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ABSTRACT 

Background and purpose 

The Capital Region of Denmark has worked out a policy on patient centered care. The region 

wants the hospital to put the patients in the center of their own care.  The implementation of 

the policy is measured by 7 indicators. Each indicator is a question in The National Danish 

Survey of Patient Experience (Danish acronym: LUP). The survey is being carried out as an 

annual, nationwide survey, investigating the experiences of both inpatients and outpatients. 

The region has set a goal that the results on each question must be improved with 5 % from 

2010 to 2013. 

In this thesis we will study how directors and managers in two hospitals in the Capital Region 

try to motivate their staff to fulfill the regional goal about more patient centered care. We will 

look into the tools the directors and managers’ use and how the different tools influence the 

staffs’ motivation. 

Methods and materials  

We have interviewed managers and staff from two hospitals in the region: Gentofte Hospital 

and Herlev Hospital. The reason for choosing these hospitals is that Gentofte Hospital was 

the best performing hospital in the region concerning patient experiences measured by LUP 

while Herlev Hospital was the lowest performing hospital. In the table you can se who we 

interviewed and whether it was an individual or group interview.  

Gentofte Hospital Herlev Hospital 

Managing Director, individual interview Managing Director, individual interview 

Head Nurse, individual interview  Head Nurse, individual interview  

Staff Nurse, individual interview  Staff Nurse, individual interview  

Group interview with three nurses and one 
nurse assistant 

Group interview with three nurses and one 
nurse assistant 

Group interview with two nurses Group interview with two nurses 

 

Results 

Through our interviews we found out that directors and managers in the two hospitals primar-

ily use the following tools to motivate the staff to provide more patient centered care: 
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 Leadership attention to patient centered care 

 Communication through different media 

 Control and learning from performance information including results from LUP 

The directors and Head Nurses from both hospitals find that a change of culture is needed. 

We have therefore used theory on organizational culture which understates that one of the 

most powerful tools to embed a new culture is through continuous leadership attention and 

communication. Both Managing Directors point out leadership attention and communication 

as tools they use. The directors and managers also use performance information as a tool for 

implementing patient centered care. Performance information is used both for learning and 

for control.  

 

The challenge is to motivate the nurses to fulfill the regional goal. Many nurses are intrinsic 

motivated. It is part of their reason for choosing the job that they want to help others, but 

many of them feel they spend a lot of time on documentation and standard procedures which 

prevent them from taking care of the patient’s individual needs. Some nurses give examples 

of situations where they have to ignore patients’ needs because they haven’t got time 

enough. It is an important part of their professional identity to care for the patients so they 

find it demotivating when they feel they cannot do it properly. It is important for their motiva-

tion to feel autonomy, competence and relatedness. Being controlled can demotivate the 

nurses and make them crowd out of their intrinsic motivation. 

 

Our thesis is focused on a central challenge in leadership: how to make your employees 

committed to making their best effort and work towards the overall goal of the organization. 

Employees have different kinds of motivation and also different amounts of motivation and an 

important part of leadership is to know what motivates each employee and to find a way to 

balance between management control and autonomy.  

 

This thesis is written by:  

Staff Nurse Louise Lund Møller, Herlev Hospital 

Director Marie Fuglsang, Unit of Patient-Perceived Quality 
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KAPITEL 1: Indledning 

Der er en udbredt politisk og sundhedsfaglig bevågenhed på, at patienter og pårørende skal 

være og føle sig inddragede i eget patientforløb. Derudover er der også fokus på, hvordan 

patienter kan blive inddraget i planlægning og udvikling af sundhedssektoren mere generelt. 

Det kan f.eks. være som medlemmer af brugerråd på hospitals- eller afdelingsniveau, hvor 

patienter involveres i at drøfte alt fra tilrettelæggelse af forløb til informationsmateriale og 

nybyggeri eller ved at patienterne deltager i interview- eller spørgeskemaundersøgelser, hvor 

de kan give deres mening til kende og komme med input til forbedringer.  

Begreber som patient empowerment, patient- eller brugerinddragelse og patientcentrering er 

gennem de sidste år begyndt at fylde i såvel det danske sundhedsvæsen som internationalt.  

Der er lavet flere undersøgelser, der dokumenterer, at inddragelse af patienter medfører 

bedre behandlingsresultater og større patienttilfredshed
1. Udover at patienter og pårørende 

bliver mere tilfredse, viser undersøgelserne også, at øget patientcentrering medfører større 

engagement hos personalet2. Af Sundhedsloven kapitel 5
3 fremgår det, at patienter skal 

medinddrages i beslutninger og give informeret samtykke til bl.a. behandling og pleje. Desu-

den oplever patientforeninger en øget tilstrømning, hvilket medfører at patientens stemme i 

langt højere grad blander sig i debatten om sundhedsvæsenet
4. 

Region Hovedstaden har i den regionale kvalitetspolitik for perioden 2010 – 2013 også valgt 

at sætte fokus på patientperspektivet. Kvalitetspolitikken bygger på fire centrale værdier, 

hvoraf en af dem er, at patienten skal være i centrum. De øvrige tre er sikkerhed, effektivitet 

og lighed. Patienten skal ifølge kvalitetspolitikken være i centrum ved at
5: 

 inddrage patienter og pårørende.  

 organisere sundhedsydelserne med udgangspunkt i patienternes behov og understøtte 

patientens inddragelse i eget forløb.  

 fremme dialogen med patienter og pårørende og gøre brug af deres viden og erfaringer.  

 kommunikere ligeværdigt, respektfuldt, relevant og meningsfuldt.  

 inddrage patientens kulturelle traditioner, personlige præferencer og værdier, deres pri-

vate forhold og livsstil i behandlingen samt inddrage patienten og de pårørende i beslut-

ningerne omkring behandlingen. 

                                                
1
 Coulter, A. & J. Ellins (2006): Patient-focused interventions – a review of the evidens 

2
 Balik B., Conwey et al. (2011): Achieving an Exceptional Patient and Family Experience of Inpatient Hospital Care, s. 3, Dan-

ske Patienter (2008): Inddragelse af Patienterne – Hvorfor og hvordan? 
3
 Sundhedsloven af 2010 

4
 Lene Pedersen (2011): Patientinddragelse – refleksion, læring, innovation og ledelse, s. 23 

5
 Region Hovedstadens kvalitetspolitik - Kvalitet Først – patientsikkerhed og patientinddragelse, effektivitet og lighed i behand-

lingen. (2010). Fremstillingen er vores forkortede udgave af de 8 punkter. Den fulde tekst kan ses på www.Regionh.dk 
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 fokusere på patientinddragelse i sundhedsvæsenets grund- og videreuddannelser.  

 tilgodese patientens og/eller de pårørendes behov for omsorg, samt give en beklagelse 

og information, hvis en patient er involveret i en skadevoldende utilsigtet hændelse samt 

uddrage læring af klager over sundhedsvæsenet. 

 leve op til borgernes forventninger om en god service. 

Kvalitetspolitikken er operationaliseret i en kvalitetshandlingsplan med en række mere kon-

krete kriterier for, hvordan regionen skal realisere de overordnede værdier6. For værdien 

”Patienten skal være i centrum” er der udpeget en række spørgsmål fra Den Landsdækken-

de Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), hvor regionen har sat som mål, at skal ske en 

forbedring på 5 % fra målingen i 2009 til målingen i 20137. Det drejer sig om spørgsmål inden 

for følgende temaer: 

 Patienterne angiver at have haft en kontaktperson  

 Patienterne oplever ingen fejl  

 Patienter, der oplever fejl er tilfredse med personalets handtering heraf  

 Patienterne oplever ingen eller kort ventetid  

 Patienterne oplever at blive medinddraget i planlægning af egen behandling  

 Patienterne oplever at de parørende blev inddraget i beslutninger vedr. behandlingen  

 Patienterne er trygge ved at skulle hjem fra afdelingen  

 

Regionens bestræbelser på, at sætte patienten i centrum, bliver således målt gennem nogle 

konkrete kvantitative indikatorer i form af resultater af spørgsmål fra LUP. Set i forhold til kva-

litetspolitikkens forholdsvis brede beskrivelse af, hvad der ligger i at ”patienten skal være i 

centrum”, måler indikatorerne kun på de syv specifikke områder og indfanger således ikke 

alle dimensioner af kvalitetspolitikken. 

Vi vil undersøge, hvordan to af regionens hospitaler arbejder med at opnå denne forbedring. 

Vi har valgt Gentofte Hospital og Herlev Hospital på baggrund af deres placering i de senest 

offentliggjorte LUP-resultater. I en artikel i Villabyerne, der er lokalavis i Gentofteområdet, 

beskrives resultaterne således: ”Af Region Hovedstadens 12 hospitaler ligger Gentofte Hos-

pital helt i top. I bunden ligger Herlev 8.” Nedenstående figur viser antallet af spørgsmål, hvor 

de to hospitalers resultater er placeret over (O), under (U) eller på niveau med landsresulta-

tet (G)9. 

 

                                                
6
 Bilag 1 indeholder et driverdiagram, der viser målene samt primære og sekundære drivere. 

7
 Region Hovedstaden (2010): KVALITET FØRST. Patientsikkerhed og patientinddragelse. Effektivitet og lighed i behandlingen 

- en Kvalitetshandlingsplan 2010-2013 
8
 Villabyerne 4. maj 2012, artikel af Annette Houman, ”Gentofte har regionens bedste hospital” 

9
 Enheden for Brugerundersøgelser (2012): Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011, s. 23 
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Oversigt over antal LUP-spørgsmål over (O), under (U) eller på niveau med landsresultatet 

 Indlagte patienter Ambulante patienter 

 O G U O G U 

Gentofte Hospital 4 16 0 2 17 1 

Herlev Hospital 0 4 16 1 8 11 

Kilde: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011, Enheden for Brugerundersøgelser (2012) 

I placeringen af om resultatet af et spørgsmål er over, under eller på niveau med landsresul-

tatet er der justeret for patienternes køn og alder samt for de indlagte, om de er akut eller 

planlagt indlagt. Eventuelle forskelle mellem de to hospitalers patientsammensætning for så 

vidt angår disse parametre spiller således ikke ind på placeringerne. Vi vælger to hospitaler, 

hvis resultater adskiller sig fra hinanden for at finde ud af, om de ledelsesredskaber, de an-

vender for at forbedre LUP-resultaterne adskiller sig fra hinanden.  

De spørgsmål, der indgår i kvalitetshandlingsplanen, vedrører områder, hvor personale er i 

direkte kontakt med patienterne. Det er i den direkte kontakt, at patienterne skal opleve, at 

de har en medarbejder, der er deres særlige kontaktperson, at der ikke sker fejl, og hvis der 

sker fejl, at personalet så håndterer situationen tilfredsstillende. Det er også i den direkte 

patientkontakt, at patienterne kan opleve at skulle vente på personalet, at personalet skal 

medinddrage såvel patient som pårørende og endelig, at personalet bl.a. gennem deres 

kommunikation med patienterne, skal sikre, at patienterne er trygge, når de udskrives. Når 

der skal ske en ændring på de nævnte områder, ser vi det derfor som en nødvendighed, at 

der sker en ændring i personalets adfærd. Personalet skal gøre noget anderledes, og vi er 

interesserede i, hvad der skal til, for at personalet ændrer adfærd. 

Kvalitetshandleplanen skitserer mulige initiativer, der kan føre til forbedringer på de nævnte 

områder, men det er op til de enkelte virksomheder i regionen at beslutte, hvad de vil gøre 

for at opnå forbedringen på 5 %, og disse drivere er kun ment som inspiration til mulige me-

toder og indsatsområder.  Det er op til den lokale ledelse på hvert hospital at vælge, hvordan 

hospitalet vil forbedre resultaterne10.  Vi er derfor interesserede i at undersøge, hvordan le-

delsen på de to hospitaler arbejder på at ændre personalets adfærd, så patienterne i højere 

grad oplever, at de er i centrum. Vi vil også undersøge, hvilken virkning ledelsens indsats har 

på medarbejdernes motivation. 

                                                
10

 Uanset om hospitalet i udgangspunktet ligger godt eller dårligt, skal alle hospitaler bidrage til, at regionen samlet set flytter 
sig, men der er lavet en beregningsmodel, så hospitaler, der ligger bedst, skal bidrage mindre til at opnå forbedringen på 5 %. 
Beregningen er udregnet i forhold til de enkelte spørgsmål. 
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Problemformulering 

Region Hovedstadens krav om en 5 % stigning på udvalgte spørgsmål i Den Landsdækken-

de Undersøgelse af Patientoplevelser målt fra år 2009 til 2013 er udtryk for et behov for en 

bevægelse; patienten skal have en øget oplevelse af at være i centrum. LUP resultaterne på 

henholdsvis Gentofte Hospital og Herlev Hospital adskiller sig fra hinanden, men begge hos-

pitaler skal bidrage til, at regionen kan opnå stigningen på 5 %, og at regionen dermed i hø-

jere grad sætter patienten i centrum. Ledelse kan ifølge IHI være en afgørende driver for at 

opnå en patientcentreret organisation, og vi vil derfor undersøge, hvordan ledere på de to 

udvalgte hospitaler i Region Hovedstaden arbejder for at opnå denne stigning på 5 %, og 

hvordan lederne lykkes med at få medarbejderne til at ændre adfærd.  

Dette fører til nedenstående problemformulering: 

Hvordan søger ledere på henholdsvis Herlev og Gentofte Hospital at motivere medar-

bejderne til at opfylde regionens mål om, at patienten skal være i centrum? 

Vi vil undersøge, hvordan ledere og medarbejdere forstår målet om, at patienten skal være i 

centrum. Derudover vil vi undersøge, hvilke ledelsesredskaber lederne på de to hospitaler 

anvender for at fremme en adfærd blandt medarbejderne, hvor patienten er i centrum, samt 

hvilken virkning anvendelse af forskellige ledelsesredskaber har på medarbejdernes motiva-

tion og adfærd. Vores fokus er illustreret i nedenstående figur med to underspørgsmål til 

problemformuleringen. 

Illustration af problemfelt 
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Formål 

Vores formål med denne afhandling er at få viden om, hvordan vi selv som ledere kan frem-

me en ønsket adfærd blandt vores medarbejdere. Vi ser nogle spændende udfordringer i 

spændingsfeltet mellem styring og motivation, særligt i forhold til fagprofessionelle. Som mel-

lemledere er vi i en situation, hvor vi skal sikre, at vores organisation lever op til ledelsens og 

andre interessenters forventninger. Vi skal skabe resultater gennem andre og har brug for 

redskaber til at håndtere denne opgave. Derudover ønsker vi begge at medvirke til at udvikle 

et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad er i centrum. Vi håber derfor, at vi gennem 

denne afhandling kan bidrage med viden, der kan hjælpe andre ledere til at finde en balance 

mellem styring og frisættelse af medarbejderne, så medarbejderne fastholder og udvikler 

deres motivation til gavn for patienterne. 
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KAPITEL 2: Metode 

Valg af cases 

Projektets empiri bygger på to cases: Gentofte Hospital og Herlev Hospital. Som nævnt i 

indledningen har vi valgt de to hospitaler på baggrund af deres LUP-resultater. Når vi sam-

menligner de to hospitaler, er det vigtigt at være opmærksom på størrelsesforskellen. Gen-

tofte Hospital har godt 1.700 ansatte fordelt på 11 afdelinger, mens Herlev Hospital har ca. 

4.500 ansatte fordelt på 22 afdelinger11. Gentofte Hospital varetager primært planlagt be-

handling på specialiserede områder, mens Herlev Hospital tilbyder behandling af næsten alle 

sygdomme, og er et akuthospital. Når vi nævner størrelsesforskellen på de to hospitaler, er 

det ud fra en formodning om, at direktørerne har forskellige muligheder for at personlig kon-

takt til lederne, hvilket kan have betydning for, hvilke ledelsesredskaber direktørerne anven-

der. 

Afgrænsning  

På medarbejderniveau har vi valgt udelukkende, at interviewe sygeplejersker og en enkelt 

social- og sundhedsassistent. Når vi referer til ”medarbejderne” omfatter det således ikke 

læger og andre ansatte. Blandt lederne har vi også valgt at koncentrere os om de sygepleje-

faglige ledere i form af hhv. ledende oversygeplejersker og afdelingssygeplejersker. Vi ville 

muligvis have fået nogle andre resultater, hvis vi havde valgt udelukkende at undersøge læ-

gernes motivation, og hvad læger forstår ved at sætte patienten i centrum jf. f.eks. beskrivel-

sen af de forskellige kulturer blandt hhv. læger, sygeplejersker og administratorer i bogen 

”Tre kulturer i hospitalssektoren”12. 

LUP-resultaterne opgøres en gang årligt, og næste gang hospitalerne får resultater er ultimo 

marts 2013. Vi har derfor desværre ikke haft mulighed for at undersøge, om det rent faktisk 

lykkes for de to hospitaler at forbedre deres LUP-resultater og dermed måske opfylde målet 

om en 5 % stigning på udvalgte spørgsmål, jf. regionens kvalitetshandlingsplan.  

Metodisk tilgang 

Vores tilgang er fænomenologisk, idet vi er interesserede i at indsamle viden om samt forstå 

og fortolke, hvilken mening interviewpersonerne tillægger forskellige handlinger13. Vi tager 

udgangspunkt i interviewpersonernes oplevelser og forståelser af, hvordan patientcentrering 

i sundhedsvæsenet kan fremmes. Vi anvender kvalitative interview og søger herigennem at 

                                                
11

 www.herlevhospital.dk, www.gentoftehospital.dk  
12

 Eriksen og Ulrichsen (1991): Kultur i organisationer – Funktion eller symbol 
13

 Justesen og Mik Meyer (2010): Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier, s. 13 

http://www.herlevhospital.dk/
http://www.gentoftehospital.dk/
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få interviewpersonerne til at udfolde deres synspunkter og oplevelser. Vi er ikke nødvendig-

vis på udkig efter generelle mønstre, men søger at få en bred viden om, hvad forskellige le-

dere og medarbejdere på de to hospitaler oplever.  

Interview 

Vi har gennemført i alt 10 interviews, fem på Gentofte Hospital og fem på Herlev Hospital. Vi 

har interviewet en direktør, to ledere og seks medarbejdere på hvert hospital jf. nedenståen-

de oversigt. På begge hospitaler er alle seks medarbejdere fra samme afdeling, men ikke fra 

samme afsnit. Afdelingerne er inddelt i flere afsnit, og i hvert afsnit ledes plejepersonalet af 

en afdelingssygeplejerske.  De interviewede medarbejdere har således ikke den samme af-

delingssygeplejerske. Når de refererer til deres direkte leder, er det altså ikke nødvendigvis 

den person, vi har interviewet. 

Oversigt over interviews 

Gentofte Hospital Herlev Hospital 

Hospitalsdirektør, individuelt interview Hospitalsdirektør, individuelt interview 

Ledende oversygeplejerske, individuelt inter-

view  

Ledende oversygeplejerske, individuelt inter-

view 

Afdelingssygeplejerske, individuelt interview  Afdelingssygeplejerske, individuelt interview  

Gruppeinterview med tre sygeplejerske og en 

social- og sundhedsassistent14 

Gruppeinterview med fire sygeplejerske 

Gruppeinterview med to sygeplejersker Gruppeinterview med to sygeplejersker 

 

Vi har gennemført individuelle interviews med direktørerne og lederne, dels fordi vi gerne 

ville kunne spørge i dybden til deres individuelle brug af ledelsesredskaber og dels af prakti-

ske årsager i forhold til at få passet interviewene ind i direktørernes og ledernes kalendere.  

Vi har gennemført gruppeinterviews med medarbejdere, fordi vi gerne ville opnå den dyna-

mik, der kan opstå, når deltagerne i interviewet hører hinandens synspunkter. Vi ønskede 

ikke, at medarbejderne nødvendigvis skulle komme til enighed, om de emner vi spurgte til, 

                                                
14

 I analysen betegner vi gruppen samlet som sygeplejersker. Det inkluderer således også denne ene social- og sundhedsassi-
stent.  
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tværtimod var vi interesserede i at få mange forskellige synspunkter og nuancer frem. Grup-

peinterviews er netop velegnede til eksplorative undersøgelser, da diskussion og kobling til 

det andre i gruppen siger, kan medføre flere spontane og ekspressive synspunkter15.  

Valget af gruppeinterview har derudover den praktiske fordel, at vi kunne få talt med flere 

medarbejdere på kortere tid, end hvis det havde været individuelle interview. Vi havde øn-

sket at tale med seks medarbejdere, og da det ikke kunne lade sig gøre at samle dem på en 

gang, holdt vi to gruppeinterview på hvert hospital. 

Semistrukturerede interview 

Vores interview er baseret på semistrukturerede interviewguides. Vi har på den ene side øn-

sket 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 refleksio-

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

ville dukke op16. Interviewguides er vedlagt som bilag 2-4. 

Interviewene er med tilladelse fra interviewpersonerne lydoptaget, og de er efterfølgende 

fuldt transskriberede.  

Afvikling af interviewene  

Interviewene foregik på hhv. Gentofte Hospital og Herlev Hospital. Da vi interviewede med-

arbejderne, fik vi et tydeligt indtryk af travlhed. Det viste sig i form af, at de kom for sent til 

interviewene, havde kortere tid end først aftalt, flere spiste frokost under interviewet og ved 

et af interviewene var der et patientkald, som med et svagt bib angav, at en patient havde 

trykket på kaldet, og på displayet i lokalet kunne man se, hvilken patientstue kaldet var fra. 

Kaldet bib-bede flere gange undervejs i interviewet, og sygeplejerskerne vente sig hver gang 

for at se, hvilken stue kaldet kom fra. Vi oplevede dog, at interviewet flød frit, at deltagerne 

byggede videre på det, den anden havde sagt.  

Anonymitet  

Forud for alle interviews – på nær direktørerne – er der aftalt anonymitet. Dette er aftalt for at 

sikre, at vi fik de interviewede til at tale frit. Direktører og oversygeplejersker har alle god-

kendt citater anvendt i afhandlingen. Afdelingerne er ikke nævnt ved navn. 

                                                
15

 Kvale og Brinkmann (2009): Interview – introduktion til et håndværk, s. 170 
16

 Justesen og Mik Meyer (2010): Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier, s. 55 
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Analyse af interview 

Vi havde i udgangspunktet defineret følgende temaer for interviewene på baggrund af vores 

problemformulering:  

 Patienten i centrum 

 Barrierer for at have patienten i centrum 

 Ledelsesredskaber 

 Opfølgning og kontrol 

 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 

 Motivation 

 Andet 

Andet dækker over, at der i de enkelte interview kunne være temaer som ikke faldt ind for de 

seks gennemgående temaer. Efter at have gennemført interviewene tilføjede vi to temaer, 

som gik igen i flere af interviewene: kultur og klager.  

Efter at have gennemlæst det samlede interviewmateriale, har vi tematiseret interviewperso-

nernes udsagn. I de tilfælde, hvor udsagn faldt uden for de på forhånd definerede temaer 

incl. de to vi havde tilføjet, har vi oprettet et eller flere nye temaer. Dette har kun været nød-

vendigt i mindre omfang. Vi har derefter sammenfattet meningen i udsagnene i en kort sæt-

ning og efterfølgende, har vi analyseret materialet i forhold til vores problemformulering17. 

Enkelte steder har vi for læsevenlighedens skyld redigeret let i citaterne, alene for at undgå 

for mange ”øh’er, altså” eller lignende.    

Anvendte data 

For at belyse, hvad Region Hovedstaden forstår ved, at patienten skal være i centrum, har vi 

anvendt Region Hovedstadens kvalitetspolitik og handleplan 2010–2013. Desuden har vi set 

på publikationen ”Achieving an Exceptional Patient and Family Experience of Inpatient Hos-

pital Care”, udarbejdet af IHI i 2011, for at undersøge, hvad der siges internationalt om, 

hvordan man kan praktisere behandling og pleje med patienten i centrum. I en publikation fra 

Region Hovedstaden om patient empowerment henvises til IHI’s rapport.  Derudover har vi 

brugt LUP resultaterne fra 2011, for at finde to hospitaler, hvis resultater adskiller sig fra hin-

anden.  

                                                
17

 Kvale og Brinkmann (2009): Interview – introduktion til et håndværk, s. 228 
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Vores positioner i forhold til cases og interviewpersoner 

Vi har begge to relationer til både de organisationer, vi studerer og de personer, vi har inter-

viewet. Louise Lund Møller er ansat som afdelingssygeplejerske på Herlev Hospital, der er 

vores ene case. Derudover har hun været chef eller kollega til flere af interviewpersonerne. 

Som afdelingssygeplejerske er Louise selv i en position, hvor hun skal bidrage til at opfylde 

regionens mål om, at patienten skal være i centrum, ved at medvirke til at forbedre LUP-

resultaterne for hendes afdeling. Marie Fuglsang er leder for Enheden for Brugerundersøgel-

ser, der er ansvarlig for at gennemføre og formidle resultaterne af LUP. Derudover er Marie 

med i regionens kvalitetsråd, der har spillet en central rolle i udformning af regionens kvali-

tetspolitik- og handleplan, og hvor direktørerne fra Gentofte Hospital og Herlev Hospital også 

er medlem. Vores positioner har givetvis spillet en rolle i forhold til de svar, vi har fået i inter-

viewene. Vi var ude for, at interviewpersonerne udtalte sig med en vis indforståethed f.eks. i 

forhold til kendskab til ting, der foregår på Herlev Hospital eller metodiske ting i forhold til 

LUP.  

Generaliserbarhed af den viden, vi får frem 

Vi har kun interviewet et mindre antal ledere og medarbejdere, og interviewene har kun varet 

ca. 1 time. De resultater, vi når frem til, kan illustrere nogle af de udfordringer, der kan være 

med at motivere medarbejdere, og hvilke redskaber lederne på hhv. Gentofte Hospital og 

Herlev Hospital anvender i deres bestræbelser på at udvikle en mere patientcentreret adfærd 

blandt personalet. Da erfaringerne på de to hospitaler, er afhængige af den kontekst, de ind-

går i, og vores interviewmateriale er begrænset, kan resultaterne ikke nødvendigvis generali-

seres til andre hospitaler. Omvendt kan vi heller ikke udelukke, at brug af de samme ledel-

sesredskaber kan have en tilsvarende virkning på andre hospitaler, og at ledere andre steder 

kan få øje på vanskeligheder og dilemmaer omkring motivation ved at læse om de to cases. 

Kritik af metode  

Som nævnt under afsnittet om vore positioner, kan vi rejse den kritik af vores metode, at der 

kan have været en ulempe ved, at vi er ”tæt på” de cases, vi undersøger. Louise som en del 

af en organisation, som er brugt som case i afhandlingen, og Marie som del af en organisati-

on, der leverer LUP-resultaterne. Dette kan have medført, at de interviewede har holdt infor-

mation tilbage under interviewet, eller at den indforståethed, vi refererer til, har spillet en rol-

le. En fordel har dog været, at vi har været to, der har deltaget i de pågældende interviews, 

da den ene af os har kunnet distancere og kunnet observere. Dette benyttede vi os især af 

under interviews på Herlev Hospital. Ved disse interview var det primært Marie, der inter-

viewede, netop for at minimere effekten af at være en del af organisationen.  
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KAPITEL 3: Teori - Ledelsesredskaber 

I dette kapitel vil vi teoretisk undersøge, hvordan ledere kan fremme en bestemt medarbej-

deradfærd gennem brug af forskellige ledelsesredskaber. Kapitlet er baseret på teori om at 

have et fælles mål, kultur og performance management, da dette er de ledelsesredskaber, 

der udspringer fra vores interviews.  

Kapitlet begynder med at se på, hvad det vil sige at have et mål, og hvorfor dette er vigtigt. 

Det overordnede mål i Region Hovedstadens kvalitetshandlingsplan er at have patienten i 

centrum. For at belyse betydningen af at have et overordnet mål, har vi inddraget en artikel, 

der beskriver, formålet med at have et overordnet mål. Vi har under de forskellige interviews 

spurgt til, om de interviewede kendte til Regionen Hovedstadens kvalitetspolitik eller om 

hospitalet/afdelingen havde et overordnet kodeks for at have patienten i centrum.  

Dernæst følger et afsnit, hvor vi har valgt at beskæftige os teoretisk med kultur, fordi begge 

de interviewede direktører og de ledende oversygeplejersker under interviewene sagde, at 

det var nødvendigt med en kulturændring for i højere grad at kunne sætte patienten i cen-

trum. Vi var derfor nysgerrige efter at finde ud af, hvordan ledere kan anvende kultur som et 

styringsredskab.  

Vores problemformulering har også fokus på, hvordan hospitalerne kan forbedre deres resul-

tater i LUP på udvalgte spørgsmål. Vi ser LUP, som en performance måling og finder det 

relevant at belyse, hvordan performance målinger fra en teoretisk vinkel, kan anvendes som 

redskab til forandringer. Vi anvender teori om Performance Management til at belyse hvilke 

muligheder og begrænsninger, der ligger i at bruge præstationsmålinger som ledelsesred-

skab. Vi vil inddrage litteratur, der forholder sig kritisk til brug af performancemålinger for her-

igennem særligt at få input til at interviewe ledere i casen og få udfoldet, hvad performance-

målinger betyder i forhold til deres engagement og motivation.   

Alle afsnit i dette kapitel har et indledende afsnit, et afsnit der belyser teorien, og til sidst et 

opsamlende afsnit. I kapitel 6 vil vi anvende teorien til analyse af vores empiri.  

Forståelse af fælles mål 

Indledning 

Da vi indledningsvist har set, at Region Hovedstaden har et fælles mål om, at patienten skal 

være I centrum, har vi i alle interviews spurgt til forståelsen af dette begreb. Vi har i dette 

afsnit valgt at inddrage artiklen ”Aligning employees through line of sight” skrevet af W. 

Boswell m.fl., da artiklen beskriver, at nøglen til succes i organisationer ligger i, at alle i orga-
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nisationen kender og knytter sig til et fælles mål. Vi ser dette som et redskab, som ledere kan 

anvende i forhold til at samle medarbejdere om at ”gå den samme vej” eller have en lede-

stjerne. Artiklen beskriver også, at motivation hos medarbejderen er en afgørende faktor for, 

at medarbejderen performer i forhold til et givet overordnet mål, hvorfor artiklen er interes-

sant i forhold til vores problemformulering.   

Fælles mål 

Som sagt ligger nøglen til succes i organisationer ifølge Boswell m.fl.18 i, at medarbejdere 

forstår de overordnede mål i organisationen; at de ved, hvordan de kan medvirke og bidrage 

til opfyldelse af de overordnede mål. Hvis strategien skal være en succes, så skal der skabes 

en sammenhæng mellem strategiens mål og medarbejderne. Det er ikke alene en topledel-

se, der skal kende ”line of sight”, men i særlig grad medarbejderne, da det er dem, der har 

den tætte kontakt med kunderne eller i vores cases - patienter.  

Det amerikanske Institute for Healthcare Improvement19 konkluderer på baggrund af en ræk-

ke interview, research og casestudier, at organisationer bør være meget klare på, hvordan 

de definerer patientcentrering i forhold til den enkelte organisations unikke behov og mission. 

En entydig definition af, hvad organisationen forstår ved patientcentrering, medfører fokus for 

alle i organisation på at forbedre patienter og pårørendes oplevelse og tilfredshed20.  

Boswell m.fl. fremhæver, at medarbejderne ofte ikke har det store indblik i virksomhedens 

overordnede mål, fordi ledere er uvillige til at dele virksomhedens overordnede strategi med 

medarbejderne. Det kan resultere i, at medarbejderne ofte skaber deres egne mål, eller bli-

ver optagede af ting, der måske arbejder imod virksomhedens overordnede mål, og det kan 

resultere i dårligere performance. Realiseringen af strategiens mål er derfor afhængig af, 

hvordan medarbejderne forstår og bidrager til målet. Ifølge artiklen er det afgørende, at med-

arbejderne er motiverede, har de rette kompetencer, og at de har mulighed for at handle på 

en måde, der bidrager til opfyldelse af organisationens mål. Dette kræver dog, at målet er 

klart og tydeligt, og at det kommunikeres til medarbejderne, at medarbejderne involveres i 

beslutninger i forhold til målet – men også accepterer de handlinger, der bliver sat i værk for 

at nå organisationens mål.  

Formålet med ”line of sight” er, at medarbejderne skal kunne bidrage til opfyldelse af virk-

somhedens strategi og mål, da dette kan medføre en synergi, men det kan også medføre til 

et bedre resultat, fordi medarbejderen vil være mere tilbøjeligt til at gøre det rigtige. Det 

                                                
18

 Boswell, W. m.fl. (2006): Aligning employees through line of sight 
19

 IHI er en uafhængig amerikansk non-profit organisation, der arbejder på at forbedre kvaliteten i sundhedsvæsenet gennem 
research, rådgivning og undervisning. 
20

 Balik m.fl. (2011): Achieving an Exceptional Patient and Family Experience of Inpatient Hospital Care 
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fremhæves dog også i artiklen, at et entydigt mål eller ”line of sight” ikke alene er afgørende 

for, at medarbejderne performer i forhold til det overordnede mål, det er samtidig også vigtigt, 

at medarbejderne har de rette kompetencer, har mulighed for at handle, og er motiverede.   

Motivationen hos medarbejderne ligger både i ydre og indre faktorer. Boswell m.fl. beskriver 

de ydre motivationsfaktorer ved f.eks. at knytte en del af medarbejdernes løn og belønning til 

det at performe i forhold til virksomhedens mål. Boswell m.fl. argumenterer dog også for, at 

dette kan medføre, at medarbejderen bliver demotiverede, hvis man ikke overvejer, hvordan 

og i givet fald, hvornår belønningen skal gives. Hvis dette ikke overvejes kan medarbejderen, 

nøjes med at løse arbejdsopgaverne, alene når der er udsigt til belønning. Belønning kan 

være godt i tilfælde, hvor man vil motivere med ydre motivationsfaktorer. Boswell m.fl. be-

skriver, at ledere kan stimulere de indre motivationsfaktorer ved at gøre arbejdsopgaverne 

menings- og betydningsfulde, og at lederen skal facilitere en følelse af, at medarbejderen 

bidrager til værdi for virksomhedens overordnede mål.  Dette vil vi vende tilbage til i kapitlet 

om motivation. 

Opsamling  

Som nævnt i indledningen indeholder Region Hovedstadens Kvalitetshandlingsplan et krav 

om en forbedring på udvalgte LUP spørgsmål. Det overordnede mål er, at patienten skal 

være i centrum. Boswell m.fl. fremhæver, at det er vigtigt at skabe sammenhæng mellem det 

overordnede mål i virksomheden og medarbejderne, da det er medarbejderne, der har den 

tætte kontakt med kunderne – her patienter. Ifølge IHI, er det vigtigt, at der er en overordnet 

klar og entydig forståelse af, hvad det vil sige, at have patienten i centrum, da dette medfører 

fokus for alle i organisationen. Boswell m.fl. beskriver desuden, at hvis medarbejderne ikke 

kender det overordnede mål, skaber de ofte egen mål, som kan være i modstrid med virk-

somhedens. Når medarbejderne kender og forstår det overordnede mål, vil de være mere 

tilbøjelige til at gøre det rigtige set i forhold til målet, og de vil bidrage til at organisationen 

opnår bedre resultater. Hvis medarbejderne på de to hospitaler har ”line of sigth” - at patien-

ten skal være i centrum - vil de altså ifølge teorien kunne bidrage til målet, og der vil skabes 

bedre resultater. Teorien om, at det er vigtigt at have en fælles forståelse for målet, her at 

have patienten i centrum, bidrager derfor til vores problemformulering ved, at det er relevant 

at undersøge, hvad ledere og medarbejdere på hospitalerne forstår ved, at have patienten i 

centrum. Det er dog også afgørende, at medarbejderne har mulighed for at handle, har de 

rette kompetencer og i øvrigt er motiverede. ”Line of sight” medfører ikke alene, at medar-

bejderne performer i forhold til det overordnede mål; det er samtidig vigtigt at medarbejderne 

er motiverede, hvorfor det er interessant at få uddybet dette.  
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Ændring af kultur  

Indledning 

I dette afsnit vil vi belyse, hvordan og med hvilke redskaber ledere ifølge teorien kan ændre 

en kultur. Vi vælger at anvende Scheins forståelse af kultur, fordi han ser kultur som noget, 

der et tæt forbundet med ledelse. Vi har netop fokus på, hvordan kultur kan være et redskab 

for ledere, og ifølge Schein er en af de vigtigste opgaver for en leder netop at skabe og lede 

kultur21. Kultur er et begreb med mange forskellige betydninger og fortolkninger. Schein skri-

ver om begrebet: ”Når jeg taler om organisationskultur med kollegaer og medlemmer af or-

ganisationer, har jeg ofte konstateret, at vi er enige om, at ”den” eksisterer, og at ”den” har 

en stor effekt, men at vi har totalt forskellige opfattelser af, hvad ”den” er. Der er teoretisk 

uenighed om, hvorvidt ledere kan ændre en kultur22. Uagtet denne teoretiske uenighed er 

der i praksis mange ledere - også flere af de ledere, vi har interviewet - som giver udtryk for, 

at de ønsker at ændre kulturen.” 

Kulturbegrebet 

Ifølge Schein forudsætter kultur, at ritualer, klima, værdier og adfærd bindes sammen til et 

sammenhængende hele. Kulturens funktion er at skabe sammenhæng og konsensus i orga-

nisationer. Denne strukturering eller integration er kernen i, hvad kultur er, og dannelse af en 

kultur indebærer en stræben imod strukturering og integration. 

Schein definerer kultur på følgende måde: 

”Et mønster af fælles grundlæggende antagelser, som gruppen lærte sig medens den løste sine 

problemer med ekstern tilpasning og intern integration, og som har fungeret godt nok til at blive 

betragtet som gyldige og derfor læres videre til nye gruppemedlemmer som den korrekte måde at 

opfatte, tænke og føle på i relation til disse problemer.
23

” 

Scheins definition af kultur indebærer, at medlemmer af en organisation har nogle fælles 

grundlæggende antagelser, som de tager for givet og fastholder. Hvis en organisations med-

lemmer har fælles antagelser på tværs af organisatoriske enheder, kan der være tale om én 

kultur, uanset organisationens størrelse24. En organisation kan dog også have subkultur, 

hvor en eller flere grupper har deres egne grundlæggende antagelser. 

                                                
21

 Schein (1994): Organisationskultur og ledelse, s. 14 
22

 Schultz (1990): Kultur i organisationer – Funktion eller symbol, s. 23 
23

 Schein (1994): Organisationskultur og ledelse, s. 20 
24

 Schein (1994): Organisationskultur og ledelse, s. 22 
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Schein fremhæver, at kultur ikke nødvendigvis kan aflæses af adfærd, da adfærd kan være 

præget af situationsbestemte muligheder i de eksterne omgivelser. Ved at observere adfærd 

regelmæssigt og afdække, om den er forankret i de grundlæggende antagelser, er det muligt 

at vurdere, om adfærden er en afspejling af kulturelle antagelser. Vi vil ikke i forbindelse med 

denne afhandling gennemføre observationsstudier af medarbejdernes adfærd, og vi kan der-

for ikke vurdere, hvilke grundlæggende antagelser medarbejderne på de to hospitaler arbej-

der ud fra. Vi har heller ikke mulighed for at følge hospitalerne over længere tid, og på den 

måde se efter ændringer i kulturen over tid. Vores undersøgelse har karakter af et nedslag, 

hvor vi gennem direktørernes udtalelser får et billede af, hvordan de ser kulturen og, hvordan 

de prøver at påvirke den. Gennem interviews med ledere og medarbejdere får vi et indblik i, 

hvordan de oplever direktørernes initiativer.  

Kulturniveauer 

Kultur kan manifestere sig på flere niveauer. Kulturens kerne er de grundlæggende antagel-

ser, der har en tilbøjelighed til at blive taget for givet og ikke kan forhandles. De bliver nor-

malt ikke udfordret eller debatteret og er yderst vanskelige at ændre. Ændringer af de grund-

læggende antagelser kan være forbundet med stor utryghed og forsvarsberedskab, idet æn-

dringer indebærer, at organisationens medlemmer skal gennem en psykologisk proces, der 

muligvis ændrer mere stabile dele af de kognitive strukturer. Schein referer til, at en ændring 

af de grundlæggende antagelser kræver dét, Argyris kalder double-loop læring25. Double-

loop læring indebærer netop, at man stiller spørgsmålstegn ved og ændrer ved systemets 

grundlæggende antagelser for at lære nyt. 

Derudover kan kultur manifestere sig i observérbare artefakter og fælles skueværdier, nor-

mer og adfærdsregler. Artefakter er tegn på kulturen, som er lette at observere for udenfor-

stående. Det kan f.eks. være arkitektur, kunst, det skrevne og talte sprog samt de ansattes 

adfærd. Det kan dog være vanskeligt at tyde, og organisationens medlemmer er ikke nød-

vendigvis bevidste om artefakterne. Værdier er mere åbenbare og afspejler en eller flere 

centrale medlemmers opfattelser af, hvordan tingene bør være. Værdier kan afspejle faktiske 

værdier, men kan også være udtryk for efterrationaliseringer eller forhåbninger. For at kunne 

forstå en organisations kultur, er det nødvendigt at trænge ned i de grundlæggende antagel-

ser og forstå den læreproces, hvorigennem de grundlæggende antagelser skabes26.  

                                                
25

 Schein (1994): Organisationskultur og ledelse, s. 28-30 
26

 Schein (1994): Organisationskultur og ledelse, s. 33 
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Ændring af kultur 

Ifølge Schein kan organisatorisk læring, udvikling og planlagt forandring ikke forstås uden at 

betragte kultur, da kulturen kan rumme en forklaring på modstand mod forandring27. En plan-

lagt forandring af en organisation kan betyde, at organisationens medlemmer skal forandre 

dele af deres grundlæggende antagelser, værdier og adfærd, hvilket kan være en vanskelig 

proces. At ændre en kultur er en indviklet gruppelæreproces, som kun delvist er påvirket af 

lederadfærd. En leder kan formidle sine antagelser til medarbejderne i en organisation ved at 

kommunikere vigtige antagelser og værdier på en levende og klar måde. Lederens kommu-

nikation af sine antagelser kan ske både bevidst og ubevidst, ved at lederen anvender for-

skellige redskaber. Derigennem kan lederen arbejde på at indlejre en bestemt kultur. 

Schein beskriver, hvordan en leder kan arbejde på at indlejre en bestemt kultur via sin ledel-

sesadfærd. Lederens adfærd kan få kulturelle antagelser til at udvikle sig, udfolde sig og i 

sidste ende eventuelt forandre sig. De kulturelle indlejringsmekanismer er: 

Primære indlejringsmekanismer Sekundære udtryks- og  

forstærkningsmekanismer 

Det lederen lægger mærke til, måler og 

kontrollerer regelmæssigt 

Organisationsdesign og –struktur 

Lederens reaktion på kritiske hændelser og 

organisatoriske kriser 

Organisationssystemer og –procedurer 

Den måde lederen fordeler ressourcer 

 

Organisatoriske ceremonier og ritualer 

Bevidst brug af rollemodeller, træning og 

rådgivning 

Design af fysiske rammer, facader og bygninger 

Kriterier for tildeling af belønninger Historier og myter om personer og begivenheder 

Kriterier for rekruttering, forfremmelse og 

udstødelse 

Formaliserede beskrivelser af organisation stra-

tegi og værdier 

 

Disse mekanismer er primært møntet på unge og voksende organisationer. Begge hospita-

ler, som vi beskæftiger os med, må siges at være modne organisationer og muligheden for at 

forandre kulturen via disse mekanismer i mere modne organisationer afhænger af, i hvilken 

udstrækning kulturen på dette udviklingstrin er et centralt element i organisationens identitet. 

I modne organisationer kan der være stærke kræfter, der trækker i retning af kulturel spred-

                                                
27

 Schein (1994): Organisationskultur og ledelse, s. 3 
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ning og tab af integration, fordi der er stærke subkulturer i organisationen, og fordi en stærkt 

integreret kultur er svær at opretholde i en stor, differentieret organisation28.  

Hvad ledere lægger mærke til, måler og kontrollerer regelmæssigt 

Dét, en leder retter sin opmærksomhed mod, er ifølge Schein en af de mest kraftfulde meto-

der til at videregive, hvad lederen synes er vigtigt og, hvad lederen prioriterer. Opmærksom-

heden kan f.eks. have form af, at lederen bemærker, kommenterer, stiller spørgsmål om, 

måler, kontrollerer eller belønner en bestemt adfærd. Særligt hvis en leder er fuldstændig 

konsekvent i sin adfærd, kan dét, at rette sin opmærksomhed mod bestemte ting, være en 

meget virkningsfuld måde at kommunikere på. Schein fremhæver, at nogle af de vigtigste 

signaler om, hvad ledere er opmærksomme på, udsendes under møder og andre typer af 

aktiviteter, der er helliget planlægning og budgettering. Ved udformning af dagsordener til 

møder og gennem de spørgsmål en leder stiller til møder, kan lederen give udtryk for egne 

mål og prioriteringer. Lederens følelsesmæssige reaktioner har også stor indflydelse på 

medarbejdernes fortolkning af lederens opmærksomhed. Hvis en leder viser vrede eller irrita-

tion, kan det sende nogle budskaber om, hvad lederen tillægger værdi, og hvilken adfærd 

lederen påskønner29. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis lederen reagerer kraftigt på, at en 

kunde ikke er blevet behandlet ordentligt. Hvis lederen ikke reagerer på en bestemt adfærd, 

kan det også sende et signal til medarbejderne om lederens antagelser. Hvis lederen retter 

opmærksomheden mod for mange ting, eller hvis opmærksomheden ikke er konsekvent, vil 

underordnede bruge andre signaler eller deres egne erfaringer til at afgøre, hvad der virkeligt 

er vigtigt.  

Hvordan ledere reagerer på kritiske hændelser og organisatoriske kriser  

Når en organisation står over for en krise, vil den måde, hvorpå lederen og andre overvinder 

krisen, skabe nye normer, værdier og arbejdsgange og dermed afsløre vigtige underliggende 

antagelser. Kriser forøger usikkerheden og ønsket om at reducere usikkerheden kan motive-

re til ny læring
30

. Det forhøjede emotionelle engagement i sådanne situationer forøger den 

intensitet, hvormed læring foregår, og folk husker normalt bedre dét, de har lært i forbindelse 

med en krise. Den måde lederen håndterer en krise på, afslører deres antagelser om betyd-

ningen af mennesker og deres syn på den menneskelige natur. En krise forstås i denne 

sammenhæng, som en situation, som lederen af en organisation opfatter som en krise.  
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Andre kulturelle indlejringsmekanismer  

Den måde en leder fordeler ressourcer på i en organisation er også en proces, der viser le-

derens antagelser og overbevisninger.  Derudover er måden lederen udformer sin lederrolle 

samt de kriterier de lægger til grund for ansættelse, forfremmelse og afskedigelse også vigti-

ge signalgivere. En leder kan videregive antagelser og værdier til nyansatte i organisationen. 

Derudover kan de kriterier en leder anvender for tildeling af belønninger og status samt for 

rekruttering, udvælgelse og forfremmelse af medlemmer af organisationen. De sekundære 

udtryks- og forstærkningsmekanismer er mere flertydige og vanskeligere at styre, men de 

kan udgøre en kraftig forstærkning af de primære indlejringsmekanismer, hvis ledere kan 

styre dem. 

Betydningen af ledelsesengagement 

Den amerikanske organisation Institute for Healtcare Improvement (IHI)31 har gennem en 

række interviews og analyser undersøgt, hvad der skal til for at opnå en kultur, hvor patien-

ten og dennes familie er i centrum, og hvor de får en ”exceptional experience” under hospi-

talsindlæggelsen. IHI konkluderer bl.a., at følgende:  

”Leadership commitment to creating an environment that nutures and continously improwes the 

patient and family experience and results in positive outcomes is essential. When executives del-

egate improving the patient experience to caregivning teams, results are isolated and limited
32

.” 

IHI beskriver, at det er ledelsen, der i alt i organisationen skal demonstrere, at alting skal 

være fokuseret omkring patienten, og at dette skal praktiseres på alle niveauer på hospitalet.  

Opsamling 

Ifølge Schein kan ledere påvirke kulturen i en organisation gennem forskellige kulturelle ind-

lejringsmekanismer. Kommunikation samt det lederen lægger mærke til, måler og kontrolle-

rer, er nogle af de mest virkningsfulde redskaber til at indlejre en kultur. Derudover er der en 

række sekundære udtryks- og forstærkningsmekanismer, som lederen kan anvende, men 

disse kan være vanskelige at styre. At udvikle eller ændre en kultur er en kompleks proces, 

hvor en gruppe skal lære nye fælles grundlæggende antagelser eller ændre eksisterende 

antagelser. Det kan skabe stor utryghed i gruppen, da de grundlæggende antagelser netop 

er karakteriseret ved, at de normalt tages for givet og er med til at skabe sammenhæng i 

gruppen. Modne og store organisationer kan have flere subkulturer, hvilket kan gøre det eks-

tra vanskeligt at skabe sammenhæng og fællesskab om nye grundlæggende antagelser. 
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Topledelsens engagement i at udvikle en kultur med patienten i centrum er på baggrund af 

studier af amerikanske hospitaler udpeget som en afgørende faktor for en succesfuld imple-

mentering af patientcentreret pleje og behandling. Derudover er det generelt afgørende med 

engagement fra ledelsen på alle niveauer, hvilket også understreger Scheins pointe med, at 

det ledelsen lægger vægt på, også er der, hvor medarbejderne retter deres fokus. 

I vores interview med direktørerne har vi spurgt ind til, hvad de forstår ved patienten i cen-

trum, og de har begge lagt vægt på behovet for en kulturændring. I vores analyseafsnit vil vi 

derfor se på, hvordan direktørerne anvender forskellige kulturelle indlejringsmekanismer til at 

påvirke kulturen. Herigennem bidrager vi til at belyse den del af vores problemformulering, 

der handler om, hvilke ledelsesredskaber, der anvendes på de to hospitaler.  

Performance Management 

Indledning 

I dette afsnit vil vi belyse, hvordan ledere kan anvende performanceinformation som ledel-

sesredskab og hvilke muligheder og udfordringer, det giver i forhold til at påvirke medarbej-

deres adfærd. Den økonomiske krise og deraf følgende knaphed på ressourcer har skabt 

øget interesse for performance management33. Når ledere vil sikre en effektiv udnyttelse af 

ressourcerne - når de ønsker ”value for money”, søger de efter værktøjer, der kan understøt-

te dette, og for en del synes Performance Management at være svaret.  

Performance målinger 

Performance målinger er aktiviteter, hvor information om performance indsamles via kvalita-

tive eller – oftest - kvantitative metoder. Der kan være tale om individuel eller organisatorisk 

performance. Måling af performance indebærer fire trin: identifikation og afgrænsning af, 

hvad der skal måles på, formulering af indikatorer, dataindsamling og analyse og afrapporte-

ring af data. Performance Management bygger på en cyklisk tankegang, hvor der fastlægges 

mål, måles på performance og handlinger tilpasses/korrigeres for at forbedre målopfyldelse. 

Der er tale om en normativ model, der beskriver, hvordan performance information burde 

blive anvendt af ledere34.  

En ting er dog at indsamle data om performance, noget andet er at anvende data som ledel-

sesredskab. Performance Management betegner en ledelsesform, hvor lederen anvender 

performance information som grundlag for beslutningstagning. Dooren skelner mellem tre 

former for anvendelse af performance information: læring, styring og kontrol og aflæggelse af 
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regnskab. Er hovedformålet ”læring” anvendes performance informationen til at få viden om, 

hvad der virker og hvorfor. Data kan belyse, hvordan processer eller resultater kan forbed-

res. Er formålet ”styring og kontrol” anvendes data til at identificere og evt. sanktionere en-

heder, hvis performance ikke lever op til det forventede. Formålet med at indsamle perfor-

mance information kan også være at aflægge regnskab eller status, hvor en organisation 

f.eks. i en årsrapport redegør for resultaterne af årets aktivitet35.  

En udfordring ved performance målinger kan være at sammenkæde resultaterne af målingen 

med de aktiviteter, der er sat i værk for at forbedre et resultat. Målingen kan beskrive resulta-

terne, og det er muligt at sige noget om, hvordan resultatet er i forhold til målet, men det er 

ofte vanskeligt at få belyst, om resultaterne er en følge af en given aktivitet
36

. 

Performance målingers betydning for medarbejderne 

Jakob Skov har i bogen ”Det Brændende Engagement” (Skov 2009) fokus på performance 

målinger inden for vidensarbejde i større private rådgivningsvirksomheder. Han tager ud-

gangspunkt i de virksomheder, der er længst fremme med brugen af performance manage-

ment-systemer for dermed at kunne sige noget om, hvor vi måske bevæger os hen, hvis 

denne ledelsesform breder sig. Det er virksomheder, hvor vidensarbejderens præstationer 

måles på individniveau. Vidensarbejderen er karakteriseret ved, at han/hun i vidt omfang selv 

definerer sine arbejdsopgaver, og hvordan disse skal udføres. Der er tale om engagerede 

medarbejdere, der selv kan bestemme, hvordan de vil udfylde deres rolle som medarbejder 

og selv kan definere, hvordan de bedst tjener virksomheden indenfor dens givne rammer37. 

Arbejdet på hospitaler har det fællestræk med vidensarbejdet, at mange sundhedsprofessio-

nelle også er drevet af engagement38. En forudsætning for organisering af arbejdet omkring 

medarbejdernes engagement er, at den enkelte på den ene side afstår fra retten til egen-

hændigt at definere sine egne mål, men samtidig tilbydes selvrealiseringsmuligheder inden 

for organisationens fællesskab39. Som modsætning til denne fællesskabslogik står perfor-

mancemålingerne, hvor det, der betyder noget, er, om du performer. Gør du ikke det, ligger 

truslen om eksklusion af fællesskabet og lurer.  Skov peger på, at fællesskabslogikken og 

performancemålesystemer modarbejder hinanden og skaber splittelse for og i medarbejde-

ren40.  
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Skov definerer to former for performancemålinger: den udviklingsorienterede evaluering ver-

sus den ”objektiv” kontrollerende evaluering41. Den udviklingsorienterede evaluering er base-

ret på, at medarbejderen ønsker at levere det bedst mulige arbejde inden for rammen. Med-

arbejderen og lederen er sammen om et fælles projekt. Den ”objektive” kontrollerende evalu-

ering er derimod baseret på, at medarbejderen skal have udsigt til belønning eller straf for at 

levere et godt stykke arbejde. En ”noget for noget” logik, hvor dårlig performance kan have 

den konsekvens, at lederen fyrer medarbejderen. Der er fokus på evalueringsresultatet, 

mens den udviklingsorienterede evaluering har fokus på processen. Den udviklingsoriente-

rede evaluering handler ikke om at placere medarbejderen på en objektiv skala over arbejds-

indsatser eller at placere hende i forhold til hendes kollegaer, men om at løfte og udvikle 

hende fra sit eget udgangspunkt. Jakob Skov mener, at den ”objektive” kontrollerende evalu-

ering kan skabe manglende tillid mellem medarbejder og virksomhed42. Denne tilgang byg-

ger ifølge Skov på en forestilling om, at mennesket har modvilje mod at gøre det, hun gør, og 

at adfærd derfor et nødt til at bygge på incitamenter i form af belønning og straf. Medarbejde-

rens motivation ligger i trangen til anerkendelse og frygten for ikke at være god nok og risi-

koen for straf.  

Ivar Friis peger på, at præstationsmålinger kan anvendes til at regulere adfærd, således at 

de personer, der måles, handler i overensstemmelse med organisationens målsætninger. 

Det er dog en forudsætning, for at præstationsmålinger kan være adfærdsregulerende, at 

målene er komplette. Komplethed vil i denne sammenhæng sige, at der skal være sammen-

hæng mellem præstationsmålet og organisationens målsætninger. Er der ikke denne sam-

menhæng kan det skyldes, at de ansatte bevidst manipulerer med præstationsmålene (et 

motivationsproblem), fordi de ansatte har andre interesser end organisationens ledelse. Mo-

tivationsproblemer kan løses ved hjælp af kontrol og incitamenter. Det kan også skyldes, at 

præstationsmålene ikke afspejler virksomhedens målsætning (et koordinationsproblem), 

hvilket giver udslag i at ”man får, hvad man måler”. Koordinationsproblemer kan løses gen-

nem bedre kommunikation43.  

Friis peger på, at præstationsmålinger kan virke adfærdsregulerende gennem offentliggørel-

se. Som eksempel nævner han sundhedskvalitet.dk, der indeholder en række forskellige 

nøgletal fra landets sygehuse herunder resultater fra udvalgte spørgsmål i LUP44. Resulta-

terne af LUP bliver også offentliggjort selvstændigt både på afdelingsniveau og aggregeret 
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på hospitals-, regions- og landsplan. Præstationsmålinger kan også virke adfærdsreguleren-

de, hvis de er med til at øge de ansattes fornemmelse for kompetence, autonomi og relatio-

ner. Det vil vi vende tilbage til i afsnittet om motivation. Endelig peger Friis på, at præstati-

onsmålinger kan virke adfærdsregulerende, hvis der er social anseelse og prestige bundet 

op på målingerne. 

Opsamling 

Performance Management er en proces, hvor data om performance indsamles og vurderes, 

og der efterfølgende iværksættes initiativer for at skabe forbedringer. Som ledelsesredskab 

kan performance information kvalificere lederens beslutningstagning, idet beslutninger kan 

træffes på baggrund af viden om, hvilke dele af organisationen eller hvilke personer, der per-

former godt eller mindre godt. Ifølge Performance Management teorien kan ledere bruge 

information om performance til at styre og kontrollere medarbejderes adfærd, men også til at 

udvikle organisationen gennem læring. 

Resultater af performance målinger kan medvirke til at regulere adfærd, hvis resultaterne 

offentliggøres, hvis de opfylder psykologiske behov hos medarbejderne, eller hvis gode re-

sultater giver social anseelse og prestige. Det er dog en forudsætning, at der er en sammen-

hæng mellem det, der måles på og organisationens målsætninger.  

En anden måde at se på performance målinger er at opdele dem i udviklingsorienterede eller 

objektivt kontrollerende. Den udviklingsorienterede tager udgangspunkt i, at medarbejdere 

gerne vil yde en god indsats, hvis de har mulighed for at realisere sig selv gennem jobbet 

som en del af et fællesskab. I den objektivt kontrollerende er det udsigten til belønning eller 

straf, der har betydning for medarbejderens indsats, og kontrollen kan skabe mistillid mellem 

leder og medarbejder. 

I vores analyse vil vi undersøge, hvordan direktører og ledere på de to hospitaler anvender 

performance management som et ledelsesredskab, og hvilke konsekvenser det har for med-

arbejdernes motivation. 
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KAPITEL 4: Teori om motivation  

Motivation af fagprofessionelle 

Indledning 

Ifølge Helle H. Hein skal forskellige typer af medarbejdere ledes forskelligt for at sikre, at 

medarbejdernes potentiale kan realiseres fuldt ud. Vi vil i dette afsnit beskrive, hvad der iføl-

ge Helle H. Hein skal til for at lede og motivere højt specialiserede kreative medarbejdere, en 

gruppe som fagprofessionelle herunder sygeplejersker udgør en væsentlig del af. For fagpro-

fessionelle er selve professionen i sig selv en stærk driver for engagementet, og autonomi er 

en grundlæggende værdi i stærkt professionsbaserede miljøer45. Mange sygeplejersker har 

valgt erhvervet, fordi de gerne vil gøre en forskel ved at hjælpe andre46, og det har betydning 

for måde de motiveres på. 

Motivation kan ifølge Helle H. Hein betyde, at man er i en særlig psykologisk eller emotionel 

tilstand; en tilstand som er vigtig, når man har med højt specialiserede kreative medarbejde-

re at gøre, for det er i denne tilstand, de yder deres ypperste. Tilstanden af at være motiveret 

er drivkraften. Når vi i vores problemformulering fokuserer på, hvordan ledere påvirker med-

arbejderes motivation, er vi interesserede i at undersøge, hvordan ledere kan bringe medar-

bejderne i tilstanden af motivation. 

Fire arketyper 

Helle H. Heins teori er baseret på fire forskellige arketyper af medarbejdere. Det, der adskil-

ler de fire typer, er villigheden til at bringe ofre, i form af den mentale energi medarbejderen 

vil investere i sit arbejde, og i hvor høj grad medarbejderen er villig til at kæmpe for det, hun 

tror på47.    

De fire arketyper for højtspecialiserede kreative medarbejdere er: 

 

 Primadonnaen 

 Præstations-tripperen 

 Pragmatikeren 

 Lønmodtageren 
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Viden om, hvilken arketype den enkelte medarbejder tilhører, kan bruges til at forstå, hvad 

det er, der motiverer den enkelte, og dermed også, hvordan en leder kan fremme eller be-

grænse medarbejderens motivation.  

Primadonnaen beskrives som en medarbejder, der arbejder for en højere sags tjeneste og 

ofte er motiveret af en kaldstanke, hvor ønsket er at ”gøre en forskel” for f.eks. en patient 

eller en kunde. Der er en indre motivation, som styrer primadonnaens arbejde. Primadonna-

en søger efter mening og arbejder og lever efter et særligt værdisæt. Kaldet er en grundlæg-

gende drivkraft for primadonnaer, men det, der får primadonnaer til at handle i dagligdagen, 

er søgen efter tre tilstande: kick, flow og identitet.   

Kick’et opstår oftest, når primadonnaen oplever en særlig kontakt med dem, hun gerne vil 

gøre en forskel for, fordi hendes arbejde giver mening for dem. Det kan f.eks. være sygeple-

jersken, der oplever at have hjulpet en patient til at mestre eller overleve sin sygdom. Flow er 

en følelse, som primadonnaen oplever, når hun er meget fordybet i at løse en kompleks op-

gave, hvor hun til fulde udnytter sine kompetencer. Vejen til flow kan være frustrerende, net-

op fordi medarbejderen er helt derude, hvor hun virkelig skal bruge sig selv fuldt ud. Den 

tredje tilstand identitet opstår, når primadonnaens professionelle og personlige værdier smel-

ter sammen. Derved bliver arbejdet en kilde til identitetsskabelse, og det er afgørende for 

motivationen, at primadonnaen kan spejle personlige værdier i organisationen og organisati-

onens værdisæt. 

Lederen kan ikke direkte bringe primadonnaen i de tre tilstande – kick, flow og identitet, men 

lederen kan øge sandsynligheden for, at primadonnaen bringes i en eller flere af disse til-

stande, og lederen kan også let forhindre, at det sker. Lederen kan fremme tilstanden af mo-

tivation ved at udøve skærmende lederskab. Det indebærer, at lederen skal søge at reduce-

re faktorer, som primadonnaen opfatter som en direkte trussel mod faget. Det kan f.eks. væ-

re økonomi og managementlogik. Derudover skal lederen tilstræbe ”autentic alignment”, hvil-

ket er en idealtilstand, hvor følgende tre ting går op i en højere enhed48: 

 Rammer og ressourcer til at udføre arbejdet 

 Faglige værdier og idealer 

 Krav og forventninger, der stilles til arbejdet udefra 
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Når primadonnaen oplever ”authentic alignment”, har hun de bedste muligheder for at udøve 

sit kald, og hendes motivation er dermed i top. Hvis primadonnaen oplever at skulle gå på 

kompromis med sine faglige værdier og idealer, kan det medføre stress og demotivation. 

Der er to typer af præstations-trippere – den ekstroverte og den introverte. Den ekstroverte 

præstations-tripper er primært styret af at præstere og være anerkendt inden for sit område, 

særlig godt er det, hvis omgivelserne offentligt bemærker præstationen. Den ekstroverte 

præstations-trippers motivationsfaktorer knytter sig til motivation som præstation, som kan 

give den ekstroverte præstations-tripper et kick og styrke hendes identitet. Den introverte 

præstations-tripper er også styret af at præstere og motiveres af at løse faglige problemstil-

linger. Drivkraften er lysten til at blive klogere. Den introverte præstations-tripper søger også 

oplevelsen af flow og får et kick, når hun løser en faglig udfordring. Den væsentligste forskel 

på de to typer præstations-trippere er, at den ekstroverte primært er yderstyret, og den intro-

verte er indrestyret.  

Pragmatikeren sætter en ære i at gøre et godt stykke arbejde og at have et socialt tilhørs-

forhold, men har behov for balance mellem arbejds- og privatliv. Pragmatikerens motivations-

faktorer knytter sig til motivation gennem work-life balance, identitet, oplevelse af retfærdig-

hed. Pragmatikeren kan også få kick og opleve flow.  

Den sidste arketype, lønmodtageren, går primært på arbejde for at tjene penge, som 

han/hun kan bruge i sit privatliv. Lønmodtagerens motivationsfaktorer knytter dig derfor til 

motivation som en positiv bidrags-belønnings-balance og en oplevelse af retfærdighed. Der 

er dog ikke mange, der er lønmodtagere af natur.  

De forskellige arketyper er ikke statiske, medarbejderen kan bevæge sig i de forskellige ty-

per, men oftest ændres den grundlæggende natur/motivationsprofil ikke. Hvis en medarbej-

der ikke har udsigt til at få dækket et behov på et givent niveau, regredierer medarbejderen 

og begynder at fokusere på behov på lavere niveauer. En medarbejder, der er primadonna af 

natur, kan således i visse situationer regrediere og begynde at agere som pragmatiker eller 

lønmodtager og begynde at fokusere på ellers ubetydelige ting i forhold til medarbejderens 

motivation49. Regrediering kan dog også skyldes, at medarbejderen bevidst har behov for at 

fokusere på lavere liggende behov for at holde ”pause”.    

Helle H. Hein rejser spørgsmålet om, hvordan en leder kan agere, når der er behov for for-

skellige strategier for at lede forskellige typer af medarbejdere. En mulighed kan være at ba-
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sere lederskabet på en primadonna-ledelsesstrategi. Præstations-trippere og pragmatikere 

tager ikke skade af at blive ledet som primadonnaer. Lønmodtageren vil derimod som regel 

reagere negativt på at blive ledet som primadonna, men det gælder kun det fåtal, der er løn-

modtagere af natur50.  

Opsamling  

Ifølge Helle H. Hein er mange sygeplejersker primadonnaer, som ønsker at gøre en forskel 

gennem deres arbejde. De er drevet af et ønske om at opnå en tilstand af kick, flow eller 

identitet, og det er søgen efter disse tilstande af motivation, der driver primadonnaer. Motiva-

tion er således en tilstand, men også den drivkraft, der fører til tilstanden. Lederens redskab 

til at fremme disse tilstande og herigennem motivere primadonnaen er at udøve et skær-

mende lederskab og reducere faktorer, som primadonnaen opfatter som en trussel mod fa-

get. Derudover kan lederen fremme primadonnaens motivation ved at sikre en god balance 

mellem rammer og ressourcer til at udføre arbejdet, primadonnaens faglige værdier og idea-

ler samt de krav og forventninger, der fra lederens side stilles til arbejdets udførelse. Dermed 

øger lederen muligheden for, at primadonnaen kan udøve sit kald. Hvis lederen ikke gør det-

te, så kan primadonnaen blive demotiveret. 

Vi har også beskrevet tre andre arketyper af medarbejdere, og hver typer har sin særlige 

motivationsprofil. Udfordringen for en leder er dermed at vide, hvilken arketype der bedst 

karakteriserer den enkelte medarbejder og lede medarbejderen i forhold til hans eller hendes 

profil. Helle H. Hein mener, at ledere kan basere lederskabet på en primadonna-

ledelsesstrategi, da præstationstrippere og pragmatikere ikke tager skade af at blive ledet 

som primadonnaer og kun få medarbejdere er lønmodtagere af natur. Ledes primadonnaen 

ikke på en måde, der passer til hendes motivationsprofil, kan hun blive frustreret og begynde 

at agere som pragmatiker eller lønmodtager, og derved yder hun ikke sit bedste.  

I det følgende afsnit vil vi uddybe, hvordan ledere kan påvirke medarbejderes motivation med 

udgangspunkt i en opdeling af i indre og ydre motivation. Vi vil også gå mere i dybden med, 

hvordan medarbejdernes selvbestemmelse kan understøttes.  
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Indre og ydre motivation 

Indledning 

Som nævnt indledningsvist har vi taget udgangspunkt i, at der et behov for, at medarbejder-

ne på Region Hovedstadens hospitaler skal ændre deres adfærd i kontakten med patienter, 

hvis hospitalerne skal imødekomme målet med en at have patienten i centrum. Vi vil i det 

følgende afsnit undersøge, hvordan motivation kan forstås, men også hvilken rolle motivation 

spiller i forhold til adfærdsændringer, og hvilken påvirkning forskellige ledelsesredskaber har 

på medarbejderens motivation.  

Der er findes mange forskellige teoretiske definitioner af, hvad motivation er, og i praksis 

anvendes begrebet også på forskellige måder. Ifølge Ryan og Deci betyder motivation – ”..to 

be moved to do something”51 – altså at ”blive bevæget” til at gøre noget. I forhold til vores 

cases, er det medarbejderne, der skal bevæges eller motiveres til at gøre noget anderledes, 

og vi er interesserede i at finde ud af, hvordan denne bevægelse kan finde sted, og hvem der 

kan sætte bevægelsen i gang. Motivation kan ifølge flere teoretikere opdeles i  intrinsic og 

extrinsic motivation. 

Intrinsic motivation 

Intrinsic motivation defineres af Frey som, at man gør noget fordi, der er en iboende tilfreds-

stillelse i at gøre det ”noget”52. Begrebet stammer fra den socialpsykologiske teori. Man gør 

noget, fordi det er sjovt eller udfordrende – mere end fordi man får en belønning, præmie 

eller fordi der er et pres. Det vil sige, at man gør noget for den indre tilfredsstillelse. Intrinsic 

motivation kan knyttes til aktivitetens flow eller til et selvvalgt mål, f.eks. at bestige et bjerg. 

En indre motivation kommer altså indefra medarbejderen selv, men kan også eksistere i en 

relation mellem medarbejdere og en aktivitet, hvor selve aktiviteten er spændende, og man 

opnår en tilfredsstillelse af aktiviteten – og dermed en indre motivation53.  

Psykologisk forskning har knyttet den indre motivation sammen med spontanitet og kreativi-

tet54. En medarbejders indre motivation kan således hænge sammen med en glæde ved at 

løse en spændende eller udfordrende opgave eller det at indgå i en positiv relation med kol-

legaer, overordnet eller f.eks. patienter. Indre motivation er svær at ændre og har den ulem-

pe, at medarbejdere, der udelukkende er indre motiverede, kan være svære at styre for en 

leder, da lederen kan have svært ved at analysere og kontrollere den indre motivation. Ifølge 
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Osterloh og Frey er det nødvendigt at have medarbejdere, som er styret af en indre motivati-

on, når arbejdet kræver kreativitet55. Kreativitet kan f.eks. være nødvendigt, hvis arbejdet 

kræver, at medarbejderen skal tilpasse ydelserne til den enkelte kunde. 

Hvad fremmer og hæmmer intrinsic motivation? 

Feedback, kommunikation, begivenheder og organisering, som fremmer følelsen af kompe-

tence under en given opgave, kan styrke den indre motivation for selve opgaven, fordi det 

tilfredsstiller det basale psykologiske behov for kompetence. Optimale udfordringer og positiv 

performance feedback styrker den indre motivation, hvorimod negativ performance feedback 

mindsker den56. Når en leder anerkender en god indsats, som en medarbejder har ydet, kan 

det således styrke medarbejderes indre motivation.  

Følelsen af kompetence kan altså også styrke den indre motivation, men følelsen skal være 

ledsaget af en form for autonomi. Medarbejderen har behov for at opleve selvbestemmelse, 

hvis den indre motivation skal vedblive. Medarbejderen har således behov for både at have 

følelsen af kompetence, men også autonomi. Frihed til at vælge og muligheden for selvsty-

ring styrker ligeledes den indre motivation, da det giver mulighed for en større grad af selv-

stændighedsfølelse57. 

Ydre motivationsfaktorer så som belønninger, trusler, deadlines, kontrol, performance målin-

ger, og konkurrencer kan underminere den indre motivation, idet mennesket vil føle sig kon-

trolleret, og der vil opstå mistillid58. Alle de nævnte ydre motivationsfaktorer kan have den 

effekt, at de mindsker bevægelsen hen imod den indre motivation, alt afhængig af om de 

opfattes som understøttende eller kontrollerende af den enkelte. 

Extrinsic motivation 

Extrinsic motivation er det modsatte af intrinsic motivation. Extrinsic motivation (ydre motiva-

tion) defineres som, at man gør noget, fordi man opnår eller får belønning af en eller anden 

art. Belønningen kan f.eks. være berømmelse, en præmie eller en anden instrumentel værdi. 

Extrinsic motivation kan også opstå, fordi man ønsker at undgå en ydre trussel, f.eks. fyring, 

en sanktion eller ordrer om at performe på en given måde. Man bliver ydre motiveret, hvis 

man er i stand til at opnå behovstilfredsstillelse indirekte især ved belønning, hvilket ofte er 
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årsagen til, at nogle virksomheder sammenkæder medarbejdernes belønningsmotiver med 

virksomhedens mål gennem et pay-for-performance system59.  

Michael Bech og Kjeld Møller Pedersen beskriver i artiklen ”Not just for the money”, at inci-

tamenter og incitamentstyring er kommet til at spille en større rolle i det danske sygehusvæ-

sen end tidligere. Formålet med incitamentstyring, især den økonomiske, er at forbedre drif-

ten af sygehusene. Incitamentstænkningen er baseret på, at ændrede incitamenter fører til 

ændret motivation, som fører til ændret adfærd og dermed ændrede resultater. Risikoen ved 

den øgede brug af økonomiske incitamenter kan være at medarbejderens indre motivation 

fortrænges60. Det hænger sammen med det, Frey kalder ”crowding effekten”. Ifølge Osterloh 

og Frey er ydre motivation godt, når arbejdet er præget af rutiner, og når performance er 

nem at måle. Forskning viser, at når medarbejdere ikke har eller kun er mindre indre motive-

rede, så styrkes performance og den ydre motivation resulterer i mere effekt61. Medarbejde-

ren tilfredsstilles altså ikke af selve aktiviteten, men af de ydre incitamenter, som aktiviteten 

er forbundet med. De eksterne incitamenter kan dog påvirke eller fortrænge medarbejderens 

indre motivation i større eller mindre grad - Ryan og Deci opererer med et kontinuum – se 

afsnit om self-determination-theory.   

Crowding in 

Crowding in fænomenet er en betegnelse for, at medarbejderens indre motivation påvirkes 

positivt af ydre incitamentsfaktorer. Hvis de ydre incitamentsfaktorer påvirker medarbejde-

rens motivation positivt, vil der opstå synergi mellem den indre motivation og den ydre på-

virkning – og således styrkes den indre motivation, og deraf følger en ændret adfærd62. Dette 

medfører en forbedret og forstærket performance. Medarbejderens selvbestemmelse styr-

kes, da medarbejderen føler, at han/hun har frihed til at vælge hvilke opgaver, der skal laves. 

Den ydre incitamentsfaktor kan desuden signalere anerkendelse af medarbejderens indre 

motivation, og dermed styrkes medarbejderens selvagtelse63. 

Crowding out 

Crowding out fænomenet er en betegnelse for, at medarbejdernes indre motivation, den in-

dre drivkraft til at udføre sit arbejde, påvirkes negativt af ydre incitamentsfaktorer som f.eks. 

belønning, kontrol eller bonusordning. Crowding out fænomenet opstår, når medarbejderen 

opfatter en ydre påvirkning, som en begrænsning i medarbejderens selvbestemmelsesret, 
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idet denne ret mindskes og den indre motivation bliver erstattet af ydre kontrol64. Kontrollen 

er skiftet fra en indre egen kontrol til en ydre kontrol. Den ydre incitamentsfaktor kan signale-

re en manglende anerkendelse af medarbejderens indre motivation, og som deraf følger en 

svækket selvagtelse. 

Dette kan resultere i, at der oparbejdes en kultur, hvor medarbejderen alene vil yde en ind-

sats, hvis denne eksterne ydelse er til stede, hvilket vil sige, at den indre motivation ved ar-

bejdet i sig selv undermineres; medarbejderen demotiveres og arbejdsindsatsten kan mind-

skes65.  

Crowding out fænomenet kan også opstå, hvis en udefra kommende intervention kræver en 

bestemt adfærd hos medarbejderen, og medarbejderens adfærd anses for at være utilfreds-

stillende; den indre motivation hos medarbejderen anerkendes ikke. Dette medfører at med-

arbejderens indre motivation undermineres – crowder out66.  

Crowding effekten 

Frey læner sig som sagt op ad socialpsykologien for at forklare, hvornår crowding in og out 

forekommer. Han beskriver, at der er to forskellige processer hos medarbejdere, som påvir-

ker den indre motivation. Det kan for det første være svækket eller styrket selvbestemmelse 

eller for det andet svækket eller styrket selvagtelse. Det skal dog bemærkes, at det er med-

arbejderens individuelle opfattelse af, hvilke incitamentsfaktorer, der hos den enkelte opfat-

tes som understøttende eller kontrollerende for medarbejderens indre motivation. Det vil si-

ge, at hvad der opfattes som understøttende hos den ene, kan hos den anden opfattes som 

kontrollerende. Ifølge Frey er medarbejdere både ydre og indre motiveret. Den adfærd en 

medarbejder viser i forhold til en given opgave kan sagtens både være motiveret af indre og 

ydre faktorer samtidigt. Frey mener også, at det er opfattelsen af en intervention – om den 

bliver opfattet som understøttende eller kontrollerende – der afgør crowding effekten – om 

den har en positiv eller en negativ effekt på den indre motivation67. Ifølge crowding teorien 

hænger den ydre påvirkning af medarbejderens indre motivation, altså sammen med medar-

bejderens opfattelse af den ydre påvirkning. Derfor har vi i vores interviews spurgt medarbej-

derne om, hvordan de oplever ydre interventioner fra deres ledere. 
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Self-Determination Theory (SDT) 

Ifølge Ryan og Deci er det centralt at se på, hvad der motiverer til værdi og selvregulering i 

forhold til givne opgaver, så individet tager reguleringen/incitamentet til sig. De benytter sig af 

self-determination-teorien til at beskrive, hvad der fremmer internalisering68. Ryan og Deci 

opererer, som nævnt med et kontinuum, idet mennesket ved en ydre motiveret adfærd kan 

opleve modstand og manglende interesse, men også kan opleve en velvilje, som indikerer 

en indre accept af et ydre incitament. Dette illustrerer, at der i forhold til ydre motivation er 

flere forskellige ydre motivationstilstande – se figur nedenfor. 

 

     OVERSIGT OVER FORSKELLIGE MOTIVATIONSTILSTANDE 

       IKKE SELVBESTEMMELSE                                                        SELVBESTEMMELSE 

 

Egen model – frit efter Ryan og Deci og Lene Holm Pedersen
69

, KORA 

Kontinuummet spænder fra ikke motiveret (amotivation) over extrinsic motivation til intrinsic 

motivation. Under extrinsic motivation findes fire motivationsformer; ekstern motivation (ex-

ternal regulation), delvis ekstern motivation (introjected regulation), delvis intern motivation 

(identified regulation) og intern motivation (intergrated regulation). I ”ekstern motivation” er 

medarbejderens adfærd styret af ydre regulering, og medarbejderen vil opleve en meget stor 
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grad af ydre kontrol. I den anden ende af kontinuummet ligger intern motivation, som er den 

form for ydre motivation, hvor adfærden er styret af en indre regulering. Her vil medarbejde-

ren have en oplevelse af selvbestemmelse og oplever ikke kontrol. Der er en overensstem-

melse mellem medarbejderens egne mål og værdier og det ydre mål. Det er i særlig grad 

disse fire motivationsformer, som er en del af internaliseringsprocessen. Det er i mellem 

yderpunkterne medarbejderen kan have en oplevelse, der spænder fra modvilje til en passiv 

medvirken, til en iboende tilfredsstillelse og personligt engagement i opgaven70.   

Internalisering og integrering 

Når en medarbejder udsættes for ydre incitamenter, vil hun forsøge at omforme påvirknin-

gen, så hun føler selv-bestemmelse, når en regulering følges. Internalisering er altså den 

proces, hvor medarbejderen tager en ydre regulering af adfærden til sig71. Integrering beteg-

ner en proces, hvor en medarbejder internaliserer en regulering, som sin egen, i disse tilfæl-

de oplever medarbejderen, at reguleringen er i overensstemmelse med hendes egne værdi-

er72. Internalisering og integrering af ydre reguleringer skal forstås som, at en medarbejder 

regulerer sin adfærd, så den er i overensstemmelse med den ydre regulering, og værdierne 

knyttet til denne regulering.  

Mennesker har ifølge Ryan og Deci tre behov, som de søger at få opfyldt for at føle udvikling 

og trivsel, og en større grad af indre motivation. Det drejer sig om: Autonomi, kompetence og 

relationel tilknytning. Graden af opfyldelse af disse behov stimulerer medarbejderens indre 

motivation73. Hvor meget en medarbejder er indre motiveret efter en ydre påvirkning afhæn-

ger af, hvor meget den ydre påvirkning opfylder de tre basale behov. Hvis den ydre påvirk-

ning fremmer medarbejderens følelse af at have autonomi, være kompetent og have en rela-

tionel tilknytning til sine omgivelser i de aktiviteter, der udføres, vil medarbejderen internalise-

re den ydre påvirkning og dermed blive mere indre motiveret.  

Hvis det omvendte er tilfældet, at den ydre påvirkning forhindrer opfyldelsen af de tre behov, 

så vil medarbejderen ikke internalisere den ydre påvirkning – og vil derfor føle mindre ”self-

determination”, og dermed være mindre indre motiveret. Opfattes en ydre påvirkning således 

som kontrollerende, kan medarbejderen opleve en reduceret mulighed for at have autonomi, 

kompetence og relationel tilknytning, og den indre motivation crowder out. Opleves den ydre 

påvirkning som understøttende, kan medarbejderen opleve, at påvirkningen fremmer mulig-
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heden for autonomi, kompetence og tilknytning. Dermed stimuleres medarbejderens indre 

motivation, crowder in, og dette fører som sagt til bedre velbefindende.   

Da de ydre motivationsfaktorer, ifølge Ryan og Deci, opfattes individuelt, varierer det også, 

om mennesket opfatter ydre motivationsfaktorer som kontrollerende eller selvbestemmende. 

Internaliseringen hen mod en indre motivation, og dermed oplevelsen af mere selvbestem-

melse, afhænger altså af oplevelsen af de tre psykologiske behov: 

 Autonomi 

 Kompetence 

 Relationer 

Når medarbejderen bevæger sig hen mod en indre motivation, og der sker en opfyldelse af 

de tre behov kan dette aflede en positiv adfærd, hvor medarbejderen er mere engageret, 

bedrer egen præstation og har større psykisk velbefindende74.  

Relationer 

Ifølge Deci og Ryan er det vigtigt at facilitere en form for tilhørsforhold og kontakt til en grup-

pe, skabe en kultur hvor der er mål, eller som selvbestemmelsesteorien siger – et relationelt 

forhold, en følelse af at føle sig forbundet med andre og fællesskabet75. Ryan og Deci kom-

mer med et eksempel: Hvis læreren i en skoleklasse respekterer, støtter og har omsorg for 

eleverne, vil de være mere villige til at acceptere de værdier, skolen har, og der vil være en 

større grad af internalisering af skolerelateret regulerende adfærd. Årsagen til at medarbej-

dere udviser en villig adfærd er, at de føler sig værdsat og føler et tilhørsforhold til betyd-

ningsfulde andre – om dette er familie, et samfund eller en gruppe.  

Kompetence 

Ifølge Ryan og Deci skal medarbejderne have en oplevelse af at føle sig kompetente – en 

oplevelse af at føle sig dygtige og lave et godt stykke arbejde. Medarbejderne skal kunne 

forstå og have de relevante færdigheder for at kunne have succes med at internalisere en 

ydre påvirkning.  

Autonomi 

Det sidste psykologiske behov som Ryan og Deci henviser til, som har betydning for, hvor 

meget en ydre påvirkning internaliseres, er oplevelsen af autonomi. Dette behov er ifølge 

Ryan og Deci et kritisk element – fornemmelsen af at være ”herre i eget hus” og kunne tilret-
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telægge sit arbejde er afgørende for, hvorvidt den ydre påvirkning bliver integreret og inter-

naliseret eller blot opfattet som kontrol76.   

Spill-over begrebet 

Spill-over effekten kan forekomme, hvis den ydre påvirkning ikke omfatter alle de opgaver, 

der dækkes af den samme indre motivation. Det vil sige, at hvis en ydre intervention påvirker 

motivationen til en specifik opgave, kan en crowding effekt være, at motivationen til andre 

aktiviteter, som ikke er omfattet af den ydre intervention, også påvirkes. Dette betyder med 

andre ord, at effekten af en ydre intervention, kan være at den indre motivation til andre op-

gaver også påvirkes – crowder ud77. Frey nævner et eksempel med en dreng, der får beta-

ling for at slå græsplænen. Drengen mister den indre motivation for at hjælpe med græsslå-

ning, men mister også motivationen til at hjælpe med alt muligt andet husligt arbejde, hvis 

han ikke får betaling herfor. Selvom man fjerner det eksterne incitamentet, kan man risikere, 

at den indre motivation ikke kommer tilbage i samme niveau som tidligere. 

Opsamling  

Ud fra ovenstående kan vi uddrage, at der er forskellige grader af motivation, og den afledte 

effekt af en ydre påvirkning kan medføre forskellige reaktioner. Medarbejdere reagerer ikke 

ens på påvirkninger, og ifølge Ryan og Deci afhænger opfattelsen af en ydre påvirkning af, 

om medarbejderen oplever, at påvirkningen er understøttende eller kontrollerende. Ifølge 

teorien kan medarbejdere være intrinsic motiveret. Medarbejderen motiveres, fordi det i sig 

selv er en indre tilfredsstillelse, sjovt eller udfordrende. Den indre motivation kan også eksi-

stere i en relation mellem medarbejderen og en aktivitet. Den indre motivation kan styrkes, 

ved at medarbejderen har oplevelse af kompetence, autonomi og relationer.  

Medarbejdere kan også være extrinsic motiveret. Medarbejderen motiveres, fordi der er en 

ydre påvirkning i form af en trussel, kontrol eller belønning, som medfører en ændret adfærd. 

Ydre påvirkninger kan dog også fortrænge eller mindske medarbejderens indre motivation i 

større eller mindre grad.  

Medarbejdere kan crowde in eller out, når de påvirkes af ydre faktorer. Når medarbejderen 

crowder in, er medarbejderens indre motivation påvirket positivt, og dette medfører en for-

bedret og forstærket performance. Den ydre påvirkning opleves som understøttende for 

medarbejderens motivation. Når medarbejderen crowder out, påvirkes medarbejderens indre 

motivation negativt, og medarbejderen vil føle mindre selvbestemmelse og føle mere kontrol. 

                                                
76 Ryan og Deci (2000): Intrinsic and extrinsic motivations, s. 63 - 64 
77

 Frey (1994): How Intrinsic motivation is crowded out and in, s. 348 - 349 



37 
 

Dette kan føre til en svækket selvagtelse. Det vil sige, at når en indskrænkning i oplevelsen 

af kompetence, autonomi og relation ses det som et udtryk for mistillid eller kontrol, og kan 

der forventes en crowding-out effekt. Hvis medarbejderne derimod oplever en forøgelse af 

kompetence, relation og autonomi vil der ske en crowding-in effekt. Medarbejdere motiveres 

dog forskelligt, og hvad der hos den ene opleves som understøttende, kan hos den anden 

opleves som kontrollerende.  

Ryan og Deci anvender en self-determination teori til at belyse, hvad der fremmer en interna-

lisering, og hvad der kan ske, når medarbejdere udsættes for ydre påvirkninger, og dermed 

ændrer sin adfærd, så den er i overensstemmelse med den ydre regulering. Der sker altså 

en bevægelse fra en adfærd til en anden adfærd.  

De tre psykologiske behov – autonomi, kompetence og relationelt forhold, kan opfattes som 

tre motivationshåndtag dvs. redskaber, som en leder kan styrke for at påvirke medarbejde-

rens bevægelse hen mod en indre motivation. Anerkendelse, positiv performance feedback, 

de rette udfordringer, det at have en relation til en eller flere andre og føle selvbestemmelse 

kan styrke den indre motivation – og er redskaber en leder kan anvende for at styrke medar-

bejderens oplevelse af de tre psykologiske behov og dermed fremme en ændret adfærd. 

Derimod kan en ydre påvirkning, så som kontrol, konkurrencer og overvågning medføre 

mindsket indre motivation – men nogle medarbejdere kan internalisere og integrere sådanne 

påvirkninger. Ifølge teorien kan en leder således anvende forskellige redskaber til at fremme 

medarbejdernes motivation, så de ændrer adfærd. Ændringen kan komme til udtryk i forskel-

lige motivationstilstande afhængig af, hvordan medarbejderen opfatter den ydre påvirkning.    

Motivationsteorien giver os en forståelse af, hvordan den måde ledere anvender forskellige 

ledelsesredskaber kan påvirke medarbejderes indre og ydre motivation. De samme redska-

ber kan både fremme og begrænse medarbejderens motivation afhængig af, hvordan de 

opfattes af den enkelte medarbejder. I analyseafsnittet vil vi vende tilbage til, hvordan med-

arbejderne på de to hospitaler oplever forskellige ydre påvirkninger, og hvad det gør ved 

deres motivation. 
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KAPITEL 5: Analyse 

Indledning 

I de følgende kapitel vil vi analysere den empiriske undersøgelse, som vi har foretaget på 

henholdsvis Gentofte Hospital og Herlev Hospital og belyse, hvilke redskaber lederne på de 

to hospitaler anvender for at motivere medarbejderne. Derudover vil vi komme ind på, hvor-

dan medarbejderne oplever brugen af de forskellige ledelsesredskaber.  

Vi vil i første afsnit belyse, hvilken opfattelse ledere og medarbejdere har af Region Hoved-

stadens mål om, at patienten skal være i centrum og ud fra teorien om at have et fælles mål, 

analysere den indsamlede empiri. 

Dernæst vil vi belyse, hvilke ledelsesredskaber lederne på henholdsvis Gentofte og Herlev 

Hospital anvender for at fremme målet om, at patienten skal være i centrum og ud fra teori-

en, om ændring af en kultur og performance management analysere den indsamlede empiri. 

Til sidst vil vi i dette kapitel belyse, hvilken virkning de anvendte ledelsesredskaber har på 

medarbejdernes motivation og adfærd ud fra teorien om motivation af fagprofessionelle og 

indre og ydre motivation.  

Fælles forståelse af målet 

Vi vil i dette afsnit belyse og analysere, hvilken opfattelse henholdsvis ledere og medarbejde-

re har af Region Hovedstadens mål om, at patienten skal være i centrum. Vi har i interviewe-

ne spurgt direktører, ledere og medarbejdere om, hvad de forstår ved, at ”Patienten skal væ-

re i centrum”, for herigennem at få viden om, hvordan de hver især forstår denne regionale 

målsætning, og om medarbejderne har ”line of sight”. Vi har også undersøgt, om målet er 

blevet yderligere konkretiseret på hospitals- eller afdelingsniveau. Ifølge Boswell m.fl.78 er det 

en forudsætning for, at en organisation kan arbejde mod et fælles mål, at der er en fælles 

forståelse for målet, da dette også kan medføre, at organisationen opnår bedre resultater.  

Gentofte Hospital 

Direktøren på Gentofte Hospital lægger i sin forståelse af ”patienten skal være i centrum” 

vægt på, at patienten skal have en god faglig behandling, men samtidig også en god ople-

velse. De to dimensioner i dette søges signaleret gennem sloganet ”Godt behandlet”. Direk-

tøren fortæller:  
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”Hvis du har patienten i centrum, så er det, dét, der er centreret omkring patienten. Og det har 

både en faglig og en hel subjektiv dimension i sig. ”Har de fået en lige så god hofte, som de ville 

have fået et andet sted, med lige så få komplikationer”, men også ”har de oplevet, at alt det, som 

de selv kunne måle på er helt i særklasse for eksempel mad, rengøring og kommunikation,”. Det 

er patienten i centrum, for mig.”  

Direktøren påpeger, at hun synes, det er pinligt, at der er behov for at italesætte vigtigheden 

af at imødekomme patientens behov, fordi det burde være en selvfølgelighed, men hun me-

ner bestemt, at der er brug for det. 

På et spørgsmål om, hvorvidt hospitalet har defineret, hvad de forstår ved ”patienten i cen-

trum” svarer direktøren:  

”Jeg ved ikke, om vi i virkeligheden har formuleret det nok eksplicit. Jeg tror, vi er gode til at for-

mulere meget rundt omkring det. Ligegyldigt, hvad jeg går ud og siger, så taler jeg faktisk altid om 

patienter og patientoplevelser. Så på den måde gør vi meget ud af det.” 

Direktøren på Gentofte Hospital har en forventning om, at medarbejdernes adfærd er profes-

sionel i forhold til patienterne. Hospitalet har ikke defineret, hvad de forstår ved ”professionel 

adfærd”. Direktøren siger:  

”Nej, det har vi vel egentlig ikke. Altså, vi har ikke en standard som for eksempel: ”Du skal sige 

goddag, men du skal ikke sige det på den måde”, men vi har gjort meget ud af at give nogle ek-

sempler på, hvad der ikke er okay. Vi er hverken gået regelvejen eller standardiseringsvejen. Det 

er vi sådan set ikke. Vi har vel i virkeligheden meget ladet folks egen professionelle fortolkning af-

gøre, hvad god adfærd overfor patienterne er - i samspil med ledelserne. Jeg tror i virkeligheden, 

godt folk selv ved det.” 

Ifølge Boswell m.fl. er vigtigt at have et fælles mål og især, at medarbejderne kender til må-

let. Når medarbejderne kender og forstår det overordnede mål, vil de være mere tilbøjelige til 

at gøre det rigtige – set i forhold til målet – og organisationen vil opnå bedre resultater. Om-

vendt er det, som nævnt i kapitel 4, vigtigt for fagprofessionelle, at de har frihed til selv at 

bestemme, hvordan de skal udføre deres opgaver. Direktøren peger netop på, at hospitalet 

giver medarbejderne frihed på dette område i forventning om, at det er en del af deres fag-

lighed at optræde professionelt overfor patienterne. 

Den ledende oversygeplejerske på Gentofte Hospital lægger vægt på, at ”patienten skal væ-

re i centrum” handler om at tage udgangspunkt i den enkelte patients behov. Hun nævner 

vigtigheden af at afstemme forventninger med både patient og de pårørende, så patient, på-

rørende og medarbejdere har en fælles forståelse af, hvad det er, hospitalet kan tilbyde, og 
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hvordan det matcher patientens ønsker og behov. Den ledende oversygeplejerske fremhæ-

ver, at det er vigtigt, at medarbejderne har en høj faglighed og samtidig har et højt service-

gen og kan vise omsorg for andre.  

”… jo bedre uddannet man er, jo højere kompetencer man har på sit felt, jo mere overskud har du 

også til at kunne være sød og venlig. Og altså, jeg vil sige, de personlige kompetencer er også 

rigtige vigtige som sygeplejerske, synes jeg. At man er åben og mild og imødekommende på én 

eller anden måde og på den måde har en god udstråling og et imødekommende væsen.”  

Afdelingssygeplejersken fokuserer på afdelingens arbejde med at følge op på LUP-tallene. 

Hun har præsenteret medarbejderne for afdelingens tal, og hvad målet for forbedring er. Når 

vi spørger medarbejderne om deres forståelse af, at ”patienten skal være i centrum”, frem-

hæver flere af dem, som det første, at det betyder, at patientens behov ikke skal tilsidesæt-

tes på baggrund af standardprocedurer og dokumentationskrav. En af sygeplejerskerne si-

ger;  

”Altså, jeg tænker meget på, at vi skal passe på ikke at komme med alle vores screeningsskema-

er uden at se patienten som et menneske. Så vi går ind og siger: ”Nu skal du ernæringsscreenes. 

Det skal vi nemlig inden for 24 timer”. Men at vi møder dem, hvor de er. Så for eksempel, hvis de 

er meget forkvalmede, så gør vi det [ernæringsscreener] på et andet tidspunkt. Det der med ikke 

at blive for rigide, når der kommer så mange kvalitetskrav og dokumentationskrav.”  

En anden sygeplejersker giver ligeledes udtryk for vigtigheden af, at plejen tager udgangs-

punkt i patientens aktuelle behov:  

”Jeg tænker måske, at vores tilgang til patienten og vores behandling af patienten skal dreje sig 

om patienten og ikke skal være styret af nogen bestemte arbejdsgange, nogle bestemte struktu-

rer. At først gør man det ene, og så gør man det andet, og så gør man det tredje. Hvis det nu er 

den anden rækkefølge, som rammer patienten bedst. Det er sådan, jeg tænker det.” 

Sygeplejerskerne lægger vægt på at se patienten som et menneske og ikke bare som en 

sygdom:  

”En patient med en pneumoni er jo ikke bare en patient med en pneumoni [lungebetændelse], vel? 

Det kan jo være en yngre normal rask person. Det kan være en ældre svækket plejehjemsbeboer. Der 

kommer jo lynhurtigt en hel masse andre ting, som nødvendiggør, at vi sætter patienten i centrum, 

som nødvendiggør, at vi ser mennesket og de behov, der nu er. De tiltag sættes i værk ud fra patien-

ten og ikke ud fra diagnosen pneumoni.” 
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Herlev Hospital 

Direktøren på Herlev Hospital kobler ”patienten i centrum” til patienttilfredshed. Patienterne 

skal inddrages, og så skal man styrke patienten som menneske. Han nævner, at empower-

ment af patienterne er vigtigt ”at man prøver at gøre patienten til mindre patient, end patien-

ten egentlig er”. Direktøren nævner, at patienten ved udskrivelsen skal have haft en oplevel-

se af at have fået en faglig behandling, som var i top, men derudover også er blevet behand-

let som et menneske, der er viet opmærksomhed. 

Han lægger vægt på, at patienterne skal være inddragede i deres forløb, men også i plan-

lægning f.eks. af nybyggeri på hospitalet.  

Hospitalet er ved at revidere deres virksomhedsgrundlag, hvor overskriften handler om hel-

heden i patientforløb, og direktøren fortæller, at ”flow, patienttilfredshed og faglighed”, skal 

være hospitalets ”baggrundsmusik” – det er dette, hospitalet vil. Den ledende oversygeple-

jerske på Herlev Hospital siger, om det at have patienten i centrum, at patientforløbet skal 

aftales med patienten, og at det er vigtigt at afstemme forløbet med patienten:  

”Det er noget med, at når sygeplejerskerne modtager patienterne og afdækker, hvad det er for 

nogle plejebehov, de har, så er det at sætte patienten i centrum. Det er at blive enige med patien-

ten om, ”hvad er det så, du skal have hjælp med”, ”Hvad er det, jeg skal hjælpe dig med, hvad er 

det, du selv kan varetage, og hvilke mål har vi for din indlæggelse, og hvad skal vi nå sammen du 

og jeg?” Det er patientcentrering i hverdagen.”  

Oversygeplejersken betragter patientcentrering ud fra to vinkler. Den ene er en praktisk vin-

kel, som handler om, hvordan sygeplejerskerne skal have patienterne i centrum i deres ar-

bejde. Den anden vinkel er, at patienterne skal være involveret i planlægning på et mere 

overordnet niveau.  

Afdelingen har ikke et kodeks eller nedskrevne retningsliner for, hvad det vil sige, at have 

patienten i centrum, men oversygeplejersken refererer til, at afdelingen lige har udarbejdet et 

udkast til en vision.  

”Det er vel det første sted, hvor vi højt i organisationen siger, at vi vil have tilfredse patienter. Det vil vi 

være stolte af, at have nogle tilfredse patienter. Jeg tror, det er første gang, at vi har defineret det så 

entydigt, men derfra og til at fortælle om, hvad vi nu vil gøre, og hvordan vi vil gøre, der er vi stadig 

langt, langt fra.” 

Afdelingssygeplejersken på Herlev Hospital forstår det, at ”patienten skal være i centrum” 

som, at patienterne skal inddrages og deres forløb skal være i fokus.  
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”De rammer og ydelser, vi giver patienten, skal være fuldstændig velkvalificerede. Og man skal have 

fokus på at inddrage patienten i det forløb, vi har gang i.” 

 Afdelingssygeplejersken er bekendt med, at Region Hovedstaden har udarbejdet en kvali-

tetspolitik, men har ikke læst den.  

Når vi spørger sygeplejerskerne på Herlev Hospital, hvad de forstår ved, at ”patienten skal 

være i centrum” nævner flere, at patienten skal medinddrages, og at der skal tages individu-

elle hensyn. Flere peger også på, at patienten skal være informeret, og det skal både være 

mundtligt og skriftligt. En sygeplejerske siger:  

”Jeg hører det som en person og ikke en diagnose, sådan at det er hele personen, der skal be-

handles og tages hensyn til, og samspillet mellem kommune, og hvad laver vedkommende i sin 

fritid, og har han et arbejde, han skal tilbage til.” 

Der er ingen af sygeplejerskerne, der kender noget til en overordnet holdning eller et kodeks 

for, hvad det vil sige, at have patienten i centrum. Der er en enkelt sygeplejerske, der refere-

rer, at afdelingen for nyligt har udarbejdet en vision, og en anden sygeplejerske refererer til 

sygeplejeetiske retningslinjer79, og der nævnes også et værdigrundlag. En sygeplejerske 

synes dog, at der bør udarbejdes en fælles defineret holdning til, hvad der vil sige, at patien-

ten skal være i centrum.  

”Så har vi jo alle sammen en ensartet holdning til, hvad man gør. Det synes, jeg er vigtigt, fordi vi 

alle sammen synes, at patienten bør være i centrum. Så hvis der er nogen, der gør noget andet, 

så kan man sige ”orv – vi er enige om, at det er sådan her, vi gør.”  

Der er altså en af sygeplejerskerne, der finder det vigtigt, at der er en fælles forståelse, som 

Boswell m.fl. også peger på. Sygeplejerskerne udtrykker, at lederne forventer, at sygeplejer-

skerne skal sætte patienten i centrum ved at ringe hjem til pårørende, informere om planer 

og undersøgelser. Sygeplejerskerne oplever også en interesse fra hospitalets direktion for 

øget patientcentrering.  

Barrierer for at have patienten i centrum 

På begge hospitaler er der blandt medarbejderne enighed om, at en af barriererne for at ha-

ve patienten i centrum er travlhed og mangel på ressourcer. En af sygeplejerskerne siger: 

”Jeg tror ikke, at det der med, som begreb ”at have patienten i centrum”, at der er nogle, der kan 

sige noget imod, at det skal vi. Selvfølgelig skal vi det. Men når man rent fagligt bliver presset en 
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gang i mellem, så er der bare visse veje, man ikke går, man holder sig på hovedvejen, hvis man 

kan sige det sådan, fordi der ikke er tid eller ressourcer til at tage alle de her afstikkere.” 

Med afstikkere henviser hun til, at det tager ekstra tid, hvis hun f.eks. skal spørge til patien-

tens smerter eller i det hele taget, hvordan de har det. Det kræver, at sygeplejersken har tid 

til at lytte og være nærværende, og det kan være vanskeligt, når der er travlt. En anden sy-

geplejerske siger:   

”Jeg føler, at når jeg kommer ind til en patient, som har gjort i bukserne, fordi jeg ikke har kunnet 

komme ind noget før, så føler jeg, at jeg har fejlet, at jeg ikke har gjort mit arbejde godt nok. Selvom 

jeg ved, at jeg ville kunne have gjort det anderledes. Lidt frustrerende.”  

Sygeplejerskerne giver således udtryk for, at de kender ledestjernen, men de ved ikke, hvor-

dan de kommer hen til den. De ved godt, hvad den rigtige måde at handle på er, men flere af 

medarbejderne oplever, at deres mulighed for at handle på en måde, der sætte patienten i 

centrum, er begrænset af travlhed. 

Som en kommentar til, at medarbejderne kan opleve, at der kan være barrierer i forhold til at 

have en god dialog med patienterne, siger direktøren på Gentofte Hospital: 

 

 ”I virkeligheden kan du kommunikere dig ud af utrolig meget. Det med at tale pænt til folk, det ta-

ger ikke længere tid end at tale grimt til folk.” 

Oversygeplejersken på Gentofte Hospital anerkender medarbejdernes oplevelse af travlhed 

og siger,  

”Jamen, det er jo travlhed. Travlhed er jo det, personalet altid hiver ned. Og det må man anerken-

de, der er travlt, men vi er simpelthen nødt til at agere indenfor de rammer, og så er vi jo tilbage 

ved lederen igen, der skal sørge for, at der er nok mennesker i fremmøde, og at vi kigger på vores 

fremmøde i forhold til, hvornår patienterne kommer ind ad døren. Det er jo hele tiden det med at 

tilpasse omgivelserne og sætte rammerne.” 

Hun fremhæver hermed den ledelsesmæssige opgave, der ligger i at sikre, at der er de for-

nødne rammer for, at medarbejderne kan løse opgaverne. 
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Delkonklusion  

Når vi har spurgt direktører, ledere og medarbejdere på begge hospitaler om, hvad de forstår 

ved, at ”patienten skal være i centrum”, er der nogenlunde bred enighed om, at det handler 

om at tage udgangspunkt i patientens behov, hvilket også er et af punkterne i regionens ud-

dybning af, hvad der ligger i sætningen jf. kvalitetspolitikken. Derudover har interviewperso-

nerne nævnt forskellige ting, som de ligger i deres forståelse af regionens mål. En kondense-

ret udgave af interviewpersonernes udtalelser om ”patienten i centrum” er illustreret i neden-

stående figur.  

Oversigt over forståelse af målet om at patienten skal være i centrum 

 Gentofte Hospital Herlev Hospital 

Direktør Patienten skal have en god oplevelse og 

god service og være godt behandlet rent 

fagligt. 

Patienterne skal være tilfredse og de skal 

inddrages i eget forløb og i planlægning. 

Patienterne skal have faglig behandling i 

top og opleve at blive behandlet som et 

menneske, der er viet opmærksomhed. 

Ledende over-

sygeplejerske 

Den enkelte patients behov skal være 

udgangspunktet. 

Afstemning af forventninger ml. patient og 

personale. 

Patienterne skal inddrages i eget forløb. 

Afstemning af forventninger ml. patient og 

personale 

Afdelingssyge-

plejerske 

Patienterne skal være inddraget i eget 

forløb. 

 

Patienterne skal være inddraget i eget 

forløb. 

Rammer og ydelser til patienten skal være 

velkvalificerede. 

Medarbejdere Den enkelte patients behov skal være 

udgangspunktet. 

Se patienten som et menneske ikke bare 

en sygdom. 

Patienterne skal være inddraget i eget 

forløb – individuelle hensyn. 

Se patienten som et menneske ikke bare 

en sygdom. 

 

Regionen har fremhævet dét med at leve op til borgernes forventning om god service, som 

direktøren på Gentofte Hospital også ser som en væsentlig del af at have patienten i cen-

trum. Begge direktører fremhæver, at patienten ved udskrivelsen skal have haft en oplevelse 

af faglig behandling, der er i top. På begge hospitaler peger de ledende oversygeplejersker 

på, at det er vigtigt at afstemme forventninger med patienten. På Herlev Hospital nævner 

direktøren og en af lederne også den mere overordnede tilgang – at involvere patienter i 

planlægning og drift. Medarbejderne kobler meget til de ting, de ser, begrænser muligheden 

for at have patienten i centrum, nemlig standardiserede procedurer, dokumentationskrav og 

mangel på ressourcer. 
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På ingen af hospitalerne er der mere eksplicit formuleret en fælles forståelse af målet om, at 

”patienten skal være i centrum”. Det kunne f.eks. være i form af en lokal politik eller en stra-

tegi for implementering af målet, men som vi senere vil komme ind på, kommunikerer direk-

tører og ledere meget om emnet. I forhold til den kliniske del af medarbejdernes arbejde med 

at pleje og behandle patienterne giver de udtryk for, at der er mange eksplicitte krav og mål, 

de skal leve op til og dokumentere. Ser vi på krav og mål i forhold til at sikre, at patienterne 

får gode oplevelser og oplever at være i centrum, er kravene derimod ikke så entydigt formu-

leret fra ledelsens side. Det forventer ledelsen, at medarbejderne kan qua deres faglighed. Af 

interviewene fremgår det tydeligt, at alle – fra direktør til medarbejder – gerne vil have patien-

ten i centrum. Som beskrevet i afsnittet om at have fælles mål kan ledere ved at tydeliggøre 

et fælles mål motivere medarbejdere til at bevæge sig i samme retning, men det at have fæl-

les mål kan ikke alene bidrage til bedre resultater. Medarbejdernes motivation er også afgø-

rende, hvilket vi vil vende tilbage til i analysen af vores empiri.  

På begge hospitaler giver medarbejderne udtryk for, at ledelsen har skabt opmærksomhed 

omkring vigtigheden af, at patienterne er i centrum. Både ledelse og medarbejdere er enige 

om, at patienten skal være i centrum. Medarbejderne vil efter deres egne udsagn gerne kun-

ne sætte patienten i centrum, men de oplever, at det er vanskeligt, fordi de skal følge stan-

dardprocedurer, som ikke giver dem tid til at inddrage den enkelte patients individuelle be-

hov. Direktøren på Gentofte Hospital mener ikke, at det kræver mere tid at have en god dia-

log med patienterne og tale pænt til dem. Medarbejderne siger derimod, at de nogle gange 

er nødt til at lade være med at spørge til, hvordan patienterne har det, fordi de har for travlt til 

at lytte til patienterne og involvere sig. Set fra medarbejdernes synspunkt er der således nog-

le strukturelle barrierer, der begrænser deres muligheder for at sætte patienten i centrum og 

medinddrage patienten. 
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Ændring af kultur  

Indledning 

Begge direktører er inde på, at en kulturændring er nødvendig, hvis patienten i højere grad 

skal være i centrum. Direktøren på Gentofte Hospital nævner, at der gradvist er blevet op-

bygget nogle systemer i sundhedssektoren, som har fjernet den grundlæggende orientering 

hos medarbejderne i forhold til at gøre noget godt for patienterne. Derfor er der behov for en 

kulturændring, mener hun. På tilsvarende vis nævner direktøren på Herlev Hospital også 

behovet for en ændring af kulturen. På et spørgsmål om, hvad det er en ændring til, svarer 

han:  

”Det er først og fremmest at se patienten som et menneske. Det er jo ikke bare et objekt, der skal 

igennem systemet. Og det jeg oplever, det er, at vi har en meget stærk faglighed, og det skal vi 

også have. Altså, det er udgangspunktet for det hele. Det er, at fagligheden er i orden. Det skal 

der ikke være nogen tvivl om. Men det er ikke nok.” 

Som nævnt i kapitel 3 er kultur er et begreb med mange forskellige betydninger og fortolk-

ninger. Det er således ikke givet, at det er den samme forståelse, de to direktører lægger i 

begrebet. Det, der har relevans i forhold til vores problemstilling, er, at de begge mener, at 

der skal ske en ændring, en ændring der indebærer, at medarbejderne skal bevæges i en 

anden retning. 

I dette afsnit vil vi beskrive, hvilke indlejringsmekanismer direktørerne anvender i deres be-

stræbelser på at påvirke kulturen og derigennem medarbejdernes adfærd til at have patien-

ten i centrum. På baggrund af interviewene med ledere og medarbejdere vil vi også komme 

ind på, hvordan medarbejderne oplever direktørernes bestræbelser. Som nævnt i teoriafsnit-

tet har vi ikke studeret adfærden på de to hospitaler, og vi kan derfor ikke vurdere, hvilke 

grundlæggende antagelser ledere og medarbejdere har, men vi har, gennem det de har sagt, 

fået et indblik i, hvilke værdier de har. Værdierne kan være udtryk for grundlæggende anta-

gelser, men de kan også være udtryk for efterrationaliseringer eller forhåbninger, så vi kan 

ikke konkludere noget entydigt om, hvorvidt værdierne er udtryk for kulturen.  

Gentofte Hospital 

Da vi spørger direktøren på Gentofte Hospital, hvilke ledelsesredskaber hun anvender for at 

sikre, at medarbejder sætter patienten i centrum, svarer hun entydigt: kultur, værdiledelse og 

kommunikation. Direktøren kommunikerer meget og gennem forskellige kanaler med det 

formål, at såvel medarbejdere som patienter og andre eksterne interessenter, skal kende 
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hendes holdning til, at patienter skal have en god oplevelse. Hun skriver en klumme i Ber-

lingske Tidende og bruger også den til at kommunikere sin holdning til patientbehandling. 

Det er en bevidst strategi, at direktøren næsten aldrig ytrer sig uden at berøre patientens 

perspektiv. I interviewene med medarbejderne fortæller flere af dem, at de kender direktø-

rens holdninger både fra den interne og eksterne kommunikation. Direktøren på Gentofte 

Hospital benytter sig således meget af, den indlejringsmekanisme Schein betegner som en 

af de mest kraftfulde mekanismer til at ændre en kultur, nemlig at lederen konsekvent retter 

sin opmærksomhed mod et bestemt område. 

Schein fremhæver, at nogle af de vigtigste signaler om, hvad lederen synes er vigtig, udsen-

des under møder, der er helliget planlægning og budgettering. Direktøren på Gentofte Hospi-

tal beskriver således også, at hun på møder med afdelingsledelserne har indført et fast 

dagsordenspunkt i slutningen af mødet, der hedder ”Stories from the field”. Her fortæller en 

af mødedeltagerne om en patientoplevelse. Hvis ikke en af afdelingslederne byder ind, så 

har direktøren altid selv en historie i baghånden. Det kan være en oplevelse, fortælleren selv 

har haft f.eks. som pårørende, eller noget med en patient i afdelingen eller fra et andet hospi-

tal. Hovedformålet er at få lederne til også at fortælle om patientoplevelser.  

Direktøren fra Gentofte Hospital arbejder således meget bevidst med at udvikle en kultur, 

hvor patientens oplevelse bliver anset som meget vigtig. Hun vurderer selv, at det vedvaren-

de fokus på patientens perspektiv er ved at være en grundlæggende antagelse blandt afde-

lingsledelserne.  

Schein nævner også rekruttering og udstødelse som redskaber til indlejring af en kultur, og 

dette er også redskaber, direktøren på Gentofte Hospital gør brug af. Ved rekruttering af nye 

ledere er drøftelse af lederens holdning til kommunikation og omgang med patienterne et af 

de emner, der bliver taget op:   

”Vi har en relativ professionel rekrutteringssituation, hvor alle får en case, og i den case vil der al-

tid være en økonomiproblemstilling, en patientklageproblemstilling og en personaleproblemstilling. 

Dem bliver de bedt om at tage stilling til og rubricere.”  

Derudover nævner direktøren også, at hun ser afdelingsledelserne som helt centrale for at få 

implementeret en kultur, hvor patienten er i centrum. Hvis de ikke forstår den rolle kan de 

ikke fungere som afdelingsledelse. I forhold til medarbejderne, synes direktøren også, det er 

vigtigt, at der bliver udvist konsekvens i forhold til at sætte patienten i centrum. Hun siger: 

”Der skal være en klar eksplicitering af, at hvis man ikke har patienten i centrum og ikke kan 

kommunikere, så kan de på sigt ikke være ansat her. Det er klart, at det ikke er noget, man kan 
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kræve fra den ene dag til den anden, men på sigt må kompetencen opbygges, hvis den ikke er 

tilstede.” 

Ved at være tydelig i kommunikationen om høj patienttilfredshed, håber direktøren, at med-

arbejderne ved, hvad det er, ledelsen lægger vægt på:  

”Et stort, stort problem i større organisationer er, at man ikke har nogen fornemmelse af ledelsen. 

Man har ikke nogen fornemmelse af, hvad ledelsen egentlig vil. Hvad ledelsen synes er vigtigt.  

”Når jeg skal vurdere, om jeg skal det ene eller anden ting i den her situation, hvilken vej skal jeg 

så egentlig gå? Skal jeg nu trøste den patient, eller skal jeg gå ind og udfylde det her skema mere 

korrekt eller…” - på den der måde, skal ledelse jo også have én eller anden retningsgivende ka-

rakter. Det tror jeg, vi får i langt højere grad på den måde.”   

Direktøren understreger således betydningen af at ledelsen sikrer en fælles forståelse af, 

hvad vej organisationen skal hen, hvad der er den fælles ledestjerne, som vi var inden på i 

forrige afsnit. Direktøren er nævner, at hendes konsekvente fokus på patientperspektivet 

bliver oplevet negativt af nogle i organisationen. Hun siger: 

”Jeg bliver selv mødt med kritik: ”Tænker du overhovedet på det faglige, eller tænker du kun på 

patienten?” Det er jo den slags kritiske spørgsmål, jeg får. Jeg mener jo, det ultimativt er det 

samme, fordi patienten også kun er interesseret i den bedst faglige behandling.”  

I interviewene med medarbejderne giver et par af dem udtryk for, at direktørens og afdelings-

ledelsens fokus på patienten kommer til at fylde for meget, hvis der er en patient eller pårø-

rende, der klager. De oplever dels, at de skal bruge mere tid på potentielle klagere og dels, 

at de som personale ikke rigtig bliver lyttet til, fordi klagerens ord får større vægt end deres i 

vurdering af sagen. 

Herlev Hospital 

Direktøren på Herlev Hospital mener også, at der er behov for en kulturændring på hospita-

let. Han ser gerne, at patienten kommer mere i centrum, og at patienten er empoweret. Han 

fremhæver, at personalet ikke har været flittige nok til at lytte til patienterne, og at patienterne 

skal inddrages mere for at få forbedret kvaliteten.  

”Vi skal lytte til patienterne. Altså, det er jo set, at patienterne har sagt noget, og så har man rystet 

på hovedet af dem. Det er et kulturskifte. Jeg oplever, at vi har en meget stærk faglighed, og det 

skal vi også have. Det er udgangspunktet for det hele. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Men 

det er ikke nok.”  

Oversygeplejersken på Herlev Hospital nævner også, at der er behov for en kulturændring.  
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”Det er at gå fra en tanke om, at det, vi gør, er godt nok, og den måde, vi gør det på, er den må-

de, som vi har fået at vide, at vi skal gøre det på, til at skulle ændre over til noget helt andet.  Vi 

havde en oplevelse for nogle år siden, hvor vores daværende direktør i forbindelse med de kæm-

pe besparelser, vi skulle gennemføre henover starten af 2010, sagde: ”Nu skal I slække på ser-

vicen. Det er helt okay, at patienterne ikke får service, for det, vi skal bruge pengene og tiden på, 

er at sikre, at de får den rigtige behandling. Så må vi slække på det andet.”  

Direktøren på Herlev Hospital anvender kommunikation både med medarbejdere og ledere 

som et vigtigt ledelsesredskab til at påvirke kulturen og til at flytte fokus fra primært at være 

på den faglige kvalitet til også at være på patienternes oplevelser. En leder kan ifølge Schein 

formidle sine antagelser til medarbejderne i en organisation ved at kommunikere vigtige an-

tagelser og værdier på en levende og klar måde. Udfordringen i en stor organisation kan 

være at kommunikere levende og klart, fordi kommunikationen i mange tilfælde sker via for-

skellige medier og ikke via direkte face-to-face kommunikation. Der kan være subkulturer, 

som kan vanskeliggøre kulturens funktion som noget, der skaber sammenhæng og konsen-

sus i organisationen. 

Direktøren på Herlev fortæller, at han kommunikerer gennem flere forskellige kanaler herun-

der en blog på intranettet og auditoriemøder, hvor alle interesserede medarbejdere kan mø-

de op. Et af temaerne har været patienttilfredshed. Derudover arbejder den samlede direkti-

on også på at kommunikere grundlæggende antagelser i forhold til patientinddragelse ved 

introduktion af nye medarbejdere (der kommer ca. 150 nyansatte hver måned). Ved introduk-

tionen bliver, der vist en film med titlen ”Patientens stemme”. Filmen er produceret specifikt til 

formålet og indeholder interview med patienter, der fortæller, hvordan det er at være indlagt 

på hospitalet, men også hvad de oplever, de har behov for under en indlæggelse. Formålet 

er at få indlejret nogle grundlæggende antagelser om, hvordan direktionen ønsker, medar-

bejderne skal omgås og kommunikere med patienterne. Schein nævner netop introduktion af 

nyansatte som et redskab til at indlejre kultur. 

Direktøren siger, der var behov for ”en systematisk indsats i forhold til at forbedre patienttil-

fredsheden”. Direktionen oplevede, at der var behov for at gøre noget andet end hidtil i for-

hold til LUP resultaterne, og de har taget nogle nye ledelsesredskaber i brug. Han fortæller, 

at direktionen er begyndt at have en ny rolle, hvor de går mere ud i organisationen og har 

møder og dialog med afdelings- og afsnitsledelser. Direktionen har således holdt møder med 

ledergrupperne i alle afdelinger. Forud for møderne har der været udsendt en diasserie med 

dertilhørende guidende spørgsmål og filmen ”Patientens stemme” blev også anvendt i denne 

sammenhæng. Materialet skulle bruges til personalemøder med alt personale i alle afdelin-
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ger, og ledergruppen skulle ved mødet mellem direktion og ledergruppe fremlægge, hvad 

medarbejderne havde fundet frem til i forhold til de givne spørgsmål.  

Afdelingssygeplejersken fra Herlev Hospital beskriver sin oplevelse af det materiale, der er 

blevet stillet til rådighed således:  

”I forbindelse med at nu skulle LUP’en laves igen, blev vi remindet om, at sidste års tal ikke var 

særligt gode, og det måtte vi gerne forbedre. Så vi fik noget materiale i form af en CD’er, hvor der 

var interview med nogle patienter. Hvordan de oplevede at være indlagt, kommunikationen, travl-

hed og ligesom patientens stemme. Det fik vi og skulle vise til vores personale. Så vi afholdt per-

sonalemøde, hvor de her midler blev brugt, til stor glæde og tilfredsstillelse hos vores personale.” 

Citatet tyder på, at direktionens bestræbelser på at indlejre deres værdier i forhold til patient-

perspektivet, opleves positivt blandt medarbejderne. Direktøren har under et af møderne 

med en afdeling oplevet, at nogle gav udtryk for, at de ikke havde ressourcer til at kommuni-

kere ordentligt med patienterne, hvortil en ledende overlæge i en afdeling, sagde: 

”Det at smile til patienterne, det er ikke et spørgsmål om overskud, det er et grundvilkår for at væ-

re ansat på Herlev Hospital.”  

Direktøren synes godt om denne udtalelse, der understreger, at det at smile til patienterne, 

bør være en del af adfærden hos alle ansatte på hospitalet. Direktørerne refererer til møder-

ne som en god oplevelse, hvor der har været god kontakt til personalet, og han mener, at 

disse møder har ”givet pote”.  

Direktøren beskriver, at den ændrede tilgang betyder, at han selv træder ind i en lidt anden 

rolle end tidligere:  

”Jeg er jo gammel embedsmand. Jeg blev jo sådan set ansat som hospitalsdirektør for at holde 

styr på budgettet og sørge for, at der ikke var for mange klager. Jeg kunne jo sidde på min skrive-

bordsstol dagen lang. Så det er nogen helt andre krav nu, og det passer mig fint. For jeg kan da 

godt lide at stå på en ølkasse, men det er også det, man skal.”  

Direktøren beskriver således, at han tager nye ledelsesredskaber i brug for herigennem at 

gøre kommunikationen mere virkningsfuld, hvilket er en forudsætning for, at kommunikatio-

nen kan have en funktion i forhold til at skabe intern integration. Afdelingssygeplejersken på 

Herlev Hospital oplever, at der er et ændret fokus fra økonomi til et øget fokus på patienten. 

Hun oplever, at dette ændrede fokus kommer både fra direktionens og afdelingsledelsens 

side. Hendes oplevelse tyder således på, at direktørens bestræbelser på at nå ud i organisa-



51 
 

tionen med budskaberne om, at patienternes oplevelser skal forbedres, i et eller andet om-

fang lykkes. 

Den ledende oversygeplejerske siger i forbindelse med forbedringer af LUP-resultaterne, at 

det, der virker, er ledelsesfokus: 

”Der er kun én ting, der tæller i udviklingen af sådan noget her, én ting, og det er lederopbakning, 

og lederinteresse. Det er det eneste, der kan rykke noget i den her verden. Det mener jeg dybest 

set. Man kan godt få medarbejdere til at rykke på noget, men det kræver, at de har nogle ledere, 

som står og serverer de ting, som de selv køber og er enige i. Hvis man har en ledergruppe, der 

ikke er enige, som ikke "comitter", så får du heller ikke næste lag til at "comitte", sådan er det ba-

re. Og det er nok noget af det, der er kendetegnende. I år var en begmand simpelthen. Der ryste-

de os bare, at Herlev i det hele taget kom dårligt ud. Vi var nødt til at gøre noget ved det.” 

Oversygeplejersken udtrykker i sin udtalelse, Scheins pointe om, at dét lederen lægger 

mærke til, måler og kontrollere er et af de mest virkningsfulde redskaber til at indlejre en kul-

tur.  

Delkonklusion  

I dette afsnit har vi belyst, hvilke redskaber direktørerne på de to hospitaler anvender i be-

stræbelserne på at ændre kulturen, så medarbejderne i højere grad ”ser patienten som et 

menneske”, som direktøren på Herlev Hospital formulerer det. Begge direktører anvender 

forskellige former for kommunikation både skriftligt og mundtlig til at signalere til medarbej-

derne, at det, at sætte patienten i centrum, er højt prioriteret. De anvender således en af de 

mekanismer, der ifølge Schein kan være med til at indlejre en kultur. Direktøren fra Gentofte 

Hospital bruger også eksterne medier som et redskab til at formidle sine holdninger til pati-

entinddragelse, og hun er helt bevidst om, at hun på denne måde også når ud til medarbej-

derne. På Gentofte Hospital fortæller direktøren også, at rekruttering og fyring er redskaber, 

hun anvender, til at indlejre et fokus på patientperspektivet. 

Det er vores indtryk, at direktøren på Gentofte Hospital i højere grad end direktøren på Her-

lev Hospital retter sin opmærksomhed mod vigtigheden af at sikre patienterne gode oplevel-

ser. Dette indtryk baserer vi på, at direktøren på Gentofte Hospital bestræber sig på at berø-

re patientens perspektiv i al sin kommunikation, at patientfortællinger er et fast punkt på 

dagsordenen på møder med afdelingsledelserne samt at drøftelser af, hvordan en leder vil 

håndtere en patientklage, er et fast led i samtalen ved rekruttering af nye ledere. Derudover 

læser en fra direktionen alle patientklager og følger op på, hvordan afdelingsledelserne 

håndterer klagen i forhold til såvel den, der har klaget, som den eller de berørte medarbejde-
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re. Dette vil vi vende tilbage til i kapitel 5. Vi kan ikke vurdere, om denne forskel i direktører-

nes fokus har betydning for, i hvilken grad de lykkes med at indlejre en kultur, hvor patienten 

er i centrum, men vi kan konstatere, at LUP-resultaterne på Gentofte Hospital ved undersø-

gelsen i 2011 var bedre end resultaterne på Herlev Hospital. Som nævnt i metodeafsnittet er 

Herlev Hospital væsentlig større end Gentofte Hospital, hvilket kan betyde, at der er flere 

subkulturer på Herlev Hospital, og det dermed er vanskeligere at indlejre en ny kultur. Der-

udover kan der på begge hospitaler være en fordeling af opgaverne mellem direktionsmed-

lemmerne, som betyder, at en af vicedirektørerne har en rolle i forhold til kommunikation om 

og fokus på patientperspektivet. Som et eksempel på dette, fortalte direktøren på Herlev 

Hospital, at en af vicedirektørerne stod for at holde oplæg for nye medarbejdere i forbindelse 

med fremvisning af filmen ”Patients stemme”. 

Ifølge Schein kan en planlagt forandring af en organisation betyde, at medarbejderne skal 

forandre deres grundlæggende antagelser, værdier og adfærd. Den kulturændring som di-

rektørerne på begge hospitaler og oversygeplejersken på Herlev Hospital giver udtryk for, 

der er behov for, vil kræve en ændring af medarbejdernes grundlæggende antagelser. Det 

kan medføre stor utryghed og forsvarsberedskab, og kulturændringen kan således møde 

modstand. 
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Performance Management 

Indledning 

I dette afsnit vil vi belyse, hvordan ledelserne på de to hospitaler anvender performance in-

formation som ledelsesredskab til at fremme en bestemt adfærd blandt personalet, en ad-

færd, hvor de i højere grad har patienten i centrum. Vi vil primært have fokus på information 

eller data om patienternes oplevelser. Det er f.eks. resultater fra Den Landsdækkende Un-

dersøgelse af Patientoplevelser (LUP), men også klager fra patienter og pårørende, som på 

Gentofte Hospital også bliver brug som et systematisk til Performance Management. Medar-

bejderne nævner også flere andre eksempler på data, som de skal dokumentere, og som 

deres eller afdelingens præstationer vurderes på baggrund af, og vi vil derfor også inddrage 

dem. Vi vil komme ind på, hvordan performance information anvendes som et redskab til at 

kontrollere medarbejdernes adfærd, og hvordan medarbejderne oplever denne kontrol. Vi vil 

også belyse, hvordan lederne anvender performanceinformation som redskab til læring.  

Performance Management er et ledelsesredskab og samtidig kan en organisation, der styres 

gennem performance management også siges at have en bestemt kultur, hvor fælles grund-

læggende antagelser om måling og opfølgning på resultater er det, der binder organisationen 

sammen. Vi vil derfor også have fokus på, hvilken betydning Performance Management har i 

forhold til kulturen på de to hospitaler. 

Gentofte Hospital 

Ifølge direktøren på Gentofte Hospital anvender ledelsen i høj grad LUP-resultater som et 

styringsredskab.  

”Vi bruger dem [LUP-resultaterne] hvert år på hospitalsplan til at sige noget om, hvordan det er 

gået. Og så bruger vi dem på afdelingsplan som oplæg til diskussion, når de bliver offentliggjort. 

Når de lige er kommet ud, bliver de præsenteret for afdelingsledelserne, så kommer det på først 

kommende statusmøde.  Derefter laver vi en benchmarking af, hvor de dårligste og de bedste er, 

og så kobler vi makkerpar mellem de afdelinger på hvert enkelt område.  Så vi bruger dem egent-

lig meget konkret, ledelsesmæssigt, og til at skabe narrativer.”   

Ledelsen anvender således både LUP-resultaterne til at identificere, hvilke afdelinger der 

ikke performer tilfredsstillende, men også som et redskab til læring, hvor de dårlige afdelin-

ger skal lære af de gode. 

Den ledende oversygeplejerske beskriver også, hvordan afdelingen skal udarbejde hand-

lingsplaner for deres opfølgning på resultaterne og forelægge planerne for direktionen. Der 
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er således iværksat en systematik, hvor data vurderes og initiativer iværksættes for at skabe 

forbedringer, hvilket ifølge teorien er en forudsætning for, at performanceinformation kan 

regulere adfærd.  Den ledende oversygeplejerske opfatter helt klart LUP som et redskab til 

læring, selvom det også indeholder elementer af kontrol:  

”For den øverste ledelse i regionen kan man jo godt sige, at det er én eller anden form for kontrol 

af, om vi lever op til de ting, vi skal, men os der sidder tættest på patienten, der vil jeg sige, der er 

det helt klart et læringsredskab. Og jeg tror også, at det er den vej, man ændrer kultur og adfærd 

hos sit personale. Det er jo i en læringssituation. Selvfølgelig kan det i nogle situationer godt blive 

et ledelsesredskab på den måde, at det har en konsekvens, hvis der er nogen, der overhovedet 

ikke kan leve op til det, men generelt set bliver det jo brugt som læring.”   

Medarbejderne fortæller, at de bliver informeret af ledelsen om afdelingens LUP-resultater. 

En af dem nævner, at Gentofte Hospital har rykket sig rigtigt meget i de sidste to LUP’er. 

Hun mener, at det skyldes den målrettede indsats, hvor der har været meget fokus på at 

kommunikere med patienterne i stedet for til patienterne.  

Flere af medarbejderne nævner mange andre former for performancemålinger end LUP. Det 

skyldes muligvis, at LUP-resultaterne kun kommer en gang årligt. Hvis der sker løbende op-

følgning på de indsatsområder, der igangsættes på baggrund af LUP-resultaterne, sker det 

derfor med andre former for dataindsamling. Derudover indsamles der performance informa-

tion på en lang række kliniske områder. Sygeplejerskerne nævner bl.a. journalaudit, håndhy-

giejne og brug af PDA til medicinadministration. Medarbejderne nævner, at resultater af må-

lingerne bliver hængt op i afdelingen, nogle resultater opgjort på afsnitsniveau, men også 

resultater for den enkelte medarbejder.  

”Nu har vi f.eks. lige set de sidste PDA-resultater, hvor de vagter, hvor PDA’en ikke er blevet 

brugt, der har vores gamle chef skrevet navne på dem, der har været på arbejde….”  

Den tidligere leder har således offentliggjort navne på de medarbejdere, der ikke har levet op 

til kravet om at anvende PDA’erne i forbindelse med medicinudlevering. Offentliggørelse kan 

have en positiv effekt i forhold til at regulere adfærd, men det forudsætter, at offentliggørel-

sen øger de ansattes kompetence, autonomi og relationer. Flere af medarbejderne giver ud-

tryk for, at de oplever dette som unødig kontrol og har bestemt ikke en oplevelse af autono-

mi. 

Afdelingssygeplejersken på Gentofte Hospital fortæller, hvordan hun bruger data til løbende 

opfølgning:  
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”Det jeg oftest bruger der, det er tallene. Audittal, tal fra PDA’er, kvalitetsdata. Det er dem, jeg 

holder fast i, hver dag, når jeg står herinde til mødet. Jeg bruger også LUP-tallene. Jeg siger højt, 

at vi har vores LUP-tal, som viser noget om, hvordan patienternes tilfredshed er.”  

Derudover har afdelingssygeplejersken taget bærbare pc’er med en dag i frokosttiden og 

bedt personalet slå op i den elektroniske sygeplejejournal på de patienter, de har passet og 

set dokumentationen igennem på udvalgte områder. Personalet kunne derved konstatere, at 

der var områder, hvor dokumentationen ikke var komplet:  

”Så til trods for at man til personalemøderne kan sidde og sige: ”Det er jo ikke rigtigt. Vi gør det jo 

altid.” Så kan beviset, når det bliver fremfundet, jo faktisk give vedkommende en aha-oplevelse.” 

En af medarbejderne beskriver sin oplevelse af afdelingssygeplejerskens fokus på at følge 

op på følgende måde:  

”For øjeblikket er det blandt andet ”Den afsluttende samtale”, som vi arbejder med. Efter møderne 

hver dag, så siger hun til læger og sygeplejersker: ”Har I husket, at det skal I gøre” og så nævner 

hun de ting, som er fokus i den uge.”  

Medarbejderen fortæller, at de har indført et lille ark, som medarbejderne skal udfylde og 

give patienterne med hjem ved udskrivelsen samtidig med, at de skal huske at spørge til, om 

patienten har spørgsmål. Medarbejderen oplever, at det giver god mening og ser opfølgnin-

gen som et redskab til læring. Netop den afsluttende samtale er et af de områder, som hospi-

talerne kan arbejde med for at forbedre deres LUP-resultater, da et af spørgsmålene i regio-

nens kvalitetshandlingsplan vedrører patientens tryghed ved udskrivelsen. 

Ledelsen bruger offentliggørelsen af resultaterne i et forsøg på at få medarbejderne til at 

ændre adfærd. Forudsætningen for, at offentliggørelse af resultaterne virker adfærdsregule-

rende, er ifølge Ivar Friis80, at de er koblet til de ansattes oplevelse af kompetence, autonomi 

og relationer. Medarbejdernes udtalelser i interviewet tyder ikke på, at de oplever, at målin-

gerne øger deres kompetence og autonomi, og flere af dem nævner, at de finder offentliggø-

relse af målingerne demotiverende. Omvendt er der dog også et eksempel på, at en af med-

arbejderne oplever det som meningsfuldt og dette kan netop illustrere, at der kan være en 

forskel på, hvordan medarbejderne oplever en ydre regulering. Det vil vi vende tilbage til se-

nere i dette kapitel. 

                                                
80

 Friis (2010/11): Komplette præstationsmålinger: om at fremme en fælles forståelse af præstationsmål, s. 394 



56 
 

Klager 

En anden form for performanceinformation er klager fra patienter og pårørende. Direktionen 

på Gentofte Hospital har på deres statusmøder med de enkelte afdelingsledelser ”klager” på 

som et fast punkt.  

”Vi går dem igennem og spørger: ”Hvad er der sket her, hvad har I gjort, har I kaldt den medar-

bejder ind, som det handlede om?” og så videre. Direktionen ser og tager sig af alle patientkla-

ger.”  

Oversygeplejersken siger:  

”..så er vi også nødt til at tale med personalet, der ligesom på én eller anden måde kan komme 

med deres beskrivelse af, hvordan de har oplevet den situation.” 

Afdelingssygeplejersken fortæller, at direktionen på baggrund af, at der har været flere klager 

om kommunikation, har besluttet, at alle afdelinger skulle holde en temadag om kommunika-

tion. Direktionen søger således at udvikle medarbejdernes kompetencer, så de kan undgå 

klager, og afdelingssygeplejersken fortæller også, at antallet af klager er faldet.  

En af medarbejderne fortæller:  

”Jeg synes bare, at problemet kan være, at vi som personale i en klagesag måske føler os lidt 

’over-ruled’ en gang imellem. Vi bliver ikke hørt. Hvis en patient har haft en dårlig oplevelse, så er 

det ligesom, at beslutningen bliver taget om, at åh nu er der sket noget skidt, og der er en patient, 

der har haft en dårlig oplevelse. Der er ikke nogle, der går ind og spørger os, som sygeplejersker: 

”Jamen, hvad var det, der gjorde, at patienten havde den dårlige oplevelse?”, ”Er der noget, du 

kan forklare via din adfærd?”, ”Hvorfor gjorde du, som du gjorde?”, ”Hvorfor sagde du, som du 

sagde?”, ”Hvor handlede du, som du handlede?”. Det er sådan underordnet. Man får ikke lov at 

forklare sig i samme grad, synes jeg.” 

Medarbejderen oplever således ikke, at ledelsen udviser tillid til hendes vurdering af situatio-

nen. Udgangspunktet er således ikke en udviklingsorienteret tilgang til evaluering, baseret 

på, at medarbejderen ønsker at levere det bedst mulige arbejde inden for rammen. En anden 

medarbejder fortæller:  

”Patienten har klaget, og det skal selvfølgeligt tages seriøst, men jeg synes ikke, at mit udsagn… 

for der kan jo være to historier i den sag. Så kan fakta ligge et sted midt i mellem. Som jeg føler 

det, bliver patientens oplevelse vægtet meget tungere, end hvad der rent faktisk.. hvad vi synes, 

der er sagt, og hvad der er gjort, og man lander så et sted midt imellem. Der tager man patientens 

perspektiv og patientens sag og taler ud fra den hele tiden. Det kan godt trykke en lidt fagligt, vil 

jeg sige, og hvad man tør sige, og hvad man tør gøre.”  
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Flere medarbejdere giver udtryk for, at de frygter konsekvenserne, hvis de handler på en 

måde, der resulterer i en klage. Direktøren på Gentofte Hospital fortæller således også, at 

hun har en klar forventning om, at afdelingsledelserne følger op og ”slår ned på uønsket ad-

færd” i forhold til medarbejdere, som der klages over. 

Herlev Hospital 

Direktøren på Herlev Hospital fortæller, at hospitalet aktivt arbejder med LUP-resultaterne 

som et ledelsesredskab. Afdelingerne er blevet særligt opfordret til at have fokus på patient-

oplevelserne i den periode, hvor patienter, der skulle inkluderes i undersøgelsen, var indlagt 

og i ambulant behandling. Direktøren siger:  

”Og vi har så lagt meget vægt på at sige, at nu er det selvfølgelig permanent det her, men I skal 

være opmærksomme på, at de patienter, I nu møder efter sommerferien, det er dem, der indgår i 

kohorten. Og vi går altså efter nogle tydelige forbedringer, og så har vi sat ind ved, at vi har skre-

vet en blog om det. Den er der 1.053, der har læst. Det har vi fået tal på. Vi igangsatte jo sådan et 

power point show. Vi bad områdelederne gennemgå det med personalet på hele hospitalet. Det 

er sådan set sjældent, vi som direktion går så bastant ud og siger: ”Det hér, det skal I!”. Og vi le-

verer sådan set materialet.” 

LUP er ifølge direktøren både et redskab til læring og kontrol. Undersøgelsen giver hårde 

data om, hvordan de enkelte afdelinger performer og giver direktionen en mulighed for at 

følge op. Direktøren giver tydeligt udtryk for, at det, at resultaterne offentliggøres har stor 

betydning for ønsket om at skabe forbedringer. Herlev Hospital er i medierne blevet fremstil-

let som landets dårligste hospital. Ifølge Ivar Friis kan offentliggørelse af resultater virke ad-

færdsregulerende81, hvis der er sammenhæng mellem resultaterne og organisationens mål-

sætninger, og det er der i dette tilfælde, hvor LUP-resultaterne entydigt er knyttet op på kon-

krete mål i regionens kvalitetshandlingsplan. På ledelsesniveau har LUP-resultaterne såle-

des haft en adfærdsregulerende effekt, idet de har rettet ledelsens fokus på at skabe forbed-

ringer. 

Direktøren på Herlev Hospital fortæller, at han har under møderne mellem direktion og le-

dergrupperne har udtrykt, at hvis områdeledelserne oplevede, at de ikke havde personalet 

med i en ændret holdning til patienterne, at de ikke kommunikerer ordentligt mv. – så vil di-

rektionen bakke dem op i at få udskiftet personalet. Han giver også udtryk for, at hvis afde-

lingerne ikke har ændret resultaterne på LUP, så har det også konsekvenser for ledelserne. 

Han henviser til, at han har udskiftet afdelingsledelser, da de ikke kunne få styr på deres 
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økonomi, og han har en klar forventning til lederne om, at de skal have styr på økonomien og 

fagligheden, men også på patienttilfredsheden.  

Direktøren lægger således op til at anvende resultaterne ud fra det Jacob Skov referer til, 

som en ”noget for noget” logik, hvor dårlig performance kan have den konsekvens, at lede-

ren fyrer medarbejderen. Jacob Skov peger på, at det kan skabe mistillid mellem medarbej-

der og virksomhed82.  

Oversygeplejersken oplever ikke, at fokus på LUP som et redskab til kontrol, er problematisk. 

Oversygeplejersken vægter LUP-resultaterne højt og siger entydigt, at de kan betragtes som 

et redskab til overvågning, og mener ikke der er noget læring i LUP'en i sig selv. Oversyge-

plejersken siger i den forbindelse:  

”Du får mig ikke til at sige, at begrebet overvågning er dårligt. Tværtimod, det synes jeg ikke, at 

det er. Jeg synes, at det er helt fint.”  

Samtidig siger oversygeplejersken dog også, at resultaterne kan bruges til en diskussion af, 

hvad afdelingen er tilfredse med og, hvad der kan gøres bedre. Sidstnævnte peger på, at 

resultaterne også bruges til læring. 

Afdelingssygeplejersken fortæller, at hun bruger LUP-resultaterne meget, både de kvantitati-

ve resultater og patienternes kommentarer. Hun synes, LUP er et redskab til læring, og det 

har også betydning for hende personligt, at afsnittets patienter er tilfredse. Hun ønsker, at 

hendes afsnit klarer sig godt i forhold til andre afsnit. Det er således forbundet med prestige 

for hende, at afsnittet klarer sig godt i undersøgelsen, hvilket ifølge Ivar Friis understøtter, at 

resultaterne virker adfærdsregulerende83.  

Sygeplejerskerne kender ikke afdelingens specifikke LUP-resultater, men et par stykker hu-

sker, at resultaterne ”godt kunne blive bedre, men vi var heller ikke de værste”. 5 ud af de 6 

sygeplejersker har været præsenteret for LUP-resultaterne på personalemøder, og enkelte 

har også fået dem udleveret. En enkelt sygeplejerske mener, at LUP-resultaterne bruges 

som et redskab til at sætte fokus på områder, der skal forbedres i plejen, og refererer til, at 

der bliver talt om patienttilfredshed i afdelingen. En anden sygeplejerske vil gerne bruge LUP 

resultaterne til at ændre noget og ønsker, at afdelingen kan uddrage mere læring af resulta-

terne.  
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”Jeg vil jo gerne bruge det til at ændre noget. Jeg vil jo rigtig gerne se på, hvad det er, de siger. 

Hvad er det, vi har brug for? Hvordan kan vi så som medarbejdere påvirke det?” 

En af sygeplejerskerne fortæller, at hun oplever, at det øgede fokus på forbedring af LUP-

resultaterne medfører, at ledelsen kontrollerer, hvordan hun kommunikerer og omgås patien-

terne. Sygeplejersken siger:  

”Afdelingssygeplejerskerne har været ude at spørge patienterne, hvordan vi har været. Det, synes 

jeg, er vældig ubehageligt – et eller andet sted. Det er der åbenbart behov for. Men jeg synes, det 

er, ja, men det er da børnehavefis. Selvfølgelig er jeg venlig.”  

En af sygeplejerskerne nævner, i forbindelse med lederens kontrol, at lederen ikke interesse-

rer sig for omsorg og nærvær, men er mere interesseret i, at diverse kvalitetsskemaer er ud-

fyldt korrekt.  

”Der findes jo også skemaer for omsorg – det er noget, der hedder Liverpool care pathway, hvor 

man kan skrive ”Har du holdt din patient i hånden i dag?” ”Har du talt med din patient?”, men det 

er jo ikke noget, der bliver vægtet hos os. Det er ikke de skemaer, vi arbejder ud fra. Det er nogle 

andre ting, og det gør også at fokus er et andet, og det frustrerer os også, for vi er uddannet til 

empati, omsorg og nærvær. Det er nogle andre ting, som vores leder synes er vigtigt.”   

Set i forhold til de to former for performance målinger, som Jacob Skov præsenterer – den 

udviklingsorienterede evaluering versus den ”objektiv” kontrollerende evaluering84 - betragter 

medarbejdere i ovenstående citat entydigt, hendes leders fokus som objektivt kontrollerende. 

Det kan skabe mistillid mellem medarbejdere og ledelse og kan have betydning for medar-

bejderens motivation, hvilket vi vil vende tilbage til i afsnittet om motivation.  
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Delkonklusion 

Begge hospitaler arbejder med performance information som ledelsesredskab. På Gentofte 

Hospital anvender direktøren resultater fra LUP som et systematisk redskab til både kontrol 

og læring. Når nye LUP-resultater modtages igangsættes en proces med følgende elemen-

ter: 

 Præsentation af resultaterne på fælles møde med afdelingsledelserne og direktionen 

 Benchmarking af afdelingernes resultater 

 Dannelse af makkerpar, hvor afdelinger med dårlige resultater kobles til afdelinger 

med gode resultater med henblik på, at de dårlige kan lære af de gode 

 Afdelingerne udarbejder handlingsplaner for de områder, hvor de skal forbedre sig og 

afdelingsledelsen fremlægger planer og status på møder med direktionen 

Resultaterne for alle afdelinger bliver således præsenteret og sammenlignet på et fælles 

møde, og denne form for offentliggørelse kan virke adfærdsregulerende, hvilket også er til-

fældet idet lederne sætter flere nye initiativer i gang for at forbedre resultaterne. Derudover 

bliver resultaterne anvendt til læring i og med, at gode afdelinger skal lære fra sig til de min-

dre gode.  

Direktionen på Gentofte Hospital anvender også klager som performance information, og 

direktionen følger systematisk op på, hvordan afdelingsledelserne håndterer klager i forhold 

til patienter og implicerede medarbejdere. Direktøren forventer, at afdelingsledelserne udvi-

ser konsekvens i forhold til medarbejdere, der ikke lever op til forventningerne i forhold til 

adfærd. 

På Herlev Hospital er der indført en ny systematik i forhold til opfølgning på LUP-resultater i 

forbindelse med den seneste undersøgelse. Alle afdelinger skal gennemgå egne resultater 

med personalet ud fra materiale leveret af direktionen. Materialet indeholder både data fra 

LUP og en film med patientfortællinger. Der er således både hårde og mere bløde data om 

patienternes oplevelser. Direktionen har fulgt op på afdelingernes lokale drøftelser ved at 

have møder med ledelsesgrupperne i hver afdeling. Direktionen kan ved disse møder følge 

op på og kontrollere, om afdelingerne rent faktisk har sat initiativer i gang som forventet. 

Interviewene med direktørerne har tydeligt vist, at offentliggørelse af LUP-resultaterne, og 

hvordan hospitalet placerer sig i forhold til andre hospitaler, har en adfærdsregulerende ef-

fekt på ledelsesplan. Direktørerne retter deres opmærksomhed på forbedring af LUP-

resultaterne. For direktøren på Herlev Hospital handler det i den aktuelle situation, hvor hos-
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pitalets resultater på spørgsmålet om den samlede tilfredshed er det laveste i landet, om at 

undgå negativ presseomtale. For direktøren på Gentofte Hospital, hvis resultater ligger i den 

høje ende, handler det om at bruge offentliggørelsen til at få positiv omtale af hospitalet. Di-

rektøren nævner, at det kan være godt at have noget goodwill til ”a rainy day”.  

Der er medarbejderne både på Gentofte Hospital og Herlev Hospital, der oplever, at perfor-

mance informationen bliver brugt til kontrol på en måde, der begrænser deres autonomi. De 

oplever, at deres faglighed bliver tilsidesat. Nogle medarbejdere er dog også inde på, at må-

lingerne kan give læring og en enkelt nævner, at hun gerne så, at resultaterne i højere grad 

bliver brugt til læring. 

I medarbejdernes omtale af performance målingerne er det klart den objektivt kontrollerende 

tilgang, de fremhæver mest. Den udviklingsorienterede, hvor forholdet mellem medarbejdere 

og ledere er baseret på tillid til, at medarbejderne kan levere en god indsats, er mindre domi-

nerende. 

Interviewene giver os et klart indtryk af, at dokumentation og indsamling af data om perfor-

mance er en integreret del af kulturen i begge organisationer. Der er mange artefakter som 

understøtter dette indtryk, f.eks. diverse skemaer, søjlediagrammer med resultater ophængt 

på opslagstavlerne, møder om indsatsområder, der skal forbedres osv. I afsnittet om indre 

og ydre motivation vil vi komme ind på, hvad denne kultur betyder for medarbejderne. 
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Motivation 

I det følgende afsnit vil vi ud fra interviewene belyse, hvilken virkning de anvendte ledelses-

redskaber har på medarbejdernes motivation og adfærd ud fra teorien om motivation af fag-

professionelle og indre og ydre motivation. Vi vil se på de redskaber, som ledere ifølge Helle 

H. Hein kan anvende for at styrke medarbejdernes motivation til at have patienten i centrum. 

Desuden vil vi se på medarbejdernes udsagn i forhold til, hvad der har betydning for dem i 

deres valg af at blive sygeplejerske, for herigennem med Helle H. Heins teori at kunne sige 

noget om, hvad der har betydning for deres motivation, og hvordan de bedst ledes. Endelig 

vil vi se på, hvordan medarbejderne oplever de tre motivationshåndtag, som Ryan og Deci 

beskriver: autonomi, relationer og kompetencer, og hvad medarbejderne siger om, hvilken 

betydning det, at de har autonomi, relationer og kompetencer har for deres motivation, og 

hvordan deres ledere påvirker dette og kan styre adfærden i en bestemt retning.  

Motivation af fagprofessionelle   

Når vi spørger sygeplejerskerne om, hvorfor de er blevet sygeplejersker, nævner stort set 

alle uanset hospital, at de ønsker at gøre en forskel for andre. Netop ønsket om at ”gøre en 

forskel” er en af kendetegnende ved den medarbejdertype Helle H. Hein betegner som pri-

madonnaen. Det er en indre motivation, som styrer primadonnaens arbejde. En af sygeple-

jerskerne siger:  

” ….det kan lyde lidt kliché-agtigt, men jeg kan godt lide det der med at kunne gøre en forskel for 

andre mennesker og på en retfærdig måde.”  

En anden begrunder sit valg af faget således:  

”For at lave noget, som gav mening for mig. Bruge mit arbejdsliv på noget, som jeg synes, var vig-

tigt.” 

Derfor har det også betydning for sygeplejerskernes arbejdsglæde og motivation, at de har 

muligheden for at kunne gøre en forskel for patienterne. En sygeplejerske fortæller:  

”Nogle gange, hvis man har haft en god vagt, hvor man lige har nået alt det, man ville, og man 

kan mærke, at man har gjort en forskel for en patient, så gør det virkelig en glad.”  

På et spørgsmål om, hvad det gør ved dem, når det ikke lykkes at have patienten i centrum, 

svarer en sygeplejerske, at hun får en følelse af utilstrækkelighed og afmagt i forhold til sy-

stemet. Hun oplever det som demotiverende.  
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”Jeg synes, det er umenneskeligt at gå ind og sige til dem: ”Jeg er ked af det, men du bliver virke-

lig nødt til at vente, jeg kan ikke være så mange steder på en gang”. Jeg synes faktisk, at det gør 

ondt inden i.”  

En anden sygeplejerske fortæller:  

”Jeg føler, at når jeg kommer ind til en patient, som har gjort i bukserne, fordi jeg ikke har kunnet 

komme ind noget før, så føler jeg, at jeg har fejlet, så føler jeg ikke, at jeg har gjort mit arbejde 

godt nok.” 

En sygeplejerske giver udtryk for, at hun bliver i tvivl om, hvorvidt hun rent faktisk gør en for-

skel for patienten: ”Man kan ikke mærke den der forskel, om man virkelig var der for patien-

ten.”  

En anden sygeplejerske oplever ikke så tit, at hun kan gøre den forskel, hun ønsker og som 

var årsagen til, at hun er blevet sygeplejerske. Hun fortæller yderligere, at hun føler, at hun 

fejler, når hun ikke føler, hun gør sit arbejde godt nok, fordi hun ikke synes, at hun har tid nok 

til den enkelte patient.  

Når primadonnaer skal gå på kompromis med deres faglige værdier og idealer, og de ople-

ver, at de ikke har de rette rammer og ressourcer til at udføre arbejdet, så opstår der ifølge 

Helle H. Hein ikke authentic alignment, og medarbejderne kan blive demotiverede.  
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Delkonklusion  

Ifølge Helle H. Hein er sygeplejersker højt specialiserede kreative medarbejdere. Mange sy-

geplejersker er primadonnaer som arketype. Sygeplejerskerne i vores empiri giver stort set 

alle udtryk for, at de er blevet sygeplejersker fordi, de ønsker at gøre en forskel. De ønsker at 

arbejde med noget, der giver mening. Det kunne, ud fra de udsagn sygeplejerskerne i vores 

undersøgelse fremkommer med, godt tyde på, at de adspurgte sygeplejerskerne er prima-

donnaer af natur – de ønsker at arbejde for en højere sags tjeneste, som er et karakteristika 

ved primadonnaer. Sygeplejerskerne oplever, at de skal gå på kompromis med deres faglige 

værdier og idealer, og de giver udtryk for, at de ikke har de rette rammer og ressourcer til at 

udføre arbejdet med at have patienten i centrum. Nogle af sygeplejerskerne i vores undersø-

gelse giver udtryk for, at de ikke kan mærke, at de gør en forskel. De føler, at de har fejlet, 

og en enkelt siger, at det gør ondt inden i, når hun ikke føler, at hun kan være der for patien-

ten; hun har oplevelsen af, at hun skal være flere steder på én gang. Ifølge Helle H. Hein 

opstår der ikke authentic alignment, og medarbejderne kan blive demotiverede. Sygeplejer-

sker søger efter at opleve tilstandene kick, flow og identitet. Det kunne tyde på, at sygeple-

jerskerne i vores undersøgelse har begrænset mulighed for denne tilstand – da de oplever:  

 Begrænset mulighed for at have en særlig kontakt med patienterne – tilstanden af 

kick er således begrænset 

 Begrænset mulighed for fordybelse og mulighed for at udnytte egne kompetencer – 

tilstanden af flow er således begrænset 

 Begrænset mulighed for at spejle egen personlige værdier i organisationen, her me-

ning og oplevelsen af at gøre en forskel for patienter - oplevelsen af identitet er såle-

des begrænset 

Sygeplejerskerne oplever, at rammerne og ressourcerne til at udføre arbejdet giver nogle 

barrierer i forhold til at have patienten i centrum. Dette fører os videre til at belyse vores em-

piri i forhold til indre og ydre motivation.  
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Indre og ydre motivation  

Ifølge Helle H. Hein, og som vores empiri også kunne peger på, er sygeplejersker højt speci-

aliserede kreative medarbejdere, som primært er drevet af en indre motivation. De søger en 

bevægelse over i en oplevelse af kick, flow og identitet. Det er derfor interessant at belyse 

hvordan ledere kan påvirke denne bevægelse. Vi har anvendt Ryan og Deci’s teori om moti-

vation, da de netop ser motivation som en bevægelse, der kan medføre ændret adfærd. For 

at få belyst indre og ydre motivation, har vi desuden inddraget teori, der belyser disse begre-

ber, da vi synes, begreberne nuancerer forståelsen af motivation, og de håndtag en leder har 

at skrue på. 

Intrinsic motivation 

Ifølge Frey defineres intrinsic motivation, som at man gør noget fordi der er en iboende til-

fredsstillelse i at gøre det ”noget”. En indre motivation kan komme inde fra medarbejderen 

selv eller i en relation mellem medarbejderen og en aktivitet. I det tidligere afsnit så vi, at sy-

geplejerskerne refererer til en iboende tilfredsstillelse i at ”gøre en forskel”, og at de ønsker 

at arbejde med noget der giver mening – de refererer altså til den indre motivation i dem selv 

– men også i relationen mellem dem selv og patienterne. For at kunne bibeholde eller styrke 

den indre motivation, beskriver Ryan og Deci, at medarbejderen skal opleve selvbestemmel-

se, men at dette afhænger af tre psykologiske behov: autonomi, kompetence og relationer.  

Autonomi 

Sygeplejerskerne på Gentofte Hospital oplever, at deres autonomi i forhold til at bruge deres 

faglighed som udgangspunkt for at træffe selvstændige beslutninger bliver begrænset. 

”Der bliver taget mindre hensyn til den faglige vurdering, vi kan lave som plejepersonale. Hvor vi 

via vores uddannelser og erfaring kan se på en patient, vi kan se nogle ting, så bliver det tværti-

mod skemalagt og ensartet og så forsvinder nuancerne.”  

Flere sygeplejersker giver udtryk for, at de oplever, at deres sygeplejemæssige evne til vur-

dering bliver overflødig, fordi de skal følge nogle bestemte procedurer.  

”Den faglige kvalitet af behandlingen og evidens og procedurer, det kommer sådan lidt i anden 

række, for hvis patienten ikke har haft en god oplevelse, så er det skidt for os.”  

En sygeplejerske oplever, at hun af ledelsen bliver pålagt at yde særbehandling til nogle pa-

tienter, der enten selv tidligere har klaget, eller hvis pårørende har klaget. Hun fortæller, at 

ledelsens fokus på at undgå klager, går ud over hendes mulighed for at yde den pleje, hun 

vurderer, er bedst, fordi nogle patienter måske har mere brug for hendes opmærksomhed ud 
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fra en faglig vurdering. Det oplever hun som demotiverende, hvilket bekræfter teorien om, at 

manglende mulighed for at bruge sin faglighed hæmmer den indre motivation. Derudover 

kan en indskrænkning i autonomi ifølge Ryan og Deci være med til at øge mistilliden mellem 

ledelse og medarbejdere. 

Flere sygeplejersker fortæller, at der er mange ting, de skal kontrollere og følge op på i løbet 

af dagen, som ikke har direkte relevans for patienten. De nævner f.eks., at de efter fastlagte 

rammer og instrukser skal følge op på udvikling i patientens vitale værdier, de skal udfylde 

og signere plejeplaner i en standardskabelon, og de skal anvende PDA’er til at scanne pati-

entens armbånd og medicinbæger ved medicinudlevering.  

En sygeplejerske siger: 

 ”Jeg føler mig kontrolleret. Jeg føler, at de skider på min faglige viden. Den, synes jeg, ikke lige 

er så blomstrende.”  

Og hendes kollega fortsætter:  

”Nej, sådan er det. Især med EWS’en
85

. Og så går man ind til patienten og ser patienten ud fra 

EWS’en og egentlig ikke ud fra, hvordan de har det, vel?”  

De har svært ved at se det meningsfulde i proceduren og oplever, at de indimellem skal fore-

tage nogle målinger, hvor de skal tilsidesætte deres faglige evne til vurdering af patienten.  

”Jeg synes, det er så irriterende, at der ikke bliver fortolket mening med alle de her ting.” 

De forstår godt, hvad meningen er, men synes ikke, det er meningsfuldt. De anerkender, at 

for nogle nye sygeplejersker kan EWS-proceduren være en hjælp til at opspore kritisk syge, 

men for erfarne sygeplejerske mener de, at de standardiserede procedurer er overflødige.  

Begge hospitaler har indført standardiserede plejeplaner, hvor plejehandlinger skal krydses 

af i forhold til den enkelte patient på forskellige tidspunkter under en indlæggelse. Sygeple-

jerskerne oplever, at lederne kontrollerer om disse er udfyldt, og at dette begrænser deres 

kontakt til patienterne og deres mulighed for selv at have indflydelse på patientforløbet.  

Fordi sygeplejerskerne tilsyneladende oplever kontrollen som en begrænsning af deres selv-

bestemmelsesret, og ikke ser noget formål, får kontrollen den konsekvens ifølge Osterloh og 

Frey, at de crowder out. De bliver demotiverede. De oplever, at de ikke har frihed til at vælge 

og mulighed for selvstyring, og dette mindsker bevægelsen hen imod den indre motivation.  

                                                
85

 Early Warning Score – en standardiseret procedure til måling og reaktion på patientens vitale værdier, der er indført på alle 
hospitaler i Region Hovedstaden. 



67 
 

Kontrol kan også have som konsekvens, at de crowder in, og bliver mere indre motiverede, 

men det forudsætter, at de har en oplevelse af, at de stadig har autonomi, føler sig kompe-

tente og/eller, at der er betydningsfulde relationer, der understøtter kontrollen. Medarbejder-

ne har ikke en fornemmelse af at kunne tilrettelægge eget arbejde, så de ydre påvirkninger 

bliver ikke internaliseret.  

De fleste sygeplejersker på Herlev Hospital kan dog godt se meningen med de ark, de skal 

udfylde, og de har en forståelse for, at kontrollen bliver lavet for at højne og udvikle kvalite-

ten.  

”Jeg kan godt se, hvorfor de skal være der. Jeg kan godt se, at det er værktøjet til at højne kvali-

teten.”  

Hvis de opfatter kontrollen som understøttende kan det betyde, at de crowder in, og at den 

ydre påvirkning internaliseres, og deres indre motivation påvirkes positivt. Hvorvidt denne 

effekt opnås afhænger ifølge Frey af den enkelte medarbejder, og i hvilket omfang vedkom-

mende opfatter den eksterne påvirkning som understøttende eller kontrollerende. En anden 

sygeplejerske fortæller således, at hun synes, at kontrol kan være med til at rette op på nog-

le ting, der ikke er styr på, og det ser hun som positivt:  

”Så jeg prøver at sige, ja vi bliver mindet om noget, der mangler, men jeg ser det ikke som negativ 

kontrol. Det gør jeg ikke. Jeg har ikke helt vildt meget styr på det med ernæring, efter jeg har væ-

ret på barsel, for der skete der nogle ting, og der kom nogle nye standardplaner og sådan noget, 

og så får jeg så også hjælp til det. Jeg tænker, så længe at du føler, at du ikke bare skal gøre det 

og det og det, så er det i orden.” 

På Herlev Hospital oplever flere af sygeplejerskerne, at de ikke har mulighed for at påvirke 

arbejdstilrettelæggelsen. Sygeplejerskerne føler sig tvunget til at arbejde efter faste rammer, 

og de mener, at rammerne er umenneskelige, men hvis de ikke arbejder efter rammerne, så 

når de ikke de opgaver, de skal – maden bliver kold, de når ikke medicinen osv.  

”Så der er jo mange ting, man skal navigere i, det er svært, fordi vi netop har den her hverdag, 

hvor tingene skal køre og madvognen står der kun i et bestemt tidsrum, og jeg kan ikke gå ind og 

skifte så og så mange, imens jeg også skal stå og dele mad ud. Det er jo frygteligt, når der er 

nogle, der skal ligge i deres afføring og spise mad, det holder heller ikke. Men det er sådanne 

nogle ting, som man kan blive tvunget til. Det frustrerer jo.”  

Ifølge Helle H. Hein kan det medføre stress og demotivation, hvis primadonnaer skal gå på 

kompromis med deres faglige værdier og idealer. Hvis de ikke oplever ”authentic alignment”, 

der indebærer at rammer og ressourcer til at udføre arbejdet, faglige værdier og idealer og 
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krav og forventninger, der stilles til arbejdet udefra, går op i en højere enhed, bliver de demo-

tiverede. Sygeplejerskerne giver i interviewet tydeligt udtryk for, at de oplever at skulle gå på 

kompromis med deres faglighed, hvilket kan betyde, at de ikke oplever selvbestemmelse. 

Ifølge Ryan og Deci er oplevelsen af autonomi afgørende, hvis medarbejdernes indre moti-

vation skal vedblive. Det tyder på, at sygeplejerskerne på Herlev Hospital oplever en ydre 

motivation, og at denne er opstået, fordi der er en trussel om ikke at nå sit arbejde, hvis de 

ikke arbejder inden for de givne rammer, men samtidig virker det som om, de har taget regu-

leringen til sig, blot ikke som deres egen. Det tyder på en ”introjected” regulering. 

Afdelingssygeplejersken på Gentofte Hospital oplever omvendt, at nogle medarbejdere øn-

sker, at hun som leder skal prioritere opgaverne for dem og dermed fratage dem noget af 

deres autonomi. Afdelingssygeplejersken fortæller:  

”De har også på et tidspunkt været inde, og jeg skulle prioritere, hvilke opgaver de skulle lave, når 

der var travlt. Så sagde jeg ”der må jeg sige, det kan jeg sku´ nok ikke hjælpe jer med”. ”Ej, det 

måtte jeg tage på mig, som leder - det måtte jeg bestemme.” Hun havde brug for at vide alt i peti-

tesser. ”Skal jeg børste patientens tænder? Skal jeg skifte patientens ble? Skal jeg made dem? 

Skal jeg give dem medicin? Hvad er det jeg skal?”. Og der havde vi så en rigtig god diskussion på 

et overordnet plan om, at den prioritering er det rigtig vigtig, at man som fagperson kan tage og 

holde fokus på patienten.” 

Dette kunne tyde på, at nogle sygeplejersker er, som Helle H. Hein beskriver det i hendes 

teori om motivation af fagprofessionelle, regredieret og agerer som lønmodtagere, fordi de 

ikke får dækket deres behov som primadonnaer. Det kan også ifølge Frey tyde på, at syge-

plejerskerne crowder out, fordi der er travlt, og dette medfører at den ydre påvirkning (travl-

heden) begrænser sygeplejerskernes selvbestemmelse.  

Relationer 

Hvis medarbejdere er en del af en gruppe eller har en god relation til en betydningsfuld an-

den, der f.eks. kunne være deres leder, vil de ifølge Ryan og Deci føle sig mere værdsat, og 

dermed vil der være større sandsynlighed for, at medarbejderne internaliserer den ydre på-

virkning som f.eks. krav fra ledelsen. Flere af sygeplejerskerne på Gentofte Hospital nævner, 

at det kollegiale fællesskab spiller en stor rolle for deres arbejdsglæde. En af dem siger:  

”En stor del af, at jeg går på arbejder, er, at man har et stort fællesskab på arbejdet med sine kol-

legaer, og at man er sammen om at løfte den her opgave.” En af de interviewede sygeplejersker 

påpeger betydningen af relationer: ”Det, som betyder noget meget for mig, det er arbejdsfælles-

skabet, kontakten til patienterne….” 
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Sygeplejerskerne på Herlev nævner ikke meget om motivation i forhold til fællesskabet eller 

kollegaer i de udførte interviews. Der er dog en sygeplejerske, der nævner, at det betyder 

meget for hendes motivation, at hun har gode kollegaer, og at hun bliver hørt af ledelsen.  

”Det betyder også enormt meget for mig, for min motivation, at jeg føler, vi bliver hørt af ledelsen.”  

Der er en bedre mulighed for, at sygeplejersken fra Herlev internaliserer krav fra ledelsen, 

fordi der er større grad af tillid mellem sygeplejersken og ledelsen, og hun vil ifølge Ryan og 

Deci’s self-determination teori opleve en større grad af indre motivation. Sygeplejerskerne på 

Gentofte Hospital nævner, at deres relation er forbindelsen til hinanden som gruppe – hvilket 

tyder på, at de alene oplever relationen i gruppen; dette kan ifølge Ryan og Deci være årsag 

til at medarbejderen udviser en villig adfærd.  

Kompetence 

Ifølge Ryan og Deci skal medarbejderne have en oplevelse af, at føle sig kompetente og 

kunne udføre et godt stykke arbejde for, at kunne internalisere en ekstern påvirkning som 

f.eks. et krav fra ledelsen om ændret adfærd. Ved at give medarbejdere passende udfordrin-

ger og feedback i forhold til deres opgaveudførelse kan ledere facilitere en internalisering af 

den eksterne påvirkning. To sygeplejerske nævner, at det motiverer dem at udvikle deres 

kompetencer. Den ene har f.eks. gjort det ved at deltage i et medicinkursus.  

”Det gør arbejdet mere spændende, synes jeg, fordi nu har jeg opdaget en hel masse nye ting, 

som jeg ikke vidste før, og så synes jeg også, at det gør det interessant, for så bliver man også 

mere motiveret.” 

Den ledende oversygeplejerske på Gentofte Hospital nævner, at det kan være svært for de 

unge og nye sygeplejersker, der endnu ikke har udviklet deres faglighed, at bevare imøde-

kommenheden overfor patienterne i stressede situationer. De unge mangler den faglige bal-

last og kan stå i situationer, hvor kravene overstiger deres kompetencer. Hun siger:  

”… det kan være rigtig svært for de unge og nye sygeplejersker. Det er jo, når de mangler deres 

faglighed, fordi jo mere stresset man bliver også over det, og man står i en hel masse situationer 

hele tiden og hver dag, hvor kravet overstiger ens egne evner, så er det jo, at man i hvert fald kan 

blive både træt og sur og negativ og meget andet ikke. Så vores største opgave, det er hele tiden 

at sørge for, at de opgaver, vi sætter dem til, der har de også nogle fagligheder og kompetence til 

at gøre et match.”  
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Oversygeplejersken har således fokus på, at ledelsen har en væsentlig opgave i at sikre, at 

medarbejderne har en passende balance mellem de opgaver, de skal løse, og deres kompe-

tencer. Optimale udfordringer kan ifølge Ryan og Deci styrke den indre motivation. 

Oversygeplejersken fortæller, at afdelingen har holdt en temadag om kommunikation, hvor 

de bl.a. arbejdede med kommunikation med patienter og pårørende. Direktionen har beslut-

tet, at alle afdelinger skal holde temadag om patientkommunikation. Personalet i afdelingen 

var ifølge oversygeplejersken meget begejstrede. En sådan temadag kan medvirke til at ud-

vikle medarbejdernes kompetencer i forhold til opgaven med at bringe patienten i centrum, 

og kan således ifølge Ryan og Deci styrke deres indre motivation, såfremt følelsen af kompe-

tence er ledsaget af en form for autonomi i forhold til opgaveløsningen. 

Feedback 

Det motiverer sygeplejerskerne på begge hospitaler at få positive tilbagemeldinger fra patien-

ter og pårørende.  

”Jamen, altså, tilkendegivelser fra patienten om, at de føler sig respekteret, og at man tager hen-

syn til dem, og de har haft det godt, at de har haft et godt behandlingsforløb, det kan være mange 

ting, også fra pårørende, som kommer med en ordentlig buket blomster og chokolade. Det er da 

fantastisk.”  

Feedback fra patienter og pårørende, styrker sygeplejerskernes oplevelse af at føle sig kom-

petente. En af sygeplejerskerne siger:  

”Patienterne gør, at vi føler os kompetente, for man får tilbagemeldinger fra patienterne.” 

Ifølge Helle H. Hein er feedback et væsentligt ledelsesredskab i forhold til de fleste af arkety-

perne, men det er vidt forskellige former for feedback, der har betydning. For primadonnaen 

har det stor betydning, at få feedback om, at det, hun har præsteret, har gjort en forskel for 

andre, hvilket også bekræftes af sygeplejerskernes udsagn. Denne form for feedback giver 

næring til primadonnaernes kald og kan give dem det kick, der gør, at de er motiverede. Iføl-

ge Ryan og Deci er et af redskaberne til at fremme den indre motivation også positive feed-

back og anerkendelse.  

Anerkendelse og ros er redskaber som begge direktører, fortæller at de bruger aktivt. Direk-

tøren på Gentofte Hospital fortæller,  

”Vi gør meget ud af at rose folk, og vi gør meget ud af at fejre, at vi for eksempel er blevet de 

bedste eller det reneste hospital i hovedstaden. Vi besøger eksempelvis hele Serviceafdelingen 

og siger, hvor fantastisk det er. Eller vi fejrer det, når en afdeling har rykket sig markant på nogle 
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LUP-tal. Vi har rykket os markant på LUP-tallene, fra at være det dårligste hospital i hele landet, 

noget af en bedrift, til at være det bedste på indlagte patienter sidste år i Region Hovedstaden. 

Ved enhver mulig lejlighed nævner vi LUP-tallene, hver gang vi holder festtaler, hver gang vi skri-

ver ud til personalet, hver gang der en blog så gør vi noget ud af det.” 

Direktøren på Herlev Hospital fortæller, at han via bloggen og intranettet har rost personalet 

– og fortalt, når der har været gode historier.  

”Vi er nødt til at hæve os op, og se fremad og sige: ”Det er et fantastisk hospital, og I er rigtig go-

de”.  

Når direktørerne anvender anerkendelse kan de ifølge Frey stimulere medarbejdernes indre 

motivation, og de kan ved hjælp af anerkendelse styrke medarbejdernes selvagtelse.  

Motivation og konkurrence 

Begge oversygeplejersker og en af afdelingssygeplejerskerne giver udtryk for, at konkurren-

ce kan være en motivationsfaktor. En af dem siger:  

”..der er også lidt af et konkurrencemenneske i mig, men det er der nok også i så mange af de 

andre.” 

Den ene oversygeplejerske fortæller, at afdelingen har indført et konkurrenceelement i for-

bindelse med undervisning, hvor medarbejderne visuelt kan se, hvem af dem, der havde 

været igennem en ”pakke” af læringsaktiviteter.  

En af afdelingssygeplejerskerne fortæller, hvordan hun har lavet en lille konkurrence, hvor 

der blev trukket lod om en præmie blandt de medarbejdere, der havde læst noget bestemt 

materiale udsendt pr. mail. ”Og det gjorde vi så, og folk sagde; ”ej, fedt”. 

Konkurrence er en ydre motivationsfaktor og kan ifølge Osterloh og Frey underminere den 

indre motivation, hvis konkurrencen opfattes som en ydre kontrol. Derimod kan konkurrence 

stimulere en bevægelse hen imod en indre motivation, hvis den opfattes som understøttende 

af medarbejderne. Det er dog ifølge Ryan og Deci op til den enkelte om den ydre kontrol 

medfører modvilje, en passiv deltagelse eller en iboende tilfredsstillelse og et personligt en-

gagement.  
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Delkonklusion  

Vores interviews viser, at der er forskellige tilstande af motivation hos de enkelte medarbej-

dere på de to hospitaler. Nogle af sygeplejerskerne lyder ud fra deres interview til primært at 

være motiveret af ydre kontrol, mens andre giver udtryk for en moderat kontrolleret motivati-

on. Enkelte giver udtryk for moderat autonomi. Ifølge Frey afhænger opfattelsen af en ydre 

påvirkning af, om medarbejderen føler, at denne er understøttende eller kontrollerende – for 

opfyldelsen af de tre psykologiske behov: autonomi, relationer og kompetence.   

Sygeplejerskernes udtalelser tyder på, at fleste af dem er intrinsic motiveret – at de motive-

res, fordi der i dem selv er en indre tilfredsstillelse, eller fordi de har en indbyrdes relation i 

gruppen af sygeplejersker, relationer til patienter og en relation mellem dem selv og sygeple-

jen. Det er dog væsentligt, at sygeplejerskerne oplever selvbestemmelse, for at kunne bibe-

holde den indre motivation. Det tyder på, at sygeplejerskerne i vores undersøgelse oplever 

meget lille grad af selvbestemmelse. De oplever, at deres faglighed er overflødig, fordi de 

skal følge bestemte procedurer og oplever desuden, at der er mange ting, som de skal tjekke 

op på i løbet af dagen. Mange af sygeplejerskerne oplever, at de bliver kontrolleret af deres 

ledere, især i forhold til om diverse skemaer er krydset af, som de skal, og de oplever, at 

udfyldelsen af skemaerne begrænser deres kontakt med patienterne, og dermed muligheden 

for at have patienten i centrum. Interviewpersonernes udtalelser tyder på, at de fleste oplever 

den ydre kontrol eller påvirkning som en begrænsning i deres selvbestemmelse. Nogle af 

sygeplejerskerne lyder endda som om, de er crowded ud af deres indre motivation i forhold 

til det at have patienten i centrum. Oplevelsen af autonomi er ifølge Ryan og Deci afgørende 

for, om medarbejderne internaliserer og integrerer en ydre påvirkning. 

Begge direktører nævner, at de anvender anerkendelse og ros som ledelsesredskaber, men 

når vi spørger sygeplejerskerne nævner de udelukkende feedback fra patienter og pårøren-

de. Der er ingen sygeplejersker, der fortæller om direkte positiv feedback fra deres direkte 

leder – snarere oplever de negativ feedback, hvilket ifølge Ryan og Deci er med til at for-

mindske den indre motivation. Feedbacken fra patienter og pårørende kan derimod styrke 

deres oplevelse af at være kompetente. 

Der er enkelte sygeplejersker, der nævner, at de har været på kursus, og der har også været 

afholdt kommunikationskursus. Ifølge Ryan og Deci kan kompetenceudvikling være med til at 

styrke den indre motivation, men kompetenceudviklingen skal være ledsaget af autonomi.  

Vi vurderer, at der er en lille forskel på sygeplejerskernes motivation på de to hospitaler, som 

er værd at bemærke; det er alene sygeplejerskerne på Herlev Hospital, der i interviewene 
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giver udtryk for, at de kan se en mening med forskellige skemaer til dokumentation. Et par af 

dem giver udtryk for, at kontrollen ikke nødvendigvis er negativ, men kan være en hjælp til at 

forbedre kvaliteten. 

Dette kunne tyde på, at nogle af sygeplejerskerne på Herlev Hospital har internaliseret den 

ydre påvirkning i form af de nævnte skemaer. Sygeplejerskerne kan altså have crowdet ind – 

de oplever denne ydre påvirkning som understøttende for motivationen om at have patienten 

i centrum, hvilket igen kan medføre en ændret adfærd i form af en forbedret og forstærket 

performance.  

Sygeplejerskerne på Gentofte Hospital nævner mange forskellige kontrollerende ydre fakto-

rer som f.eks. skemaer, evalueringer der hænges offentligt op, brug af PDA til medicinadmi-

nistration. De taler betydeligt mere om kontrol end sygeplejerskerne på Herlev Hospital. Den 

ydre påvirkning kan medføre, at de crowder ud, og deres indre motivation til at have patien-

ten i centrum kan blive påvirket negativt. Arbejdsindsatsen kan som følge deraf mindskes. 

Dette kan igen føre til, at deres indre motivation til andre opgaver også påvirkes, der opstår 

en spill-over effekt.  
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KAPITEL 6: Diskussion 

I dette afsnit vil vi diskutere nogle af de dilemmaer, vi er stødt på i vores analyse. Vores pro-

blemstilling handler om en grundlæggende udfordring inden for ledelse: Hvordan får du dine 

medarbejdere til at arbejde for et fælles mål? I denne afhandling er omdrejningspunktet et 

mål i Region Hovedstadens Kvalitetspolitik. Det særlige ved dette mål er, at vi havde en for-

ventning om, at det er et mål, der appellerer til de sygeplejersker, vi har interviewet. De er 

fagprofessionelle og flere af dem tilhører den gruppe medarbejdere, Helle H. Hein betegner 

som primadonnaer. Det er vigtigt for dem at gøre en forskel og at opleve, at deres faglighed 

bliver bragt i spil til gavn for patienterne. Målet med at have patienten i centrum er ingen af 

interviewpersonerne uenige i. Det er vejen derhen og dét at implementere de ændringer, der 

skal til, der rummer en række udfordringer. 

Selvbestemmelse versus kontrol 

For medarbejderne er det afgørende for deres motivation, at de har frihed til selv at kunne 

tilrettelægge deres arbejde, og at de ikke skal gå på kompromis med deres faglige idealer. 

Flere af medarbejderne oplever, at ledelsens kontrol er en indgriben i forhold til deres selv-

bestemmelse. De ser ikke kontrollen som et redskab til at følge op på og forbedre patienter-

nes oplevelser af f.eks. tryghed ved udskrivelsen. Medarbejderne ændrer måske deres ad-

færd, men udelukkende pga. den ydre kontrol. Enkelte medarbejdere ser det som noget po-

sitivt, at ledelsen følger op. Disse medarbejdere tager den eksterne regulering til sig som en 

faktor, der understøtter deres motivation. 

Overfor medarbejdernes ønske om autonomi og selvbestemmelse står ledelsens behov for 

at kunne styre organisationen i en bestemt retning. Det er i nogle tilfælde en retning som 

ledelsen selv sætter, men i en politisk ledet organisation som regionen, er der også mål, som 

bliver fastlagt på politisk niveau. Direktører og ledere skal implementere disse mål uanset, 

hvad de selv synes om målene. I de konkrete cases i denne afhandling er ledernes opgave 

at styre hospitalerne imod opfyldelse af målet om at have patienten i centrum. Ledelsen kan 

gennem kontrol af medarbejdernes performance følge op på, om medarbejderne bidrager til 

at nå målet. Det kan f.eks. være kontrol af, om medarbejderne afholder afsluttende samtaler 

med patienten. En god afsluttende samtale kan medvirke til, at patienterne er mere trygge 

ved udskrivelsen, og netop tryghed ved udskrivelsen er en af de ting, patienterne bliver 

spurgt om i LUP. Kontrol bliver også brugt til at afdække hvem, der ikke performer eller med-

virker til at opfylde hospitalets eller afdelingens mål og giver ledelsen mulighed for specifikt at 

følge op i forhold til disse enheder.  
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Tryghed versus frygt 

Begge direktører nævner, at afskedigelse af ledere og medarbejdere, der ikke har en accep-

tabel adfærd i forhold til patienterne eller den ønskede holdning, er en mulighed. En mulig-

hed som direktøren på Gentofte Hospital også i praksis har benyttet sig af. Ansættelse og 

afskedigelse af medarbejdere er et redskab, som en leder kan benytte sig af for at sikre, at 

medarbejderstaben deler lederens grundlæggende antagelser, hvilket øger organisationens 

sammenhængskraft.  Det kan på den ene side have en positiv indflydelse på opfyldelsen af 

organisationens mål, hvis medarbejderne ændrer deres adfærd. Det kan dog også skabe 

frygt i organisationen og have en negativ indflydelse på fællesskabsfølelsen. Særligt med 

den nuværende situation på arbejdsmarkedet kan en mulig trussel om fyring gøre at medar-

bejderne tilpasser deres adfærd, men uden det engagement i arbejdet, der skal til i et job, 

hvor det relationelle spiller en så stor rolle.  

Snæver versus bred fortolkning 

I regionens kvalitetspolitik og kvalitetshandlingsplan er der en bred beskrivelse af, hvad der 

ligger i, at patienten skal være i centrum, og der er nogle konkrete mål, der fungerer som 

indikatorer på, om målet er opfyldt. De to hospitaler har ikke ekspliciteret yderligere, hvordan 

målet fortolkes, og spørgsmålet er også, om der er behov for det. På den ene side kan det 

være hensigtsmæssigt at tydeliggøre målet og sikre, at der er en fælles forståelse, så alle 

kan arbejde i den samme retning, men på den anden side, så handler det med at sætte pati-

enten i centrum jo netop om, at tage udgangspunkt i den enkelte patient og sikre, at patien-

tens individuelle behov tilgodeses. En snæver definition af, hvad det vil sige ”at sætte patien-

ten i centrum”, kan derfor være en begrænsning i forhold til at nå målet. Det er dermed i hø-

jere grad op til den enkelte medarbejder at vurdere konkret, hvad der skal til og her må de 

trække på deres faglighed og kompetencer. Spørgsmålet er, om medarbejderne har de kom-

petencer, der skal til. Kræver det at sætte patienten i centrum reelt andre og nye kompeten-

cer, som medarbejderne måske ikke har? 

Ændret adfærd versus ændrede målinger 

En anden problemstilling handler om, hvorvidt det overhovedet er muligt at forbedre LUP-

resultaterne uanset, hvad personalet gør. Kan der være andre ting, der påvirker patienternes 

svar, som slet ikke handler om medarbejdernes adfærd? Det kunne f.eks. være de fysiske 

rammer på hospitalet, pressens omtale af hospitalerne eller patienternes forventninger. Re-

gion Hovedstadens resultater ligger i LUP 2011 og også i tidligere undersøgelser dårligere 

end landsresultatet på størstedelen af spørgsmålene86. Der kommer mange gæt på, hvad 
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denne forskel skyldes. En mulighed er, at brugernes forventninger er i storbyen er højere end 

på landet87. Er det tilfældet, så skal regionen måske arbejde mere med forventningsbear-

bejdning. Begge de interviewede oversygeplejersker fremhæver netop vigtigheden af at af-

stemme forventninger mellem patient og personale, som afgørende for at kunne sætte pati-

enten i centrum. 

Standardisering versus individualisering 

De fleste sygeplejersker i vores undersøgelse giver udtryk for, at travlhed samt øgede krav 

om dokumentation mv. flytter deres fokus fra patienterne og begrænser deres mulighed for at 

tage hensyn til den enkelte patients behov. I stedet er deres fokus på at leve op til forskellige 

former for dokumentationskrav. En undersøgelse af Personalets oplevelser af DDKM akkre-

ditering 2012 og JCI akkreditering 2011 i Region Hovedstaden, gennemført af Enheden for 

Brugerundersøgelser, viser, at en stor del af de medarbejdere, der indgår i undersøgelsen, 

oplever, at hospitalernes arbejde med at forberede akkreditering har medført et øget krav om 

dokumentation og standardisering af procedurer. Af undersøgelsen fremgår det, at de mange 

nye vejledninger, der særligt i tiden op til akkrediteringssurvey, skulle implementeres på hos-

pitalerne, frustrerede mange både ledere og medarbejdere88. De fælles regionale vejlednin-

ger er netop et redskab til at standardisere arbejdsgange og procedurer for herigennem at 

sikre en ensartet høj kvalitet. Medarbejderne peger på, at plejen bør tage udgangspunkt i 

den enkelte patients behov, men kan det indebære en risiko for, at der bliver større forskel i 

behandlingen og måske større ulighed? 

Travlhed versus uudnyttet potentiale 

Når sygeplejerskerne oplever, at de har travlt, så er der noget om snakken. Ifølge en artikel 

på Berlingskes netavis den 23. november 2012 er der sket en produktivitetsstigning i det 

danske sundhedsvæsen. Af artiklen fremgår det, at en sygeplejerske på en almindelig medi-

cinsk afdeling i Region Hovedstaden, der tidligere skulle passe patienter i otte senge, i dag 

skal tage sig af 12 patienter, og hvor der tidligere var tre på vagt om aftenen, er der i dag kun 

to til at passe det samme antal patienter. Artiklen refererer til en rapport fra EU-

Kommissionen og OECD, der sammenligner sundhed og sundhedsudgifter i 28 europæiske 

lande89. Udfordringen for lederne på regionens hospitaler er derfor at få medarbejderne til at 

fokusere på den enkelte patient og dennes behov samtidig med, at de skal sikre en effektiv 

drift. Lederne skal kunne organisere arbejdet, så de ydre krav om dokumentation og stan-
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dardisering af procedurer ikke bliver oplevet som begrænsende for medarbejdernes autono-

mi. Lederne skal kunne skrue på de rigtige håndtag og helst kunne skrue på mange håndtag 

på en gang. 

Tager det længere tid at sætte patienten i centrum? Ifølge medarbejderne så gør det, dels 

fordi de skal kunne afsætte tid til dialogen med patienten og dels fordi de skal individualisere 

ellers standardiserede processer. Som nævnt i vores indledning viser flere undersøgelser, at 

det kan give bedre behandlingsresultater, hvis personalet i højere grad inddrager patienter i 

deres eget forløb. Bedre behandlingsresultater skulle alt andet lige være en gevinst for 

sundhedsvæsenet og dermed et incitament til at inddrage patienterne. Derudover kan ind-

dragelse af såvel patienter som pårørende måske også aflaste medarbejderne. Ved at ind-

drage patientens egne ressourcer og styrke patientens muligheder for at mestre egen syg-

dom ligger der også et potentiale for at frigøre ressourcer hos medarbejderne.  

Fokus versus fast praksis 

Region Hovedstaden har valgt at bruge resultaterne af en række LUP-spørgsmål som indika-

torer på, om patienten er i centrum, men spørgsmålet er, om dette fokus på resultaterne af 

en performance måling er den rigtige vej til at få patienterne mere i centrum. Direktøren på 

Herlev Hospital nævner, at medarbejderne er blevet gjort særligt opmærksomme på, at de 

patienter, der var indlagt eller i ambulant behandling, i en bestemt periode, var de patienter, 

der ville få tilsendt et spørgeskema.  Vi kan jo håbe på, at den øgede indsats, som direktøren 

herigennem opfordrer til, varer ved ud over inklusionsperioden. 

Der kan også være en risiko for, at fokusering på at få gode resultater i en LUP fjerner fokus 

fra det egentlige mål med at have patienten i centrum og undergraver medarbejdernes moti-

vation for at gøre en forskel for patienterne. Det bliver forbedring af resultaterne, der bliver 

det primære og de bagvedliggende intentioner som fremgår af kvalitetspolitikken fortoner sig. 

Om end at vi i kapitel 7 konkluderer, at lederne på de to hospitaler har en række redskaber, 

som de anvender for at påvirke medarbejdernes motivation, har vi i dette kapitel peget på en 

række dilemmaer, som kan påvirke de muligheder, lederne har for at nå målet om, at patien-

ten skal være i centrum. 

KAPITEL 7: Konklusion 

Vi har undersøgt, hvordan ledere på hhv. Herlev og Gentofte Hospital søger at motivere 

medarbejderne til at opfylde regionens mål om, at patienten skal være i centrum. Vi kan kon-

kludere, at der er nogenlunde bred enighed hos ledere og medarbejdere om, hvad det vil 
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sige at ”patienten skal være i centrum”. Det betyder, at pleje og behandling skal tage ud-

gangspunkt i patientens individuelle behov, og at medarbejderne i øvrigt skal inddrage pati-

enterne i deres forløb. Ingen af de to hospitaler har et kodeks eller en fælles formuleret be-

skrivelse af, hvad det vil sige, at patienten skal være i centrum. Vi har peget på, at det at ha-

ve et fælles mål kan være et ledelsesredskab, der samler medarbejderne om at arbejde i 

samme retning.  

Vi har undersøgt, hvilke ledelsesredskaber lederne på de to hospitaler anvender for at frem-

me en adfærd blandt medarbejderne, hvor patienten er i centrum, og vi kan konkludere, at 

det primært er følgende ledelsesredskaber, som lederne anvender: 

 Fokus og ledelsesmæssig opmærksomhed på at patienten skal være i centrum 

 Kommunikation gennem forskellige kanaler 

 Kontrol og læring på baggrund af performance information herunder LUP-resultater 

Derudover anvender de i et vist omfang også rekruttering og afskedigelse af ledere og med-

arbejdere. Vi kan konkludere, at begge direktører anvender forskellige kommunikationskana-

ler til at signalere, at patienten skal være i centrum, hvilket ifølge Schein kan være med til at 

indlejre en kultur. Begge direktører giver også udtryk for, at de ser et behov for en kulturæn-

dring mod et større fokus på patienten som et menneske. Begge hospitaler har opmærk-

somhed på at sætte patienten i centrum – en opmærksomhed som medarbejderne også op-

lever.  

Vi kan konkludere, at lederne på begge hospitaler anvender performance information som et 

ledelsesredskab. LUP-resultaterne bliver brugt både som en udviklingsorienteret evaluering, 

men også som en kontrollerende evaluering, og lederne har rettet en opmærksomhed på, at 

forbedre LUP-resultaterne. På Gentofte Hospital anvender lederne også klager, som perfor-

mance information til ændring af medarbejdernes adfærd. 

Vi har desuden undersøgt, hvordan de anvendte ledelsesredskaber påvirker medarbejdernes 

motivation til at have patienten i centrum. Flere af medarbejderne er i udgangspunktet indre 

motiveret i forhold til at gøre en forskel i forhold til patienterne, men vi kan konkludere, at de i 

praksis oplever, at det er vanskeligt at sætte patienten i centrum. Medarbejderne oplever, at 

der er øgede dokumentationskrav, travlhed og rammer, der dikterer, hvordan de skal arbej-

de. Dette er med til at fjerne fokus fra den individuelle pleje af patienterne, og det virker de-

motiverende, fordi medarbejderne oplever, at de skal gå på kompromis med deres faglige 

idealer og ikke har den fornødne autonomi til at gøre det, de mener, er bedst for patienterne. 
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Medarbejderne oplever at performance information bliver brugt som kontrollerende evalue-

ring. En enkelt sygeplejerske, ser dog LUP-resultaterne som en mulighed for læring og der-

med en udviklingsorienteret evaluering. Medarbejderne oplever, at de forskellige former for 

kontrol virker demotiverende, hvilket hænger sammen med, at kontrollen begrænser deres 

autonomi, kompetence og relationelle tilhørsforhold. Dette kan medføre mindre indre motiva-

tion, hvorved de crowder ud, og deres arbejdsindsats mindskes. Vi vurderer, at de fleste sy-

geplejersker, vi har interviewet, er primadonnaer, men den oplevelse af ydre kontrol, de har, 

tyder på, at sygeplejerskerne er regredieret til en anden arketype end primadonnaen. Der-

med reduceres deres villighed til at bringe ofre, og de udnytter ikke deres fulde potentiale. 

Vi har taget udgangspunkt i, at medarbejderne skal ændre deres adfærd for at kunne opfylde 

regionens mål, om at patienten skal være i centrum. Det indebærer, at medarbejdernes ad-

færd, er utilfredsstillende og den indre motivation er således ikke tilstrækkeligt til at fremme 

en adfærd, der er i overensstemmelse med målet. Det er derfor nødvendigt, at ledelsen tager 

redskaber i brug, der af medarbejderne kan opfattes som en negativ ydre intervention. 

KAPITEL 8: Perspektivering 

Vi har beskæftiget os med, hvordan ledere kan motivere medarbejdere til at arbejde for at 

opnå et bestemt mål. Et mål som medarbejderne egentlig grundlæggende set godt kan til-

slutte sig, men hvor der er nogle barrierer, der på en eller anden måde begrænser mulighe-

den for at nå det.  

Denne diskussion er også meget relevant i forhold til et andet af de store velfærdsområder, 

nemlig folkeskolen. Både lærer og regering er enige om, at de gerne vil have den bedste 

folkeskole i verden og sikre eleverne en god uddannelse, men hvordan lader det sig gøre i 

praksis? Der bliver stillet krav om, at lærerne skal undervise i flere timer, hvilket mange lære-

re er indstillet på, hvis blot de ikke havde travlt med alle mulige andre ting herunder doku-

mentation f.eks. i form af elevplaner. Samtidig kan dokumentation måske være med til at 

sikre en højere og mere ensartet kvalitet.  

Det er en central ledelsesudfordring at finde veje til at samle sine medarbejdere om at opnå 

et givet mål. Vi har undersøgt, hvordan direktører og ledere på Gentofte Hospital og Herlev 

Hospital søger at samle deres medarbejdere om at forbedre hospitalernes LUP-resultater. Vi 

glæder os til at se, hvordan resultaterne rent faktisk falder ud, når næste undersøgelse of-

fentliggøres i maj 2013. Det vil være interessant at se på, hvilken sammenhæng der er mel-

lem medarbejdernes motivation, som vi har set den i vores undersøgelse, og de kommende 
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resultater af LUP. Som vi nævnte indledningsvist er Herlev Hospital et noget større hospital 

end Gentofte Hospital, og dermed en noget større organisation, hvor der kan være mange 

subkulturer. Det vil derfor være spændende, at se om hospitalet gennem den systematisk 

indsats lykkes med at forbedre LUP–resultaterne. 

KAPITEL 9: Egen læring 

Vi har med denne afhandling ønsket, at få viden om, hvordan vi som ledere kan fremme en 

ønsket adfærd hos vore medarbejdere. Vi er dykket ned i nogle ledelsesredskaber, som vi 

har fundet igennem vores undersøgelse. Ledelsesredskaber som vi selv også bruger i vores 

virke som ledere. Vi er blevet lidt overraskede over, at medarbejdere føler sig så kontrolleret, 

som de gør i vores undersøgelse. At der anvendes kontrol for at sikre at nyt bliver implemen-

teret, er ikke ukendt for os, men at medarbejderne føler at tiltag, der skal sikre kvalitet i et 

patientforløb, ikke er omsat til læring er nok kommet lidt bag på os. Denne viden har været 

med til, at vi fremadrettet vil tænke over, hvornår vi anvender kontrol som ledelsesredskab 

og, når vi gør det, at have opmærksomhed på, at kontrollen er med til at udvikle og skabe 

læring i vores organisationer.  

Arbejdet med afhandlingen har desuden givet os en forståelse for, hvordan vi som ledere 

kan sikre at vores medarbejdere er motiverede ved, at vi understøtter medarbejdernes mu-

lighed for selvbestemmelse, udvikling og brug af kompetence samt dannelsen af relationelle 

tilhørsforhold både i forhold til os, kolleger og patienter eller samarbejdspartnere. Vi er desu-

den blevet mere bevidste om, hvornår vi kan forvente at vores personale crowder ind eller 

ud.   

Vi arbejder begge med patientinddragelse i vores daglige arbejde, og det har i denne afhand-

ling været interessant at få belyst, hvad ledere og personale forstår ved dette begreb. Af-

handlingen har bidraget med læring til os om, at hvis vi i sundhedsvæsenet skal sætte pati-

enten i centrum, så kræver det, at vi som ledere konstant har vores blik på dette, og at vi har 

medarbejderne med på samme vogn. Det har været givende for vores læring, at vi i ud-

gangspunktet har haft ret forskellige indgangsvinkler til vores problemstilling. Louise har med 

det nære praksiskendskab og egne erfaringer med patientinddragelse kunne bidrage til Ma-

ries forståelse for, hvordan arbejdet med LUP-resultater og patientinddragelse foregår i prak-

sis, mens Maries kendskab til LUP og patientinddragelse på et mere overordnet niveau, har 

givet Louise et indblik i variationen af metoder til brug for patientinddragelse samt forståelse 

for, hvordan de også kan anvendes i praksis. 
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Bilag 1: Driverdiagram fra Region Hovedstadens Kvalitetshand-

lingsplan 

 

For hvert mål er der opstillet kriterier for målopfyldelse. Initiativerne beskrevet under sekun-

dære drivere, er en liste af mulige interventioner/initiaitiver. 

 

Kilde: Region Hovedstaden (2010): KVALITET FØRST. Patientsikkerhed og patientinddragelse. Effek-

tivitet og lighed i behandlingen - en Kvalitetshandlingsplan 2010-2013 
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Bilag 2: Guide til interview med direktørerne  

Indledning  Interviewet skal bruges om led i vores masterprojekt på MPG 

 Emne: Anvendelse af LUP som ledelsesredskab til at fremme en 

mere patientcentreret adfærd blandt medarbejdere med direkte 

patientkontakt. Vi tager udgangspunkt i Region Hovedstadens 

kvalitetspolitik- og handlingsplan med målsætningen om, at pati-

enten skal være i centrum, og er nysgerrige efter, hvilke redska-

ber ledere på forskellige niveauer anvender for at opfylde denne 

målsætning. 

 Gerne optage på bånd og have mulighed for at bruge citater? (vil 

du gerne se citater, kan vi sende dem til dig) 

 Vi skal også tale med direktørerne, med afdelingsledelsen på x-

afdeling, og afdelingssygeplejersken og medarbejdere på afsnit x 

 Vi forventer, at interviewet tager en time. 

 Har du nogen spørgsmål, inden vi går i gang? 

Regionens Kvalitetspoli-

tik 

Af regionens kvalitetspolitik fremgår det, at ”patienten skal være i cen-

trum”  

 Hvad forstår du ved ”at patienten skal være i centrum”? 

o Kan du give et eksemplet på en situation, hvor du har op-

levet, at en patient i særlig grad var i centrum? 

o Kan du give et eksemplet på en situation, hvor du har op-

levet, at en patient ikke var i centrum? 

 Har I her på hospitalet defineret, hvad I forstår ved at ”patienten 

skal være i centrum”? 

 Har hospitalet en lokal strategi eller politik for patientinddragelse 

eller patientempowerment (el. tilsvarende)? 

Fremme af patientfokus Hvilke ledelsesredskaber anvender du for at sikre, at patienterne er i cen-

trum her på hospitalet? – gerne konkrete eksempler. 

Hvilken adfærd forventninger du af personale, der har direkte patientkon-

takt? 

Hvis du skulle beskrive den ideelle medarbejder set i forhold til patient-

inddragelse, hvad er det så, hun gør? Hvad karakteriserer hendes adfærd? 

Hvad kan du, som hospitalets øverste leder, gøre for at sikre, at personalet 

har en adfærd, hvor patienten er i centrum? 

Har hospitalet retningslinjer, kodex eller lignende i forhold til personalets 

adfærd i forhold til patienterne? 

Har det nogen konsekvenser, hvis du oplever, at en leder eller medarbej-

dere i tale eller handling ikke har fokus på patienten? Kan du give et kon-

kret eksempel, hvor du har grebet ind, hvis det er tilfældet? 

Har det nogen konsekvenser, hvis du oplever, at en leder eller medarbej-

der har fokus på patienten? 
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Direktionens anvendelse 

af LUP-resultater 

Anvender direktionen LUP resultaterne? – og i givet fald hvordan?  

Hvilken rolle spiller det, hvordan hospitalet placerer sig i forhold til andre 

hospitaler i regionen? 

Hvordan vægter du LUP-resultater i forhold til andre nøgletal om en af-

delings performance som f.eks. økonomiske data, data om liggetider, 

belægning…? 

Hvad tænker du i forhold til LUP som et værktøj til læring og kontrol? 

Opfatter du primært LUP som et værktøj til læring eller kontrol? 

Opfølgning på LUP Hvordan følger du/direktionen op på de enkelte afdelingers LUP-

resultater (i forhold til ledelserne)?  

Har det nogen konsekvenser, hvis en afdeling ikke forbedrer deres LUP-

resultater fra et år til et andet?  

Hvordan mener du, en afdelingsledelse bør handle, hvis de får dårlige 

LUP-resultater? 

Hvilken betydning har det, om afdelingerne klarer sig bedre i forhold til 

egne resultater fra året før?  

Hvilken betydning har det, om afdelingerne klarer sig bedre i forhold til 

andre sammenlignelige afdelinger? 

Motivation Hvilke faktorer her på arbejdspladsen, tror du, har størst betydning for 

personalets motivation? 

 Kan du nævne konkrete eksempler? 

Hvilke har mindst betydning? 

 Kan du nævne konkrete eksempler? 

Hvad tror du demotiverer personalet? – hvorfor tror du, at dette demotive-

rer personalet? 

 Kan du nævne konkrete eksempler? 

Afslutning Vi håber, at vi får indsamlet viden om anvendelse af LUP som ledelsesre-

skab, som kan være af interesse for andre, og vi vil derfor gerne kunne 

offentliggøre vores afhandling eller dele af den. Er det i orden for dig?  
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Bilag 3: Guide til interview med afdelings- og afsnitslederne 

Indledning  Interviewet skal bruges om led i vores masterprojekt på MPG 

 Emne: Anvendelse af LUP som ledelsesredskab til at fremme en 

mere patientcentreret adfærd blandt medarbejdere med direkte 

patientkontakt. Vi tager udgangspunkt i Region Hovedstadens 

kvalitetspolitik- og handlingsplan med målsætningen om, at pati-

enten skal være i centrum, og er nysgerrige efter, hvilke redska-

ber ledere på forskellige niveauer anvender for at opfylde denne 

målsætning. 

 Gerne optage på bånd og have mulighed for at bruge citater? (vil 

du gerne se citater, kan vi sende dem til dig) 

 Vi skal også tale med direktørerne, med afdelingsledelsen på x-

afdeling, og afdelingssygeplejersken og medarbejdere på afsnit x 

 Vi forventer, at interviewet tager en time. 

 Har du nogen spørgsmål, inden vi går i gang? 

Regionens Kvalitetspoli-

tik 

Af regionens kvalitetspolitik fremgår det, at ”patienten skal være i cen-

trum” –  

 Hvad forstår du ved ”at patienten skal være i centrum”? 

o Kan du give et eksemplet på en situation, hvor du har op-

levet, at en patient i særlig grad var i centrum? 

o Kan du give et eksemplet på en situation, hvor du har op-

levet, at en patient ikke var i centrum? 

 Har I her i afdelingen defineret, hvad I forstår ved at ”patienten 

skal være i centrum”? Er det sket på hospitalet samlet? 

 Har afdelingen en lokal strategi eller politik for patientinddragel-

se eller patientempowerment (el. tilsvarende)? 

Fremme af patientfokus Hvilke ledelsesredskaber anvender du for at sikre, at patienterne er i cen-

trum her i afdelingen? – gerne konkrete eksempler. 

Hvilken adfærd forventninger du af personale, der har direkte patientkon-

takt? 

Hvis du skulle beskrive den ideelle medarbejder set i forhold til patient-

inddragelse, hvad er det så, hun gør? Hvad karakteriserer hendes adfærd? 

Hvad kan du, som afdelings-/afsnitsleder, gøre for at sikre, at personalet 

har en adfærd, hvor patienten er i centrum? 

Har afdelingen retningslinjer, kodex eller lignende i forhold til persona-

lets adfærd i forhold til patienterne? – har hospitalet? 

Har det nogen konsekvenser, hvis du oplever, at en leder eller medarbej-

dere i tale eller handling ikke har fokus på patienten? Kan du give et kon-

kret eksempel, hvor du har grebet ind, hvis det er tilfældet? 
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Anvendelse af LUP-

resultater 

Anvender du afdelingens LUP resultater? – og i givet fald hvordan?  

Hvilken rolle spiller det, hvordan afdelingen placerer sig i forhold til an-

dre afdelinger inden for samme speciale? – på hospitalet generelt? 

Hvordan vægter du LUP-resultater i forhold til andre nøgletal om afde-

lingens performance som f.eks. økonomiske data, data om liggetider, 

belægning…? 

Hvad tænker du i forhold til LUP som et værktøj til læring og kontrol? 

Opfatter du primært LUP som et værktøj til læring eller kontrol? 

Opfølgning på LUP Hvordan følger du op på de enkelte afsnits LUP-resultater (i forhold til 

ledelserne)?  

Har det nogen konsekvenser, hvis et afsnit ikke forbedrer deres LUP-

resultater fra et år til et andet?  

Hvordan mener du, en afsnitsledelse bør handle, hvis de får dårlige LUP-

resultater? 

Hvilken betydning har det, om afdelingen klarer sig bedre i forhold til 

egne resultater fra året før?  

Motivation Hvilke faktorer her på arbejdspladsen, tror du, har størst betydning for 

personalets motivation? 

 Kan du nævne konkrete eksempler? 

Hvilke har mindst betydning? 

 Kan du nævne konkrete eksempler? 

Hvad tror du demotiverer personalet? – hvorfor tror du, at dette demotive-

rer personalet? 

Kan du nævne konkrete eksempler? 

Afslutning Vi håber, at vi får indsamlet viden om anvendelse af LUP som ledelses-

redskab, som kan være af interesse for andre, og vi vil derfor gerne kunne 

offentliggøre vores afhandling eller dele af den. Er det i orden for dig?  
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Bilag 4: Guide til interview med medarbejderne 

Indledning  Interviewet skal bruges om led i vores masterprojekt på MPG 

 Emne: Anvendelse af LUP som ledelsesredskab til at fremme en mere pa-

tientcentreret adfærd blandt medarbejdere med direkte patientkontakt. Vi 

tager udgangspunkt i Region Hovedstadens kvalitetspolitik- og handlings-

plan med målsætningen om, at patienten skal være i centrum, og er nysger-

rige efter, hvilke redskaber ledere på forskellige niveauer anvender for at 

opfylde denne målsætning. 

 Gerne optage på bånd og have mulighed for at bruge citater? (vil du gerne 

se citater, kan vi sende dem til dig) 

 Vi skal også tale med direktørerne, med afdelingsledelsen på x-afdeling, 

og afdelingssygeplejersken og medarbejdere på afsnit x 

 Vi forventer, at interviewet tager en time. 

 Har I nogen spørgsmål, inden vi går i gang? 

Regionens Kva-

litetspolitik 

Af regionens kvalitetspolitik fremgår det, at ”patienten skal være i centrum” –  

 Hvad forstår du ved ”at patienten skal være i centrum”? 

o Kan du give et eksemplet på en situation, hvor du har oplevet, at 

en patient i særlig grad var i centrum? (fortæl eks.) 

o Hvad gjorde det ved dig?  

o Kan du give et eksemplet på en situation, hvor du har oplevet, at 

en patient ikke var i centrum? 

o Hvad gjorde det ved dig?  

 Har I her i afdelingen defineret, hvad I forstår ved at ”patienten skal være i 

centrum”? Er det sket på hospitalet samlet? 

 Har afdelingen en lokal strategi eller politik for patientinddragelse eller pa-

tientempowerment (el. tilsvarende)? Har hospitalet? 

 Har du oplevet at hospitalets direktør interesser sig for at patienten skal 

være i centrum? Hvordan? Hvilken betydning har det for dig? 

Motivation Nu kommer der nogle spørgsmål, om din profession og din motivation: 

Hvorfor er du sygeplejerske? 

Hvilke faktorer på arbejdspladsen har størst betydning for din motivation? 

Hvilke har mindst betydning? 

Er der noget, der kan demotivere dig? 

Oplever du nogen former for kontrol i forhold til dit arbejde med patienterne? 

Hvordan virker det på dig? 

Hvad tror du årsagen er, til at der bliver lavet kontrol? 
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LUP Kender du til din afdelings LUP-resultater? 

Hvordan er de blevet formidlet i afdelingen? 

Har du noget indtryk af, hvordan din afdelings resultater er i forhold til andre afde-

linger – på hospitalet? – på andre hospitalet? 

Ved du hvordan dit hospitals resultater er i forhold til andre hospitalers resultater? 
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