad tænker du de andre….. Altså hvad er der de andre skal byde ind med, de andre faggrupper? 
 
Re:  Jamen, sygeplejersker synes jeg skulle byde ind med…. De kunne lave screenings…. De kunne tage 

blodtryk, de kunne få patienten vejet, de kunne tage livmål, hvis man fortsatte med at bevare de der 
ting, BT, spørge til kost, spørge til motion. Altså i psykiatrien er der jo rigtig mange, der er dygtige til 
en svær samtale. Der er rigtig mange, der er dygtige til samtaler med patienten. Der er også mange, 
der er terapeutisk uddannet, som er enormt dygtige til det. Det ville være fine opgaver. 
Livsstilsgrupper, psykoedukation, der er masser af opgaver til sygeplejerskerne, men jeg synes som 
udgangspunkt, at det er problematisk, at folk ikke laver det de er uddannede til. Det svarer til, at du 
fejler en lidelse du skal opereres for og så i stedet for at det er kirurgen, der opererer, så sætter du 
ergoterapeuten til det. Det går ikke. Men det gør det i psykiatrien og det er skidt. Psykiatrien er rigtig 
slem til at uddelegere lægefaglige opgaver til….. i mangel af læger….. Det har ikke sikkert været fra 
start…. Sådan er det bare blevet og selvforståelsen i ledelsen ofte er baseret på sygeplejersker, fordi 
det er dem, der har taget lederuddannelsen eller djøf´ere. Så synes man, at det er helt okay. 

 
Sp: Jamen, jeg synes faktisk, at det er meget interessant. Jeg skulle nemlig lige til at spørge dig hvad det 

er, der gør, at du oplever, at det lige præcis er i psykiatrien der er meget, den der uddelegering 
eller…? 

 
Re: Det er en blanding af, at man ikke tager sin faglighed….. Jeg ved ikke om psykiatrien altid har haft 

sådan et mindreværdskompleks, at de sådan alligevel ikke…… Jeg kan slet ikke forestille mig et 
kirurgisk speciale, hvor man ville uddelegere en operation til en ergoterapeut, altså jamen jeg kan slet 
ikke forestille mig det og det gør man reelt…. Altså hvis du sammenligner  det i psykiatrien og det er 
vel en eller anden form for selvforståelse, der ikke har fundet sin plads endnu, altså jeg ved det 
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ikke…..og jeg er fuldstændig uforstående overfor det stadigvæk, altså det undrer mig dagligt og jeg 
kæmper dagligt imod, at det skal blive sådan der, hvor jeg arbejder.  

 
Sp: Ja, for jeg får bare lige lyst til at tilføje, at det jeg synes der er interessant ved det du siger er; Ja, der 

er speciallægemangel i psykiatrien, men det er der altså også indenfor en række andre specialer…… 
 
Re: Men der sætter man jo ikke…….. Der laver man jo ikke den form for opgaveglidning af meget simple 

grunde og det handler jo også om at det kan man ikke fordi det er du ikke uddannet til, men det 
synes man åbenbart i psykiatrien at folk er og det er jeg uforstående overfor, at man overhovedet 
kan få sig selv til at synes og jeg ved ikke om der er mere sygeplejefaglig ledelse i psykiatrien end der 
er i somatikken. Jeg tror det ikke, det er vel det samme der? 

 
Sp: Det tror jeg også… 
 
Re: Eller også er der nogle stærkere læger, der kæmper imod. Der er masser af opgaver, som jeg godt 

synes, at man kan deles om. 
 
Sp: Okay. Det er lige lidt af et spring nu…..Fordi man kunne godt tale lang tid om det her, jeg synes det er 

meget spændende…..du har sagt nogle ting, som du tænker det er udfordrende. Hvad er en god 
arbejdsdag?                                 

 
Re: Jamen, hver dag er stort set en god arbejdsdag, jamen det er det. Jeg kan virkelig godt lide mit 

arbejde. 
 
Sp: Hvad skal den indeholde? 
 
Re: Den skal indeholde…. Jeg har en funktion, hvor jeg både har ledelse og klinik og det er i sig selv en 

god arbejdsdag. Jeg kan godt lide variation i arbejdet. Jeg kan godt lide et skift mellem møder, 
ledelse, patienter. Jeg elsker at have patienter. Det synes jeg er….. Hvis jeg skulle vælge ville jeg til 
enhver tid vælge at være læge. Det håber jeg ikke jeg skal, fordi jeg kan godt lide begge dele. Så en 
god arbejdsdag er i virkeligheden de arbejdsdage jeg har fået skruet sammen for mig selv, hvor jeg 
har en blanding af altså højt specialiserede kollegaers sådan…. samarbejde med dem, der hvor jeg 
arbejder  og så kunne gå tilbage til patienterne og gøre det godt. Altså det er en god arbejdsdag, når 
jeg synes, at jeg har haft nogle patienter, hvor jeg har haft den fornødne tid og den fornødne 
mulighed for at gøre det så godt som jeg kan indenfor mit fag og hvor jeg også rent ledelsesmæssigt 
har kunne fået tænkt nogle gode tanker eller har fået implementeret noget nyt den dag. Fået en ide 
eller fået snakket med min ledelse om noget som de så forstår og kan gå videre ind til Kristineberg 
med, det er en god dag. Men der er mange gode dage….. 

 
Sp: Nå men, altså helt konkret hvad giver det at have en patientsamtale for dig? 
 
Re: Hvad giver det? Jeg kan simpelthen godt lide at være læge, jeg kan godt lide at bruge min faglighed 

på at patienter får det bedre, i hvert fald subjektivt bedre, nu må vi jo se hvad forskningen viser hen 
ad vejen, men at de, når de kommer, har det skidt og de bliver afsluttet så har de det bedre. Det føles 
ordenligt, altså jeg synes det….. Det må vel svare til en rengøringskone, der kan se det skinner, når 
hun går hjem eller en kirurg, der har lavet en ordentlig hofte. Jeg kan simpelthen bare godt lide at 
bruge min faglighed på patienter. Jeg kan godt lide patienter.  
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Sp: Jamen….fordi det er nemlig lidt forskelligt, altså især hvis….  sundhedsfaglige eller det kan også være 
andre faggrupper bevæger sig op i ledelse, altså nogen gange er det fordi man synes nu har man haft 
patientkontakt nok og andre gange…… 

 
Re: Det har jeg ikke. Jeg har slet ikke haft patientkontakt mok, men jeg synes heller ikke, at jeg har haft 

ledelse nok, altså jeg er virkelig glad for min ledelsesfunktion. Jeg synes det er fantastisk at være et 
sted, hvor jeg kan få en ide og implementere den indenfor en uge. Altså det er også en 
medarbejdergruppe, der er vant til højt grad foranderlighed og fleksibilitet og selv at åbne for gode 
ideer og selv kommer med rigtig mange gode ideer. Og jeg synes der er så meget energi i det og der 
er så meget glæde ved at tingene bare begynder at køre. Når tingene bliver gjort ordentligt, altså når 
det er tænkt ordentligt igennem og det synes jeg er fedt. Altså det gør mig virkelig glad. 

 
Sp: Så det er en af grundene til….. Altså fordi nu ved jeg godt at i lægefaget har der i mange år været 

tradition for, at man stiger og så ender man med at blive overlæge eller har noget ledelsesansvar, 
men var der en bestemt grund til at du sådan på et tidspunkt tænkte, det der ledelsesansvar 
kombineret med læge, det har jeg lyst til? 

 
Re: Ja, og det var en oplevelse, altså jeg har ikke noget imod at tage ansvar og jeg elsker …… altså jeg har 

altid godt kunne lide at tingene havde en vis…… at tingene ikke var for langsomme. Jeg har godt 
kunne lide at have råderum og det handler ikke så meget om, at jeg gerne vil bestemme eller lede 
nogen, men det handler om, at jeg kan godt lide at få en ide og så have muligheden for at 
implementere den, hvis jeg kan se den er åbenlys smart. Jeg kan også godt lide, at når den ikke er 
smart, at jeg så har mulighed for at fjerne den igen. Det er jo det, der kan være frustrationen ved 
ledelse opadtil, det er at man ikke har en indflydelse, men når man har mulighed for det på et afsnit, 
som jeg har, med nogle rigtig gode kollegaer og rigtig stor tværfaglighed og højt fagligt niveau og når 
folk er med på det, så er det fantastisk. Altså det er det gør mig glad ved at være leder. Det er ikke så 
meget det der med uha jeg bestemmer, fordi jeg ser det ikke som, at der er nogen der bestemmer. 
Der er bare nogen, der skal tage styringen og det gør jeg gerne. Jeg tager også gerne ansvaret, men 
jeg elsker, når der er flow i tingene. Når ting der ikke virker bliver smidt ud og væk og ting der 
åbenlyst er smarte bliver sat i gang hurtigst muligt det synes jeg er fedt og jeg kan godt lide…… Jeg 
kan godt lide den sammenhængskraft, der er i ledelsesfunktionen, fordi du har indflydelse på din 
dagligdag helt direkte. I hvert fald på det ledelsesniveau jeg er.  

 
Sp: Når nu du siger det, så får jeg lyst til at spørge dig om hvordan du har det med mål for arbejdet? Altså 

der er jo meget i den her tid….det kan være fra direktionen, det kan også være andre…..Nu ved jeg 
ikke om du er sådan en, der sætter mål for dig selv?  

 
Re: Altså jeg kan rigtig godt lide mål, der er klinisk meningsfyldte eller personalemæssigt meningsfyldte. 

Jeg synes det kan blive problematisk, hvis…… Det kan lyde lidt….. Når folk, der ikke har hands on i 
klinikken synes…… Altså der er jo en selvopholdelsesdrift blandt ledelse og DJØF´ere og den slags, 
som ikke har varme hænder i klinikken, som for at de ligesom kan blive i deres job, så skal de opfinde 
noget for de andre og det er sgu ikke altid lige intelligent, det er bliver opfundet og så ved jeg godt, så 
siger de så hører de klinikerne, der har også været en kliniker med, som jo selvfølgelig ikke har haft 
tid til at gå til de der møder og som har været så udbrændt af det der ekstraarbejde de skal tage, 
fordi alle dem der burde gøre det de er på kurser og der bliver jeg rigtig træt over. Jeg elsker klare 
meningsfyldte mål, der er til gavn for patienter, især patienter, men også personale.  Forandringer 
der bliver lavet, fordi nu er der nogen, som synes det skal lave en forandring eller idiotiske,  ikke-
evidensbaserede screeningstiltag, der bliver lavet i regionen. Jeg bliver…… Jeg er meget……  Jamen, 
de tiltag der bliver lavet for selvopholdelsesdriftens skyld, som ikke har nogen evidensbaserede 
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baggrund, som ikke gavner patienterne, som ikke gavner personalet, men bare tager tid, dem har jeg 
svært ved. Og jeg ved godt, at nogen af dem er skal-opgaver, fordi det er en ledelsesmæssig 
beslutning eller en politisk beslutning og jeg gør det. Altså det kunne jeg ikke drømme om som leder 
er det min pligt, men det er sådan noget som gør en arbejdsdag lidt trættende.  

 
Sp: Jeg tænker hvad gør du så? Hvordan håndterer du….? Jeg kunne komme med det krav, der hedder, at 

man skal spørge alle om de ryger eller drikker, altså og det skal være ved første besøg. Det kan man 
jo have mange holdninger til. Det kunne også være noget andet……  

 
Re: Jamen, det har vi jo haft i årevis. Men selvmordsscreening synes jeg jo er interessant, fordi den er der 

jo ikke evidens for virker. Den bliver lavet om hele tiden og det bliver længere og længere. Hvad gør 
jeg? Jeg italesætter min kritik til min ledelse og så gør jeg det som jeg skal og så bliver jeg frustreret, 
fordi hvad kan vi gøre? Altså det er jo det, hvad kan man gøre? DU kan italesætte kritikken opadtil og 
det gør jeg nu, altså jeg synes, at jeg sådan prøver sådan opadtil at gøre opmærksom på, når jeg 
synes noget ikke fungerer, både på den ene og på den anden måde.  

 
Sp: Men får du lyst til at kaste dig ind i arbejdet? Fordi man kan jo sige, at lige præcis 

selvmordsscreening…. 
 
Re: Nej, nej, det gør jeg ikke, fordi det er vist det ikke virker. Altså du kan jo ikke se det på nogen som 

helst undersøgelser. Noget arbejde har jeg haft lyst til at kaste mig ind i, jeg har også gjort det, men 
ikke lige med det der. Nej….. og det er jo også noget med at prioritere sin tid. For hvorfor skal der 
være arbejde? Det er fordi nogen, der har defineret, at nu skal det her laves, fordi de skal bevise de 
virker eller at der er en grund til at de er ansat. Det mener jeg ikke, at man nødvendigvis behøver 
involvere en masse penge og mennesker i hver gang. Måske skulle man også tage stilling til om det 
overhovedet er nødvendigt, at de mennesker, som bruger så meget….. Altså nu er det ikke lige 
selvmordsscreening jeg taler om….. men er det overhovedet nødvendigt, at de er ansat? Kunne man 
spare nogle penge der og så ansætte nogle flere klinikere? Så det der er psykiatriens kerneopgave 
rent faktisk kunne blive udført optimalt. Det ville være fantastisk. Der sker meget god udvikling og jeg 
er på ingen måde imod udvikling tværtimod, så tror jeg, at jeg er sådan en rigtig……. stræber hvad det 
angår, så det er ikke fordi, at jeg er negativ overfor, at der bliver udviklet ting og jeg synes, at der sker 
rigtig mange positive ting. Der er strammet op om rigtig mange ting og det trængte der til, der kan 
strammes op om endnu mere. Så jeg er ikke sådan en….. Jeg synes bare, at det skal også give mening 
og det gør det ikke altid. Livvidde…. altså sådan noget for at screene for metabolisk syndrom, jeg 
synes det er en udmærket ide, altså det begynder også at blive lidt en farce, fordi da det ikke er 
psykiatrien, der behandler metabolisk syndrom, så begynder det også at blive lidt af en joke. Altså 
selvfølgelig skal vi gøre det eller tage stilling til det om ikke andet, men altså der bliver brugt…… Og 
det er der sygeplejeledelsen bliver problematisk, fordi der mangler et akademisk overblik over 
hvornår skal du prioritere hvad og hvor meget må det fylde. Men der sidde sådan nogle små, der har 
sådan nogen enkeltopgaver de brænder for, uanset faglig baggrund, og der mangler simpelthen 
nogen, der har et overblik og er i stand til at skære igennem og tør tage ansvar for at fjerne…. Der 
bliver hele tiden lagt til, jeg har endnu ikke…. Bortset fra den afgrænsede patientjournal på 
pakkeforløb, så har jeg endnu ikke set noget blive fjernet endnu.     

 
Sp: Jo, jo tryksår. 
 
Re: Nå ja, men ellers bliver der ikke fjernet noget. Og det er jo der ansvaret er problematisk, fordi så 

sidder der nogen, som uhhh de vil gerne vise hvor dygtige de er og de har så denne her faglighed og 
der er ikke noget i vejen med den faglighed. Der mangler bare et overblik over hov hvad er 
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kerneopgaven og hvad er egentlig vigtigt her? Og der synes jeg, at lægerne….. Der mangler lidt fra 
lægerne, men jeg er sikker på, at mange læger italesætter det, men hvis deres leder er af en anden 
faggruppe, så er det ikke sikkert det bliver hørt. 

 
Sp: Nej, så hvad…. Altså jeg kan godt følge dig…. Så hvilke…  Hvilke værdier synes du er vigtige? 
 
Re: I hvilken sammenhæng? 
 
Sp: Jamen, for dig i dit arbejde? 
 
Re: Altså værdi, det bliver sgu meget højt…… Jeg er pligtetiker først og fremmest, men da jeg også er 

leder, så skal jeg jo også være lidt nytteetiker, men jeg synes…. For mig er det værdifuldt at skabe en 
vellykket behandling så effektivt som muligt, altså driftsmæssigt. Fordi jeg ved godt, at samfundet 
også har nogle ressourcer og jeg er ikke for, at man bare sidder og taler i timevis om tingene eller…. 
Jeg kan godt lide at man er sammen med patienterne, altså at den tid som behandlere har den bliver 
brugt med patienter og ikke til at tale sammen, som det lidt engang har været tradition i psykiatrien. 
Værdier? Jamen værdier er vel…. Det ved jeg sgu ikke hvad du mener… Jeg ved ikke hvad jeg skal 
svare…. 

 
Sp: Jamen, det er i orden.  
 
Re: Altså noget kærlighed…..  
 
Sp: Da du sagde, at jeg er pligtetiker, jamen, når jeg spørger til værdier er det ment så bredt...... Så hvis 

det er det du tænker….. 
 
Re: Jamen… Jeg tænker tit…. Jeg kan i hvert fald mærke, der hvor jeg kommer i konflikt inde i mig selv, 

der hvor jeg skal arbejde med mig selv som leder, det er når min pligtetiker clasher med 
nytteetikeren, men jeg kan godt lide, jeg kan godt lide smarte arbejdsgange, jeg elsker at optimering 
af processer, altså på den måde har jeg…. Jeg kan godt lide LEAN og jeg var i LEAN-tankegang længe 
før LEAN kom til regionen, altså og det er jo nytteetisk, men jeg mener sagtens, at man kan 
kombinere det. Det skal bare gøres smart. Værdier…. Det er vel når det går op i en højere enheden, 
når man leverer den bedst tænkelige….og der er ikke altid, at det er godt nok, men den bedst mulige 
behandling til patienten med de faggrupper, der er mest relevante for denne patient på den mest 
effektive måde. Det er virkelig…. Det kan jeg godt lide. Altså det gør mig glad. Så det ved jeg ikke om 
er en værdi, sandhed og ærlighed….. Når jeg tænker på værdier, det synes jeg jo også hører med. 

 
Sp: Det bestemmer man selv.…… Værdi er det man selv synes giver mening.  
 
Re: Værdi for mig er også højt fagligt niveau med gode kollegaer. Altså det holder jeg virkelig meget af. 

Det kan jeg blive helt lykkelig over, når kollegaer fremlægger et eller andet og jeg bare tænker whau, 
hvor er de dygtige. Altså det er også en værdi, en uddelegeret værdi, sådan på patienternes vegne, 
hvor jeg tænker, hvor er de heldige de er kommet lige der, hvor de blev set på den måde.  

 
Sp: Så hvad ville få dig til at søge et andet arbejde? 
 
Re: Jamen, lige nu ikke noget, lige nu ikke noget. Men hvad kunne få mig til det? Hvis min mulighed for 

indflydelse bliver mindsket eller mængden af idiotiske bliver øget og min indflydelse på at eliminere, 
så tror jeg godt, at jeg kunne blive lidt træt i koderne. Eller at arbejdsmængden bliver større end det 
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er nu, fordi det kan den ikke, altså jeg kan ikke levere mere arbejdsliv i min helhed. Arbejdet må ikke 
fylde mere end det gør nu.  

 
Sp: Hvor meget fyldet det? 
 
Re: Jamen, det fylder mange timer. Det gør det. Jeg arbejder meget. Rigtig meget, også mere end mine 

37 timer og det er jo fordi jeg også har ansvar og jeg ikke er interesseret i at løbe fra det ansvar. Jeg 
godt, at man som overlæge har fri arbejdstidtilrettelselæggelse, men man har også ansvaret dvs. hvis 
man vil bære sit ansvar så godt man kan, så kræver det flere timer end de 37 timer, så dvs. der er jo 
langt flere arbejdstimer i mit job end det jeg officielt får løn får og det kan jeg nogenlunde balancere 
nu og der skal ikke være mere overhovedet. Der skal helst være mindre. 

 
Sp: Så synes du… Er det i orden? 
 
Re: Er det i orden? Ja, altså i orden ja, fordi hvis jeg sammenligner mig…. Jeg har mange venner indenfor 

det private erhvervsliv, også i ledende stillinger, så tænker jeg, at det er sådan det er at have en 
ledelsesfunktion i Danmark, take it or leave it, altså jeg ved ikke om det er i orden, men jeg tror ikke 
du finder andre steder i verden, hvor du kan arbejde mindre som leder end man gør i Danmark, altså 
så…. Det er svært at sige…. Jeg kan jo bare lavet noget andet, hvis jeg bliver træt af. Altså den frihed 
har jeg jo. Det tænker jeg også….. Men jeg ser også de læger, der er ansat, der hvor jeg er, som ikke 
har ledelsesfunktion, som arbejder mindst lige så meget som mig bare for at opretholde deres 
lægefaglige ansvar og det synes jeg faktisk ikke er i orden. Jeg synes ikke det er i orden, at vi bliver 
pålagt så meget arbejde, at vi skal kronisk arbejde over bare for at opretholde et minimum af kontrol 
over det vi har ansvar for. Nej, det er ikke i orden. Og det er jo der hvor vi ender i bunden, 
skraldebunken. Og det ser jeg ikke sygeplejerskerne gør. Det bliver jeg nødt til at sige. Jeg ser heller 
ikke psykologerne, bortset fra nogen. Jeg ser faktisk ikke andre faggrupper arbejde over gratis. Det 
gør lægerne.  

 
Sp: Og det er jo interessant. Hvad tror du, at dets skyldes? 
 
Re: Ansvar. Det er det der gør forskellen. Det der også gør forskellen ift. modstand på nye arbejdsopgaver 

eller opgaveglidninger eller…. Det skyldes ansvaret. Som sygeplejerske kan du gå hjem….. Ej, 
sygeplejersker har jo også et ansvar, det er jo ikke det. Men de kan altid give det videre og det gør de 
gladelig for at kunne gå hjem til tiden og der ligger ikke noget fordømt i det, fordi selvfølgelig skal 
man det. Det burde jo være sådan for alle, at man kunne sige, at nu går jeg hjem for jeg har fri nu og 
jeg ved, at der er nogen, der tager over eller jeg ved at der er nogen, der holder den der. Det kan du 
ikke som læge, speciallæge, altså uanset om du er den ene eller den anden type. Som speciallæge så 
er du ansvarlig for det du går og laver retsligt, så du kan ikke bare gå hjem. Jo, det kan du godt, men 
altså… Og det kan også være, at den går i lang tid, det er ikke fordi jeg sådan…… Men hvis man vil 
gøre et ordentligt stykke arbejde, så kan du ikke gå hjem indenfor de 37 timer. Det kender jeg ikke ret 
mange der kan og det bliver værre og værre. Altså lægerne sidder længere og længere. Gangene er 
tømt for djøffere, de er tømt for sygeplejersker, de er tømt for psykologer. Dem der sidder der fra 7 
om morgenen og til kl. 18 om aftenen er oftest lægerne. Jeg ved godt, at det ikke altid har været 
sådan, men sådan er det. Og nej, jeg synes ikke, at det er i orden. 

 
Sp: Nej, det kan jeg så også…… 
 
Re: Jeg kender ikke nogen andre faggrupper som har…. Som kommer før de skal møde og går senere end 

de har fri på daglig basis uge efter uge plus at de har vagter om natten plus at de har vagter i 
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weekenderne og mere og mere, fordi nu skal speciallægerne i front, så vi skal også ned at have 
skadestuerne efter arbejde og så møder vi igen næste dag. Afspadseringsvilkårene er der jo, det ved 
jeg, men hvornår skulle vi afspadsere, hvis vi skal opretholde vores ansvar? Og det er jo noget som… 
Jeg ved også andre….. Det er jo noget vi drøfter….. 

 
Sp: Men er lønnen så i orden ift. de vilkår? 
 
Re: Det er vel derfor. at man får mere i løn, altså vi får jo også mere i løn…. Altså jeg synes aldrig, at jeg 

får nok i løn. Nej, jeg synes jeg får for lidt i løn….. Det vil jeg ikke tage stilling til. Det er der nogen 
fagforeninger, der må tage stilling til.  

 
Sp: Når du kommer herned i CVI er det noget du har valgt eller er du blevet tvunget herned? Fordi jeg 

ved, at det er sådan lidt forskellig baggrund. 
 
Re: I sin tid blev jeg spurgt om jeg ville og det var ikke sådan en…. Jeg kunne godt høre, at det var ikke 

sådan en opgave jeg bare skulle sige nej, men jeg synes faktisk også, at det var en rigtig interessant 
opgave. Jeg er en af dem, der har været der lige fra start af, fordi jeg kan gode lide…. Jeg synes at nye 
tiltag altid er interessante og så fordi jeg skulle være leder for et pakkeri, for pakkeforløb, så jeg 
synes, at hvis nogen skulle sidde der indenfor vores center, så skulle det da bl.a. være mig, fordi det 
var der skulle arbejde med…. Og det har jeg været enormt glad for, fordi det har jo givet mig en….. 
Jeg tror i hvert fald lokalt har jeg fået et overblik over hvad der foregår og hvordan man smartest 
kunne løse tingene. Det synes jeg også, at vi har formået at gøre hos os. Så det har været en blanding, 
altså jeg er sikker på, at jeg har en forstående ledelse og hvis jeg virkelig havde kæmpet imod den 
opgave, så tror jeg, at de havde uddelegeret det til nogen andre, men det har jeg ikke, for jeg synes 
stadig, at det giver mening at komme herind og jeg får stadig svar på ting, som jeg undres over eller 
ikke svar, men får at vide, at nu har man besluttet det, nå….. Men det er rart at være på forkant, altså 
f.eks. da udredningspakkerne blev drøftet, så vidste jeg at de kom, så vores afsnit havde organiseret 
os til udredningspakkerne, for vi startede for 1½ år siden, så det er slet ikke noget problem for os, 
altså at opretholde de der ventedage, garantiudrednings-garanti, og det har det ikke været på noget 
tidspunkt, fordi vi har… Altså på den måde, så jeg haft tid til at justere det løbende hele tiden. Med 
gravide har jeg også haft ledelsesmæssig tid, fordi jeg hele tiden har vidst hvilken vej vinden blæste. 
Så rent ledelsesmæssigt, som ledelsesinstrument har det været enormt nyttigt at være her. 

 
Sp: Ja, det er jo sådan en ekstra…. Det lyder næsten som en positiv bivirkning? 
 
Re: Ja, sidegevinst. Nu har de frataget os vores tillæg og for mig er det rent merarbejde. Jeg har jo ikke 

fået fjernet opgaver lokalt. Jo det har jeg faktisk, jeg har fået nedjusteret hvor meget klinik jeg skal 
have, så det har jeg. Det passer ikke…. Men det kunne jeg gøre meget….. Altså jeg bruger meget tid 
på at være herinde, så ligger jeg så merarbejde derhjemme. Men så går vi nogle gange lidt før her, så 
det justerer sig nogenlunde. Jeg er ikke blevet tvunget. Jeg føler mig ikke tvunget til det og jeg håber, 
at jeg den dag jeg ikke ønsker det får det sådan…. Jeg skal nok sige det i god tid og sådan noget…. 

 
Sp: Nu har vi et par gange været inde på ledelse. Hvad er god ledelse for dig? Hvordan skal en leder 

være?  
 
Re: Man skal lede andre, som man gerne selv vil ledes og derfor så kan god ledelse jo kun defineres af 

den, der ved hvordan de selv vil ledes. Det ved jeg. Jeg ved godt hvordan jeg gerne vil ledes. Og jeg 
prøver at lede mit afsnit, som jeg gerne selv vil, dels indrette det som jeg gerne selv vil have det, dvs. 
jeg tænker ikke, at jeg er så anderledes end alle andre, så jeg tror jeg er sådan et meget godt 
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gennemsnit af hvordan man trives. Så dvs. at der skal være stor grad af medbestemmelse fra 
medarbejdere, der skal være indflydelse, og dvs. når de har gode ideer, der er åbenlyse smartere end 
det der foregår, så skal de opleve, at det bliver implementeret rigtig hurtigt, fordi det giver blod på 
tanden til at tage medansvar i det der foregår. Der skal også være styr på tingene, der skal i høj grad 
være styr på tingene, dvs. medarbejderne skal ikke føle, at tingene sejler, der skal være stolthed 
omkring hvordan tingene fungerer, dvs. altså det skal køre snorlige og det er en leders ansvar, at få 
det til at køre snorlige og det lyder så trist, men det er i virkeligheden…. Når tingene fungerer, når 
tingene glider, når tingene bliver uproblematiske og nemme og ligetil, at personalet trives og så er 
der plads til, at fagligheden kan blomstre og fagligheden kommer…. Altså der skal være en holdning i 
hvert fald i et hospitalsafsnit om, at patienterne kommer først og deres tarv kommer før alt muligt 
andet og det er for mig god ledelse, sådan som jeg gerne selv vil have det og det er det jeg prøver at 
give videre til mit afsnit. Jeg håber, at det lykkedes nogen gange.  

 
Sp: Vi er faktisk ved at være færdige…… Jeg har lige to spørgsmål, og der er kun et rigtig svar, men det er 

fordi, at vi rent statistisk gerne vil vide hvem vi har talt med, så jeg vil dels gerne vide hvor gammel du 
er og hvor mange år du har været uddannet som læge? 

 
Re: Ja. Jeg er 48 år og jeg har været uddannet som læge siden 2002, så det er i 12 år. Jeg har været læge i 

12 år og jeg er 48 år. Passer det? Ja, det passer sgu meget godt. Jo, jeg var 36 år, da jeg blev færdig 
som læge.  

 
Sp: Så vil jeg bare sige tak. 
 
Re: Selv tak. 
 

SLUT 
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Bilag 3: Eksempel på journalaudit indikator 

RHP monitorerer lidt over 100 kliniske indikatorer, hvor lidt over halvdelen monitoreres ved journalaudit to 

gange om året.  

Her gennemgås for hvert psykiatrisk center 20 journaler, med henblik på at vurdere om der i journalen på 

en række områder er den dokumentation for undersøgelser og behandling, som er besluttet i Region 

Hovedstaden. Det kan fx være om der indenfor 24 timer er en indledende lægelig vurdering med et 

bestemt indhold eller en behandlingsplan. 

Målene for de forskellige indikatorer er sat til 70 % - 95 %. Hvor et højt målet er sat, afspejler om 

indikatoren anses som særlig vigtig – enten af patientsikkerhedsmæssige grunde eller fordi området har 

særlig bevågenhed, fx fra politisk hold. 

 

For en række indikatorer nås de fastsatte mål, og der er en stabil målopfyldelse set over tid. Samtidig er der 

en række indikatorer hvor målet ikke nås, og hvor der ikke ses nogen udvikling i data. 

 

Grafen illustrerer en af de indikatorer der måles på ½ årligt. Måler er 70 %. Som det ses ligger RHP stabilt på 

en opfyldelse 10-30 % fra målet. 

 

 

 

Graf: Udvikling over tid; Er patienten oplyst om sundhedsrisici ved alkoholmisbrug 
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Bilag 4: Eksempler på diagnosespredning i Danmark 

Nedenstående grafer bygger på benchmarking rapporter fra Danske Regioner 2009-2012. Der vises 

eksempel på spredningen i diagnosticeringen indenfor to diagnoser. Der ses lignende spredning indenfor 

alle områder. Det vurderedes at den store spredning ikke kunne tillægges demografi, så som at København 

som hovedstad måtte forventes af have andre problemer end landområder. 

Danske Regioner vurderede, at forskellene også måtte bero på forskellige diagnostiske traditioner, hvilket 

leder tanken til det i opgaven præsenterede udsagn om: ” hvis det eneste værktøj er en hammer, så er alle 

problemerne søm” - hvis man som læge er særlig optaget af et bestemt fænomen eller sygdomsområde, er 

der en risiko for at overse eller tolke alle symptomer ind i bestemt diagnosegruppe. 
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