
Master of Public Governance 
  

  

 
	   	   	   	  

Er ledelse attraktivt for overlæger? 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ole Christensen  

Birgitte Nybo Jensen  

December 2013  
 
Vejleder: Gunnar Gjelstrup 

 

 	  



 

 

 

2 

Abstract	  ..................................................................................................................................................................	  4	  

Indledning	  .............................................................................................................................................................	  5	  

Problemfelt	  ...........................................................................................................................................................	  6	  

Problemformulering	  ......................................................................................................................................	  11	  

Teori	  .....................................................................................................................................................................	  12	  

NPM	  og	  sundhedsvæsenet	  ......................................................................................................................................	  12	  

Motivation	  ......................................................................................................................................................................	  14	  

Legitimitet	  ......................................................................................................................................................................	  18	  

Metode	  .................................................................................................................................................................	  22	  

Indledning	  ......................................................................................................................................................................	  22	  

Iagttagelsespunkt	  og	  Metodisk	  tilgang	  ..............................................................................................................	  22	  

Tilgang	  til	  og	  valg	  af	  empiri	  til	  underspørgsmål	  1	  ........................................................................................	  23	  

Arbejdsvilkårs	  undersøgelserne	  ...........................................................................................................................	  24	  

Vores	  dataudtræk	  fra	  arbejdsvilkår	  undersøgelserne	  ................................................................................	  24	  

Eget	  spørgeskema	  .......................................................................................................................................................	  25	  

Gennemgang	  af	  spørgsmål	  ......................................................................................................................................	  26	  

Udfoldelse	  og	  operationalisering	  af	  åbne	  spørgsmål	  ..................................................................................	  28	  

Tilgang	  og	  valg	  af	  empiri	  til	  underspørgsmål	  2	  og	  3	  og	  4	  ..........................................................................	  29	  

Interview	  .........................................................................................................................................................................	  29	  

Semistrukturerede	  ledelses	  interview	  ...............................................................................................................	  30	  

Optagelse,	  Transskription	  og	  Citater	  ..................................................................................................................	  32	  

Anonymitet	  ....................................................................................................................................................................	  33	  

Positioner	  i	  forhold	  til	  interviewpersoner	  .......................................................................................................	  33	  

Generaliserbarhed	  af	  resultater	  ............................................................................................................................	  33	  

Kritik/begrænsning	  af	  metode	  (som	  ej	  er	  indført	  under	  de	  enkelte	  punkter)	  ................................	  33	  

Analyse	  ................................................................................................................................................................	  34	  

Har	  de	  ledende	  overlæger	  oplevet	  ændringer	  i	  deres	  arbejdsvilkår	  fra	  2008	  til	  nu?	  ...............................	  34	  

Hvad	  motiverer	  de	  ledende	  overlæger	  i	  varetagelsen	  af	  ledelsesopgaven?	  ..................................................	  44	  

Ledende	  overlæger	  oplever	  sig	  kompetente	  ...................................................................................................	  44	  

Ledende	  overlæger	  har	  delvis	  indflydelse	  på	  arbejdsvilkår	  ....................................................................	  50	  

Relationer	  er	  vigtige	  for	  de	  ledende	  overlægers	  motivation	  ...................................................................	  55	  

Konklusion	  motivation	  .............................................................................................................................................	  59	  



 

 

 

3 

Hvorfra	  henter	  de	  ledende	  overlæger	  deres	  legitimitet	  til	  ledelsesarbejdet?	  ..............................................	  60	  

Pragmatisk	  legitimitet	  ...............................................................................................................................................	  60	  

Moralsk	  legitimitet	  .....................................................................................................................................................	  62	  

Kognitiv	  legitimitet	  .....................................................................................................................................................	  64	  

Konklusion	  på	  legitimitet	  ........................................................................................................................................	  67	  

Hvordan	  kan	  det	  gøres	  mere	  attraktivt	  for	  læger	  at	  tage	  ledelsesopgaven?	  ...............................................	  67	  

Konklusion	  .........................................................................................................................................................	  71	  

Perspektivering	  ...............................................................................................................................................	  71	  

Litteratur	  ............................................................................................................................................................	  74	  

 

 	  



 

 

 

4 

Abstract	  

In Danish Hospitals, departments are lead by the Medical Head of Department (MHoD), and the 

Head Nurse. During the recent years is has been increasingly difficult to recruit physicians to the 

position as MHoD. There are several considerations about the reasons. It is a major concern that 

the difficulties will continue, and the situation is therefore debated among physicians and in the 

Danish Medical Association in order to shed light on the reasons. 

In this paper we look at two aspects that might influence this issue: the motivation for work of 

the MHoD and his legitimacy in relation to the consultants in his department. 

We have interviewed three MHoDs, interviewed the director and chief consultant of the Associ-

ation of Medical Specialists, and sent a questionnaire to 100 MHoDs throughout the country. 

Most of the questions we have asked relate to motivation and legitimacy. 

We have analysed our data using the motivation theories of Richard Ryan and Edward Deci, 

focusing primarily on three psychological needs – the innate needs for competence, autonomy 

and relatedness. With regard to legitimacy we have used the legitimacy theory of Mark Such-

man, looking especially at the issue of legitimacy in relation to the highly qualified knowledge 

workers – the consultants.  

Our main results are the following: The MHoD are motivated and committed to their tasks. 

They experience to have the right competencies in relation to their tasks and they have good 

relations to employees and others. However, the job has been increasingly demanding during the 

recent years. The growing workload seems to be a rising problem, to such an extent, that one-

third doubt whether they would have applied for their job, if they had known what it implied. 

The MHoDs experience to have influence. Still, a lot of decisions concerning the development 

of their department are made elsewhere in the organisation.  Combined with growing demands 

for documentation, this limits their feeling of having influence. This seems to be more and more 

accepted as a condition of the job, but they still wish to be less controlled and to have more au-

tonomy.  

Traditionally, the MHoD has been the best among equals regarding medical work. Through this 

he has gained and maintained legitimacy, especially among his consultants. We find	  that	  the	  

MHoD	  still	  gains	  legitimacy	  mainly	  through	  clinical	  work	  and	  less	  so through his leadership.  
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Indledning	  	  	  

Stadig færre overlæger søger en lederstilling på landets sygehuse. Generelt oplever sygehusene, 

at det er svært at rekruttere læger til de øverste lederstillinger og flere steder meldes der om et 

faldende antal, eller ingen, ansøgere, når jobbet som ledende overlæge slås op. Problemet be-

handles i overlægeforeningens årsberetning 20131, og Foreningen af Speciallæger (FAS), havde 

emnet: ”Ledelse – en lægelig opgave?” på dagsordenen til foreningens årsmøde i oktober 2013. 

Her diskuterede man blandt andet, hvilke barrierer der var for at læger ville påtage sig det over-

ordnede ledelsesansvar. 

 

Koncerndirektør i Region Sjælland Lars Onsberg udtalte på et overlægerådsmøde d 12. novem-

ber, 2013 på Roskilde Sygehus: "Vi er meget optaget af problemerne med at rekruttere lægelige 

ledere. Det er bekymrende, idet afdelingsledelsen er kernepunkt for ledelse på sygehuset. Pro-

blemet er der allerede! For eksempel er der tre afdelinger på Nykøbing Falster Sygehus, hvor det 

ikke har været muligt at rekruttere ledende overlæger. Her har man så ansat sygeplejersker, som 

bliver støttet af sygehusledelsen. Vi er ikke den eneste region, der har problemer med at rekrut-

tere lægelige ledere” 2. Lone Winther Jensen, der er formand for Foreningen af Lægelige Chefer 

i Danmark og cheflæge på Randers Sygehus, udtaler til Lægeforeningen dette3: ”Der er ingen 

tvivl om, at der er et generelt problem med søgning til lægelige lederstillinger. Hos os i Randers 

er der typisk op til 15 ansøgere til en stilling som oversygeplejerske. Modsat kan antallet af 

overlæger som regel tælles på en hånd, når der skal besættes en post som ledende overlæge. 

Nogle sygehuse har endnu større rekrutteringsproblemer og kan have svært ved at besætte læge-

lige lederstillinger.” Vicedirektør Peder Jest fra Odense Universitetshospital kender også pro-

blemerne: ”Der er en tendens til, at det er blevet sværere at rekruttere de senere år. Inden for 

visse specialer kan det være næsten umuligt at rekruttere ledende overlæger, og generelt set er 

antallet af ansøgere ikke så stort. En forklaring er lønnen. Med de nuværende rammer har vi 

ikke ret meget at gøre godt med,” siger Peder Jest3. 

 

                                                
1 Overlæge foreningens årsberetning 2013, s 14:  http://viewer.zmags.com/publication/b989976f - /b989976f/14 
2 Personlig kommunikation, Ole Christensen, med tilladelse til brug af citat af Lars Onsberg 
3 Nyhedsbrev Lægeforeningen.  

http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/Nyheder?public_visningsType=1&public_nyhedsId=90511 
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Vi har spurgt direktør i FAS, Kasper Axel Nielsen, og afdelingschef i FAS, Lisbeth Mølbach 

om der er faktiske data, der understøtter, at der er færre, eller ingen ansøgere til ledende overlæ-

gestillinger. Det er der ikke. FAS får ikke oplysninger om antallet af ansøgere til ledige stillin-

ger.  Vurderingen er dog også her, at det i tiltagende grad er blevet svært at rekruttere ledende 

overlæger.  Således står der i overlægeforeningens årsberetning 2013: ”Samtidigt kan vi se, at 

det er svært at få overlæger til at involvere sig i formel ledelse. Nogle steder i landet er søgnin-

gen til stillinger som ledende overlæge begrænset. Derfor besættes en del af disse poster, som er 

centrale for patientforløb og udvikling af sundhedsvæsenet, med sygeplejersker og andre fag-

grupper i stedet for læger.”4 

 

Hvis det skal være attraktivt at søge stillingen som ledende overlæge, så fordrer det at ledelses-

opgaven motiverer, og man skal have legitimitet til at udøve ledelse.  

 

Vi, der begge er ledende overlæger på mellemstore afdelinger i henholdsvis Region Sjælland og 

Region Hovedstaden, vil gerne grave et spadestik dybere for at forstå, hvad det er der motiverer, 

og demotiverer de ledende overlæger i deres ledelsesjob. Vi vil endvidere se på spørgsmålet om 

ledelses legitimitet, idet vi mener, at det er en betingelse for at udøve ledelse. Vi håber med 

denne undersøgelse, at kunne bidrage med at vise i hvor høj grad og på hvilken måde motivation 

og legitimitet har indflydelse på rekrutteringen af ledende overlæger.  

 

Problemfelt	  

De grundlæggende udfordringer i sygehusvæsenet, som i resten af den offentlige sektor, er at 

balancere mellem aktivitet, kvalitet og ressourcer. Nogen af disse udfordringer er søgt håndteret 

gennem styringsparadigmet New Public Management (NPM). Styringstænkningen i NPM er 

primært designet til at matche den offentlige sektors udfordringer med ineffektivitet, bureaukra-

ti, detailstyring, manglende brugerorientering og konservatisme5.  

 

                                                
4 Overlægeforeningens årsberetning 2013, s 14  http://viewer.zmags.com/publication/b989976f - /b989976f/1 
5 Leon Lerborg, Styringsparadigmer i den offentlige sektor, kapital 3, side 72 
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NPM orienteringen har for den ledende overlæge betydet, at ledelsesopgaven er blevet mere 

kompleks og krævende. Der er et dilemma mellem på den ene side, tiltagende krav om perfor-

mancemålinger, standardiseringer, og registreringer samt økonomisk styring (management) og, 

på den anden side efterspørgsel efter moderne lederskab (leadership) med fokus på mere bløde 

værdier, sidstnævnte set fra både medarbejder og borger perspektiv6. 

Det er som mellemleder ikke nyt at skulle håndtere modstridende krav, men offentlige mellem-

ledere – og måske i særlig grad i sundhedsvæsenet – står over for særlige udfordringer på dette 

område. De har en særlig rolle i at realisere de politiske ambitioner på hospitalerne. De skal le-

vere og dokumentere høj kvalitet blandt andet gennem standardiseringer og målinger, samtidig 

med at budgettet overholdes. De skal overholde aftalte aktivitetsmål, standarderne i Den Danske 

Kvalitetsmodel (DDKM) skal opfyldes, kliniske retningslinjer skal følges, man skal forholde sig 

til ledelsesevalueringer, patienttilfredshedsundersøgelser, trivselsrapporter med videre, alle sy-

stemer, der på en eller anden måde, er med til at regulere kvaliteten og styre økonomien i det 

danske sundhedsvæsen 7. 

Der er altså et udpræget fokus på effektivitet, sammenlignelighed og kvantitative output. Der 

skal leveres mest mulig service for pengene. Derudover skal den offentlige service leve op til 

borgerinddragelse og oplevet kvalitet. I denne proces spiller den ledende overlæge en aktiv rolle 

i forhold til at skabe arbejdsmiljøer, der tiltrækker, fastholder og motiverer medarbejderne til at 

levere god service og høj kvalitet, der indfrier disse forventninger.  

Der opstår således et management-leadership dilemma: At få en afdeling til at fungere effektivt i 

et NPM perspektiv, samtidig med at der fokuseres på trivsel, faglighed og motivation hos med-

arbejderne. Den ledende overlæge bliver udfordret af stærke fagprofessionelle kulturer. De fag-

professionelle udgør kernen i medarbejderkredsen. Samtidigt er de ledende overlæger også selv 

rundet af de fagprofessionelles rækker.  Der eksisterer således en rollekonflikt mellem fag og 

ledelse. Der er forskellige forventninger til rollen som leder og til rollen som fagprofessionel. 

NPM’s indtog har medført, at det professionelle paradigme har mindre plads nu end tidligere8.  

Med styringstænkningen i NPM og udviklingen i sundhedsvæsenet har arbejdsopgaverne ikke 

blot ændret sig for de ledende overlæger, de har også ændret sig for deres medarbejdere, herun-

der ikke mindst for deres nærmeste medarbejdere, overlægerne. Overlægerne skal i betydeligt 
                                                
6 Regeringen s Kvalitetsreform (2007): Bedre velfærd og større arbejdsglæde s 34 ff 
7 Per Jørgensen, Henrik W Bendix  Hospitalsledelse. Kapitel 1, ff  
8 Finn Borum. Ledelse blandt læger. Ledelse og Erhvervsøkonomi 1/2002 
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omfang være med til at realisere kravene til dokumentation af behandling med videre, som med-

fører et stort omfang af administrative opgaver.  

Overlægerne deltager også, i stigende grad, i vagtarbejdet. Gennem de sidste 15 år er der sket 

mere end en fordobling af antallet af overlæger i sygehussektoren 9 (figur 1). Dette er blandt 

andet betinget af ovenstående rolleforandring, men det er også en effekt af stigende efterspørg-

sel efter overlæger på grund af øget specialisering, samt de ændringer der fulgte af stillingsre-

formen omkring 1990, hvor mange stillinger blev konverteret til overlægestillinger, blandt andet 

af rekrutterings hensyn. Der er i dag ca. 6000 erhvervsaktive overlæger mod ca. 3500 i 2003. 

 

Fig. 1 Antallet af medlemmer i FAS fra 2003 til 2013 

 
 

Overlægeforeningen har i 1999, 200810 og 201111 gennemført 3 generelle arbejdsvilkårsunder-

søgelser. Her er blandt andet fokuseret på arbejdsopgaver, psykosociale forhold og fremtidsud-

sigter for arbejdet.  

 

Hovedtendenserne i 2011 i forhold til tidligere var følgende 11: 

• En større andel af overlægerne går i vagt 

• Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er højere 

• Der rapporteres om stigende arbejdsmængde og mindre indflydelse 

• Stigende andel ønsker deltidsarbejde og tidligere pensionering. 

                                                
9 FAS skriftlige beretning 2012.  
10 Arbejdsvilkårsundersøgelse 2008 
11 Arbejdsvilkårsundersøgelse 2011  



 

 

 

9 

 

Overlægerollen er således under forandring. 

Den tiltagende styring og kontrol af arbejdsopgaver – såvel interne som eksterne - har medført 

at overlægers faglige indflydelse og autonomi er blevet reduceret. 

 

 I følge Leon Lerborg 12 udfordres det fag-professionelle styringsparadigme, idet de fagprofessi-

onelle traditionelt har det svært med implementeringen af nye styringsparadigmer inspireret af 

NPM, da de opfattes som en trussel mod fagligheden og fagprofessionelles autonomi. Disse 

tendenser genfinder vi i de refererede undersøgelser. 

 

Ledelsesopgaverne er som tidligere anført også ændrede. De er betydeligt flere og afdelingerne 

bliver større og færre, og ledes nu typisk af en ledende overlæge, uden eller med kun mindre 

faglig, klinisk funktion. Som en konsekvens af samling af afdelinger, er antallet af ledende over-

læger i Danmark faldet fra ca. 550 til ca. 350, og de tiltagende krav til ledelse tillader ofte ikke, 

at de ledende overlæger deltager i kliniske funktioner i væsentligt omfang.  

Der opstår derfor et dilemma for den ledende overlæge i håndtering af legitimitet. Professionel 

ledelse efterspørges. Blandt andet var det et væsentligt element i Kvalitetsreformen fra 2007, at 

sikre et markant kompetenceløft i ledelsesfunktionen overalt i den offentlige sektor13 på grund 

af den tiltagende komplekse ledelsesopgave, samtidigt med, at det erfaringsmæssigt er vigtigt 

for den ledende overlæges legitimitet i afdelingen overfor andre overlæger, at han deltager i 

kliniske funktioner i afdelingen14. Dette forhold er muligvis med til at øge afstanden og forståel-

sen for ledelsesopgaven mellem de ledende overlæger og den fagprofessionelle overlægegruppe. 

Det kan, ifølge Finn Borum ” give brydninger i det traditionelt herskende klan-regime, der har 

været udpræget i lægegruppen, baseret på stærke traditioner, fælles værdier, omhyggelig udvæl-

gelse og høj grad af tillid internt i gruppen” 14.  Afkoblingen, eller den mulige afkobling, mellem 

det kliniske arbejde og den ledelsesmæssige funktion kan derfor være med til at hæmme den 

ledende overlæges mulighed for at lede og motivere fagfæller. Det kan også virke demotiveren-

de for ham selv. Hvorfra skal den ledende overlæge, der tidligere, i stor grad, har hentet sin legi-

                                                
12 Leon Lerborg, Styringsparadigmer i den offentlige sektor s 70 ff 
13 Regeringens Kvalitetsreformen 2007, side 84 ff 
14 Finn Borum. Ledelse blandt læger. Ledelse og Erhvervsøkonomi 1/2002 
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timitet ved at være ’primus inter pares’ – den første blandt ligemænd - nu hente sin legitimitet? 

Hvad motiverer ham? 

 

Bevægelsen væk fra den meget stærke og dominerende fagorienterede ledelse, mod professionel 

ledelse medfører at den ledende overlæge står i et krydspres.  Han skal garantere for fagligheden 

i afdelingen, herunder leve op til overlægekollegernes krav om et stærkt fokus på fagligheden og 

sikre deres motivation15. Han skal overholde budgetter og sikre stigende effektivitet i afdelin-

gen. Begge dele kan kun lade sig gøre, hvis han er motiveret for opgaverne, og det lykkes ham 

at skaffe sig fornøden legitimitet til ledelsesopgaven.  

Spørgsmålet er derfor i hvilket omfang dette krydspres er en medvirkende årsag til, at det i tilta-

gende grad er svært at rekruttere ledende overlæger. 

 

Som nævnt sker der i disse år en tiltrængt professionalisering af ledelsesrollen. Vi er overbeviste 

om, at der i det danske sundhedsvæsen fortsat er behov for lægefaglig ledelse hvor fag og ledel-

sespraksis går hånd i hånd for at styrke den fortsatte udvikling i patientbehandling og organisa-

tion.  

 

Vi vil med denne undersøgelse søge at analysere problemstillingen med færre ansøgere til ledel-

sesjob i sundhedsvæsenet. Vores undersøgelse tager udgangspunkt i dokumentanalyse i form af 

overlægeforeningens arbejdsvilkårsundersøgelser fra 200816 og 201117, hvor vi overvejende ser 

på data, der vedrører motivation hos ledende overlæger (udvalgte data fra undersøgelsen), idet 

data vedrørende legitimitet i disse undersøgelser er begrænsede. Derudover  ser vi på en kvalita-

tiv undersøgelse vedrørende ledende overlægers arbejdsvilkår fra 201018. Vi har desuden i okto-

ber 2013 sendt et spørgeskema til 100 ledende overlæger, interviewet tre ledende overlæger 

samt to repræsentanter fra Foreningen af Speciallæger (FAS). I spørgeskema og interview har vi 

fokuseret på, hvad der motiverer og demotiverer de ledende overlæger i deres arbejde, samt fo-

kuseret på, hvordan de opnår legitimitet. Vi undersøger motivationen med udgangspunkt i Ryan 

                                                
15 Per Holdt Christensen. Motivation i videnarbejde. Side 113 ff 
16 Arbejdsvilkårsundersøgelse 2008 
17 Arbejdsvilkårsundersøgelse 2011 
18 Ledende overlægers arbejdsvilkår 2010 
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og Deci´s Self-Determination Theory og Cognitive Evaluation Theory (CET)19. Med udgangs-

punkt i Suchmans legitimitetsteori 20ser vi på, hvorledes de ledende overlæger skaffer sig legi-

timitet til ledelsesopgaven.  

Centrale begreber forklares og benyttede teorier beskrives og udbygges yderligere i teoriafsnit-

tet. 

Problemformulering	  

Med baggrund i ovenstående, kan hovedspørgsmålet for dette projekt opstilles:  

 

Hvad betyder motivation og legitimitet for udfordringen med at rekruttere ledende over-

læger? 

 

Der kan være mange årsager til, at det er vanskeligt, at rekruttere ledende overlæger,  men vi har 

valgt at belyse nogle, for os at se, væsentlige elementer. Vi vil se på dele af de generelle ar-

bejdsvilkårsundersøgelser fra 2008 og 2011 samt egne data, og derved undersøge om udvalgte 

arbejdsvilkår er ændrede for de ledende overlæger gennem de sidste år (underspørgsmål 1). 

Derefter vil vi undersøge, hvad der motiverer de ledende overlæger i deres arbejde (under-

spørgsmål 2) samt undersøge hvordan de oplever ledelseslegitimitet i forhold til deres overlæ-

gegruppe (underspørgsmål 3). Til slut vil vi se på mulige sammenhænge mellem arbejdsvilkår, 

motivation, legitimitet og rekruttering (underspørgsmål 4).  

 

Underspørgsmål 

1. Hvordan oplever de ledende overlæger deres arbejdsvilkår over en periode fra 2008 til 

nu?   

2. Hvad motiverer de ledende overlæger i varetagelsen af ledelsesopgaven?  

3. Hvordan oplever de ledende overlæger at have legitimitet til ledelsesopgaverne?  

4. Hvordan kan det gøres mere attraktivt for læger at tage ledelsesopgaven?  

                                                
19 Ryan and Deci: Intrinsic and Extrinsic Motivations.: Classic Definitions and New Directions 
20 Suchman, Managing legitimacy: Strategic and Institutional approaches. 
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Teori	  

For at afklare og ikke mindst forstå de teoretiske rammer for projektet er det nødvendigt med en 

teori- og begrebsafklaring, hvor de teoretiske termer og begreber samt anvendelsen af dem be-

skrives nærmere. De to helt centrale begreber vi vil bringe i spil i vores undersøgelse er motiva-

tion og legitimitet.  Vi definerer disse som følger: 

 

Motivation  

”At være bevæget til at gøre noget. En person, der ikke føler behov for eller inspiration til at 

handle, er således karakteriseret som ikke motiveret, mens en person der er aktiveret mod et mål 

betegnes som motiveret” (Vores oversættelse iht Ryan og Deci 21). 

 

Legitimitet  

”Legitimitet er en generaliseret opfattelse eller antagelse af at en enheds handlinger er ønsk-

værdige, rigtige eller passende inden for et socialt konstrueret system af normer, værdier, tro og 

definitioner.” (Vores oversættelse iht. Suchman22). 

 

Som vores underspørgsmål lægger op til, er det relevant dels at se på ændringer i arbejdsvilkår, 

motivation og legitimitet. Det første underspørgsmål har vi valgt at illustrere ved at beskrive, 

hvordan NPM har påvirket ledelsesopgaverne i sundhedsvæsenet. Derefter beskriver vi, hvordan 

vi har udvalgt og bruger Ryan og Deci’s motivationsteori, samt udfolder og operationaliserer 

denne. Til slut beskriver vi Schumans legitimitetsteori og argumenterer for valget af denne i 

forhold til vores undersøgelse. I de enkelte teoriafsnit udfoldes relevante begreber som f.eks. 

kompetence, indflydelse/autonomi og relationer.   

 

NPM	  og	  sundhedsvæsenet	  

Udviklingen i sundhedsvæsenet har gennem det sidste årti været meget præget af NPM para-

digmet, hvilket har resulteret i betydelige ændringer af arbejdsvilkårene for de ledende overlæ-

                                                
21 Ryan and Deci: Intrinsic and Extrinsic Motivations.: Classic Definitions and New Directions, side 54 
22 Suchman, Managing legitimacy: Strategic and Institutional approaches, s 574 
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ger23. I samme periode har det, som beskrevet i indledningen, været tiltagende svært at rekrutte-

re overlæger til ledende stillinger. Vi vil, med Leon Lerborgs beskrivelse af NPM´s indflydelse 

på den offentlige sektor, se på hvilken betydning NPM har haft på sundhedssektoren, og hvad 

dette har betydet for de ledende overlægers arbejdsvilkår23.  

 

NPM blev indført for at skabe effektivitet, innovation og brugerorientering i den offentlige sek-

tor. I sundhedssektoren blev der, i stedet for den rene form, indført en kontraktform. Ifølge Leon 

Lerborg fordi ”Det at søge at indføre markedsvilkår i sundhedssektoren ville dog skabe for me-

get konkurrence, privatisering og udlicitering, for meget deregulering, for meget forandring, for 

mange brud med vante hierarkier – alt sammen noget der blev opfattet som kaotisk, usikkert, 

uklart og ukontrollabelt. Derfor får NPM succes i sin kontrakt version, hvor der via aftaler, re-

sultatmåling, hierarkiske relationer m.v. skabes en vis forandring, men uden at miste tryghed og 

orden”24. Denne indførsel af NPM – kontrakt bibragte de ledende overlæger mange nye arbejds-

opgaver samtidigt med, at deres autonomi blev stærkt begrænset. Dette kan forventes at virke 

demotiverende på de ledende overlæger, da det professionelle paradigme netop har autonomi 

som en af de vigtigste grundpiller. Der er i Danmark foretaget undersøgelser, der viser at ledel-

sesvilkårene i den offentlige sektor er forringede efter indførelsen af NPM25. Der er ligeledes 

lavet undersøgelser af, hvilke implikationer den politiske styring af sundhedssektoren kan have 

for de sundhedsprofessionelle26. Der er med NPM skabt et øget fokus på økonomi og effektivi-

tet. De enkelte hospitaler og afdelinger er underlagt stærk kontrol og styring via kontrakter og 

incitamenter. Et nyt bureaukrati har i stigende grad holdt sit indtog på hospitalerne og har her-

med skubbet lægefagligheden af banen som den mest betydende faktor. Det er et dilemma for de 

ledende overlæger som kommer i et krydspres mellem to logikker: økonomi og målopfyldelse samt 

faglighed. Den ledende overlæge skal på samme tid være orienteret mod sit fag og den kliniske 

praksis og mod den administrative/økonomiske styring. Dette paradoks er vanskeligt håndterbart, i 

særlig grad i forhold til de højt specialiserede vidensarbejdere, overlægerne, som forventer at have 

en høj grad af autonomi i deres faglige arbejde og som generelt er modstandere af bureaukratiske 

regler, standarder og overvågning.  

                                                
23 Bendix og Jørgensen. Hospitalsledelse. Organisatorisk fænomen og faglig disciplin. Kap 5 ff 
24 Leon Lerborg. Styringsparadigmer i den offentlige sektor, side 41 ff 
25 Langbakke  og Lornsen. Moderniseringsreformer og incitamenter i det danske sygehusvæsen.  
26 Melander.  Fra offentlig administration til offentligt lederskab. Offentlig ledelse efter New Public Management. 
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Konsekvenserne af dette kan blive, at overlægerne udviser stor modstand mod dette forsøg på at 

styre fagligheden, alternativt at overlægerne bliver demotiverede.  

	  

Motivation	  

Der er efterhånden forsket i motivation i mere end 100 år, og motivations teorierne er mangfol-

dige. Grundlæggende motiveres vi, som individer, af udfordrende, spændende og varierende 

opgaver der ligger på kanten af vores faglige formåen og som ikke mindst giver os mulighed for 

at lære noget nyt27. Vi motiveres også af en høj grad af selv- og medbestemmelse – nogen gange 

refereret til som autonomi28. Derudover motiveres vi af kolleger, der er gode til at give os feed-

back, på det arbejde vi laver – eller som simpelthen bare er gode mennesker at omgås29. Der er 

altså heri gemt tre nøglebegreber – kompetence, autonomi og relationer, der spiller en stor rolle 

for individets motivation. 

Ryan og Deci´s Self-Determination Theory (SDT-teori) med overbygningen Cognitive Evalua-

tion Theory (CET-teori)  indeholder disse tre begreber25. Vi har derfor  valgt at benytte deres 

teorier i vores analyse. Vi vil, i det følgende, beskrive denne teori for til slut at operationalisere 

den i forhold til vores analyse25.  

 

Grundlæggende skelner Ryan og Deci mellem indre og ydre motivation. Ved indre motivation 

udføres opgaven af lyst, mens den ved ydre motivation udføres for at opnå et særligt resultat 

uden for selve opgaven. Ryan og Deci beskriver endvidere, at personer ikke kun har forskellig 

grader af motivation, men også forskellig former for motivation. Det vil sige, de varierer ikke 

kun i hvor meget de er motiverede, men også i orienteringen af motivationen, hvilken type mo-

tivation, der er tale om.  

 

Ud fra klassisk teori om indre og ydre motivation ser Ryan og Deci på de forhold der fremmer 

begge former for motivation og beskriver desuden forskellige former for ydre motivation. Kvali-

teten af oplevelsen ved at udføre opgaven og resultatet af opgaven kan være meget forskellig, 

                                                
27 Latham og Pinder 2005:497 
28 Kim og Mauborgne 1997:69 
29 Ryan and Deci: Intrinsic and Extrinsic Motivations.: Classic Definitions and New Directions  
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afhængigt af om opgaven udføres på grund af indre eller ydre motivationsfaktorer , og hermed 

bliver det væsentligt for udførelsen af opgaven om personen er motiveret af indre eller ydre mo-

tivationsfaktorer. Ryan og Deci fokuserer primært på psykologiske behov – specielt de medfød-

te behov for kompetence, autonomi og relationer.  

Ryan og Decis skelner mellem indre og ydre motivation og fremlægger de forhold, der betinger 

disse former for motivation. De beskriver en model, hvor ansvar for og følelse af en opgaves 

værdi kan føre til internalisering eller alternativt fører til, at man føler sig fremmedgjort i for-

hold til opgaven og hermed demotiveret. 

 

Ved indre motivation er det er opgaven i sig selv, der er motiverende fordi den opleves som in-

teressant og givende, opgaven udføres af lyst. Faktorer der fremmer den indre motivation er 

relationer og begivenheder, der giver en følelse af kompetence i forhold til opgaven, det kan for 

eksempel være belønninger, kommunikation, feedback. Førnævnte kan fremme den indre moti-

vation for opgaven, idet de medfører tilfredsstillelse af det basale behov for kompetence. Tilsva-

rende er forhold som optimale udfordringer, positiv feedback og fravær af nedgørende evalue-

ringer fremmende for den indre motivation. Teorien beskriver endvidere at følelsen af kompe-

tence ikke vil fremme den indre motivation, medmindre den er ledsaget af en oplevelse af auto-

nomi. For at opleve en høj grad af indre motivation skal personen altså have en oplevelse af 

kompetence og autonomi. Valgfrihed og muligheden for selvbestemmelse synes at øge den in-

dre motivation, da de giver en større følelse af autonomi. 

 

Hæmmende for den indre motivation kan blandt andet være alle former for ydre belønninger, 

idet de underminerer den indre motivation ved at skifte motivationen fra at være bestemt af in-

dre motivationsfaktorer til ydre motivationsfaktorer. Ud over konkrete belønninger kan også 

trusler, deadlines, direktiver og konkurrence mindske den indre motivation fordi de opleves som 

styrende.  

Det er væsentligt at erindre, at indre motivation kun vil opstå, hvis opgaven indeholder aktivite-

ter, der er i udgangspunktet har potentialet for at skabe indre motivation hos personen. De opga-

ver der har appel i form af nyhed, udfordring eller æstetisk værdi for personen. 

Ved ydre motivation udføres opgaven for at opnå et særligt resultat uden for selve opgaven.  

Ryan og Deci beskriver, at styrken af den ydre motivation kan variere meget i forhold til graden 

af oplevet autonomi. Hvis en aktivitet ikke er motiverende i sig selv (indre motivation) beskriver 
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de, hvorledes en aktivitet kan være internaliseret og integreret ved hjælp af accept af værdier og 

regler. Internalisering er den proces hvor en værdi eller regel er accepteret, og integration er den 

proces, hvorved individer i højere grad transformerer reguleringen til deres egen, således at den 

opfattes som kommende fra dem selv. Med andre ord at internalisere organisationens værdier og 

mål er at acceptere og forfølge disse, at integrere dem er at opfatte dem som ens egne. Taget 

som et kontinuum beskriver internaliseringen, hvorledes ens motivation for en handling kan gå 

fra amotiveret over passivt følgeskab til aktivt personligt engagement. Med tiltagende internali-

sering følger større udholdenhed, mere positiv selvopfattelse og bedre kvalitet af engagementet.  

 

 
Figur 2 Taxonomi  vedrørende human motivation (efter Ryan og Deci) 

 

Længst til venstre (Figur 2) er amotivation. Amotivation er en følge af, at man ikke værdsætter 

en aktivitet, ikke føler sig kompetent til at udføre handlingen, eller ikke tror den vil bringe det 

ønskede resultat. Lige til højre for amotivation ligger den mindst frivillige form for ydre motiva-

tion, som benævnes ekstern regulering. Handlinger udføres for at tilfredsstille et eksternt krav 

eller for at opnå en ekstern belønning. Individer opfatter typisk eksternt regulerede handlinger 

som kontrollerende eller fremmedgørende. Den næste type af ydre motivation er introjiceret 

regulering. Denne opfattes stadig som kontrollerende, fordi folk udfører handlingerne med en 

følelse af pres for at undgå skyld, ængstelse eller for at opnå øget selvrespekt eller stolthed. En 

mere selvbestemt form for ydre motivation er gennem identifikation. Her har personen identifi-

ceret sig med handlingens betydning og accepteret den som sin egen. Til sidst er den mest frivil-
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lige form for ydre motivation benævnt integration, her er de identificerede reguleringer blevet 

fuldt optaget som ens egne og bragt i overensstemmelse med ens andre værdier og behov. Inte-

grerede former for motivation deler mange kvaliteter med indre motivation, ved at være både 

frivillige og uden konflikt i forhold til ens værdier og behov. Helt til højre i figuren er indre mo-

tivation, prototypen på selvbestemt aktivitet.  

 

De forskellige former for motivation ligger på et kontinuum i forhold til den grad af autonomi 

opgaven udføres med. Jo mere til højre jo større engagement og større tilfredsstillelse ved at 

udføre opgaven. Givet den klare betydning af internalisering for både personlig oplevelse og den 

leverede præstation, bliver det interessant, hvorledes man kan fremme internaliseringen af ydre 

motiverede handlinger. Ryan og Deci finder, at for at fremme frivilligheden i forhold til de 

handlinger, der er motiveret af ydre motivation, er det væsentligt at handlingerne er værdsatte af 

betydende andre, som personen føler sig, eller ønsker at føle sig forbundet med – hvad de kalder 

relationer. En anden vigtig faktor i forhold til motivationen er oplevet kompetence. For at opfat-

te et ydre mål som sit eget, kræves det at man opfatter sig som effektiv i forhold til at nå målet, 

oplevet kompetence, hvilket betyder, at internalisering fremmes af optimale udfordringer og 

effektivitetsfremmende feedback. Ryan og Deci ser autonomi som en kritisk faktor i forhold til 

at fremme internaliseringen.  

For fuldt at internalisere en handling, og dermed acceptere den som begrundet i ens egne ønsker 

og værdier, må man forstå meningen og værdien af denne. 

Støtte af relationer og kompetence fremmer internaliseringen og støtte af autonomi fremmer 

yderligere integrationen af handlingerne. Når dette sker føler man sig ikke kun kompetent og 

som en del af gruppen, men også som havende selvbestemmelse, når man udfører aktiviteter der 

er eksternt værdsatte. 

 

Operationalisering af motivationsteori 

Vi har operationaliseret Ryan og Decis teori ved at lade spørgsmål i vores spørgeskema og in-

terviewguide dække de væsentlige emner i teorien. Det er forskelligt, hvad der motiverer leden-

de overlæger, hvor meget de motiveres i forhold til den enkelte opgave og hvordan de er moti-

verede. Det er dermed ikke muligt for os, at vurdere i hvor høj grad de er internt motiverede 

eller i hvilken grad der er internalisering af de ydre motivationsfaktorer. Vi begrænser os derfor 
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til at se på de faktorer der påvirker den ydre motivation, idet vi dog er opmærksomme på at op-

levelse af kompetence og autonomi ligeledes er betingelser for at være internt motiveret.  

 

Vi har derfor inddelt data i forhold nedenstående emner: 

  

Kompetence: Forstået som oplevet kompetence. Har de ledende overlæger oplevelsen af, at 

have de nødvendige kompetencer og når de deres egne og organisationens mål. Feedback i en 

eller anden form er en nødvendighed i forhold til, at de oplever kompetence. Eksempler kunne 

være at økonomien holder, aktiviteten overholdes, kvaliteten af patientbehandlingen er i top og 

medarbejderne trives. 

 

Relationer: Bliver de ledende overlægers handlinger værdsat af betydende andre, som de har 

eller ønsker at have relationer til. Eksempelvis, om de øvrige overlæger accepterer og værdsæt-

ter de rammeforhold som de ledende overlæger kæmper for.  

Vi har i særlig grad kigget efter citater, hvor interviewpersonerne har givet udtryk for, at det 

relationelle spiller en rolle for de ledende overlægers motivation. Vi har også set efter citater, 

hvor de udtaler sig om at blive demotiveret på grund af dårligt fungerende eller tabte relationer. 

Vi har specifikt valgt at spørge om hvilken gruppe de føler størst tilhørsforhold til. Denne indde-

ling følger vi i vor analyse. 

 

Autonomi: Oplever de ledende overlæger at have tilstrækkelig indflydelse og autonomi i for-

hold til opgaver og opgaveløsning. Her er det væsentligt, at de ledende overlæger oplever at 

have indflydelse i så stor grad, at de opfatter de opnåede mål som blandt andet at være resultat 

af deres handlinger. 

 

Legitimitet	  

Vi anser legitimitet som et basalt grundvilkår for en hvilken som helst organisation, såfremt den 

skal være levedygtig. I tråd med dette, mener vi også, at der kræves legitimitet for at kunne va-

retage ledelsesopgaven. Dermed erkender vi også, at det er en betingelse for de ledende overlæ-

ger, at de har legitimitet overfor dem de skal lede. De skal agere strategisk i forhold til legitimi-

tet i egen organisation. Uden legitimitet mistes troværdighed og dermed følgeskab. 



 

 

 

19 

Vi har valgt Suchmans teori 30om legitimitet til vores analyse af, hvorledes de ledende overlæ-

ger opnår legitimitet i forhold til deres ledelsesarbejde. Vi har, for at begrænse opgaven, kon-

centreret os om hvorledes den ledende overlæge opnår legitimitet i forhold til overlægegruppen. 

Vi har valgt denne afgrænsning, fordi vi mener legitimitet i forhold til denne gruppe er altafgø-

rende.  

Vi vil ud fra vores data se på hvilke former for legitimitet, den ledende overlæge oplever at ha-

ve.               

 

Den ledende overlæge har gennem en årrække typisk været rekrutteret blandt de fremmeste in-

den for faget og har hermed fra start haft en ”taget for givet” legitimitet, som han har kunnet 

anvende i forbindelse med varetagelsen af ledelsesopgaven. På baggrund af denne udvælgelse 

har de ledende overlæger typisk ikke haft nogen formel ledelseserfaring- eller uddannelse. Gen-

nem de senere år er det imidlertid blevet tydeligere at man, hvis man vil gøre fyldest som leder i 

sundhedsvæsenet må tilegne sig ledelse som disciplin. Det er ikke længere tilstrækkeligt blot at 

være den dygtigste til sit fag. Samtidig med denne erkendelse er de ledelsesmæssige og admini-

strative opgaver for den ledende overlæge også blevet mere omfattende. Det er vanskeligt at 

varetage klinisk arbejde og samtidigt opretholde et højt fagligt såvel som ledelsesmæssigt ni-

veau. Derfor må den ledende overlæge få sin legitimitet et andet sted fra. Han skal ikke længere 

være den bedste til faget i afdelingen. Han skal derimod lede overlæger, der er bedre fagligt kva-

lificerede end ham selv.  

 

Spørgsmålet er, hvordan han opnår legitimitet til at varetage ledelsesopgaven i den nye kontekst.  

Suchman har defineret legitimitet således:” Legitimacy is a generalised perception or assump-

tion that the actions of an entity are desirable, proper or appropriate within some socially con-

structed system of norms, values, beliefs and definitions”30.  Suchman´s teori vælger en mel-

lemvej mellem strategisk og institutionel orientering i forholdet til legitimitet, som vi mener er 

velegnet til vores formål. Vi mener, som Suchman, at organisationer formulerer strategier og 

søger muligheder for at iscenesætte organisationen som værende ønskværdig og passende i for-

hold til deres opgave, men også, at det kulturelle miljø, er konstituerende for organisationernes 

liv.  Som Suchman, er vi skeptiske overfor lederes autonomi, objektivitet og magt. Suchman 

                                                
30 Suchman, Managing legitimacy: Strategic and Institutional approaches, 
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skriver at ledere sjældent overbeviser andre til at tro noget, de ikke selv tror på. Suchmans opde-

ling af legitimitet er desuden meget velegnet til vores analyse formål. Det gælder både i forhold 

til indsamling af empiri og til den senere analyse af vore data. Suchmans teori handler primært 

om at legitimitet i en større organisatorisk sammenhæng, men ud fra Suchmans egen definition 

på legitimitet mener vi også den er anvendelig på individniveau.  

Suchman opdeler legitimitet i tre hovedgrupper, nemlig pragmatisk, moralsk og kognitiv. Alle 

tre former hviler på en generel antagelse om, at organisatoriske aktiviteter er ønskværdige, rigti-

ge eller passende i et socialt konstrueret system af normer, værdier, tro og definitioner. Pragma-

tisk legitimitet er igen opdelt i tre og hviler på nytteværdi for interessenter - udvekslingslegitimi-

tet, tro på at organisationen er lydhør over for deres behov indflydelseslegitimitet og dispositi-

onslegitimitet, hvor organisationen opfattes som havende de rette værdier og at den vil os det 

bedste. Moralsk legitimitet beskrives ligeledes i tre former, en hvor organisationen bedømmes 

på sine resultater – konsekvens legitimitet, en hvor organisationen gør tingene på den rigtige 

måde, altså bliver bedømt på proceduren - procedurelegitimitet og endelig at organisationen har 

den rette struktur, er organiseret på den rette måde - strukturel legitimitet.  Suchman nævner 

også en fjerde form, der hviler på lederens individuelle karisma – personlig legitimitet. Kognitiv 

legitimitet deler han i to, en der bygger på forståelse, der giver gode forklaringer på organisatio-

nen og dens bestræbelser, den er forudsigelig og meningsfuld - forståelseslegitimitet og en hvor 

organisationen bliver taget for givet, der bliver ikke stillet spørgsmål, det kan ikke være ander-

ledes – ”taget for givet” legitimitet. Selv om der ikke er et bestemt hierarki, er der nogle grund-

læggende forskelle. Pragmatisk legitimitet bygger på selvinteresse, hvad moralsk og kognitiv 

ikke gør. Pragmatisk og moralsk legitimitet bygger på en vekslende evaluering, hvad kognitiv 

ikke gør. 

Når man går fra pragmatisk til moralsk til kognitiv, bliver legitimiteten sværere at opnå og svæ-

rere at manipulere, men den bliver også mere diskret, mere magtfuld og mere selvforstærkende, 

når den først er etableret. Den kognitive legitimitet repræsenterer i ”taget for givet” formen både 

den mest diskrete og mest magtfulde kilde til legitimitet. 

I følget Suchman er pragmatisk legitimitet den nemmeste at opnå, mens kognitiv legitimitet er 

den sværeste. Derudover er pragmatisk legitimitet, den der hurtigst kan mistes, mens kognitiv 

legitimitet er den mest langtidsholdbare. 
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Operationalisering af legitimitetsteori 

Vi har operationaliseret Suchmans teori ved at anvende hans grupperinger og herefter i vores 

empiri at opsøge nøgleord og citater vedrørende legitimitetsspørgsmålet i forhold til overlæge-

gruppen. Nøgleord og citater bliver så indpasset i denne analysestruktur. 

Herunder følger operationaliseringen med undergrupper. Vi har dog, for overskuelighedens 

skyld valgt kun at analysere i forhold til de tre overordnede emner. 

 

Pragmatisk: selvinteresse 

Udvekslingslegitimitet (Nytte) - Forventer overlægegruppen at den ledende overlæge er nyttig i 

deres bestræbelser for at nå deres mål. 

Inflydelseslegitimitet – Oplever overlægegruppen, at den ledende overlæge varetager deres inte-

resser overordnet set. 

Dispositionslegitimitet – Bygger på en forventning om, at den ledende overlæger har samme 

perspektiv, deler værdier, interesser med overlægegruppen samt at han opleves som tillidsvæk-

kende, retfærdig og (vis). 

            

Moralsk: Det rigtige at gøre 

Konsekvenslegitimitet (resultat – bidrag). Gør den ledende overlæge det muligt for afdelingen at 

levere et godt produkt til samfundet. 

Procedurelegitimitet (den rigtige måde) Gør den ledende overlæge tingene på den rigtige måde? 

Strukturellegitimitet (rette organisering) Oplever overlægegruppen, at afdelingen har den rette 

organisering i forhold til arbejdsopgaverne set ud fra et overordnet synspunkt.                  

Personlig legitimitet (karisma) Opleves den ledende overlæge som karismatisk. 

 

Kognitiv: 

Forståelseslegitimitet - Overlægegruppen oplever, at der er en god grund til at den ledende over-

læge agerer som han gør, det giver mening. 

”Taget for givet” legitimitet - (Det kan ikke være anderledes; generelt accepteret) Det bliver set 

som en selvfølge, at den ledende overlæge er autoriteten og har ledelsesretten.  
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Metode	  

Indledning	  

I dette kapitel beskriver vi hvilke metoder, der anvendes til indsamling af empiri til at belyse 

problemformuleringen, der lyder som følger: 

 

Hvad betyder motivation og legitimitet for udfordringen med at rekruttere ledende over-

læger? 

 

Vi har valgt at inddrage følgende metoder, der uddybes senere i dette metodekapital: 

• Uddrag af spørgeskemaundersøgelse vedr. overlægers arbejdsvilkår 2008 og 2011, samt 

kvalitativ undersøgelse af ledende overlægers arbejdsvilkår 2010. 

• Spørgeskema udsendt til 100 ledende overlæger 2013, samt   

• Semistrukturerede interviews på to niveauer,  

o 1 gruppeinterview hos ledelsen i Foreningen af Speciallæger (FAS) samt  

o 3  interview med tre ledende overlæger.  

Når vi har valgt både spørgeskema og interview, er det for at få svar fra så bred en repræsentati-

on af ledende overlæger så muligt, samtidig med at vi får uddybet de berørte emner gennem 

interview. 

 

Iagttagelsespunkt	  og	  Metodisk	  tilgang	  

Vi stiller skarpt på, hvad der motiverer ledende overlæger i deres arbejde, og hvorfra de henter 

legitimitet.  

Vi har overvejende arbejdet abduktivt, det vil sige pendlet mellem induktion og deduktion, både 

i forberedelsen af spørgeskema/interviewguides, men også i analysen af disse. Vi havde således 

ikke fra en start besluttet hvilken eksakt motivationsteori vi ville benytte, men havde nogen 

overordnede tanker om, at det skulle være en teori som tog afsæt i de kognitive teorier, som be-

skrevet i teoriafsnittet. Vi havde derimod lagt os fast på at benytte Suchman’s legitimitetsteori. 

Vi havde ligeledes på forhånd besluttet, at tage udgangspunkt i de spørgsmål vi fandt relevante i 

de arbejdsvilkårsundersøgelser fra 2008 og 2011, som kunne være med til at belyse vores pro-

blemstilling, samtidigt med at vi valgte også at stille nogle åbne spørgsmål, hvor vi ikke på for-
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hånd havde defineret, hvilke ledetråde, vi skulle opsøge i svarene.  Vi designede vores spørge-

skema og interviewguides på baggrund af disse overordnede tanker. Dette uddybes senere i dette 

kapitel.  

Vores tilgang er hermeneutisk.  Vi er interesserede i at indsamle viden om, samt forstå og for-

tolke, hvilken mening interviewpersonerne tillægger forskellige handlinger. Vi tager udgangs-

punkt i interviewpersonernes oplevelser og forståelser af, hvordan motivation og legitimitet skal 

forstås. Vi anvender kvalitative semi-strukturerede interview og søger herigennem at få inter-

viewpersonerne til at udfolde deres synspunkter og oplevelser. Vi ser efter mønstre, modstridige 

udsagn og uventede svar i vores materiale for at komme svaret på vores problemformulering 

nærmere. Vi søger at få en bred viden om, hvad forskellige ledere oplever. 

Vi søger at være deskriptive i objektiv forstand. Vore egne holdninger, indsigter og meninger, 

vil vi bruge i perspektiveringen.  

Iagttagelsespositionen er derfor den udenforståendes neutrale anden ordens position, så vidt det 

nu kan lade sig gøre, idet begge forfattere er ledende overlæger og derfor kan være forudindta-

gede og farvede. Vi uddyber dette sidst i kapital under ”positioner i forhold til interviewperso-

ner”.  

	  

Tilgang	  til	  og	  valg	  af	  empiri	  til	  underspørgsmål	  1	  

 

Hvordan oplever de ledende overlæger deres arbejdsvilkår over en periode fra 2008 til 

nu?   

 

Hospitalssektoren har gennem de sidste 10-15 år været genstand for en stigende grad af politisk 

styring, brug af økonomiske incitamenter og en tiltagende grad af performancemålinger. Det kan 

i stort omfang tilskrives NPM, som tidligere beskrevet.  Vi er interesserede i at beskrive om le-

dende overlægers arbejdsvilkår er ændret over tid, og under dette styringsparadigme. Til at bely-

se dette, inddrager vi følgende materiale, som vi flere gange tidligere har  refereret: 

• Uddrag af spørgeskemaundersøgelse vedr. overlægers arbejdsvilkår 2008 og 2011  

• Kvalitativ undersøgelse af ledende overlægers arbejdsvilkår 2010 

• Egne data fra spørgeskema undersøgelsen i forbindelse med denne masteropgave  
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Arbejdsvilkårs	  undersøgelserne	  

Der er lavet i alt 3 undersøgelser om overlægers arbejdsvilkår, den første blev lavet i 1999. Un-

dersøgelsen fra 1999 findes kun i sammenskrevet form i en enkelt papirudgave, eftersom alle 

øvrige data forsvandt i forbindelse med oversvømning af kælderområde i Lægeforeningen i 

2009. Vi fik tilladelse til at se denne undersøgelsen igennem af FAS, men har valgt ikke at ind-

drage data fra den. Dels kan man kun uddrage meget få specifikke data om ledende overlægers 

arbejdsvilkår, dels er spørgekategorierne ikke helt sammenlignelige, hvorfor konklusioner og 

sammenligninger er svære at drage. Det svækker naturligvis analysen, at vi kun har data fra 

2008 og frem. Generelt er 6 år en meget kort årrække at skulle påvise ændringer i, og da det 

samtidigt er en periode, hvor NPM paradigmet har været herskende gennem flere år, vil de 

eventuelle ændringer, der måtte være, formentligt ikke være udtalte.  

Derudover er der lavet en kvalitativ undersøgelse af ledende overlægers arbejdsvilkår fra 2010. 

Den er baseret på fokusgruppe interview med i alt 21 ledende overlæger. Data fra denne er ind-

draget. 

	  

Vores	  dataudtræk	  fra	  arbejdsvilkår	  undersøgelserne	  

Da vi ønskede at uddrage specifikke data om arbejdsvilkår for de ledende overlæger vedrørende 

arbejdsmotivation og ledelseslegitimitet fik vi, af FAS, tilladelse til at få anonymiserede rådata 

på få, udvalgte spørgsmål fra undersøgelserne i 2008 og 2011. Vi gennemgik spørgsmålene i 

spørgeskemaerne systematisk for at uddrage spørgsmål omhandlende: Indflydelse på arbejdet, 

respekt, anerkendelse og motivation. Et af kriterierne for at udvælge spørgsmålene, udover rele-

vans for emnet, var at spørgsmålene, så vidt muligt, var sammenlignelige i de 2 undersøgelser 

med henblik på analyse, eller så interessante i henhold til vores problemformulering, at vi øn-

skede at få svar på dette. Vi fandt 13 spørgsmål af interesse. To spørgsmål var der kun svar på i 

2011. Vi fik tilsendt dataudtræk fra alle spørgsmål i anonymiseret form (Bilag I og J). Der var i 

alt 488 ledende overlæger, der besvarede spørgeskemaet i 2008, og 229 der besvarede i 2011. 

Det har ikke været muligt at få det eksakte tal over antal af ledende overlæger i samme periode. 

Svarprocent for ledende overlæger kan derfor ikke angives her. 

De eksakte formuleringer på de spørgsmål vi bad om at få data på ses herunder (basisdata, præ-

cise spørgsmål og svarkategorier kan ses i bilag I og J). I parentes er der kommentarer til de 

enkelte spørgsmål hvis relevant.  
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1. Deltager du i vagtarbejde? 

2. Har du stor indflydelse på beslutninger om dit arbejde?  

3. Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? (kun svar fra 2011) 

4. Har du indflydelse på, hvad du laver på dit arbejde?  

5. Gennem de senere år er mit arbejde blevet mere krævende, og det generer mig 

6. Jeg modtager den respekt, jeg fortjener fra mine overordnede (ej medtaget i 2013) 

7. Når man tager mine anstrengelser og præstationer i betragtning, får jeg al den respekt og 

prestige, jeg fortjener på mit arbejde (ej medtaget i 2013). 

8. Hvordan er din arbejdsglæde nu i forhold til tidligere? (kun i 2011 og 2013) 

9. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af den nærmeste ledelse? 

10. Bliver du behandlet retfærdigt på din arbejdsplads? 

11. Føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats? 

12. Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? 

13. Hvor tilfreds er du med dit arbejde som helhed, alt taget i betragtning? 

 

Eget	  spørgeskema	  

Udover at få svar på gamle spørgeskemaer, udsendte vi, med hjælp fra og gennem FAS, et spør-

geskema til 100 ud af ca. 350 ledende overlæger (det præcise antal ledende overlæger kendes 

ikke), (Bilag A). Populationen blev tilfældigt udvalgt ved FAS, ved hjælp af computerprogram. 

Der var to ugers svarfrist og blev udsendt i alt to rykkere.  

I alt fik vi svar tilbage fra 62 ledende overlæger, heraf besvarede 58 spørgeskemaet. Tre skrev at 

de ikke længere var ledende overlæger og en skrev at han ikke kunne benytte linket til spørge-

skemaet. Det medfører at svarprocenten er 62 %.  

Fordelingen af stikprøven er nogenlunde ligeligt fordelt regionalt, dog med en underrepræsenta-

tion fra Region Nordjylland, som ses i figur 3. 
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Figur 3 

 
Kønsfordelingen viste at ca. 75 % er mænd, 25 % kvinder hvilket svarer godt til fordelingen af 

læger i ledelsesstillinger. Vi mener derfor at vore data kan anvendes i forhold til undersøgelsens 

formål. 

 

De fleste spørgsmål fra 2008 og 2011 går igen i spørgeskemaet i 2013, dog er spørgsmål 5 og 6, 

udeladt og andre er tilføjet, som det vil fremgå nedenfor. Argumentet for at udelade enkelte 

spørgsmål var overvejende, at spørgeskemaet ikke måtte blive for langt, idet det kunne afholde  

nogle fra at svare. Derfor undlod vi de spørgsmål, vi anså for mindst vigtige i spørgeskemaet, og 

som vi efterfølgende kunne udfolde i vores interview.  

Vores formål med spørgeskemaet 2013 var således dels at se på ændringer over tid, men også at 

få udfoldet perspektiver på motivation og legitimitet for at kunne besvare vores problemformu-

lering. Spørgsmål til motivation og legitimitet er derfor tilføjet, både i lukkende og i åbne svar-

kategorier.  

 

Gennemgang	  af	  spørgsmål	  

De spørgsmål der ikke er gennemgående i alle 3 undersøgelser, eller hvor der er ændringer i 

spørgsmålene er beskrevet i detaljer herunder:  

 

Ad 3 Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? Kun svar fra 2008 og 2013. 

 

Ad 5 Gennem de senere år er mit arbejde blevet mere krævende og det generer mig.  

Dette spørgsmål er i vores spørgeskema delt op i 2 dele.  A) Gennem de sidste år er mit arbejde 

blevet mere krævende, og b) Det generer mig at mit arbejde er blevet så krævende, som det er. 

Dette for at udfolde svaret så vi ikke får to svar på ét spørgsmål. 
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Ad 8 Hvordan er din arbejdsglæde nu i forhold til tidligere?  Kun svar fra 2011 og 2013. 

 

AD 9 Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af den nærmeste ledelse? (fra 2008 og 2011), 

udfoldes i 2013 således at der spørges: Bliver dit ledelsesarbejde på din afdeling anerkendt og 

påskønnet af 

a. din ledelse 

b. overlægerne i afdelingen 

c. de øvrige medarbejdere 

Vi beder herefter respondenten om at udfolde svaret på spørgsmål b. i fri tekst. 

 

AD 13 Svarkategorier ændret da spørgsmålet er stillet på 2 forskellige måder. I 2013: Jeg er 

tilfreds med mit arbejde som helhed, alt taget i betragtning (svarkategorier med enighed). Tidli-

gere: Hvor tilfreds er du med dit arbejde som helhed, alt taget i betragtning (svarkategorier med 

tilfredshed).  

 

Herudover er følgende spørgsmål tillagt 2013 undersøgelsen: 

 

Lukkede spørgsmål: 

• Jeg oplever stor selvbestemmelse i forhold til mine ledelses beslutninger 

• Jeg har de kompetencer, jeg har behov for at bestride mit lederjob 

• Jeg har gode muligheder for sparring i forhold til mine ledelses udfordringer 

• Hvis du havde vidst, hvad det indebar at have et lederjob, ville du så søge igen? 

 

Åbne spørgsmål: 

1. På hvilken måde opnår du anerkendelse fra overlægerne på din afdeling  

2. Nævn 3 vigtige ting der motiverer dig i dit arbejde 

3. Nævn 3 ting der kunne gøre dit job mere attraktivt 

4. Hvilke 3 forhold oplever du som de største barrierer i forbindelse med dit arbejde 
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Udfoldelse	  og	  operationalisering	  af	  åbne	  spørgsmål	  

I de åbne spørgsmål blev de ledende overlæger bedt om at komme med eksempler. I de sidste tre 

af de fire spørgsmål, blev de bedt om at komme med hver tre eksempler. De fleste svarede med 

tre eksempler, mens enkelte gav under tre svar og ganske få gav fire svar eller gentog samme 

svar tre gange. Nogle svarede slet ikke. Vi har for at være redelige over for data valgt at medta-

ge alle svar. Vi mener ikke, at dette i væsentlig grad har påvirket vore data. Langt de fleste, der 

har svaret på de åbne spørgsmål, har holdt sig til de tre svar og disse har været forskellige. Vi 

mener således, at data kan anvendes, da afvigelserne er ganske få og hermed ikke får indflydelse 

på den samlede konklusion. 

 

Vi kunne endvidere se at spørgsmålet: På hvilken måde opnår du anerkendelse fra overlægerne 

på din afdeling? blev forstået på to forskellige måder. En gruppe forstod spørgsmålet således: 

Hvordan oplever du, at du får anerkendelse? Den anden gruppe forstod spørgsmålet således: 

Hvad gør du selv for at opnå anerkendelse? Vi har derfor delt svarene på dette spørgsmål i to 

grupper svarende til det opfattede spørgsmål. Det kan være svært at afgøre, hvordan et spørgs-

mål bliver opfattet af modtagerne, men da svarene i denne undersøgelse falder naturligt i to ad-

skilte grupper, der passer med ovennævnte forståelse af spørgsmålet, har vi vurderet, at det var 

acceptabelt at anvende disse data. Vores intention med spørgsmålet var at spørge om, hvordan 

respondenten oplevede at få anerkendelse. 

 

Vi har i analysen af de åbne spørgsmål arbejdet induktivt. Vi har set efter mønstre og temaer og 

efterfølgende rubriceret/tematiseret svarene fra spørgsmålene svarende hertil. I vores analyse 

har vi derefter set efter mønstre i kategorierne, der kunne passe, ind i vores valgte  motivations- 

og legitimitetsteorier.  

Temaerne er derefter sat op i et skema. Dette skema kan ses i analyseafsnittet, i delafsnittet” 

Ledende overlæger oplever sig kompetente”.  

 

Man kan naturligvis diskutere denne opdeling af svar fra de åbne spørgsmål. Vi har muligvis 

været biased i vores kategorisering, forstået på den måde at vi, trods induktiv tilgang, har haft 

bestemte motivationsteorier i tankerne, da vi ledte efter temaer og mønstre. En anden usikkerhed 

i vores opgørelse er at flere af svarene kan indgå flere steder, da udsagnene handlede om flere 

emner eller har været meget åbne, og derfor genstand for tolkning. En tredje usikkerhed er at 
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nogle svar kan være blevet rubriceret under ”øvrige”, da det ikke direkte fremgår, at det handler 

om faglighed. Som eksempel på dette kan nævnes, at under motiverende faktorer laver vi en 

underinddeling, der hedder faglige og øvrige. Her vil udsagnet ”gode resultater” blive tolket og 

rubriceret under øvrige, da det er uspecifikt. Da vi er vidende om at ”gode resultater”, udtalt fra 

en ledende overlæge, ofte kan tolkes som gode faglige resultater, bliver der formentlig derved en 

underrapportering af de fagligt orienterede motivationsfaktorer. Til slut, kan det heller ikke afvi-

ses, at vi selv kan have været biased, fordi vi er ledende overlæger og derfor har lagt vores tolk-

ning ind i svarene, selvom vi har prøvet at være neutrale. 

 

Tilgang	  og	  valg	  af	  empiri	  til	  underspørgsmål	  2	  og	  3	  og	  4	  

Vi har valgt at besvare underspørgsmål 2 og 3 

• Hvad motiverer de ledende overlæger i varetagelsen af ledelsesopgaven?  

• Hvordan oplever de ledende overlæger at have legitimitet til ledelsesopgaverne?  

gennem analyse af interview med tre ledende overlæger samt, et interview med FAS. Derudover 

inddrager vi data fra spørgeskemaundersøgelsen. 

 

Samt underspørgsmål 4 

• Hvordan kan det gøres mere attraktivt for læger at tage ledelsesopgaven?  

Gennem analyse af interview med FAS samt opsummering på de 3 øvrige spørgsmål. 

 

Interview	  

Vi har valgt udelukkende at interviewe ledende overlæger, der aktuelt sidder i leder funktion. Vi 

kunne muligvis have fået andre resultater, og et bredere perspektiv, hvis vi også havde valgt at 

interviewe ledende overlæger, der har valgt ledelse fra. Vores fokus er på motivation og legiti-

mitet, hos de der nu leder afdelinger, så derfor er afgrænsningen på dette niveau. Vi er opmærk-

somme på, at vi med denne tilgang risikerer bias i forhold til vores undersøgelse. De ledende 

overlæger der indgår i undersøgelsen sidder alle fortsat i stillinger og dermed kan de, bevidst 

eller ubevidst, retfærdiggøre tilvalget af positionen ved at udtale sig anderledes om forholdene 

som ledende overlæge, sammenlignet med hvilke svar vi ville have fået, hvis vi havde spurgt 

personer som havde valgt lederrollen fra. 
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Vi har gennemført tre individuelle interview med ledende overlæger på tre forskellige hospitaler 

i Danmark og et gruppeinterview med to personer i sekretariatet for Foreningen af Speciallæger 

( FAS). De tre interview med de ledende overlæger var med personer, der henholdsvis har været 

ledende i 1 år,  6 år og 12 år. Interviewet med FAS var med direktør Kasper Axel Nielsen, og 

afdelingschef Liselotte Mølbach. De har begge to, gennem mange år, interesseret sig for emnet 

og har været involveret i undersøgelser af overlægers og ledende overlægers arbejdsvilkår og 

har dermed en viden om udviklingen på området samt et perspektiv på hvorledes udfordringen 

kan/bør håndteres. Vi lavede gruppeinterview med FAS, fordi vi var interesserede i at få mange 

forskellige synspunkter og nuancer frem på perspektivet. Gruppeinterview er netop velegnede til 

eksplorative undersøgelser, da diskussion og kobling til det andre i gruppen siger, kan medføre 

flere spontane og ekspressive synspunkter. Valget af gruppeinterview har derudover den prakti-

ske fordel, at vi kunne få talt med flere personer på kortere tid, end hvis det havde været indivi-

duelle interview. Alle interviews blev udført af os begge. 

 

Semistrukturerede	  ledelses	  interview	  

Inspireret af Lise Justesen og Nanna Mik-Meyer31 og Steiner Kvale32 har vi valgt at udføre alle 

interview som semistrukturerende interview. Interview har alle haft en varighed på ca. 1 time. 

Interviewguiderne har bestået af få temaer og centrale spørgsmål i relation til vores emne og 

motivation og legitimitet. De specifikke interviewspørgsmål kan ses i interviewguiderne (Bilag 

B og C). Spørgsmålene har været åbne og har opfordret til, at den interviewede fortalte og re-

flekterede frit over emnerne arbejdsmotivation og ledelseslegitimitet. Vi har således, på den ene 

side ønsket at få belyst nogle specifikke temaer inden for det overordnede emne, men samtidig 

vil vi gerne have rum til at være nysgerrige overfor interviewpersonernes oplevelser og refleksi-

oner og have mulighed for at spørge ind til emner, som vi ikke på forhånd havde tænkt på, ville 

dukke op.  

 

Vi beskriver her kort indholdet af disse temaer, som udfoldes yderligere i analysen.  

 
                                                
31 Justesen, og Mik-Meyer. Kvalitative metoder (s 37-52) 
32 Kvale. Interview. Introduktion til et håndværk (s 143-180) 
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Motivation: Vi har operationaliseret Ryan og Decis teori om motivation ved at lade spørgsmål i 

vores interview til de ledende overlæger dække de tre områder i teorien: kompetence, indflydel-

se/autonomi, og relationer. Kompetence anskues her som oplevet kompetence. At være dygtig, 

at mestre noget, at kunne udrette noget i verden omkring sig. For at opleve sig kompetent, er det 

nødvendigt, at man får optimale udfordringer og relevant feedback og anerkendelse i forhold til 

opgaven.  Vi har spurgt ind til det at opleve sig kompetent i forhold til arbejdsopgaverne og at få 

feedback og anerkendelse som person eller i relation til arbejdsopgaverne. Citater hvor dette 

fremgår inddrages i analysen. Forudsætningen for indre motivation er oplevet autonomi, og en 

vigtig faktor for styrken af den ydre motivation er graden af oplevet autonomi. Vi har oversat 

autonomi til indflydelse og ser derfor på, i hvor høj grad ledende overlæger oplever, at have 

indflydelse i forhold til opgaver, opgaveløsning og egne arbejdsvilkår. Citater hvor indflydelse i 

forhold til dette indgår, inddrages i analysen. Ryan og Deci skriver, at selvom indre motivation 

er meget vigtig, så er mange af de aktiviteter vi udfører i det voksne arbejdsliv ikke internt, men 

eksternt motiverede. Derfor er det væsentligt for at føle sig motiveret, at handlingerne man fore-

tager er værdsatte af betydende andre, som personen føler sig, eller ønsker at føle sig, forbundet 

med. Derfor er relationer vigtige. Vi har valgt at udlede de relationelle sammenhænge i citater, 

hvor interviewpersonerne har givet udtryk for, at det relationelle spiller en rolle for de ledende 

overlægers motivation. 

Legitimitet: Vi har operationaliseret Suchmans teori om legitimitet ved at lade spørgsmål i vo-

res interview til de ledende overlæger dække de tre områder i teorien: pragmatisk, moralsk, og 

kognitiv legitimitet.  Pragmatisk legitimitet tager afsæt et nyttebegreb, mens moralsk legitimitet 

er ”at gøre det rigtige”. Kognitiv legitimitet handler om at skabe forståelse for sammenhænge og 

at blive ”taget-for-givet”.  

I tabel 1 nedenfor, ses eksempler på hvordan de tre begreber indenfor motivation og de tre be-

greber indenfor legitimitet knyttes sammen og bruges i analysen. 

Motivation Citater (findes også i analyserne) 

• Kompetence ”hvis jeg får gjort det muligt for mine andre kolleger, at have ordentlige ar-

bejdsvilkår og have den tid, der skal til og have de instrumenter, de gerne vil 

bruge. 

• Autono- ”at man faktisk kan være med til at præge den udvikling. ……., det er i hvert 



 

 

 

32 

mi/Indflydel

se 

fald det, der stadig giver mig arbejdsglæde” 

• Relationer ”..så er der samarbejdet med direktionen, det skal helst lykkes for at man er 

motiveret” 

Legitimitet  

• Pragmatisk ”Man skaffer sig indflydelse fra arbejdet, ikke. ….. det giver altså også nogle 

muligheder. Man ved hvad der sker, man har mulighed for at påvirke nogle 

ting, og man har også mulighed for at fremme nogle kollegers interesser …” 

• Moralsk ”Jamen det er jo fordi det er fagligheden der driver, det er den lægeliges største 

motivationsfaktor, det er fagligheden. Og hvis folk ligesom kan se, at det er det 

rigtige, fagligt, at gøre, så er der en stor forståelse” 

• Kognitiv ” Det tror jeg er noget af det der er med til at skaffe legitimitet, at de kan se, at 

man som afdelingsledelse kan formå dem til at se, at der er faktisk en god grund 

til at vi gør det her” 

Optagelse,	  Transskription	  og	  Citater	  

Alle fire interview blev gennemført af os begge. Vi har hver især været hovedinterviewer på to 

interview, hvor den anden var observatør.  Den der ikke var hovedinterviewer, har kunnet stille 

tillægsspørgsmål, eller opklarende spørgsmål hvor der var tvivl om tilstrækkelig uddybning på 

spørgsmål.  

De fire interview blev, med tilladelse fra interviewpersonerne lydoptaget af os begge på vores 

Iphones. De er efterfølgende transskriberet i fuld ordlyd. Ved oversættelsen fra lyd til tekst blev 

alle ordlyde skrevet ind i den rækkefølge de fremkommer i afspilningen. I de citater vi har med-

taget i opgaven, har vi i enkelte tilfælde udeladet et enkelt ord (f.eks øhhh), uden at vi mener det 

er meningsforvrængende. Når vi har sprunget passager over i citater fra interviewene, er det 

angivet med …... midt i citatet. I forhold til udvælgelsen af citater, har det været kontekstaf-

hængigt, hvad vi har kigget efter. Lede-ord for citaterne vil fremgå i analyserne.  Interview per-

sonerne har alle haft benyttede citater til gennemsyn og har godkendt brugen af dem.  

De fire interview er vedlagt som bilag i transskriberet form (Bilag D, E, F og G). 
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Anonymitet	  

De tre individuelle ledelses interview rapporteres anonymt, både hvad angår speciale og hospi-

tal, fordi vi ønskede, at respondenterne skulle kunne udtale sig så frit så muligt. Deres individu-

elle svar på oplevelse af arbejdsmotivation og ledelseslegitimitet skulle kunne afrapporteres 

uden begrænsninger, der kunne opstå som følge af ikke-anonymitet. Af samme årsag er genken-

delighed af for eksempel personnavne, stednavne og speciale sløret i udskrifter og i citater ved 

udeladelse eller ændring. Specifikke ord kan således være ændret at selve teksten, men der er 

ikke meningsforstyrrende ændringer.  

Positioner	  i	  forhold	  til	  interviewpersoner	  

Vi er begge ledende overlæger, men har ikke personligt kendskab til de interviewede. Vi har 

tilstræbt objektivitet, men det kan ikke udelukkes at vores egen position medfører bias i forhold 

til tolkning af citater. Vi har måske også været påvirkede af vores egne holdninger og kendska-

bet til arbejdsopgaverne som ledende overlæge, hvorfor det ikke kan udelukkes at vi har ”for-

sømt” at udfolde nogle spørgsmål i tilstrækkelig grad. Måske påvirker dette ikke blot vores in-

terview teknik, men også vores tolkning af resultaterne. En begrænsning på denne bias har væ-

ret, at vi har været to om at foretage alle interview. Den der ikke var hovedinterviewer har ofte 

spurgt yderligere ind til emner for at få dem udfoldet. 

Generaliserbarhed	  af	  resultater	  

Det er svært at udtale sig om generaliserbarheden af resultaterne. Formentligt er resultaterne fra 

spørgeskemaundersøgelsen den mest generaliserbare, idet de er baserede på et stort antal besva-

relser. Resultaterne fra vores interview er dog med til at udfordre og nuancere svarene fra spør-

geskemaet. Man kan kritisere, at vi har valgt ledende overlæger med meget forskellig ledelses 

erfaring målt i tid, idet det kan påvirke resultaterne, men det kan også nuancere dem. 

Kritik/begrænsning	  af	  metode	  (som	  ej	  er	  indført	  under	  de	  enkelte	  punkter)	  

Begrænsninger i vores undersøgelse er et lille materiale på grund af begrænset tid og ressourcer, 

dette gør selvfølgelig eventuelle konklusioner meget usikre. Alligevel vil vores undersøgelser 

give et lille indblik i den, for os at se, meget væsentlige problemstilling. Desuden vil arbejdet 

med emnet give os rig mulighed for at reflektere over vores egen ledelse. Hvad er vores ledel-

sesvilkår? Hvad motiverer/demotiverer os? Hvad kan vi eventuelt selv gøre for at forbedre egne 

ledelsesvilkår. 
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Analyse	  

 

Vi vil i vores analyse ud fra vores empiri svare på underspørgsmålene i vores problemformule-

ring, for herefter i konklusionen, at samle trådene og besvare vores overordnede problemformu-

lering: 

 

Hvad betyder motivation og legitimitet for udfordringen med at rekruttere ledende over-

læger? 

 

Først ser vi på underspørgsmål 1 

Har	  de	  ledende	  overlæger	  oplevet	  ændringer	  i	  deres	  arbejdsvilkår	  fra	  2008	  til	  nu?	  	  
 

Overlægeforeningen har i 1999, 2008 og 2011 gennemført 3 generelle arbejdsvilkårsundersøgel-

ser for overlæger, herunder ledende overlæger. Her er bl.a. fokuseret på arbejdsopgaver, psyko-

sociale forhold og fremtidsudsigter for arbejdet. Hovedtendenserne for overlæger som samlet 

gruppe var i 2011 i forhold til tidligere følgende33: 

• En større andel af overlægerne går i vagt.  

• Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er højere. 

• Der rapporteres om stigende arbejdsmængde og mindre indflydelse. 

• Stigende andel ønsker deltidsarbejde og tidligere pensionering. 

I forbindelse med den generelle spørgeskemaundersøgelse i 2008 blev der også gennemført en 

kvalitativ undersøgelse af de ledende overlægers særlige forhold. Undersøgelsen blev gennem-

ført at en antropolog som fokusgruppeinterview i foråret 2009. Rapporten blev udgivet i 2010. 

Den refereres derfor til som 2010 undersøgelsen34. 

 

I dette kapital ser vi, som beskrevet i detaljer i metodeafsnittet, på udvalgte data vedrørende 

arbejdsvilkår for ledende overlæger fra arbejdsvilkårsundersøgelserne i 2008 og 2011. Hvor det 

er muligt, sammenligner vi disse data, med data fra lukkede spørgsmål i eget spørgeskema i 

                                                
33 Arbejdsvilkårsundersøgelse 2011 
34 Ledende overlægers arbejdsvilkår 2010 
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2013 (Tabel 1). Derudover ser vi på konklusionerne fra fokusgruppeinterview fra 2010 og korre-

lerer disse data til fund i vores interview. Der hvor vi kun har data fra 2013 beskriver vi disse. 

 

Tabel 2 Udvalgte data på arbejdsvilkår for ledende overlæger 2008, 2011 og 2013 

 

Spørgsmål 2008 2011 2013 konklusion 

Deltager du i vagtar-

bejde 

ja 33 % ja 30 % ja 34 % Uændret 

Har du indflydelse på 

mængde af arbejde 

37 % 

altid/ofte 

 45 % 

altid/ofte 

uændret 

Har du indflydelse på 

hvad du laver 

78 % 

altid/ofte 

75 % 

altid/ofte 

75 % 

altid/ofte 

uændret 

Har du indflydelse om 

beslutninger om dit 

arbejdet 

82 %  

altid/ofte 

89 % 

altid/ofte 

 

90 % 

altid/ofte 

Uændret 

 

Som det fremgår (tabel 2), så er der uændret, siden 2008, ca. 1/3 af de ledende overlæger, der 

deltager i vagtarbejde, heraf viser detaljerede data fra vores spørgeskema, at 5 af de 22 vagtbæ-

rende ledende overlæger har tilstedeværelsesvagt. Der foreligger ingen detaljerede tal fra tidlige-

re undersøgelser.  

Derudover angiver 52 %, at de bruger mere end 10 % af deres arbejdsuge på direkte patientrela-

teret arbejde (figur 4).  Med en arbejdsuge på i gennemsnit 45-50 timer35 er der 12 % der ikke 

har patientrelateret arbejde, godt 1/3 bruger ca. en halv dag og resten bruger mere end dette.  

                                                
35  Skytte Jacobsen. Ledende overlægers rolle opgaver og ledelsesidentitet.  
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Figur 4   

 
 

Et af de væsentlige elementer i Kvalitetsreformen i 2007 var at sikre et markant kompetenceløft 

i ledelsesfunktionen i den offentlige sektor for at professionalisere jobfunktionen. Samtidig med 

at afdelingerne gennem de sidste år er blevet færre og større, havde vi derfor forventet, at der 

ville være et fald i antallet af ledende overlæger med vagtfunktion og en større andel  uden di-

rekte patientrelateret arbejde. Vores undersøgelse kan ikke bekræfte denne antagelse. I vores 

data fra 2013 fordeler afdelingsstørrelsen sig som følger, baseret på antallet af medarbejdere 

(Figur 5). 

 

Figur 5 

 
 

Vi finder altså at 67 % af afdelingerne har en størrelse på mere end 100 medarbejdere og 34 % 

mere end 200 medarbejdere. Der er altså tale om halvstore virksomheder. Vi har desværre ikke 

detaljerede tal fra tidligere undersøgelser.  
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Uændret fra tidligere angiver knapt 50 %, at de har indflydelse på mængden af arbejde, 75% på 

hvad de laver og 90% på beslutninger om arbejdet (tabel 2).  Det er derfor interessant at 76 % af 

de ledende overlæger angiver, at arbejdet gennem de sidste år er blevet mere og mere krævende, 

(figur 6). 

 

Figur 6 

 
og at det generer 48 % af dem, at det er blevet mere krævende (figur 7). Dette diskuteres senere 

i dette kapital. 

 

Figur 7 

 
Ser vi dernæst på spørgsmål, der handler om anerkendelse, påskønnelse og retfærdighed, samt 

motivation og engagement (tabel 3), finder vi heller ikke betydende ændringer gennem de sidste 

år. 
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Tabel 3 

Spørgsmål 2008 2011 2013 konklusion 

Anerkendelse og på-

skønnelse af *a) nær-

meste ledelse  

60 % 

I meget 

høj/høj grad 

68 % 

I meget høj/høj 

grad 

76 % 

I meget høj/høj 

grad 

stigende 

tendens 

b) overlægerne i afde-

lingen 

  74 % 

I meget høj/høj 

grad 

 

c) øvrige medarbejde-

re 

  83 % 

I meget høj/høj 

grad 

 

Retfærdigt behandlet 

 

66 % 

I meget 

høj/høj grad 

70 % 

I meget høj/høj 

grad 

60 % 

I meget høj/høj 

grad 

uændret 

Yder en vigtig arbejds-

indsats 

 

93 % 

I meget 

høj/høj grad 

94 % 

I meget høj/høj 

grad 

99 % 

I meget høj/høj 

grad 

uændret 

Motiveret og engageret 

 

85 % 

I meget 

høj/høj grad 

90 % 

I meget høj/høj 

grad 

84 % 

I meget høj/høj 

grad 

uændret 

Tilfreds som helhed** 87 % 

I meget 

høj/høj grad 

89 % 

I meget høj/høj 

grad 

90 % 

I meget høj/høj 

grad 

uændret 

*Svarkategorier lidt forskellige i 2008/2011 og 2013 – se metodeafsnit  

** svarkategorierne lidt forskellige i 2008/2011 og 2013 - se metodeafsnit  

 

På trods af at der ikke er nogen væsentlige ændringer på de parametre, vi har undersøgt, angiver 

76 %, at arbejdet er blevet mere krævende gennem de sidste år (figur 6) og 48 %, at det generer 

dem (figur 7). På spørgsmålet om hvordan arbejdsglæden er nu i forhold til tidligere (figur 8) 

angiver 29 %, at den er noget ringere eller ringere og hele 24 % angiver, at de er i tvivl, om de 

ville have søgt stillingen, hvis de havde vidst hvad det indebar og 10 %, at de ikke ville have 



 

 

 

39 

søgt, hvis de havde vidst hvad det indebar (figur 9). Der er således en betydende andel – 1/3 – 

der har en nedsat arbejdsglæde og næsten lige så mange, der er i tvivl om deres jobfunktion på 

trods af at 90 % angiver at de, i meget høj eller høj grad, er tilfredse med deres arbejde som hel-

hed.  

 

Et af de forhold der træder tydeligst frem i vores undersøgelse, er at mange ledende overlæger, 

på trods af en oplevelse af at yde en vigtig indsats og være motiverede og engagerede, finder 

arbejdsopgaverne så krævende, at det generer og at arbejdsmængden i sig selv, har nået et om-

fang, der er så betydende, at det kunne være en medvirkende årsag til at arbejdsglæden i dag hos 

25 % er ringere end tidligere, og at flere er i tvivl om de ville have søgt jobbet, hvis de havde 

vidst, hvad det indebar. Vi kommer til at se på dette fra flere vinkler i de senere kapitler. 

  

Figur  8 

 
 

Figur 9 
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I undersøgelsen med kvalitative fokusgruppeinterview fra 2010  deltog 21 ledende overlæger36.           

Vi vil nu se på de kvalitative data i vores undersøgelse og sammenligne med data fra 

undersøgelsen i 2010. Vi vil undersøge, om der er sammenfald mellem de arbejdsvilkår, der er 

beskrevet tidligere, og om vi kan se en udvikling. Vi har ikke spurgt direkte ind til, hvordan de 

ledende overlæger oplever deres  arbejdsvilkår, da vores hovedfokus for denne opgave er 

motivation og legitimitet. I vore data gemmer der sig alligevel forskellige udtalelser om 

arbejdsvilkår, som vi her anvender i vores vurdering af arbejdsvilkårene. 

 

Professionel ledelse  

Ledelse anskues af de ledende overlæger i 2010 undersøgelsen, som en del af deres faglighed, 

og de er meget bevidste om, at de er en del af et system og angiver derfor at have et mere 

holistisk ledelsesperspektiv. De tre interviewede ledende overlæger i vores undesøgelser har 

også et mere overordnet blik på ledelsesopgaven – de ser sig selv som del af en større hele, og er 

meget bevidste om ledelsesopgaven.  BL siger f.eks. om helhedsperspektivet: ” Jamen nu er jeg 

nok så meget en teamplayer, at jeg konsoliderer mine, jeg prøver i hvert fald oftest, at konsoli-

dere mine beslutninger med dem der ligger over mig, … Men det er jo altså også en helhedsfor-

ståelse af, hvordan man gør tingene”(Bilag E, s. 8). Dette citat tyder altså på at de ledende over-

læger internaliserer ledelsesopgaven – at opfatter sig som professionelle ledere, mere end den 

lægefagligt bedste blandt ligemænd. 

 

Strategi og planlægning – er der tid til det? 

På trods af at man opfatter sig selv som professionel leder, så konkluderer man, i undersøgelsen 

fra 2010, at mange oplever, at hverdagen ikke levner plads til strategi, planlægning og 

udvikling. Beslutninger, også vedrørende forhold der henhører under afdelingsbeføjelser, bliver  

ofte taget af de øvrige ledelser hen over hovedet på den ledende overlæge.  

I vores undersøgelse genfinder vi problemet med at finde tid til strategisk arbejde, og ofte 

opleves det, at der er mange hovsa-løsninger pga tidsnød, f.eks siger AK: ” ….hele tiden 

kommer andre bolde, der lige skal ordnes. At man så kan finde ud af at lave langsigtet 

planlægning. Det tror jeg er det allersværeste” (Bilag D, s. 20). Spørgsmålet om beslutninger, 

der tages hen over hovedet på de ledende overlæger berøres ikke nærmere i vores undersøgelse. 

                                                
36 Ledende overlægers arbejdsvilkår, 2010 
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Flere ledende overlæger giver ved 2010 undersøgelsen udtryk for, at det nemmeste og mest 

produktive, de kan gøre, er at agere inden for de givne rammer, da de reelt ikke har mulighed for 

at ændre dem. Dette synspunkt genfinder vi også hos flere af vore interviewpersoner. Måske ses 

det nu mere som et ledelsesvilkår. Man har ikke den store indflydelse på den ramme man 

arbejder under. Om rammerne siger AK:” …de rammer vi nogle gange får stukket, de er relativt 

rigide, og de er måske ikke så eftertænkte. ……men altså jeg synes at jeg har nogle okay ram-

mer” (Bilag D, s. 8), og BL siger:”Så kommer der nogle nye rammer, og så skal man lære de 

rammer at kende, og så må man jo arbejde i det scenarie ” (Bilag E, s. 9).  

Alligevel peger undersøgelsen fra 2010 dog også på, at nogle ledende overlæger skaber plads til 

handling og forhandling gennem manøvreringsstrategier for at kunne undvige eller udvide de 

rammer, som de aktuelle arbejdsvilkår sætter. Dette ser vi også eksempler på i vores 

undersøgelse, hvor en ledende overlæge udfordrer en beslutning der stort set er på plads i 

regionen. Dette udtrykkes i dette citat fra CM: …..der var kunsten jo, at få den zz placeret på 

det rigtige sygehus og politikerne i regionen havde jo besluttet, at det rigtige sygehus kun kunne 

være xx” (Bilag. C, s. 3). 

 

Mere arbejde 

I undersøgelsen fra 2010 beskrives, at ansvarsområdet for de ledende overlæger bliver stadigt 

større, og at kravene til afdelingens drift til stadighed skærpes. Driften af afdelingen og 

personaleledelse udgør hovedparten af de daglige opgaver, og de mange hensyn og 

forpligtigelser til patienter, medarbejdere og den øvrige ledelse bevirker, at ledende overlæger 

oplever at have en hektisk og kompleks hverdag præget af presserende opgaver og konstante 

afbrydelser. Dette genfinder vi i vores undersøgelse. Igen siger de ledende overlæger at arbejdet 

gennem de sidste år er blevet mere krævende. I spørgeskemaet siger 76 % at det er blevet mere 

krævende og det støttes af alle tre interviewpersoner. Siden 2008 er der altså sket endnu en 

stramning af arbejdspresset, et citat fra BL illustrerer dette:” Uden at skulle sige for meget, så 

tror jeg et eller andet sted, at de sidste tre-fire år af mit liv har været de hårdeste. Det var en 

sindssygt hård afdeling at komme ind i og nu skal det også til at spille fornuftigt, men vi har, og 

har haft, rigtig mange problemstillinger”(Bilag E, s. 14). 
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Klinisk arbejde 

Få ledende overlæger har tid til at udføre klinisk arbejde, men en del gør det. Dette viste 

undersøgelsen i 2010 og dette genfindes i vores undersøgelse.  

Måske er det, fordi de ikke kan lade være, måske fordi de ønsker at følge med i deres fag ved at 

udøve det, måske fordi deres arbejdskraft er nødvendig for afdelingens drift, eller måske er det 

fordi de overvejende henter deres motivation og ledelsesautoritet i at være dygtige klinikere. Vi 

behandler dette nærmere i underspørsmål 2 og 3, der mere detaljeret gennemgår spørgsmålene 

om motivation og legitimitet. 

 

Skabe god stemning 

De ledende overlæger fremhæver i undersøgelsen fra 2010 vigtigheden af, at skabe en god 

stemning på afdelingen. Der er enighed om, at tilfredse medarbejdere er en forudsætning for, at 

afdelingen fungerer godt og har et højt fagligt niveau. I vores undersøgelse fremgår i 

overensstemmelse med den tidligere undersøgelse, i alle interview med de ledende overlæger, at 

den gode stemning er noget de vægter højt og ser som en forudsætning for, at afdelingen 

fungerer optimalt. BL siger om dette: ” så det handler vel i virkeligheden om at holde folk sam-

men og få talt sammen og fornemme, om man så må sige, om stemningen er god. (Bilag E, s. 

9,10). 

 

Samarbejde opad 

I undersøgelsen fra 2010 oplever få samarbejdet med sygehusledelsen for virkeligt godt. I vores 

undersøgelse angiver de tre ledende overlæger alle, at direktionen er en vigtig relation, der skal 

fungere. Nogle nævner, at der er udfordringer på dette punkt, men ingen er direkte kritiske i 

deres udtalelser. BL udtaler dog” …så synes jeg heller ikke at direktionen altid er hamrende 

tydelige og gør nok for teamsamarbejdet, på en eller anden måde”(Bilag E, s. 5). 

 

Undersøgelsen i 2010 viste, at de ledende overlæger oplevede sygehusvæsenet som topstyret, og 

at en stadig strøm af nye tiltag og udsendelse af nye retningslinier bevirkede, at det 

administrative arbejdspres for ledende overlæger var så stort, at kravene var umulige at 

efterkomme. Endvidere var opfattelsen at ledelsesstrukturen ikke længere tog udgangspunkt i 

den faglige ekspertise, og flere mente derfor , at forståelsen for den kliniske hverdag manglede i 

de øvrige ledelser. New Public Management nævnes som rammeskabende  for de ledende 
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overlægers arbejdsvilkår. Den medfører øget kontrol og og standardisering, der af flere opleves 

som en mistillidserklæring. Disse sidste punkter blev ikke direkte berørt af de interviewede 

ledende overlæger i vores undersøgelse, hvor hovedtemaet er motivation og legitimitet. Denne 

begrænsning medfører, at vi ikke direkte kan vurdere eventuelle ændringer til nu, men man 

kunne overveje om de styringsvilkår man agerer under i dag er blevet så internaliserede at de 

opleves som et grundvilkår. En del af den ramme der ledes under.  

 

Et emne der ikke umiddelbart berøres i rapporten fra 2010, men som vi oplever, at alle tre 

interviewpersoner berører i vores undersøgelse er, at de efterlyser større ledelsesforståelsen hos 

den øvrige overlægegruppe. En forståelse for at afdelingen er en del af et større system, der skal 

fungere med begrænsede ressourcer. Vi vil ikke i detaljer beskrive dette her, men vender tilbage 

til problematikken i afsnittet om relationers betydning for motivationen. 

 

Delkonklusion:  Arbejdsvilkår 

De for ca. 5 år siden beskrevne arbejdsvilkår for ledende overlæger genfindes i høj grad i vores 

undersøgelse. De ledende overlæger er fortsat meget engagerede og motiverede. Næsten 100 % 

føler, at de udfører en vigtig arbejdsopgave, og de oplever en høj grad af indflydelse og 

anerkendelse. Helhedsperspektivet for overlægerne ses i begge undersøgelser. Ligeledes nævnes 

medarbejdertilfredshed og god stemning, som betingelse for en velfungerende afdeling og et 

højt fagligt niveau. 2010 undersøgelsen fandt, at de ledende overlæger fandt det mest produktivt 

at arbejde inden for de givne rammer, men der var en frustration over manglende 

selvbestemmelse i egen afdeling. Vi finder, at disse rammer nu, måske i højere grad bliver 

accepteret som et vilkår af de ledende overlæger. Det store arbejdspres er et tiltagende problem 

ligesom den manglende mulighed for strategi, planlægning og udvikling. En forskel i forhold til 

2010 undersøgelsen er, at de ledende overlæger i vores undersøgelse efterspørger en større 

ledelsesforståelse og et større helheds syn fra deres overlæger. Vores undersøgelse viser, at 

arbejdet som ledende overlæge er blevet mere krævende,  og at ca. 1/3 er i tvivl eller ikke ville 

søge et lederjob igen, hvis de kendte betingelsene. Vi vil dog her påpege, at vores kvalitative 

undersøgelse bygger på få data, og derfor må tages med noget forbehold. 

	  
Efter nu at have set på om de ledende overlæger har oplevet ændrede arbejdsvilkår siden 2008, 

går vi videre med at se på underspørgsmål 2. 
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Hvad	  motiverer	  de	  ledende	  overlæger	  i	  varetagelsen	  af	  ledelsesopgaven?	  	  
 

Som vi beskrev i teoriafsnittet, findes der mange forskellige motivationsteorier. Nogle teorier 

betragter motivation, som et relativt stabilt personlighedstræk, mens andre ser motivation som 

en situationsbestemt tilstand, der påvirkes af værdier, erfaringer, selvvurdering og forventninger.  

Vi har valgt at fokusere på en enkelt central behovsteori, der tager udgangspunkt i iboende men-

neskelige behov37. 

Vi har operationaliseret teorien ved at lade spørgsmål i vores spørgeskema og interviewguide 

dække de tre områder i teorien: kompetence, indflydelse/autonomi, og relationer. Operationali-

seringen er beskrevet i teoriafsnittet, og der er givet eksempler på brugen i metodeafsnittet. 

I de kommende tre delafsnit analyseres disse tre begreber ét for ét ud fra vores interview samt 

åbne spørgsmål i spørgeskemaet. Hver delanalyse afsluttes med en kort delkonklusion. I denne 

delkonklusion inddrages også konklusioner på svar fra lukkede spørgsmål, hvor dette er hen-

sigtsmæssigt. Der afsluttes med samlet konklusion på motivationsemnet. 

 

Begreberne kompetence, indflydelse/autonomi, og relationer beskrives mere uddybende under 

de tre delanalyser.   

Ledende	  overlæger	  oplever	  sig	  kompetente	  

Vi definerer, i tråd med Ryan og Deci37 kompetence som oplevet kompetence. At være dygtig, 

at mestre noget, at kunne udrette noget i verden omkring sig. For at opleve sig kompetent, er det 

nødvendigt, at man får optimale udfordringer og relevant feedback og anerkendelse i forhold til 

opgaven.  Det er således vigtigt for de ledende overlæger, at opgaverne/målet er klart og opnåe-

ligt, og at de samtidigt har de nødvendige evner til at nå målet.  

I vores empiri har vi spurgt ind til det at opleve sig kompetent i forhold til arbejdsopgaven og at 

opleve sig kompetent gennem feedback og anerkendelse i forhold til arbejdsopgaverne. Vi har 

derfor i særlig grad kigget efter citater, hvor interviewpersonerne har givet udtryk for at opleve 

sig kompetente i forhold til arbejdsopgaven og fået feedback og anerkendelse som person eller i 

                                                
37 Ryan og Deci (2000) 
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relation til arbejdsopgaver. Vi har også set efter citater, hvor de udtrykker manglende kompe-

tencer, idet dette kan være demotiverende i forhold til arbejdsopgaven. 

 

Vi ser først på det at opleve sig kompetent i forhold til arbejdsopgaverne. Svarene i vores inter-

view giver flere eksempler på, at de ledende overlæger oplever sig kompetente i forhold til 

mange arbejdsopgaver. 

 

AK, der er ny leder, fortæller at han i flere år har beskæftiget sig med kvalitetsudvikling, udvik-

ling af patientforløb, har været afsnitsansvarlig på et sengeafsnit og der igennem har haft et eks-

tensivt tværfagligt samarbejde. Han har endvidere været daglig ansvarlig i en periode. Han fort-

sætter derfor med at fortælle  ”en af grundene til at jeg søgte (red: stillingen som ledende over-

læge), var at jeg tænkte, at det her, det kan jeg godt.”(Bilag D, s.3). AK oplever, qua sit arbejde 

med kvalitet, udvikling of patientforløb med mere, sig selv som kompetent i forhold til arbejds-

opgaverne før ansættelsen, men fortsætter, lidt senere i interviewet, med følgende forskellige 

refleksioner over andre lederopgaver som økonomi og personaleledelse, efter at have været et 

lille år i lederrollen: ”samtidigt syntes jeg, at jeg godt kunne være blevet klædt bedre på til at 

være leder…jeg havde måske kigget lidt anderledes på økonomien, alene at finde ud af hvor 

mange speciallæger man har i en afdeling, jamen det kan jeg slet ikke”… (Bilag D, s. 8) (og et 

andet sted, med et smil) ”så kunne man jo overveje om man havde søgt det, hvis man havde vidst 

hvad det indebar” (Bilag D, s. 2). 

 AK beskriver her sig selv som kompetent i forhold til faglige opgaver som kvalitetsudvikling 

og udvikling af patientforløb, og som ikke-kompetent i forhold til ledelsesmæssige opgaver som 

f.eks. økonomistyring og personaleledelse. En erkendelse der ikke var tydelig før ansættelsen, 

men som først er kommet tydeligt frem efter tiltrædelse af jobbet. Han overvejer endda, omend 

med et smil, at den viden kunne have bremset lysten til at varetage opgaven, eller i det mindste, 

at han burde have haft denne viden før tiltrædelse i stillingen. Det er således ikke nødvendigvis 

klart for en ny leder, hvor præcist udfordringerne i lederjobbet ligger. Hvor man ikke er kompe-

tent. Man vil senere se, at de samme refleksioner ikke gælder i samme udstrækning for ledere, 

der har været i faget flere år. Dog udtaler de to øvrige ledere begge, at de især på det økonomi-

ske område, godt kunne have været bedre klædt på til en start. 

BL, der har været leder på en stor afdeling gennem mere end 10 år, formulerer oplevet kompe-

tence bredere. Han siger det handler om, at opleve, at man kan ” få holdet til at fungere ordent-
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ligt” og fortsætter” ”I det hele taget (red: er det) samarbejdet mellem mennesker, der motiverer 

mig, og når det lykkes, så bliver jeg, så at sige, glad” (Bilag E, s. 1). På spørgsmålet om hvornår 

han mister motivationen, nævner han som konkret eksempel det at uddelegere ledelsesansvar og 

ikke at lykkes med det: ” Jeg mister nok motivationen, når tingene kommer tilbage i nakken 

(red: på mig)” så skal man sikkert også vende den indad, og så sige, at der var man sgu ikke 

tydelig nok i den sammenhæng, åbenbart”. …”(Bilag E, s. 3). 

 

BL udtrykker det, at opleve sig kompetent, mindre konkret end AK. Vi opfatter det således, at 

BL oplever sig kompetent, hvis kommunikation til ledelse og medarbejdere lykkes, men demo-

tiveres når han oplever at kommunikationsopgaven ikke lykkes. 

 

CM, der har været ledende overlæge i 6 år, er i tråd med BL optaget af, at opleve sig kompetent 

”når ting lykkes”. Faktisk bruger de to nøjagtigt samme udtryk. CM siger: ”Jeg er jævnligt glad. 

Når ting lykkes”. (Bilag F, s. 19) I modsætning til BL, uddyber han mere konkret: ”hvis jeg får 

gjort det muligt for mine andre kolleger, at have ordentlige arbejdsvilkår og have den tid, der 

skal til og have de instrumenter, de gerne vil bruge. Få taget nogle regionsfunktioner til afde-

lingen.”(Bilag F, s.2/3) Han fortsætter …både patientrelateret… når man får listet nogle ting 

igennem, som gør vores hverdag sjovere eller lettere eller rarere… hvis man fornemmer lydhør-

hed opad i systemet…”(Bilag E, s. 20). 

I tråd med BL er CM optaget af, at det der motiverer – der hvor man oplever sig kompetent, er 

”når ting lykkes”. Oplevet kompetence er derfor ikke en statisk tilstand, men kontekst bestemt.  

Man oplever sig motiveret, når man føler både lyst og interesse for arbejdsopgaven og kompe-

tent når opgaven lykkes. AK er i vores interview mere optaget af at føle sig kompetent i forhold 

til ledelsesroller som økonomi, personaleledelse med mere. Forskellen på oplevet kompetence 

ser vi som et udtryk for, at der er stor forskel i ledelseserfaring mellem AK og de to andre lede-

re. Disse udtaler sig i øvrigt også begge om, at økonomisk forståelse havde været en særdeles 

god kompetence at have som ny leder.  

 

Ryan og Deci beskriver, at anerkendelse og feedback på arbejdsopgaver er meget vigtigt for at 

føle sig kompetent. Derfor har vi også spurgt ind til anerkendelse og feedback fra ledelsen, fra 

overlæger og fra andre medarbejdere i vores interview. I de åbne svarkategorier i spørgeskemaet 
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har vi bedt om uddybning af, hvordan de ledende overlæger opnår anerkendelse fra overlægerne 

i afdelingen.  

Vi refererer først fra de åbne svar i spørgeskemaet (se tabel 3, næste side), derefter til svar fra 

interview. 

 

I svarene fra de åbne svarkategorier har vi opdelt svarene i at opnå anerkendelse i direkte og 

indirekte form (se metodeafsnit). I spørgeskemaet kommenterede 42 af de ledende overlæger på 

spørgsmålene omhandlende ”på hvilken måde man opnåede anerkendelse fra overlægerne”. 

Som beskrevet i metodeafsnittet blev dette spørgsmål dog opfattet på 2 forskellige måder. Der 

var således 30 besvarelser hvor lægerne kommenterede på hvordan man oplevede at få anerken-

delse. Ud af disse 30, beskrev 21 at de oplevede direkte feedback med ros og anerkendelse 

blandt andet ved MUS, og 17 at de oplevede indirekte ros og feedback gennem god stemning og 

fornemmelse af følgeskab samt ingen brok. Ud fra kommentarerne var det hos resten af lederne 

ikke muligt, at afgøre om det var i form af direkte eller indirekte anerkendelse, men der var ge-

nerelt lagt vægt på anerkendelse på baggrund af godt fagligt godt miljø og udvikling, hvilket 

tyder på at fagligheden og udviklingen, naturligvis er en meget vigtig parameter for overlægers 

anerkendelse, mens selve ledelsesarbejdet i ikke italesættes i samme grad.  
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Tabel 3   Kategorisering af åbne svar, spørgeskema. 

Spørgsmål 1: På hvilken måde opnår du anerkendelse fra overlægerne på din afdeling (Forstået 

som: Hvordan oplever du anerkendelse) I alt svar fra 30 læger 
Direkte anerkendelse (21), f.eks. 
Feedback – mundtligt, ros  (13)  
MUS (5) 
 

Indirekte anerkendelse (17), f.eks. 
God stemning, følgeskab, ingen brok 
bliver brugt og hørt, stiltiende accept 
udtrykkes ikke,  men fornemmes 
Medarbejder tilfredsheds undersøgelse 

Spørgsmål 1a: På hvilken måde opnår du anerkendelse fra overlægerne på din afdeling, (Forstået 

som: Hvad gør du for at få det?), i alt 12 svar 
Demokratisk ledelse (6), 
f.eks. 
Involvering af overlæge-
gruppe 

Faglighed (3), f.eks. 
Faglig kunnen 
Faglig kvalitet 
 

Skabe rammer (2), 
f.eks. 
Stabile rammer 
 

Synlighed (2), f.eks. 
Tilgængelighed 
Tilstedeværelse 

Spørgsmål 2 a: De tre vigtigste ting der motiverer dig (134 svar)* 
Skabe resultater (55),  
f.eks. 
Fagligt (37) 
Øvrige (28) 

Gode Relationer 
(19), f.eks. 
Tilfredse  
medarbejdere/ 
samarbejde  
 

Udfordringer  
(17), f.eks. 
Konflikthåndtering 
Strategi/Fusion 
 

Indflydelse 
(14), f.eks. 
Medinddragelse 
 

Spørgsmål 2 b: De tre vigtigste ting der motiverer dig (134 svar) 
Da vi kan se af vore data at fagligheden spiller en stor rolle for de ledende overlægers motivation har vi i nedenstå-
ende tabel opdelt svar i to kategorier. En hvor det direkte fremgår, at det er det faglige der motiverer og en hvor 
motivationen ikke er koblet direkte op på fagligheden.  
Faglige emner (54) Øvrige emner (80) 
Spørgsmål 2 c: De tre vigtigste ting der motiverer dig (134 svar) 
Da vi kan se af vore data at relationer spiller en stor rolle for de ledende overlægers motivation har vi i nedenståen-
de tabel opdelt svar i kategorier afhængigt af hvilke grupper motivationen var relateret til  
Medarbejder (32) Patienten (16) Direktion (2) 
Spørgsmål 3:  Nævn 3 ting der kunne gøre dit arbejde mere attraktivt (139 svar)** 
Mindre arbejdsmængde 
(17), f.eks. 
mere tid til  
• faglighed 
• forskning 

Support til primært 
administrative opga-
ver (15) 
 
 
 

Mindre kon-
trol/bureaukrati 
(14), f.eks. 
Tillid frem for kontrol 
Mindre dokumentation 

Større fokus på/plads 
til faglighed (10) 
 
 
 

Spørgsmål 4 Hvilke forhold oplever du som de største barrierer i forbindelse med dit arbejde. 

(136 svar) *** 
Arbejdsmængden (22) Kontrol (20) Dårlig IT (14) Økonomi ( 7) 
*Andre temaer blev også beskrevet. Anerkendelse (7), meningsfuldhed (2), mm 

**Svarene dækkede endvidere over mange forskellige emner: bedre IT (9), fleksibilitet (8), bedre økonomi (6), 
bedre løn (5), bedre relationer (5), åbenhed/information (4) 
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***Andre beskrevne barrierer falder inden for disse emner: Økonomi (7), support (5), Information (3), Faglighed 
taber terræn (2). 
 

Vi genfinder inddelingen mellem direkte og indirekte anerkendelse/feedback i vores interview 

med de ledende overlæger. Udsagn fra vores interview syntes at vise, at den direkte feedback på 

ledelsesopgaver er mere hyppig fra ledelse og yngre læger og den indirekte fra overlægegruppen 

i afdelingerne. For eksempel siger AK om direkte feedback fra ledelsen fra en konkret mødesi-

tuation hvor man diskuterer afvikling af ventetid: ” …når vi kommer til januar, så har vi ikke 

den pukkel mere og det synes jeg da, at jeg fik ros for i dag” (Bilag D, s. 12). Samme læge for-

tæller om en YL der sidder på hans kontor og siger:”…og nu sidder jeg her på dit kontor, det 

ville aldrig være sket, der hvor jeg er uddannet… aldrig i livet” (Bilag D, s. 14), dette tolker vi 

som en anerkendelse af den, for os at se, åbne ledelsesstil.  

 

I vores interview går det derimod igen hos både BL og CM, at positiv feedback fra overlæge-

gruppen ofte kommer til udtryk indirekte som ikke-udtalt tilfredshed eller stiltiende accept. 

CM siger ”når vi får et nyt xx-apparat” eller ”nu har vi fået et andet sengeafsnit, end det vi var 

truet med” så ved de jo godt, at noget af det skyldes, at afdelingsledelsen har lavet en indsats” 

(Bilag F, s. 13). BL siger: ” …men hvis folk ikke kommer og siger de er utilfredse, så går jeg 

også tit ud fra, at det er godt nok” (Bilag E, side 10).  

 

Det fremgår altså fra interviewene at feedback og anerkendelse sjældent opleves direkte fra 

overlægerne. Når det gives, er det ofte på baggrund af lægefaglige anliggender. Vi oplever at de 

ledende overlæger, gennem deres formuleringer, næsten har nedjusteret forventningerne til 

feedback og anerkendelse. BL siger for eksempel:” jeg er ikke sådan en der higer efter aner-

kendelse” (Bilag E, s. 10). AK siger: ” altså, jeg syntes ikke, at de sådan står i kø for at komme 

ind og sige, hold kæft hvor er du god i dag”(Bilag D, s.13). CM øhh, nogle som … altså … min 

ældste hanelefant han har jo svært ved at rose, men…” (Bilag F, s. 13). Vi opfatter det således 

at både CM, AK og BL har valgt at tolke stilhed som positiv feedback, og har vænnet sig til at 

direkte anerkendelse og feedback er sjældent forekommende. 

 

Delkonklusion: Kompetence 

I spørgeskemaet angiver 84 % af de ledende overlæger, at de har de kompetencer, de har behov 

for, for at bestride deres lederjob. I interviewene, med få undtagelser, og de åbne svarkategorier 
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giver de ledende overlæger ligeledes udtryk for, at de føler sig kompetente i forhold til deres 

arbejdsopgaver og beskriver endvidere, at de får anerkendelse og feedback i stort omfang, dette 

både direkte og indirekte. Dog udtrykkes det overvejende i vores åbne svarkategorier i spørge-

skemaet, idet de ledende overlæger der blev interviewet, alle tre fortalte, at anerkendelse ofte 

blev givet indirekte og feedback skulle efterspørges, eller at anerkendelse blev forstået som stil-

tiende accept, i særlig grad fra deres overlægegruppe. Ud fra dette udleder vi på baggrund af 

Ryan og Deci, at de overvejende oplever at være kompetente til deres arbejdsopgaver og herved 

er en af forudsætningerne for at være motiveret til stede.  

 

Ledende	  overlæger	  har	  delvis	  indflydelse	  på	  arbejdsvilkår	  

Ryan og Deci beskriver, at en forudsætning for indre motivation er oplevet autonomi og en vig-

tig faktor for styrken af den ydre motivation er graden af oplevet autonomi. Vi har i vores opga-

ve valgt at oversætte autonomi til indflydelse. 

Vi ser derfor på, i hvor høj grad de ledende overlæger oplever, at have indflydelse i forhold til 

opgaver og opgaveløsning, samt om de har indflydelse på egne arbejdsvilkår.  

 

Vi har valgt at inddele analysen i tre dele, svarende til de spørgsmål vi har stillet i vore inter-

view. Første del handler om indflydelse i forhold til beslutninger om arbejdet. Anden del hand-

ler om indflydelse på mængden af arbejdet og sidste del handler om indflydelse på, hvad de be-

skæftiger sig med. 

 

Indflydelse i forhold til beslutninger om arbejdet 

De tre ledende overlæger giver udtryk for, at de har stor indflydelse på beslutninger om arbejdet 

og på hvad de beskæftiger sig med. AK siger direkte, at det er motiverende at have indflydelse: 

”at man faktisk kan være med til at præge den udvikling. ……., det er i hvert fald det, der stadig 

giver mig arbejdsglæde”(Bilag D, s.19). Dog angiver de samtidigt, at den indflydelse de har, er 

inden for en snæver ramme, der kan være vanskelig at udfordre, selvom man ikke er enig. AK 

siger om indflydelse og det med at agere inden for en ramme: ”Jeg føler mig OK hørt. Men 

samtidigt så føler jeg også, at det her med rammerne, der bliver stukket og så kommer der en 

beslutning fra regionen, er den nu gennemtænkt?”(Bilag D, s. 8). Den ledende overlæge giver 

således udtryk for en tankegang om, at beslutninger truffet højere oppe i hierarkiet skal følges, 
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selv om man tvivler på, at det giver mening eller er muligt at gennemføre. Dette opfatter vi som 

et udtryk for, at de vilkår man som offentlig leder arbejder under langt hen ad vejen accepteres 

uden udfordring, fordi man ved at ændringer ikke er mulige. BL efterspørger ligefrem rammer 

og retning og giver udtryk for demotivation, når dette ikke er tydeligt. Han siger” Jeg synes til 

tider, at vi har en lidt for åben direktion. Forstået på den måde, at vi har stor indflydelse på 

eget arbejde…På spørgsmålet om det ikke netop giver mulighed for indflydelse svarer  BL: ”Jo, 

det gør det, og det er jo ikke fordi man ikke skal tage den. Men den del kan også for en team-

player være demotiverende. Hvis du ikke føler retningen…...så virker det demotiverende.”(Bilag 

E, s. 5). Vi opfatter det som om BL er glad for indflydelse, vil have indflydelse, og samtidigt er 

utilfreds med den aktuelle baggrund, der er for indflydelsen. I vores interview med de ledende 

overlæger berøres kontrol ikke. Det gør det derimod i vores åbne svarkategorier (tabel 3). Vi ser, 

at spørgsmålet vedrørende kontrol her fylder meget for de ledende overlæger. I spørgsmål 3 og 4 

er det således henholdsvis det tredje og næstmest nævnte emne. De ledende overlæger beskriver, 

at de ønsker mere tillid og mindre kontrol. 

 

CM er ligeledes klar over, hvor han er placeret i hierarkiet, men modsat AK er han mere strate-

gisk og udfordrer systemet. CM udtaler sig om samarbejdet med direktionen og det at søge ind-

flydelse: ” ..og hvis man er medspiller, med dem der bestemmer over en, så tror jeg, man har det 

lettere….hvis de kender en, som en der jævnt hen, passer sit arbejde, så er det lettere den vej i 

systemet. Det er der ingen tvivl om. Det gør ikke noget, tror jeg, at man ind imellem brokker sig, 

bare man arbejder for sagen” (Bilag F, s. 23). På regionalt plan udfordrer CM en faglig beslut-

ning, der stort set er truffet, og får omgjort denne. I nedenstående citat taler han om at få en 

højtprofileret specialfunktion til sygehuset, der kunne ligge på et andet hospital. Det er tydelig-

vis motiverende for ham, at øve indflydelse på denne måde. Det er såvel den strategiske proces 

som resultatet af processen, der virker motiverende for ham. Dette kom i interviewet til udtryk 

på denne måde: ”Det er når ting lykkes…få taget nogle regionsfunktioner til afdelingen, få ud-

videt muligheder for forskellige ting. Så det er noget med at lykkes og skabe nogle gode rammer. 

Det motiverer når man kan sige: ”yes” jeg fik xx den regionsfunktion”(Bilag F, s. 3). 

Det er interessant, at se at vore tre interview personer agerer forskelligt i forhold til indflydelse. 

En efterspørger faste rammer og retning, en accepterer umiddelbart de givne rammer og en tred-

je udfordrer rammerne og er proaktiv og søger størst mulig indflydelse. Det er ligeledes interes-

sant, at de alle også oplever, at de har stor indflydelse. Noget tyder på, at de opfatter det som 
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indflydelse inden for en ramme, som de så hver især oplever forskelligt. Et andet eksempel på 

det at opleve stor indflydelse og så paradoksalt nok, at være meget bundet af sine rammer kan 

belyses i de følgende citater: BL siger om indflydelse og råderum ”Så længe der er grønne tal 

og tingene fungere, så er min opfattelse, at jeg har stort råderum, økonomisk. Men det er jo og-

så en tillid der er bygget op, over fire år. Tror jeg.”(Bilag E, s. 15) På opfølgende spørgsmål om 

han kan give en medarbejder 30.000 kr. ekstra årligt uden at spørge i direktionen, svarer han: 

”Nej, det skal blåstemples… det tænker jeg er fair nok. Vi har jo den pose penge, vi har som 

hospital”. Lidt senere siger han om det, at skulle afvise krav fra medarbejdere, der kræver øko-

nomiske ressourcer. ”Det er jo også nemt (red: At afvise krav/ønsker med henvisning til, at det 

er direktionen der træffer den endelige beslutning). Her accepterer den ledende overlæge de giv-

ne rammer, og ser det oven i købet som en hjælp til at sige nej til fremsatte krav og ønsker. 

 

 Direktøren for FAS Kasper Axel Nielsen mener derimod, at det må være demotiverende og 

gøre noget negativt for ledelsesautoriteten, at de ledende overlæger er så bundne af deres ram-

mer. Han udtaler: ” selv hvis en ledende overlæge får lyst til at give en medarbejder et engangs 

tillæg på 30.000 kr. for at have gjort noget skide godt, så skal det godkendes i førerbunkeren – 

og hvad gør det for den pågældende overlæges autoritet, at man skal spørge far eller mor om 

lov, for at kunne gøre sådan noget? Vi taler altså om folk der leder enheder, som ikke engang vil 

blive håndteret på institut for små  - og mellemstore virksomheder på handelsskolen, for det er 

de for store til. Vi taler om 400 millioner kr. og 350 medarbejder. Det er en stor virksomhed, og 

så sidder der en fuldmægtig oppe i HR, eller hvor de nu sidder, og siger ”30.000, det er for me-

get” for så vil der være nogle balancer og ditten og datten, og dét er jo da dræbende! (Bilag D, 

s. 7/8). Her sættes der således spørgsmålstegn ved, om de ledende overlæger faktisk har så stor 

indflydelse på beslutninger om arbejdet, som de mener, eller i hvert fald sættes der fokus på de 

snævre manøvreringsmuligheder jobbet giver i relation til økonomistyring. De to sidste citater 

kommer med to forskellige perspektiver. Hvor FAS repræsentanten mener det er demotiverende 

med begrænsninger, opfatter den ledende overlæge denne begrænsning som en hjælp til at sige 

nej i forhold til nogen ønsker i afdelingen som ikke kan opfyldes. Det bliver således direktionen 

der siger nej, mens han viser vilje til at støtte medarbejderen i hans krav. 
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Indflydelse på mængden af arbejdet 

Alle tre ledende overlæger fortæller, at det de har mindst indflydelse på er arbejdsmængden. Det 

er demotiverende for dem. De fortæller at arbejdsmængden kan blive voldsomt belastende, når 

der dukker akutte arbejdsopgaver op. Specielt bemærkede vi, at BL fremstod meget præget af 

den aktuelle arbejdsbelastning. Han startede interviewet med at sige, at vi havde ramt ham på et 

godt tidspunkt i forhold til motivationsspørgsmålet. Han fortalte, at han var voldsomt belastet af 

arbejdet og derfor demotiveret, hvilket også tydeligt kunne fornemmes på hele hans fremtræden 

og var mærkbart gennem hele interviewet. Han fortæller, i flere lange citater om tidligere episo-

der, hvor arbejdsbelastningen havde været alt for stor. På direkte spørgsmål om han føler sig 

demotiveret af den nuværende situation, svarer han alligevel: ”Næh, nej det føler jeg ikke. For et 

eller andet sted går det jo i en bakkedal. Det startede jeg også med at sige, at I har ramt mig på 

et godt tidspunkt, ikke. For lige i øjeblikket er jeg måske ikke så motiveret, det kan jeg godt 

mærke.”(Bilag E, s. 7). 

Først i citatet siger han således, at han ikke er demotiveret, og få ord senere at det er han nok 

alligevel. Vi tolker disse modstridende udsagn således, at han som professionel leder godt ved, 

at han ikke kan vise sine medarbejdere, at han er demotiveret, for så kan han ikke motivere dem. 

Vi vurderer, at han er belastet af sin aktuelle situation, men han er samtidigt opmærksom på at 

arbejdsbelastningen varierer og at den nuværende tilstand ikke er konstant. Følelsen af demoti-

vation opfatter han således kun som midlertidig. Hvis man som ledende overlæge konstant føler 

sig overbelastet og demotiveret vil en nærliggende løsning være at forsøge at ændre arbejdsvil-

kårene alternativt at forlade jobbet.  

Alle tre ledende overlæger oplever, at have en travl hverdag og at belastningen arbejdsmæssigt 

ind i mellem er ved at få dem til at kaste håndklædet i ringen. Dette billede illustreres meget 

godt af disse citater fra CM: ”Nogle gange når ting ikke lykkes og man synes at, man er ube-

hjælpeligt bagud med tusind ting, så kan jeg godt få sådan en idé om, at ”nu gider jeg ikke me-

re”. (Bilag F, s. 19) og senere: ”Når jeg er stresset er balancen ødelagt, fordi så tager jeg noget 

af arbejdet med hjem, fordi så vågner jeg klokken kvalme om morgenen, halv 4-4 og så ikke kan 

få sat den på standby, men så kører den ind på de 2-3 problemer, man endnu ikke har taget sig 

sammen til at løse og man skubber eller ikke har haft tid til. Så er det træls, og det påvirker jo 

en, både ude og hjemme og når man så har fået ryddet op, og det får jeg jo ind imellem, så er 

det fint” (Bilag F s. 21).  
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De vi her ser i interviewene er helt i overensstemmelse med, hvad vi finder i svarene på de åbne 

spørgsmål i spørgeskemaet (tabel 3). En af de ting der går hyppigst igen i svarkategorierne om 

at gøre arbejdet mere attraktivt eller de forhold man oplever som den største barriere, er ar-

bejdsmængden. I de åbne spørgsmål svarer mange, at arbejdet ville være mere attraktivt, hvis 

arbejdsmængden var mindre. Der burde også være mere tid til faglighed og forskning, samt sup-

port til administrative opgaver. I spørgsmålet om hvad der opleves som den største barriere, 

kommer arbejdsmængden igen frem som den parameter der vægter mest.  

 

Indflydelse på hvad de beskæftiger sig med 

Alle tre ledende overlæger giver udtryk for, at de ikke altid kan vælge arbejdsopgaverne. Ofte 

nedprioriteres de mere langsigtede strategiske opgaver til fordel for akutte opgaver. Opgaverne 

kan således ikke altid løses optimalt, de har det med at hobe sig op, hvilket opleves demotive-

rende. Dette eksemplificeres i citat fra AK, der er relativt ny leder: ”Jamen altså, det bliver så-

dan nogle hovsaløsninger, sådan noget slukken brande tror jeg. Sådan noget med, at man lige 

klarer sig i land.” (Bilag D, s. 11) Man kunne tro, at det hang sammen med det at være ny i job-

bet, men dette mønster genfinder vi også hos den af vore interviewpersoner, der har været 

længst i jobbet. BL udtaler: ”Jeg skal jo ikke klage, må jeg sige. Altså, der er jo vekselbelast-

ninger, men det er vi jo vant til igennem mange, mange år, altså, så kommer der nogle peak, 

hvor man siger, nu er det altså lige før du lægger dig ned og råber og skriger og banker i bor-

det, ikke? …..Så skal man jo om nogle hjørner engang imellem og få tingene til at gå op. Sådan 

rent tids- og arbejdsmæssigt, så man ikke brænder helt ud. (Bilag E, s. 6) 

 

Delkonklusion: Indflydelse 

 Indflydelse er en væsentlig motivationsfaktor for de ledende overlæger. Dog viser både spørge-

skemaundersøgelse og interview, at der ikke er den store indflydelse på mængden af arbejde.  

Den store arbejdsmængde synes at være et væsentligt og alvorligt problem for de ledende over-

læger.  Det er med til at demotivere dem i forhold til ledelsesopgaven. Vores spørgeskemaun-

dersøgelse viser også, at langt hovedparten føler, at de har stor indflydelse/autonomi i forhold til 

deres arbejdsopgaver, om end rammerne italesættes som snævre Vi havde forventet, at de le-

dende overlæger ville give udtryk for, at de havde mindre indflydelse i forhold til, hvad tidligere 

undersøgelser har vist, fordi de tiltagende krav på basis af NPM har medført mange administra-

tive opgaver i forhold til kvalitet og registrering af aktivitet og et meget stort fokus på økonomi. 
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Det holder ikke stik, hvilket kan skyldes, at de ledende overlæger oplever, at have indflydelse 

inden for en given overordnet ramme, som accepteres af de fleste. Vi ser dog også, at enkelte 

udfordrer denne ramme med held, især i forhold til faglige emner. 

	  

Relationer	  er	  vigtige	  for	  de	  ledende	  overlægers	  motivation	  

Vi tager her igen udgangspunkt i Ryan og Deci´s relations begreb i forhold til indre og ydre mo-

tivation. Ryan og Deci skriver, at selvom indre motivation er meget vigtig, så er mange af de 

aktiviteter, vi udfører i det voksne arbejdsliv ikke internt, men eksternt motiverede. Derfor er det 

væsentligt at føle sig motiveret, at handlingerne man foretager, er værdsatte af betydende andre, 

som personen føler sig, eller ønsker at føle sig, forbundet med. Med hensyn til operationalise-

ringen henviser vi til teoriafsnittet. 

 

Vi ser først på de ledende overlægers relation til den øvrige overlægegruppe. 

Alle tre ledende overlæger nævner relationen til overlægekollegerne som en af de vigtigste, og 

en af de største udfordringer. AK fortæller om, hvordan der skulle diskuteres nogen ændringer i 

arbejdsvilkår i overlægegruppen. En bunden hospitalsopgave skulle løses og helst med hjælp fra 

og i god dialog med overlægegruppen. I løbet af dialogen er der en af overlægerne der siger føl-

gende til AK: ”nu er du blevet leder, har du glemt, hvordan det er at være en af os?” AK siger 

således om udfordringen ved at blive forfremmet til ledende overlæge blandt kendte overlæge-

kolleger: ”Det var ikke lige det, jeg havde ventet – altså - at man sådan fik af vide, at man var 

en overløber”(Bilag D, s. 6). Han fortsætter senere: ” Jamen det tror jeg egentlig var første 

gang, jeg sådan rigtig fandt ud af, at jeg var ikke en af deres mere. Jeg hørte ikke til den flok 

mere” (Bilag D, s. 7). Dette udtrykker en følelse af ikke længere at være værdsat som kollega, i 

hvert fald ikke når det er en upopulær opgave, der skal løses.  

 

I alle interview fremgår det, at de ledende overlæger oplever at overlægerne mangler ledelses-

forståelse. Mange udsagn handler om krydspresset mellem faglighed og økonomi, kvalitetsop-

gaver og lignende i forhold til afdelingens drift. De ledende overlæger angiver at overlægerne 

ofte ikke har indblik i eller forståelse for ledelsesopgaven, og de udfordringer det giver at forene 

de mange krav. Overlægerne bevarer ofte et rent fagligt blik på mange problemstillinger, og det 

er vanskeligt for den ledende overlæge at forklare dilemmaerne, hvilket citaterne ovenfor også 
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illustrerer. Det ofte ensidige faglige blik vanskeliggør ledelsesopgaven. De ledende overlæger 

udtrykker behov for, at overlægerne i højere grad får viden om, hvad rammerne er for styring af 

en offentlig virksomhed, og at de skaber sig helhedsforståelse. Målet er at opnå at faglighed og 

optimal ressourceudnyttelse inden for de givne rammer, og at overlægerne bliver medspillere og 

ikke modspillere i diskussionerne om ressourceudnyttelse. Et citat fra den nyeste af de ledende 

overlæger (AK) dækker meget godt denne problemstilling:” Jeg synes faktisk, at overlæger er 

for dårligt klædt på til at forstå deres ledende overlæger… jamen jeg synes faktisk, at de mang-

ler en forståelse for, hvad er regionen for en ting. Hvad er det direktionen er? Hvad er jeg ansat 

til? Altså, jeg er jo ikke kun ansat til at passe på dem”(Bilag D, s. 17). Udfordringerne med at 

håndtere krydspresset mellem de fagligt orienterede overlæger og afdelingens øvrige forpligti-

gelser illustreres i dette svar fra CM, på spørgsmålet om hvad der demotiverer ham: ”.. man er 

jo i sådan et eller andet felt, hvor man både skal kunne agere op og ned. Jeg tror kun, jeg har 

holdt det ud, fordi jeg synes, at jeg kan begge veje”(Bilag F s. 9). AK udtaler om udfordringen 

mellem det faglige og det organisatoriske krav om, at overlægerne skal være i vagt hele døgnet: 

” .. jeg tror ikke, det er lykkes mere end en gang, at få bare en eller to af mine kolleger til at 

sige, at vi kan faktisk godt se, at det kan godt give mening, når der kommer nogle af vores ker-

nekunder sent på eftermiddag” (Bilag D, s. 6). Om arbejdsvilkårene for de ledende overlæger 

og om ovenstående udfordring med at få overlægerne til at gå i vagt, udtaler FAS direktøren 

Kasper Axel Nielsen: ” Jeg tror, at det er det, at der er kommet mange flere overlæger og så er 

det tit en stærkere gruppe at være oppe imod, og der er det svært at beholde kollegarelationen 

for lederen, fordi det er blevet en stor masse. Altså med 35 overlæger kan man næsten ikke have 

den relation til dem alle sammen, og så tror jeg også, at det er hårdt at være ledelsens sendebud 

i de nye måder at arbejde på, og nu har vi lavet om i OK (red: overenskomsten) og over de se-

neste år, har vi set at flere og flere overlæger går i vagt (Bilag D, s. 3). Lisbeth Mølbach fra 

FAS siger senere om problemstillingen: ”Jeg tror, der er rigtig mange, der desværre bliver set 

som skabs-DJØF’ere og det er også noget vi hører dem sige sådan lidt undskyldende. Jeg er 

nærmest sådan en skabs-DJØF´er. Jeg tror de bliver set lidt som en frafalden, desværre. De er 

faldet ud af faget og er gået over til fjenden” (Bilag D, s. 4).  

 

Den ledende overlæges opgave er også at sikre fagligheden. Han opfattes som garant for, at af-

delingen lever op til de faglige krav. Før så vi, at den ledende overlæge skal sikre, at overlæger-

ne har forståelse for ledelsesopgaven. Her ser vi på, at den ledende overlæge skal opnå forståel-
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se for den faglige udfordring og skaffe de nødvendige ressourcer for at sikre en fagligt tilfreds-

stillende løsning i afdelingen under de givne rammebetingelser.  

 At det kan blive rigtig svært eksemplificeres i dette citat fra BL: ” Jeg tror, der er naturlig se-

lektion på det,….. …jeg tror nok, at den der hammer, den kommer og skiller nogle af vores kol-

leger fra, enten på den ene eller den anden måde, fordi direktionen ikke får det de beder om og 

så sker der en naturlig fravælgelse den vej, eller også siger folk: ”nej, det her det gider jeg sgu 

ikke” og så går de tilbage” (til overlægestilling, red.) (Bilag E, s. 7). I tråd med dette udtaler 

FAS direktør Kasper Axel Nielsen om krydspresset mellem overlægerne og direktionen: ” ..de 

overlæger der bliver ledende overlæge for at være kollegernes talerør op i systemet, dem kender 

vi godt, og de er en form for arketype, og der er ikke noget ondt at sige om det, for det er jo også 

en opgave. Men de får tæsk af ledelsen, for det er ikke det en ledelse forventer, at her kommer 

”gesandten” fra afdelingen. Her kommer en, der skal få tingene til at fungere, og det der med at 

”lede nedad”, det er virkelig den største udfordring efter min opfattelse, for de ledende overlæ-

ger. De er altså begge enige om at loyalitet opadtil i systemet er en betingelse for at være leden-

de overlæge. Det er et vilkår, en del af rammen. Relationen til direktionen er således særdeles 

vigtig. Alle tre interviewede ledende overlæger giver da også udtryk for, at et godt samarbejde 

er nødvendigt, og at det er vigtigt, at man bliver hørt for at være motiveret. 

AK udtaler således: ”..så er der samarbejdet med direktionen, det skal helst lykkes for at man er 

motiveret” (Bilag D, s. 1). CM udtaler om samarbejdet med direktionen: ” ..og hvis man er med-

spiller, med dem der bestemmer over en, så tror jeg, man har det lettere…. 

  

Derudover nævner alle tre overlæger den ledende oversygeplejerske som en af de mest betyden-

de samarbejdspartnere og positiv relation. De ledende overlæger værdsætter den mangeårige 

ledelseserfaring og den tætte relation og sparring omkring ledelsesopgaver. Det fremhæves spe-

cielt, at når man er ny i ledelsesopgaven, er det helt essentielt at have denne støtte. Ovennævnte 

sammenfattes meget godt af dette citat fra CM: ” Den ledende oversygeplejerske sagde op … det 

ærgrer mig af helvedes til. Hun var skide god, og har været god for mig. Hun har haft mere le-

delseserfaring end mig, og det var alle tiders” (Bilag F, s. 6). 

 

De øvrige medarbejdere er også væsentlige samarbejdspartnere for de ledende overlæger. Her er 

det både faglighed og trivsel, der er i fokus. AK siger ”..og også det her med, at komme op i 

sengeafdelingen og mærke, at noget af det man har været med til at udvikle, det giver glæde, 
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eller noget af det man har været med til at implementere, det giver mening for alle. Og at alle 

synes det er bare det fedeste …. ”yes!” (Bilag D, s. 9).  Uddannelse nævnes også som et områ-

de, der vægtes af de ledende overlæger, og hvor de oplever motiverende feedback fra forskellige 

relationer. Eksempelvis udtaler AK: ” ..og sådan nogle dage hvor man har siddet og kigget på 

de evalueringer man får fra sine uddannelsessøgende læger, eller at  se, at de simpelthen er top. 

De har møgtravlt, men folk elsker at være her alligevel. Det synes jeg er motiverende” (Bilag D, 

s. 9). 

 

Ledelse på tværs prioriteres også af de ledende overlæger. Det at føle sig som en del af et team, 

der arbejde mod et fælles mål. Alle siger de, at samarbejdet mellem afdelingerne er essentielt for 

at skabe de bedste patientforløb, den bedste faglighed. Alle nævner desuden, at det er nødven-

digt for et godt samarbejde, at man er i stand til at se ud over snævre afdelingsinteresser. AK 

udtaler: ” Hvis samarbejdet ikke fungerer ordentligt med kollegerne i ledelsesniveauet, så er det 

også demotiverende (Bilag D, s.1), mens CM omkring samarbejde mellem afdelingsledelser 

udtaler: ”….min erfaring er, at hvis man ikke flytter sig selv, så får man heller ikke nogle andre 

til at flytte sig, når man har brug for det”(Bilag F, s. 4). 

 

Delkonklusion: Relationer 

I både åbne spørgsmål og interview fremgår det, at det relationelle er en meget væsentlig moti-

vationsfaktor for de ledende overlæger. I de åbne spørgsmål fremgår det, at medarbejdere er 

langt den vigtigste gruppe, efterfulgt af patienter og direktionen. I interviewene er medarbejder-

ne også den vigtigste gruppe, mens direktionen, i modsætning til hvad vi fandt i de åbne 

spørgsmål, af alle 3 nævnes som en meget væsentlig relation. Vi tolker ikke dette som et tegn 

på, at de ledende overlæger generelt ikke synes at relationen til direktionen er vigtig. Vi mener 

tværtimod, at det bliver set som en forudsætning for at være ledende overlæge. Man er loyal for 

at kunne bestride stillingen. I interviewene nævnes relationen til patienterne mest i form af at 

yde god patientbehandling.  

 

Meget kendetegnende for de mange relationer som de ledende overlæger har, føler de sig også 

som en del af mange grupper. På spørgsmålet om hvilken gruppe de føler størst tilhørsforhold 

til, nævner de ledende overlæger typisk mange niveauer. Afdelingen, overlægegruppen, afde-
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lingsledelsen, direktionen, afdelingsledelserne. Grupperne nævnes i lidt vekslende rækkefølge, 

typisk startende med afdelingen eller overlægegruppen. Det fremgår klart, at de ledende overlæ-

ger har blik for helheden og ser sig som bindeled mellem forskellige grupperinger. De plejer 

relationer, der ofte har modstridende interesser, hvilket medfører krydspres. Kommunikation og 

samarbejdskompetencer er helt essentielle, hvis man skal trives i jobbet som ledende overlæge. 

De ledende overlæger er meget optagede af relationer og samarbejde. Det nævnes ofte, som no-

get af det der virkelig motiverer dem for arbejdsopgaven. Det at være et team, at arbejde mod et 

mål og at nå det i fællesskab, så der sikres en faglig god løsning og et optimalt patientforløb. 

Lige så motiverende det kan være når teamsamarbejdet fungerer, så opleves det også voldsomt 

demotiverende når teamet og relationerne ikke fungerer.  

Konklusion	  motivation	  

De ledende overlæger er generelt meget motiverede. De føler sig kompetente i forhold til ar-

bejdsopgaverne og oplever at have stor indflydelse på deres arbejde. Vi ser dog også at det op-

fattes som indflydelse indenfor en given ramme, som ofte er relativt snæver. Denne ramme op-

fattes som et vilkår og det er indenfor denne, de oplever at have stor indflydelse. Nogen udfor-

drer den dog med held. Indflydelsen er specielt begrænset i forhold til mængden af arbejdsopga-

ver, hvilket er et problem for de ledende overlæger. De oplever et stort og stigende arbejdspres, 

der får nogle til at overveje deres position. Mange udtrykker også at de, på trods af at de har stor 

indflydelse, oplever kontrol og bureaukrati som en af de største barrierer i forbindelse med ar-

bejdet. Det kunne være den megen dokumentation og mange administrative opgaver i øvrigt, der 

her sigtes til.    

De ledende overlæger er meget optagede af relationer og samarbejde. Det er noget som virkelig 

motiverer dem for arbejdsopgaven. Det at være et team, at arbejde mod et mål og at nå det i fæl-

lesskab, så der sikres en faglig god løsning og et optimalt patientforløb. Lige så motiverende det 

kan være når teamsamarbejdet fungerer, så opleves det voldsomt demotiverende når teamet og 

relationerne ikke fungerer. Her har de ledende overlæger en udfordring, da de ofte er i et kryds-

pres mellem overlægernes faglige orientering og direktionens krav vedrørende aktivitet og res-

sourcer. Vores undersøgelse peger derfor på, at de ledende overlægers oplevelse af kompetence, 

indflydelse og relationer giver stor mulighed for, at de er motiverede for mange af deres ar-

bejdsopgaver og at disse er internaliseret i stort omfang. Der er dog også faktorer der peger i den 
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anden retning, og her er det specielt den manglende indflydelse på arbejdets omfang samt kon-

trol. 

 

Motivation er således, som det ses af ovenstående, overordentligt vigtigt for de ledende overlæ-

ger i varetagelsen af deres ledelsesfunktion. En anden meget vigtig parameter er legitimitet. Vi 

går nu videre med at se på dette i underspørgsmål 3. 

 

Hvorfra	  henter	  de	  ledende	  overlæger	  deres	  legitimitet	  til	  ledelsesarbejdet?	  	  
 

Som vi i har været inde på metodeafsnittet, har vi valgt at fokusere på, hvorledes de ledende 

overlæger oplever at få legitimitet til deres ledelsesarbejde fra overlægegruppen. Vi vil i analy-

sen se efter citater, der belyser dette. Vi vil se på, hvor de største udfordringer er, og hvor legi-

timiteten bliver udfordret.  

 

De ledende overlæger oplever, at en af de største og vigtigste udfordringer for dem, er at have 

legitimitet til ledelsesopgaven. Dette citat fra AK er meget dækkende: ”Jeg synes faktisk, det der 

med at få følgeskab, det er faktisk det, der tegner om man har legitimitet, og der er jeg i hvert 

fald blevet udfordret allermest i forhold til det her med speciallægerne (Bilag D, s. 15). CM 

siger direkte at ledelse i sig selv ikke giver legitimitet: ”Jeg synes det ærgerlige er, at ledelse 

ikke helt automatisk giver legitimitet (Bilag F, s. 16). Men hvad så? Legitimitet er en nødven-

dighed for at kunne lede. Hvordan skaffer de ledende overlæger sig så legitimitet? Vi vil i ne-

denstående analyse vise eksempler på, hvorledes de ledende overlæger oplever at have legitimi-

tet til ledelsesopgaven. 

Pragmatisk	  legitimitet	  	  

I denne delanalyse vil vi se på, hvordan den ledende overlæge oplever, at have legitimitet ved at 

være nyttig for overlægegruppen i deres bestræbelser på at nå deres mål. Hvor han mener at 

varetage deres interesser og have samme perspektiv som dem. Vi ser også på de udfordringer, 

det kan give når perspektiverne nødvendigvis ind i mellem må være forskellige, idet den leden-

de overlæge skal varetage mange gruppers interesser ikke kun overlægegruppens. 
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De åbne spørgsmål (tabel 3) viser, at de ledende overlæger oplever, at det at skabe gode rammer 

og at være synlige er med til at give dem pragmatisk legitimitet. Den måde hvorpå de ledende 

overlæger hyppigst angiver, at de får legitimitet er ved demokratisk ledelse. Det kan dog disku-

teres, om der her er tale om pragmatisk eller moralsk legitimitet. Hvis det opfattes som reel de-

mokratisk ledelse, hvor flertallet bestemmer og mindretallet bliver hørt er det pragmatisk legiti-

mitet. Her vil overlægegruppen være de fleste og dermed bestemme. Hvis det er proceduren, 

altså det at lytte til overlægegruppen, er der tale om moralsk legitimitet. Vi vil vende tilbage til 

dette under moralsk legitimitet.            

I vores interview nævner alle tre ledende overlæger forskellige former for pragmatisk legitimitet 

som en væsentlig faktor for at have legitimitet i forhold til overlægegruppen. Det handler om at 

skabe gode rammer for overlægernes arbejde, skaffe det apparatur og de arbejdsopgaver de øn-

sker. Et typisk eksempel på dette illustreres ved dette citat fra CM: ”Jeg kan se, når man har 

været til forhandlinger om apparatur, og man får noget apparatur, det får man også lidt ud af. 

At de kan se, at man ikke kun sidder og fiser den af, når man er sammen med de der varyler” 

(Bilag F, s. 17). CM udtaler senere: ”Altså udfordringen for os er jo, legitimitet for overlæge-

gruppen. Hvordan får vi vores kolleger til at forstå, at det vi går og spilder tiden med. Det er 

vigtigt og har betydning for dem, for afdelingens drift. Den er vigtig for, at det hænger sam-

men” (Bilag F, s. 23). I det sidste citat lægger han vægt på, at det er vigtigt at overlægegruppen 

oplever, at han er nyttig for dem, at det ledelsesarbejde han udøver, alle de møder han går til, i 

sidste ende er med til at skaffe dem ordentlige rammer i forhold til deres arbejde. 

For at være nyttig for overlægegruppen er det nødvendigt at have indflydelse på beslutninger og 

at kunne agere strategisk. Det giver legitimitet at have indflydelse, hvis overlægegruppen samti-

digt oplever, at han har samme perspektiv som dem og varetager deres interesser. CM udtaler 

om dette: ”Man skaffer sig indflydelse fra arbejdet, ikke. ….. det giver altså også nogle mulig-

heder. Man ved hvad der sker, man har mulighed for at påvirke nogle ting, og man har også 

mulighed for at fremme nogle kollegers interesser …” (Bilag F, s. 14). Så længe der er overens-

stemmelse mellem perspektiver og interesser for den ledende overlæge og overlægegruppen, er 

de fint og der er ingen problemer. Den ledende overlæge har ofte samme faglige synspunkt som 

overlægerne, men han skal samtidigt tage hensyn til mange andre krav og lander her ofte i et 

krydspres mellem overlægegruppen og direktionen eller mangler bare ressourcer til at gennem-

føre overlægegruppens ønsker. Følgende citat fra AK handler om disse forskellige perspektiver: 

”…den har svinget mellem at: ”det er da klart, at de står bag, det jeg gør” til efter nogle møder 
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hvor jeg tænkte: ”hold da såå lige kæft, der må være nogle der stopper i afdelingen snart med 

den indstilling, de har til tingene” (Bilag D, s. 16). 

Det er som med så meget andet, at når det går godt, så er det nemmere at få accept. I dette til-

fælde gives der udtryk for, at vellykket ledelsesarbejde giver legitimitet: Dette kommer til ud-

tryk i citat fra direktøren for FAS Kasper Axel Nielsen: ….og så betyder det rigtig meget, at 

man lykkedes med sin ledelsesopgave, både opad og nedad, så giver det respekt. Fordi det giver 

ro til klinikerne og ro til budgetbisserne, fordi de ved, at derhenne, der fungerer det” (Bilag D, 

s. 14).   

 

Pragmatisk legitimitet er den letteste at opnå, men til gengæld også noget, der hurtigt kan mi-

stes. Et eksempel kan være, at man er nødt til at afskedige en overlæge på grund af besparelser. 

Her mistes pragmatisk legitimitet overfor overlægegruppen. Dette udtrykkes af BL i følgende 

citat: ”…om det er fyring af en overlæge eller fyring af det ene eller andet. Det er jo der hvor 

tingene kommer på spidsen, tror jeg, og der har man jo en stor del af en gruppe imod sig” (Bi-

lag E, s. 12). 

Moralsk	  legitimitet	  

 I denne delanalyse ser vi på, hvorledes den ledende overlæger oplever at have legitimitet ved at 

gøre det rigtige, ved at sørge for at afdelingen leverer et godt produkt, og ved at gøre tingene på 

den rette måde. Endvidere opnår han legitimitet ved at sørge for at afdelingen er organiseret 

hensigtsmæssigt i forhold til opgaven. Den ledende overlæges personlige fremtoning er også i 

spil - har han karisma?  

 

Faglighed nævnes af flere i de åbne svar i spørgeskemaet, som en af vejene til anerkendelse for 

de ledende overlæger. Dette går igen i interviewene hvilket ses nedenfor. 

Om det at levere et godt produkt og have den rigtige struktur i afdelingen som legitimitetsgiven-

de siger AK i dette citat vedrørende anskaffelse af et nyt semiintensivt sengeafsnit: ”men det er 

der i hvert fald fælles enighed om, at det her er enormt vigtigt for patienterne, og der har jeg i 

hvert fald kunnet mærke, at det er rigtig godt ”(Bilag D, s. 12).  

Alle tre ledende overlæger finder legitimitet via fagligheden. For overlægegruppen er det at le-

vere et godt produkt lig med at levere et fagligt godt produkt. Dette synspunkt deles ofte af den 

ledende overlæge og giver legitimitet. Dette eksemplificeres af nedenstående citat fra BL: ”Ja-
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men det er jo fordi, det er fagligheden, der driver, det er den lægeliges største motivationsfak-

tor, det er fagligheden. Og hvis folk ligesom kan se, at det er det rigtige, fagligt, at gøre, så er 

der en stor forståelse (Bilag E, s. 10). 

Demokratisk ledelse er, som tidligere nævnt, meget vigtig som en vej til anerkendelse. Dette 

billede genfindes i interviewene, idet alle tre ledende overlæger udtrykker, at det er meget vig-

tigt at inddrage overlægegruppen i mange beslutninger. Det er den rigtige måde at gøre det på. 

Demokratisk ledelse giver legitimitet. Når vi her ser på demokratisk ledelse som moralsk legiti-

mitet, handler det om at gøre tingene på den rette måde. Overlægegruppen skal involveres og 

høres, men ikke nødvendigvis bestemme fordi de er flest. Selv om resultatet går overlægerne 

imod, kan det, at køre den rigtige proces være med til at give legitimitet. BL udtaler sig i dette 

citat om det at skaffe sig opbakning i overlægegruppen: ” Det er jo ved at diskutere ting. Og så 

prøve at lytte til, ligesom hele vejen rundt. BL fortsætter lidt senere:” tingene tager forfærdelig 

lang tid … og der må man overveje, om der er tid…der er ikke altid tid. Men ellers prøver vi” 

(Bilag F, s. 11). 

Det at være synlig i afdelingen og vide hvordan tingene fungerer i klinikken er absolut også no-

get der giver legitimitet. Fra overlægernes synspunkt er det bedst at den ledende også deltager i 

klinikken.  Det er et som minimum vigtigt, at han har et godt indblik i deres arbejdsopgaver og 

de problemstillinger, de står med i hverdagen. Hvis ikke det er tilfældet, bliver det hurtigt til 

noget med at den ledende overlæge: ”han ved jo ikke, hvad vi laver, hvad opgaven går ud på”, 

og så mister man legitimitet. AK siger direkte: ” Jeg tror, også det er vigtigt, at man på den 

måde gør sig synlig” (Bilag D. s. 5). AK fortsætter om det at gå en stuegang af og til: ”Ja, må-

ske også i forhold til kollegerne, de kan i hvert fald ikke sige, at jeg ikke ved hvad det handler 

om, fordi man så ved hvad det handler om, hvis man så selv sidder derude” (Bilag D, s.5). 

 

Alle tre ledende overlæger er inde på, at man fra overlægegruppen har en forventning om, at den 

ledende overlæge tager en del af de kliniske opgaver, at han i hvert fald deltager, når der er 

travlt. Det samme går igen, når man ser på for eksempel det med at tage vagter eller andre må-

ske ikke så attraktive arbejdsopgaver. Overlægerne har ikke blik for, at de mange ledelsesopga-

ver ikke nødvendigvis giver mulighed for at deltage i klinikken. Det er et stort problem for de 

ledende overlæger, der i forvejen kæmper med mængden af arbejdsopgaver, at der stilles disse 

forventninger og at det primært, er det kliniske arbejde, der er legitimitetsgivende. Alle tre er 

inde på, at de måske burde deltage mere i de kliniske arbejdsopgaver og at de også burde tage 
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nogle af de mere sure kliniske arbejdsopgaver. De deler altså langt hen ad vejen forventningerne 

fra overlægerne. Dette udtrykkes meget godt i nedenstående to citater. Det første fra AK hvor 

han siger: ”Jeg kunne gå ind og sige: jamen jeg tager selvfølgelig min andel af vagterne. Det 

har jeg ikke mulighed for, som jeg ser det lige nu” (Bilag D, s. 6). De to ledende overlæger der 

ønsker at være i klinisk arbejde giver udtryk for, at de egentlig føler, at de må tage nogle af de 

upopulære kliniske arbejdsopgaver på trods af de mange ledelsesopgaver, der jo fylder rigeligt. 

Svarende til ovenstående siger CM om en upopulær vagt, der skulle indføres: ” Så besluttede 

jeg, at alle overlæger skulle ind og have weekendvagter. Det gav lidt uro, og derfor tænkte jeg, 

at det gør jeg også selv” (Bilag F, s.1). Ovenstående kan også ses som pragmatisk legitimitet fra 

overlægegruppens synspunkt – der er en mere til at dele vagterne. For de ledende overlæger kan 

det tolkes, som om de ikke helt selv har accepteret ledelse som en selvstændig faglighed, der 

kræver tid og dedikation. De giver derfor udtryk for, at det måske er retfærdigt, at de deltager i 

vagterne. Dette til trods for, at de fleste mener, at en af de største udfordring i stillingen er den 

store mængde arbejde.  Den tredje har helt valgt klinikken fra og har måske i større grad accep-

teret ledelse som fag. Dette giver ham udfordringer i forhold til legitimiteten, men samtidigt 

giver han også udtryk for, at hvis han var i klinikken, ville det blive udnyttet og dermed forlæn-

ge hans arbejdsuge yderligere. Dette fremgår af citat fra BL: ”i hvert fald i vores afdeling ville 

der blive drevet rovdrift på en, hvis man ligesom viste, at man er den kliniker, man var” (red: 

tidligere) (Bilag E, s.13). 

 

Til sidst er der den personlige legitimitet eller karisma. Denne bliver ikke italesat af de ledende 

overlæger selv, hvilket kan være naturligt nok, hvis man ikke er specielt selvpromoverende. I 

interviewet med FAS repræsentanterne giver begge udtryk for, at dette er en meget vigtig legi-

timitetsskabende faktor, hvilket kommer til udtryk i dette citat fra Lisbeth Mølbach:” Jeg tror 

personlighed betyder rigtig rigtig meget, at du tør, og at du har en mission. Det tror jeg giver 

dig legitimitet. Og at du så også har en overordnet ledelse, der giver dig rum til at gøre det. Jeg 

tror det har rigtigt meget med personligheden at gøre (Bilag D, s. 14). 

Kognitiv	  legitimitet	  

I denne delanalyse ser vi på legitimitet baseret på, at overlægegruppen oplever, at der er en god 

grund til at den ledende overlæge agerer som han gør, og at det giver mening hvad han gør. Det 
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kan også være at legitimiteten er en ”taget for givet” legitimitet, hvor der ikke stilles spørgs-

målstegn ved den ledende overlæges ledelsesret.  

 

I alle vore interview er det et gennemgående tema at ledelse skal italesættes mere. Det skal syn-

liggøres, at det gør en positiv forskel. Det skal gøres klart for overlægegruppen, hvorfor det ofte 

er nødvendigt at indgå kompromiser, og den større sammenhæng skal gøres mere tydelig. Der 

skal altså skaffes forståelse for, at de ledende overlæger handler som de gør. Det skal på en eller 

anden måde give god mening for overlægerne. AK siger om dette:” Det tror jeg er noget af det, 

der er med til at skaffe legitimitet, at de kan se, at man som afdelingsledelse kan formå dem til 

at se, at der er faktisk en god grund til at vi gør det her” (Bilag D, s.16). Lisbeth Mølbach fra 

FAS siger om det at gøre ledelsesopgaven legitimitetsskabende ”Det tror jeg, vi gør ved at tale 

ledelsesopgaven op, i stedet for at tale den ned. For det synes jeg vi har gjort alt for meget” 

(Bilag D, s. 19). 

 

Vi har tidligere været inde på at ledelse i sig selv ikke giver legitimitet over for overlægegrup-

pen, hvilket også nævnes af alle tre ledende overlæger. Det ligeledes af alle beklaget, at det ikke 

er tilfældet og de giver alle udtryk for, at de først fik indblik i ledelsesopgaven da de sad i stolen 

og havde ledelsesopgaven. Det kommer tydeligt til udtryk i dette citat fra CM: ”.. jeg synes det 

ærgerlige er, at ledelse ikke helt automatisk giver en legitimitet. Jeg ved jo, at jeg selv ikke har 

givet legitimitet til ledelse (red: tidligere), så det er jo ikke sådan, at jeg ikke forstår det eller 

ved det. Men jeg synes det er ærgerligt. Der er vi ikke gode nok til, at få forklaret, hvorfor ledel-

se er vigtigt”(Bilag F, s. 15). AK udtaler om samme problematik: ”Der tænker jeg, at jeg nogle 

gange, sådan rigtig kunne savne, at alle overlægerne havde en ledelsesforståelse.……… altså 

overlæger vil jo ikke lade sig lede vel, det vil de stort set ikke” (Bilag D, s. 17).  

 

Faglighed er stadig det der giver kognitiv legitimitet. Det at være god fagligt, og gerne den bed-

ste. Dette går igen i alle interview. Faglighed er den målestok, der bliver anvendt af de fagpro-

fessionelle overlæger. Hvis den ledende overlæger er fagligt dygtig, er det en selvfølge, at det 

giver følgeskab. Dette bliver udtrykt klart i et citat fra CM, der er den eneste af vore interviewe-

de overlæger, der stadig er i klinisk arbejde. I situationen bliver han kaldt ind til et vanskeligt 

indgreb, som andre har kæmpet med: ”…og jeg står her otte et halvt minut efter…..der er flere 

der bliver glade …patienterne bliver det jo på langt sigt, men der er både læger og sygeplejer-
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sker, der siger det, og det er jo ikke ledelse, men det er en eller anden form for faglighed (Bilag 

F, s. 13). CM siger også i et citat: ”Det kliniske arbejde skaber det (red: legitimitet) helt sik-

kert”(Bilag F, s. 16). 

 

De ledende overlæger, der vælger ledelse som fag og vælger det kliniske arbejde fra får et pro-

blem med legitimiteten. De ledere der vælger at bevare klinisk arbejde kan også have et legiti-

mitetsproblem, idet de bliver bedømt på deres lægefaglighed i stedet for at blive bedømt på de-

res ledelsesarbejde. Et citat fra FAS-direktøren Kasper Axel Nielsen udtrykker dette meget tyde-

ligt:” Jeg tror desværre, at der har været en tendens til….at legitimitet det kommer ud af, at væ-

re den bedste til at tage onsdagsambulatoriet. Det vil sige legitimiteten stammer fra noget, der 

ikke vedrøre ens job som leder, men vedrører ens job som kliniker, og det tænker jeg helt gene-

relt, kan være en bremse for lægelig ledelse. Du får aldrig rigtig mulighed for, at fyre dig fuldt 

af som leder, med de potentielle kompetencer, …. hvis du ved, at du bliver holdt op på kvaliteten 

af onsdagsambulatoriet” (Bilag D, s.12/13). 

Flere af de interviewede nævner den store forskel, der er mellem opfattelsen af ledelse hos læger 

og sygeplejersker. Ledelse bliver mere opfattet som et fag i sig selv i sygeplejegruppen og man-

ge sygeplejersker får tidligt i karrieren ledelsesansvar og begynder at dyrke ledelse som fag38. 

Her over for står lægegruppen, hvor ledelsesvejen ofte vælges sent i karriereforløbet og hvor der 

fortsat ikke generelt er accept af, at den lægelige leder af en afdeling ikke er i klinisk arbejde. 

Det er fortsat det der er legitimitetsgivende ikke ledelsesarbejdet. Denne forskellige opfattelse af 

ledelse afspejles flere steder og fremgår af dette citat fra CM:” Altså man kan jo se, i sygeplejer-

systemerne, at alle dem der har bare en halv ledelsesstjerne, de har jo fri til alt muligt og render 

til alt muligt og de kan dårligt lave en sengeredning længere. Sådan er det jo ikke med os an-

dre” (Bilag F, s. 15). 

 

Der er tegn på, at ledelse i sig selv kan skabe legitimitet, og måske på denne måde efterhånden 

erstatte den kognitive legitimitet, der kom fra at være den bedste til faget. Direktøren fra FAS 

Kasper Axel Nielsen udtaler: ”Jeg oplever i hvert tilfælde, at der nogle steder er en diskussion 

om, hvorvidt han nu skrev den bedste disputats og om han nu virkelig er den fagligt dygtigste, 

den fordamper hos dem, der kan deres ledelsesjob virkelig godt” (Bilag D, s. 14). 

                                                
38 Bendix og Jørgensen: Hospitalsledelse, kap 5 
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Konklusion	  på	  legitimitet	  

Legitimitetsspørgsmålet er meget vigtigt for de ledende overlæger. Det er altafgørende i forhold 

til deres ledelsesopgave. Hvis de ikke kan opnå følgeskab fra deres overlæger er ledelsesopga-

ven meget svær. De ledende overlæger oplever at benytte sig af flere forskellige former for legi-

timitet. Den pragmatiske legitimitet er nok den nemmeste, at opnå i forbindelse med at skabe 

gode rammer for overlægerne. Den er dog også den mest flygtige, og de mange hensyn lederen 

skal tage, vil uundgåeligt komme på kollisionskurs med overlægernes ønsker. Hermed mistes 

pragmatisk legitimitet, som skal erstattes af noget andet. Det kan være den moralske legitimitet 

der ofte, for overlægerne, vil være det fagligt rigtige. Hvis det ikke er muligt at vælge den fag-

ligt optimale løsning er proceduren vigtig. Overlægerne skal føle sig hørt og en overvejende 

demokratisk ledelse kan være vejen frem. Alt kan ikke besluttes på demokratisk vis, men det er 

fortsat vigtigt for overlægerne at blive hørt. Når der så alligevel træffes beslutninger, der går 

overlægegruppen imod kan lederen eventuelt skaffe sig legitimitet via sin person, eller han har 

måske kognitiv legitimitet via sin faglige dygtighed eller er i stand til at skabe forståelse for at 

der er en god grund til, at han handler som han gør. Der er også en mulighed for, at han kan op-

nå kognitiv legitimitet via godt ledelsesarbejde. En forudsætning for dette er, at både de ledende 

overlæger selv og overlægerne anerkender ledelse som en anden og vigtig faglighed. 

 

Til sidst vil vi, i underspørgsmål 4, se på hvordan ledelsesopgaven kan gøres mere attraktiv: 

	  

Hvordan	  kan	  det	  gøres	  mere	  attraktivt	  for	  læger	  at	  tage	  ledelsesopgaven?	  
 

I de tre tidligere underspørgsmål har vi set på arbejdsvilkår for de ledende overlæger, samt hvor-

ledes de motiveres og hvordan de oplever at have legitimitet til ledelsesopgaven. Vi vil argu-

mentere for, at der kunne være en sammenhæng mellem disse forhold og problematikken om få 

eller ingen ansøgere til stillinger som ledende overlæge. Vi vil i dette underspørgsmål som em-

piri benytte svar fra spørgsmål 3 i de åbne spørgsmål fra spørgeskemaet (se tabel 3), samt citater 

fra interview med direktør for FAS, Kasper Axel Nielsen og afdelingschef Liselotte Mølbach 

(herefter benævnt som FAS). Vi er opmærksomme på at citaterne stammer fra FAS, hvorfor det 

primært er deres stemme, vi hører. Begge interview personer i en lang årrække har beskæftiget 
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sig med problemstillingen med rekruttering af ledende overlæger. Da vi genfinder mange af 

deres synspunkter i vores øvrige empiri, mener vi at data kan anvendes.  

 

Vi har hidtil argumenteret for vigtigheden af at være motiveret for en opgave og væsentligheden 

i at have legitimitet til ledelsesopgaven for at kunne fungere i stillingen som ledende overlæge 

og hermed føle sig kompetent i udførslen af jobbet. 

 

FAS er inde på flere forhold, der kan medføre, at overlæger ikke er motiverede for ledelsesop-

gaven. Der stilles meget store krav til de ledende overlæger og kravene bliver større. Økonomi-

en er en stadig udfordring. Der er en konstant forventning om øget effektivitet, desuden skal de 

lede større og større enheder og det nogle gange på flere matrikler. Desuden nævnes at lønnen 

kan være et problem, da det er ikke attraktivt nok lønmæssigt, eftersom de ledende overlæger 

ofte tjener mindre end deres vagtbærende overlæger. Lisbeth Mølbach udtaler sig om dette: ” 

Jeg tror, det er blevet mindre attraktivt at være ledende overlæge, kravene er for store, eller er 

blevet større. Økonomien er dårlig, og du har et eller andet sted, der er ikke noget belæg for at 

sige det her, men når overlægestabene bliver endnu større – og det gør de jo, så skal du også 

slås med flere af dine egne, for at sige det som det er. Og så lønmæssigt så syntes man heller 

ikke det er attraktivt” (Bilag D, s. 2). 

 

Et andet vigtigt dilemma i forhold til motivationen er, at den ledende overlæge ikke længere 

bliver opfattet som en del af overlægegruppen – han er ikke længere kollega på samme måde, 

som før han blev leder. Han skal optræde som mellemled mellem direktion og overlægegruppen 

og vil her uvægerligt komme i et krydspres mellem krav og ønsker fra disse parter. Overlæge-

gruppen vil typisk se den ledende som DJØFfiseret, hvis han ikke taler deres sag og får deres, 

oftest faglige, ønsker igennem. Herimod står forventning om, at den ledende overlæge skal være 

loyal opadtil i systemet og udføre opgaverne med de ressourcer, der er til rådighed. En nogle 

gange vanskelig opgave. Citat fra Lisbeth Mølbach udtrykker dette:” Men der bliver også stillet 

nogle andre krav fra ledelsen til den ledende overlæge, fra sygehus ledelsen. Som Kasper siger, 

man føler sig måske ikke så meget mere som kollega, og det er der bestemt heller ikke nogen 

forventning fra ledelsens side om, at du skal gøre, og det gør så, at den enkelte overlæge, der 

bliver ledende overlæge føler, at man distancerer sig mere og mere fra det man egentlig blev 

uddannet til at lave. Og det er helt klart, at hvis du kommer til at optræde som kollegaens 
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”talsmand”, så kan det meget hurtigt blive påtalt” (Bilag D, s. 3). 

 

En anden faktor, der kan afholde overlæger fra at gå ind i ledelse, som det også fremgår af oven-

stående, er at man er bange for at forlade faget. Man skifter fra en faglighed man har tilegnet sig 

gennem mange år og skal tilegne sig en ny faglighed og risikerer i nogen grad at miste den gam-

le. Kasper Axel Nielsen siger om dette:” Men jeg tror, vi har en problemstilling der, fordi der er 

rigtig mange ledende overlæger, der er skræmt ved at forlade deres fag. Sådan nogen som Lis-

beth og mig, vi kan jo tvangsfrit, gøre karrierer i et administrativt system uden at forlade vores 

fag, fordi det er vores fag. Men du bliver jo en shitty mediciner, hvis du skal bruge alt din tid på 

at lede, og på budget og styre og kontrollere. Og det er også skræmmende for lederen ”(Bilag 

D, s. 13). I svar på spørgsmål 3, åbne spørgsmål (tabel 3) er et af emnerne at der burde være 

mere plads til og fokus på faglighed. De mange dokumentations og kvalitetsopgaver fylder for 

meget.  

 

Hvad er det så, der motiverer de ledende overlæger. Det spørgsmål er tidligere blevet behandlet 

i underspørgsmål 2. Her skal vi blot fremhæve, at det at have indflydelse, at gøre en positiv for-

skel er en meget stor motivationsfaktor for de ledende overlæger, hvilket også fremgår af citat 

fra Kasper Axel Nielsen:” Jeg tænker, at det er trods alt en mulighed for at få rimelig meget 

indflydelse, og det tror jeg motiverer mange. Jeg tror, der er mange der sidder og siger, at det 

her kan gøres bedre, hvis jeg får lov at røre i suppen – og jeg har nogle idéer jeg gerne vil af-

prøve. Det tror jeg fylder rigtigt meget, hos dem der bliver motiverede” (Bilag D, s. 9). 

 

Legitimiteten til ledelsesopgaven er afgørende for den ledende overlæge. Den blev tidligere of-

test hentet i fagligheden, hvilket bliver tiltagende svært med de mange arbejdsopgaver og den 

store arbejdsmængde. Her er FAS inde på, at ledelsesopgaven i sig selv kan være legitimitets-

skabende, i hvert fald hvis man har succes som leder. Dette udtrykkes i følgende citat fra Kasper 

Axel Nielsen” Jeg tror, det er blevet bedre, fordi der er rigtig mange, der godt kan forstå, at den 

ledelsesopgave simpelthen gør det umuligt at tage en vagt eller et ambulatorium” (Bilag D, s. 

13). Vores undersøgelse viser dog, at vi er et stykke vej fra at ledelse i sig selv er legitimitets-

skabende, men blot italesættelsen af dette kunne være et skridt på vejen.  
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I svarene på det åbne spørgsmål (spørgsmål 3, tabel 3)  nævnes som et af de væsentlige punkter 

at mere tillid og mindre kontrol kunne gøre arbejdsopgaven mere attraktiv, ligesom reduktion af 

mængden af arbejde. Flere nævner, at de burde have andre til at løfte nogle af de administrative 

opgaver. Begreberne tillid og kontrol er ikke nærmere udfoldet, men berøres også i vores inter-

view med FAS. De har nogle bud på, hvad der kan gøres for, at det bliver mere attraktivt at søge 

lægelige lederstillinger. Det handler om have mere tillid til og give mere råderum til de ledende 

overlæger. Kasper Axel Nielsen siger:” Jeg synes man kunne starte med at tage Produktivitets-

kommissionens anbefalinger alvorligt, og så virkeligt gøre noget for, at give de lægelige ledere 

et rum til at udfolde det at være lægelig leder. Give dem handlefrihed og give dem mulighed for 

at bestemme…..Jeg tror de skal slippes fri” (Bilag D, s. 17). En anden vigtig ting er, at ledelses-

opgaven skal accepteres i højere grad af de fagprofessionelle. Lisbeth Mølbach udtaler: ”Det 

tror jeg vi gør ved at prøve at tale ledelsesopgaven op, i stedet for at tale den ned (Bilag D, s. 

19). Her vil det være vigtigt, at de ledende overlæger selv accepterer ledelse som fag og er med 

til at italesætte dette.  

 

Delkonklusion underspørgsmål 4 

Den ledende overlæge er presset af de mange arbejdsopgaver og han befinder sig ofte i kryds-

pres mellem forskellige parter. Råderummet opleves rimeligt snævert og opgaverne er ofte 

bundne og definerede længere oppe i organisationen. Hvad kan der gøres for at gøre ledelsesop-

gaven mere attraktiv? Et af målene kunne være at arbejde for at ledelsesopgaven accepteres på 

lige fod med fagligheden, således at ledelse i højere grad bliver legitimitetsskabende. Et andet 

mål kunne være øget råderum for de ledende overlæger og at det i højere grad bygger på tillid 

frem for kontrol som flere ledende overlæger udtrykker er tilfældet. Et af de punkter der også 

nævnes gentagne gange, er de meget store mængder arbejde. Nogle  administrative opgaver 

kunne eventuelt placeres på andre hænder. For at give mere plads til faglighed kunne man evt. 

Mindske mængden af dokumentations- og kvalitetsopgaver. 
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Konklusion	  	  

 

Det at være motiveret for ledelsesopgaven er en forudsætning for at søge en stilling som ledende 

overlæge. Vores undersøgelse viser, at de ledende overlæger er meget motiverede og engagere-

de. De oplever at have de rette kompetencer i forhold til opgaven og at have indflydelse og gode 

relationer til samarbejdspartnere. Vi kan ikke vise nogen forskelle fra 2008 til nu.  

Arbejdet som ledende overlæge er blevet mere krævende gennem de senere år. Specielt er det 

store arbejdspres et voksende problem. Dette virker demotiverende på mange og får nogle til at 

overveje deres position. En anden konsekvens af det stigende arbejdspres er, at det bliver svære-

re for de ledende overlæger at få tid til klinisk arbejde, hvilket er den vigtigste legitimitetsgiven-

de faktor.  

Legitimitetsspørgsmålet er meget vigtigt for de ledende overlæger. Det er altafgørende i forhold 

til deres ledelsesopgave. De ledende overlæger er ofte i krydspres mellem overlægernes faglige 

orientering og direktionens krav vedrørende aktivitet og ressourcer. Hvis de ledende overlæger 

har vanskeligt ved at opnå følgeskab fra deres overlægegruppe, kan det medføre, at de demoti-

veres, da de oplever manglende kompetencer i forhold til deres lederskab. Den ledende overlæ-

ge kan søge at opnå følgeskab og legitimitet på forskellige måder. Klinisk arbejde er legitimi-

tetsgivende, mens ledelse i sig selv endnu ikke, i større grad, giver legitimitet. Når man lykkes 

med sin ledelse, kan det alligevel være en måde, hvorpå man kan opnå legitimitet. En forudsæt-

ning for dette er, at både de ledende overlæger og overlægerne anerkender ledelse som en anden 

og vigtig faglighed.  

I vores undersøgelse konkluderer vi således, at de ledende overlæger er meget motiverede og 

engagerede. På trods af dette, kan nogle af årsagerne til rekrutterings problemerne være den sto-

re arbejdsbyrde og det forhold at legitimiteten overvejende hentes i det kliniske arbejde, og ikke 

i ledelse. Vi har dog kun undersøgt nogen få parametre. Der kan være mange andre faktorer i 

spil. 

Perspektivering	  

Hospitalsvæsenet står til stadighed over for store udfordringer. Hospitalsstrukturen ændres lø-

bende. Der er krav om større effektivitet, servicegarantier til borgerne, indførsel af DDKM, de-

mografiske ændringer og andet, som  alle vil øge presset på sundhedsvæsenet i fremtiden. Vi 
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mener, at den lægefaglige leder er et vigtigt led i løsningen af disse opgaver. Vi ved, at de le-

dende overlæger er motiverede, og at de er belastede af en stor arbejdsbyrde. Vi ved også, at der 

er en legitimitetsudfordring i forhold til overlægegruppen. Desuden er det er vanskeligt at besæt-

te stillinger som ledende overlæge. 

 

Hvorledes kan udfordringen med rekruttering af læger til ledelsesstillinger i sygehusvæsenet så 

håndteres i fremtiden? Set ud fra resultaterne i vores undersøgelse, kan en del af løsningen være 

at sætte ledelse på dagsordenen i lægeverdenen og at tale ledelse op i stedet for ned. Allerede på 

medicinstudiet, men også løbende, kan ledelsesudfordringerne og rammebetingelserne for sund-

hedsvæsenet italesættes i større grad. Generelt skal læger have en mere ekstensiv viden om, 

hvordan sundhedsvæsenet er organiseret og styret samt have indblik i ledelsesopgaverne. Ledel-

sesforståelse efterspørges netop i vores undersøgelse, og kan også være medvirkende til, på sigt, 

at gøre ledelse legitimerende. Kognitiv legitimitet kan opnås, hvis læger oplever, at der er en 

god grund til, at den ledende overlæge handler som han gør, det giver mening – en forudsætning 

for at opleve mening er forståelse for sammenhænge.  

Bendix et al39 foreslår hybridledelse som et muligt svar på ledelsesudfordringerne i viden inten-

sive sektorer, her i blandt sundhedssektoren. Hybridledelse forstås som en kombination af faglig 

og generel ledelse. Begrebet er specielt udviklet i forhold til ledelse på afdelingsniveau. Det 

dækker ledelse, der spænder over såvel sundhedsfaglig ledelse af det kliniske personales daglige 

indsats, som generelle ledelsesopgaver i form af økonomistyring, personaleledelse, udvikling og 

strategi 

Det hybride kommer ind, fordi det faglige ikke er nok. Der skal en supplerende viden og interes-

se til, som også kan holde enheden i god overensstemmelse med resten af virksomheden39.   

Om legitimitet siger Bendix et al, at den enkelte, højtuddannede og fagligt specialiserede med-

arbejder, som forventes at løse nye komplekse opgaver – ofte på egen hånd – har svært ved at 

lade sig lede af en person, som ikke også har en dyb indsigt i den pågældendes arbejdsområde 

eller fag. Vi er enige i, at det på afdelingsledelsesniveau, hvor lederen er tæt på de faglige ker-

neydelser, vil være svært for generalistlederen at opnå den nødvendige legitimitet. De ledende 

overlæger er måske også de bedste til at oversætte kravene fra omverdenen til den lægefaglige 

hverdag, hvor overlægerne er nogle af de væsentligste faglige profiler. 

                                                
39 Bendix og Jørgensen. Hospitalsledelse, kap 5 
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I vores undersøgelse ser vi, at den primære legitimitetsgivende faktor stadig syntes at være  fag-

ligheden og her endda mest som udøvet faglighed.  

Bendix et al. skriver, at de mange reformer på det offentlige område vil betyde, at det er nød-

vendigt og naturligt at være leder på fuld tid – også som ledende overlæge. Vi er sådan set enige 

i ovenstående udsagn. Vi mener dog, at det kan give mening, under nogle omstændigheder, at 

bevare klinisk arbejde i mindre målestok. Vi vælger derfor, at være mere nuancerede, idet andre 

faktorer også er væsentlige. Det kan være specialet eller afdelingens størrelse, og ikke mindst 

lysten til ledelse. Hvis der opstilles mange specifikke krav til lederen på forhånd, kan det afhol-

de gode ledertalenter fra at komme i spil. Der vil være variationer i motivationsprofilen fra per-

son til person. Det tab det kan være at gå væk fra den kliniske faglighed må ikke undervurderes. 

Den ene dag er man højt kvalificeret specialist, den næste dag er man begynder i faget ledelse. 

Man ved måske ikke meget om opgaverne og mangler måske nogle kompetencer. Her er vi så 

tilbage ved nogle grundlæggende faktorer i forhold til at være motiveret, hvor et emne netop er 

oplevet kompetence. Lederuddannelse bliver hermed et vigtigt element i rekrutteringen af læge-

lige ledere. Den bør starte tidligt. Læger med ledelsesinteresse og talent skal dyrkes, og karriere-

forløb skal planlægges. Her har ledende overlæger en del indflydelse. De har mulighed for at 

italesætte ledelse overfor læger på mange niveauer. Det gælder fra medicinstuderende over 

introduktionslæger til overlæger. De kan også være med til at spotte ledertalenter og give mu-

lighed for at afprøve ledelse i praksis.  

Når man skifter fra at være kollega til at være leder ændrer arbejdsidentiteten sig, og der sker 

også noget i relationen til det fællesskab, man tidligere var en del af. Det betyder, at man også 

på det relationelle område bør arbejde for, at der er noget, der træder i stedet for det kollegiale 

forhold til overlægerne, der i nogen grad tabes, når man bliver leder.  

En mulig løsning på den store arbejdsbyrde kunne være at aflaste de ledende overlæger fra nog-

le af opgaverne, det kan f.eks. være ved at overgive nogle af de administrative opgaver til andre. 

Ledelse kan således gøres attraktivt for overlæger på flere måder, og en differentieret tilgang i 

forhold til besættelsen af den enkelte lederstilling kan være vejen frem.  

Vi har her præsenteret nogle bud på ændringer, der kan være med til at gøre ledelse mere attrak-

tivt for læger. Fremtiden vil så vise om problemet med rekruttering af lægefaglige ledere bliver 

løst eller om lægefagligheden mister indflydelse i sundhedsvæsenet fordi ledelsesopgaverne 

ikke er attraktive for læger.  
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