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1. Summary 
 

In this thesis, I will study the collaboration between hospitals and the administrative centres of the 

Capital Region of Denmark. I will focus on the understandings of collaboration from three levels in 

the organization: Representatives from the unit leaders in the hospitals, the chiefs of staff in the 

hospitals and the unit leaders in the administrative centres. The interviewed representatives are from 

Bispebjerg and Frederiksberg Hospital, Centre for Financial Affairs and Centre for Health. 

 

In order to understand how to qualify the collaboration between the hospitals and the administrative 

centres, I have listened to and analysed the following aspects: 

 

1. The organization around the collaboration. 

2. The factors, which challenges the collaboration. 

3. The factors, which motivates the collaboration. 

 

The three aspects investigate the collaboration from each different theoretical perspective: 

Collaboration as a Structure, Collaboration as a Process and Collaboration as a Culture. 

 

What seem to qualify the collaboration according to this study is the teamwork build on common 

professional interests and adjustments of available resources for the task across units. 

 

The division of assignments between staff functions in the hospital and the hospital units seems 

clear, while the assignments shared between the hospitals and administrative centres seem slightly 

unclear. Furthermore the different levels, experience that assignments are being redistributed, but 

without the required resources. 

 

The representatives face a great focus on productivity from the politicians and the top management. 

There is a general wish for more support - rather than standardizations - given to the hospital units 

both with core administrative competencies and allocation of resources, mainly in form of 

manpower.  

 

By evaluating the stories and language from the interviews, it can be elucidated that the 

collaboration is based on a culture, which is build on the conservation of organizational autonomy. 

The thesis shows, that the three levels analysed are more or less independent of each other and the 

teamwork is in general experienced as a challenge, especially when the associations are affected by 

demands that is interpreted as conflicting.  
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2. Indledning 
 

I takt med gentagne effektiviseringer, behandlingsgarantier og store strategiske satsninger vokser 

behovet for at få mere ud af mindre i Region Hovedstaden. Der er med det siddende regionsråd 

kommet et stærk politisk ændringsønske om, at patientens situation i højere grad er styrende for 

patientforløbet. Regionen må dels omprioritere for at få kræfter til disse nødvendige strategiske 

satsninger og dels skal samarbejdspotentialet udfoldes, hvor det er muligt. 

 

Samarbejdet mellem regionens hospitaler og koncerncentre er et ud af flere steder at lede efter 

kræfter. Dette samarbejde mellem klinik og administration vedrører tre organisatoriske niveauer: 

Hospitalsafdelingerne, de lokale stabsfunktioner på hospitalerne og koncerncentrene. Dette 

samarbejde handler ikke kun om implementering af strategiske indsatser, men om løsningen af 

fælles administrative, drifts- og udviklingsopgaver. Denne opgave handler om at blive klogere på 

det samarbejde.  

 

Udviklingen af samarbejdet mellem hospitaler og koncerncentre er ikke en ny dagsorden. Kravet 

om effektiv administration, organisering og styring bliver rejst i Region Hovedstaden i forbindelse 

med store besparelsesrunder i 2010. I disse år sættes fokus på den overordnede strategiske ledelse, 

styring og politiske betjening samt den administrative organisering i regionen. Der peges på 

behovet for mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse af samarbejdsrelationerne mellem administration 

og hospitaler i Region Hovedstaden. Der bliver talt om et behov for at udvikle regionens kapacitet 

til koordination og helhedsorienteret indsats (Bilag 1) 

 

I årene efter analyserne sker der en sammenlægning af hospitalerne Amager-Hvidovre samt 

Bispebjerg-Frederiksberg med det formål at effektivisere. Der sker derudover en centralisering af 

administrative funktioner på HR-, uddannelses-, it- og kommunikationsområdet, hvilket betyder, at 

arbejdsdelingen i forhold til administrative opgaver justeres mellem hospitaler og koncerncentre. 

Senere lægges Glostrup Hospital og Rigshospitalet samt Herlev og Gentofte Hospitaler sammen. 

Regionen kommer herefter til at bestå af få og meget store hospitaler (se organisationsdiagram 

senere i dette afsnit). 

 

Samtidig med hospitalsfusionerne justeres administrative opgavesnit yderligere på især HR og it-

området ved etablering af koncerncentrene. Det sker ved en centralisering af administrative opgaver 

og ved at flytte administrative ressourcer fra hospitalerne til centrene. Formålet med 

koncerncentrene var at skabe stærke administrative driftsenheder og en ”enhedsadministration” 

kendetegnet ved høj grad af koordination og helhedssyn. Koncerncentrene får med centerdannelsen 

et medansvar for at løse hospitalernes opgave og løser derefter både opgaver i forhold til koncernen 

og i forhold til hospitalerne.  
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I bemærkningerne til en mindre evaluering af koncerncenterdannelsen fra januar 2015 (Bilag 2) kan 

man læse, at repræsentanter fra hospitalsdirektørniveauet oplever ”papirvælde fra centrene” og ”en 

distancering fra hospitalerne og dermed fra regionens hovedopgave.”  

 

2.1. Problemfelt 
Styringsteknologier og formel arbejdsdeling regulerer i en vis udstrækning det samarbejde, der sker. 

Jeg vil påstå, at der indtil nu har været mest styringsmæssigt fokus på det vertikale samarbejde og 

ikke på det tværgående, horisontale samarbejde. Regionen har fra 2014 fået en overordnet strategi 

”Fokus og Forenkling,” som bygger på tanken om at politiske mål udmøntes i regionale strategiske 

indsatser i et såkaldt ”Balanced Score Card,” som udfoldes på regionens hospitaler og 

virksomheder. Koblingen mellem strategikortene på tværs af regionen er forholdsvis svag, og det 

vil jeg mene forstærkes af en gældende norm om at ”man ikke må forstyrre” hospitaler og 

virksomheder, da de skal have fred og ro til driften. 

 

Min forforståelse i denne opgave er, at hovedvægten af regionens mange styringsteknologier ligger 

inden for en ”teknisk-rationel ændringsstrategi” (Borum, 1995, s. 117). Fokus og Forenkling er i 

dette perspektiv et eksempel på, at organisationen ses som et produktionssystem, hvor der er fokus 

på at skabe effektivitet ved at se på produktionsenhedernes output og at mål strømlignes oppefra og 

ned i organisationen. Fokus og Forenkling har uden tvivl gjort meget godt for regionen. Der er fx 

kommet en tydeligere retning og en hensigtsmæssig oprydning i regionens styringsdokumenter, 

herunder regionale politikker og kliniske vejledninger. Der er endvidere sat en forenklingsbølge i 

gang, der også omfatter den daglige drift. 

 

Regionens direktørkreds har på deres efterårssamling i oktober 2015 konstateret, at de har sat for 

mange strategiske initiativer i gang, hvilket går ud over implementeringsevnen. Antallet af 

nationale krav, regionale og lokale mål styrker hverken regionens evne til at fokusere på det 

vigtigste eller evnen til skabe ejerskab for alle initiativer. Direktørkredsen har således besluttet, at 

de strategiske indsatsområder i det regionale strategikort reduceres fra 10 til 6 (Bilag 3). 

 

Min motivation for at skrive denne opgave handler om at se samarbejde i flere perspektiver for at 

kunne få øje på , hvad der kan kvalificere det. Fokusering og prioritering af strategiske mål er godt, 

men samarbejde handler også om andre ting. Hvis der ligger et potentiale i samarbejdet mellem 

koncerncentre og hospitaler, så skal den mest fremtrædende ændringsstrategi i regionen 

formodentlig suppleres med noget, der kan kvalificere samarbejdet på tværs. Det handler ikke bare 

om samarbejde om strategiske mål, men også det daglige samarbejde om at løse regionens drifts- og 

udviklingsopgaver. Jeg må vide mere om dette samarbejde ved at lytte til, hvordan 

afdelingslederniveauet på hospitalet, stabschefniveauet på hospitalet og enhedschefniveauet i 

koncerncenteret oplever det. Først der, kan man diskutere, hvordan samarbejdet kan kvalificeres, så 

de fælles kræfter udnyttes bedst muligt.  
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2.2. Problemformulering 
Samarbejde er betinget af flere ting. Samarbejde kan for det første ses som betinget af den 

organisering, det virker i, og de styringsformer, der angiver retningen. Samarbejde kan for det andet  

ses som processer, hvor de samarbejdende enheder er mere eller mindre afhængige af hinanden. 

Samarbejde kan for det tredje ses som et produkt af kulturelle forhold, der har betydning for 

hvordan samarbejdet opleves og håndteres. Det er min forventning, at alle tre perspektiver bidrager 

til at forstå samarbejdet, og hvordan det kan udvikles (Bakka og Fivelsdal, 2004, s. 32). Det leder 

frem til følgende problemformulering: 

 

Hvordan oplever repræsentanter fra afdelingslederniveauet på hospitalerne, 

stabschefniveauet på hospitalerne og enhedschefniveauet i koncerncentrene organiseringen af 

samarbejdet mellem hospitaler og koncerncentre? Hvad udfordrer og motiverer 

samarbejdet? Hvad kan kvalificere samarbejdet mellem hospitaler og koncerncentre? 

 

Besvarelsen af problemformuleringen sker ved at lade følgende delspørgsmål være styrende for 

undersøgelsens analyse (spørgsmål 1-3) og diskussion (spørgsmål 4). 

 

1. Hvordan oplever repræsentanter fra afdelingslederniveauet på hospitalet, stabschefniveauet 

på hospitalet og enhedschefniveauet i koncerncenteret organiseringen af samarbejdet 

mellem hospitaler og koncerncentre?  

2. Hvornår opleves samarbejdet som en udfordring?  

3. Hvad opleves som motiverende og demotiverende for samarbejdet?   

4. Hvilke ændringsstrategier kan kvalificere samarbejdet mellem koncerncentre og hospitaler? 

 

2.3. Forklaring af organisation og begreber 
I dag er den centrale administration i Region Hovedstaden organiseret i 6 koncerncentre og et 

politisk sekretariat. Regionen består derudover af 7 store hospitaler og  3 virksomheder (Den 

Sociale Virksomhed, Den Præhospitale Virksomhed og Region Hovedstadens Apotek). På 

hospitaler og virksomheder er der en lokal administration, der understøtter hospitals- og 

virksomhedsdirektionen. De består af varierende administrative enheder, der i denne opgave kaldes 

stabsfunktionerne på hospitalet.  

 

Hospitalsafdelinger i regionen ledes af ledelsesteam, der består af en lægefaglig- og en 

sygeplejefaglig leder. Koncerncentrene betjener det politiske niveau, koncerndirektionen og 

direktørkreds og har ofte projektledelsen og ejerskabet af tværgående regionale projekter. 

Koncerncentrene har en række forskelligartede drifts- og udviklingsopgaver på regionalt niveau 

inden for afgrænsede fagområder.  
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Region Hovedstaden består af andet og mere end  koncerncentre og hospitaler. Der er et Center for 

Regional udvikling, der beskæftiger sig med vækst og udvikling i den geografiske 

hovedstadsregion, miljø osv. Derudover er der det præhospitale område fx med 1813 og en række 

institutioner i den Sociale virksomhed.  

 

Regionen er ledet af et regionsråd, en koncerndirektion og en direktørkreds. Direktørkredsen består 

af hospitals- og virksomhedsdirektørerne, koncerncenterdirektørerne og koncerndirektionen.  

 

Organisationsdiagram for Region Hovedstaden: 

 

 
 

 

Samarbejde belyses i denne opgave ud fra 3 perspektiver, der fremgår af problemformuleringen og 

især delspørgsmålene til problemformuleringen: Delspørgsmål 1) belyser samarbejde i et strukturelt 

perspektiv, delspørgsmål 2) belyser samarbejde i et procesperspektiv og delspørgsmål 3) belyser 

samarbejde i et kulturelt perspektiv. Disse perspektiver defineres og afgrænses teoretisk i 

teoriafsnittet. Hvordan perspektiverne indgår i en analytisk bevægelse i undersøgelsen beskrives i 

metodeafsnittet.  

 

Begrebet ændringsstrategier i delspørgsmål 4 refererer til den, i problemfeltet omtalte, ”teknisk 

rationelle ændringsstrategi,” som er en af flere af Finn Borums ændringsstrategier, der adskiller sig 

fra hinanden ved forskellige opfattelser af organisation, problem- og løsning samt ændringsagenter 

(Borum, 1995). Disse behandles yderligere i opgavens diskussion.  
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2.4. Opgavens opbygning 
Kapitel 3 gør rede for opgavens metode. 

Kapitel 4 gør rede for opgavens teori. 

Kapitel 5, 6 og 7 er opgavens analyse. 

Kapitel 8 er opgavens diskussion. 

Kapitel 9 er opgavens konklusion og perspektivering. 

Kapitel 10 er mine refleksioner over egen ledelsesmæssige udvikling i relation til denne opgave. 
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3. Metode  
I dette afsnit gennemgås opgavens metode. Jeg gør her rede for de valg, jeg tager i udførelsen af 

undersøgelsen. Jeg beskriver dataindsamlingsmetode, valg af respondenter til undersøgelsen og jeg 

reflekterer over, hvad jeg bør være opmærksom på, når jeg undersøger min egen organisation. Jeg 

forsøger undervejs at forholde mig til kvalitetskriterierne i det videnskabsteoretiske paradigme, som 

er fundament for denne opgave.   

 

3.1. Valgene undervejs 
Jeg lægger tidligt ud med en arbejdsproblemformulering, der lyder ”hvis mere koordination og 

samarbejde er løsningen, hvad er så problemet?” I min organisation, taler alle om koordination og 

samarbejde, og jeg går på det tidspunkt og tænker over, hvad der egentlig menes med det. Jeg ved 

fra min uddannelse, at der er flere perspektiver i koordination og samarbejde, og at jeg nok skal ud 

på en rejse for at blive klogere. Jeg vælger at tale med nogle ledere og medarbejdere i regionen 

inden jeg beslutter mig for opgavens problemstilling.  

 

Jeg taler med mine egne nærmeste ledere i Center for HR, Organisation og Ledelse, enhedscheferne 

Sven Skovmand Eriksen og Tine Köhler samt flere af mine kolleger Center for HR. Jeg taler også 

med Janne Elsborg Larsen, som er hospitalsdirektør på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt 

sekretariatschef Mette Christensen samme sted. Jeg bliver her opmærksom på, at hospitalet selv har 

fokus på udvikling af administrationen dvs. på samarbejdet mellem de lokale stabsfunktioner på 

hospitalet. Jeg får tilbud om at gennemføre interviewene til denne opgave på Bispebjerg og 

Frederiksberg Hospital og takker ja til det. Se mere herom i afsnittet om valg af respondenter. 

 

Jeg begynder herefter at finde teoretiske begreber, som kan udfolde det problemfelt, der begynder at 

forme sig. Jeg skal have fat i forskellige teoretiske begreber for at finde alternative perspektiver til 

den teknisk rationelle ændringsstrategi som jeg omtaler i problemfeltet. Jeg får på den baggrund 

idéen om, at jeg kan få en spændende analyse ved at se samarbejde som både struktur og processer. 

Jeg gør rede for de valgte teoretiske begreber i teoriafsnittet. 

 

Samarbejde indeholder også et kulturelt aspekt, der handler selvforståelse, normer, motivation osv. 

(Bakka og Fivelsdal, 2004, s. 33). Der tales ofte om en stærk fagprofessionel kultur i 

sundhedsvæsenet. Jeg mener, at de undersøgte organisatoriske enheders selvforståelse af deres rolle 

og funktion samt forventninger til samarbejdspartnernes rolle og funktion må være betinget af 

kulturelle forhold. Jeg tænker således, at kultur er noget, jeg vil behandle implicit. Jeg vurderer 

samtidig, at det vil blive for omfattende, at behandle organisationskultur grundigt i denne opgave.  

 

I interviewene stiller jeg spørgsmålet ”hvad motiverer samarbejdet”? Tanken med det spørgsmål 

var at få nogle handlingsrettede bud på, hvad der fremmer samarbejdet. Det viser sig, at 

respondenternes svar kommer til at handle mere om opfattelser af det gode samarbejde og 

individuel motivation. Der er derved et behov for at finde et teoretisk begreb inden for litteraturen 
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om organisationskultur, der kan åbne disse observationer op. Jeg gøre rede for mine teoretiske valg 

i teoriafsnittet. 

3.2. Analytisk bevægelse 
Jeg benytter en pluralistisk analysetilgang, hvor jeg ser på samarbejde ud fra tre forskellige 

perspektiver (Bakka og Fivelsdal, 2004, s. 32). Perspektiverne er alle repræsenteret i 

problemformuleringen: 1) Organisering refererer til samarbejde som struktur, 2) Udfordringer 

refererer til samarbejde som proces, 3) Motivation refererer til samarbejde som kultur. Tre 

analyseperspektiver giver en mere alsidig analyse af samarbejdet mellem hospitaler og 

koncerncentre og alt i alt et bredere grundlag for at kunne besvare problemformuleringens sidste del 

”Hvad kan kvalificere samarbejdet mellem hospitaler og koncerncentre.”  

 

 
Frit efter Bakka og Fivelsdal, 2004, s. 34. 

 

Når jeg har konstrueret viden om samarbejdets organisering, processer og kulturelle aspekter, har 

jeg en forståelse af nogle bagvedliggende betingelser for samarbejdet (Justesen og Mik-Meyer, 

2010, s. 33 og Knudsen, 2009, s. 16). Jeg er interesseret i at skabe min forståelse, dels gennem de 

tre perspektiver, men også gennem de udforskedes dvs. respondenternes oplevelser (Knudsen, 2009, 

s. 16). Det er ikke alle aspekter af samarbejde, jeg kan afdække, men nok til at diskutere, hvad der 

kan kvalificere samarbejdet. Jeg behandler de tre perspektiver adskilt vel vidende, at man også 

kunne interessere sig for, hvordan perspektiverne påvirker hinanden (Bakka og Fivelsdal, 2004, s. 

34-35). 

 

I opgavens diskussion i kapitel 8 vender jeg tilbage til min antagelse fra problemfeltet om, at der 

skal mere til at kvalificere samarbejdet mellem hospitaler og koncerncentre, end ved at anskue 

problemer og løsninger ud fra den teknisk rationelle ændringsstrategi. Det gør jeg ved at diskutere, 

hvilke problemer og løsninger de empiriske fund fra de tre analyseperspektiver peger på, og 

hvordan de appellerer til en særlig problem og løsningsopfattelse jf. Borums ændringsstrategier 

(Borum, 1995). 

 

3.3. Erkendelsesteoretisk afsæt 
Det er bevidst, at jeg bruger sætningen ”Når jeg har konstrueret viden” i forrige afsnit. Den metode 

Sam-
arbejde 

Processer 

Struktur 

Kultur 
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jeg bruger til at skaffe viden om samarbejde er som Kvale og Brinkmanns ”den rejsende.” Den 

rejsende er interesseret i andres oplevelser og fortællinger, og vender tilbage med ny viden og nye 

refleksioner i form af sin fortolkning af det, hun har hørt (Kvale og Brinkmann, 2014, s. 78). 

Refleksion og gennemsigtighed omkring disse refleksioner er kvalitetskriterier, jeg må overveje 

løbende i min analyse (Justesen og Mik-Meyer, 2010, s. 49).  

 

Den viden jeg konstruerer i denne undersøgelse er på ingen måde ”sandheden” om samarbejde i 

Region Hovedstaden mellem koncerncentre og hospitaler. Mine valg af analyseperspektiver, teori, 

respondenter og interviewmetode har betydning for den viden, jeg får. Jeg mener dermed, at man 

kan belyse samarbejde på mange måder, og at der kan være mange sandheder om det emne 

(Justesen og Mik-Meyer, 2010, s. 29).  

 

3.4. Valg af respondenter 
Undersøgelsen vedrører, som nævnt, tre organisatoriske niveauer i regionen. Jeg vælger at tale med 

enhedschefniveauet i koncerncentrene, fordi der på det niveau er en forståelse af ledelsesmæssige 

problematikker på regionalt niveau, men samtidig konkrete erfaringer med samarbejde med 

hospitalerne på drifts- og udviklingsområder inden for et bestemt administrativt fagligt område. Jeg 

vælger to klassiske centrale stabsfunktioner i form af enheden for hospitalsplanlægning i Center for 

Sundhed og enheden for budget og byggestyring i Center for Økonomi. Enhedscheferne Anne 

Skriver Andersen (hospitalsplanlægning) og Søren Helsted (budget) har begge været i regionen i 

flere år, hvilket betyder at, der er mange erfaringer at trække på. 

 

Undersøgelsen gennemføres på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Det er en nødvendig 

afgrænsning af hensyn til omfanget af denne opgave. Muligheden for at kunne sige noget generelt 

om samarbejdet mellem hospitaler og koncerncentre bliver i sagens natur mindre ved kun at tale 

med ledere på et hospital.  

 

Jeg kunne godt vælge at gennemføre interviews på andre af regionens hospitaler for at få en bedre 

mulighed for at generalisere mine fortolkninger og refleksioner. På den anden side tænker jeg, at de 

ledere jeg har talt med repræsenterer funktioner, som også findes på regionens øvrige hospitaler og 

virksomheder. Derved kan man argumentere for en mulighed for overførbarhed af analysens 

refleksioner, hvis konteksterne jeg overfører dem på, er sammenlignelige (Launsø og Rieper, 2000, 

s. 27).  

 

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har gennemgået en organisatorisk sammenlægning, flere af de 

kliniske områder har også fusioneret og der er gennemført effektiviseringer i administrationen. 

Hospitalsdirektør Janne Elsborg Larsen har desuden sat en udviklingsproces i gang i 

administrationen – dvs. stabsfunktionerne på hospitalet, der handler om at styrke 

enhedsadministrationen på hospitalet. Respondenterne på hospitalet er foreslået af Janne Elsborg 

Larsen og Mette Christensen som er sekretariatschef. Jeg peger selv på Mette Christensen, da hun er 
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indgangen til hospitalet, og jeg tænker derfor, at hun har en generel viden om samarbejdet mellem 

hospitalet og koncerncentrene. Derudover har jeg talt med Mette Christensen tidligere og ved, at 

hun interesserer sig for opgavens emne. Jeg interviewer økonomichef Paul Stefan Hochstrasser og 

det viser sig, at hans regnskabschef Camilla Preben-Andersen også gerne vil være med. Jeg 

gennemfører således et gruppeinterview med dem.  

 

Jeg interviewer ledende overlæge Helle Andreassen fra Lungemedicinsk afdeling og ledende 

oversygeplejerske Karin Højgaard Jeppesen fra Hjerteafdelingen. De to respondenter er ledere af 

store hospitalsafdelinger med flere tilhørende afsnit, og de har begge været engageret i regionale 

arbejdsgrupper.  

 

3.5. Valg af interviewmetode  
Interviewene skal gøre mig i stand til at fremhæve mønstre og sammenhænge og variation i 

opfattelser og forventninger. Dette konstruktivistiske udgangspunkt i analysen betyder, at der 

lægges vægt på flere perspektiver, men også flertydighed og forskelle i interviewpersonernes 

fortolkninger (Justesen og Mik-Meyer, 2010, s. 31).  

 

Metoden til at tilvejebringe viden om samarbejdet har et fænomenologisk skær. Det 

fænomenologiske kommer til syne ved en bagvedliggende antagelse om, at den viden, der kan 

skabes ikke er objektiv, men snarere afhængig af subjektive fortolkninger. Undersøgelsen forsøger 

at forstå samarbejde ud fra aktørernes egne perspektiver, men underlagt min fortolkning. 

Fænomenologien lægger vægt på, at den vigtige virkelighed er den, mennesker oplever (Justesen & 

Mik-Meyer, 2010, s. 23 og Kvale, 1997, s. 44). Ifølge Kvale er et vigtigt element i de kvalitative 

interviews at indhente beskrivelser af interviewpersonernes livsverden (Justesen & Mik-Meyer, 

2010, s. 24). Jeg tænker, at den bedste måde at sikre dette på er ved at stille åbne spørgsmål, som 

respondenterne kan besvare ud fra det, der er vigtigst for dem. 

 

Jeg behandler respondenternes udsagn med et åbent sind, hvilket betyder, at jeg ikke udforsker 

motiver for respondenternes oplevelser, men bruger udsagnene til at prøve at forstå noget om det 

samarbejde, der sker. Det gør jeg ud fra den tilgang, at der er nogle strukturelle, processuelle og 

kulturelle forhold, der påvirker evnen, muligheden og motivationen for at samarbejde.  

 

Interviewene er semistrukturerede, hvilket betyder, at jeg på forhånd definerer en række temaer og 

hovedspørgsmål. Jeg udarbejder tre spørgeguides til de tre niveauer i organisationen som jeg 

interviewer, hvor jeg formulerer interviewspørgsmålene i et mere dagligdags ledelsessprog. I det 

følgende vises temaer og hovedspørgsmål i interviewguiden til stabschefniveauet på Bispebjerg og 

Frederiksberg Hospital:  

 Tema: Generelt om udvikling af administrationen i Region Hovedstaden  

o Hvad er administrationens væsentligste udfordring? 

o Hvad er administrationens vigtigste opgave?   
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 Tema: Koordination og samarbejde  

o Mere koordination og samarbejde mellem hospitaler og koncerncentre – er det et 

krav I møder?  

o Hvad handler koordination om – skal man koordinere alt?  

o Hvorfor er tværgående koordination svært?  

 

 Tema: Rolle, funktion og arbejdsdeling  

o Hvad er din enheds rolle i forhold til koncerncentrene og ift. klinikken på BFH?  

o Er arbejdsdelingen klar på dit område mellem klinik, stabsfunktioner på BFH og 

koncerncentrene?   

o Gør I noget for at understøtte en klar arbejdsdeling?  

  

 Tema: Ledelse af tværgående samarbejde  

o Hvad motiverer eller demotiverer det tværgående samarbejde mellem hospitaler og 

koncerncentre? 

o Kan samarbejde fremmes ved strammere styring, organisering eller andet? 

 

 Afslutning 

o Er der noget vigtigt, vi ikke har talt om?  

 

Jeg udarbejder tre interviewguides, som er let tilpasset til de tre respondentniveauer (Bilag 4-6). Jeg 

vælger at sende spørgsmålene på forhånd for at skabe mest mulig åbenhed og tillid samt give 

respondenterne mulighed for at forberede sig. Ulempen ved at sende spørgsmål på forhånd er, at 

respondenterne oplever, at spørgsmålene er svære at forberede. Det viser sig at være tilfældet i et 

par situationer, men så snart interviewene er i gang, går dialogen let.  

 

Interviewguidens forholdsvis åbne spørgsmål giver, i selve interviewsituationen, anledning til 

uddybende spørgsmål. Den semistrukturerede form har sin fordel ved, at jeg som interviewer kan 

stille uddybende spørgsmål i forhold til et emne, hvor jeg oplever, at der er noget energi i dialogen. 

 

De åbne spørgsmål indeholder en risiko for, at de empiriske fund bliver meget varierende og 

forskelligartede. På den anden side synliggør det jo netop den kontekst og de betingelser som 

respondenterne arbejder i. Den benyttede teori skal hjælpe med at sikre en tilpas mulighed for 

abstraktion og sammenligning af forskelligheder i empirien (Høyer, 2011, s. 25). 

 

Jeg optager interviewene, og gemmer dem som en lydfil. Efter hvert interview udarbejder jeg et 

fyldigt referat, som er tæt på en egentlig transskription (Kvale og Brinkmann, 2014, s. 358). Jeg 

vælger at gengive respondenternes egne ord, men redigerer referatet let ved fx ikke at transskribere 

alle fyldord og gentagede sætninger. Den tidskrævende referatskrivning udgør dog samtidig en stor 
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del af forarbejdet til min analyse. Jeg sender det fyldige referat til respondenterne til kommentering 

og godkendelse. Dette informerede samtykke anbefaler Kvale, at man anvender i forhold til sine 

analyseafsnit. Af respekt for respondenternes tid, vurderer jeg, at det er tilstrækkeligt at sende 

referaterne til godkendelse. Jeg har informeret respondenterne om, at deres oplevelser og udsagn 

ikke vil fremgå anonymiseret i analysen, hvilket alle er indforstået med (Justesen & Mik-Meyer, 

2010, s. 51). Referaterne er vedlagt som bilag som opgaven (Bilag 7-12).   

 

3.6. At undersøge sin egen organisation  
Det er mit mål med denne opgave, at læseren kan følge med i mine overvejelser og valg. Derfor 

tilstræber jeg at lægge mine metodiske refleksioner åbent frem. Jeg må i den forbindelse også gøre 

mig et par overvejelser om fordele og ulemper ved at undersøge sin egen organisation.  

 

Jeg fravælger bevidst at interviewe enhedschefer fra Center for HR, hvor jeg er ansat. Center for 

HR er en klassisk central stabsfunktion, hvor der i de senere år er sket meget med arbejdsdelingen i 

forhold til hospitalerne. Mit center er dermed ret relevant for denne undersøgelse. Jeg fravælger det 

dog for at sikre en vis grad af distance og refleksivitet i forhold til datamaterialet og den 

efterfølgende analyse. Den analytiske distance kan opretholdes ved, at jeg ikke kender 

respondenterne fra især Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. I interviewene bliver jeg dog, i 

enkelte tilfælde, adresseret som en repræsentant fra Center for HR.  

 

Der er mange fordele ved, at jeg undersøger organisatoriske enheder i Region Hovedstaden, hvor 

jeg er ansat. Det er fordi, at jeg har lettere adgang relevante oplysninger og mennesker. Jeg forstår 

bl.a. også langt de fleste af de udtryk, respondenterne bruger, fordi jeg er en del af organisationen 

(Nielsen, 1993, s. 24). Det er endvidere en fordel, at jeg ikke er leder i koncerncentrene. Jeg derved 

ikke har en decideret magtposition, hvor interviewpersonerne kun tør at svare det, de tror, jeg gerne 

vil høre (Nielsen, 1993, s. 24).  

 

I interviewene fornemmer jeg et fagligt engagement og et gennemgående ønske om at tale pænt om 

de andre organisatoriske niveauer. Interviewene indeholder en række kritiske refleksioner, men 

ingen af dem er stødende. På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital lægger jeg mærke til en loyalitet 

overfor hospitalets direktion og en pæn anerkendelse af direktionens indsats.  
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4. Teori 
Jeg gør rede for opgavens teoretiske begreber i dette afsnit. Samarbejde som struktur gribes an ved 

hjælp af Henry Mintzbergs organisationsformer. Samarbejde som proces belyses ved hjælp af 

Weick’s teori om løse koblinger. Samarbejde som kultur analyseres ved hjælp af Schein’s model 

om kulturniveauer samt Frey’s begreb om motivation crowding.  

 

4.1. Samarbejde som struktur: Organisationsformer 
Jeg vælger at bruge Mintzbergs organisationsformer til at udfolde strukturperspektivet i 

samarbejdet. Mintzbergs organisationsformer bygger på den præmis, at organisationer ses som 

”åbne systemer,” der præger og præges af deres omverden. Mintzbergs organisationsformer er 

udtryk for forskellige måder at strukturere en organisation.  

 

Organisationer er ifølge Mintzberg sammensat af 5 organisatoriske dele: En topledelse, en 

linjeorganisation, en teknostruktur, som består af analytikere og planlæggere, støttefunktionerne 

som varetager tjenestefunktioner i organisationer samt den operative kerne (Bakka og Fivelsdal, 

2002, s. 93).  

 

Den operative kerne i Region Hovedstaden, vil jeg sige, er hospitalsafdelinger og 

virksomhedsenheder, der har direkte patient- og borgerkontakt. Begreberne om støtte- og 

teknostruktur beskriver en rollefordeling mellem fx administrative enheder og afdelingerne på et 

hospital. Støttestrukturen understøtter den retning som den operative kerne i organisationen anviser. 

Teknostrukturen fastsætter standarder for den operative kernes virke i organisationen (Rasmussen, 

2014, s. 47).  

 

Mintzberg arbejder med 5 forskellige organisationsformer, hvor de forskellige organisatoriske dele 

har forskellig betydning. De 5 former er: 

o Maskinbureaukratiet 

o Fagbureaukratiet  

o Adhocratiet 

o Den divisionaliserede form 

o Den simple struktur 

Der er også en 6. form – idéorganisationen, som bygger på standardisering af normer som det fx ses 

i interesseorganisationer eller i religiøse bevægelser (Sørensen, 2000, s. 13). 

  

Sundhedsvæsenet bliver af fx Søren Barlebo Rasmussen sammenlignet med Mintzbergs 

fagbureaukrati (Rasmussen, 2014). I fagbureaukratiet spiller fagprofessionerne en vigtig rolle i den 

operative kerne. Denne organisation er kendetegnet ved en høj grad af decentralisering af 

beslutningskompetence og horisontal specialisering som man ser i den organisatoriske opdeling i 

kliniske specialer på et hospital. Den primære koordineringsmekanisme er standardisering af 
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færdigheder fx professionernes samarbejde under en operation (Bakka og Fivelsdal, 2002, s. 95). I 

fagbureaukratierne eksisterer der ofte en lille teknostruktur, fordi arbejdsprocesserne er for 

komplekse til, at de kan standardiseres af en teknostruktur. Til gengæld eksisterer der en stor 

støttestruktur til at understøtte den operative kerne (Rasmussen, 2014, s. 47-48).  

 

Maskinbureaukratiet er kendetegnet ved en høj grad af standardisering af arbejdsprocesser og 

teknostrukturen har en betydelig rolle i denne type organisation. Et eksempel på et 

maskinbureaukrati er en større produktionsvirksomhed.  

 

Adhocratiet kendetegnet ved betydelig decentralisering af beslutningskompetence og gensidig 

tilpasning som koordineringsmekanisme. Denne organisationsformen minder meget om en 

projektorganisering.  

 

Den divisionaliserede form er opdelt i selvstændige divisioner, der er tilpasset til det marked de 

servicerer. I den simple struktur er der den øverste ledelse og produktionskerne og koordination 

foregår via direkte overvågning (Bakka og Fivelsdal, 2002, s. 95). I det følgende skema vises et 

overblik over organisationsformerne:  

 

Organisationsform Koordineringsmekanisme Designparametre Organisationens 

nøgledel 

Fagbureaukratiet Standardisering af 

færdigheder 

Vertikal og 

horisontal 

decentralisering 

Produktionskernen 

Maskinbureaukratiet Standardisering af 

arbejdsprocesser 

Begrænset 

horisontal 

decentralisering 

 

Teknostrukturen 

Adhocratiet Gensidig tilpasning Selektiv 

decentralisering 

 

Støttestaben 

Den 

divisionaliserede 

form 

Standardisering af output Begrænset 

vertikal 

decentralisering 

Mellemlederne i 

linjeorganisationen 

Den simple struktur Direkte overvågning Vertikal og 

horisontal 

centralisering 

Topledelsen 

(Frit efter Mintzberg, 1980, Sørensen, 2000, s. 118) 

 

En af Mintzbergs pointer er, at organisationens dele og delenes valg af koordinationsmekanismer 

eller styringsteknologier vil trække organisationen i forskellige retninger (Sørensen, 2000, s. 119-

120). Dette ser jeg nærmere på i analyseafsnittene.  
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4.1.1. Designparametre 
Mintzberg har et omfattende begrebsapparat i forhold til de såkaldte designparametre. Der er tale 

om mekanismer som en organisation kan bruge til at påvirke arbejdsdeling og koordination i 

organisationen. Vertikal og horisontal centralisering og decentralisering er nogle af dem.  

 

Til at understøtte kvalitet, stabilitet og konsistens kan organisationen benytte laterale 

designparametre (Mintzberg, 1980, s. 326), der for det første er planlægnings- og kontrolsystemer, 

som er tænkt til at standardisere output. For det andet findes forbindelsesmekanismerne, som er de 

mekanismer, der sikrer den gensidige tilpasning på tværs af enheder i en organisation. De kan være 

mere eller mindre formaliserede fx fra den fuldt udviklede matrixstruktur til personer med 

koordinerende funktioner.  

 

4.2. Samarbejde som proces: Løse koblinger 
Den teknisk rationelle ændringsstrategi vil, i sin rene form, se samarbejde som et middel til at opnå 

effektiviseringer i relation til organisationen som et produktionssystem. Løsningsmetoden er 

optimering af samarbejde ved hjælp af standardisering. Samarbejde bliver i dette perspektiv til 

noget, der sker oppefra og ned i organisationen med initiativ fra koncernledelsen og analytikere 

(teknostrukturen) i koncerncentrene (Borum, 1995, s. 117). Det er som tidligere nævnt min 

vurdering, at perspektivet overser den horisontale koordination dvs. koordinationen på tværs af 

organisatoriske enheder (koncerncentre, hospitaler og lokale stabsfunktioner).  

 

Når min hensigt er at kunne sige noget om samarbejde på tværs af organisatoriske enheder, så taler 

det for at anlægge et perspektiv, der belyser organiseringen og organiseringsmekanismer i 

samarbejdet. Det eksplorative paradigme lægger vægt på løsningsmetoder som at lette 

selvorganisering og udnytte bevægelser frem for rationalisering og redesign som løsningsmetode. I 

det eksplorative paradigme behandles organisationen som et løst koblet system, hvor der ses på 

organiseringsprocesser frem for organisationsstruktur. Organisationer er af flertydige, 

aktørafhængige bundter af aktiviteter med forandring bygget ind i sin grundstruktur (Borum, 1995, 

s. 103).   

 

I Fokus og Forenkling set som en teknisk rationel ændringsstrategi ligger en indbygget fortolkning 

om, at det sammenhængende og integrerede er idealtilstanden. Weick (1976), Orton og Weick 

(1990) antager, at løse koblinger mellem organisatoriske enheder er nødvendige for at overleve i en 

kompleks og modsætningsfuld verden (Borum, 1995, s. 94).  

 

Hammer og Høpner fremhæver følgende definition af løse koblinger: ”…når organisatoriske 

variable i to organisatoriske delsystemer har visse ting til fælles, og hvor disse fælles variable har 

forskellig dominans i forhold til deres respektive systemer” (Hammer og Høpner, 2014, s. 74).  
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Weick har tidligere defineret løse koblinger ”as a situation in which elements are responsive, but 

retain evidence of separateness and identity” (Orton og Weick, 1990, s. 203). Definitionen 

suppleres senere med, at organisatoriske elementer påvirkes af hinanden pludseligt, lejlighedsvist, 

svagt, indirekte og som en mulighed (Orton og Weick 1990, s. 203, Hammer og Høpner, 2014, s. 

74). Det handler altså om at kigge efter, noget flygtige, relationer i form af gensidigt betingede 

handlinger, end at se på stabile strukturer (Hammer og Høpner, 2014, s. 35).  

 

Løst koblede systemer har en vis grad af samspil med andre enheder, men hver enhed opretholder 

sit eget særpræg. Et dekoblet system er, når enhederne opretholder sit særpræg og der intet samspil 

er mellem elementer i systemet.  Et tæt koblet system er kendetegnet ved et højt samspil og lavt 

særpræg (Borum, 1995, s. 95, Orton & Weick, 1990, s. 205). 

 

Sverri Hammer har fået ideen med at illustrere løse koblinger ved at bruge billedet af korkpropper, 

der er forbundet af elastikker, som flyder gennem en å (Hammer og Høpner, 2014, s. 77). Propperne 

bevæger sig hver især afhængig af bølger og strøm, og da de er forbundet med elastikker, vil de 

trække og give slip på de propper, de er forbundet med, men de slipper aldrig hinanden helt. De 

bevæger sig frem og tilbage. Nogle gange vil de samle sig og andre gange vil de være lang fra 

hinanden (Hammer og Høpner, 2014, s. 76-77). Det dialektiske forhold mellem løst og koblet bliver 

derved centralt i forståelsen af teorien om løse koblinger. Weick arbejder med et processuelt blik på 

organisationer. Løse koblinger er samarbejdsprocesser i organisationen, der er i bevægelse som 

korkpropperne i åen. 

 

Løse koblinger kan både have positive og negative konsekvenser. Borum nævner, at begrebet ”løse 

koblinger” har en styrke ved at åbne op for at opfatte organisationer, som kendetegnet ved både 

koordination og mangel på koordination, ved både interaktion og isolation samt ved både lukkethed 

og respons i forhold til omverdenen (Borum, 1995, s. 94). Det åbner op for en diskussion af fordele 

og ulemper ved, at en kobling er løs eller tæt i en given sammenhæng – og hvad der påvirker 

koblingen.  

 

Organisatoriske enheder skal ikke samarbejde om alt, fordi der er defineret en formel og uformel 

arbejdsdeling. Styrken i arbejdsdeling kunne være det, der ligger i Orton og Weick’s ”modularity” 

som kan ses som en direkte effekt af løse koblinger. Modularity gør netop at nødvendige 

samarbejdsrelationer begrænses til det nødvendige. Det peger på at spørge ind til tilfælde og 

situationer, hvor arbejdsdelingen er klar og uklar. 

 

Løse koblinger har sine styrker ved at gøre organisationen modstandsdygtig overfor en ustabil 

omverden i modsætning til Mintzberg fagbureaukrati. Der er en større grad af tilpasnings- og 

omstillingsevne og en større effektivitet ved netop ikke at være for afhængig af andre 

organisatoriske enheder (Weick, 1976, s. 6-8). 
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Orton og Weick (1990) påpeger at forskere gennem tiden har arbejdet med forskellige typer af løse 

koblinger. Der er gjort forsøg på at identificere løse koblinger mellem individer, grupper, 

hierarkiske lag, organisation og omverden, aktiviteter, ideer, intentioner og handlinger.   

 

Der kan tales om løse koblinger i forhold til aktiviteter i organisationen, hvor der fx kan være 

konkurrence om aktørernes tid og opmærksomhed eller hvor der er forskellige fortolkninger af, 

hvad der er vigtigt (Borum, 1995, s. 109). Man kan endvidere tale om løse koblinger mellem 

intentioner og handling. Her taler vi om skabelse af sammenhæng mellem ønskede effekter og de 

reelle handlingsmæssige konsekvenser (Orton og Weick, 1990, s. 209-210). 

 

Løse koblingers eventuelle, midlertidige og flygtige karakter gør løse koblinger svære at finde. 

Weick bruger meget artikelplads på at argumentere for alle de metodiske usikkerheder, der er 

forbundet med at lede efter løse koblinger (Weick, 1976, Orton og Weick, 1990). Jeg vil derfor 

bruge teorien om løse koblinger som en abstraktion, frem for som metode til at finde dem. Teorien 

om løse koblinger kan fortælle noget om organisationens virkemåde i vekselvirkningen mellem 

samspil og særpræg (Orton og Weick, 1990, s. 205). Perspektivet kan åbne op for de gensidigt 

betingede handlinger i samarbejdet eller afhængighederne i samarbejdet. For Weick er det vigtigt at 

se afhængighederne i både de tætte – og løse koblinger (Weick, 1976, s. 13). 

 

4.3. Samarbejde som kultur: Grundlæggende antagelser og motivation crowding 
Det viser sig, at respondenterne har noget på hjertet i forhold til, hvad der er motiverende og 

demotiverende for samarbejdet mellem hospitaler og koncerncentre. De udtrykker sig endvidere på 

bestemte måder i forhold til deres rolle, funktion i samarbejdet med de andre organisatoriske 

niveauer, der er repræsenteret i denne undersøgelse. Jeg har derfor brug for teoretiske begreber, der 

kan åbne disse observationer op. Jeg har, inden for rammerne af denne opgave, ingen ambition om 

at udføre en fyldestgørende kulturanalyse eller afdækning af alle motivationsfaktorer på de tre 

respondentniveauer.  

 

Weick taler om, at forandringer i løst koblede systemer kan skabes ved at påvirke nogle bestemte 

mekanismer. En af disse mekanismer er ”de konstante variable.” Hammer og Høpner definerer 

begrebet som ”de elementer, der i organisationer af den ene eller anden grund fryser fast” (Hammer 

og Høpner, 2014, s. 81). Det er elementer, der går fra at agere varieret til et mere fastlåst 

handlemønster. Jeg har ikke mulighed for at afdække bevægelsen fra variation til fastlåst i et 

interview. Dermed vurderer jeg ikke at kunne bruge begrebet til analysen. Jeg må derfor fokusere 

på udsagn, holdninger og opfattelser frem for handlemønstre.  

 

Jeg vender tilbage til de konstante variable i diskussionen. I denne forbindelse ledes interessen i 

retning af Edgar Schein’s begreber i forståelsen af en organisations kultur: Artefakter, skueværdier 

og grundlæggende antagelser. Artefakter er synlige fremtrædelsesformer som fx sprog (Borum, 
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1995, s. 71). Skueværdier er holdninger og normer til, hvad der er rigtigt og forkert. Værdiniveauet 

er for Schein normativt og det, der ligger til grund for aktørers sortering af situationer i noget, der 

enten er godt eller dårligt  (Schultz, 1990, s. 32, 33). Artefakter og til dels skueværdier er toppen af 

det kendte isbjerg dvs. de er tydelige, men især artefakter kan være svære at tyde. Det jeg vil kigge 

efter er sprog i form af talemåder og historier om samarbejdet på de tre respondentniveauer og 

relationen til de andre organisatoriske niveauer.  

 

Organisationskulturen kan ifølge Schein kun forstås ved at bore ned gennem de forskellige 

kulturlag i organisationen. Jeg udarbejder ikke en komplet kulturanalyse, men kan ved hjælp af 

sprog og historier trække nogle fortolkningstråde til den største del af isbjerget under havets 

overflade som Schein kalder er de grundlæggende antagelser. Det er usynlige og implicitte 

antagelser, der ligger til grund for vores adfærd (Schultz, 1990, s. 28).  

 

Jeg vil fokusere på en af Schein’s dimensioner i de grundlæggende antagelser - de menneskelige 

relationer, som er fælles antagelser som definerer, hvad der dybest set er den rette måde for 

mennesker at omgås på” (Schultz, 1990, s. 34). 

 

Schein repræsenterer en funktionalistisk tilgang til organisationskultur, som forstås ved at kultur 

betragtes ud fra den funktion som den varetager i organisationen. Kultur er tæt forbundet med 

ledelse ved at ledelse skaber, vedligeholder og forandrer organisationskultur (Schultz, 1990, s. 27). 

Jeg vil dermed mene, at de tre ledelsesniveauer, der er repræsenteret i undersøgelsen, vil give 

udtryk for dele af den kultur i form af sprog og historier, der er i den organisatoriske enhed, hvor de 

er ledere (Schultz, 1990, s. 27).  

 

4.3.1. Motivation crowding 
Frey argumenterer for, at hvis økonomiske incitamenter eller styringsteknologier opfattes som 

kontrolforanstaltninger, så fortrænger de den indre motivation. Dette kaldes ”crowding out.” I 

modsætning hertil forøges den indre motivation, hvis tiltagene opleves som understøttende. Det 

kaldes ”crowding in” (Frey, 2012; Lotte B. Andersen, 2012/2013, s. 482). 

 

Ydre motivation er belønninger, hvorimod indre motivation er, når en person udfører en aktivitet 

uden anden gevinst end det at uføre aktiviteten (Lotte B. Andersen, 2012/2013, s. 483). Indre 

opgavemotivation er nydelsen ved selve opgaveløsningen, hvor bl.a. begrebet ”Public service 

motivation” relaterer sig til arbejdet i den offentlige sektor og handler om at skabe værdi for 

samfundet og andre mennesker (Lotte B. Andersen, 2012/2013, s. 483).  

 

Frey trækker på socialpsykologiske forklaringer (Deci) i forståelsen af processer i motivation 

crowding. Der er to mekanismer i fortrængning af indre motivation. Den ene virker ved tabet af 

selvbestemmelse, hvor ekstern kontrol erstatter den indre motivation. Den anden virker ved tab af 

selvagtelse fx når et individ oplever, at vedkommendes motivation og kompetence ikke anerkendes. 
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Hvis tiltag opleves som kontrollerende vil begge mekanismer forringes. Hvis tiltag og intervention 

opleves som understøttende, så oplever individer en større handlefrihed, hvilket fremmer den indre 

motivation (Frey, 2012, s. 78; Brein, 2010, s. 64). 

 

4.4. Teorivalg  
Jeg bruger teorien som en slags dåseåbner (Høyer, 2011, s. 24) dvs. et værktøj til at åbne analysen 

op. Jeg er af den overbevisning, at jeg kunne have brugt andre teorier til at belyse samarbejdet 

mellem hospitaler og koncerncentre. Dette hænger sammen med det konstruktivistiske afsæt for 

undersøgelsen, der antager, at der ikke er en sandhed om samarbejde.  

 

Jeg vælger teorier inden for tre organisationsteoretiske perspektiver, fordi de hver især kan sige 

noget om samarbejde. De repræsenterer dog lidt forskellige organisatoriske forståelser.  

 

Mintzberg bliver kaldt situationsteoretiker og tager afsæt i, at valget af organisationsform er 

afhængig af såkaldte situationsfaktorer, som er krav fra omverdenen, organisationens alder, 

størrelse osv. (Elting og Hammer, 2011, s. 30). Organisationsformerne er illustrative, men skal 

bruges som abstraktioner og ikke som et billede af virkeligheden. Det er fx svært at identificere 

organisationens forskellige dele nøjagtigt, da en støttestruktur på hospitalet godt kan være personer 

rundt omkring på afdelingerne, der ikke er organisatorisk afgrænsede (Sørensen, 2000, s. 189). 

Mintzberg får måske heller ikke al kompleksiteten med som kendetegner danske offentlige 

organisationer i dag. På den anden side giver de til tider forsimplede begreber mulighed for at lave 

en simpel, men illustrativ analyse.  

 

Weick lægger vægt på, at organisationer skaber deres omverden gennem handlinger. Den 

påvirkning en organisation oplever kommer ikke udefra som Mintzberg ville sige, men indefra 

Dette sker gennem meningsskabelse i organisationer, som er en slags koordinering af mening på 

gruppeniveau på baggrund individers handlinger (Hammer og Høpner, 2014, s. 19). Teorien om 

løse koblinger kan som perspektiv på organisationer gøre os klogere på samarbejde på et 

organisatorisk plan. Som analysebegreb får teorien om løse koblinger mig til at lægge mærke til de 

mindre detaljer i samarbejdet (Hammer og Høpner, 2014, s. 30). 

 

Schein’s funktionalistiske perspektiv antager, at organisationer i højere grad tilpasser sig sin 

omverden. Kultur er noget organisationen har (Elting og Hammer, 2011, s. 32) og er et mønster af 

fælles værdier og antagelser, der har til funktion at gøre organisationen i stand til at overleve 

(Schultz, 1990, s. 19). Jeg bruger Schein’s kulturbegreb som et illustrativt perspektiv på samarbejde 

mellem hospitaler og koncerncentre.  

 

Det individuelle perspektiv i form at motivation crowding medtages ganske overordnet, fordi det 

bliver et relevant tema i interviewene. I denne opgave ser jeg organisationen som en samling af 
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organisatoriske enheder, der samarbejder. Det individuelle perspektiv kan ses som et modsvar til det 

perspektiv.    
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5. Analyse: Organiseringen af samarbejdet 
 

Delspørgsmål 1: Hvordan oplever repræsentanter fra afdelingslederniveauet på hospitalet, 

stabschefniveauet på hospitalet og enhedschefniveauet i koncerncenteret organiseringen af 

samarbejdet mellem hospitaler og koncerncentre?  

 

I det følgende gennemgår jeg, hvordan respondenterne oplever organiseringen af samarbejdet 

mellem hospitaler og koncerncentre. Det gør jeg ved hjælp Mintzbergs fortolkning af 

samarbejdsmekanismer og faktorer, der påvirker organiseringen af samarbejdet. Jeg vil for det 

første se efter respondenternes oplevelser af, hvilke koordinationsmekanismer, der er i brug i 

organisationen til at organisere opgaver og mål. Jeg vil for det andet se på, oplevelser af, hvilke 

designparametre, der er i spil i forhold til organiseringen af arbejdet og samarbejdet mellem 

hospitaler og koncerncentre, herunder hvor indflydelsen er placeret i de organisatoriske dele i 

Mintzbergs organisationsformer, som er gennemgået i teoriafsnittet. Dette belyser de tre 

respondentniveauers opfattelser af graden af centralisering eller decentralisering af indflydelse til 

bestemte dele af organisationen. 

 

5.1. Afdelingslederen på hospitalsafdelingen 
Der tegner sig et billede af en hverdag med mange typer pres på hospitalsafdelingerne. Ledende 

overlæge Helle Andreassen fra Lungemedicinsk afdeling og ledende oversygeplejerske Karin 

Højgaard Jeppesen fra hjerteafdelingen fortæller om snævre økonomiske rammer og en hverdag 

præget af fusioner, fissioner, mangel på speciallæger og mange nye ting, der skal implementeres 

hele tiden. De opgaver de to respondenters afdelinger varetager må betegnes som komplekse og 

kræver et højt fagligt niveau. Der skal også bruges ressourcer til det, de betegner som ”alle mulige 

ting” som fx at installere Windows 7, registrering af printere, placering af stikkontakter, tilmelding 

af medarbejdere til kurser. Det er en generel oplevelse, at der kommer flere og flere af denne type 

opgaver, der også lige skal nås.  

 

5.1.1. Den operative kerne 
De er begge optagede af det store fokus på produktion og mener på forskellig vis, at dette går ud 

over patienten. Karin Højgaard Jeppesen (KHJ, bilag 8) nævner, at fusionen af tre hjerteenheder, 

hvor medarbejdere skal flyttes, nye bygninger gøres klar osv. Hjerteafdelingen får lov til at lukke 

for produktion i 2 dage, selv om det vurderes, at implementeringen vil tage tre mennesker et halvt år 

at gennemføre. Fusionen og alle dens opgaver, skal løses samtidig med, at det ikke må gå ud over 

driften og altså produktionen af patienter. Der er her tale om handlingskontrol (det begreb, der 

bruges er action planning, Mintzberg, 1980, s. 325) som designparameter til at sikre, at fx 

hjertepakkerne i dette tilfælde overholdes. 
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Denne mekanisme problematiseres af Helle Andreassen (HA, bilag 7) ved, at hun sætter 

spørgsmålstegn ved om patienten oplever bedre kvalitet i forløbet ved at være udredt på 6 dage 

frem for 7 eller 8 dage. Hun mener, at det for patienten handler om at blive imødekommet snarere 

end hvor mange dage, det tager at blive udredt. Det gælder, så længe udredningen sker inden for en 

rimelig tidshorisont.  

 

HA oplever en manglende indsigt fra politisk side i, hvad det kræver at have et politisk mål, der 

hedder ”patientens situation styrer forløbet.” Det kræver at andre ting lægges til side. 

De benyttede koordineringsmekanismer oppefra sker i form af standardisering af arbejdsprocesser 

ved hjælp af kontrolsystemer, der bliver lagt ned over afdelingerne, hvis én patient er utilfreds.  

 

På den anden side er et stærkere fokus på patienten og regionens strategi Fokus og Forenkling det 

eneste rigtige for HA og KHJ. HA påpeger, at det kræver omstilling og en anden måde at arbejde på 

i hospitalsafdelingerne. Det politiske mål er en koordinationsmekanisme, der skubber udviklingen i 

den rigtige retning ved, at ledere og medarbejdere selv tager ansvar for omstillingen i en slags 

gensidig tilpasning mellem patientens situation og ressourceplanlægning eller egne behov. HA 

illustrerer, at omstilling også kan handle om en anden indstilling til arbejdet: ”Jeg kan ikke gå tidligt 

i dag, fordi jeg har en patient, der er rejst hertil fra Sydfalster.” 

 

HA og KHJ udtrykker sig kritisk overfor koordinationsmekanismer og designparametre, der flytter 

fokus væk fra patientens behov. Man kan sige, at HA og KHJ repræsenterer den operative kerne, 

der er organisationens kernedel i fagbureaukratiet. Udsagnene kan fortolkes som den operative 

kerne i fagbureaukratiets reaktion på at blive behandlet som en del af et maskinbureaukrati, hvor 

den operative kerne ikke er organisationens nøgledel. Fagbureaukratiet fungerer som følge af et højt 

fagligt niveau og høj grad af decentralisering. I Maskinbureaukratiet er organisationens nøgledel 

derimod teknostrukturen, der har en betydelig opgave i at sikre standardisering og vedligeholdelse 

af kontrolsystemer. Det er i dette tilfælde koncerncentrene og i mindre grad stabsfunktionerne på 

hospitalet, der kommer til at repræsentere teknostrukturen. 

 

Det er vigtigt at understrege, at HA og KHJ ikke er kritiske over for alt, der har med teknostruktur 

at gøre. De er begge inde på, at det fx er vigtigt, at patienten får samme tilbud uanset, hvilket 

hospital de er på. Standardisering er godt, men det er ikke uvæsentligt, hvem der bestemmer, og om 

hospitalsafdelingerne er involveret i de standardløsninger, der skal implementeres. Det Mintzbergs 

perspektiv hjælper med at se, er de forskellige opfattelser af, hvilke dele af organisationen, der 

understøtter hvem og især oplevelserne af, hvem der burde gøre det. Det handler næste afsnit om.  

 

5.1.2. Samarbejde med stabsfunktionerne og koncerncentrene 
Der er generel ros til stabsfunktionerne på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital for 

personalejuridisk rådgivning, økonomistyring og for at stille op til understøttelse af 

udviklingsaktiviteter. Det er oplevelsen, at koncerncentrene gerne vil hjælpe, men er langt væk.  
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”Man kan ind imellem tænke, at de sidder langt væk fra virkeligheden – både fysisk og reelt” (HA). 

”Jeg synes ikke, jeg bruger jer ret meget. Når jeg så skal bruge jer, så koster det penge” (KHJ).  

 

HA og KHJ er enige om, at stabsfunktionerne på hospitalet og koncerncentrene er til for at 

understøtte dem. Det skal ikke ske via koncepter og regler, men ved at supplere med kompetencer 

som de to afdelingsledelser ikke har i deres egen afdeling. I Mintzbergs terminologi efterspørger de 

mere støttestruktur frem for teknostruktur og måske gensidig tilpasning frem for at få at vide, hvad 

de skal gøre. KHJ nævner, at hun bruger stabsfunktionerne og koncerncentrene der, hvor de har 

spidskompetencer. HA undrer sig over selv at skulle stå for at rekruttere speciallæger i sin afdeling. 

Denne opgave mener hun ikke, at hun varetog før. De er af den opfattelse, at stabsfunktionernes 

opgaver er blevet centraliseret de seneste år, men at flere opgaver løber tilbage til 

hospitalsafdelingerne uden, at de får tilført ekstra ressourcer til at håndtere dem.  

 

HA oplever, at hun skal komme til stabsfunktionerne og koncerncentrene, hvis der er noget, der 

ikke stemmer fx i forhold til økonomien. Hun oplever, at der er skåret ind til benet i 

stabsfunktionerne på hospitalet, og at man derved kun kan forholde sig til de store linjer. Hun kunne 

godt bruge ressourcer til at styre økonomien, hvis hun selv skal gøre det. KHJ har selv ansat en 

økonomikonsulent og har ikke behov for et tættere samarbejde med stabsfunktionerne eller 

koncerncentrene på de områder, hvor hun selv kan. KHJ mener, at det ofte er lettere at klare ting 

selv, og at arbejdsdelingen er uklar mellem hospitalet og Center for HR, som er det eksempel, hun 

bruger, når hun omtaler koncerncentrene. Samlet set kan man sige, at HA og KHJ begge mener, at 

støttestrukturen er for lille. De udtrykker en opfattelse af, at organisationens nøgledel er den, de selv 

repræsenterer – den operative kerne.   

 

5.2. Stabschefen på hospitalet 
Sekretariatschef Mette Christensen (MC, bilag 9) beskriver sin enheds hovedopgave som at 

servicere hospitalets direktion bedst muligt og arbejde for at fremstå som en samlet administration. 

En af MC’s afdelings funktioner er at være indgang for henvendelser til hospitalet dvs. en 

koordinerende funktion af henvendelser fra koncerncentrene eksterne samarbejdspartnere. 

Økonomichef Paul Stefan Hochstrasser (PSH, bilag 10) og regnskabschef Camilla Preben-Andersen 

(CPA, bilag 10) beskriver deres enheds rolle som at være servicefunktion og vagthund for 

afdelingerne på hospitalet. Servicefunktioner er at sikre, at tiltag implementeres på en fornuftig 

måde og opfattes som nyttige på afdelingerne. Vagthunderollen er fx at sikre at alle elementer er der 

til at udarbejde et ordentligt regnskab.  

 

Mintzbergs teknostrukturs hovedopgave er at hjælpe ledelsen med at standardisere processerne i 

organisationen. Ledelsen er i dette tilfælde hospitalsdirektionen og koncernledelsen i Region 

Hovedstaden. Støttestrukturen i fagbureaukratiet har en vigtig opgave i at sikre koordination af den 

daglige drift på en simpel måde. MC’s sekretariat er et eksempel på en effektiv 

”dueslagskoordinering” af henvendelser til hospitalet (Rasmussen, Barlebo, 2014, s. 47).  
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Både MC, PSH og CPA beskriver arbejdsvilkår kendetegnet ved tilbagevendende sparerunder 

samtidig med, at der er er flere eksterne krav at løfte, ønsker fra hospitalets direktion om at fremstå 

som en samlet administration. PSH udtrykker det som et pres mellem de ressourcer, der er til 

rådighed og det, stabsfunktionen (i dette tilfælde økonomiafdelingen) gerne vil. Dette kan man 

fortolke som et ønske om i større udstrækning at kunne fungere som støttestruktur frem for 

teknostruktur, men det nævnte pres gør altså, at ønsket er svært at effektuere.  

 

5.2.1. Stabsfunktionens oplevelser af samarbejdet med koncerncentrene 
Fagbureaukratiet er kendetegnet ved en høj grad af decentralisering af indflydelse og mindre 

bureaukrati end i maskinbureaukratiet. Den operative kerne klarer meget selv med hjælp fra 

stabsfunktionerne. Stabsfunktionerne oplever, at opgaver og indflydelse er centraliseret til 

koncerncentrene i de seneste år, men at nogle af opgaverne løber tilbage igen uden, at der følger 

ressourcer med. Der er også kommet nye administrative opgaver til, som af hospitalsafdelingerne 

bliver opfattet som bureaukrati og ekstra registreringer.  

 

MC oplever, at koncerncentrene er kommet langt væk. Den dag jeg interviewer hende, er der 

telefonnedbrud, hvilket er et alvorligt problem, der skal løses hurtigt på et hospital. Hun fortæller, at 

hvis it-folkene havde været hos os i dag, så havde de taget teten. Den dag var hun i tvivl om, hun 

havde fået løftet opgaven op på det rigtige niveau i Center for IMT. MC er i tvivl om hospitalet 

bliver understøttet. PSH mener, at koncerncentrene skulle have samme opgave som 

økonomiafdelingen har over for hospitalsafdelinger dvs. både serviceorgan og vagthund. Den rolle 

mærker de også i en vis udstrækning. CPA oplever, at det er svært at komme igennem med 

forbedringsforslag, og hun efterlyser mere samarbejde med Center for Økonomi, som handler om 

retten til at prioritere, hvad der er behov for at udvikle i driften.   

 

Noget tyder på, at stabsfunktionen på hospitalet oplever koncerncentrene som en teknostruktur. De 

har et ønske om, at blive understøttet mere på deres præmisser dvs. at koncerncentrene også er 

støttestuktur overfor dem. Det er den rolle de selv varetager overfor hospitalsafdelingerne. 

 

5.3. Enhedschefen i koncerncenteret 
Enhedschef Anne Skriver Andersen (ASA, Bilag 11) er chef for den overordnede planlægning og 

organisering af specialer for hospitalerne. ASA beskriver koncerncentrenes rolle og opgave som at 

være brobygger mellem regionsrådet og hospitaler og koncerndirektion og hospitaler. Enheden skal 

udvikle og udfordre hospitalerne, så løsingen ikke bliver den samme som altid. Hun mener, at 

centrene skal hjælpe og understøtte mere ved at tage mere ansvar for implementering på 

hospitalerne. Som følge af, at der er blevet færre hospitaler, og fordi koncerndirektion og politikere 

ønsker mere ensartethed, er den initiale implementeringskraft blevet centraliseret til 

koncerncentrene.  
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Den ensartethed som ASA oplever, at koncerndirektion og politikere ønsker kan sammenlignes med 

teknostrukturen standardisering af den operative kernes arbejdsprocesser. ASA fremhæver 

imidlertid, at det også er den gensidige tilpasning med tættere samarbejde med hospitalerne om 

implementering, der vil fungere som koordineringsmekanisme. Dette står lidt i modspil til at 

enhedens rolle har ændret sig til at varetage mere kontrol fordi der afsættes mange midler til 

specifikke områder fx kræftområdet, hvor regionen har fået 300 mio. over de næste fire år. Der er 

således bruges flere ressourcer til opfølgning på, hvad pengene bliver brugt til. Det er en tættere 

styring end ASA har oplevet før.  

 

Søren Helsted (SH, bilag 12) er chef for en fusioneret enhed, der har med den overordnede budget 

og byggestyring at gøre. SH mener at koncerncentrenes, udfordring er at finde den rette balance 

mellem fleksibilitet og detailstyring af hospitalerne. Budgetvilkår skal være ensartede og rammer 

skal reguleres, når aktiviteten ændrer sig, men man skal blande sig, når det ikke længere er fair. SH 

mener ikke at koncerncentrene skal blande sig i spørgsmål de ikke har forstand på, og han nævner 

flere gange ”arms-længdeprincippet” som udgangspunkt for den styring, der lægges ned over 

hospitalerne.  

 

Med et eksempel om design af sengestuer i de nye byggerier peger SH på, at patienterne har 

forskellige behov, og at en standardløsning kan være godt for nogle, men ikke for andre. Han taler 

for at lade beslutningskompetencen være ret decentralt forankret på hospitalerne og i de store 

udviklingsprojekter, for at sikre fleksibilitet og innovation.  

 

De to respondenter fra koncerncentrene har forskellige opfattelser af, hvad der er årsagen til 

oplevelsen af, at koncerncentrene kontrollerer og standardiserer mere end tidligere. Denne ene 

mener, at den politiske bevågenhed skærper kravet om kontrol. Den anden mener at, efterspørgslen 

efter standardløsninger kommer fra hospitalerne selv. De er dog enige om, at koncerncentrene skal 

støtte hospitalerne, og ikke styre dem.   

 

5.4. Opsamling 
Analysen viser, at politiske krav, interne koordinationsmekanismer og designparametre påvirker 

organiseringen af samarbejdet mellem de organisatoriske dele.  

 

Især respondenterne fra afdelingslederniveauet på hospitalet oplever, at samarbejdet er kendetegnet 

ved begrænset horisontal decentralisering, hvor beslutningskompetencen er samlet hos topledelsen 

og i teknostrukturen. Det er den organisationsform Mintzberg kalder maskinbureaukratiet. 

Repræsentanterne fra koncerncentrene og stabsfunktionerne agerer i højere grad som teknostruktur, 

pga. forskellige typer pres, end de har lyst til.  
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Hospitalsafdelingerne reagerer på teknostrukturen ved at forsøge at opretholde retten til 

selvbestemmelse. Organisationens dele trækker i hver sin retning, nærmest som en organisation i 

kamp med sig selv (Rasmussen, 2014, s. 72).  

 

Flere af respondenterne fremhæver, at projektorganisering er en god struktur til at sikre det 

tværgående samarbejde. Adhocratiet indeholder mulighed for hurtigt at tilpasse organisationen til 

de behov, der er fx udvikling af datadrevet ledelse, rejsehold til understøttelse af rekrutteringer og 

fusioner osv.  

 

Lidt forsimplet sagt, så ønsker respondenterne samlet set en organisationsform, som er en blanding 

af fagbureaukratiet og adhocratiet. I fagbureaukratiet er beslutningskompetencen i den operative 

kerne og hos støttestrukturen, i adhocratiet er beslutningskompetencen placeret mere selektivt, 

hvilket giver en mere organisk og dynamisk organisationsform end de andre.  

 

Respondenterne oplever alle, at der er et stort fokus på standardisering, og at beslutninger kommer 

oppe eller udefra. Det pres de beskriver er illustreret ved de røde pile i figuren, der trækker i - og 

dermed udvider - toppen af organisationen og teknostrukturen. De grønne pile er den 

organisationsform respondenterne mener, at der er behov for mere af. Dermed ikke sagt, at de røde 

pile entydigt er udtryk for en oplevet dårlig udvikling. Alle er enige om, at der også er behov for en 

vis grad af kontrol og standardisering som teknostrukturen i maskinbureaukratiet bidrager med. 

 

”Træk” i organisationen: 

 

 

 
Illustration fra Thomas Schmidt, 2006, s. 2 samt egen tilvirkning.  
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Et dilemma, som træder frem handler om at kunne sætte patienten i centrum, til enhver tid, på trods 

af garantier og standarder. Jeg fortolker det endvidere som et ønske om, at den operatives kerne 

selvbestemmelse styrkes, og et behov for en tydeligere støttestruktur, der understøtter den operative 

kerne.  

  



 30 

 

6. Analyse: Samarbejde som proces 
 

Delspørgsmål 2: Hvornår opleves samarbejdet som en udfordring?  

 

Hvis vi husker tilbage på billedet af korkpropperne i åen, så kunne man på baggrund af forrige 

afsnit argumentere for, at ønsket om standardisering og ensretning af sundhedsvæsenet virker som 

en nedfalden gren i åen, der kommer til at ændre de forbundne proppers bevægelse.  

 

I dette afsnit ser jeg samarbejde i et procesperspektiv. Derved henleder jeg opmærksomheden på 

løse koblinger som afhængige og uafhængige variable, som er følsomme eller upåvirkede overfor 

ændringer aktiviteter eller kontekst (Weick, 1976, s. 13-14). Oplevede udfordringer kan være 

begrundet i tætte eller løse koblinger mellem aktivitetsstrømme, opfattelser, intentioner og 

handlinger. 

 

6.1. Aktivitetsstrømme 
I Region Hovedstaden sættes mange ting i gang på alle niveauer i organisationen. Nogle aktiviteter 

påvirker mere end andre – især når strømmen af aktiviteter går imod hinanden.  

 

Samarbejdet udfordres, når aktivitetsstrømmene er så store, at der ikke er nok ressourcer på 

hospitalsafdelingerne til at håndtere dem. KHJ oplever, at der er meget hun ikke kan sige nej til. HA 

nævner et eksempel med besparelser i administrationen, der rammer hendes afdeling ved at 

opgaven flyttes til hendes bord i stedet. Det påvirker HA, fordi hun ikke har afsat ekstra ressourcer 

til den opgave.  

 

PSH og CPA siger, som tidligere nævnt, at der er et pres mellem de ressourcer afdelingen har, og 

den service, den gerne ville yde. Der er kommer store opgaver til fx controlling på 

forskningsprojekter som er kommet til i anledning af de medieomtalte sager fra Rigshospitalet. 

Samtidig fylder udviklingen af data til datadrevet ledelse (driftsmålstyring) også meget.  

 

SH nævner, at det er udfordrende at realisere alle gevinsterne i de mange udviklingsaktiviteter, fordi 

det i sig selv skaber nye aktiviteter fx hvis gevinsterne i de nye byggerier skal hentes, skal der ses 

på arbejdsgange, flytteudgifter ved at flytte fra det gamle til det nye osv.  

 

MC forsøger at forstyrre afdelingerne mindst muligt ved i første omgang selv at forsøge at besvare 

de spørgsmål, der kommer fra centrene og fra politisk side gennem centrene. Alligevel oplever hun, 

at hospitalsafdelingerne bliver bombarderet med spørgsmål. Nogen gange er det de samme 

spørgsmål, der kommer fra centrene og ofte med ret korte frister. ASA nævner, at hun godt ved, at 

der gives korte frister og reflekterer over, at koncerncentrene måske skal blive bedre til at sige fra.  
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KHJ nævner, at en konsekvens af alle aktiviteterne er, at hun ikke kan overskue, når hun har brug 

for hjælp. Under interviewet nævner hun, at hun godt kunne bruge tovholdere og praktiske 

koordinatorer på alle de ting, der skal implementeres. Jeg lytter mig til, at hun synes, at der går for 

meget tid væk fra hendes ledelsesopgave med at give information og få medarbejderne med, fordi 

hun også skal udpege steder til stikkontakter i væggene og placering af computerborde. 

 

KHJ påpeger endvidere, at Fokus og Forenkling giver god mening, ”hvis vi en gang imellem fik to 

minutter til at lave forenklingen.” Hun synes ikke, at der er ro til udvikling og innovation, og hun 

påpeger, at medarbejderne har ideerne, men får ikke ro til at tænke og omsætte dem til handling.  

 

Samarbejdet mellem koncerncentre og hospitaler udfordres ligeledes, når centrale koncepter ikke 

matcher virkeligheden på hospitalsafdelingen, eller når oplevelsen er, at der ikke lyttes til hinandens 

erfaringer fra praksis. ASA kommer til at stå i midten af dette krydspres mellem hospitalernes 

ønske om at lade styring ske på deres præmisser og en stor politisk bevågenhed, der fører en række 

nye aktiviteter med sig, der gør, at hun skal kontrollere hospitalerne mere end tidligere. Hun 

nævner, at hendes enhed somme tider har diskussioner med de politiske udvalg om, hvilken styring, 

der er den rigtige, så den ikke hæmmer den udvikling, hospitalerne er i. Hun forsøger også at få 

hospitalerne til at forstå, hvad politikerne vil. 

 

6.2. Opfattelser af problemer og løsningsmetoder 
En del af udfordringerne i samarbejdet handler om forskellige opfattelser af problemer og 

løsningsmetoder. Akkreditering er nok det mest omdiskuterede eksempel i regionen, hvor 

spørgsmålet er om tiden skal gå til dokumentation eller til patienten. HA undrer sig over, at 

koncerncentrene iværksætter et tidskrævende kontrolsystem til prøvesvar, når regionen lige om lidt 

skal implementere Sundhedsplatformen, der kommer til at håndtere problemet med, at patienternes 

prøvesvar bliver set til tiden.  

 

HA nævner, at det er blevet muligt at bøje reglerne, hvis det kan forklares i patientens interesse. Det 

bæres, ifølge HA, frem af vicedirektørniveauet, hvor HA har oplevet et større fokus på det 

tilladelige i at se på, hvad der skaber værdi for patienten. De faglige argumenter er med dette 

eksempel måske ved at vinde mere indpas i produktionens paradigme. 

 

ASA oplever en ændring i fokus fra politisk side til at have fokus på den ”hardcore” strukturelle 

side fx strategi for palliation og medicinsk handleplan. Før havde de mere fokus på kvalitet, oplever 

hun. Hun forklarer forskellige problemopfattelser i organisationen som en naturlig effekt af, at 

opgaverne er forskellige. Koncerncentrene er til for at drive en region. Hospitalerne driver et 

hospital, hvor det handler om bundlinje, arbejdsmiljø og at få behandlet patienterne.  
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SH mener, at hospitalerne oftere efterspørger standardløsninger hos koncerncentrene. Det er typisk 

på områder, hvor det er svært at finde standarder. Han bruger det tidligere nævnte eksempel med 

sengestuerne. Han sætter spørgsmålstegn ved, om ensartethed af løsninger altid er effektivt og 

mener, at det går ud over kreativiteten. Jeg vil fortolke SH sådan, at koncerncentrenes afstand til 

hospitalerne er nødvendig for at understøtte den lokale innovation.  

 

6.3. Arbejdsdeling 
Arbejdsdelingen mellem de to administrative niveauer i administrationen i regionen opleves som 

besværlig, hvis ”den ene hånd ikke ved, hvad den anden laver,” som HA udtrykker det i et 

eksempel med opgradering til Windows 7. Det omfatter også MC’s eksempel med 

telefonnedbruddet, hvor der er uklarhed om, hvem der egentlig løser en ret konkret, men temmelig 

akut teknisk opgave.  

  

Arbejdsdelingen opleves som klar mellem hospitalsafdelingerne og de to stabsfunktioner, der er 

med i denne undersøgelse. Der er ifølge MC en afhængighed af kompetencer, når spørgsmål skal 

besvares ud fra alle perspektiver. De interne beslutningsprocedurer på hospitalet er også en slags 

afhængighed, som ikke opfattes som uklar. Et andet konkret eksempel på en nødvendig fortætning 

af koblinger mellem stabsfunktionerne er når hospitalsdirektionen skal klædes på til møder og er 

afhængige af et oplyst beslutningsgrundlag.  

 

Arbejdsdelingen mellem koncerncentre og stabsfunktionerne er gengæld mere uklar nogle steder i 

følge SH og CPA. De har et ret tæt afhængighedsforhold til Koncern Økonomi og Koncern HR. De 

er afhængige af lønanvisninger og refusioner og er meget afhængige af at få information om fejl og 

lignende, så de kan rådgive hospitalsafdelingerne på tilfredsstillende vis. ”Det kunne være dejligt 

selv at trykke på knappen” udtrykker CPA, hvilket, jeg hører, som et naturligt ønske om 

uafhængighed af andres arbejdsprocesser og prioriteringer. Weick ville måske sige at koblingen her 

er for tæt til at undgå, at en begået fejl et sted, går ud over andre i organisationen, samt at det ville 

være mere effektivt at koblingen var løsere (Weick, 1976, s. 7 og 8). 

 

SH og ASA mener imidlertid, at arbejdsdelingen er klar mellem koncerncentrene og hospitalerne 

end den fx er mellem koncerncentrene. Arbejdsdelingen kan sættes til debat mellem hospitaler og 

koncerncentre, i det SH kalder et udviklingsrum, hvor ”det ikke bare er business as usual.”  

 

6.4. Fælles interesse 
ASA oplever en stor afhængighed af input fra hospitalerne, fordi hendes enhed ikke er en del af den 

kliniske hverdag. Hun mener, at de kan blive bedre til at mødes i netværk og arbejdsgrupper. PSH 

og CPA nævner, at de har glæde af at møde de andre hospitaler og virksomheders 

økonomiafdelinger i fælles fora. De har ikke stort kendskab til hinanden, men har en fælles faglig 
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interesse. CPA udtrykker, at det er vigtig at tale mere med de andre, hvis man på regnskabsområdet 

skal ensarte de forskellige processer.  

 

Både KHJ og HA taler om større afhængighed af fællesskaber, hvor der er fælles faglig interesse. 

HA mener ikke, at det altid er oplagt, at koncerncentre, stabsfunktioner og hospitaler har den 

samme interesse, hvilken kan forklare en vis uafhængighed.  

 

KHJ har som følge af tilbagevendende fusioner haft meget intern fokus i de seneste år på at samle 

afdelinger, standardisere arbejdsgange og samle to kulturer til en. Hun er afhængig af andres 

spidskompetencer, men har valgt at ansætte administrativ personale selv for at blive hjulpet bedre.  

 

Hun har valgt en uafhængighed til især koncerncentrene, men også stabsfunktionerne som kommer 

til udtryk i en oplevelse af mindre nærvær og derved relevans for hendes afdeling. KHJ udtrykker, 

at hun ikke ved, hvad hun skal bruge fx Center for HR til, så uafhængigheden forklarer jeg med en 

rolleuklarhed mellem koncerncentre og hospitaler. ”Hvis der er uklarheder, så gør jeg det selv”, 

siger hun.  

 

6.5. Opsamling 
Samarbejdet opleves som en udfordring, når styrken ved løse koblinger er under pres. Løse 

koblinger giver en modstandsdygtighed overfor fx de mange aktiviteter i regionen (Weick, 1976, s. 

6). Jeg har ikke undersøgt, hvad der sker med aktivitetsstrømmene, men man kunne forestille sig, at 

man vælger det, der giver mening for en selv, som ASA nævner i interviewet. HA antyder måske til 

denne mekanisme i udsagnet om at ”ledelse er at skille skidt fra kanel.” Med de mange aktiviteter 

opretholder man modstandsdygtigheden i de enkelte organisatoriske enheder, men det går ud over 

den regionale implementeringsevne som regionens direktørkreds netop har erkendt på deres 

efterårssamling (Bilag 3). Modstandsdygtigheden har dog fået betydelige ridser, når stigende stress 

er blevet virkeligheden blandt medarbejderne i KHJ’s afdeling.  

 

Organisationer præget af løse koblinger har udviklet en evne til at opfatte og forstå behov og handle 

på dem. Det politiske mål om, at patientens situation styrer forløbet kræver en mulighed for at bøje 

reglerne og en evne til at reagere på behov. Patienterne forventer, at blive mødt der, hvor de er, 

hvilket kræver muligheden for at kunne handle situationsbestemt. Dette kan sammenlignes med 

Mintzbergs gensidige tilpasning i den decentrale organisation. Evnen til lokal tilpasning udfordres 

af standardisering (Weick, 1976, s. 6). Set i et regionalt perspektiv er udfordringen at sikre, at 

patienter får samme behandling uanset om de er på det ene eller andet hospital. 

 

Det er måske ikke så underligt, at hospitaler og koncerncentre ikke altid har samme interesse. I løst 

koblede systemer er de organisatoriske enheder kendetegnet ved særpræg og unikhed, hvilket 

styrker enhedernes evne til at finde nye løsninger (Weick, 1976, s. 7). Denne egenskab synes at 

være helt nødvendig for en hospitalsafdeling, hvilket til en vis grad legitimerer, at 
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hospitalsafdelingerne har en stærk forståelse af at være unik. Dette særpræg kan de administrative 

enheder ikke i samme grad dyrke uden at virke lukkede og silotænkende. Unikheden for 

koncerncentrene må findes på et andet niveau som måske er mere regionalt forankret. Jeg tror, at 

nøglen til enhedsadministrationens udvikling, især på koncerncenterniveau, kunne ligge i at skabe 

mening omkring det fælles særpræg og samspillet med den øvrige del af organisationen. 

 

Begrænsning af selvbestemmelse (Weick, 1976, s. 8) udfordrer også samarbejdet, hvilket lyder lidt 

banalt, men er det, der sker, når de organisatoriske enheder oplever sig pressede til at gøre noget 

andet end det, de synes er det mest rigtige. Denne udfordring udtrykkes af alle tre 

respondentniveauer. Dette leder frem til næste analyseperspektiv, der ser samarbejde som kultur. 

 

  



 35 

7. Analyse: Samarbejde som kultur 
 

Delspørgsmål 3: Hvad opleves som motiverende og demotiverende for samarbejdet?   

 

I dette afsnit ser jeg på sproglige udtryk og historier om samarbejdet mellem hospitaler og 

koncerncentre, som respondenterne på afdelingslederniveauet på hospitalet, stabschefniveauet på 

hospitalet og enhedschefniveauet i koncerncentrene giver udtryk for. Formålet med denne analyse 

er at fremhæve normative elementer i udsagn og historier, hvor respondenterne udtrykker at noget 

er godt eller dårligt i forhold til samarbejdet. Historierne og særlige sproglige vendinger er udtryk 

for de to øverste kulturelle lag i organisationskulturen, kaldet artefakter og skueværdier. De kan 

også være udtryk for de tre respondentniveauers grudlæggende antagelser om menneskelige 

relationer, som er en af Schein’s perspektiver inden for de grundlæggende antagelser. Dernæst 

fokuserer jeg på udsagn, der kan fortolkes som eksempler på motivation crowding.  

 

7.1. Det gode samarbejde 
Afdelingslederne HA og KHJ på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital nævner begge den fælles 

faglige interesse som en motivationsfaktor for samarbejde. Som tidligere nævnt, oplever de ikke 

altid en fælles interesse med administrationen dvs. koncerncentrene eller stabsfunktionerne på 

hospitalet. HA nævner, at der kunne være en fælles interesse mellem de tre respondentniveauer for 

ledelse - og det at bedrive ledelse, hvor patienterne er. ASA bruger udtrykket ”det er en af vores og 

hospitalernes udfordringer at se, at vi er på samme hold.”  

 

SH oplever det motiverende, ”når tingene går op i en højere enhed – hvor man overkommer mere 

sammen.” I tråd hermed nævner MC, at den tværgående opgaveløsning er motiverende, når der er 

fokus på opgaven. 

 

På alle tre niveauer bruger respondenterne udtryk, der indeholder holdninger til fysisk eller mental 

afstand mellem hospitaler og koncerncentre, gensidig forståelse, anerkendelse mellem niveauerne. 

Det skal understreges, at ingen af respondenterne siger, at samarbejdet er dårligt. De nævnte 

faktorer har alligevel betydning for oplevelsen af samarbejdet, fordi de, ifølge Schein, bygger på 

dybereliggende værdier, normer og antagelser om, hvordan samarbejdet skal være. Jeg kan ikke 

definere disse præcist, men fremhæve forskellige udsagn, der indikerer en normativ og 

værdimæssig holdning. 

 

ASA og SH udtrykker begge, at det er demotiverende, når der går for meget diskussion i, hvem der 

har en opgave. Fokus kommer derved væk fra helheden. Det henviser ikke til samarbejdet med 

stabsfunktionerne eller afdelingerne på hospitalerne, men til samarbejdet med de øvrige 

koncerncentre. Denne relation har jeg ikke beskæftiget mig med i denne opgave bortset fra at 

nævne evalueringen af (koncern)centerdannelse i indledningen. Hvis relationen mellem 

koncerncentrene er præget af uklarheder i arbejdsdelingen, kan det påvirke samarbejdet med 
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hospitalerne i den forstand, at koncerncentrene ikke fremstår som en enhed. SH fremhæver, at 

krisen i 2009 og 2010 gjorde, at regionen var nødt til at stå mere sammen. Derved oplever han, at 

der i højere grad end tidligere tænkes i helheder, hvilket opleves som motiverende for samarbejdet. 

MC nævner også, at det fremmer arbejdsglæden at løfte en opgave i fællesskab også selv om, det 

kan være lidt besværligt.  

 

Stabsfunktionerne og afdelingerne på hospitalet er mest optagede af den aktivitetsstrøm, som 

kommer fra alle retninger jf. forrige kapitel. De er imidlertid også ret optagede af den fysiske og 

mentale afstand til koncerncentrene, der opleves som demotiverende.  

 

KHJ oplever, at koncerncentrene og stabsfunktionerne meget gerne vil hjælpe hendes afdeling, men 

at den hjælp, der kan tilbydes ikke matcher det, der behov hun har. ”Bøvl og besvær” er ord, der 

bliver brugt om samarbejdet både af KHJ og HA.  

 

HA er den, der udtrykker det største behov her og nu for et tættere samarbejde med 

koncerncentrene. Stabsfunktionerne på hospitalet oplever hun er skåret ind til benet 

ressourcemæssigt, hvilket jeg fortolker som et ønske om bistand, der er mere målrettet HA’s 

afdelings behov.     

 

KHJ og HA oplever en større distance kontra nærvær i relationen mellem hospitalsafdeling og 

administrationen. ”Jeg kunne bedre lide det i gamle dage, hvor man kendte dem, der sad der 

(KHJ).” Stabsfunktioner og koncerncentre omtales af HA og KHJ ofte som administrationen, og der 

skelnes ikke altid mellem det ene eller anden niveau. Begge udtrykker tilfredshed med et 

samarbejde, hvor en fra administrationen kommer over eller forbi med det samme, når HA og KHJ 

har behov for rådgivning.  

 

MC fremhæver også en oplevelse af distance til især koncerncentrene i modsætning til 

hospitalsafdelingerne. Oplevelsen af distancen blive udtrykt som i mindre grad end tidligere at 

kende folk og deres opgaver. Der bliver udtrykt en manglende viden om, hvem man skal ringe til i 

koncerncentrene. 

 

Det gode samarbejde kommer, i de gennemgåede udsagn, til at handle fælles faglig interesse, en 

gensidig forståelse af hinandens vilkår og behov samt en evne til at udfylde det, der er behovet her 

og nu. Behovet kan både fortolkes som at være tæt på, men også – som SH – fremhæver at holde 

armslængden for ikke at blande sig i noget som koncerncentrene ikke ved noget om. Noget peger i 

retning af en grundlæggende antagelse om menneskelige relationer, der handler om opretholdelse af 

autonomi. Oplevelsen af distance handler måske så mere om et ønske om mere faglig respekt og en 

fælles forståelse af regionens hovedopgave som det, der sker på hospitalet. Det er kun gisninger.  
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MC fremhæver, at stabsfunktionerne på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er meget bevidste om 

at fremstå som en helhed og være mere budbringere for det, der kommer fra koncerncentrene. Det 

indebærer bl.a. at holde op med at sige ”at det er noget, der kommer fra regionen.” Hospitalerne har 

tidligere brugt begrebet ”regionen” om koncerncentrene i større udstrækning. Samarbejdet bliver 

udfordret, når stabscheferne enten ikke oplever sig understøttet af koncerncentrene (MC) eller 

fagligt anerkendt, hvilket er noget, CPA især giver udtryk for: ”Anerkendelse af, at der sidder 

mennesker omkring, som forstår, hvad der foregår. Inddrag dem noget mere. Det ville blive opfattet 

rigtig positivt. Anerkendelse af kompetencer og viden, at vi går efter de fælles løsninger, så det ikke 

bliver så meget dem og os” (CPA). 

 

Dette fortolker jeg som den administrative fagchefs ønske om indflydelse og selvstændigt råderum, 

hvilket er det samme som HA siger, når hun mener, at standarder og regler går ud over muligheden 

for at møde patienterne, hvor de er. Her bevæger vi os væk fra lagene i organisationskulturen over i 

den individuelle motivation, som også må have betydning for oplevelsen af samarbejdet mellem 

hospitaler og koncerncentre.  

 

7.2. Motivation crowding 
Det er måske ikke overraskende, at alle respondenter på den ene eller anden måde giver udtryk for 

motivation crowding og især crowding out, hvor den indre motivation fortrænges af interventioner, 

fordi de opleves som kontrollerende. Der gives især udtryk for tab af selvbestemmelse som 

udslagsgivende for en fortrængning af indre motivation, men også en manglende anerkendelse af 

kompetencer mellem de tre respondentniveauer. Det interessante i denne forbindelse er, at alle 

respondenter på en eller anden måde oplever, at den kontrollerende intervention er stigende. Dette i 

form af stigende politiske krav, ressourceknaphed, standarder, opgaver der vender tilbage, for 

mange dimensioner i opgaverne, der gør prioritering vanskelig osv. Lotte Bøgh Andersen 

argumenterer for, at man skal huske de professionelle normer som faktorer i motivation crowding. 

Det giver umiddelbart også en god forståelse af motivation i Mintzbergs fagbureaukrati. 

Argumentationen illustreres som i figuren og illustrerer, at normer og motivation spiller en rolle i 

vejen fra styringstiltag til ydelse eller fra intention til handling som Weick måske ville udtrykke det: 

 

 
Fra Andersen, 2012/2013, s. 480. 
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Lotte Bøgh Andersen siger her, at når der eksisterer en professionel norm for, hvordan man opnår 

det bedste resultat, så har det stor betydning for den leverede ydelse. De professionelle normer kan 

derved virke som en slags buffer for styringstiltag eller interventioner. Dette lyder nærmest som 

”buffering,” som er en af Weick’s positive effekter af løse koblinger. I det illustrerede argument 

kommer faglige normer og organisatoriske værdier til at hænge sammen med individuel motivation. 

Organisation og individ smelter sammen i denne forståelse.  

 

7.3. Opsamling 
Det opleves som motiverende for samarbejdet, når der er en fælles faglig interesse, og når 

fornemmelsen af at løfte i flok er til stede. Det er ligeledes motiverende, når der i samarbejdet 

opretholdes en vis form for autonomi eller en vis grad af selvbestemmelse. Der er en opfattelse af 

distance mellem koncerncentre og hospitaler, og at centralisering af administrative opgaver er gået 

ud over oplevelsen af nærhed. En større nærhed handler imidlertid om oplevelsen af, hvem der 

egentlig understøtter hvem, som det blev gennemgået i afsnittet om organisering. En støre nærhed 

må ikke indskrænke selvbestemmelsen, og handler derved mere om niveauernes anerkendelse af 

hinandens faglighed og gensidig forståelse for hinandens behov og vilkår.   
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8. Diskussion 
 

Delspørgsmål 4: Hvilke ændringsstrategier kan kvalificere samarbejdet mellem koncerncentre og 

hospitaler? 

 

Jeg har nu belyst samarbejdet mellem hospitaler og koncerncentre ud fra tre perspektiver – 

organisering, proces og kultur. Til sidst vil jeg diskutere, hvordan jeg kan bruge observationerne og 

fortolkningerne til at sige noget om, hvad der kan kvalificere samarbejdet.  

 

De spørgsmål, der rejser sig efter analyserne er, hvordan man skaber forandringer i et løst og tæt 

koblet system; i en organisation, der til tider opfører sig som maskinbureaukrati, men drømmer om 

fagbureaukrati og adhocrati; og i en organisation hvor autonomi og selvbestemmelse har stor 

betydning for motivation. Spørgsmålet er, hvordan man kvalificerer samarbejdet i en organisation, 

der har flere former og facetter. 

 

Den måde organisationen opfattes på, har betydning for aktørernes valg af ændringsstrategi, 

organisationsformer og styringsteknologier. Borum opererer med fire ændringsstrategier, hvor jeg 

allerede har nævnt den teknisk-rationelle ændringsstrategi. De andre er den humanistiske, den 

politiske og den eksplorative ændringsstrategi. Ændringsstrategierne adskiller sig fra hinanden i 

forhold til fem hoveddimensioner (Borum, 1995, figur 1.1, s. 16): 

o problemer/mål, der behandles 

o organisatorisk perspektiv 

o principiel løsningsmetode 

o ændringsagenter 

o ændringsteknologi 

 

Bag praktikerens konkrete ændringsprojekt er der også en strategi for ændring af organisationer. 

Ændringsønsker er, ifølge Borum, dobbelttydige, fordi de repræsenterer både et bestemt teoretisk 

afsæt, og en bestemt synsvinkel ud fra aktørernes specifikke position i forhold til organisationen og 

ændringsprocesserne (Borum, 1995, s. 15). Som beskrevet i indledningen mener jeg, at der skal 

andre perspektiver til, for at se potentialet i samarbejdet end det, den teknisk rationelle 

ændringsstrategi kan bidrage med. Dermed vælger jeg selv at belyse denne opgaves genstandsfelt 

ud fra perspektiver, der kan indplaceres i to øvrige ændringsstrategier.  

 

Med løse koblinger som organisatorisk perspektiv, så befinder jeg mig, som tidligere nævnt, i den 

eksplorative ændringsstrategi og med Schein og til dels Mintzberg, så befinder jeg mig primært i 

den humanistiske ændringsstrategi. De løsningsmetoder, der bruges er henholdsvis at lette 

selvorganiseringsprocesser i den eksplorative ændringsstrategi, og i den humanistiske 

ændringsstrategi handler det om at se på interaktions- og kommunikationsprocesser i organisationen 

(Borum, 1995, s. 117). Der vil være overlap mellem ændringsstrategierne, og pointen er ikke at 
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adskille dem, men at trække på løsningsmetoder fra flere perspektiver i en udviklingsproces, der er 

kontinuerlig og dynamisk (Borum, 1995, s. 14). Det er det overordnede svar på afsnittets 

delspørgsmål. 

 

En af de pointer, der træder tydeligt frem i interviewene er, at mål og strategier bliver svære at 

håndtere pga. oplevelsen af modstridende aktiviteter. Det peger på at bruge flere kræfter på at skabe 

mening omkring de aktiviteter, der er sat i gang og i mindre grad finde på nye- eller parallelle 

aktiviteter. Analyserne peger således på, at der kan sættes ind i forhold til at skabe logik og mening 

(Hammer og Høpner, 2014, s. 78) i de koblinger, hvor der er en betydelig gensidig afhængighed.  

 

Respondenterne efterspørger fx nogle værdimæssige og normative rammer for, hvad den reelle 

konsekvens er ved at have et politisk mål om, at patientens situation styrer forløbet. Målet i sig selv 

giver stor mening for respondenterne, men der er ikke en fulkommen tiltro til, at regionens 

topledelse og politikere går ”all in” i forhold til at acceptere konsekvenserne. Det er, i et Weick-

perspektiv, først muligt at skabe mening, når noget har en handlingsmæssig konsekvens (Hammer 

og Høpner, 2014, s. 112). Det kunne være spændende, hvis regionens politikere vil formulere et 

stærkt ”statement” herom i den kommende regionale kvalitetspolitik, der skal udarbejdes inden for 

de næste par år. Dette kunne være afsæt for den meningsskabende dialog ude i organisationen.  

 

Meningsskabelse kræver, at regionens ledere på alle niveauer, stabsfunktioner på hospitaler og 

virksomheder og koncerncentrene fortsætter med at styrke den arbejdsform som Weick kalder ”talk 

the walk.” Det handler om at bevæge sig ud i organisationen og opdage, hvad der er værd at tale om 

(Hammer og Høpner, 2014, s. 140). 

 

I Fokus og forenklingens navn, er en række tværgående udvalg og fora nedlagt i regionen med 

ønske om at skabe en mere enkel og entydig governancestruktur. Jeg vil ikke gå yderligere ind i en 

diskussionen af fordele og ulemper ved det. Dog fremhæver alle respondenterne, at de får noget ud 

af at mødes i faglige fora. Det styrker det gensidige kendskab og relationerne mellem niveauer og 

enheder. Jeg oplever, at ledere ofte ikke har tid til at komme rundt i organisationen, så meget som 

de ønsker. Formelle og uformelle fora og netværk er et muligt sted for meningsskabelsen, hvor folk 

møder op, fordi det står i kalenderen. Formelle og uformelle fora og netværk er et sted, hvor der 

kunne skabes plads til gensidig tilpasning (jf. Mintzberg) eller styrkelse af socialiseringsprocesserne 

(Hammer og Høpner, 2014, s. 79). 

 

Det er formodentlig en umulig opgave at finde den helt rigtige arbejdsdeling mellem 

stabsfunktioner og koncerncentre og den helt rette balance mellem centralisering og 

decentralisering.  Det er ikke arbejdsdelingen mellem hospitaler og koncerncentre som sådan, der 

problematiseres af respondenterne. Det er ressourcerne til at udføre de opgaver som den bevægelige 

arbejdsdeling efterlader. Der er, i organisationen, et stort fokus på at overholde økonomien. 

Interviewene efterlader det indtryk, at der er skåret ind til benet alle steder. Derfor kommer de 
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mange aktiviteter til at virke forstyrrende. De to afdelingsledere på hospitalerne peger på helt 

konkrete områder i forbindelse med rekruttering og fusionsstøtte, hvor de godt kunne bruge noget 

hjælp fra den HR-faglige del af stabsfunktionerne eller centrene. Man kunne overveje tanken om at, 

hospitalsafdelinger, stabsfunktioner og koncerncentre kunne allokere ressourcer til hinanden, når 

der er særlige behov. Udfordringen ved dette er at sikre, at de menneskelige ressourcer, der 

allokeres til en indsats, har et passende kendskab til det område, de skal støtte. De kunne dermed 

overvejes om det bedst sikres i partnerstrukturer, tværfagligt bemandede rejsehold eller projekter, 

der er forankret og bemandet ekstra op der, hvor forandringen skal ske.  

 

En anden vigtig pointe fra interviewene er at få samlet ansvaret for ændringsaktiviteterne og 

ressourcerne et sted, for at sikre ledelsesmæssig trækkraft jf. ASA’s eksempel med etableringen af 

1813, hvor ansvaret er placeret i et koncerncenter, men uden en egentlig råderet over ressourcer.  

 

En af metoderne til at skabe forandringer i løst koblede systemer er, ifølge Weick, at sørge for en 

mere differentieret deltagelse af ressourcer fra alle hjørner af organisationen (Hammer og Høpner, 

2014, s. 80). Dette kan nærmest kun ske ved at placere ansvar for forandringen målrettet i 

organisationen, hvor der er viden og engagement til at skabe reelle forandringer. Det, der er en af 

fagbureaukratiets svagheder, er hvis faglighederne lukker sig om sig selv og sine 

udviklingsprojekter, for så mister organisationen fokus på helheden (Rasmussen, 2014, s. 72). 

 

Decentralisering og selvbestemmelse styrker selvorganisering og kreativitet ifølge den eksplorative 

ændringsstrategi, men det er vigtigt at bevare koblingerne mellem de organisatoriske niveauer i en 

eller anden form. Respondenterne peger på en type kobling, nemlig den faglige interesse. Det bliver 

nævnt af HA at den fælles interesse mellem fx afdelingsledelsen på et hospital og koncerncentrene 

kunne være ”ledelse der, hvor patienterne er.”  

 

De organisatoriske træk i Mintzbergs organiseringsmodel kommer ifølge Barlebo Rasmussen til at 

ligne en organisation ”i krig med sig selv” (Rasmussen, 2014, s. 72), hvor organisationens dele 

trækker i hver sin retning. Barlebo Rasmussen ser fx den operative kernes drømme om adhocrati 

med mere decentralisering og selvbestemmelse et svaghedstegn i fagbureaukratiet. Det, der synes at 

kunne styrke samarbejde er, ifølge denne undersøgelse, at bygge det på fælles interesse og tilpasse 

ressourcerne til indsatsen. 

   

Regionens direktørkreds har besluttet at overveje, hvordan man kan arbejde med kulturen i regionen 

og, hvorvidt der en fælles regional fortælling eller en regional værdiproces kan styrke den fælles 

implementeringskraft i regionen (Bilag 3). Her er der et eksempel på en bevægelse fra den teknisk 

rationelle ændringsstrategi over i den humanistiske ændringsstrategi, som er kommet til som følge 

af erkendte udfordringer med at implementere Fokus og Forenkling helt ud i organisationen. 

Implementering er, ifølge Borum, netop en af svaghederne ved den teknisk rationelle 

ændringsstrategi (Borum, 1995, s, 117). Dette giver til sidst anledning til at samle op på, hvad 
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svaghederne ved den humanistiske og den eksplorative ændringsstrategi er i forhold til at 

kvalificere samarbejdet mellem hospitaler om koncerncentre. 

 

Udfordringen ved den humanistiske ændringsstrategi er overførbarheden mellem organisatoriske 

niveauer af fx fælles værdier og en fælles regional fortælling. En regional værdiproces vil højest 

sandsynligt blive oplevet som endnu en aktivitet, der kommer fra toppen af organisationen. Dermed 

ikke sagt at det kun er en dårlig idé at tale om kultur, værdier og kernefortælling. Det, 

direktørkredsen kunne være opmærksom på i denne forbindelse er at forstå og anerkende, hvad det 

kulturelle fundament i regionen bygger på. Den fælles fortælling skal fx anerkende det 

organisationen er, og hvad der motiverer den til at blive bedre. Den skal ikke mindst adressere det, 

der binder organisationen sammen på forskellig vis. Det ligner en udfordring at få det bundet 

sammen i én fortælling. 

 

Hvis der nogle steder i regionen er en grundlæggende antagelse om, at autonomi er styrende for 

menneskelige relationer, så giver det god mening at se organisationen som løse og tætte koblinger 

og værne om de positive effekter ved disse. Med den eksplorative ændringsstrategi, som er 

kendetegnet ved løse koblinger og udnyttelse af bevægelser og momentum, er det dog svært at 

gennemskue læringsprocesserne dvs. hvad der egentlig gjorde forskellen, da noget gik godt.  

 

Der, hvor den humanistiske ændringsstrategi synes relevant, er opmærksomheden på de opfattelser 

og adfærdsmønstre, der ikke bevæger sig i organisationen. Som tidligere nævnt, anbefaler Weick at 

arbejde med ”de kontante variable,” når man vil forandre en organisation. De kontante variable er 

en slags fastfrosne handlemønstre (Hammer og Høpner, 2014, s. 81). Et eksempel på en velment, 

men noget fastfrosset misforståelse er, at hospitalsafdelingerne ikke skal forstyrres. 

Administrationen tager her hensyn til de travle hospitalsafdelinger, men det går ikke altid, hvis 

organisationen skal forandre sig i samme retning.  

 

Et andet eksempel kunne være historien om, at fysisk distance går ud over evnen til at anerkende 

eller forstå, hvad andre organisatoriske enheder laver. De fastfrosne handlemønstre er dårlige, hvis 

de begrænser andre dele af organisationen i at variere og udvikle sig (Hammer og Høpner, 2014, s. 

81). 

 

Med udgangspunkt i empirien og har jeg nu givet nogle få eksempler på, hvordan tilgange til 

løsningsmetoder i den humanistiske og eksplorative ændringsstrategi kunne kvalificere samarbejdet 

mellem hospitaler og koncerncentre som et supplement til den teknisk rationelle ændringsstrategi.  
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 9. Konklusion  
 

Problemformulering: Hvordan oplever repræsentanter fra afdelingslederniveauet på hospitalerne, 

stabschefniveauet på hospitalerne og enhedschefniveauet i koncerncentrene organiseringen af 

samarbejdet mellem hospitaler og koncerncentre? Hvad udfordrer og motiverer samarbejdet? 

Hvad kan kvalificere samarbejdet mellem hospitaler og koncerncentre? 

 

Jeg har nu undersøgt samarbejdet mellem hospitaler og koncerncentre i Region Hovedstaden for at 

få øje på, hvad der kan kvalificere det. Mit udgangspunkt var ikke, at samarbejdet fungerer dårligt. 

Det var snarere at se samarbejde i andre perspektiver end det, der synes at være den mest 

fremtrædende ændringsstrategi i regionen.  

 

Jeg har undersøgt samarbejdet ved at tale med repræsentanter fra afdelingslederniveauet på 

hospitalerne, stabschefniveauet på hospitalerne og enhedschefniveauet i koncerncentrene. Derved 

har jeg fået belyst nogle sider af det daglige samarbejde om løsning af regionens drifts- og 

udviklingsopgaver. For at kunne sige noget om, hvad der kan kvalificere samarbejdet mellem 

hospitaler og koncerncentre har jeg lyttet til- og analyseret oplevelserne af 1. samarbejdets 

organisering, 2. Hvad der udfordrer samarbejdet, 3. Hvad der motiverer samarbejdet. De tre 

delanalyser har belyst samarbejde ud fra hvert sit teoretiske perspektiv: Samarbejde som struktur, 

samarbejde som proces og samarbejde som kultur. 

 

9.1. Hvordan opleves organiseringen af samarbejdet? 
Samarbejdet er påvirket af flere typer pres som repræsentanterne fra de tre respondentniveauer alle 

oplever. Der er blandt repræsentanterne fra hospitalsafdelingerne en oplevelse af et stort fokus på 

produktion og kontrolmekanismer til at sikre drift. Koncerncentrene oplever, at kravet om kontrol 

og standarder både kommer fra politisk side og fra hospitalerne. 

 

Med Mintzbergs perspektiv kan jeg konkludere, at repræsentanterne fra afdelingslederniveauet på 

hospitalsafdelingerne oplever, at blive mødt af standardiseringer og overodnet kontrol i højere grad 

end at blive understøttet med spidskompetencer i forhold til de behov de har. Den karakteristik er 

dog mest møntet på koncerncentrene. Den operative kerne reagerer på oplevelsen af kontrol ved at 

ønske mere selvbestemmelse. Det politiske mål ”Patientens situation styrer forløbet” opleves 

imidlertid som  en driver for udvikling og gensidig tilpasning mod et stærkere patientfokus og 

tilpasning af arbejdsrutiner. 

 

Stabsfunktionen på hospitalet er en blanding af støtte- og teknostruktur. Der er en ønske om at 

understøtte hospitalsafdelingerne mere, hvis de havde ressourcer til det. De kunne godt tænke sig at 

koncerncentrene understøttede dem mere, så de kan understøtte hospitalsafdelingerne. 
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Repræsentanterne fra koncerncentrene mener dels, at understøttelsen af hospitalerne skal ske efter 

et ”arms-længde” princip, og dels at koncerncentrene skal tage mere ansvar for implementering af 

initiativer på hospitalerne.  

 

9.2. Hvad udfordrer og motiverer samarbejdet? 
Samarbejdet opleves som en udfordring, når styrken ved løse koblinger er under pres. Samarbejdet 

udfordres bl.a. af de store aktivitetsstrømme i regionen som politiske krav, nationale krav, 

regionale/lokale strategier og mål samt et stærkt driftsfokus. Det politiske mål om, at patientens 

situation styrer forløbet kræver en mulighed for at bøje reglerne og en evne til at reagere på behov. 

Oplevelsen af topstyring udfordrer samarbejdet idet det opleves som begrænsning af 

selvbestemmelse.  

 

Arbejdsdelingen mellem hospitalsafdelingerne og stabsfunktionerne opleves som klar, hvorimod 

den er mere uklar mellem hospitaler og koncerncentre. Stabsfunktionerne er afhængige af centrene 

på vigtige områder i driften, hvilket kan udfordre samarbejdet.  

 

Det opleves som motiverende for samarbejdet, når der er en fælles faglig interesse og når 

fornemmelsen af at løfte i flok er til stede. Det er ligeledes motiverende, når der i samarbejdet 

opretholdes en vis form for autonomi eller en vis grad af selvbestemmelse. Der er en opfattelse af 

distance mellem koncerncentre og hospitaler, og at centralisering af administrative opgaver er gået 

ud over oplevelsen af nærhed. En støre nærhed må imidlertid ikke indskrænke selvbestemmelsen. 

Noget kunne tyde på , at det handler om niveauernes anerkendelse af hinandens faglighed og 

gensidig forståelse for hinandens behov og vilkår.   

 

9.3. Hvordan kan samarbejdet kvalificeres? 
Det, der synes at kunne kvalificere samarbejdet er, ifølge denne undersøgelse, at bygge samarbejde 

på fælles faglig interesse og tilpasning af ressourcerne til den indsats, der skal samarbejdes om. 

 

Arbejdsdelingen mellem hopitaler og koncerncentre bevæger sig. Det problematiske er at sikre 

ressourcerne til at udføre de opgaver som den bevægelige arbejdsdeling efterlader. Man kunne 

overveje tanken om at, hospitalsafdelinger, stabsfunktioner og koncerncentre kunne allokere 

ressourcer til hinanden, når der er særlige behov. Udfordringen ved dette er at sikre, at de 

menneskelige ressourcer, der allokeres til en indsats, har et passende kendskab til det område, de 

skal støtte. De kunne dermed overvejes om det bedst sikres i partnerstrukturer, tværfagligt 

bemandede rejsehold eller projekter, der er forankret og bemandet ekstra op der, hvor forandringen 

skal ske. En anden vigtig pointe fra interviewene er at få samlet ansvaret for ændringsaktiviteterne 

og ressourcerne et sted, for at sikre ledelsesmæssig trækkraft. 
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I et voksende fokus på kultur i Region Hovedstaden som et vigtigt parameter, skal 

opmærksomheden muligvis lægges på de opfattelser og adfærdsmønstre, der ikke bevæger sig i 

organisationen – og som på en eller anden måde hindrer at hospitaler on koncerncentre til sammen 

kan får mere ud af samarbejdet.  

 

Som et afsluttende perspektiv på denne opgave, skal jeg nævne, at jeg har behandlet samarbejde 

som struktur, proces og kultur som særskilte analyser i denne opgave. Som analyserne skred frem 

kunne jeg se nogle overlap og sammenhænge mellem dem. Det, der kvalificerer samarbejdet 

handler om organisering, om processer og om kultur. Bakka og Fivelsdal mener, at struktur og 

kultur sammen kan sige noget om processerne (Bakka og Fivelsdal, 2004, s. 34). Jeg kan dog stadig 

finde argumenter for den opdelte analyse, idet jeg ved at holde perspektiverne adskilt, har holdt 

analysen mere åben og udforskende. Det var det, jeg ville. 

 

Jeg er gennem denne opgave fået interesse for organisationskultur og dens betydning for aktørernes 

handlinger. Jeg har kun haft mulighed for at kradse lidt i emnets overflade i denne opgave, men jeg 

har fået en bedre indsigt i, hvordan man kan gribe arbejdet med kultur an.  
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10. Egen ledelsesmæssige udvikling i relation til denne masteropgave 
 

Jeg startede på MGP i efteråret 2011, da jeg ville styrke min faglighed og analytiske kapacitet. 

Jeg lagde ud med tre strategiske fag samt et valgfag (Strategisk HRM, Ledelse af reform og 

forandring, strategisk ledelse samt organisationspsykologi).  

 

Jeg ville, gennem mit uddannelsesforløb, primært styrke håndteringen af de forskellige 

konsulentroller, som jeg skulle beherske i mit job. Gradvist blev det klart for mig, at jeg også 

havde interesse for det personlige lederskab.  

 

Jeg trives med at arbejde sammen med andre mennesker. Jeg har i forløbet udforsket, hvordan 

man skaber mening i organisationen og hvordan jeg kan motivere andre. Jeg har på den 

baggrund gennemført nogle ”blødere” fag som fx dialogisk coaching samt ledelse af mening 

og mønstre.  

 

På det Ledelsesfaglige grundforløb opstillede jeg følgende mål for MPG’en: 

 jeg ville styrke mit teoretiske fundament og gennem refleksion og anvendelse af viden i 

praksis ville jeg opnå individuel læring 

 jeg ville styrke mine praktiske- og normative ledelseskompetencer 

 jeg ville gennem forløbet påvirke mine kolleger og udvikle min organisation i forhold til de 

opgaver jeg har løst undervejs 

Jeg ville med andre ord styrke en række af elementerne i kompetenceprofilen for den refleksive 

praktiker: 
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Gennem uddannelsesforløbet har jeg kredset om gode begreber eller strategiske løsninger på den 

foranderlighed, som kendetegner arbejdslivet i en offentlig organisation. Jeg har været optaget af at 

lægge forskellige blikke på styrings- og forandringstiltag. Mine opgaver gennem forløbet har 

handlet om at forstå, hvordan man flytter mennesker og organisationer. 

 

Denne opgave er forhåbentlig et godt eksempel på det, jeg har lært, men den er også udtryk for at 

jeg selv har flyttet mig. Som følge af stærkere analytiske og refleksive kompetencer er jeg begyndt 

at stille spørgsmålstegn ved selvfølgelighederne i min egen organisation. 

 

Det har gennem hele mit uddannelsesforløb været inspirerende at lytte til dilemmaer og 

ledelseserfaringer fra ledere i hele den offentlige sektor. Jeg har, i det sidste halve år, haft en del 

anledninger til at tale med ledere i min egen organisation, der er tættere på kerneydelsen end jeg er. 

Det har givet mig en bedre indsigt i den region, jeg arbejder i. Jeg har også fået nye perspektiver at 

tænke videre over. Det motiverer den refleksive praktiker i mig. Jeg vil fremover søge en endnu 

tættere dialog med de mennesker, der er aftagere af den ydelse, jeg er med til at levere.  
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Bilag 2: Evaluering af Centerdannelsen den 5. februar 2015 

 

 

 

Åbne svar – Evaluering af Centerdannelsen, 5/2-2015: 

Nr.4: Vil du uddybe det? 

(I hvilken grad oplever du, at centerdannelsen har gjort en positiv forskel) 

 

Hospitals- og virksomhedsdirektioner: 

 Har været ansat under 6 måneder 

 Der er kommet en større og mere klar opgavefordeling. / Det er ikke længere så usikkert hvem 

der har ansvar for hvilke opgaver 

 Det er blevet lettere at henvende sig det rigtige sted på en gang. / Jeg oplever også at centrene 

tager ansvar for koordination på tværs af centrene, hvis der er sager, der kan sagsbehandles i 

flere centre. / Koordinationen er blevet bedre. Sjældnere at få berøring med en sag flere steder 

fra. 

 Centrene er i deres selvopfattelse og opgaveløsning kommet længere væk fra den klinik de 

egentlig er til for at understøtte. 

 Ansvars og opgavefordeling er blevet mere tydeligt for alle 

 stadig svært at se deres funktion. Arbejdet med Hopp 2020 er undtagelsen 

 Mærker ingen forskel, dog positivt udvalgte områder på HR og på uddannelse ikke ligger er 

spredt på både Gentofte og Regionsgården. 

 Savner fortsat koordinering mellem enheder og mangler reduktion i papirvældet på 

kvalitetsområdet (Fokus og forenkling) 

 Mere overskuelig organisation - klarere ansvarsplacering 

 Der er sket en klar distancering fra hospitalerne og dermed fra regionens hovedopgave, 

patientbehandling. Medarbejderne oplever det svært at kontakte de to stabe (CHR og CIMT) og 

få etableret fungerende samarbejder. / Særligt CIMT medarbejdere mangler indsigt i hospitals 

drift. Jeg fornemmer at der arbejdes i søjler (projekter) og ikke på tværs i CIMT. 
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 Jeg kan ikke komme på eksempler på at der er sket en forbedring bortset fra HR hvor den 

tidligere opdeling var uheldig 

 

Koncerncenterdirektioner: 

 Der er sammenhæng i opgaverne og mulighed for at sikre en bedre udnyttelse af kompetencer 

 Jeg synes, der er skabt nogle stærkere centre., hvor der er mere faglig kraft bag, og jeg synes, 

der er kommet mere koncernperspektiv/helhedstænkning 

 Tror det har betydet meget for det enkelte center i forhold til den interne 

koordinering/sammenhæng, opgaveløsning og samspil med eksterne. Men det har ikke løst 

udfordringen i forhold til samarbejdet og koordinering på tværs af centrene. Mere eller mindre 

alle de strategiske indsatser og mange udviklingsopgaver herunder kan kun løses i et tæt, tæt 

samarbejde mellem centrene, hvilket kniber i mange tilfælde, eller glemmes i udvikling af 

opgaverne. 

 Det kan være svært at vurdere, men det er positivt, at Kommunikation nu er et ligestillet center. 

Det er med til at løfte den samlede kommunikative kvalitet og prioritering, ligesom vi som 

center er blevet ansvarlig for den strategiske indsats Ventet & Velkommen, hvilket giver et godt 

udgangspunkt for samarbejder på tværs med fokus på den gode kommunikation og 

patienttilfredshed. 

 Kommunikation mellem centre halter 

 Jeg var ikke ansat før centerdannelsen og har vanskeligt ved at vurdere. Spørgerammen åbner 

desværre ikke mulighed for at svare "ved ikke". 

 Større grad af sammenhæng på ledelses- såvel MED-, strategi- og målsiden. Næste trin er så at 

blive bedre til at eksekvere på et ensartet grundlag og skabe større samarbejde g forståelse for 

den fælles opgaveløsning på enheds-, sektionschef og medarbejderniveau de enkelte centre 

imellem. 

 

 

Bilag 3: Opsamling på efterårssamling for direktørkredsen den 21. – 22. oktober 2015 
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Bilag 4: Interviewguide med en ledende overlæge/ledende oversygeplejerske på Bispebjerg og 

Frederiksberg hospital  

 

Tema: Generelt om udvikling af administrationen i Region Hovedstaden 

Hovedspørgsmål: Hvad er administrationens væsentligste udfordring?  

Støttespørgsmål: - På BFH og samlet set (koncerncentre og stabsfunktioner på hospitalerne) 

 

 

Hvad er administrationens vigtigste opgave?   

- På BFH og samlet set (koncerncentre og stabsfunktioner på hospitalerne) 

 

 

Koordination og samarbejde  

Mere koordination og samarbejde mellem hospitaler og koncerncentre – er det et krav I møder?  

 

 

Hvad handler koordination om – skal man koordinere alt?  

- I forhold til hvilke opgaver og problematikker er din afdeling afhængige af, at samarbejde 

med koncerncentrene – og stabsfunktionerne på hospitalet?  

- Er der forskel på behovet for koordination mellem jer og koncerncentrene samt mellem jer 

og stabsfunktionerne på hospitalet?  

 

 

Hvorfor er tværgående koordination svært?  

- Hvilke løsningsmetoder styrker samarbejde og koordination?  
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- Er der nogle metoder, der har den modsatte effekt på samarbejde?  

- Hvornår ved man at koordinationen er lykkes?  

 

 

Hvad er det for et problem som samarbejde og koordination skal løse?  

 

 

Rolle, funktion og arbejdsdeling  

Hvilken rolle har koncerncentrene og stabsfunktionerne på BFH i forhold til din afdeling?  

- Har den ændret sig?  

- Hvilken rolle har din afdeling?  

- Kunne du tænke dig den anderledes?  

 

 

Er arbejdsdelingen klar på dit område mellem din afdeling, stabsfunktioner på BFH og 

koncerncentrene?   

 

 

Gør du noget for at understøtte en klar arbejdsdeling?  

 

  

Ledelse af tværgående samarbejde  

Hvad motiverer eller demotiverer det tværgående samarbejde mellem hospitaler og koncerncentre?  

- Kan samarbejde fremmes ved strammere styring, organisering eller andet? 

 

 

Afslutning 

Er der noget vigtigt, vi ikke har talt om?  

 

 

Bilag 5: Interviewguide – stabsfunktionerne på BFH 

 

Tema: Generelt om udvikling af administrationen i Region Hovedstaden 

Hovedspørgsmål: Hvad er administrationens væsentligste udfordring?  

Støttespørgsmål: - På BFH og samlet set (koncerncentre og stabsfunktioner på hospitalerne) 

 

 

Hvad er administrationens vigtigste opgave?   

- På BFH og samlet set (koncerncentre og stabsfunktioner på hospitalerne) 

 

 

Koordination og samarbejde  

Mere koordination og samarbejde mellem hospitaler og koncerncentre – er det et krav I møder?  
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Hvad handler koordination om – skal man koordinere alt?  

- I forhold til hvilke opgaver og problematikker er du og din enhed afhængige af, at 

samarbejde med koncerncentrene – og kliniske afdelinger på hospitalet?  

- Er der forskel på behovet for koordination mellem jer og koncerncentrene samt mellem jer 

og kliniske afdelinger på hospitalet?  

 

 

Hvorfor er tværgående koordination svært?  

- Hvilke løsningsmetoder styrker samarbejde og koordination?  

- Er der nogle metoder, der har den modsatte effekt på samarbejde?  

- Hvornår ved man at koordinationen er lykkes? 

 

 

Hvad er det for et problem som samarbejde og koordination skal løse?  

 

 

Rolle, funktion og arbejdsdeling  

Hvad er din enheds rolle i forhold til koncerncentrene og ift. klinikken på BFH?  

- Har den ændret sig?  

- Hvad skyldes det?  

 

 

Er arbejdsdelingen klar på dit område mellem klinik, stabsfunktioner på BFH og koncerncentrene?   

 

 

Gør I noget for at understøtte en klar arbejdsdeling?  

 

  

Ledelse af tværgående samarbejde  

Hvad motiverer eller demotiverer det tværgående samarbejde mellem hospitaler og koncerncentre? 

- Kan samarbejde fremmes ved strammere styring, organisering eller andet? 

 

 

Afslutning 

Er der noget vigtigt, vi ikke har talt om?  

 

Bilag 6: Interview med en enhedschef i koncerncentrene 
 

Generelt om udvikling af koncerncentrene 

Hvad er koncerncentrenes væsentligste udfordring? 

 

 

Hvad er koncerncentrenes vigtigste opgave?  
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Koordination og samarbejde – hvad tænker du, når du hører de ord? 

 

 

Hvad er det for et problem som samarbejde og koordination skal løse? 

 

 

Rolle og funktion 

Har din enheds rolle og funktion ændret sig efter I er blevet et koncerncenter? 

 

 

Hvad er din enheds rolle i forhold til hospitalerne? 

 

 

 

Arbejdsdeling og koordination 

Er arbejdsdelingen klar på dit område?   

 

 

Hvordan håndterer I arbejdsdeling?  

 

 

Hvad handler koordination om?  

- Er der forskel på behovet for koordination på tværs af centre og koordination mellem jer og 

hospitalerne? 

- I forhold til hvilke opgaver og problematikker er du og din enhed afhængige af, at 

samarbejde med hospitalerne? 

 

 

Hvorfor er tværgående koordination svært? 

- Hvilke løsningsmetoder bruger I for at kompensere? 

- Møder I modstand ift. jeres løsningsmetoder? 

- Hvornår ved man at koordinationen er lykkes? 

 

 

Ledelse af tværgående samarbejde 

Hvad motiverer eller demotiverer det tværgående samarbejde mellem koncerncentre og hospitaler 

(og mellem centre) 

 

 

Afslutning 

Er der noget vi ikke har talt om?  
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Bilag 7: Interview med Helle Andreassen, Ledende overlæge lungemedicinsk afdeling på 

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 

 

Helle Andreassen, Ledende overlæge lungemedicinsk afdeling, 2,5 år, afdelingslæge i 5 år, har 

siddet med i tværgående fora fx kvalitetsråd og kvalitetsforum, er fuldtidsleder, ville gerne være 

mere i klinikken, men har ikke tid til det pt. Mangler pt. 3 speciallæger, så meget af det overlægerne 

kunne tage på sig, det ligger på hendes bord lige nu. Dilemmaet ved ledelse er at skille skidt fra 

kanel. Hvis hun bliver spurgt om hun vil være med i en arbejdsgruppe, så må hun overveje om der 

kommer noget ud af det til gavn for patienterne. Eller det bare noget hun sidder med i, fordi hendes 

stemme bliver hørt – og i hvilket omfang kan hun tillade sig at sige fra til den slags. 
 

Tema: Generelt om udvikling af administrationen i Region Hovedstaden 

Hovedspørgsmål: Hvad er administrationens væsentligste udfordring?  

Helle Andreassen: Man har gjort køb på nærhedsprincippet ved at der er så stor afstand og har 

adskilt økonomien fx ved indkøb af apparatur, som for mig at se er administration. Hvor går man 

hen, hvis noget er i stykker. En siger at du skal ansøge om at få noget nyt. Dem, der modtager 

ansøgningen siger at det skal repareres for det er en anden pulje.  Det at man har valgt at skille 

nogle dele ud fra administrationen har gjort det besværligt. Det her med nærhedsprincippet, jeg er 

glad for at samarbejde med administrationen og er glad for at have en lokal medarbejder, der kan 

tage sig af vores personalesager. Det at nogen kan komme over betyder enormt meget i de få 

tilfælde hvor jeg har brug for råd og vejledning fx ifm personalesager. Jeg synes vi kan mærke at 

administrationen centraliseres mere og mere og at der bliver lagt nogle opgaver ud på os som fx 

rekruttering af læger, melde dem til kurser osv. Det er ikke noget vi har fået mere tid og ressourcer 

til. Det er noget jeg undrer mig over, at de besparelser man gør inden for administrationen, de 

rammer, men man lægger opgaven et andet sted.  Er der andre eksempler? Det er en hel del af det 

som vi skal varetage ift. ansættelse af læger, speciallæger. Det var noget der tidligere blev varetaget 

af en stabsfunktion her. Jeg oplever også at når man ringer til nogle af stabsfunktionerne, så siger 

de, hvor sidder du henne? Og når man spørger om de ikke kan komme over og kigge (eks IT), så 

siger de nej (for de sidder ikke på matriklen) og opretter en sag. De er meget flinke, men der bliver 

ikke foretaget en prioritering, eller taget stilling til at man er ledende overlæge og skal nå 10 andre 

ting. Fysisk afstand gør noget.  

Når jeg har kontakt til administrationen, så kan de godt mærke at de er blevet færre, at mange ting 

er lagt andre steder hen. I gentagne tilfælde har vi tænkt om arbejdsopgaver…det plejer vi da ikke 

gøre det her…men det skal vi så nu. Det kan godt være at det er i mit hoved at det opleves bøvlet, 

men vi har faktuelt overtaget opgaver uden at blive klædt på til dem eller fået tilført ekstra 

ressourcer. 

 

Hvad er administrationens vigtigste opgave?   

Helle Andreassen: Stabsfunktioner er til for mig – ligesom patienten er min kunde og jeg skal gøre 

mit yderste. Sådan vil jeg gerne opfattes af stabsfunktionen. Fx opgradering af Windows eller 

registrering af printere, så har vi afsat en af vore medarbejdere, som har  brugt dagevis på at gå 

rundt for at ordne det. Det der burde være centralt. Den måde man er tovholder, det er at sige at det 

og det skal I gøre. Det er ikke det jeg forstår ved en tovholder. Når vi hjælper dem med noget, så 

forventer jeg også at de hjælper os med noget. Når vi taler om stabsfunktioner,  så har vi flere 

eksampler på, at den ene hånd ikke hvad den anden gjorde. Den lokale CIMT anede ikke at der var 

gang i noget centralt (eks i forbindelse med printer-rationalisering). Det kan være en af 

udfordringerne ved at der er to administrative niveauer. Administrationens opgave er at understøtte 

mig,  opdatere os med viden. Vi har ikke en økonomimedarbejder ansat og vi har efterspurgt at få 
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møder i stand med dem. Det er sket på vores opfordring. Hvis det går skidt i en afdeling, så skal de 

nok komme af sig selv. Vores lokale økonomiafdeling har været meget imødekommende- og vore 

møder opleves af os som ledelse, som meget givende.  

 

Dem i Gentofte og på regionsgården. Man kan godt ind i mellem tænke at de sidder langt væk fra 

virkeligheden – både fysisk og reelt. Hvordan oplever du det? Hvem har taget beslutninger om det 

og det , kan man overveje. Beslutninger som klinikerne ikke været inden over. Koncepter der er 

svære at proppe ned i vores organisation. Hvad gør det? At det ikke er foreneligt med den 

arbejdsgang vi har. I stedet for at udnytte det eksisterende så laver man et nyt. Hvis der er et 

problem, så laver man ofte en projekt som en ekstra brik der skal ordnes. Det handler om afstand – 

forståelsesmæssigt. Man skal vide hvad de afledte effekter er af et nyt koncept fx håndtering af 

prøvesvar i KISO. Der er inden der har regnet på hvor mange ekstra timer der går med det. I stedet 

for at se på hvad er det for en ekstra værdi vi skal skabe-eller giver det overhovedet værdi for 

patienten?? Så siger man at nu har vi fundet en løsning og det er ikke sikkert at det bidrager til 

løsning af det I synes det skal. Hvis det vi vil er at sikre at alle patienters prøvesvar bliver set til 

tiden – er løsningen så at lægge et fælles koncept ned over alle afdelinger? Også dem, der har noget 

velfungerende. Er det det, der er løsningen, eller er løsningen at se på den værdi vi vil skabe? 

Forskellige problemopfattelser. Dem med konceptet skal sikre at vi får et kryds i den danske 

kvalitetsmodel. Jeg vil gerne se på hvordan dette skaber værdi for patienten. Koncepter tager tid – 

der går fra patienten. Hvis man skal fjerne to patienter fra hvert ambulatorieprogram for at kunne 

håndtere det…kan det betale sig, når vi lige om lidt har en sundhedsplatform, hvor alt dette kommer 

til at ske? Hvorfor ikke slå koldt vand i blodet og bede os om at sikre nogle fintmaskede net hver 

især  elv om at vi nok vil håndtere det forskelligt fra afdeling til afdeling. Det er langt fra at opfylde 

mål i den danske kvalitetsmodel til den medarbejderoplevede kvalitet.  

Hvordan kunne problemopfattelserne mødes her? Administrationsfolk kunne komme ud i den 

kliniske verden og se, hvordan det foregår inden man foreslår en løsning. Vi er villige til at tage i 

mod folk, der vil med rundt. 

 

 

Koordination og samarbejde  

Mere koordination og samarbejde mellem hospitaler og koncerncentre – er det et krav I møder?  

Helle Andreassen: Historisk set har vi fået lov til at gøre ting forskelligt. Nogle steder har der været 

en stærk afdelingsledelse som har gjort som de selv ville, andre har været mere orienterede mod de 

fælles løsninger. Det rører ved noget grundlæggende ift. folks måde at arbejde på, at nogen kommer 

og fortæller os, hvad vi skal gøre. Så stejler man pr. automatik. Ja, der er kommer mere fokus på, vi 

skal gøre tingene mere ens. Det er naturligvis også i patientens interesse. Behandling og 

information skal ikke være afhængig af om man kommer hos eller en anden afdeling. Der er nogle 

generiske ting som skal være på plads. Det er ikke skidt med koordinering. 

 

Hvad handler koordination om – skal man koordinere alt?  

Helle Andreassen: Det handler især om patientforløbene. Der skal meget være ens, men der skal 

være mulighed for at bøje af. De krav der er administrativt fra og politisk ift. udredning…os der 

sidder ude hos patienten ved godt, at det ikke altid er et kvalitetsmål at komme igennem et tju-hej 

forløb på 5 dage. Det handler om noget andet fx om man har haft den gode samtale om man har 

været nærværende, og patienten har følt at vi har følelserne med. Det er ligeglade med om det tager 

7 eller 8 dage. Bare det ikke  tager 100 dage. Mål er godt, men der skal være plads til individuelle 

forløb. 
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Hvorfor er tværgående koordination svært?  

Helle Andreassen: Er der en balance mellem ensrettehed og forskellighed? Hvis man tror at 

patientforløbet kan blive bedre, fordi vi har en erfaring og viden som vi har for denne særlige 

gruppe om det er udredning til kræft eller en psykisk syg. Man ved ude hos sig selv, hvad der er 

bedst. Med plads til fokus på den enkelte patient, så skal der være plads til et individuelt slip i 

elastikken til at kunne bøje nogle regler. Det er patienten, der er i centrum og det kan man ikke 

have, hver gang man møller en fast jernramme ud over det hele. Når man gør nogle ting ens, så 

opnår man også nogle kvalitetsløft – generelt. 100 pct. ensretning som mål er ikke i den fælles 

interesse. Det der kommer ovenfra er ofte noget generelt og ubøjeligt, godt hvis man kunne tage 

drøftelsen om at skræddersyede forløb i stedet. Hvad er mere retningsgivende? At vi har været ude 

hos patienten og undersøge, hvordan det er -at patienten kan synes at 6 dage behøver man ikke være 

færdigudredt på. Det skal være tilladeligt at bøje reglerne når det kan forklares til at være i 

patientens interesse. Der er sket en udvikling og jeg kan mærke at man er blevet mere løs. Jeg har 

hørt flere vicedirektører sige at det er tilladeligt at se på hvad der skaber værdi (for patienten) her. 

Det er positivt hvis det er udviklingen frem for at lægge mere ovenpå og kontrollere om vi 

kontrollerer. Hvad skyldes det? Det handler om faglighed – at den kan være styrende for hvad vi 

gør. Det er noget andet end at måle og veje – patienterne efterspørger at man bliver behandlet som 

det enkelte individ man er.  

 

Der er kommet et gevaldigt løft i sundhedsvæsenet, at man har målt og vejet. Tidligere blev det 

taget for gode varer, at man sagde at vi gør altid sådan og så viste det sig at det kun var 1/3 der 

gjorde det. Det kan skabe stor udvikling og fremskridt at kigge på nogle data. Det med om patienten 

er tilfreds handler om han er blevet imødekommet, ikke om faglig kvalitet – der har de stor tiltro til 

os i forvejen.  

 

Følger administrationen med i den udvikling? Der er et efterslæb, når først det er set i regionsgården 

så har vi andre vidst det i årevis. Når det bliver åbenlyst så tager man action på det. Tavlemøder er 

gode til at afdække hvad personalet mener om løsninger.  

Hvordan kan man arbejde med dette mismatch mellem niveauer? Som leder er man altid i klemme 

opad og nedad – vi er enige udad. Overvejelser omkring, hvordan man er overfor medarbejderne og 

overfor direktionen. Det man bliver legitimeret af i dag, det er det patienterne har værdi af. Når vi 

tidligere har rettet ind, så er det fordi direktionen har sagt at vi skal gør sådan. Og når direktionen 

har rettet ind, så er det fordi at det har de sagt fra regionsgården.  

 

Det er fantastisk at det nu står i den regionale strategi at det er patientens situation, der styrer 

forløbet. Der kræver omstilling, en anden måde at arbejde på. Indstilling til arbejdet. Man strækker 

sig for patientens skyld. Fx jeg kan ikke gå tidligt i dag fordi jeg har en patient, der er rejst hertil fra 

Sydfalster.  

 

Skal tøjlerne fra regionens politikere være strammere eller slappere? Der er meget der kører på 

enkeltsagspolitik. Der er ikke forståelse af hvad det kræver at have patienten i centrum, at det 

kræver at man må lægge andre ting til side. Det vi oplever oppefra som reaktion er at hvis én patient 

er utilfreds, så bliver der lagt et kontrolsystem ned over os. En ting er ord og en anden er at 

effektuere det – også oppefra. Sådan noget som at udrede behandlings- og udredningsgaranti – jeg 

kan sende en mail om at jeg har min første ledige ambulatorietid om 12 uger. Det behøver jeg ikke 

taste koder for- og bruge sygeplejerske og sekretærtid. Kontrolsystemer kommer ikke patienten til 

gode – ikke nødvendigvis.  Jeg er ikke vidende om, hvordan man kommer til orde i forhold til hvad 

politikerne bestemmer… har dog været med til via SFR at rette henvendelse.. 
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Hvad er det for et problem som samarbejde og koordination skal løse?  

Besvaret. 

 

 

 

Rolle, funktion og arbejdsdeling  

Hvilken rolle har koncerncentrene og stabsfunktionerne på BFH i forhold til din afdeling?  

Helle Andreassen: Jeg føler mig altid godt mødt herovre. Jeg vil gerne give feedback til hvordan de 

skal udfolde deres rolle. Jeg eller en af mine overlæger vil gerne involveres ift. hvordan ting 

udmøntes., så vi kan leve med det og som kan fungere i praksis.  

Udfylder administrationen den understøttende funktion som du kunne tænke dig? Der er noget vej 

endnu. Vi skal komme til administrationen, fx hvis der er noget der ikke stemmer ift. økonomien. 

Det undrer mig at de ikke afdækker sådanne ting. Det er vigtigere at hospitalets økonomi samlet set 

stemmer, men det betyder ikke at fordelingen i de enkelte afsnit stemmer. Det er mit indtryk at de er 

skåret ind til benet og kun kan forholde sig til de store linjer, de ser ikke mellemregningerne.  Hvis 

jeg skal styre økonomien, så vil jeg gerne have en ressource til at kunne gøre det. Samarbejdet er 

godt – derfor kan man godt undre sig. 

 

 

Er arbejdsdelingen klar på dit område mellem din afdeling, stabsfunktioner på BFH og 

koncerncentrene?   

Helle Andreassen: Den er sådan set klar nok. Der kommer dog nye opgaver til uden, at vi har haft 

indflydelse på det fx opgaven med at oprette nye personaler til introduktion. Det bliver meget 

kostfrit som administration at sende opgaver videre og sige at det kan vi (som administration) ikke 

påtage os mere. Når man som administration sparer et sted, så sparer man ved at lægge arbejdet et 

andet sted (ud til klinikken) som bestemt heller ikke har mange ressourcer.  

 

Gør du noget for at understøtte en klar arbejdsdeling?  

Helle Andreassen: Vi råber op til vores direktion og de siger tingene videre.  

  

Ledelse af tværgående samarbejde  

Hvad motiverer eller demotiverer det tværgående samarbejde mellem hospitaler og koncerncentre? 

Helle Andreassen: Det, der motiverer ift. til den faglige udvikling er den fælles faglige interesse. På 

specialeområdet mødes vi og sparrer og udveksler viden. Vi har interessesammenfald. Er der ikke 

en faglig fælles interesse med administrationen? Det er ikke altid oplagt at vi har den samme 

interesse. Er der en fælles faglig interesse for ledelse? Det handler om en fælles interesse for, 

hvordan det er at bedrive ledelse der hvor patienterne er. Det med ledelse af patientforløbene, det 

skal vi nok selv tage os af. Det her med hvordan man kan begå sig, hvad man mangler som leder i 

sin hverdag, at få sparring på udfordringer fx mangel på speciallæger – det må vi også selv løse. En 

forståelse af, hvad vi oplever som svært. Der er en afstand. Ligesom økonomiafdelingen ser mig 

som resultatet af en mellemregning, så ser koncerncentrene BFH som resultatet af en 

mellemregning. Jeg mangler forståelse af, hvad de afledte konsekvenser er hos mig, når man lægger 

en løsning ned over os.  

 

Afslutning 

Er der noget vigtigt, vi ikke har talt om?  
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Bilag 8: Interviewguide med Karin Højgaard Jeppesen, ledende oversygeplejerske på 

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 
 

Karin Højgaard Jeppesen er ledende oversygeplejerske på hjerteafdelingen som består af ca. 250 

medarbejdere. Hun har været ansat flere år i regionen.  
  

Tema: Generelt om udvikling af administrationen i Region Hovedstaden 

Hovedspørgsmål: Hvad er administrationens væsentligste udfordring?  

KHJ: De økonomiske rammer. Du er afhængig af skiftende regeringers rammer. det er det sværeste. 

Det er det, der rammer mig. Man prøver at have noget Fokus og Forenkling, der sidder i hovedet på 

os alle sammen. Man vil godt have et image om at det er det vi arbejder med. Vi prøver at rette til 

inden for de rammer der er. Ikke bare økonomisk, men også for at gøre systemet mere smidigt for 

patienterne. Vi er styret af nogle økonomiske rammer, men jeg synes også at vores direktion øverst 

oppe gør noget ved det på en konstruktiv måde.  

 

Er det Fokus og Forenkling?  

KHJ: Ja, det det kunne det godt være. Patientinddragelse er i fokus i øjeblikket. 

 

Er det noget, der giver mening for jer? 

KHJ: Ja, det er det. Det kan godt være, at det hænger os ud af ørerne at sige fokus og forenkling, 

men det giver jo mening. Vi bliver nødt til at fokusere og forenkle noget mere. Hele vores 

akkrediteringssystem har været ved at tage livet af os. Vi bliver nødt til at lave nogle færre og mere 

overskuelige retningslinjer.  

 

Hvordan arbejder I med det? 

KHJ: Vi arbejder rigtig meget med det, da vi er en af de afdelinger, der er fusioneret gange flere. 

Hjerteafdelingerne på Bispebjerg og Frederiksberg har fusioneret, vi har en samlet direktion og så 

har man valgt at fusionere nogle af afdelingerne. Jeg er leder af en af de afdelinger, der er 

fusioneret, så jeg er leder på begge matrikler. At få forenklet arbejdsgangene så de er ens begge 

steder, det har vi brugt to år på. De samme retningslinjer, så når man er patient et sted så får man 

samme behandling det andet sted. Læger og sygeplejersker handler ens uanset om man er på 

Bispebjerg eller Frederiksberg matriklen. At komme de der kulturer overens. Man skulle tro det var 

så nem. Dansk kardiologisk selskab har en masse retningslinjer, og dem tror man alle arbejder med 

på samme måde, det gør vi på forskellige måder. 

 

Det overraskede dig? 

KHJ: Ja, det overraskede mig, hvor meget der ligger i kulturen i væggene…så kan man lige tviste 

den…vi er ikke færdige med at ensrette vores retningslinjer. Jeg kommer lige fra et møde med en af 

vores sygeplejerske med klinisk specialistfunktion…vi sidder stadig med forskellige 

medicinvejledninger. Vi har virkelig brugt meget tid på at forenkle i forhold til fusionen.  

 

Hvad er det der sidder i væggene, er begge måder at gøre det på ikke rigtige? 

KHJ: Nej, man kan godt tolke behandlingsvejledninger forskelligt.  Frederiksberg og Bispebjerg 

Hospital var meget forskellige. Der var forskellige styringsmekanismer. Jeg kom fra Bispebjerg, 

hvor vi var vant til en økonomichef der styrede os hårdt, men på en god måde. Vi kom altid ud med 

økonomien i balance, vi brokker os lidt, men overholder vores økonomi. Så kommer jeg til en 
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anden kultur som jeg opfatter lidt mere laissez faire. Det går nok, men det gjorde det ikke, de havde 

et kæmpe underskud. De var vant til en lidt mere laissez faire holdning til tingene. Så komme vi og 

siger, nej det kan man ikke, fordi reglerne er sådan. Vi har nogle retningslinjer og dem kører vi 

efter. Det er min kultur. Den har jeg prøvet at køre over. Hvis der er orden i tingene, så giver det 

frihed til noget andet.  

 

Du må have mødt noget modstand? 

KHJ: Det er helt ned på de basale ting, når man skal holde en temadag, så bestiller man bare mad og 

drikke. Det kan man ikke. Når man mødes tre mennesker til et møde, så må man ikke bare bestille 

sandwiches fra kantinen. Der er meget plejer, der skal gøres noget ved. Jeg har en biks på 250 

medarbejdere, vi er nødt til at følge de rammer ellers kan vi ikke holde vores økonomi. Her ude på 

Frederiksberg har man mere været vant til at det finder man ud af.  

 

Det er en stor biks du har, det må betyde noget for, hvad du kan? 

KHJ: Det er en anden rolle du får. Noget af nærværet og fingeren på pulsen forsvinder, når de har så 

mange medarbejdere fordelt på to matrikler. Det vi har prøvet er at omorganisere os, vi har lavet 

teambaserede ledelser under os. vi har beskrevet en ambition for teamledelser i hjerteafdelingen. Vi 

uddelegerer mere og mere ansvar til vores teamledelser. Det begynder at fungere. Da de startede 

sagde de at det er da sådan vi gør, men det gjorde de ikke. Hvis der var problemer, så kom lægen til 

overlægen og sygeplejersken til oversygeplejersken, men de havde ikke løst problemerne inden. Det 

vi siger det er at I må gerne komme til os, men I skal have gjort alt hvad I kan inden.  De løser 

meget mere nu.  

 

Hvad er administrationens vigtigste opgave?   

KHJ: Det er blevet stift. Det er langt væk. Jeg kunne bedre lide det i gamle dage hvor man kendte 

dem, der sad der. Jeg kendte HR- og personaleafdelingen. Da man centraliserede jer, kom I meget 

langt væk. Det er distance kontra nærvær. Lige som jeg ikke kan være nærværende i min afdeling, 

så kan I heller ikke være det ude hos os. jeg synes ikke jeg bruger jer ret meget. Når jeg så skal 

bruge jer, så koster det penge. Fx med uddannelse, I stiller gerne op ude på Gentofte, men der skal 

penge på bordet, og så kan jeg ligeså godt selv gøre det. Det bliver for besværligt for mig. Vi har et 

samarbejde omkring kardiologisk efteruddannelse, men tingene blev for besværlige, fordi man er 

for langt væk. Dem i HR-centeret har ikke kontakt til underviserne, for de går herude hos os. dem 

skal vi så lave aftaler med. Vi er nødt til at være garanter på indhold og kursusledere. Vi har lavet 

en samarbejdsaftale som blev lidt anderledes i praksis fordi det blev for besværligt. Det er 

anderledes i dag. Når man ringer til personalekontoret…hun er  meget regel og retningslinjer, før 

kom hun og hilste på mig. Det er en stor organisation, det er vel også en af regionens største.  

 Til gengæld så er der ikke langt til toppen her. Vi kender hinanden rigtig godt. Direktionen samler 

os til ledelsesmøde hver måned, hvor der er meget networking. Selv om jeg har fået ny vicedirektør 

som kontaktperson, så er han nærværende. Vi er på fornavn og ringer til hinanden. Min direktør 

ringer personligt til mig og spørger om jeg vil hjælpe hende med noget. Jeg føler mig hørt og lyttet 

til og respekteret. Vi har en god ledelse. De oversætter det, der kommer oppefra. Det gør de på en 

god måde. Jeg ved godt at jeg er ansat i Region Hovedstaden, men jeg føler mig ansat på Bispebjerg 

og Frederiksberg Hospital.  

 

Hvad er administrationens vigtigste opgave? 

KHJ: De er på en måde tæt på os via min egen direktion. Jeg har set Hjalte et par gange og han 

driver en stor organisation fint. Man kan godt blive møg-irriteret på alt det der kommer oppefra som 

skal implementeres.  



 66 

 

Er der for meget af det? 

KHJ: ja, det er jo alt fra nye it-programmer til sundhedsplatform. Vi tror alle sammen på at det 

bliver bedre. Der er ikke en uge uden at der er noget nyt, der skal implementeres – eller man skal 

gennemføre en fusion eller fission osv. Vi er holdt op med at sige at nu skal vi have en periode med 

ro. Det kræver rigtig meget hver gang. Nu er vi i gang med at fusionere med dele af klinisk 

fysiologisk afdeling her på Frederiksberg. Vi har mange erfaringer, men vi skal overveje hvordan vi 

får de nye mennesker ind, deres fysiske rammer. 

Kunne I bruge lidt hjælp til det? 

KHJ: I virkeligheden skulle man lave et udkørende team i fusioner. Jeg vil gerne selv være ansat i 

det. Da vi fusionerede, så sagde folk at vi bare skulle sige til, men det gør man ikke, man siger ikke 

til. Du er så fyldt op af alle mulige ting…hvor skal stikkene sidde i væggene og hvor skal 

computerbordene stå, så glemmer man de vigtige ting om information og få medarbejderne med. Vi 

ved det jo godt. Vi har alle læst de tykke ledelsesbøger om hvad man bør gøre, men fx de praktiske 

ting fylder for meget. Vores lokale HR afdeling tilbød deres hjælp, men vi sagde ikke til før det var 

for sent, vi var så involveret i den proces. Man kunne godt stille nogen til rådighed, der kom ud til 

os, nogen vi skulle holde møde med hver uge og som kunne være tovholder på nogle ting. Praktiske 

koordinatorer kunne der godt være brug for.  

 

 

Koordination og samarbejde  

Mere koordination og samarbejde mellem hospitaler og koncerncentre – er det et krav I møder?  

KHJ: Jeg oplever ikke et krav. Jeg har ansat min egen økonomi- og kommunikationskonsulenter, da 

fik jeg den største hjælp. Jeg har stadig ikke set samarbejde med dem i førerbunkeren som vi siger 

det. Da vi blev så store havde jeg brug for at have mine egne. De har kontakten til administrationen. 

Jeg laver et ekstra led. Det handler om at man selv vil bestemme. Når jeg sidder med 

økonomichefen er han så min mand, hospitalets mand eller regionens. Økonomikonsulenten er min, 

Hjerteafdelingens mand. Jeg har stadig et tæt og godt samarbejde med dem der sidder centralt på 

hospitalet. 

 

Hvad handler koordination om – skal man koordinere alt?  

KHJ: Jeg bruger deres spidskompetencer. Jeg ingen jurist. Hvis jeg skal fyre så bruger jeg dem. Der 

er ingen grund til at lave fejl. Jeg ved også godt hvor jeg hvad få de rigtige tal i økonomiafdelingen. 

Vi er nogen, der har været her i mange år, og det har de også, det er nemt at ringe til dem. Man får 

altid et godt svar.  

Jeg ved at de gerne vil mere ud til jer. Det behøver de ikke. Jeg synes de kommer, når vi beder dem 

om det. Personalekonsulenten kommer til mig.  

Hvad med centrene? 

KHJ: Jeg har samarbejde med dem om ansættelse og afskedigelser, når nogen skal ned og op i tid, 

lønindstillinger osv. 

 

Hvorfor er tværgående koordination svært?  

KHJ: Mange opgaver og krav gør samarbejde svært. Der er mange omstillingsprocesser ind 

imellem. Vi siger til direktionerne at nu må de stoppe. Opgaverne er for mange indimellem. Man 

tænker ikke på, at når det når ned i systemet, så er det de enkelte læger og sygeplejersker, der skal 

udføre det. Som ledere prøver vi at sige stop på deres vegne. Det er nem for os at uddelegere det, 
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men der står nogen derude, der skal udføre det. Fx nyt reflekssystem og sundhedsplatformen, det 

kræver sindssygt mange ressourcer. Det hiver ressourcer ud, og koster mandetimer.  

 

Hvor ligger ansvaret for at prioritere? 

KHJ: Hjalte siger Fokus og Forenkling, så jeg går ud fra at han sidder deroppe og prioriterer. Vi 

prøver at prioritere, men der er meget vi ikke kan sige fra overfor. Det er samfundsmæssige ting, og 

så kommer der noget it fx installering af Windows 7. Det kan vi da lige gøre. Nej det er et kæmpe 

arbejde. Vi skal finde ressourcer til det. Vi har aldrig haft så meget stress som vi har nu. Vi er gode 

til at få de stressede i arbejde igen, men vi er også gode til at lave dem.  

 

Hvad skyldes stress? 

KHJ: Det er en kombination af den personlighed du har og en arbejdsmæssig belastning. Jeg har en 

medarbejder, som jeg brugte meget i vores fusion til at være projektleder, støtteperson hvor 

mellemlederne ikke magtede opgaven. Det har taget hårdt på medarbejderen. Hun har været 

blæksprutte, så mangler vi skraldespande og lysstofrør, og så skal du koordinere med dit dut og dat. 

Samtidig har vedkommende siddet med økonomisystemet på hele sygeplejedelen som er 150 

mennesker og have overblik over det. Det har taget hårdt på medarbejderen.  

 

Hvad er det for et problem som samarbejde og koordination skal løse?  

Kunne samarbejde og koordination med stabsfunktioner og koncerncentre være løsningen på nogle 

af jeres udfordringer? 

 

KHJ: Det er svært at sige. Det handler om overblik, som man skal have for at bede om hjælp. Nogle 

gange er der ingen at uddelegere til. Stabsfunktionerne vil gerne hjælpe, men kan ikke hjælpe, og så 

er vi nødt til at gøre det selv. Samtidig skal vi producere 2 pct. mere og spare 2 pct. Vi flyttede 

vores ambulante område fra Bispebjerg, fire enheder flyttede vi samtidig, kastede det hele op i 

luften og endte det i tre bygninger på Frederiksberg. Det gør man ikke bare lige. Vi fik to dage. De 

trak to dages produktion fra, for det var nok det, det ville tage.  

 

Hvor lang tid tog det? 

KHJ: Vi havde lukket i to dage, for det var jo det vi måtte. Mens vi lavede alt mulig andet, så skulle 

vi indrette tre bygninger, have folk placeret, og hele organiseringen skulle laves om. Der skulle 

have været tre mennesker der arbejdede med det på fuldtid i et halvt år. Men de skulle jo producere, 

afdelingssygeplejersken skulle være afdelingssygeplejerske, overlægen havde alle sine patienter 

samtidig med. 

 

Er der for stærkt fokus på at producere? 

KHJ: Det er der. Det går ud over patienter og personale. Så kan vi måske gøre det lidt mere 

effektivt og vinde noget tid. Ja, hvis vi en gang i mellem fik to minutter til at lave forenklingen, så 

tror jeg vi kunne, hvis vi fik ro til det. Vi har ventelister, og patienterne skal have en ordentlig 

behandling. Vi får ikke ro til forenklingen. Medarbejderne har ideerne, men vi får ikke ro til at 

tænke dem og omsætte dem. Vi er ikke en afdeling, der har et højt sygefravær på trods af vores 

langtidssygemeldte.   

 

Rolle, funktion og arbejdsdeling  

Hvilken rolle har koncerncentrene og stabsfunktionerne på BFH i forhold til din afdeling?  

KHJ: Jeg oplever at stabene gerne vil os. vi prøver indtil vi finder ud af at det er dyrt og besværligt.  

Er det ydelser fra koncerncentrene du taler om her? 
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KHJ: Ja. Jeg tror at distancen gør, at det ikke er særlig nemt.  

 

Er arbejdsdelingen klar på dit område mellem din afdeling, stabsfunktioner på BFH og 

koncerncentrene?   

KHJ: Ja, den er klar her på hospitalet. Men ellers kan jeg ikke rigtig finde ud af hvad skal jeg bruge 

HR til, hvad er deres rolle, hvad er den funktion, der er her på hospitalet, hvad er min egen rolle. 

Det er ikke klart. Den måde man fik skabt HR på Gentofte ved at tage nogle ressourcer forskellige 

steder…hvad var det så at de skulle lave. Hvad skulle man lave på hospitalerne og hvad skal man 

lave ude i afdelingerne. Det er ikke særlig klart. Det er forvirrende. Vi havde fx et møde med Center 

for HR om en ny uddannelse. CHR ville gerne hjælpe og gå ind I det, men vi kan ikke helt se 

hvordan vi kan bruge det.  

 

Hvad er det I ikke kan bruge? 

KHJ: Det er hvordan vi praktisk skal anvende det i hverdagen. Vi ved godt at der ligger 

ressourcer…eller det kan man ikke kalde det…de kan ikke yde noget uden at få noget til gengæld.  

 

Er det, de kommer med for konceptagtigt? 

KHJ: Ja. Det godt være at vi synes, at vi er så specielle. Men vi kan bedre gøre det selv. Vi 

samarbejder med de andre hjerteafdelinger. Jeg er formand for uddannelsesudvalget for 

hjerteafdelinger i Region Hovedstaden. Vi har et team vi mødes med hver måned, hvor vi udvikler 

den kardiologiske uddannelse, som varer 22 dage og kører 5-7 gange om året.  

 

Hvorfor er det samarbejde lettere? 

KHJ: Vi har det samme mål om at uddanne nogle sygeplejersker til gavn for patienterne. Vi har det 

samme felt, de samme udfordringer.  

Vi har haft et netværk af oversygeplejersker på det kardiologiske område. Det er efterhånden svært. 

Mange er ikke kun oversygeplejersker for et medicinsk speciale. Det er svært at nå at deltage i 

forhold til alle specialer. 

 

Gør du noget for at understøtte en klar arbejdsdeling?  

KHJ: Administrationen kontakter mig, og så sætter vi os ned og taler om tingene. Hvis der er 

uklarheder så klarer jeg det selv. Vi vil gerne kigge på visioner i sygeplejen. Vi går ud og finder en 

underviser i byen, der har skrevet bøger om det. Vi ringer ikke til uddannelseshuset, det har ikke 

faldet mig ind. Jeg vil selv bestemme.   

  

Ledelse af tværgående samarbejde  

Hvad motiverer eller demotiverer det tværgående samarbejde mellem hospitaler og koncerncentre?  

KHJ: Demotiverer, når afstanden er for stor og man blander sig i ting, vi hellere selv ville gøre og 

som ikke giver mening.  

 

Hvad fx? 

KHJ: Uddannelse. Vi finder selv ud af at samarbejde med andre afdelinger her på hospitalet. Det 

motiverer, hvis nogen kommer med nogle kompetencer vi kan bruge. Det er svært at vide, når der 

ikke er den store kontakt. Jeg bruger konsulenterne i stabsafdelingen her på hospitalet.  

 

Kan man styre samarbejde? 
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KHJ: Nej, man skal tilbyde det, men der kommer ikke noget ud af at styre det stramt. Vi gør som 

det passer os og sørger for at dekoble så det passer i vores virkelighed. Hvis det er for stramt og 

stift, går det ikke. Det handler om tilbud, service , stab. Jeg kigger først i vores egen stab, derefter 

på tværs i regionen om der er nogen spidskompetencer, så kigger jeg i de sygeplejefaglige kredse, 

jeg kigger ikke i HR afdelingen i regionen.   

 

Afslutning 

Er der noget vigtigt, vi ikke har talt om?  

(den afsluttende snak faldt på ’at være ens’)  

KHJ: At være ens er enormt strammende. Fokus og forenkling handler ikke om at være ens, men 

om at gøre ting lettere og bedre. Det er ikke meget rammesættende, vi skal bare have tid til det.  

 

 

Bilag 9: Interview med Mette Christensen, sekretariatschef på Bispebjerg og Frederiksberg 

hospital  
 

Mette Christensen: Chef for direktionssekretariat som er en lille enhed på 3 medarbejdere og en 

kontorelev. Alsidig portefølje. Deres opgave er at servicere direktion og afdelingsledelser. De 

hjælper direktionen med det, de har behov for. De tager alt det, der kommer ind i postkassen. Det er 

meget drift, der kommer ind, som de så sender videre. De har også et par udviklingsopgaver. 
 

Tema: Generelt om udvikling af administrationen i Region Hovedstaden 

Hovedspørgsmål: Hvad er administrationens væsentligste udfordring?  

Mette Christensen: Vi skal servicere direktionen bedst muligt og fremstå som en samlet 

administration. Det er der vi har en udfordring. Jeg hører Janne sige – og er enig I noget at det hun 

siger – vi er gode til at løse vores opgaver i hver enhed, men at får det koordineret på tværs er svært. 

Jeg tror vi er dårlige til at synliggøre at vi samarbejder og at vi selv i hverdagen ikke lægger mærke 

til alt det vi samarbejder. Medarbejderne efterspørger mere samarbejde. Hvad tror du, der bliver 

efterspurgt, når de siger mere samarbejde? De eksempler vi har haft succes med er fusionsteams 

med repræsentanter fra administration og afdelingsledelser. Vi har haft nogle fusioner på BFH. Det 

synes folk er sjov og der kommer på den måde også synlighed om at vi samarbejder. Det handler 

om at formalisere og synliggøre at vi samarbejder. Handler det om at folk selv er med, får viden om 

hvad der foregår? Begge dele. Dels at folk er med men også at kollegerne hører om det.  

 

Hvad er administrationens udfordring samlet set? Jeg synes det er svært at svare på. Vi har et 

udmærket samarbejde fx med Center for Sundhed. Jeg oplever en højere grad af centralisering med 

det regionsråd vi har samt fælles strategi med  fokus og forenkling. Det er en udfordring for os at 

bære det ud. Og få det til at fremstå som en helhed dvs. ikke at sige at det er noget, der kommer fra 

regionen. Det er lidt og dem. Nu kommer der igen noget fra regionen. Der er en afstand. Ift. 

akkreditering – det skulle vi. Det er noget andet. Vi burde være budbringere af det, der kommer fra 

centrene. Er det en opgave I taler om? Ja Janne taler om det. Vi skal understøtte og bakke op om det 

der kommer fra centrene i højere grad end tidligere. Det handler meget om relationer. Når jeg skal 

samarbejde, så ringer jeg til dem jeg kender. Det er svært at navigere rundt, når man ikke ved hvem 

man skal ringe til. Relationer og afstand er afgørende. 

 

Hvad er administrationens vigtigste opgave?  

Besvaret i ovenstående. 
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Koordination og samarbejde  

Mere koordination og samarbejde mellem hospitaler og koncerncentre – er det et krav I møder?  

Mette Christensen: Det produkt vi leverer…. Vi får mange opgaver, hvor vi skal besvare spørgsmål, 

analysere…. Vi er gode til at få inddraget de rigtige folk her, så vi ikke overser noget. Oplever du et 

krav om at koordinere bedre med koncerncentrene? Nej, det kommer, kommer fra Janne. Jeg 

oplever det ikke fra regionens side. Hvad med afdelingsledelserne? Vi bombarderer dem med 

spørgsmål. Kan vi selv svare uden at belaste afdelingerne. De får mange henvendelser fra 

stabsafdelingerne. En uge kommer der 5 spørgsmål. Man kan undre sig over at spørgsmål ligger 

længe i regionen og at der derfor kommer korte frister fra regionsgården. Spørgsmål kommer til os 

fra forskellige koncerncentre. Nogen gange synes man at det er det samme de spørger om. Her 

kunne de godt have talt sammen. Vi har selv fokus på at sagsbehandle godt på det vi sender ud til 

afdelingerne her. Det er blevet bedre efter vi har fået direktionspostkasserne. Vi har få eksempler på 

at henvendelser går direkte til en direktør – og så går det galt…henvendelsen ligger for længe uden 

at blive behandlet. Det giver os et overblik over hvad der kommer ind – og hvad der skal til 

direktørniveauet og øvrige niveauer. Jeg synes vi gør hvad vi kan, og bliver måske lidt ramt, når 

Janne siger, at vi kan gøre det bedre. Hvad er det vi misser her som vi ikke får gjort godt nok? 

 

Hvad handler koordination om – skal man koordinere alt?  

Mette Christensen: Hvorfor sætter vi alle c.c. på mail. Øger man samarbejde og koordination ved at 

alle ved alt. Alt kan ikke koordineres. Vi skal passe på vores ressourcer. Hvor er I afhængige af at 

løse opgaven med andre? Nogle opgaver kan man selv løse og få af sted og overholde tidsfristen. 

Når der kommer henvendelser, hvor vi skal have fx økonomi ind over. Sådanne henvendelser skal 

også godkendes af direktørerne inden vi kan sende videre. Når vi skal have involveret andre, så 

bliver det straks lidt sværere. Det er personafhængigt og afhængigt af relationer, der er nogle man 

ved man samarbejder godt med, som leverer det de skal, og så er der nogen, der er det modsatte. 

Det er beslutningsoplæg og analyser, hvor vi er afhængige af andre fx et dokument om kapacitet - 

hvor andre fagligheder skal ind over. Hvis henvendelsen handler mest om økonomi, så er det 

økonomi, der er tovholder osv.  Vi fordeler sagerne til de rette stabe. Vi sender ikke samme 

henvendelse til to afdelinger uden at sige, hvem der har ansvaret. Vi oplever at vi har et udmærket 

samarbejde med de andre stabsafdelinger.  

Ift. afdelingerne på hospitalet? De fleste afdelinger er gode til at melde tilbage. Der er 

kvalitetsforskelle og det er altid de samme man skal rykke. Vi giver afdelingerne på hospitalet så 

lang tid som overhovedet muligt. 

 

 

 

Hvorfor er tværgående koordination svært?  

Mette Christensen: Respekt for hinanden arbejde, relationer er svære at opbygge i en stor 

organisation. Jeg har været her i 8 år og begynder at have kendskab til de andre 

direktionssekretariater i regionen. Det gør det nemmere når man skal samarbejde på tværs. 

Kendskab til hinandens arbejdsopgaver er godt. Vi har en stor del af koordinationsopgaver. Jeg er 

glad for at vi har en kombination af opgaver – af udvikling og drift. Jeg var med på 

uniformsprojektet, hvor jeg fik skabt nogle nye relationer som jeg har brugt efterfølgende. 

Direktionssekretariaterne er en god indgang til resten af hospitalet, hvis man er i tvivl om, hvor man 

skal gå hen.  

 

Hvad er det for et problem som samarbejde og koordination skal løse?  
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Mette Christensen: Det var det vi var inde på i starten – at understøtter hospitalet og hele regionens 

drift og udvikling, sikre at direktionen har klart beslutningsgrundlag. Vi er alle sammen med til at 

understøtte regionens drift – i centrene understøtter regionens drift og understøtter hospitalets drift. 

Det vi gør sikrer, at direktionen kan træffe beslutninger, de har det, de skal bruge når de fx er til 

møde i direktørkredsen.  

 

Rolle, funktion og arbejdsdeling  

Hvad er din enheds rolle i forhold til koncerncentrene og ift. klinikken på BFH?  

Mette Christensen: Ikke i forhold til afdelingsledelserne. Jo mere vi lærer hinanden at kende des 

bedre samarbejder vi. Understøtte og servicere – det er rollen. Ift. koncerncentrene – de er kommet 

langt væk. Der har været udskiftninger og omorganiseringer. Ift. personaleområdet så var det jo 

tidligere en del af BFH. Det samme med CIMT. Fx ved telefonnedbrud. Hvis it-folkene havde 

været hos os i dag, så havde de taget teten. Nu er det CIMT der skal tage teten og så bliver man i 

tvivl om det er løftet op på det rigtige niveau i CIMT. Så bliver jeg lidt utryg og i tvivl om jeg bliver 

understøttet. Der er de langt væk.    

 

Er arbejdsdelingen klar på dit område mellem klinik, stabsfunktioner på BFH og koncerncentrene?   

Mette Christensen: Ja - klar i forhold til hospitalsafdelinger. Der kommer opgaver som undrer mig, 

hvor Janne placerer en opgave her. Fx  praktikophold fra en skole, adresserne på BFH skal ændres, 

for nu skal der være entydige adresser. Den bliver jeg koblet på og undrer mig. Det er ikke tit at det 

sker.  Beredskabsplan er et tredje eksempel. Nogle af de opgaver er også sjove. 

 

 

 

Gør I noget for at understøtte en klar arbejdsdeling?  

Besvaret. 

  

Ledelse af tværgående samarbejde  

Hvad motiverer eller demotiverer det tværgående samarbejde mellem hospitaler og koncerncentre?  

Mette Christensen: Når man kan se at en opgave skal løses på tværs. Opgaven er styrende. Vi har 

etableret et datakontor i forbindelse med driftsmålstyring hvor alle stabsfunktioner er repræsenteret. 

Det er en murstensløst enhed. Organiseringen har været lidt uklar fordi mange melder ind. Det er 

fordi opgaven er spændende. Der er også opgaver hvor ingen vil være med. Vi skal arbejde mere 

projektorienteret, hvem er ejer, ler, deltagere, milepæle, succeskriterier. Projektorganiseringen kan 

synliggøre samarbejde og vores indsatser. 

Hvad demotiverer? Når det bliver besværligt, alle skal ind over og man ikke kan nå deadlines.  

Samarbejde bliver svært så snart man skal ud af huset. Også ift. regionsgården. Lederne har 

forskellige holdninger og så skal det koordineres. Vi skulle have dansk lungeforening ud, hvor 

sundhedsministeren gerne ville komme. Når sundhedsministeren kommer, så skal regionen ind 

over. Så kommer Sophie Hæstorp og så vil DSR også med. Det er bare nemmere, når man bare skal 

koordinere med sig selv. 

 

Afslutning 

Er der noget vigtigt, vi ikke har talt om?  

Mette Christensen: Når vi formår at koordinere, så stiger arbejdsglæden. Arbejdsglæde ved at være 

med til at løse en opgave sammen – løfte i fællesskab. Som arbejdsform er samarbejde motiverende. 
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Det giver også en god ressourceudnyttelse – hvis vi samarbejder målrettet fx god beskrivelse af 

rammer og ressourceforbrug. God planlægning af samarbejdet fx ved projektorganisering.  

 

 

Bilag 10: Interviewguide med Paul Stefan Hochstrasser og Camilla Preben-Andersen, 

Økonomichef og regnskabschef BFH 
 

Camilla Preben-Andersen (CPA) har været ansat på hospitalet i 2 år. Det er to år hvor der er sket 

rigtig meget, siger hun.  

Stefan Hochstrasser (SH) har været i væsenet altid, siger han.  Ansat i 1980’erne og ansat 25 år på 

BFH. Været økonomichef i flere år. Leder af økonomiafdelingen som består af et økonomi og et 

regnskabskontor, hvor CPA er leder. Der var før en budgetchef, men den stilling er nedlagt i en af 

de utallige sparerunder. 

 

Tema: Generelt om udvikling af administrationen i Region Hovedstaden 

Hovedspørgsmål: Hvad er administrationens væsentligste udfordring?  

SH: Tilbagevendende sparerunder – administrationen på især BFH har været igennem rigtig mange 

sparerunder. Samtidig med at der kommer flere eksterne krav og samtidig med at vi selv stiller 

interne krav om hvad vi vil i forhold til at servicere vores afdelinger med økonomistyring og lave 

datadrevet ledelse. Der er et pres mellem de ressourcer vi har og det vi gerne vil. Det aktuelt set den 

største udfordring. 

CPA: Ja, det er dels det vi gerne vil selv og så det vi bliver mødet med fra Center for Økonomi eller 

hvor det nu er fra.  

SH: Vores egne krav internt på hospitalet handler fx om datadrevet ledelse, hvor vi leverer rigtig 

mange data til afdelingerne ugentligt, månedligt, mange nye data hele tiden. Det er dels de 

regionale driftsmål og de interne driftsmål som vi også gerne vil følge op på. Det er rigtig nyttigt og 

godt, men det er også nye opgaver. Hvis vi havde flere ressourcer, så kunne vores økonomistyring 

godt blive bedre, vi ville gerne kunne bruge mere tid på at udvikle de værktøjer vi har fx 

ledelsesinformation til afdelingerne. Vi ville gerne mere ud til afdelingerne og servicere dem med 

økonomistyring, vi har meget skriftlig kommunikation og sender mange regneark og notater ud. Vi 

har stor glæde af at komme ud og gennemgå økonomien med afdelingerne, det ville vi gerne gøre 

mere af. Det afklarer en masse ting når man holder møde med afdelingerne i stedet for at skrive 

sammen. Det ville også være en sikkerhed for at informationer bliver forstået, at man gennemgår 

dem på møder. Vi har lige gennemført en evaluering af vores økonomistyring, og den var sådan set 

meget positiv. De skriver at de er glade for vores information, de bruger den og det meste er de 

tilfredse med. Men der er også nogen, der ikke bruger den og ikke svarer. Dem vil vi gerne have 

mere fat i.   

 

Hvad er det for krav i møder fra regionalt niveau?  

CPA: der har været en lang proces omkring forskningsområdet. Sagerne på Rigshospitalet og 

Rigsrevisionens gennemgang har affødt nogle nye opgaver hos os fx controlling på 

forskningsprojekter, hvor vi har måske 600. Det er en stor opgave med stikprøvekontroller osv. 

Som vi skal gøre månedsvis. Der er kommet en masse ekstra krav til opfølgning og 

regnskabsmæssige analyser. Der er indført en ny forretningsgang om, hvordan man disponerer 

omkostninger og det har vi brugt meget tid på at brede ud til afdelingerne. Det har efterdønninger, 

og det er jo positivt, at folk gerne vil bruge os og høre om de er på rette vej. Der er kommet opgaver 

ind, hvor procedurer er skærpet. Og, vi er ikke færdige endnu. Regionen har fundet ud af, at det er i 

strid med reglerne, når vi ikke tager overhead af forskningsprojekter. Det er en opgave vi må 
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arbejde på at få implementeret, som også vil give dønninger rigtig mange steder på afdelingerne. 

Det er vores opgave at få indført dette på en fornuftig og ordentlig måde og få kommunikeret om 

det, så de forstår budskabet og vi ikke ender med at komme i opposition til hinanden. Det er ikke en 

vindersag.  

  

 

Hvad er jeres vigtigste opgave?   

CPA: Servicefunktion for afdelingerne. Sikre at tiltag opfattes som nyttige på afdelingerne. Vi er 

også en vagthund – husker afdelingerne på at godkende fakturaer, sende al dokumentation osv. 

Vagthunderollen er at sikre, at vi har et ordentligt regnskab med al dokumentation i orden og at vi 

overholder reglerne.  

Er I mere vagthund end I gerne ville være? CPA: Nej det synes jeg ikke. Det er jo den rolle man har 

i økonomi- og regnskabsfunktionen.  

 

Hvad er koncerncentrenes vigtigste opgave overfor jer? 

SH: Vi synes jo også at de skulle være serviceorgan over for os. Ligesom vi synes at vi skal 

servicere afdelingerne. De har jo også en dobbeltrolle – det kommer an på hvilket center vi taler om 

– CØK har også rollen med at være vagthund og give bevillinger, men også at være et serviceorgan 

overfor os. Det afhænger lidt af, hvad det er for en enhed.  

 

Hvordan er centrene serviceorgan overfor jer? 

SH: CHR servicerer os med lønanvisninger og uddannelsesting, de er ansat til at servicere os og 

afdelingerne som brugere.  

 

Koordination og samarbejde  

Mere koordination og samarbejde mellem hospitaler og koncerncentre – er det et krav I møder?  

CPA: Vi møder ikke krav fra koncerncentrene. Vi arbejder meget sammen med CØK, men møder 

ikke krav derfra. Hvis vi selv synes der er et behov for at koordinere, så byder vi os til. Vi deltager i 

en arbejdsgruppe lige nu, det er det rigtige at gøre at invitere ekspertiserne ind til samarbejde, så 

man kan få løst problemstillingerne. Det synes jeg man skal gøre noget mere af. For mit eget 

vedkommende har vi  månedlige møder i regnskabschefforum som er givtigt. Møderne er initieret 

af CØK, men vi andre kan byde ind, hvis der er noget vi vil tale om. Det er en slags erfa, der giver 

os mulighed for at snakke på tværs. Hvis man får diskuteret nogle emner, så kan man finde ud af, at 

de fx gør noget smart i Psykiatrien. Det kunne være at vi skulle gøre det samme. det er udveksling 

af information, der gør at vi fremstår mere samlede og ensartede. Vores folk møder også folk fra 

andre hospitaler og der ser de at de eksempelvis gøre det anderledes på Amager-Hvidovre. Der er 

nogle steder hvor det er vigtigt at tale sammen. 

Oplever I at ting fra centrene er ukoordinerede? 

SH: Vi taler meget om at indsatser skal være koordinerede hos os selv ift. afdelingerne, at vi ikke 

skal sætte store initiativer i gang samtidig med audits eller samtidig med at udviklingsafdelingen 

kører trivselsmåling osv. I relation til koncernen, så oplever vi ikke at der mangler koordination. Vi 

samarbejder mest med CØK og mærker ikke så meget, hvad de andre centre har gang i. Center for 

Sundhed har også mange sager med økonomi i, men det er de faktisk blevet gode til at koordinere.  

 

Hvad handler koordination om – skal man koordinere alt?  

SH: Vi har et princip om, at vi ikke skal belaste afdelingerne unødigt. På den anden side har vi 

vores årshjul, det er ikke alt vi kan lave om på når vi skal lave budgetter og regnskab. Vi tænker 
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over det. CPA: Stabschefmøderne hver måned skal bidrage til koordinationen. SH: Vi taler med 

hinanden om hvad der er i gang eller skal i gang, så projekter ikke kolliderer.  

 

Hvornår er I afhængige af andre for at kunne løse jeres opgaver? 

 

SH: Vi er fx afhængige af CHR ift. lønanvisning. Vi skal vide, hvis lønnen ikke kører eller hvis der 

er fejl. Og vi er afhængige af refusioner som CHR tager hjem.  Hvis vi ikke får sådanne 

informationer, så kan vi ikke informere  afdelingerne om, at der er fejl i deres styringsgrundlag. Der 

kommer meget information fra CØK. Jeg har i dag fået to bevillinger, hvor jeg skal i gang med at 

finde ud af hvad det handler om. Jeg ved ikke hvad det er for en afdeling, der har søgt pengene her 

på hospitalet. De skal jo helst bruges til det rigtige. Vi er derfor også afhængige af, at vi forstår de 

bevillinger vi får samt styringsændringer osv. Det er sindssygt vigtigt at vi får informationer om 

ændringer fra centrene. Der hvor vi har det største problem er  ift. lønanvisning, kontrol, og 

refusioner, der skal hentes hos kommunerne. Det er noget CHR gør, men det er folk herude, der 

mangler pengene, og der mangler information om CHR har søgt. Der er et kommunikationsgab.  

Er der noget galt med arbejdsdelingen?  

SH: Ja, og så er det der med elfenbenstårnet. Forstår man, når man sidder i en central enhed, hvor 

vigtigt det er, at vi får at vide at der var en fejl i lønanvisningen i sidste måned. Nu har vi sendt 

ledelsesinformation ud til samtlige afdelinger, og så viste det sig, at der var fejl i det.  

CPA: Det samme gælder information fra CØK, hvor vi er afhængige af at vide, hvis der er en fejl. 

Eller begynder vi jo selv at sidde og undersøge, hvad der er galt. Et andet eksempel er projekter 

som centrene initierer og vi bagefter skal implementere, der er det vigtigt at vi får informationer 

om, hvad fremdriften er på projektet. Og bliver hørt ift. implementering af projektet om hvad der 

kunne være den mest hensigtsmæssige måde, for at det skal passe ind i virkeligheden. Man kommer 

langt væk fra virkeligheden, når man sidder i et koncerncenter i forhold til at få jord under neglene. 

Her er information vigtigt.  

 

Er det sådan arbejdsdelingen bør være – at centrene sætter rammerne og I omsætter? 

 

CPA: Det er ikke altid sådan virkeligheden er. Det er nogle gange nødvendigt, at centrene sikre at vi 

kommer i mål. Vi vil gerne bidrage, fordi vi har noget erfaring fra den virkelige verden, som er 

vigtig i beslutningen om vi går den ene eller anden vej.   

 

Drukner I nogle gange i kommunikation? SH og CPA: Næ. SH: i min stilling drukner man – jeg ser 

mødesager til direktørkredsen osv., der er meget, der går igen. Sagen om driftsmålsstyring tog et år 

og der læse vi de samme lange notater flere gange. Er der meget der ikke er relevant? SH: Det er 

svært at vurdere, hvad der er relevant, men jeg modtager nok lidt for meget, der ikke er relevant.  

 

 

 

Hvorfor er tværgående koordination svært?  

SH: vores afdelinger vil have samme kritikpunkter overfor os som vi har overfor koncerncentrene. 

Der er dobbelte roller og manglende forståelse overfor vores afdelingers behov for information. Det 

er vel nærmest et vilkår mellem de organisatoriske niveauer i organisationen, hvordan sikre man at 

den rigtige information bliver givet videre. Vi kommunikerer rigtig meget til vores afdelinger. 

Eksempelvis den evaluering af økonomiinformationen. Vi vidste ikke om de brugte den eller om det 

ryger direkte i spamfilteret. Vi bruger meget tid uden at vurdere om afdelingerne bruger det vi 

skriver.  
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CPA: Vi prøver at vurdere relevans og vigtighed og hvem der skal have hvilken information.  

 

Hvad er det for et problem som samarbejde og koordination skal løse?  

- 

 

Rolle, funktion og arbejdsdeling  

Hvad er din enheds rolle i forhold til koncerncentrene og ift. klinikken på BFH?  

Har jeres rolle ændret sig: SH: Ja, Driftsmålstyring, tavlemøder, det at der er kontaktdirektører i 

direktionen, der holder tavlemøder med afdelingerne hver 14. Dag, det gør kommunikationen med 

afdelingerne anerledes. Der kommer flere beskeder fra direktørerne – kan I ikke lige gøre det og det 

og undersøge det og det. CPA: Regnskabsfunktionen har nok ikke ændret sig bortset fra de nye 

regler for omkostningsdisponering har ændret noget. 

Er ændringerne til det bedre? 

SH: Ja, det synes jeg. Det har målrettet vores service mere. Det har medført at afdelingerne bruger 

de data de får mere. Det har gjort kommunikationen relevant.   

Har det nogle ulemper: SH: der kommer flere bestillinger, ikke meningsløse, men direktionen er 

kommet tættere på afdelingerne med tavlemøderne og datadrevet ledelse. Hvis de har siddet i et 

elfenbenstårn, så er de i hvert fald kommet ud af det.  

 

Er arbejdsdelingen klar på dit område mellem klinik, stabsfunktioner på BFH og koncerncentrene?   

CPA: Ja, i stor udstrækning. Man kan så spørge sig selv om den altid er hensigtsmæssigt.  

Er den det?  

CPA: Når man fx er afhængig af at få svar om helt lavpraktiske ting fra CØK og ikke lige får svaret 

med det samme, så kan man tænke sig at vende tilbage til gamle dage , hvor vi selv kunne trykke på 

knappen og lave betalingen ud af banken. Nu kan vi komme et skridt. Hvis man tager de store 

briller på, så kan det måske godt give mening at samle sådan nogle funktioner, det skal jeg ikke 

kunne sige. Det er svært at se meningen, når man skal vente 2-3 dage for at få svar. Det er lang tid 

for et bogholderi.  

SH: jeg sidder at tænker på vedr. De centre man dannede senest, altså CIMT og CHR…det 

hospitalerne føler det er, at de fik ressourcerne med, men nogle af opgaverne har det med at drive 

tilbage igen uden at der følger ressourcer med. Eksempel fra vores personaleafdeling…vi har 

overtaget opgaven med Kursusportalen, men vi har afleveret ressourcerne til det. Kontrol med 

lønanvisning bruger vi mange ressourcer på. Det burde CHR lave. Man får den mistanke, at 

centrene også er pressede og så sender de flere ting ud i organisationen.  

 

Er arbejdsdelingen kunstig? SH: Jeg synes ikke man skulle have lavet CHR og have flyttet 

lønfunktionerne ud af hospitalerne. Der mangler den tætte konneks mellem vores HR-enhed, 

lønkontoret og afdelingerne - og os der laver lønbudgetter og lønkontrol. Det er ikke optimalt. det 

har været centraliseret nogle og så decentraliserer man på et tidspunkt, pendulet svinger, det er 

sådan det går. 

 

CPA: vi har en lang række ændringsønsker til vores økonomisystem, hvor vi oplever at vi ikke kan 

få noget nyt igennem. Der er flere ting, der ville være gode at få implementeret, men hvem er det, 

der prioriterer, når vi har nogle penge til at udvikle på vores økonomisystem. Hvem er det, der tager 

beslutningen om hvad der er vigtigt. Mere samarbejde her kunne være godt. Det kan jo være at 

vores ændringsønsker ikke var så krævende. Anderkendelse af at der sidder mennesker omkring 

som forstår hvad der foregår. Inddrag dem noget mere. Det ville blive opfattet rigtig positivt. 
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Anderkendelse af kompetencer og viden, at vi går efter de fælles løsninger, så det ikke bliver så 

meget dem og os. Det bliver det nogen gange, hvor vi oplever at vi sidder og mundhugges, og så 

tænker man hvorfor gør vi egentlig det. Vi burde have det samme mål at arbejde efter. Tonen er lidt 

hård og jo mere presset stiger jo hårdere bliver den. Det gør måske også at man ikke ser skoven for 

bare træer – den udstrakte hånd – der kunne hjælpe til at vi arbejder på en anden måde.  

 

Smider I opgaver videre til afdelingerne? SH: det siger de, at vi gør. Kræftpakker, hjertepakker og 

udredningsret er krav  som man skal leve op til. Det giver  en masse bureaukrati og registrering som 

de bruger tid på. De synes at der kommer administrative opgaver til. Det er ikke opgaver som lå her, 

men nye ting, der er kommer til. CPA: de oplever også øget dokumentation ift. 

omkostningsdisponering. Det er en ny ting. Noget af det er bare et vilkår.  

Er der kommet flere krav? Ja, på regnskabsområdet, akkreditering.  

 

Gør I noget for at understøtte en klar arbejdsdeling?  

Besvaret.  

  

Ledelse af tværgående samarbejde  

Hvad motiverer eller demotiverer det tværgående samarbejde mellem hospitaler og koncerncentre?  

SH: Vi har et rigtig godt samarbejde med afdelingerne, vi har en god økonomistyringskultur, de har 

forståelse for at vi skal styre økonomien og holde budgetterne. Det der kan være demotiverende er 

de få eksempler hvor det ikke fungerer, hvor folk ikke styrer økonomien, det er heldigvis få. Har I 

fælles mål? Ja man skal overholde budgetter. Ellers resulterer det i spareplaner. De hader vores 

årlige spareplaner, men de accepterer de vilkår der er.  

CPA: Der er en god kultur på hospitalet – der bliver taget imod nye krav. 

 

Ift. koncerncentrene. Hvad skal der til for at skabe et bedre samarbejde mellem jer og 

koncerncentrene?  SH: Åben kommunikation, det er dybt demotiverende, når vi ikke får den 

information vi har brug for.  

CPA: Anerkendelse af at der sidder folk rundt omkring, der ved, hvad de laver. Det er 

demotiverende at løbe panden mod en mur og få at vide at sådan skal I gøre det. Mine folk vil gerne 

vide hvorfor og forstå det. Det handler om en anerkendelse af at der nu er opbygget rigtig mange 

gode kompetencer også i vores nye økonomisystem. Anerkendelse af at det der sker er godt indtil 

det modsatte er bevist. Vi blev mødt af vores nye revision – og jeg ved ikke hvad de havde fået at 

vide fra Hillerød – men de var meget korte for hovedet og mistroiske ift. hvad et nu var for en biks 

de var kommet ud til. Så oplevede de faktisk at det fungerede godt og at vi havde styr på det. Det 

var så først at da vi havde besøg igen at vi oplevede et helt andet samarbejde end det var før.  

Er der mistillid? CPA: det er et stærkt ord. SH: Det er når man møder elfenbenstårnet. CPA: vi er 

meget faglige mennesker og vil gerne levere godt og giver ikke op. Hvis vi får at vide at vi skal 

gøre noget, så vil vi gerne gøre det rigtigt. Det er motiverende at forstå hvorfor man skal gøre noget. 

Det handler om gensidig respekt for at vi løser vores opgaver som vi skal.  

Har vi et fælles mål? Løsningsmetoderne og den måde vi implementerer på…der kunne vi blive 

bedre til at eksekvere fælles mål. Ekspertisen på økonomisystemet er flyttet herud, vi har siddet 2 år 

og nørklet med det. Vi bryder os ikke så meget om jeg alene vide tilgangen. Da det hele startede 

vidste ingen noget og der var vi afhængige af styring. Vi er klogere end de er i dag. SH: CØKs rolle 

har ændret sig her uden at de har opdaget det.  

CPA: jeg har så sent som i går sent en mail til Hillerød og skrevet at hvis I er så travle og har brug 

for hjælp til alle de mange projekter som vi skal have implementeret snart, så bidrager vi gerne med 

løsningsmodeller. Det ville være super hvis vi kunne få lidt mere konstruktivt samarbejde her. Det 
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er lidt mere på græsrodsbasis, at de får øjnene op for os, at en person spørger om vi lige kunne være 

med.   

  

 

 

Afslutning 

Er der noget vigtigt, vi ikke har talt om?  

SH: Det skal gå hurtigt når kravene opstår. Hvis det  går for langsomt hos centrene, så er vi nødt til 

at gøre det selv.  

 

 

Bilag 11: Interview med en enhedschef i koncerncentrene: Anne Skriver Andersen, Center for 

Sundhed 

Chef for enhed med 15 medarbejdere. Beskæftiger sig med overordnet planlægning for hospitalerne 

ift. organisering /placering af specialer. Har været i regionen i 8 år og været chef for enheden i 5 år. 
 

Generelt om udvikling af koncerncentrene 

Hvad er koncerncentrenes væsentligste udfordring? 

Fokus på at få implementeret de initiativer, der bliver sat i gang. Handler også om at få sorteret fra 

og implementere i bund. Der kommer utrolig meget fra regionens politikere og fra nationalt niveau. 

Vi skal være filter. Det kræver prioritering og udfordringen er, at vi skal prioritere op imod 

hinanden i enheder og centre. Det er dog ofte den politiske dagsorden der bliver styrende.  

 

Hvad er koncerncentrenes vigtigste opgave?  

Brobygger mellem regionsrådet og hospitaler samt koncerndirektion og hospitaler. Udvikle og 

udfordre for at gennemføre politiske dagsordener både regionsrådet og nationalt. Oplever dobbelte 

krav, da der dels er krav fra regionsrådet om driftsmål og strategi og dels kommer meget fra fx 

Sundhedsministeriet, som skal gennemføres. Det handler om nationale mål fx udredningsret som vi 

også skal hjælpe hospitalerne med at gennemføre. Vi skal udfordre hospitalerne på at løsningerne 

ikke bliver de samme som altid. Eksempel er kræfttal og gennemførelsestid, hvor vi ikke når i mål 

så må vi udfordre via at bede om redegørelser fra hospitalerne. Centrene skal hjælpe og understøtte 

ved at tage mere ansvar for implementering. En del af koncerntankegangen og i kraft af at vi er 

færre hospitaler. Der er sket en centralisering af den initiale implementeringskraft. Det er direktion 

og politikere der ønsker centralisering og ensartethed. Vi har ingen hensigt om at ikke tage over, 

hospitalerne har et selvstændigt ansvar for driftsudviklingsrummet som det er beskrevet i 

ledelsesregulativet. 

 

Koordination og samarbejde – hvad tænker du, når du hører de ord? 

Det er det samme jeg siger. Det er det jeg taler om, når jeg taler om at understøtte implementering. 

Politikerne kan ikke holde til, at behandlingsforløb er forskellige fra hospital til hospital. 

Patienterne skal have det samme tilbud. Mere koordination og samarbejde er en ekstra opgave, der 

er kommet til.  

 

 

 

Hvad er det for et problem som samarbejde og koordination skal løse? 
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Implementering af egne politiske beslutninger. Hele det enstrengede visiterede akutsystem eller 

1813 er et godt eksempel på en implementering som vi ikke fik fuldstændigt taget hånd om. Noget 

af det skulle de bare klare lokalt. Vi skal over de næste fire år bruge 300 mio. kr. til kræftområdet. 

Vi kan godt sende penge ud i systemet , men om to år begynder Sundhedsministeriet at spørge os, 

hvad vi bruger pengene til, hvad effekten er og hvor mange ekstra patienter vi har fået igennem. 

Derfor er vi nødt til at have ret meget styr på, hvad pengene bliver brugt til. Det er en meget tættere 

styring end vi har været vant til.  

Hvad ville der ske hvis I bare sendte pengene ud? Det er ikke styringsdelen, der er interessant og 

det ville være godt med den tilstrækkelige tillid i systemet til at vi kunne det.  Vi vil helst 

samarbejde om, hvordan det giver bedst mening at bruge pengene. Selv om vi kontrollerer, så er vi 

jo på samme hold.  Det er en af vores og hospitalernes udfordringer at se at vi er på samme hold.  

Vi forsøger at italesætte samarbejdet og har også somme tider diskussioner ift. politiske udvalg om, 

hvilken grad af styring der er den rigtige, så rammer ikke bliver hæmmende for den udvikling 

hospitalerne er i gang med. Men vi er en politiske styret organisation. Vi forsøger at involvere 

hospitalerne i arbejdet med det politiske, og forsøger at få hospitalerne til at forstå, hvad politikerne 

vil. 

 

Rolle og funktion 

Har din enheds rolle og funktion ændret sig efter I er blevet et koncerncenter? 

Ja, rollen har ændret sig, men ikke pga. at vi er blevet et center. Vi har fået flere opgaver, hvor 

mange penge skal fordeles ud og opfølgning. Vi har fået større politisk fokus. Flere politisk 

initierede opgaver, hvor de beder om oplæg og lignende. Eksempler: strategi for palliation, 

medicinsk handleplan, analyser. Der er fokus på den hardcore strukturelle del nu, hvor der måske 

før har været mere fokus på kvalitet.  

 

Hvad er din enheds rolle i forhold til hospitalerne? 

Rollen ift. hospitalerne har ikke ændret sig. Hospitalsdirektørerne efterspørger ensartet koordinering 

i centrene og bliver nærmest overraskede over at vi faktisk taler med Center for Økonomi. Jeg 

synes, at vi hele tiden har haft en tæt koordinering med hospitalerne. Hvad mener du om holdningen 

om at centrene har distanceret sig fra hospitalerne? Måske havde centrene nok i sig selv i starten. Vi 

er nødt til at have en ret tæt dialog med hospitalerne. Vi skal dog reflektere over sådanne holdninger 

og se om noget kan gøres bedre. 

 

 

Arbejdsdeling og koordination 

Er arbejdsdelingen klar på dit område?   

Klar arbejdsdeling mellem os og hospitaler. Ikke altid klar mellem centrene – især mellem os og 

CØK men ikke nogen stor udfordring. I forhold til hospitalernes stabsfunktioner, så står CSU for 

det strategiske og hospitalerne for implementeringen. Det er hospitalsdirektionerne og derved 

stabsfunktionerne som er indgangen til hospitalet – det er dem vi har dialogen med og dem, der 

melder tilbage til os. Vi har en arbejdsgruppe med plancheferne, hvor vi prøver at se planlægning 

på tværs af regionen. Det er svært. Det vil gavne begge parter, hvis vi var bedre til det. Vi har brug 

for input fra hospitalerne, fordi vi ikke er den del af den kliniske hverdag. 

 

Hvordan håndterer I arbejdsdeling?  

- 
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Hvad handler koordination om?  

- Er der forskel på behovet for koordination på tværs af centre og koordination mellem jer og 

hospitalerne? 

- I forhold til hvilke opgaver og problematikker er du og din enhed afhængige af, at 

samarbejde med hospitalerne? 

- 

 

Hvorfor er tværgående koordination svært? 

- Hvilke løsningsmetoder bruger I for at kompensere? 

- Møder I modstand ift. jeres løsningsmetoder? 

- Hvornår ved man at koordinationen er lykkes? 

I forhold til hospitalerne så handler det om hvad man har fokus på. Vi har et politisk fokus, er her 

for at drive en region. Hospitalerne er til for at drive et hospital. Her er det politiske ikke vigtigt, det 

handler om bundlinje, arbejdsmiljø og at få behandlet patienterne. Der er mange politikerspørgsmål 

– og forskellige opfattelser af, hvor meget tid man skal bruge på det. Vi er underlagt mange 

forskellige styringsregimer og man vælger nok dem, der er vigtigst for en selv – ellers bliver det 

uoverskueligt. Centrene kan hjælpe fx ved at varetage hospitalernes interesser på nationalt plan.  

Vi kunne hjælpe os selv med at få den faglige udvikling tænkt ind i en strategisk sammenhæng. Det 

handler fx om, når vi udpeger fagpersoner til at varetage regionens interesser i Danske Regioner fx 

ift. opfølgningsprogrammer på kræftområdet. At varetage regionens interesser handler også om at 

tænke på, hvad det kræver at implementere det program man har givet sit faglige input til.  

Politik, faglig udvikling og strategi skal kobles. 

 

Ledelse af tværgående samarbejde 

Hvad motiverer eller demotiverer det tværgående samarbejde mellem koncerncentre og hospitaler 

(og mellem centre) 

Centrene er forskellig i konstruktion – centrene arbejder ikke på samme måde – hvis der går for 

meget diskussion i, hvem har opgaven i stedet for at komme i gang med at løse den. Der går 

ressourcediskussion i den i hver enhed. Vi er nødt til at kunne udnytte ressourcerne bedre på tværs. 

Godkendelsesprocedurerne er tunge. Tænk mere projekttankegang. Vi har aldrig været gode til 

matrixorganisering. Her taler jeg ikke om at bruge mere tid på projektstyring som fx 

porteføljestyring. Der er behov for at sætte en person i spidsen for projektet som kan råde over 

ressourcer (belært af 1813, hvor CSU havde et koordinationsansvar, men ikke ledelsesret over 

ressourcer). Handler også om at udnytte de sparsomme chefressourcer.  

 

Hospitalerne kan synes det er demotiverende med de meget korte frister vi giver dem – her skal vi 

måske også blive bedre til at sige nej en gang i mellem.  

 

Afslutning 

Er der noget vi ikke har talt om?  

- 

 

 

Bilag 12: Interview med en enhedschef i koncerncentrene: Søren Helsted, enhedschef i Center 

for Økonomi 
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Søren Helsted var med i regionen fra start pr. 1. januar 2007. Kommer fra det tidligere H:S.  

 

Generelt om udvikling af koncerncentrene 

Hvad er koncerncentrenes væsentligste udfordring? 

De mange store udviklingsprojekter, der er i gang fx sundhedsplatformen (SP) og byggerierne samt 

den alminidelige udfordring med at effektivisere. Skal man effektivisere på den gamle måde ved at 

finde besparelser på hospitalerne eller skal vi sammen finde få vigtige nedslagspunkter. Det er en 

katastrofe, hvis SP ikke kommer i drift på den rigtige måde. Når så SP er i drift, så skal vi have fat i 

gevinsterne. Det er en udfordring at få det til at ske. Nogle funktionaliteter er lettere at gennemskue 

end andre.  

 

Hvorfor svært? Der er lette gevinster, men også gevinster, der er lidt sværere at se. 

Hospitalsbyggerierne, hvor en femtedel af bygningsmassen fornys. Her skal gevinsterne også 

hentes. For begge aktiviteter skal der ske en omstilling. Hvor meget fokus har vi egentlig på nye 

arbejdsgange, flytteudgiften, at flytte fra det gamle til det nye? 

 

Vi har en opgave med at kigge på om byggerierne går som de skal. Andre skal være med i 

processen og sørge for at hjælpe med omstillingen.  

 

Skal I arbejde på en anden måde? Ja, skal man gribe det an som et generelt projekt, eller skal man 

gribe fat i et hospital ad gangen og øve sig på det, der kommer først. Vi vælger nok det sidste. Det 

handler om at få afsat tilstrækkeligt med budgetter. I 2018 kommer det store brag ift. 

Rigshospitalet. Der er noget tid endnu. Ift. SP skal der indkøbes apparatur og noget systemmæssigt 

skal på plads, hvilket koster penge. Vi bliver udfordret fordi det ikke bare er business as usual, hvor 

vi hvert forår laver en liste over, hvad ting koster. Det her er nye ting som vi ikke ved så meget om. 

Medicin udfordrer os også – det er en mere klassisk problemstilling. 

 

Hvilke løsningsmetoder skal til? Organisering. Der skal dedikeres ressourcer, laves 

projektorganisering. Graden af styring afhænger af, hvordan det går. Det har vi set ifm SP – hvad 

gør man med produktivitetsnedgang i implementeringsperioden – skal vi hjælpe med det?  Vi er 

styringsmæssigt nødt til at dele sol og vind lige, skabe de ydre rammer for at tingene kan ske, vi 

skal ikke i detaljen, det egner vi os ikke til. Det gælder om at undgå at dykke ned.  

 

Det skal helst virke, når det kommer – det er det ene spor vi skal hjælpe med. Det andet spor er at 

fiske gevinster ud af de nye initiativer.  

 

 

 

Hvad er koncerncentrenes vigtigste opgave ift. hospitalerne?  

Finde den rette balance mellem lokal fleksibilitet og detailstyring. Man skal blande sig, når det ikke 

længere er fair.  Budgetvilkår skal være ensartede. Rammer skal reguleres, hvis aktiviteten ændrer 

sig. Bortset fra hvis man selv er skyld i at noget skrider, så må man selv arbejde med det. 

Udviklingsprojekter der belaster meget – her skal vi undgå ulighed. Somme tider er budgetvilkår 

ens og så opstår der alligevel forskelle. Det kan skyldes forskellig type ledelse osv. 

 

Koordination og samarbejde – hvad tænker du, når du hører de ord? 
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- 

 

Hvad er det for et problem som samarbejde og koordination skal løse? 

- mellem centre, mellem centre og hospitaler  

- hvem italesætter det som et problem 

- er det et styringsproblem, effektivitetsproblem osv.? 

En lidt letkøbt ambition om standardløsninger. Vi selv og hospitalerne siger, at det må være bedre, 

hvis vi gør det ens. Hospitalerne kommer med ønsker om standarder, der er rigtig svære at gøre ens. 

Den type opgaver bliver ofte placeret hos os - og er det nu optimalt? Ensartethed er ikke altid 

effektivt. Det kan være svært at finde den balancen om den effektive ensartede løsning. For meget 

standardisering giver et rigidt system og går ud over kreativiteten. Forskelligheden giver kreative 

løsninger. Et eksempel er ens sengestuer på hospitalerne. Den gode sengestue – er der et rigtigt svar 

på det? Patienter kan være forskellige, forskellige behov. En standardløsning vil være ok for nogen, 

men ikke for andre. Der er på den anden side udviklingsomkostninger ved at opfinde den dybe 

tallerken hver gang. Det kræver ressourcer.  

Der kan være fordele ved at overlade udviklingen til hospitalerne selv, så de finder de løsninger, der 

passer til deres driftssituation. Hvis vi alternativt skulle køre udviklingen centralt, så mister man 

måske ejerskabet og den gode driftsimplementering. 

 

Hvem efterspørger ensartethed? Vi har meget med standarder – fokus og forenkling betyder, at vi 

skal være mere ens, at vi skal agere ledelsesmæssigt ud fra få parametre. Der er dog brug for 

fleksibilitet til at kunne agere anderledes, hvis behovet er der. Vi har længe manglet overblik som vi 

nu forsøger at afhjælpe vha. udvikling og generering af data til driftsmålene. Vi skal samtidig ikke 

låse os for meget fast på bestemte dataoverblik.  

 

Center for ejendomsdrift er etableret – det er godt at nogen ser på det centralt. Det er et eksempel 

hvor det må forventes at være mere effektivt at samle pengene hos en person der prioriterer samlet 

set. Men den nærmere afgrænsning af centraliseringen vil indebære en afvejning af fordele og 

ulemper. Det giver overblik og god mening, men vi kommer nok til at skulle finde flere penge til 

vedligehold på sigt pga. det overblik.  

 

På økonomiområdet har vi nu det samme økonomisystem (før havde regionen 5 forskellige), så nu 

har vi sådan set indsigt i ressourceforbruget på tværs, hvis vi ville kunne fx regnskabsmedarbejdere 

på BFH sagtens løse bogholderiopgaver for HVH. Kontoplaner kunne dog sikkert standardiseres 

mere for at lette overblik og skabe mulighed for at udnytte personaleressourcerne bedre. Her giver 

standardisering mening – dette er et område, hvor det er fjollet, at vi ikke gør tingene ens og der vil 

være basis for yderligere centralisering af regnskabsopgaver.  

 

Rolle og funktion 

Har din enheds rolle og funktion ændret sig efter I er blevet et koncerncenter? 

Ja, økonomi og byggestyring er slået sammen. Det har givet stor mening. Vi har mere samarbejde, 

men en matrix organisering er vi ikke endnu. Men vi er mere i synk og arbejder meget mere 

sammen også ledelsesmæssigt. 

Jeg synes, at vi har været vant til at samarbejde med de andre centre – isæt CSU. Centerdirektørerne 

samarbejder mere efter centerdannelsen – det er nemmere for centerdirektørerne at rejse 

diskussioner om noget der ikke fungerer. Centrene er blevet mere koordinerede.  
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Hvad er din enheds rolle i forhold til hospitalerne? 

Driftsøkonomi – her er vi internt mere koordinerede og det smitter af på samarbejdet med 

hospitalerne. Jeg har været vant til at varetage ”Arms length” rollen  –  og praktiseret ”hold jer fra 

det i ikke har forstand på”. Det har ikke ændret sig. Vi arbejder ud fra en holdning om at der er et 

rimeligt dispositionsansvar og fleksibilitet for hospitalerne, dvs. dem der skal klare de svære 

tilpasninger og køre aktiviteterne i sidste ende. 

 

 

Arbejdsdeling og koordination 

Er arbejdsdelingen klar på dit område?   

Rollen er veldefineret som følge af arms-længdeprincippet. Hospitalerne står for drift, og skal 

overholde veldefinerede regler. Det lokale budgetansvar er forankret klart. Somme tider kommer 

hospitalerne og beder om penge – men det ligger i sagens natur at de skal banke på her. Der er en 

efterspørgsel efter standardisering fra hospitalernes side især ifm byggeprojekterne. Ønske om at vi 

sætter os for bordenden og bestemmer hvordan det skal være.  

Der kan på den anden side også være diskussioner om effektiviseringsstrategi – det vil hospitalerne 

hellere selv tage sig af.  

 

Hvordan håndterer I arbejdsdeling?  

Forum for økonomichefer – her taler vi om udvikling i rammevilkår. I forummet appellerer vi til 

helhedstænkning. Vi taler om, hvad der sker hos os hver især i banken efter kl. 3. Det er en 

mulighed for gensidig udveksling af udfordringer.  

 

Ift. arbejdsdeling, så er det økonomiske område en klassiker med nogenlunde klar arbejdsdeling 

synes jeg – fx i koncerncentrene. Andre områder kan det være mere uklart med arbejdsdelingen. I 

udviklingsverdensrummet, hvor der er tale om noget nyt – her kan arbejdsdelingen blive sat mere til 

diskussion. 

 

Hvad handler koordination om? Skal man koordinere alt? 

- Er der forskel på behovet for koordination på tværs af centre og koordination mellem jer og 

hospitalerne? 

- I forhold til hvilke opgaver og problematikker er du og din enhed afhængige af, at 

samarbejde med hospitalerne? 

Vi er afhængige af at samarbejde, når vi skal løse imperfektioner. Koordination skal til i feltet hvor 

man bliver for firkantet - hvor standarden kommer til kort. Her skal vi være opmærksomme og tage 

dialogen. Data kan afhjælpe disse situationer, men hvis data heller ikke rækker, så skal der noget 

andet til. Det drejer sig om hospitalsbehandling – hvilket er en kompliceret størrelse. Vi er langt 

fremme ift. data, hvor vi bl.a. i dag kan vurdere patienttyngde meget bedre. Vi er dog nødt til at tale 

sammen om, hvor langt vi skal gå, hvornår skal vi stoppe debatten. Det handler om en vurdering af 

nytteforbedring ved yderligere udvikling af standardsystemet set ift. ressourceforbruget ved 

forbedringsarbejdet. Det er forskellige vurderinger i hver enkelt situation. Vi skal samtidig hele 

tiden være opmærksomme på at udnytte udviklingen bedre ved ikke at blive for låste.  

 

 

Hvorfor er tværgående koordination svært? 

- Hvilke løsningsmetoder bruger I for at sikre koordination? 
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- Møder I modstand ift. jeres løsningsmetoder? 

- Hvornår ved man at koordinationen er lykkes? 

-  

 

Ledelse af tværgående samarbejde 

Hvad motiverer eller demotiverer det tværgående samarbejde mellem koncerncentre og hospitaler 

(og mellem centre) 

Det er motiverende, når tingene går op i en højere enhed – hvor man overkommer mere sammen. 

Hvor vi ikke bruger for lang tid på at diskutere, hvad opgaven er. Det er demotiverende, når nogen 

tænker mere på egen nytte frem for på helheden.  Vi er blevet bedre til at tænke i helhed. Krisen i 

2009 og 2010 gjorde at vi var nødt til at stå mere sammen i regionen. Fokus og forenkling er et 

velvalgt slogan ift. at fremme den helhedsorienterede indsats. 

 

Afslutning 

Er der noget vi ikke har talt om?  

Det er svært når opgaverne i koncerncentrene har forskellige dimensioner – fx regional udvikling 

og den grønne dagsorden. Hvad skal prioriteres højest af de forskellige dagsordener? 

 

 


