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Executive summary  

This thesis addresses the topic of cross-sectorial cooperation in the Danish healthcare system. 

Through a case study of a project about strategic healthcare management of the ‘near’ 

healthcare sector in Region Midtjylland, the thesis investigates how cross-sectorial 

cooperation can take new forms through the emergence and stabilisation of a network system. 

A system that we find has the ability to fill the organisational gap between the sectors. 

The analyses are framed by Niklas Luhmann’s Systems Theory. In this constructivist 

perspective the social is contingent, which indicates that whatever organisations do to solve 

existing problems, it raises new questions. This perception serves as the outset for the study 

of cross-sectorial cooperation. The analyses are empirically based on field observations, 

interviews and documents.  

Our analyses show how a discrepancy between the conditions for and the semantics of cross-

sectorial cooperation gives room for organisational change. It is within this context, the 

project in Region Midtjylland is to be found. By developing cross-sectorial relations as well 

as new models for treatment, the organisations create a third order system that enables them 

to engage in decision making, which exceeds organisational boundaries, while the 

participants still remain independent organisations. Thereby, the third order system thus 

offers flexible ways of cross-sectorial collaboration. However, the project finds itself in a 

range of conflicting expectations of cooperation and is limited by the present procedures and 

organisation of the healthcare sector. Thus, responsibility concerns arise and third order 

solutions are threatened by organisational boundaries and separation of tasks and 

responsibility.  

We conclude that third order network systems can be an answer to the organisational 

difficulties in co-operation. The issue is, however, not to make strategies for maintaining 

responsibility boundaries, but rather to create space for joint decision making.  

The contribution of this thesis is twofold; we present new knowledge about network-based 

cooperation in the ‘near’ healthcare sector across municipalities, hospitals and general 

practitioners. At the same time the thesis further develops the concept of third order systems 

by applying it to a new empirical context.  
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Kapitel 1: Indledning 

Denne afhandling handler om et projekt, der vil bryde rammerne for samarbejde i 

sundhedsvæsenet. Projektet hedder Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen, 

og det finder sted i Randersklyngen i Region Midtjylland. I projektet samles klyngens 

kommuner, hospital og praktiserende læger over en toårig periode for at udvikle det nære 

sundhedsvæsen gennem nye samarbejdsmodeller og relationsopbygning.  

Gennem en systemteoretisk analyse viser denne afhandling, at projektet placerer sig i et 

spænd af modsatrettede forventninger til samarbejde. Derfor spørger vi undrende til 

projektets mulighedsbetingelser. 

Afhandlingen finder, at projektet kan iagttages som en særlig form for netværksorganisering 

af det nære sundhedsvæsen på 3. orden. Det er en systemform, som muliggør, at 

organisationerne kan indgå i et fællesskab, hvor der træffes beslutninger, som overskrider 

organisationsgrænserne. Vi ser også, hvordan 3. ordens systemet gennem relationer tilbyder 

hurtige og fleksible beslutningspræmisser, der understøtter det tværsektorielle samarbejde. 

Men projektet møder også udfordringer, og det begrænses af det øvrige sundhedsvæsens 

procedurer og organisering. I udviklingen af det nære sundhedsvæsen opstår der desuden 

ansvarsproblemer, og løsningerne trues derfor af velkendte gamle stafetløsninger. 

Vi konkluderer, at netværksdannelse på 3. orden kan blive et svar på det organisatoriske 

tomrum, der findes mellem sundhedsvæsenets organisationer. Men succesen afhænger af, om 

der kan skabes rum for fælles beslutningstagen. 

 

God læselyst! 
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1.1 Problemfelt 

”Der er brug for nye løsninger, når det gælder de borgere, vi er fælles om. Der er tale om 

borgere, som både har deres gang i det kommunale og det regionale sundhedsvæsen, og som 

kræver en særlig koordineret indsats: De ældre medicinske patienter, kronikere og multisyge, 

samt personer med en psykisk sygdom.” (KL 2012b) 

Sådan udtalte Bent Hansen, formand for Danske Regioner, i forbindelse med regionernes og 

KLs
1
 SundhedsCamp 2012. Ordene rammer lige ned i denne afhandling, som handler om 

organiseringen af samarbejdet mellem sundhedsvæsenets sektorer. Udgangspunktet er, at 

landets regioner, kommuner og praktiserende læger i disse år står over for at skulle finde 

løsninger på en række udfordringer, der angriber den eksisterende velfærdsmodel på 

sundhedsområdet. Årsagen er, at sundhedsvæsenet er fanget i et krydspres mellem udbud og 

efterspørgsel: Efterspørgslen på sundhedsydelser ændrer sig, idet Danmark får flere ældre og 

flere kronikere, særligt på grund af den større udbredelse af livsstilssygdomme. På 

udbudssiden er vi vidne til besparelser og nulvækst i den offentlige sektor, flere 

specialiserede ydelser, faldende udbud af kvalificeret arbejdskraft og ikke mindst manglende 

viden om, hvad der skaber mest værdi for pengene (DI 2012 & Mandag Morgen 2011). 

En del af løsningen på ovenstående problematik findes i udviklingen af det nære 

sundhedsvæsen. Det handler om at blive bedre til at tage sig af Fru Hansen, inden hun bliver 

indlagt på hospitalet, og samtidig sikre, at Fru Hansen hurtigere kan blive udskrevet, kommer 

hjem til videre behandling, rehabilitering og pleje. Det er både billigere for 

samfundsøkonomien og bedre for Fru Hansen. Alle er således enige om, at der skal findes 

nye løsninger, som baserer sig på nyt samarbejde mellem hospitaler, kommuner og 

praktiserende læger. Styrkelse af samarbejdet på tværs af sektorerne er imidlertid ikke et nyt 

eller uproblematisk emne. Man har talt om problemerne i mange år, og manglende 

sammenhæng med gråzoner og kassetænkning kan således langt fra undskyldes som en 

børnesygdom. Det har nærmere udviklet sig til en kronisk tilstand i det danske 

sundhedsvæsen (Krasnik et al 2006). Selvom samarbejdet nu retter sig mod udviklingen af 

det nære sundhedsvæsen, er der således ingen naiv tro på, at samarbejdet kan forløbe 

smertefrit. 

                                                 
1
 Kommunernes Landsforening 
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Det nære sundhedsvæsen nyder stor opmærksomhed på den politiske dagsorden. I december 

2012 afholdte KL og Danske Regioner således i fællesskab en SundhedsCamp for 70 

politikere og topledere i sundhedsvæsenet. Forud for campen har organisationerne tidligere i 

2012 udgivet hvert deres politiske udspil til fremtidens sundhedsvæsen, hvilket kickstartede 

en debat om nedbrydning af barrierer og skabelsen af et samlet sundhedsvæsen: ”Vi (KL og 

DR, red.) kom med hver vores strategi for henholdsvis det nære og det hele sundhedsvæsen. 

Nu kan vi gå herfra med inspiration til et sømløst sundhedsvæsen, hvor borgeren ikke oplever 

barrierer, men får en sammenhængende indsats.” (KL 2012c). 

På lokalt plan er initiativerne også i gang, og i Randersklyngen i Region Midtjylland gør man 

mere end at samle inspiration. Ud fra et besparelseskrav på Regionshospitalet Randers 

voksede der i 2011 et projekt frem, som vil styrke samarbejdet om det nære sundhedsvæsen 

gennem nye samarbejdsmodeller. Projektet hedder Sundhedsstrategisk ledelse af det nære 

sundhedsvæsen (fremover SSL) og fungerer som case i nærværende afhandling. 

SSL er forankret i Randersklyngen, som organisatorisk består af Regionshospitalet Randers, 

Favrskov, Randers, Norddjurs og Syddjurs Kommune samt de praktiserende læger i klyngen. 

Projektet startede i 2011 og løber indtil udgangen af 2013. I denne periode vil udvalgte ledere 

deltage på i alt fem kompetenceudviklende skolebænke og i fem laboratorieforløb, hvor der 

skal udvikles nye modeller for samarbejde i det nære sundhedsvæsen. 

SSL er baseret på en ide om, at forandringer og nye tiltag skal udvikles og afprøves gennem 

hurtige og dynamiske processer: På denne måde kommer projektet i forkøbet på den 

dagsorden, som KL og Danske Regioner formulerer. Som et projektmedlem udtaler: ”Politisk 

vil der komme en masse drøftelser senere hen, ikke, også i forhold til takststyring og sådan 

nogle ting. Der ligger nogle beslutninger, som ikke er truffet, vi er sådan set gået i gang uden 

at have den del på plads.” (Ældrechef, bilag 8: 222). Der er da også behov for at ’gå i gang’ 

med at styrke samarbejdet mellem sektorerne. Som en deltager lidt skarpt kommenterede på 

projektets første dag: ”Vi ved jo ikke, hvem der skal vide, hvornår fru Hansen kommer 

hjem”(Deltagerobservations, bilag 1: 134). Derfor er projektet også indstillet på at skabe 

relationer og kendskab sektorerne og organisationerne imellem ud fra devisen: ”Vi skal række 

hånden frem, for vi får det tifoldigt igen, hvis vi rækker hånden ud i stedet for, at vi bare 

tager armene over kors.” (Chefsygeplejerske, bilag 6: 200) 
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Når vi ser på SSL, bliver vi nysgerrige, og det kribler i os for at undersøge, hvad sker, når 

’hånden rækkes frem’. Vores motivation for at basere denne afhandling på SSL bunder 

således i en interesse for nye organiseringsformer i velfærdssamfundet. Vi er draget af den 

organisatoriske kompleksitet, som det danske sundhedsvæsen rummer, og den udvikling, 

området gennemgår. I afhandlingen stiller vi derfor skarpt på, hvad der sker, når det 

tværsektorielle samarbejde om det nære sundhedsvæsen baserer sig på eksperimenterende 

netværksdannelse mellem organisationerne i Randersklyngen. Formålet med afhandlingen er 

dermed at bidrage med ny viden om netværksbaseret samarbejde i det nære sundhedsvæsen 

på tværs af kommuner, hospitaler og praksissektor.   

Vores interesse udspringer af et paradoks: Hvad end sundhedsvæsenets organisationer gør for 

at løse eksisterende udfordringer, vil det medføre nye konsekvenser og udfordringer. Igen, 

der er ikke nogen mirakelkur. Vi mener derfor, at det er nødvendigt og relevant at 

fremanalysere disse konsekvenser og udfordringer, så vi kan blive klogere på, hvilken retning 

sundhedens organisering går i. Dette fremanalyserer vi i regi af SSL, og vi gør det med 

udgangspunkt i Niklas Luhmanns systemteori. Gennem systemteorien bliver det tydeligt, at 

hver gang vi ser noget, så er der også noget, vi ikke ser. Det vi ikke ser, er imidlertid styrende 

for måden, vi ser, det vi ser på. Vi undersøger, hvordan dette kommer til udtryk i SSL for 

netop at kunne se de utilsigtede konsekvenser og udfordringer, som projektet medfører. 

Systemteorien leverer på denne facon et stærkt organisationsteoretisk begrebsapparat. Et 

apparat, der tager udgangspunkt i, at organisatoriske beslutninger er komplekse, og som er 

fokuseret på, hvordan organisationer kan lukke sig omkring deres egne beslutninger samtidig 

med, at de kan koble sig til hinanden og samfundet (Poulsen & Tække 2008). 

Dette fokus bringer vi i spil i analysen af SSL. Vi gør det ved at iagttage SSL som et udtryk 

for 3. ordens dannelse, et begreb, der baserer sig på Gunther Teubner (1993), og som 

videreudvikler Luhmanns systemtypologi. Det vil i praksis sige, at vi undersøger, hvordan 

organisationerne i projektet indgår i nye netværksstrukturer på baggrund af deres funktion i 

sundhedsvæsenet. Med afhandlingens teoretiske ståsted indskriver vi os således i eksisterende 

systemteoretisk forskning om netværksdannelse og hybride organiseringsformer i 

velfærdssamfundet, herunder Andersen (2002, 2006 & 2011), la Cour og Højlund (2008 & 

2011), Højlund (2004), Højlund og Knudsen (2008), Knudsen (2004) og Teubner (1993 & 

1996). Dermed er vi nu nået til at præsentere afhandlingens problemformulering. 
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1.2 Problemformulering  

I en caseanalyse af projektet Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen spørges 

der til, hvordan tværsektorielt samarbejde om det nære sundhedsvæsen kan udvikles gennem 

organiseringen af et 3. ordens system. Med afsæt heri analyseres 3. ordens systemets 

mulighedsbetingelser. 

Vi har valgt at udkrystallisere vores problemformulering i følgende underspørgsmål, som 

strukturerer de tre analysekapitler.  

 Hvilke politiske betingelser for tværsektorielt samarbejde i sundhedsvæsenet kan vi 

iagttage? 

 Hvordan kommunikerer KL, Danske Regioner og PLO
2
 om tværsektorielt 

samarbejde? 

 Hvordan stabiliseres SSL som et 3. ordens system, og hvilke udfordringer støder 

systemet på? 

 Hvordan skabes der forventninger til relationsdannelse mellem de deltagende ledere, 

og hvilke muligheder giver det for tværsektorielt samarbejde? 

 Hvordan kobler organisationerne sig på nye måder i det nære sundhedsvæsen gennem 

udviklingen af en samarbejdsmodel for hjemmebehandling og med hvilke 

udfordringer til følge? 

I den følgende læsevejledning gennemgår vi kort kapitlernes indhold.  

1.3 Læsevejledning 

Vi befinder os pt. i afhandlingens første kapitel. Her har vi præsenteret afhandlingens 

problemfelt, og med ovenstående problemformulering og underspørgsmål har vi fremlagt de 

spørgsmål, som strukturer afhandlingen. Efter denne læsevejledning og tilhørende 

oversigtsfigur er vi klædt på til kapitel 2. 

I kapitel 2 præsenterer vi afhandlingens analysestrategi, og herunder den 

videnskabsteoretiske position. Vi præsenterer den systemteoretiske ramme, som afhandlingen 

befinder sig inden for, samt de analysebærende begreber, vi benytter. Vi uddyber ligeledes de 

                                                 
2
 Praktiserende Lægers Organisation 
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tre analyseformer, som analyserne baserer sig på: formanalysen, den semantiske analyse og 

en variant af systemanalysen. Dernæst beskriver vi casen SSL, og vi viser, hvorfor dette 

projekt er en givtig case. Endelig slutter vi kapitlet af med en præsentation af vores 

empiriarkiv. Efter dette kapitel er vi klar til at påbegynde analyserne.  

Kapitel 3 udgør afhandlingens første analyse. Vi fremanalyserer i dette kapitel, hvilke 

betingelser for tværsektorielt samarbejde vi kan iagttage i sundhedsvæsenet, og hvilken 

meningsskabelse om tværsektorielt samarbejde der er på området. I første del undersøger vi, 

hvilke politiske betingelser sundhedsvæsenets organisationer møder i forhold til det 

tværsektorielle samarbejde. Det gør vi ved at se nærmere på det mulighedsrum, som 

strukturreformen og de deraf følgende sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler 

sætter for sundhedsvæsenets organisationer. Vi foretager analysen som en formanalyse af de 

paradokser, som kommunikationen sætter. I kapitlets anden del foretager vi en nutidig 

semantisk analyse af det tværsektorielle samarbejdsbegreb, som det er talt frem af KL, 

Danske Regioner og PLO. I analysen undersøger vi, hvilke meningsformer der opstår i 

kommunikationen om tværsektorielt samarbejde. Det gør vi ved at undersøge begrebet i 

forhold til sit modbegreb. Efter disse to afsnit har vi fået en forståelse for den kontekst, SSL 

placerer sig i. 

I kapitel 4 gør vi SSL til vores analysegenstand. Vi analyserer, hvordan SSL skaber sig selv 

som system ved at etablere nye system omverdensskel og samordne sig på 3. orden.  Dette 

perspektiv på SSL muliggør en iagttagelse af projektet som en netværksorganisering, der 

tilbyder de deltagende organisationer at kunne samarbejde som et samlet hele og samtidig 

være selvstændige organisationer. Vi ser på hvilke forhold, der stabiliserer systemet, og 

omvendt hvilke forhold, der udfordrer netværksdannelsen på 3. ordens niveau.  

Hvor vi i kapitel 4 fokuserer på SSLs form, fokuserer vi i kapitel 5 på projektets indhold. I 

kapitlet, som er afhandlingens sidste analysekapitel, undersøger vi, hvilke udfordringer der 

opstår, når SSL forsøger at indfri sit formål om at skabe sundhedsstrategiske ledere og 

tværsektorielle modeller for samarbejde. Her ser vi først på, hvordan konstruktionen af en ny 

lederrolle bygger på relationsskabelse, hvilket muliggør nye kommunikationsveje i 

organisationerne. Derefter analyserer vi, hvad der sker, når SSL søger at udvikle en model for 

hjemmebehandling af KOL-patienter. 
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Afhandlingens kapitel 6 er det sidste og afsluttende kapitel. Her foretager vi en 

perspektivering af analyserne og reflekterer over hvilke forhold, der kan sandsynliggøre en 

fortsat styrkelse af samarbejdet på 3. orden. Derefter besvarer vi problemformuleringen i 

konklusionen. Vi slutter af med at klargøre, hvordan afhandlingen bidrager til systemteorien 

og kandidatuddannelsen cand.soc. i Politisk Kommunikation og Ledelse.  

 

 

Figur 1 

  



13 

 

Kapitel 2: Analysestrategi   

Her i kapitel 2 fremlægger vi afhandlingens analysestrategiske apparat. Vi starter ud med at 

diskutere det videnskabsteoretiske udgangspunkt, hvorefter vi bevæger os ind på 

systemteoriens banehalvdel og præsenterer de grundlæggende systemteoretiske principper, 

som afhandlingen bygger på. Det giver os forudsætningen for at kunne introducere de 

begreber, som vi baserer analyserne på. Vi baserer i høj grad vores analysestrategi på 

videreudviklinger af den klassiske luhmannianske systemteori. Det drejer sig om tekster, der 

forsøger at udvikle det analysestrategiske apparat omkring systemteorien med udgangspunkt i 

anden ordens iagttagelse (Andersen 2006: 22). Særligt på to områder supplerer vi den gængse 

systemteori. Det gælder semantikanalysen og analysen af organisatoriske netværk. Dette 

kapital er ikke udtømmende, da vi i analyserne løbende vender tilbage til begreberne. Det gør 

vi for at sikre en sammenhæng mellem begrebsdefinitionerne og vores anvendelse af dem.  

Vi starter ud med at spørge: Hvorfor overhovedet en analysestrategi? Først og fremmest 

gælder det om spørgsmålet hvordan vi kritisk kan analysere en meningssammenhæng, som vi 

selv er en del af (Andersen 1999: 7). Svaret er ved at sætte vores eget iagttagelsespunkt som 

udgangspunkt for analysen og dermed synliggøre vores strategiske valg og konsekvenserne 

heraf (ibid.: 14). Med dette svar følger, at den viden, vi producerer, er iagttagerafhængig og 

konstrueret. Det betyder, at vi ikke er ude på at opnå universel viden om det tværsektorielle 

samarbejde i sundhedsvæsenet. Vi spørger altså ikke til, hvad samarbejde består af, eller 

hvordan det burde være, men undersøger derimod, hvordan området er iagttaget. Det vil give 

os mulighed for at problematisere selvfølgeligheder (ibid.: 15).  

 

Det er tydeligt, at der indgår mange selvfølgeligheder i vores felt: ”Vi har jo talt om det her 

de sidste tyve år!” (Deltagerobservation, bilag 1: 134), udbrød en leder om det 

tværsektorielle samarbejde under vores deltagerobservation. Og citatet udtrykker meget godt, 

hvorfor vi vælger at spørge til genstanden, tværsektorielt samarbejde i det nære 

sundhedsvæsen, i stedet for fra den. For ønsket om bedre tværsektorielt samarbejde er 

givetvis et fænomen, som alle i sundhedsvæsenet kender til. Derfor spørger vi: Hvordan kan 

vi iagttage deltagernes iagttagelser af det tværsektorielle samarbejde? (Andersen 2006: 18). 

Dermed vil gerne så en lille tvivl hos den del af sundhedsvæsenet, vi skriver om og til. En 

lille tvivl, der retter sig mod alt det, der tages for givet, når det drejer sig om samarbejde. Med 

andre ord: Vi vil gerne have det til at klø lige der på ryggen, hvor man ikke selv kan nå.  
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2.1 Videnskabsteoretisk afsæt 

Som beskrevet i introduktionen baserer vi afhandlingen på Luhmanns systemteori. Det 

indebærer nogle videnskabsteoretiske implikationer, som vi her gør rede for. Vi har allerede 

berørt emnet ovenfor, hvor vi erklærede, at vi ikke er ude på en sandhedsmission af nogen 

art. Vi er derimod ude på en erkendelsesmission. I et systemteoretisk perspektiv er verden 

altid iagttagerafhængig, og det betyder, at analysernes genstand såvel som vores udsigelser 

om genstanden er konstruerede af vores blik (Andersen 1999: 14). Vi har altså at gøre med en 

antiessentialistisk tilgang til virkeligheden. I afhandlingen betyder dette, at vi ikke tager 

nogen iagttagelser for givet. Hermed bliver det muligt for os at problematisere 

samarbejdsiagttagelserne i såvel SSL som projektets omverden. 

Det kan være svært at placere systemteorien entydigt under et videnskabeligt paradigme, og 

man finder træk fra både socialkonstruktivismen og poststrukturalismen i systemteorien 

(Esmark et al 2005a: 37). Betoningen af sprog/kommunikation, strukturer samt hele 

forskelstanken ligger sig op af poststrukturalismen (ibid.). Heroverfor er systemteoriens blik 

på verden socialkonstruktivistisk, da vores erkendelse af verden er social konstrueret af 

kommunikation. Som Luhmann skriver: ”Al erkendelse er konstruktion af verden i verden” 

(Luhmann 2000b: 15). For Luhmann eksisterer der en fysisk verden uafhængigt af vores 

erkendelse, men vi kan ikke nå den udenom vores erkendelse. Vi kan erkende verden på 

mange forskellige måder, hvilket medfører en indbygget kontingens; det vil sige, at den 

kunne have været erkendt anderledes. Denne pointe viser endnu et stærkt tilhørsforhold til 

socialkonstruktivismen (Esmark et al 2005b: 23). Vi mener ikke, at det har afgørende 

betydning for afhandlingen, hvor systemteorien ’hører hjemme’. At placere den ét bestemt 

sted er måske endda at gå imod dens interesse, da også teorien selv må være 

iagttagerafhængig. Det må således være et empirisk spørgsmål at placere systemteorien 

videnskabsteoretisk. 

 

Der er mange diskussioner af Luhmanns, nogen ville måske sige lidt kontroversielle, 

udlægning af systemteorien og sociologiens opgave. Vi vil kort behandle nogle af sidde 

tvister i den systemteoretiske debat for at kunne præcisere, hvor denne afhandling placerer 

sig. Vi kommer på de næste sider til at foregribe nogle begreber, som først vil blive defineret 

i afsnit 2.2. 
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Luhmann er fra flere sider blevet anklaget for ond funktionalisme, fordi hans teori handler 

mere om, hvordan samfundet holdes sammen end om kritisk stillingtagen til samfundets 

magtforhold. Der er for det første en disputs mellem systemteorien og den kritiske videnskab. 

Den handler basalt set om, hvorvidt der ligger noget ’bag’ det iagttagede i verden. Den 

kritiske tilgang forudsætter, at den sociale realitet i ’virkeligheden’ ikke er, som den fremstår, 

og at det dermed er sociologiens opgave at ’afsløre’ dette (Luhmann 2000b: 9). Den kritiske 

videnskab fremsætter dermed et emancipatorisk sigte. Om den kritiske teori siger Luhmann: 

”Den kritiske teori fortsætter med at iagttage sig selv som vellykket og følgelig samfundet 

som mislykket” (ibid.: 10), og videre beskylder han denne del af sociologien for at opføre sig 

”[s]om om den selv var subjektet og samfundet eller videnskaben dens objekt.” (ibid.: 17). 

Luhmann forkaster denne behandlertilgang til videnskaben. I en systemteoretisk forståelse af 

verden er iagttageren altid en del af det iagttagende system, og derfor mener Luhmann ikke, 

at videnskaben kan stille sig uden for sit objekt. Det er netop denne videnskabsteoretiske 

position, vi indtager i afhandlingen. 

Også Pierre Bourdieu har i en artikel fra 1987 anklaget Luhmann for funktionalisme ved at 

anfægte Luhmanns begreb om selvreference. Han brugte det juridiske system som eksempel 

og argumenterede for, at hvis man kun fokuserer på interne dynamikker, overser man, at 

eksempelvis love også udarbejdes ud fra eksterne konflikter, der ikke finder sted inde i det 

juridiske system (Almlund 2008: 10). På denne måde ser Bourdieu ikke muligheden for et 

kritisk forandringspotentiale gennem systemteorien. Almlund kommenterer i forhold hertil, at 

Bourdieu overser en vigtigt pointe om strukturelle koblinger i systemteorien (ibid.). Det 

betyder, at selv om eksterne konflikter ikke kan bestemme over det, i dette eksempel, 

juridiske system, så kan systemet godt kan lade sig irritere af, hvad der sker i omverdenen, 

hvilket kan sætte skub i systemintern udvikling (ibid.). Det er en særlig vigtig pointe i denne 

afhandling, hvor vi sætter netværk, og dermed forholdet mellem selvstændige organisationer, 

i centrum.   

Kritikken af systemteoriens interesse i, hvad der får samfundet til at hænge sammen fremfor i 

det, som skaber konflikt og forandring, er dog relevant. Systemteorien kan imidlertid ikke 

kritisere på baggrund af bagvedliggende forhold i samfundet. De er der som bekendt ikke. 

Men om systemteoriens mulighed for kritik skriver Luhmann: ”Under alle omstændigheder 

kan iagttagelsens form hverken være bedreviden eller kritik; for i et funktionelt differentieret 

samfund mangler der netop (som sociologien selv må indse) en ’metapositions’ autoritet. Det 
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kunne dog give mening at beskrive det, der for den indforståede fremstår som nødvendigt og 

naturligt, som kontingent og kunstigt.” (Luhmann 2000b: 20). Som vi skrev i indledningen til 

nærværende kapitel, er det netop denne form for ’kritik’, vi gerne vil bedrive. Og vi mener 

derfor også at have et forandringsærinde om end et mere evolutionært end revolutionært et af 

slagsen. 

Luhmann gjorde selv op med noget af den funktionalisme, som hans læremester Talcott 

Parsons var fortaler for. Parsons’ systemteori kan betegnes som en strukturfunktionalistisk 

teori, hvor alle handlinger har en funktion i forhold til en overordnet struktur. Her er status 

quo svær at udfordre.  Heroverfor er Luhmanns bud omvendt funktionsstrukturalistisk, idet 

kommunikationen ikke er bundet af en overordnet struktur, men danner sine egne strukturer i 

forhold til de funktioner, der er brug for i det funktionelt differentierede samfund. (Fuglsang 

2004: 132). Strukturer er imidlertid udelukkende skabt af forventninger til kommunikation, 

og herigennem skaber de en vis stabilitet i det sociale: ”Uden givne strukturer kunne man blot 

sige: ‘Prøv at handle!’, og man ville formodentlig ikke engang kunne fastslå, om det skete.” 

(Luhmann 2000a: 333). Strukturers funktion er altså at sandsynliggøre, at en operation 

knytter an til næste operation (Luhmann 2007: 300). 

 

Også systemteoriens brugbarhed og relevans for empiriske analyser er omdiskuteret. Det er 

alment kendt, at systemteorien kan være svært tilgængelig. Som Luhmann sagde i 

indledningen til sin forelæsning Observing Re-entries: ”I enjoy the idea that the title of my 

lecture will not be understandable to you.” (Luhmann 1993: 485). Lars Fuglsang  går så langt 

som at sige, at systemteorien er vanskelig at overføre på empirisk materiale på grund af dens 

abstrakte sprog, og han udlægger teorien som ‘ekstremt teoretisk’ (Fuglsang 2004: 115). 

Luhmann mener deroverfor, at han er meget empirisk i sin forskning, idet hans teorier i sig 

selv er empiriske (Vallentin 2005: 203). I denne disputs må vi vende tilbage til spørgsmålet 

om analysestrategi. En analysestrategi forudsætter, at vi kun kan få blik for empirien gennem 

teorien ved at lade vores analyser være begrebsmæssigt styret. Det gør analyserne ret 

teoretiske. Men som det fremgår af indledningen, er vi meget empirinære i denne afhandling, 

og det vil blive endnu tydeligere, når vi når til slutningen af dette kapitel. Det teoretiske 

fundament gør således ikke vores analyser mindre empiriske, da en sondring mellem teori og 

empiri, i sidste ende er et produkt af teori (ibid.).  
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Vi har endvidere gjort op med en tendens inden for systemteoretisk analyse ved ikke 

udelukkende at basere vores analyser på tekster. Om systemteoretikere skriver Steen 

Vallentin, at de ofte undgår ”[…]irriterende og ubelejlige spørgsmål om metode på en 

relativt ukompliceret måde, der minder meget om Luhmanns egen arbejdsmetode, og som 

hedder: tekstbaserede empiriske analyser. Kommunikation sættes lig med skriftlig 

kommunikation. Iagttageren iagttager og tolker tekster, som bygger på eller forholder sig til 

andre tekster.” (Vallentin 2005: 206). Vi har taget et andet udgangspunkt, fordi vi med vores 

interesseområde gerne vil i dybden i den konkrete organisatoriske praksis, og det kan vi gøre 

på en nuanceret og givtig måde ved at kombinere dokumenter med deltagerobservation og 

interviews. Hvordan vi har gjort dette, vender vi tilbage til i afsnit 2.5. 

 

Endelig er niveauet for empirisk analyse også et område, hvor Luhmann må stå for skud. 

Som nævnt i indledningen, har Luhmann udviklet en ’grand theory’ om det sociale, og 

størstedelen af hans begrebsapparat er derfor også meget generelt og ikke møntet på 

specifikke empiriske kontekster. Ifølge Vallentin er organisationsforskere ”[…]generelt 

skeptiske over for universelle teorikonstruktioner (som Luhmanns systemteori) grundet deres 

høje abstraktionsniveau, der gør dem vanskelige at anvende empirisk, og deres 

selvreferentielle – om-sig-selv-lukkende – begrebsudvikling, der kan virke som en analytisk 

spændetrøje” (Vallentin 2005: 200). Det empiriske har vi været inde på, men vi vil 

argumentere for, at det systemteoretiske begrebsapparat virker modsat af en analytisk 

spændetrøje: Når vi tillader os at se på vores genstandsfelt ud fra det generelle udgangspunkt 

om iagttagelser som en enhed af en forskel, så forlader vi os ikke på allerede givne begreber 

eller modeller, der er definerede og dermed iagttaget på en bestemt måde. Vi mener dermed, 

at vi fjerner et filter og kommer tættere på empirien, men det skal naturligvis være op til 

læseren at bedømme ud fra vores analyser. Det systemteoretiske blik er anvendeligt på såvel 

makro som middle-range niveau. Der kan dog være noget om, at mikroniveauet kan være 

svært at indfange med systemteorien. Det skyldes ikke et højt abstraktionsniveau, men 

derimod teoriens manglende begrebsudvikling om subjektet. Hvis man vil sige noget om 

menneskelig interaktion, så går man forkert med systemteorien.  

 

Efter disse indledende diskussioner er vi nu klar til at byde op til dans med systemteorien. 
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2.2 Luhmanns systemteori 

Da Luhmann i 1968 tiltrådte sit professorat ved universitet i Bielefeldt, lød karakteristikken 

af hans forskningsprojekt således: ”En teori om samfundet; løbetid 30 år; omkostninger: 

ingen.”(Rasmussen i Luhmann 2000a: 7). Med hensyn til omkostningerne måtte han mene 

økonomiske, for arbejdet med at udvikle systemteorien må vist betagnes som slidsomt 

arbejde. Men Luhmann ville altså udvikle en sociologisk teori om samfundet, og han gjorde 

det gennem en almen teori om sociale systemer. Dermed skabte han et nyt systemteoretisk 

paradigme (ibid.). Med en teori af denne størrelsesorden er der mange mulige 

udgangspunkter for både fremstilling og anvendelse. Vi vælger at starte i 

iagttagelsesbegrebet, som er grundlæggende for hele denne afhandling (Andersen 1999: 109). 

Det helt centrale i systemteoriens bud på analyse er iagttagelsen som en forskelssættende 

operation. Iagttagelse definerer Luhmann som ”[…]an operation using a distinction for 

indicating one side of the distinction and not the other” (Luhmann 1993: 485). Det vil sige, at 

en iagttagelse altid har en umarkeret side, som er en del af det iagttagende system. Vi gør 

brug af Spencer Browns formkalkyle til at illustrere iagttagelsesoperationen:  

 

Figur 2 

Galgen er bevidst formet som ét tegn med to sider (Luhmann 2007: 70). Iagttagelsen rummer 

altid begge sider, men systemet må gøre sig blind for den umarkerede side for at kunne 

opretholde kommunikationen. I praksis betyder det for eksempel, at en patient altid er enten 

rask eller syg. Hvis en patient skulle være syg og rask på samme tid, ville verden gå i 

hårdknude. På denne måde er verden fyldt med distinktioner, som vi tager for givet. 

Iagttagelsen er dermed paradoksalt funderet, men kan fungere, fordi det iagttagende system 

ikke kan se, at det ikke kan se, hvad det ikke kan se (Andersen 2006: 24). Dermed bliver 

selve forskellen til iagttagerens blinde plet (Luhmann 2007: 134). Hvad vi her har at gøre 

med, er iagttagelse af første orden, hvor iagttageren ikke kan være refleksiv om sin egen 

iagttagen. Derfor har vi brug for at kunne iagttage på anden orden. Følgende citat forklarer 
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baggrunden for anden ordens iagttagelse: ”The observing cannot be observed – except by 

another observing operation” (Luhmann 1993: 485). Så snart man begynder at reflektere 

over sin skelnen, har man bevæget sig fra første til anden ordens iagttagelse. Anden ordens 

iagttagelsen gør, uagtet at den også selv har en blind plet, os i stand til at observere første 

ordens iagttagelsens distinktion som en form med to sider, som illustreret i figur 2 (Luhmann 

2003: 40). Ved at basere afhandlingen på anden ordens iagttagelse, bliver det muligt for os at 

iagttage, hvilke forskelle samarbejdskommunikationen, i og uden for SSL, baserer sig på. 

Ved at sætte iagttagelsesbegrebet i centrum kan vi synliggøre, hvordan kommunikationen til 

stadighed afparadokseres og dermed fortsætter ved at skjule noget fra kommunikationen 

(Kneer & Nassehi 1997: 111).  

Inden vi dykker længere ned i systemteorien, må vi afklare, at der er ting, vi ikke kan se, når 

vi baserer vores analysestrategi på anden ordens iagttagelse. Når vi ser på, hvordan vores 

iagttager ser på en given genstand, så er det kun det, vi gør. Det betyder, at vi ikke samtidig 

kan se intentioner eller ideologisk ståsted, som vores indledende diskussion af  systemteorien 

slog fast. Vi kan heller ikke sige noget om, hvorvidt vores iagttager er underlagt bestemte 

strukturer i samfundet, såsom: ”Når person X taler om samarbejde er det i virkeligheden 

sundhedsvæsenets økonomiske strukturer, der taler på vegne af ham eller hende.” (Andersen 

2006: 25). Det er heller ikke vores interesse. Vi vil se iagttagelserne som det, de er, nemlig 

iagttagelser og ikke et udtryk for noget skjult eller undertrykt. Det betyder, at vi ser på, 

hvordan fænomenet ’samarbejde’ kommer til syne, og hvilke muligheder det giver for 

samarbejde. Vores primære HV-spørgsmål er altså: ’Hvordan’.  

 

En gængs måde at anskue iagttagelse på, er som en menneskelig aktivitet (Kneer & Nassehi 

1997: 99). For systemteorien er det imidlertid en uholdbar begrænsning af iagttagelsen. I 

Luhmanns teoriunivers inkluderer observerende systemer både biologiske, psykiske og 

sociale systemer (Luhmann 2000a: 37). Nedenstående figur viser denne typologi: 
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Figur 3 (Harste 2011)  

Psykiske og biologiske systemer udgør tilsammen, hvad vi forstår ved mennesket. Det 

psykiske system opererer ud fra bevidsthed og er dermed omverden for sociale systemer, som 

opererer ud fra kommunikation (Seidl & Becker 2006: 21). Luhmann interesserede sig ikke 

for de psykiske systemer, hvilket betyder, at systemteorien intet begrebsapparat har for 

analyser af psykiske processer. Den eneste måde, vi kan observere mennesket på, er gennem 

den irritation, sociale systemer måtte producere på baggrund af koblinger til bevidstheden. 

Det er imidlertid også de sociale systemer, vi interesserer os for. Deres iagttagelser er 

kommunikative, og i næste afsnit ser vi derfor nærmere på systemteoriens 

kommunikationsbegreb samt sociale systemer og deres funktioner (Andersen 2006: 27).  

2.2.1 Kommunikationssystemer 

For Luhmann, og dermed også for denne afhandling, består samfundet af kommunikation, og 

kun det. Vi kan definere kommunikation som et netværk af bagudrettede tilslutninger, hvilket 

vil sige, at kommunikation først bliver kommunikation, når den næste kommunikation 

knytter an til den forudgående (Andersen 2006: 27). Kommunikation er baseret på en 

trefoldig operation: information, meddelelse og forståelse. Informationen; ’hvad skal 

kommunikeres?’ skal opfanges af meddelelsen; ’hvordan skal det kommunikeres?’, som skal 

opfanges af forståelsen; ’hvordan skal der knyttes an til meddelelsen?’. Før dette sker, er der 

ikke tale om kommunikation. Forståelse skal forstås som tilslutning, og der er altid er et hav 

af mulige anknytninger: ’Skal jeg forstå komplimentet som en velment gestus, eller siger hun 

det kun for at undgå pinlig tavshed?’ Dermed er kommunikation, som alle iagttagelser, 

baseret på en selektion af muligheder (Andersen 2006: 28). Vi kommer nærmere ind på 
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konsekvenserne af selektionstvang på næste side, men først skal vi have præsenteret 

systembegrebet. 

Luhmann skelner mellem tre typer sociale kommunikationssystemer: interaktions-, 

organisations- og funktionssystemer (Seidl & Becker 2006: 15). Fælles for dem alle er, at de 

definerer sig selv ved at sætte forskellen system omverden, som er systemteoriens primære 

ledeforskel (Andersen 1999: 132). Med Luhmanns ord: ”To see society as a system means to 

describe it by distinguishing system and environment” (Luhmann 1993: 492). Distinktionen 

mellem system og omverden er en første ordens iagttagelse, og for at kunne iagttage sig selv 

må systemet genindføre den samme forskel i sig selv, og dermed iagttage sig selv som 

iagttager. Dette kaldes re-entry, og denne operation sker konstant i sociale systemer 

(Andersen 1999: 113). Så snart et system har brug for at skelne inden for den skelnen, som 

systemets iagttagelse har sat op, så sker der en re-entry. Som Luhmann beskriver det: 

”Iagttageren træder igen ind i det iagttagne. Iagttageren er en del af det han iagttager, ser 

sig selv i de paradoksale situationer, som han selv iagttager” (Luhmann 2007: 154). 

Illustreringen ser således ud:  

 

 

Figur 4 

Systemer er endvidere operationelt lukkede (Seidl & Becker 2006: 15), og her gælder der 

ingen kære mor: ”Autopoietic systems are operatively closed and precisely in this sense 

autonomous agents. The concept of operative closure does not allow for any graduation; in 

other words, it does not permit that the system operates in its environment or, vice versa, the 

environment in the system.” (Luhmann 2005: 59). Der findes altså ikke åbne systemer: 

”Closure in this operative sense is the condition of a system’s openness” (ibid.: 61). 

Autopoietiske systemer skaber på denne måde sig selv og sætter dermed også deres egen 

systeminterne omverdenskonstruktion (Andersen 1999: 120 og Seidl & Becker 2006: 15). 

Det betyder, at systemer ikke kan kommunikere med andre systemer i deres omverden og da 

slet ikke påvirke eller træffe beslutninger i andre systemer. Men det betyder ikke, at systemer 
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ikke påvirker hinanden, for i stedet kan et system forholde sig til sin omverden igennem 

koblinger. Luhmann skelner mellem to typer af koblinger; penetration og strukturelle 

koblinger (la Cour 2006: 41) Ved penetration udnytter systemet andre systemers ressourcer 

og kompleksitet og gør sig derved afhængig af disse systemer. For eksempel er psykiske og 

biologiske systemer koblet til hinanden i det afhængighedsforhold, vi forstår som mennesket. 

Strukturelle koblinger sker, når systemer konstruerer et forhold til andre systemer i dens 

omverden, som nødvendiggør, at systemet forholder sig til disse systemers kommunikation, 

hvilket i en systemteoretisk terminologi benævnes irritation. Denne irritation er altså 

systemets interne respons til noget eksternt, som systemet har valgt at gøre til genstand for sin 

observation (la Cour 2006: 57). Det betyder, at systemet bruger koblinger til at gøre noget i 

omverdenen relevant for deres opretholdelse. 

 

Der er forskelle mellem de tre typer af sociale systemer. Organisationer definerer vi i afsnit 

2.3.3 mens vi behandler funktionssystemer i næste afsnit. Her følger først et kort oprids af 

interaktionssystemer.   Interaktionssystemer er baseret på en nærhedslogik, hvilket forklares 

således: ”Interaktion emergerer, når en kommunikation identificerer sig selv som et system 

med en omverden ved hjælp af skelnen imellem, hvem der er nærværende, og hvem der er 

fraværende i kommunikationen.” (la Cour 2003: 234). I afhandlingen er det kun i vores 

interviews, at den interaktionelle logik aktiveres (jf. afsnit 2.5.3).  

 

Det moderne samfund er funktionelt differentieret. Det vil sige, at samfundet er 

uddifferentieret i en lang række funktioner såsom ret, økonomi, politik, sundhed og mange 

flere (Andersen 2002: 27). Funktionssystemer varetager disse funktioner ved at lukke 

kommunikationen sagligt omkring eksempelvis sundhed. Kommunikationsdeltagere i 

systemet kan knytte an til hinanden gennem symbolsk generaliserede medier. Tager vi igen 

sundhedssystemet som eksempel er dets medie ifølge Luhmann behandling. Det generelle 

aspekt i mediet henviser til, at man kan tale om alt inden for mediet. Man kan eksempelvis 

sagtens tale om, at finanssektoren er syg, som når vi i de seneste år har hørt, at 

’verdensøkonomien bløder’, eller når en politiker ønsker at ’give økonomien en 

indsprøjtning’. De generaliserede medier etablerer videre binære koder for kommunikationen. 

Gennem iagttagelsens form etablerer koden en skelnen, som deler verden i to (jf. 

iagttagelsesbegrebet) (ibid.). I sundhedssystemet er det for eksempel rask/syg, og igen gælder 

det, at hele verden kan begribes ud fra denne kode.  



23 

 

Udviklingen af det funktionelt differentierede samfund er sket på baggrund af en 

kompleksitetsforskydning (Kneer & Nassehi 1997: 134-137). I kraft af denne 

differentieringsform kan hele samfundet ikke overskues på én gang. Funktionssystemer er 

heller ikke rangordnede, de eksisterer side om side og tilsammen betyder det, at samfundet 

ikke har ét centrum, hvorfra det kan repræsenteres. Igen; vi iagttager altid et sted fra. Dette 

medfører også, at alt i denne verden kunne se anderledes ud, og denne kontingens medfører 

kompleksitet: ”Complexity thus means that every operation is a selection” (Luhmann 1985: 

101). For at reducere kompleksiteten må vi foretage endnu en selektion, og vi skærer igen 

noget fra. Det medfører igen øget kompleksitet, for igen har vi udeladt noget. Men det er den 

eneste vej: Vi kan kun reducere kompleksitet med mere kompleksitet i form af en skelnen, og 

der findes således ikke ’ikke-kompleksitet’. Måden dette håndteres på er gennem mening. 

Fordi der altid er mulighed for at aktualisere mange forskellige ting i kommunikation, må der 

vælges. Mening tvinger kommunikationen til at markere det aktuelle over for det potentielle, 

og dermed bliver kompleksitet og mening to sider af samme sag (Luhmann 1985: 102). 

Luhmann definerer meningens form som enheden af forskellen aktualitet potentialitet: 

”Meaning is the link between the actual and the possible: it is not one or the other” 

(Luhmann 1985: 201). I det sagte vil der altid være en horisont af andre muligheder, forstået 

som det potentielle. I samlet form fremstår dette som mening. At være syg giver kun mening, 

når man sætter det i forhold til at være rask, sløj, træt, frisk, have det som man plejer og så 

videre. Med definitionen af mening som enheden af aktualitet potentialitet bliver det tydeligt, 

at mening opstår i øjeblikket og ikke kan fikseres. Iagttagelser efterfølges straks af en ny 

iagttagelse, og dermed et nyt forsøg på stabilisering af mening. Mening opstår dermed 

rekursivt, ved at nye systemoperationer knytter an til forrige operationer (Andersen 2011: 

253). Meningsbegrebet er således grundlæggende for alle systemteoretiske analyser. Både 

sociale og psykiske systemer opererer ud fra og opretholder sig selv gennem mening, og alle 

iagttagelser i disse systemer forstås derfor inden for en ramme af mening (Andersen 1999: 

120). Mening opdeles i tre dimensioner, som virker kompleksitetsreducerende. Tids- social- 

og sagsdimensionen er således tre forskellige dimensioner, hvori mening kan iagttages. I kraft 

af iagttagelsesbegrebet er disse også baseret på en forskel. Tid anskues i fremtid nutid, 

socialitet mellem os dem og sagsdimensionen mellem dette alt andet (Andersen 2006: 38). I 

den semantiske analysestrategi operationaliseres meningsbegrebet og i kapitel 3 foretager vi 

en semantisk analyse af det tværsektorielle samarbejdsbegreb, som det er talt frem af KL, 

Danske Regioner og PLO. Vi laver imidlertid en nutidig semantikanalyse, hvilket adskiller 
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sig lidt fra en ’Luhmann classic’-analyse. Det ser vi nærmere på i næste afsnit. Dermed 

påbegynder vi nu præsentation af afhandlingens analysebærende begreber.  

2.3 Analysebærende begreber  

I det følgende præsenterer vi de begreberne semantik, kontrakt, organisation, 3. ordens 

system og roller, som vi sætter i spil gennem afhandlingens analyser.   

2.3.1 Semantik  

Da mening konstant forskydes, er det ifølge Luhmann ikke muligt at indfange 

meningsskabelse i nuet. Alligevel opererer systemteorien under en forudsætning om 

semantiske strukturer. Det vil sige, at semantikker er ”[…]condensed and repeatable forms of 

meaning available to communication” (Anders 2011: 254), altså en enorm mængde 

aktualiseringer, og det er disse meningsbeholdninger, som systemer anvender i deres 

selvbeskrivelser (la Cour & Højlund 2012: 5). Semantikker eksisterer kun i relation til sociale 

systemers anvendelse af det semantiske begrebsreservoir og fungerer som 

forventningsstrukturer ved at sætte genkendeligheder op i forhold til, hvordan blandt andet 

organisationer kommunikerer (Andersen 2011: 253). Strukturerne har imidlertid intet liv i sig 

selv, og det er kun kommunikationen, der kan vælge semantikken, ikke omvendt. Men 

systemer er ikke desto mindre afhængige af semantikker i deres autopoiesis (la Cour & 

Højlund 2012: 5).  

Luhmanns formål med semantikanalysen var at vise, hvordan udviklingen, og spændingerne, 

i samfundets kommunikative differentiering afspejler sig i udviklingen af semantiske 

begreber. Begreber er generaliserede former af koblede meninger. Begrebet defineres i 

forhold til et eller flere modbegreber, og fungerer ved at systemer kan koble sig på dem i 

deres kommunikation. På denne måde skaber begreber forventninger til kommunikationen 

(Andersen 2006: 36-37). Luhmann har beskæftiget sig med semantikker i relation til 

samfundets funktionssystemer og reserverede så at sige den semantiske analyse til 

omfattende historiske analyser af eksempelvis rettens og økonomiens semantik. Dermed har 

Luhmanns semantiske analyser i udgangspunktet begrænset relevans for organisationer 

(Andersen 2011: 250). Derfor anlægger vi et andet blik på den semantiske analyse ud fra 

Niels Åkerstrøm Andersen, som sætter iagttagelse i centrum for semantikanalysen i stedet for 
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systemdifferentiering. Når vi i stedet forstår semantikker ud fra iagttagelsens skel i 

markeret umarkeret, bliver iagttagelse af semantikker en iagttagelse af forsøg på 

afparadoksering. Det markerede begreb står altid i relation til umarkerede modbegreber, som 

består af en række forskellige meningskondenseringer. I analysen undersøger vi hvilke 

meningsformer, der opstår i kommunikationen om tværsektorielt samarbejde, og hvilke 

refleksionssider, kommunikationen indeholder (ibid.). Vores analyse handler derfor om at 

undersøge begge sider af begreb modbegreb i relation til forskellige systemers anvendelse af 

begrebsreservoiret omkring tværsektorielt samarbejde. Det næste skridt er at redegøre for, 

hvordan vi analyserer nutidig semantikskabelse i stedet for at undersøge fortidens 

semantikskabelse. Vi vil altså gerne indfange nutidens semantiske meningsskabelse på 

organisationsniveau, i stedet for at lave en historisk analyse. Det kræver ”[…] analytical 

concepts that makes it possible to observe the incompleteness of incomplete concepts with the 

particular structures of expectation established by incompleteness” (ibid.: 260). Problemet i 

forhold til at studere semantikker under tilblivelse er altså, at de ofte ikke fremstår 

veludviklede, og kommer måske heller aldrig til det (ibid.: 263). Vi gør derfor brug af et 

alternativt bud på en analysestrategi, hvor begreb modbegreb genindføres i distinktionen 

generel (begreb) partikulær (mening), hvilket muliggør, at vi kan analysere forholdet mellem 

begreb modbegreb som et forhold mellem det generelle og det partikulære (se figur 5). Det 

vil sige, at spændingen i en begrebsdannelses tilblivelse kan iagttages ved at se på partikulære 

meningsskabelser og forskellige systemers forsøg på singularisering af samme begreb (ibid.: 

261).  

 

 

Figur 5 (Andersen 2011: 260) 
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2.3.2 Kontrakt 

Forud for semantikanalysen ser vi i kapitel 3 på, hvilke politiske betingelser 

sundhedsvæsenets organisationer møder i forhold til det tværsektorielle samarbejde. Som 

selvstændige organisationer tilhørende forskellige sektorer, er det tværsektorielle samarbejde 

reguleret gennem formaliserede aftaler. Dels har strukturreformen fra 2007 sat nogle nye 

rammer for sundhedsvæsenets organisationer og stillet krav til deres samspil og samarbejde 

(Krasnik et al 2006). Det er blandt andet sket gennem samarbejdskoordinationsudvalg og 

sundhedsaftaler. Dem tager vi fat på i analysen, som foretages som en formanalyse af de 

paradokser, som kommunikationen udfolder (Andersen 1999: 129). Vi henter desuden 

inspiration fra Andersens (2006) arbejde med kontraktdannelse og partnerskaber, som vi kort 

uddyber her. Med reference til Luhmann sætter Andersen kontraktens form som pligt frihed 

og forklarer det således: ”En kontrakt binder kommunikationsparternes frihed sammen med 

pligt, sådan at der ingen pligt er uden partnernes frihed til at begrænse deres egen frihed” 

(Andersen 2006: 111). Vi undersøger i analysen, hvordan dette kommer til udtryk i 

sundhedsaftalerne. Andersen sætter imidlertid den kontraktuelle distinktion mellem 

pligt frihed under grundig undersøgelse ud fra iagttagelsen om, at moderne 

partnerskabskommunikation bevæger sig på en højere orden af forpligtelse, end kontraktens 

form pligt frihed forudsætter: ”Kontraktens form sættes under pres når den […] forbindes 

med tværsektorielt samarbejde, fællesskab, aftale under udviklende omstændigheder, 

projektorientering og fremtids- og visionsorientering” (Andersen 2006: 128). Han 

introducerer derfor ideen om partnerskaber som kontrakter af anden orden. Partnerskaber 

iagttages fortsat i kontraktens logik, men gennem en re-entry forskydes pligt frihed 

distinktionen til anden orden, hvorved partnerskabet opstår som en form for kommunikation, 

hvor systemerne forpligtiger sig på at forpligtige hinanden i fremtiden (Andersen 2006: 129). 

Det vil sige, at de mål, der sættes i anden ordens kontrakten ikke er operationaliserede mål. 

De er mål om mål, som for eksempel målet om, at patienten/borgeren fremadrettet skal 

opleve sundhedsvæsenet som ’et samlet hele’. Vi anvender anden ordens kontraktens form i 

analysen af sundhedsaftalerne ud fra vores interesse i at undersøge det spænd mellem første 

og anden ordens kontraktdannelse, som sundhedsvæsenets organisationer befinder sig i på det 

tværsektorielle område. 

På grund af vores brug af politikbegrebet i denne analyse, må vi også kort definere 

afhandlingens politikforståelse. Vi har valgt at følge Luhmanns politikforståelse, hvor 



27 

 

politikken har sit eget funktionssystem med tilhørende medie og kode. Mediet er magt og 

koden er styre styret (Chris & Thornhill 2005: 77). Politikken virker ved at træffe kollektivt 

bindende beslutninger, som andre systemer inkorporerer på systeminterne præmisser. 

Luhmann holder sig dermed til en stringent opfattelse af politik, da han gerne vil undgå 

”[…]what has so often been remarked on, i.e. overloading the concept of power with 

attributes of a very broadly and loosely defined process of influence” (Luhmann 1979: 109). 

Det er imidlertid forfejlet at tro, at systemteorien forbeholder magten det politiske system 

(Luhmann 1979: 167). Magt har et stærkt bånd til kontingens: ”The function of power lies in 

the regulation of contingency” (Luhmann 1979: 114). Dermed bliver selve det at iagttage 

altså en magtfuld operation.  

2.3.3 Organisation 

Organisationssystemer har en vigtig plads i Luhmanns systemteori. En grundlæggende 

præmis i det funktionelt differentierede samfund er, at det er afhængigt af sine organisationer 

og omvendt. Samfundet er afhængigt af organisationer, for kun gennem organisationer kan et 

samfund handle kollektivt og træffe programmerede beslutninger (Baecker 2003: 20). Det vil 

for eksempel sige, at sundhedssystemets funktion udmøntes gennem dets organisationer som 

hospitaler, lægeklinikker og så videre. Omvendt er organisationer afhængige af 

funktionssystemernes koder i deres kommunikation. Funktionssystemer er stabile i den 

forstand, at de altid kommunikerer i den samme kode. Heroverfor er organisationer ikke 

knyttet til én bestemt kode, de kan derimod kommunikere gennem mange forskellige koder 

alt efter situationen. Tager vi hospitalet igen kommunikerer det, ud over i syg rask, for 

eksempel også i økonomi, når budgetterne er overskredet. Det betyder, at hvor 

funktionssystemernes kommunikation er stabil, er organisationernes kommunikation, og 

identitet, altid på spil (Højlund 2004: 28). Vi tager udgangspunkt i denne problematik i afsnit 

5.2, som handler om, hvordan SSLs organisationer gennem udviklingen af en model for 

hjemmebehandling kobler sig på nye måder til behandlings- og omsorgssystemet.  

 

Som alle iagttagelser er en organisations iagttagelser også funderet på et paradoks. Det 

særlige ved organisationer er, at de reproducerer sig selv igennem en særlig form for 

kommunikation, nemlig beslutningskommunikation. Med Seidl og Beckers oversættelse af 

Luhmanns definition kan vi sige, at organisationer er ”[…]systems that consist of decisions 

that themselves produce the decisions of which they consist, through the decisions of which 
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they consist.” (Seidl & Becker 2005: 24). Men den definition i mente tager vi først et kig på 

beslutningens anatomi. En beslutning består som alle iagttagelser af et valgt alternativ i 

forhold til en række af andre alternativer. Men beslutningskommunikation er særlig, fordi den 

mere eller mindre eksplicit også kommunikerer de fravalgte alternativer. Tager vi rekruttering 

i organisationer som eksempel, vil hospitalet kommunikere, at alle kandidater var egnede til 

jobbet, men at X blev valgt som ny oversygeplejerske. Beslutningskommunikation fungerer 

altså som kommunikation, hvor både det valgte alternativ og de ekskluderede alternativer 

optræder på den markerede side af en overordnet distinktion mellem organisationen og dens 

yderside (Seidl & Becker 2005: 25-26). 

Organisationers kommunikation er derved funderet på et synligt paradoks. Jo mere en 

organisation kommunikerer, at det valgte alternativ er det ’rigtige’ valg, desto mere vil de 

ekskluderede alternativer miste deres status som faktiske alternativer. Modsat, jo mere en 

organisation kommunikerer, at de ekskluderede alternativer er reelle alternativer, jo mindre 

’valgt’ vil beslutningen være (ibid.). Begge situationer øger beslutningens skrøbelighed, fordi 

beslutningens kontingens er synliggjort. Hospitalets beslutning om at ansætte netop X som 

oversygeplejerske er altså hverken nødvendig eller umulig (Knudsen 2004: 33). Det kunne 

have været blevet en anden, og hvorfor blev det egentlig ikke det, og er X overhovedet dygtig 

nok? For ikke at bryde sammen af kompleksitet må organisationer mindske beslutningens 

usikkerhed. Logikken er som følger: Når en beslutning knytter an til en foregående 

beslutning, minimeres den første beslutnings kompleksitet, idet beslutningen benytter den 

første beslutnings valg som referencepunkt, hvormed den første beslutnings paradoks 

forsvinder (Seidl & Becker 2005: 27). Kort sagt, organisationen opretholdes ved, at 

beslutninger fungerer som præmisser for hinanden. For at øge sandsynligheden for 

kommunikationens fortsættelse må organisationen altså afparadoksere beslutningens 

paradoks ved at gøre kontingensen usynlig og dermed fremstille beslutningen som både 

mulig og nødvendig. Her kommer beslutningspræmisser ind i billedet. Beslutningspræmisser 

skaber anledning for en beslutningssituationen, men afgrænser samtidig beslutningens 

mulighedsrum og virker dermed kompleksitetsreducerende idet beslutningssituationen kun 

genkender på forhånd udvalgte alternativer (Knudsen 2004: 43-44 & Seidl & Becker 2005: 

28). Ifølge Luhmann kan man iagttage tre typer af forventningsstabiliserende 

beslutningspræmisser i organisationer: Programmer, i form af målprogrammer eller 

konditionalprogrammer, beslutningspræmisser vedrørende rekruttering og organisering af 

personale, samt kommunikationskanaler, der organiserer, hvordan kommunikationen forløber 
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i systemet (Knudsen 2004: 45). Her støder vi imidlertid på en udfordring i vores iagttagelse af 

SSL. For denne måde at iagttage organisationer på, er ikke frugtbar for den 

netværksorienterede projektorganisering, der forekommer i SSL. En projektorganisering er 

kendetegnet ved ikke at være stabiliseret i særlig høj grad. Den løser derimod folk fra deres 

faste organisering og udstyrer dem med et midlertidigt opgaveansvar i en begrænset periode 

(Højlund 2004: 80). Det gælder derfor, at SSL ikke er stabiliseret ud fra 

beslutningspræmisser på samme måde som i de organisationer, hvor deltagerne har deres 

faste gang. Det betyder også, at vi må analysere SSL ud fra et andet begrebsapparat end det, 

vi traditionelt kan iagttage organisationers stabilisering igennem. Lidt paradoksalt formuleret 

må vi altså studere en organisering på andre præmisser ens organisationens. SSL er et projekt, 

der orienterer sig mod netværksdannelse mellem sundhedsvæsenets sektorer. Vi vælger 

derfor at orientere os mod Teubner (1993), som blandt andre har arbejdet med 

netværksdannelse i et systemteoretisk perspektiv. Her udvikler han begrebet om 3. ordens 

systemer, hvilket vi dykker ned i nu.  

2.3.4 3.ordens system 

Et 3.ordens system opstår ifølge Teubner, når selvrefererende systemer som for eksempel 

organisationer kobler sig på en sådan måde, at der opstår ny selvreferentiel kommunikation, 

som danner et nyt system (Teubner 1993: 43 & la Cour & Højlund 2011: 92). Nogle netværk 

kan derfor iagttages som 3. ordens systemer, der lægger sig som et lag ved siden af de 

deltagende organisationer, som vi kalder 2. ordens organisationer. 3. ordens systemer har 

særlige kendetegn: ”De [3. ordens systemerne, red.] åbner for selvstændige 

styringsproblematikker, de former selvstændige anknytningspunkter og virker på egne 

præmisser i samfundets kommunikation.” (Højlund 2004: 57). Det betyder også, at det er 

situationsbestemt, hvorvidt det er de enkelte anden ordens organisationer eller 

netværksorganiseringen, der er i spil i kommunikationen, idet organisationerne 

kommunikerer forskelligt alt afhængigt af, om de retter sig efter egne systeminterne logikker 

eller netværkets logikker. Derfor er der også altid en dobbelthed i spil i 3. ordens 

organisationer, da enhver kommunikation samtidig tilskrives netværket og den enkelte 

organisation (Teubner 1993: 43). Organisationerne får dermed mulighed for en polyfon 

identitet og en forøget fleksibilitet, idet organisationen reagerer på forskellige omverdener og 

træffer beslutninger med forskellig rækkevidde (la Cour & Højlund 2008: 185). Ovenstående 

er grunden til, at organisationer vælger at indgå i 3. ordens systemer. Formålet er netop, at 
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netværket på en og samme tid skal kunne tilgodese den enkelte organisation og fællesskabet. 

Derfor bliver enten det fælles genindskrevet i den enkelte organisation eller det partikulære i 

det fælles netværk. 

Teorien om et 3. ordens system muliggør, at vi kan iagttage SSL som andet end en 

organisation eller som en samling enkeltstående en-til-en-koblinger mellem de forskellige 

organisationer. Dermed får vi mulighed for at undersøge, hvordan organisationerne kan 

benytte SSL som en fleksibel mekanisme, der gør det muligt for organisationerne at forholde 

sig til og lade sig irritere af andre systemer. Indtrædelse i netværksorganisering kan fungere 

som en produktiv afparadokseringsstrategi, hvormed organisationerne får mulighed for at 

håndtere modsatrettede krav, da disse kan tilskrives forskellige kontekster. Iagttages SSL i et 

3.ordens perspektiv, opstår der altså en mulighed for, at de deltagende organisationer kan 

forhøje deres fleksibilitet og dermed få mulighed for at orientere sig tværsektorielt. 

 

Med vores anvendelse af Teubners begreb om 3. ordens organisering er der et par punkter, 

som bliver en smule problematiske og kræver lidt udredning, når vi samtidig har valgt at 

spille på Luhmanns systemteoretiske bane. For det første er Luhmanns og Teubners 

definition af ordener forskellige. Teubner mener, at ordener udtrykker et hierarki af 

specialiseret kommunikation, hvor 1. orden er menneskers kommunikation, der bliver 

specialiseret i organiseringer, som derfor er 2. ordens organisationer (Teubner 1993: 44). Når 

kommunikationen yderligere specialiseres i stabiliserede netværk af organisationer mener 

Teubner derfor, at de kan iagttages som 3.ordens systemer (ibid.). Luhmanns syn på ordener 

hænger derimod sammen med hans iagttagelsesbegreb, og det er dette blik, vi anvender på 3. 

ordens systemet. 1. ordens sociale systemer opstår igennem en skelnen mellem systemet selv 

og omverdenen og opererer udelukkende på baggrund af denne sondring. Vi kan tale om 2. 

ordens systemer, når eksempelvis organisationer udviser refleksivitet, lader sig irritere af 

omverdenen og samtidig kan iagttage, at omverdenen ikke bare er givet, men også kan 

iagttages på andre måder. Et 3.ordens system må dermed i en luhmanniansk optik være et 

system bestående af 2. ordens systemer, hvilket muliggør refleksion over det forhold, at alle 

2. ordens systemerne besidder en stor kompleksitet, fordi de har forskellige billeder af deres 

omverdener (la Cour & Højlund 2008: 180). For os handler 3. ordens dannelse dermed ikke 

om en hierarkisering af organisationer, men om graden af refleksivitet i selviagttagelsen. 
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Ud over definitionen af ordener vil vi også anfægte den empiriske kontekst, hvori Teubner 

har udviklet sit begreb. Teubner tager udgangspunkt i japanske keiretsu-netværk
3
 og bruger 3. 

ordens systemer til at forklare, hvordan et system hverken er baseret på markedspræmisser 

eller organisatoriske præmisser (Teubner 1993: 41). Vi tager udgangspunkt i hans analytik, 

men siger os fri for, at 3.ordens systemer kun kan opstå i denne empiriske kontekst. I stedet 

søger vi at flytte begrebsapparatet til en anden empiri, nemlig det danske sundhedsvæsen. Vi 

mener at 3. ordens begrebet i denne kontekst er lige så produktivt til at begribe, hvordan der 

skabes samarbejde på niveauet mellem marked og organisation.  

2.3.5 Rollekonstruktioner  

Vi spørger i vores underspørgsmål til, hvordan der skabes forventninger til lederne i SSL. I 

analysen heraf anvender vi Luhmanns begreb om roller, som vi ser nærmere på nu. Først må 

vi forholde os til en gængs påstand om, at der i systemteorien ikke findes mennesker, og 

afvise denne. I systemteoretisk forstand består det, vi kalder mennesket, af et psykisk system, 

bevidstheden, og et fysisk system, kroppen. Det psykiske system opererer, ligesom sociale 

systemer, også gennem mediet mening, men i form af tanker, ikke kommunikation. Sociale 

og psykiske systemers autopoiesis opererer dermed på forskelligt grundlag, og derfor er 

psykiske og sociale systemer altid omverden for hinanden (Andersen 1999: 120). 

Alligevel står de to typer systemer i et strukturelt forhold til hinanden, idet psykiske systemer 

lader sig irritere af det sociale og omvendt. Luhmann beskriver dette gennem 

kompleksitetsbegrebet: ”Det sociale system stiller sin egen kompleksitet til rådighed for det 

psykiske system” (Luhmann 2000: 319). Samfundets systemer kan altså tilpasse sin 

kommunikation til de psykiske processer, hvis tankeprocesser omvendt drives frem af 

samfundets kommunikation (Højlund 2004: 33). Herigennem finder koblingen sted, og 

sproget fungerer som mediator for interpenetrationen (Luhmann 2000: 320). Igennem 

personkonstruktioner skaber det sociale system altså en særlig mulighed for at lade sig irritere 

af sine psykiske omgivelser (Teubner & Hutter 2003: 254). 

 

Dette ændrer imidlertid ikke på, at analysen af personer og roller udelukkende er baseret på 

kommunikation. Vi kan ikke iagttage det psykiske systems tanker, de er omverden for de 

                                                 
3
 Keiretsu-netværk er japanske horisontalt eller vertikalt integrerede virksomhedskonglomerater, som opfører 

sig som en hybrid mellem marked og organisation. Netværket samarbejder enten gennem forsyningskæder eller 

distributionsnetværk. 
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sociale systemer, og der er ikke nogen ”[…]sikker erkendelsesvej fra personen og ned i det 

psykiske system” (Luhmann 2000: 370). Vi kan aldrig vide, hvordan det psykiske system 

reproducerer sin tankestrøm. Vi beskæftiger os dermed ikke nærmere med de psykiske 

systemer, men er imidlertid ikke blinde for, at de har en betydning for kommunikationen.  

 

”Ved en person forstår vi ikke psykiske systemer endsige hele mennesker” (Luhmann, 2000: 

369). Sådan skriver Luhmann om personbegrebet. Personen lever og tænker ikke, men 

fungerer som en kommunikativ struktur, hvortil der er tilknyttet individuelle forventninger, 

som er med til at opretholde de kommunikative systemer. Jo flere forskellige forventninger, 

des mere kompleks en person (Luhmann 2000: 369). En person er altså ikke et menneske og 

ikke et psykisk system. Det er derimod ”[…]et semantisk trick, som gør det muligt for 

kommunikationen at beslutte hvilket aspekt af mennesket den skal henvise til” (Rennison 

2011: 33). Hvor personbegrebet knytter sig til den enkelte krop, er roller derimod adskilt fra 

person såvel som krop: ”På den ene side drejer det sig altid om, at kun et udsnit af et 

menneskes adfærd forventes som rolle, og på den anden side drejer det sig om en helhed, som 

kan varetages af mange og udskiftelige mennesker” (Luhmann 2000: 370). Roller har altså 

den unikke funktion, at de kan stabilisere forventninger til en særlig adfærd uafhængigt af 

personkendskab. Dermed muliggør roller en stabilisering i organisationer, da rollen 

personuafhængigt sikrer en bestemt ønsket adfærd. Der kan med andre ord ansættes et nyt 

menneske som leder, uden at organisationen (nødvendigvis) bryder sammen. Man kan altså 

skelne mellem hvilke forventninger, der adresseres til bestemte personer, og hvilke, der er 

rettet mod en formel position i organisationen. Med denne distinktion for øje undersøger vi, 

hvordan det personlige aktualiseres i kommunikationen i SSL.  

 

Vi har et enkelt forbehold i rolleanalysen. Vi er ikke interesserede i, hvordan lederen 

subjektiveres. I analysen ønsker vi derimod at se, hvilke forventninger, kommunikationen 

stiller til den enkelte rolle, og hvordan det personlige aktualiseres i SSL. Det handler med 

andre ord ikke om, hvordan den enkelte leder forholder sig til den tilbudte rolle, eller hvordan 

han underlægges den. Det vil kræve et begrebsapparat, der kan beskrive, hvordan subjekter 

subjektiveres, og det giver systemteorien ikke mulighed for ud fra præmissen om lukkethed 

mellem sociale og psykiske systemer.  
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2.3.6 Opsummering 

Vi vil her kort opsummere implikationerne af vores analysestrategiske valg inden vi går 

videre til casebeskrivelsen. Vi anlægger forskellige analytiske blikke gennem vores analyser 

og anvender udvalgte begreber, som vi har forklaret i løbet af kapitlet. Formanalysen sætter 

fokus på de distinktioner, en given kommunikation udspiller sig omkring, og på baggrund 

heraf er formanalysen en analyse af de paradokser, som kommunikationen udfolder 

(Andersen 1999: 129). Dette blik lægger vi på analysen af de politiske betingelser for 

tværsektorielt samarbejde i afsnit 3.1, samt i rolleanalysen og analysen af den tværsektorielle 

samarbejdsmodel i kapitel 5. Ledeforskellen, altså den forskel vi iagttager igennem, er en 

anden, når vi foretager den semantiske analyse, som det er tilfældet i afsnit 3.2. Her iagttager 

vi gennem distinktionen begreb modbegreb, hvilket naturligvis også er baseret på 

iagttagelsens form. Den følgende 3. ordens analyse i kapitel 4 er en systemanalyse, idet vi 

stiller spørgsmålet om, hvornår eller hvorvidt kommunikationen konstruerer et autopoietisk 

system (Andersen 1999: 178). Opsummerende har vi illustreret analysernes blikke og 

begreber i nedenstående figur. 

 

Figur 6 
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2.4 Casestudie  

Vi vælger i denne afhandling at foretage et casestudie SSL. SSL opstår i og omkring behovet 

for at udvikle det tværsektorielle samarbejde i det nære sundhedsvæsen i Randersklyngen. Vi 

ser imidlertid mange tiltag, som handler om samarbejde på tværs af sektorer i 

sundhedsvæsenet. Blandt dem kan nævnes forløbskoordinatorer, praksiskonsulenter og 

delestillinger. Det særlige ved SSL er, at projektets svar på tværsektorielt samarbejde er 

netværkssamarbejde, der overskrider de sædvanlige organisationsgrænser. Vi bruger derfor 

SSL som en interessant, sigende og særlig case på, hvordan der kan skabes en ny form for 

organisering af sundhedsvæsenet gennem 3. ordens systemdannelse.  Særligheden ligger i, at 

vi med et casestudie af SSL kan opnå viden om en nutidig begivenhed, der skabes i en 

bestemt kontekst (Flyvbjerg 1996: 137-158 og Yin 2003: 4). Det havde således ikke været 

den samme case, hvis projektet havde foregået andetsteds. Vi vælger at bygge afhandlingen 

på denne ene case, fordi vi gennem den kan få blik for det fænomen, vi interesserer os for, 

nemlig grænseoverskridende netværksdannelse mellem organisationer i sundhedsvæsenet 

(Yin 2003: 2). Som Roberts K. Yin udtrykker det, er en case ikke en tilfældig stikprøve, men 

skal anskues som et veludvalgt fænomen: ”Cases are not ’sampling units’ [...] Rather, 

individual case studies are to be selected as a laboratory investigator selects the topics of a 

new experiment.” (Yin 2003: 31). Det betyder, at vi ikke kan foretage en universel 

generalisering.  

Vi benytter os af en eksplorativ tilgang, hvilket vil sige, at vi tager udgangspunkt i casen og 

ud fra vores empiri søger at udvikle ideer om og reflektere over dette sociale fænomen. Vi 

har ikke altså ikke en hypotese, vi vil forsøge afprøvet, men er i stedet nysgerrige på, hvilke 

muligheder, der ligger i det fænomen, vi ser. Men selvom vi starter i empirien, betyder det 

ikke, at teorien kommer halsende efter. Som vi indledningsvist skrev i dette kapitel, er 

formålet med vores analysestrategi netop lave begrebsstyret empirisk analyse. Vores 

eksplorative tilgang betyder derfor, at vi udvikler viden om casen i takt med, at vi udvikler 

vores teoribegreb.  

Ifølge Yin er en af styrkerne ved casestudier, at de inviterer til mange forskellig former for 

empiri, når projektet og studiet heraf forløber samtidig (Yin 2003: 91). Vi har valgt at gøre 

brug af observationer, interviews og dokumentstudier. I afsnit 2.5 præsenterer vi, hvordan vi 

har indsamlet denne empiri, og hvilke overvejelser vi har haft i forbindelse med 
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konstruktionen af vores empiriarkiv ud fra vores systemteoretiske afsæt. Men først en 

præsentation af vores case.   

2.4.1 Casebeskrivelse 

SSL handler om tværsektorielt samarbejde i det nære sundhedsvæsen. Projektets formål er at 

”[…] udvikle, afprøve og formidle modeller for sundhedsstrategisk ledelse af det nære 

sundhedsvæsen, og dermed definere velfærdsledelses karakteristika indenfor 

sundhedsområdet. Det indebærer, at der igennem projektet udvikles sundhedsstrategiske 

ledere, som skaber og forankrer konkrete modeller for bedre samarbejde, koordination og 

decideret opgaveoverdragelse parterne imellem.” (SSL 2012) Vi skal senere se, hvordan 

projektet søger at udvikle sundhedsstrategiske ledere og nye modeller for samarbejde, men 

først vil vi opridse projektets opbygning. 

SSL finder sted i Randersklyngen, som består af Region Midtjylland, Syddjurs, Norddjurs, 

Favrskov og Randers Kommuner samt de praktiserende læger, der indgår i klyngen. 

Projektets mål er at skabe bedre samarbejde og opgaveoverdragelse mellem praksissektoren, 

kommunerne og Regionshospital Randers i regi af det nære sundhedsvæsen (ibid.). Når vi i 

denne afhandling refererer til regionen, kommunerne og de praktiserende læger som 

organisationer, ser vi for overblikkets skyld bort fra, at disse er udkrystalliseret i et hav af 

mindre organisationer som hospitaler, forvaltninger, plejecentre, sundheds- og akuthuse, 

lægehuse med flere.  

SSL er organisatorisk forankret i Favrskov Kommune, hvor projektlederen også er ansat. 

Projektet er faciliteret af Center for Offentlig Kompetenceudvikling (fremover COK), som er 

en konsulentvirksomhed inden for kompetenceudvikling og efteruddannelse og ejet af KL. 

Projektet er støttet med en bevilling på 1,7 mio. kr. fra Videncenter for Velfærdsledelse 

(fremover VfV). VfV er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og 

Moderniseringsstyrelsen, og centret har til formål at ”[…] indsamle, opbygge og formidle 

viden om velfærdsledelse i praksis ved at igangsætte og følge konkrete projekter om god 

ledelse for velfærdsområderne”, hvor “[g]od ledelse af samfundets velfærdsinstitutioner er 

afgørende, hvis det skal lykkes at give borgerne en god service og sikre effektive og attraktive 

arbejdspladser. Derfor er der behov for at sætte velfærdsledelse på dagsordenen og 

undersøge, hvad god velfærdsledelse er, samt hvordan god ledelse på velfærdsområderne 
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udøves i praksis.” (VfV 2011a). Endeligt er projektet SSL styret af en styregruppe bestående 

af følgende ledere på chef- og direktørniveau: 

 

Figur 7 

Selve projektet SSL er opdelt i tre dele, som vi præsenterer på de næste sider. Der følger en 

grafisk illustration over projektforløbet på side 41. 

Projektet begynder med et strategiforløb i efteråret 2011, Det strategiske udsyn. Det har til 

formål at ”[…]skabe en fælles forståelse af, hvilke udfordringer, målgrupper, strategiske 

effektmål samt organisatoriske muligheder, som udviklingen af det nære sundhedsvæsen skal 

adressere og tage højde for” (SSL 2012). Første del af projektet starter derfor med en 

strategidag for den øvre ledelse og en kick-off-dag for mellemlederne, som faciliteres af 

Udviklingskonsulenterne ApS. Formålet med denne del af projektet er dels, at den øvre 

ledelse udviklede visioner og målsætninger for projektet, og dels at 130 driftsledere og 

praktiserende læger giver bud på de muligheder, udfordringer og ledelsesmæssige behov, der 

er i forbindelse med udviklingen af og samarbejde omkring det nære sundhedsvæsen (ibid.). 

Betegnelsen driftsledere er hentet fra den kommunale kontekst, men dækker i dette projekt 

over gruppeledere, områdeledere, afdelingssygeplejersker, overlæger og praktiserende læger. 

I SSL lægges deltager der ledere med fagligt- og/eller personaleansvar indenfor drift i 

sundheds- og ældreområdet.   

Efter denne første del udarbejder styregruppen fem tematikker, som projektet SSL skal 

arbejde med. Den næste del af SSL består derfor af fem forløb, et forløb per tema, og denne 

del af projektet er stadig i gang. Forløbene består af to skolebænke, hvortil der er koblet et 
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laboratorieforløb, hvor nye modeller for tværsektorielt samarbejde i det nære sundhedsvæsen 

skal udarbejdes. Se figuren nedenfor. 

 

Figur 8 

Vi gør vores entre i projektet i forbindelse med det første forløb ’Hvordan kan vi behandle 

borgere med KOL i eget hjem?
4
’, og det er her, afhandlingen tager sit afsæt. I det følgende vil 

vi præsentere skolebænkene og laboratoriet.  

På de to skolebænksdage deltager omkring 25 driftsledere og praktiserende læger samt 

projektlederen. Skolebænkene bliver afholdt på Scandic Hotel Kongens Ege i Randers, hvor 

COK står for undervisningen. To repræsentanter fra styregruppen, som er ansvarlige for dette 

forløb, står for velkomst og indflyvning. Formålet med de to skolebænksdage er, at 

deltagerne genererer ideer til det efterfølgende laboratorium, får inspiration til facilitering af 

innovationsprocesser for deres egne medarbejdere og opbygger relationer til hinanden. Derfor 

bliver der også arrangeret et ’besøg i marken’, hvor deltagerne skal på visit hos hinanden for 

at lære hinanden at kende på tværs i Randersklyngen. På skolebænksdagene bliver forskellige 

værktøjer til innovation benyttet, blandt andet forskellige ideudviklingsmetoder, ligesom 

deltagerne gennemfører en papirfly-konkurrence, der skal illustrere en Scrum-proces. Scrum 

er et agilt projektledelsesværktøj med en lærende udviklingstilgang, som stræber mod at 

”[…]de gode findings kan implementeres med det samme” (Deltagerobservation bilag 1: 

140). Scrum-processen blev udviklet og benyttet inden for IT-virksomheder, men ses nu i 

mange andre typer organisationer.  

Scrum-processen udgør formen for det efterfølgende laboratorium og deraf kommer dets 

varighed på en tre ugers sprint-periode
5
. Dog kræver Scrum-processens hyppige 

mødestruktur, hvor daglige møder er det mest optimale, at deltagerne bliver skærmet for 

                                                 
4
 KOL står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Ca. 430.000 lever med sygdommen, men kun ca. halvdelen 

ved, at de har den. Mange KOL borgere/patienter er i hyppig kontakt med sundhedsvæsenet og har ofte deres 

gang i alle tre sektorer. Sammen med den ældre medicinske patient og patienter med andre kroniske som 

hjertekarsygdomme og type 2 diabetes, udgør KOL patienter en særlig udfordring for det tværsektorielle 

samarbejde. 
5
 En Scrum-proces bør aldrig tage mere end fire uger for at sikre momentum og drive (Deltagerobservation: 

bilag 1). 
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andre opgaver og krav. Begge disse omstændigheder bliver dog udfordrede, idet Scrum-

prosessen i laboratoriet bliver flyttet til samarbejde uden for en enkelt organisation, hvor det 

er vanskeligt at mødes dagligt og svært at skærme deltagerne. 

Laboratoriet består af ni udvalgte deltagerne fra skolebænken, og alle tre sektorer er 

repræsenteret. Deltagerne er udvalgt i kraft af deres daglige arbejde med KOL-patienter. I 

laboratoriet er fokus ikke på lederrollen, men i stedet på udvikling af en samarbejdsmodel om 

behandling af KOL-patienter i eget hjem. Deltagerne mødes derfor løbende eller afholder 

telekonferencer, for således at kunne arbejde med udviklingen af modellen sideløbende med 

deres normale arbejde. Denne proces er noget anderledes fra de almindelige arbejdsgrupper 

som deltagerne indgår i: ”[jeg er, red.] positivt overrasket over Scrum, vi nåede langt på kort 

tid. Det blev meget konkret.” (Deltagerobservation, bilag 1: 141).  

På laboratoriets første dag mødes deltagerne med repræsentanterne fra styregruppen og en 

KOL-patient. Dagen går med formålsafklaring, tidsestimeringsværktøjer
6
 og 

opgavefordeling. Efter laboratorie-sprintet bliver den udviklede prototype præsenteret på et 

reviewmøde den 12. juni 2012. Modellen kan i grove træk ses i på næste side.  

                                                 
6
 Deltagerne udsættes for et tidsestimeringsspil. Leverancerne bliver dermed defineret i tid og ikke i indhold. 
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Figur 9 

På styregruppens møde i august 2012 bliver det afgjort, at laboratoriets model var for dyr, og 

derfor blev gruppen bedt om at indgå i endnu et laboratorieforløb, hvor emnet blev ændret til 

tidlig udskrivning af KOL-patienter. Denne prototype er nu i afprøvningsfasen. Vi har ikke 

været en del af dette ekstra laboratorieforløb, ligesom vi heller vil være en del af de øvrige 

fire skolebænks- og laboratorieforløb. Det skyldes naturligvis, at vi er begrænset af 

afhandlingens tidsramme. Vi har imidlertid haft løbende møder og kontakt med 

projektlederen, som har holdt os opdateret på projektets udvikling og afvikling.  

Vi har ovenfor set, hvordan SSL er inddelt i to forskellige dele. SSL består endvidere af en 

tredje del, som ligger både inden for og uden for projektregi. Idet projektet søger at skabe 

relationer mellem de deltagende ledere og har ambitioner om, at prototypemodellerne skal 

implementeres i Randersklyngen, kan vi se, at projektarbejdet stækker sig ud over den 
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planlagte tidsramme. Relationsnetværket søges fastholdt igennem forskellige former for 

lederfora, men i skrivende stund er disse ikke konkretiseret eller etableret. 

Prototypemodellerne er heller ikke kommet dertil, hvor det kan besluttes, om de skal 

implementeres fast i Randersklyngen. Nedenfor ses en figur over projektforløbet. 

 

Figur 10 
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Vi har i de overstående afsnit præsenteret SSL-projektet ,og hvordan vi bruger SSL som case. 

Med SSL-casen interesserer vi os særligt for den organisationsform som SSL skaber, ligesom 

vi kigger nysgerrigt på den mellemlederrolle, som bliver konstrueret, og de 

ansvarsforskydninger, der sker imellem organisationerne i SSL, når de skal udvikle 

samarbejdsmodeller for det nære sundhedsvæsen. Med dette fokus er der mange andre 

forhold i projektet SSL, som vi har valgt at gøre os blinde for. Vi afgrænser os for eksempel 

fra at analysere deltagernes forskellige fagligheder, COKs rolle i projektet og har valgt heller 

ikke at analysere, hvordan projektet bedriver innovation. I det næste afsnit vil vi præsentere 

vores empiriarkiv og vores håndtering af empirien. Dermed er kapitel 2 ved at nå sin 

afslutning mens analysekapitlerne så småt bliver synlige i horisonten. 

2.5 Empiriarkiv 

I dette afsnit præsenterer vi vores empiriarkiv og beskriver, hvordan vi har produceret det. 

Som præsentationen af vores analysestrategi har gjort klart, er vores problemformulering, 

iagttagelsespunkt og begrebsvalg styrende for valget og behandlingen af vores empiri. Vores 

blik på empiriproduktion er altså styret af vores erkendelsesinteresse. I forlængelse heraf 

betyder vores systemteoretiske ståsted, at vi bevæger os fra dataindsamling til 

dataproduktion. Skiftet sker, idet vi erkender, at vi ikke har direkte adgang til et empirisk 

fænomen, men producerer empirien gennem den måde, vi iagttager den på (la Cour et al 

2005: 5). Denne tilgang betyder, at vi ikke har ambitioner om at præsentere vores empiri som 

sand eller rigtig. Samtidig har vores systemteoretiske ramme den konsekvens, at al empiri 

iagttages som kommunikation. Der er altså ikke tale om en statusforskel mellem de 

forskellige typer af empiri. Kommunikation er simpelthen kommunikation, uanset i hvilken 

form, vi iagttager den. Men det er naturligvis afgørende at vise, hvordan vores vej mod 

konklusionen er brolagt, og at ikke alle iagttagelser eller alle former for empiri er lige 

hensigtsmæssige til at besvare vores problemformulering. Derfor vil vi over de næste sider 

præsentere vores empiriarkiv og vores håndtering heraf.  

Afhandlingens empiriske arkiv er dannet af skriftligt materiale fra SSLs første fase, samt af 

skriftlig materiale, observationer og interviews fra SSLs anden fase (jf. figur 10) . Samtidig 

har vores analysegenstand, SSL, styret hvilken empiri, der var relevant for os, da vi konstant 

har haft blik for, hvad SSL har koblet sig til i omverdenen og ladet sig irritere af. Vores 

empiriarkiv er derved fremkommet ved en fusion af planlagt empiriindsamling, som har fulgt 
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SSLs program, og af en ’snebold-metode’, hvor vi har forfulgt de referencer, som er dukket 

op i SSLs kommunikation og igen fulgt referencerne i dette materiale. Konkret betyder det, at 

vi har brugt SSL som styrende ramme for, hvilken empiri vi har iagttaget som relevant, og det 

er på denne måde, vi udvalgt vores interviewpersoner, observationstidspunkter og -steder 

samt skriftligt materiale.  

I det følgende vil vi præsentere vores empiri. Vi har for overblikkets skyld valgt en tematisk 

præsentation af de forskellige typer af empiri. Under hver empiritype har vi yderligere en 

kronologisk præsentation over hvilken empiri, der har givet os viden hvornår. Det skal 

bemærkes, at vi meget tidligt i processen havde møde med projektlederen, ligesom vi 

efterfølgende har holdt fem statusmøder. Disse møder indgår ikke som empiri, vi analyserer 

på, men de har været afgørende for udvælgelsen af den empiri, vi benytter i opgaven.  

2.5.1 Dokumenter 

Efter valget af SSL som genstand, blev SSLs selvbeskrivelser det første, vi kiggede på. Vi 

gjorde her brug af projektets hjemmeside. Herefter fik vi af projektlederen tilsendt den 

generelle sundhedspolitiske aftale for Region Midtjylland, samt KL og Danske Regioners 

sundhedspolitiske udspil fra 2012 (Region Midtjylland 2010a, 2010b, 2010c, KL 2012a og 

Danske Regioner 2012). Den sundhedspolitiske aftale for Region Midtjylland er delt op i en 

politisk, administrativ og sundhedsfaglig del. Ud fra dette materiale førte referencerne os 

videre, og vi har derfor også inddraget Sundhedsstyrelsens vejledninger til og evalueringer af 

sundhedsaftalerne (Sundhedsstyrelsen 2009 & Sundhedsstyrelsen 2011a) samt det daværende 

Indenrigs- og Sundhedsministeriums udgivelse om strukturreformen (ISM 2005). Da PLO 

ikke, som KL eller Danske Regioner, har udformet et decideret politisk udspil, har vi 

inddraget PLOs formandsberetning fra 2012 og PLO Midtjyllands skriv fra 2012 om deres 

syn på det tværsektorielle samarbejde. Herudover benytter vi også det skriftlige materiale, 

som deltagerne i SSL er blevet præsenteret for under projektdagene. Endeligt er der blevet 

publiceret en række artikler om SSL, som vi også har inddraget. 

Luhmann foretrak selv dokumentstudier, og denne type empiri har længe haft primat inden 

for systemteorien (Vallentin 2005: 7).  Dokumenternes popularitet hænger formodentligt 

sammen med deres særegne egenskab, som gør det muligt at ”opbevare kommunikationen, 

uafhængigt af interaktionsdeltagernes levende erindring, ja sågar uafhængigt af interaktion 

overhovedet” (Luhmann 2000: 127). Også tiden gør dokumentstudier sig uafhængig af: 
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”tidspunktet for dens [kommunikationens, red.] ankomst kan vælges omtrent vilkårlig” 

(ibid.). Vi kan altså med vores udvalgte dokumenter, som vi har skabt et overblik over i 

nedenstående figur, iagttage SSL og interessseorganisationernes kommunikation i sin 

oprindelige form.  

 

Figur 11 

2.5.2 Observationer  

Da projektet forløber, mens vi arbejdede på afhandlingen, bød observationer af projektet sig 

til som empiri. Hermed kan vi iagttage projektets mundtlige og skriftlige kommunikation i 

samspil. Vi stod derfor på toget til Randers for at følge det første skolebænksforløb og for 

dernæst at deltage til det første laboratoriums kick-off- og reviewdag.  
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Figur 12 

Vores observationer har været styret af en ’passive observer’ tilgang, hvis man skal følge 

Yins definition (Yin 1994: 87). Det betyder, at vi ikke har deltaget aktivt i SSL eller har haft 

manipulationskraft i forhold til at træffe beslutninger i eller for projektet (ibid.). Men idet vi 

bekender os til systemteorien, optræder SSL som et system, der kan vælge at lade sig irritere 

af os. Derfor har vi en indflydelse på systemet og er dermed ikke passive eller uskyldige 

observatører. Vi har altså karakter af at være deltagerobservatører, hvis tilstedeværelse gør 

noget ved det sociale fænomen (Justesen & Mik-Meyer 2010: 110-122). Vores genstand 

bliver følgelig konstrueret igennem vores iagttagelser, og SSL optræder som 

deltagerobservationens systeminternt konstruerede omverden.   

De fire gange, vi foretog deltagerobservation, sørgede vi for at blive præsenteret for 

deltagerne, således at alle deltagere var klar over, at vi fulgte projektet som 

specialestuderende. Vi både indgik og ikke-indgik i projektet. For eksempel deltog vi i en 

papirflykonkurrence, men ikke i de sundhedsfaglige diskussioner. Vi tog begge noter 

undervejs, men oplevede, at computerne virkede for forstyrrende, når vi var med ude i små 

grupper på fire til syv personer. Derfor er noterne fra gruppearbejdet foretaget i hånden og 

efterfølgende sammenskrevet med de øvrige noter. 

Med inspiration fra Lise Justesen og Nanna Mik-Meyer (2010) opererede vi med tre 

forskellige former for noter: Beskrivende, analyserende og refleksive noter. De beskrivende 

noter søger detaljeret at gengive det observerede, således at vi i analysearbejdet kan referere 

til konkrete citater eller situationer. Undervejs i observationerne brugte vi også analyserende 

noter og refleksive noter, som vi satte i kommentarbokse i vores notedokument. De 

analyserende noter kan anskues som præfasen til vores analysearbejde. Her blev vi refleksive 

på baggrund af de beskrivende noter og de tematikker, som vi havde i spil på baggrund af 

vores forudgående empiri og analysearbejde. Dette vil blive uddybet i afsnittet om grounded 

theory (jf. afsnit 2.5.4). De refleksive noter sikrede, at vi kunne dokumentere vores egen 
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læring og tanker i processen (Justesen & Mik-Meyer 2010: 110-122). Noterne fra 

observationerne er at finde i bilag 1.    

2.5.3 Interviews 

Efter laboratoriets afslutning foretog vi først seks interview med de deltagere, som indvilgede 

i at tale med os, inklusiv de to repræsentanter fra SSLs styregruppe, der agerede som 

’sponsorer’
7
 på dette første forløb. To laboratoriedeltagere fra kommunerne ønskede ikke at 

blive interviewet, hvilket kan betyde, at afhandlingen har et mindre nuanceret indblik i 

kommunernes kommunikation om SSL. Overlægen på lungemedicinskafdeling kunne først 

finde tid til at tale med os den 19. september. Den 9. august afholdte styregruppen et møde, 

hvor de skulle træffe beslutning om, hvorvidt laboratoriets model for behandling af KOL-

borgere i eget hjem skulle afprøves. Efter dette møde interviewede vi igen de to 

repræsentanter fra styregruppe. De første tre interviews foregik face-to-face, de resterende 

foretog vi telefonisk. De første interviews havde en varighed på 40-50 minutter, mens de 

sidste tre varede 20-30 minutter.  

 

Figur 13 

                                                 
7
 I en Scrum-proces er der altid sponsorer (’project owner’), som definerer opgaven og sikrer, at opgaven giver 

værdi.  
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Modsat dokumentstudier var interviews bestemt ikke Luhmanns kop te (la Cour et al. 2005: 

4), og det kræver da også et par refleksioner at benytte interviews i en systemteoretisk 

analyse: ”Systemteorien vil afslå enhver opfattelse af interviewet som en kontakt med 

eksterne kendsgerninger, men stille krav om at iagttage interviewet som et lukket system, 

gennem hvis selvreference informationer om genstanden opstår.” (ibid.: 10). I et interview 

vil genstanden altså altid opstå som en del af interviewets omverden. Derfor bliver 

interviewet også et strategisk konstrueret erkendelsesapparat, der får genstanden til at fremstå 

på en særlig måde (ibid.: 5). Når vi eksempelvis interviewer chefsygeplejersken er 

kommunikationen struktureret på interaktionens præmisser om nærhed, og SSL bliver 

genstand interaktionssystemets omverden. Men kommunikationen er ikke kun baseret på 

interaktionens præmisser. Den er også styret af fortløbende mails og specifikke 

forventninger, som er foranlediget af vores roller som henholdsvis deltagere i SSL og 

interviewperson over for interviewer og specialestuderende. Ved interviewet er der derfor tale 

om et interaktionssystem, som bliver stabiliseret igennem funktioner af organisatorisk 

karakter. For at vi kunne styre, at SSL kom til at optræde som genstand for 

interviewsystemerne, lod vi os inspirere af Steinar Kvale og hans betragtninger om 

halvstrukturerede interviews. Om denne type interviews skriver han, at de ”[…]har en række 

temaer, der skal dækkes, såvel som forslag til spørgsmål. Men på samme tid hersker der en 

åbenhed overfor ændringer af spørgsmålenes rækkefølge og form, således at man kan 

forfølge de svar, interviewpersonerne giver” (Kvale 1997: 129). Fordi vi benytter denne 

metodiske tilgang, er alle vores interviewguides forskellige, ligesom det kan ses i 

transskriberingerne, at vi ofte brød rækkefølgen på spørgsmålene og stillede impulsive, 

opfølgende spørgsmål undervejs i interviewene. Vi valgte altså at sætte rammerne for 

kommunikationen, fordi vi ønskede at stabilisere kommunikationen på bestemte temaer, 

samtidig med at samtalen fik rum til fleksibilitet og plads til, hvad end kommunikationen i 

vores interaktionssystem måtte knytte an til.  

2.5.4 Empirihåndtering 

Luhmann har aldrig fokuseret på udvikle konkrete retningslinjer for empirikonstruktion og -

håndtering (Vallentin 2005: 207). Da vi ikke ønsker en nonchalant pick’n’choose-tilgang til 

empirien og dens tematikker, finder vi derfor inspiration uden for systemteorien og inddrager 

grounded theory’s systematiske tilgang til empiri. Heldigvis indgår grounded theory med lidt 

oversættelse fint på systemteoriens præmis om iagttagelse som det styrende for, hvad vi kan 
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sige om vores genstand (Guvå & Hyllander 2005: 15). Med grounded theory kigger vi på 

vores empiri med en metodisk stringens, der har til formål at sikre, at vi fanger tematikker og 

kausale relationer (ibid.: 37). Således tilbyder grounded theory en metodisk tilgang til, 

hvordan vi kan optræde som videnskabelige opdagelsesrejsende i et ukendt problemområde 

(ibid.: 7). Og det er netop et sådan spændende eventyr, vi har været på, hvor vi nysgerrigt har 

kigget på empirien igennem forskellige produktive begrebsrammer, uden dog på forhånd 

præcis at være klar over, hvad vi ville finde.  

Vores empirihåndtering ud fra grounded theory foregår løbende gennem tre overlappende 

metodefaser; teoretisk udvælgelse, kodning og komparation (ibid.: 38). Som vi viste i 

præsentationen af vores empiriarkiv, er vores empiri konstrueret gradvist fra forskellige 

datakilder og styret af, hvad der var relevant, når vi fikserede SSL som vores genstand. I 

grounded theory’s terminologi kaldes dette teoretisk udvælgelse og begrundes ved, at man 

dermed kan ”[…]få optimal information omkring ens problemstilling, som præciseres 

efterhånden som forskningsprocessen skrider frem” (ibid.: 38). Derfor kiggede vi også 

løbende på empirien igen og igen, for at udvikle vores fornemmelse for, hvad der var sprødt 

og på spil, ligesom vi så på empirien med forskellige systemteoretiske begreber, som blev 

benyttet og forkastet igen, i takt med at processen skred frem.   

Med grounded theory kan man ikke på forhånd bestemme, hvor meget materiale, der skal 

indsamles. Ud fra begrebet mætning indsamler forskeren empiri, indtil ny data ikke længere 

tilfører noget væsentligt. Det er selvfølgelig forskerens egen vurdering, ligesom det er en 

proces, der kan trække ud, da nye opdagelser eller hypoteser kan vokse frem og få en til at se 

på empirien med nye øjne (ibid.: 41). Vi er imidlertid styret af specialekontrakten og har 

derfor måtte forlade projektet i efteråret 2012, selvom projektet stadig er i gang, og det ville 

være relevant at følge afprøvningen af den første model.  

Efter den teoretiske udvælgelse kan vi påbegynde kodningsprocessen. Denne del af grounded 

theory benytter vi mere som inspiration end som stringent metode. Kodningen munder ifølge 

grounded theory ud i teoretisering. Men som beskrevet i vores analysestrategi er vi optaget af 

det frugtbare ved at blikke empirien med eksisterende systemteoretiske begreber. Vi har 

derfor ikke som formål at fremanalysere ny teori. Vi stiller imidlertid stadig spørgsmål til den 

indsamlede data, såsom: Hvad siger det, om det vi undersøger? Hvilke hændelser, mønstre og 

sammenhænge kan vi iagttage? (ibid.: 41). Hermed udvikler vi vores syn på, hvad empirien 

kan sige os. Vi har foretaget kodning på to forskellige niveauer af systematik. Den første 
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kodning foretog vi i forbindelse med vores første deltagerobservation. I den første 

observation kiggede vi efter hændelser, i systemteoretisk optik kommunikation, der kunne 

vise, at SSL var en organisation (ibid.: 42). Igennem vores analyserende noteteknik kunne vi 

med kriterierne for organisationssystemer løbende kode, hvorvidt der var tale om 

kommunikation på organiseringspræmisser. Imidlertid måtte vi sande, at kommunikationen 

ikke foregik på organisationspræmisser, og vi udviklede derfor vores iagttagelsesposition til 

at iagttage SSL som et 3. ordens system. Dette førte os til andet niveau af kodningen, hvor vi 

gennemgik al empiri for kommunikation, der viste 3. ordens organisering. Sideløbende 

kodede vi de tematikker, som blev relevante i kommunikationen, når vi kunne iagttage 

3.ordens organisering. Vores kategorisering af empirien kan ses i bilag 11. 

Vores afhandling har langt fra været en lineær proces. Processen har dermed passet som fod i 

hose med grounded theory, som anbefaler, at man foretager komparation samtidig med 

kodning. Derved har vi kunnet spørge os selv, hvad, der hænger sammen og hvordan? Det har 

ført til en del gennemskrivninger af analysekapitlerne; en proces, som til tider har været 

frustrerende, men som også er endt ud i tre spændende analysekapitler, som vi nu er klar til at 

tage hul på.  
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Kapitel 3: Vilkår for tværsektorielt samarbejde  

Vi starter afhandlingens analysedel med at bevæge os ud over SSLs grænser. Det gør vi ved 

at iagttage, hvordan det politiske system indvirker på sundhedssystemets organisationer. Vi 

ser nærmere bestemt på, hvordan det politiske systems kommunikation irriterer 

sundhedsvæsenet og dets organisationer i retning af tværsektoriel orientering og muligheden 

for at danne 3. ordens systemer. Efter denne analyse følger en semantisk analyse af selve 

samarbejdsbegrebet. Til sammen fungerer disse to analyser som forløbere til analysen af SSL 

i og med, at vi klargør betingelser for, samt meningsskabelsen om, det tværsektorielle 

samarbejde, som vi gør til genstand i analysen af SSL. 

3.1 Politiske betingelser for tværsektorielt samarbejde  

Denne analyse tager form som et dokumentstudie, der sætter blikket på forholdet mellem 

sundhed og politik. Det betyder, at vi undersøger, hvordan det politiske system udøver sin 

særlige magt ved at formulere kollektivt bindende beslutninger for de politisk styrede 

organisationer i sundhedsvæsenet (King & Thornhill 2005: 70). Analysen fokuserer 

udelukkende på betingelser. Det vil sige, at vi i denne analyse ikke ser på, hvordan bestemte 

organisationer har valgt at implementere de politiske bestemmelser internt i organisationen 

og så at sige indrette deres kommunikation på baggrund af de politiske irritationer. Vi ser 

derimod på, hvilke mulighedsbetingelser, der skabes for organisationernes tværsektorielle 

orientering gennem koblingerne mellem det politiske system og sundhedsvæsenet (Højlund 

2004: 172). Det adskiller sig fra vores senere analyse af SSL, som undersøger, hvordan 

organisationer i en konkret projektpraksis orienterer kommunikationen mod det 

tværsektorielle samarbejde. 

3.1.1 Strukturreformen  

Først skruer vi kort tiden tilbage til strukturreformens ikrafttræden i 2007, for med 

strukturreformens ikrafttræden blev organiseringen af den offentlige sektor ændret markant. 

Særligt i sundhedsvæsenet medførte reformen store ændringer, idet de nye storkommuner 

overtog genoptræningsindsatsen og en lang række forebyggende indsatser fra de tidligere 

amter (ISM 2005: 22).  
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I det daværende Indenrigs- og Sundhedsministeriums publikation om strukturreformen 

fremgår det, at en af overvejelserne i forbindelse med reformen var, at det med den hidtidige 

offentlige struktur var svært at sikre sammenhæng i indsatserne på tværs i den offentlige 

sektor. Det skyldes blandt andet at ansvaret for opgaverne var delt mellem flere decentrale 

forvaltningsled, og at forvaltningsenhederne var for små (ibid.: 7). Derfor var et af målene 

med strukturreformen: ”[…]at skabe klarhed og entydighed om, hvem der har ansvaret for 

hvilke opgaver” (ibid.: 39), og “at skabe bæredygtige enheder med et klart ansvar for at 

levere velfærdsydelser af høj kvalitet til danskerne” (ibid.: 8). Alt sammen fordi ”[b]orgerne 

i Danmark skal opleve en endnu bedre og mere sammenhængende offentlig service” (ibid.: 

4). 

 

Vi kan af citaterne se at 'klart ansvar' og 'sammenhæng' fremstår som to væsentlige (for)mål 

for reformen. Hermed bliver ansvar og sammenhæng definerende for det tværsektorielle 

samarbejde. Betragter vi imidlertid begreberne i en formanalytisk optik, viser det sig, at dette 

baserer sig på et socialt paradoks om systemisk lukkethed.  

 

 

Figur 14 

Den første galge viser, hvorledes der i italesættelsen af ’klart ansvar for hvilke opgaver’ 

lægges vægt på den systemiske operationelle lukkethed i socialdimensionen ved at markere 

de ’enkelte enheders’ ansvar. Kommunikationen sætter på denne måde fælles enhed eller 

åbenhed på sin blinde side. Vi får dermed distinktionen lukket åben. Den anden galge viser 

omvendt, hvordan italesættelsen af et sundhedsvæsen med sammenhæng indikerer åbenhed i 

socialdimensionen, idet sammenhæng indebærer en sammenknytning af elementer, der er 

åbne for hinanden. Her sættes lukket dermed på blindsiden. I kommunikationen om ansvar 

lægges der op til, at sundhedsvæsenets organisationer kun i mindre grad lader sig irritere af 

hinanden. Her er det væsentlige, at organisationerne opretholder sig selv og markerer sine 

grænser for ansvar. På den anden side lægger sammenhængskommunikationen op til en 

gensidig irritation, der knytter organisationerne tættere sammen.  
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Pointen er, at reformen sætter et ønske om åbenhed og lukkethed på en og samme tid. Der 

ønskes sammenhæng mellem sektorernes forskellige organisationer, samtidig med at der 

ønskes klare grænser for opdelingen af ansvar mellem enhederne. Der skal skabes åbenhed og 

sammenhæng, men det må ske på en præmis om systemisk lukkethed, i og med at ansvaret 

ønskes afgrænset og de systemiske grænser opretholdt. Pointen er illustreret nedenfor som en 

re-entry operation: 

 

 

Figur 15 

Strukturreformen er skabt gennem en beslutning i det politiske system. I en systemteoretisk 

optik har det politiske system en særlig tro på, at det kan løse andre systemers problemer ved 

at træffe kollektivt bindende beslutninger. I koden styre/styret udøver systemet på denne 

måde sin magt over de offentlige organisationer. Særligt gennem en konstruktion af ’staten’ 

som ”[…]an immediate agent for problem-solving” (Chris & Thornhill 2005: 77), 

manifesterer systemet sig og stiller forventninger til løsninger på samfundets problemer. I 

strukturreformen formuleres forventningen således: ”Kort sagt er målet med 

kommunalreformen at skabe et nyt Danmark, hvor en stærk og fremtidssikret offentlig sektor 

løser opgaverne med høj kvalitet” (ISM 2005: 4).  

I 2012, syv år efter beslutningen om at gennemreformere den offentlige sektor, skriver 

Danske Regioner om reformens effekt: ”Det nye landkort for det danske sundhedsvæsen har 

skabt nye snitflader og gråzoner mellem regioner og kommuner, som udfordrer målet om at 

sikre helhed og sammenhæng i patientforløbene” (Danske Regioner 2012: 6). 

Sammenhængen og helheden er altså, ifølge Danske Regioner, ikke opnået gennem 

strukturreformen, og der er således også i dag store udfordringer for den tværgående indsats. 

Som vi har iagttaget med åben lukket distinktionen, baserer orienteringen mod den 

tværgående indsats sig på et paradoks, som skaber svære betingelser for forbedring. Men 

ifølge Luhmann er det sandsynligt, at ’staten’ slet ikke har evnen til at løse andre systemers 
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påtrængende problemer. I stedet har politiske systemer i moderne velfærdsstater udvidet sig 

selv i en sådan grad, at de inkorporerer problemer, som de ikke er i stand til at løse (Chris & 

Thornhill 2005: 78). Det politiske system bliver på denne måde ”[…]an adressee for 

problems which are best adressed by other administrative ressources' (ibid.). Konsekvensen 

er, at politikken overtager andre samfundssystemers funktioner, men når ’staten’ viser sig 

ikke at kunne løse sundhedsvæsenets udfordringer, og gråzonerne blot tager nye former, som 

Danske Regioner formulerer det, er det med til at svække legitimiteten i det politiske system. 

En analyse af det politiske systems legitimitet eller en vurdering af statens magtudøvelse har 

ikke hjemme her. I stedet orienterer vi os fremadrettet mod de konkrete organisationer, hvis 

beslutninger er betingede af de politiske beslutninger. Med ovenstående har vi imidlertid 

ønsket at gøre klart, at politiske beslutninger ikke nødvendigvis kan løse de udfordringer, 

som hospitaler eller kommunalforvaltninger står med. En utilsigtet konsekvens ved 

beslutninger er netop, at de øger mængden af kompleksitet i organisationerne (Luhmann 

2000: 61). Med de politiske beslutninger om strukturreformen åbnes der op for et 

overflødighedshorn af nye muligheder for sundhedsvæsenets systemer, og den systeminterne 

kompleksitet såvel som omverdenskompleksiteten stiger. Internt må de nye organisationer 

danne nye selvbeskrivelser, blandt andet siger ældrechefen i Favrskov Kommune: ”[…]vi har 

jo arbejdet i de første fem år efter kommunalreformen på at få den fusioneret og få samlet og 

organiseret os, så der har vi virkelig gået til stålet” (Ældrechef, bilag 4: 176-177). Og i 

forhold til at samarbejde betyder det, at organisationerne kan vælge at gøre en lang række 

organisationer relevante i deres omverdenskonstruktion og koble sig på en masse nye måder. 

Samtidig må de iagttage deres egen evne til at indgå i samarbejde på måder, de ikke kender 

til. Med den øgede kompleksitet er systemerne derfor tvunget ud i selektionstvang, idet ikke 

alle mulige muligheder kan vælges: ”Kompleksitet betyder selektionstvang, selektionstvang 

betyder kontingens og kontingens betyder risiko” (Luhmann 2000: 62). Vi må derfor stille os 

kritiske over for præmissen om gennem en reform at kunne skabe et enklere grundlag for 

fremtidig organisering af den offentlige service, idet reformen blot åbner for nye 

beslutningsmuligheder for sektorernes systemer, som til stadighed kan gøre problemerne med 

det tværsektorielle samarbejde til tema i kommunikationen. I næste afsnit ser vi nærmere på, 

hvilke nye organiseringer strukturreformen medførte, og hvordan disse sætter nye betingelser 

for det tværsektorielle samarbejde. 
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3.1.2 Sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler 

I forbindelse med vedtagelsen af Strukturreformen i 2005 blev der også vedtaget en ny 

sundhedslov med ikrafttræden i 2007 (MSF 2013). Den foreskriver, at regionerne skal 

nedsætte tværsektorielle sundhedskoordinationsudvalg og udfærdige forpligtigende 

sundhedsaftaler mellem regioner og kommuner. For første gang i historien blev samarbejdet 

mellem kommuner og regioner dermed lovfæstet (Krasnik et al 2005).
8
 Inden beslutningen 

om at indføre sundhedskoordinationsudvalg og forpligtende sundhedsaftaler, var samarbejdet 

på tværs af sektorerne baseret på sundhedsplaner. Det daværende Indenrigs- og 

sundhedsministerium skrev i en publikation om strukturreformen følgende om de nye 

sundhedskoordinationsudvalg: ”For at sikre sammenhæng mellem regionernes og 

kommunernes indsats på sundhedsområdet vil kommuner og regioner være forpligtede til at 

indgå i et forpligtende samarbejde i sundhedskoordinationsudvalg om blandt andet 

sammenhæng i behandling, træning, forebyggelse og pleje.” (ISM 2005: 27). Med 

lovfæstelsen af samarbejdet mellem kommune og region opstår 

sundhedskoordinationsudvalgene som en ny grænseoverskridende aktør og de forpligtende 

sundhedsaftaler som et nyt kontraktuelt beslutningsprogram i sundhedsvæsenet. Hvordan 

dette sætter nye betingelser for sundhedsvæsenets systemers selvbeskrivelser, ser vi nærmere 

på nu. 

Sundhedskoordinationsudvalgene er selvsagt ikke det eneste forum, hvor sektorerne mødes. 

Der er således regionale samarbejdsudvalg for primærsektoren, der behandler klager, træffer 

beslutning om placering af nynedsættelser, flytninger medvidere (Region Midtjylland 2012a), 

og kontaktudvalg, der på politisk niveau arbejder for at styrke samarbejdet mellem 

kommuner og region. Med den nye overenskomst om almen praksis af 1. april 2011 blev det 

endvidere besluttet, at samarbejdet mellem kommuner og praksissektor skulle styrkes 

gennem nedsættelsen af kommunalt-lægelige udvalg. Udvalgene behandler emner af fælles 

interesse, med henblik på at styrke samarbejdet mellem de praktiserende læger og kommunen 

(PLO 2011a). Det er imidlertid sundhedskoordinationsudvalgene, der har til opgave at 

arbejde for sammenhæng, samarbejde og tværgående løsninger i sundhedsvæsenet. Derfor 

vender vi nu blikket mod dem. 

                                                 
8
 § 204. Regionsrådet nedsætter i samarbejde med kommunalbestyrelserne i regionen et 

sundhedskoordinationsudvalg vedrørende den regionale og kommunale indsats på sundhedsområdet og om 

indsatsen for sammenhæng mellem sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer. § 205. Regionsrådet og 

kommunalbestyrelserne i regionen indgår aftaler om varetagelsen af opgaver på sundhedsområdet (ISM 2009) 
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Formålet med at nedsætte sundhedskoordinationsudvalg er at understøtte sammenhængende 

patientforløb ved at følge op på implementeringen af sundhedsaftalerne og sikre, at aftalerne 

fungerer efter hensigten (Sundhedsstyrelsen 2009: 1). Sundhedskoordinationsudvalgene skal 

ifølge bekendtgørelsen bestå af tre medlemmer udpeget af regionsrådet, fem medlemmer 

udpeget af kommunekontaktrådet i regionen og to medlemmer udpeget af praksisudvalget for 

almen praksis i regionen (ISM 2008: 1). Praksissektorens rolle er særlig, da de sidder med i 

sundhedskoordinationsudvalget uden forpligtelse. Det vil sige, at de kan vælge at være med i 

de politiske drøftelser i udvalget, men de er ikke forpligtet af sundhedsaftalerne, hvis 

implementering og effekt skal sikres og vurderes af udvalget.  

I Sundhedslovens bekendtgørelse §3 stk. 3 bliver det tydeligt, at 

sundhedskoordinationsudvalgene opstår som en ny aktør i sundhedsvæsenet, som der er skabt 

forventninger til: ”Sundhedskoordinationsudvalget vurderer udkast til regionens 

sundhedsplan og kan fremkomme med anbefalinger til, hvordan planen kan fremme 

sammenhæng i indsatsen mellem sygehuse, praksissektor og kommuner.” (ISM 2009: 2). 

Udvalget har imidlertid ikke kompetence til at træffe grænseoverskridende beslutninger. Det 

vil sige, at udvalget ikke kan træffe beslutninger på de enkelte sektorers vegne og derfor 

udelukkende har en rådgivende funktion. Udvalget kan selvfølgelig træffe beslutninger på 

egne vegne, såsom at udarbejde opgaveoverdragelsesdokumenter eller gennemføre audits og 

høringer (Region Midtjylland 2012b), men disse beslutninger kan højst optræde som 

irritationer i systemets omverden hos kommuner, hospitaler og praktiserende læger. På denne 

måde kan man sige, at udvalgene synliggør en ikke-organisering, der træffer ikke-

beslutninger, der dog giver mulighed for retning i forhold til, hvordan organisationerne kan 

vælge at forholde sig til hinanden. Udvalgene bliver på denne måde et medie for koblinger 

mellem sektorernes organisationer, og på trods af den begrænsede indflydelse medvirker 

udvalget til, at sundhedsvæsenets organisationer bliver synlige for hinanden. Denne pointe 

fører vi videre over i en analyse af sundhedsaftalerne.  

Sundhedsaftalerne udarbejdes af sundhedskoordinationsudvalget som generelle politiske og 

administrative aftaler, og herefter specificeres de af regionsrådet i samarbejde med den 

enkelte kommunalbestyrelse. Aftalerne skal udarbejdes minimum én gang i løbet af den 

kommunale valgperiode. Formålet med aftalerne er på det politiske niveau at fastsætte 

rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne og på det administrative niveau at 
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fastsætte rammerne for de konkrete opgaver mellem aktørerne (Sundhedsstyrelsen 2009: 1). 

Disse rammer skal sikre “[…]sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, 

som går på tværs af de to myndigheder; region og kommune.”(ibid.: 2). Det er obligatorisk at 

lave aftaler på seks områder: 

1) Indlæggelses- og udskrivningsforløb 

2) Træningsområdet 

3) Behandlingsredskaber og hjælpemidler 

4) Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse 

5) Indsatsen for mennesker med sindslidelser 

6) Opfølgning på utilsigtede hændelser 

I dette afsnit ser vi nærmere på sundhedsaftalerne som kontraktuel kommunikation mellem 

sundhedsvæsenets parter. Herigennem får vi blik for nogle af de mulighedsbetingelser, 

aftalerne sætter for sundhedsvæsenets organisationer. I første omgang ser vi bort fra, at de 

praktiserende læger ikke er forpligtede af sundhedsaftalerne, og vender tilbage til dette i de 

senere analyser. 

Som nævnt i kapitel 2 sætter Andersen (2006) kontraktens form som pligt frihed. Selvom 

frihed ikke er synligt i kontraktkommunikationen, forudsætter systemernes autopoiesis 

friheden til forpligtelse. Andersen forklarer det således: ”Kontraktoperationer kommunikerer 

nok om pligter, men forudsætter hele tiden parternes frihed som kontraktens yderside. Frihed 

er ikke det, der markeres og tales om i kommunikationen, men det, der konstant forudsættes, 

for at det giver mening at formulere gensidigt bindende pligter.” (Andersen 2006: 111-112). 

Idet sundhedsaftalerne indgås mellem selvreferentielle systemer kan de imidlertid kun indgå i 

kontrakten på egne præmisser. Det betyder, at kontrakterne må fortsætte deres gang gennem 

kommunikationen i de organisationer, der knytter an til kontrakten, for kun herigennem lever 

kontrakten videre. Det vil sige, at hospitalets måde at give kontrakten mening på, ikke 

nødvendigvis er den samme som kommunens. Dog må det ene systems meningsskabelse 

genkendes som forpligtende af det andet system, for at kontrakten lever videre (Andersen 

ibid.: 113). Andersen konkluderer: ”Kontrakter kan simpelthen kun opretholde deres enhed 

ved at være en flerhed” (ibid.: 114). Kontraktens funktion bliver i denne optik at koble 
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systemerne til hinanden, hvilket sker ved, at aftalerne skaber irritation i de enkelte systemer 

gennem de pligter, der formuleres. Internt i systemerne forvandles 

kommunikationsstrukturerne derfor på baggrund af aftalerne. Men kontraktens yderside, 

friheden, sætter samtidig ”[…]en indifferens over for de øvrige implicerede systemers 

oversættelse af pligten” (ibid.: 115). Det betyder, at der ingen mulig kontrol er med, hvordan 

hvert enkelt system anvender sin frihed til at forpligte sig på en bestemt måde. Sagt på en 

anden måde; der er ingen sikkerhed, eller i og for sig sandsynlighed, for, at sundhedsaftalerne 

modtages med samme eller fælles meningsskabelse i sundhedsvæsenets organisationer.  

I kapitel 2 forklarede vi forskellen mellem første og anden ordens kontrakter. Vi vil i det 

følgende argumentere for, at sundhedsaftalerne, som består af en politisk, administrativ og 

sundhedsfaglig udgave, både fungerer som kontrakter af første og anden orden
9
. 

Som første ordens kontrakter specificerer sundhedsaftalerne i den sundhedsfaglige udgave af 

aftalen den konkrete arbejdsfordeling mellem hospital, kommunal hjemmepleje og 

praktiserende læge. Dokumentet kaldes også for en ’lommebog’, fordi det er meningen, at det 

sundhedsfaglige personale skal have den med i deres arbejde og orientere sig i den, når det 

kommer til patientoverdragelse og tværsektoriel kommunikation. Aftalen installerer en 

arbejdsmæssig orden ved at give helt konkrete retningslinjer for handling, som nedenstående 

procedureeksempel for hjemmeplejen viser: 

 

Figur 16 (Region Midtjylland 2010a: 15) 

                                                 
9
 I det følgende inddrager vi eksempler fra sundhedsaftalerne i Region Midtjylland. Analysens pointer er derfor 

kun gældende for sundhedsaftalerne i denne region. Men da der er tale om generelle aftaler mener vi, at 

konklusionerne er af forholdsvis generaliserbar karakter.  
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På denne måde opstår sundhedsaftalerne som første ordens kontrakter, der ekspliciterer, 

hvem, der skal gøre hvad og hvornår. Aftalerne aktiverer så at sige friheden til at forpligte sig 

på bestemte fastlagte pligter, og gør dermed fremtiden klar og entydig (Andersen 2006: 136). 

Aftalen sætter imidlertid ikke nye løsninger op for udviklingen af tværsektorielle modeller. 

På denne måde bidrager aftalen til at sikre den klare ansvarsfordeling og grænsedragning, idet 

samarbejdet i aftalen ikke medfører løsninger, der kobler sektorerne tættere sammen i forhold 

til eksempelvis at uddele ansvaret for behandling. Den sætter derimod retningslinjer for, 

hvordan sektorerne kan iagttage hinanden som forskellige systemer.  

På samme tid tager aftalerne form af anden ordens kontrakter, idet især den politiske del af 

aftalen sætter forventninger op til fremtidige forpligtelser mellem sektorerne. I en kontrakt af 

anden orden er man ikke nødvendigvis fælles, men man skaber forudsætninger og præmisser 

for noget fælles. Det kan blandt andet ske gennem formuleringen af missioner og visioner. 

Nedenfor ses mission og vision for det tværsektorielle samarbejde, som den politiske del af 

sundhedsaftalen sætter op:  

 

Figur 17 (Region Midtjylland 2010b)  

Med formuleringen ”Region Midtjylland, kommunerne i regionen og almen praksis skal i 

fællesskab udvikle og integrere indsatsen i sundhedsvæsenet[…]”, italesættes det, hvordan 

sektorerne i fremtiden skal forpligte sig på at skabe udvikling i sundhedsvæsenet sammen. 

Præmissen er, at sektorerne udveksler et løfte om at forpligte sig på fælles udvikling frem for 

blot selvstændig udvikling. Fremtidshorisonten, som Andersen formulerer det, beskriver, 

hvad fremtiden kan byde på af tværsektorielt samarbejde, som vi ser det i den politiske aftale 
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”Sundhedskoordinationsudvalget opfordrer klyngerne til at iværksætte et styrket samarbejde, 

der kan understøtte behandling, træning, pleje og omsorg for den ældre medicinske patient” 

(Region Midtjylland 2010b: 14-15). Der er altså en usikkerhed i tidsdimensionen, og denne 

usikkerhed kan vi også se i det saglige indhold af det fremtidige samarbejde: ”[…]hvis 

samarbejdet omfatter udvikling af det nære sundhedsvæsen og lokale sundhedstilbud, vil der i 

dette arbejde kunne indgå nye samarbejdsformer om sammenhængende patientforløb” (ibid.: 

37). Citatet viser to ting: For det første er det med formuleringen ’hvis samarbejdet omfatter’ 

usikkert, hvad samarbejdet overhovedet kan omfatte, og for det andet er det med ordet 

’samarbejdsformer’ usikkert, hvordan et eventuelt samarbejde skal tage sig ud (Andersen 

2006: 138).  

Sundhedsaftalernes status som kontrakt har betydning for det tværsektorielle samarbejde. 

Kontrakten af anden orden sætter givetvis nogle mulighedsbetingelser for, at organisationerne 

kan træffe beslutninger i ’samarbejdsånden’ ved at sætte tids- og sagsdimensionen åben og 

dermed overkomme de paradokser, som det tværsektorielle område består af, for eksempel 

præmissen om åbenhed baseret på operationel lukkethed, som vi iagttog i de indledende 

analyser (ibid.: 184). Igennem blandt andet sundhedsaftalernes visionære form stilles en 

samarbejdssemantik til rådighed for systemerne, som de kan trække på. Men 

sundhedsaftalerne sporer kun an til beslutninger om, hvordan sektorerne fremadrettet skal 

beslutte at samarbejde. Den siger ikke konkret, hvordan der skal udvikles initiativer. Det gør 

samarbejdet skrøbeligt og vaklende. Det åbner en masse muligheder i et langsigtet perspektiv, 

men det kræver, at disse muligheder gribes og konkretiseres af de deltagende organisationer, 

for at ’samarbejdsånden’ kan bestå. Derfor må aftalerne nødvendigvis manifestere sig som 

ændringer i de enkelte systemers beslutninger gennem konkrete samarbejdsformer. Det kan 

dog vise sig problematisk. I Sundhedsstyrelsens evaluering af aftalerne fra 2011 er en af 

konklusionerne, at det kniber med løsninger (Sundhedsstyrelsen 2011a: 15-28). Selvom 

aftalerne har skabt strukturelle mulighedsbetingelser, betyder det altså ikke, at systemerne 

nødvendigvis knytter an med organisatoriske beslutninger. Sundhedsstyrelsen konkluderer i 

evalueringen, at der er behov for at skabe en stadig interesse i det sammenhængende 

patientforløb og det tværsektorielle samarbejde samt et øget ejerskab blandt de involverede 

parter til aftalerne (ibid.: 11). Disse udfordringer ser vi lidt nærmere på. 

For det første bliver det i tidsdimensionen relevant, at Sundhedsaftalerne skal genforhandles 

minimum en gang i hver valgperiode. I relation til anden ordens kontrakternes skrøbelighed 
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og det følgende behov for, at aftalerne lever videre ude i de enkelte organisationer, er der fare 

for, at genforhandlingerne er med til at destabilisere aftalernes afsæt i organisationerne. 

Aftalerne kan efter genforhandlingerne se anderledes ud, hvormed de beslutninger, der er 

truffet på baggrund af de gamle kontrakter kommer i fare og kompliceres på ny. På denne 

måde åbnes der igen og igen op for beslutningens paradoks, som derfor igen skal finde sin 

afparadokseringsstrategi. Spørgsmålet er derfor, om kontrakten når at have en positiv effekt, 

og om der skabes ejerskab til den, før den revideres igen, og beslutningspræmisserne sættes 

ud af spil, ved at fokus ændres til andre temaer.  

For det andet trues ejerskabet til sundhedsaftalerne af praksissektorens særlige rolle i 

sundhedsvæsenet. Vi befinder os her i socialdimensionen. Praksissektoren er som beskrevet 

ikke forpligtet af sundhedsaftalerne og har ligeledes en begrænset rolle i udviklingen af 

aftalerne. I Sundhedsstyrelsens godkendelsesbrev vedrørende sundhedsaftalerne for 2011 står 

det klart, at det er kommuner og regioner, der er primus motor på området: ”Der er lagt et 

stort arbejde i de nye sundhedsaftaler med involvering af mange medarbejdere i regioner og 

kommuner.” (Sundhedsstyrelsen 2011b: 1). Ved revisionen af sundhedsaftalerne tilbage i 

2009 blev det fremhævet, at praksissektoren i højere grad skulle inddrages i 

sundhedsaftalerne. I 2011 er det stadig en udfordring (ibid.: 11), og i Sundhedsstyrelsens 

konklusion i evalueringen af sundhedsaftalerne fremgår det, at det må afklares: ”[…] 

hvordan almen praksis kan medvirke mere integreret og forpligtende omkring 

sundhedsaftalerne med henblik på samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen” (ibid.: 6).  

Praksissektorens mudrede rolle viser en vigtig pointe i forhold til kontraktdannelse både på 

første og anden orden. Kontrakterne gør systemerne synlige for hinanden. Det giver 

imidlertid ikke blot mulighed for enhed og sammenhold, men i lige så høj grad konflikt, idet 

systemerne som beskrevet længere oppe altid vælger forpligtelsen ud fra deres frihed til 

forpligtelse, og kontraktdannelse derfor er baseret på flerhed. Praksissektoren valgte ikke at 

forpligte sig, det vil sige, at de har valgt at anvende deres frihed til ikke at påtage sig pligten 

til samarbejde (Andersen 2006: 111). Ved ikke at gå med på pligtens kommunikation 

tydeliggør de det paradoksale i kontraktens form og tydeliggør for de andre systemer, at der 

altid er frihed som forudsætning for forpligtelse, og at den beslutning, de har truffet om 

forpligtelse, ikke er den eneste mulige beslutning. Løsningen for kommuner og regioner, 

såvel som Sundhedsstyrelsen, bliver imidlertid at kræve forpligtelse fra praksissektoren, 

således at paradokset igen skjules, og kommunikationen kan fortsætte. På trods af, at 
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praksissektoren ikke har valgt forpligtelsen, står de dog står indskrevet i missionen og 

visionen for samarbejdet på sundhedsområdet (jf. figur 17). Her befinder vi os som beskrevet 

på anden orden, hvor det drejer sig om forpligtelse af fremtidig forpligtelse (Andersen 2006: 

128-131). På dette niveau er det mindre risikabelt for praksissektoren at ’forpligte’ sig, , fordi 

forpligtelsen går på  fælles værdier, missioner og mål.. Heroverfor er der, ikke de store 

sanktionsmuligheder, idet det er sværere at sanktionere en mislykket vision end fejl og 

mangler i konkrete løsninger som eksempelvis patientoverdragelse. Friheden til, hvordan man 

vil lade sig irritere af sin omverden er altså større på anden orden (Andersen 2006: 130). På 

denne måde bliver det muligt for praksissektoren at hykle sig til ’forpligtelse’ (Brunsson 

2003: 210).  

Spørgsmålet er, hvad sundhedsaftalerne skal kunne. Skal de forpligte parterne til en fælles 

vision og erklære ønske om fællesskab, eller skal aftalerne fungere som et redskab, der 

operationelt styrer organisationers samarbejde? Det handler igen om, hvordan 

organisationerne lader sig irritere af hinanden, og her kan vi vende tilbage til lukket åben 

distinktionen, som vi fremhævede i forbindelse med strukturreformen som et grundlæggende 

samarbejdsparadoks. Første ordens kontrakter baserer sig i højere grad end anden ordens 

kontrakterne på, at systemerne kun i mindre grad lader sig irritere af hinanden, og 

understøtter således den operationelle lukkethed. Her overfor installerer anden ordens 

kontrakterne med deres formulering om fælles visioner og mål en åbning mod 

netværksdannelse og fællesskab, altså en orientering mod tættere koblinger.  

Sundhedsstyrelsens ønske for sundhedsaftalerne er, at de skal bidrage til at skabe mere 

integrerede løsninger og samarbejdsformer (Sundhedsstyrelsen 2011a: 14). Det er imidlertid 

svært fordi aftalerne i højere grad lægger op til en stafetmodel end en egentlig 

samarbejdsmodel (ibid.). Det betyder, at sektorerne samarbejder ved at give stafetten (altså 

patienten) videre til en anden sektor, som overtager ansvaret, i stedet for at patienten har 

integrerede forløb i og kommunikation med de forskellige sektorer (ibid.). Også her vender vi 

tilbage til åben lukket problematikken. Ser vi igen på samarbejdet gennem distinktionen 

mellem klar ansvarsfordeling og fælles ansvar, opstår der også i Sundhedsstyrelsens ønske et 

ansvarsparadoks. Sundhedsstyrelsen ønsker fælles ansvar og løsninger, det vil sige 

samarbejdsløsninger, der forudsætter åbenhed mellem organisationerne. Det er løsninger, der 

funderes i ’mellemorganisatorisk regi’, men det vil sige i den ’ikke-organisering’, som vi så, 

at sundhedskoordinationsudvalgene skaber. I ’ikke-organiseringen’ er ansvaret fælles, men 
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der er ikke noget system til at påtage sig ansvaret. Der er ikke noget organisationssystem eller 

andet system, der kan gå på tværs af sektorerne, og som sundhedsaftalen klokkeklart 

formulerer: ”Aftalen ændrer ikke ved, at der i hver sektor suverænt kan træffes beslutninger 

om ændring af kapacitet/opgaveudvikling, ligesom hver sektor tager ansvar for de 

konsekvenser, kapacitetsændringer får for borgere/patienter” (Region Midtjylland 2010b: 

36). 

Inden vi giver os i kast med den semantiske analyse af det tværsektorielle samarbejdsbegreb, 

opridser vi først de politiske betingelser, som vi har fremanalyseret i denne del af kapitel 3. 

Vi startede afsnittet med at undersøge, hvordan strukturreformen fra 2007 satte nye 

betingelser for koblinger mellem sundhedsvæsenets organisationer. Vi iagttog gennem 

reformen, at sammenhængen mellem sundhedsvæsenets sektorer baserer sig på en systemisk 

lukkethed, der opretholder klare ansvarsgrænser. Vi satte dernæst spørgsmålstegn ved 

præmissen om, at en reform baseret på en beslutning i det politiske system kan sikre et 

sammenhængende sundhedsvæsen, idet systemernes tilslutningsmuligheder forøges, og 

kompleksitet følger. Det åbner på den anden side op for, at samarbejdsproblemerne kan 

forsætte i kommunikationen. Dernæst analyserede vi, hvordan 

sundhedskoordinationsudvalgene fungerer som en aktør placeret i en ikke-organisering, og 

som derfor ikke kan træffe reelle grænseoverskridende beslutninger. Udvalgene bliver 

imidlertid medie for koblinger mellem sektorernes organisationer sammen med 

sundhedsaftalerne. Sundhedsaftalerne har vi analyseret som kontraktuel kommunikation, der 

på den ene side forpligter organisationerne på første orden, og dermed aktiverer friheden til at 

forpligte sig på bestemte fastlagte pligter. Det er dog pligter, der ikke nødvendigvis bidrager 

til at knytte sektorerne tættere sammen, men som derimod opstiller nogle retningslinjer for, 

hvordan sektorerne fortsat kan iagttage hinanden som forskellige systemer. Et fællesskab 

baseret på  første ordens kontraktkommunikationen er dermed svær at få øje på. På anden 

orden skaber kontrakten derimod en ‘samarbejdsånd’, som systemerne kan koble sig til. Men 

i kraft af anden ordens kontraktens indbyggede åbenhed i både tids- og sagsdimensionen, 

hviler det fremtidige samarbejde på et ustabilt og usikkert grundlag. Erfaringerne fra tiden 

efter sundhedsaftalernes indførelse fortæller os ligeledes, at det skorter på konkrete løsninger, 

og ejerskabet til aftalerne halter. I et tidsperspektiv satte vi spørgsmålstegn ved, at aftalerne 

skal genforhandles med en hyppighed, der bevirker, at beslutningens paradoks genåbnes for 

ofte til, at organisationerne kan nå at koble sig til aftalerne. Vi viste gennem de praktiserende 

lægers manglende forpligtelse endvidere, at kontraktkommunikation ikke nødvendigvis 
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skaber enhed, blot fordi systemer kobles til hinanden. Fordi kontrakterne baserer sig på 

systemisk flerhed, kan der ligeså vel opstå konflikt, fordi systemerne anvender deres frihed til 

at forpligte sig på forskellige måder. Derfor er det vigtigt at gøre sig klart, hvad kontrakter 

som sundhedsaftalerne skal kunne. Skal de fungere som redskab til styring, hvorved 

systemerne bruger deres frihed til at forpligte sig på bestemte fastlagte måder og opretholde 

stærke grænser, eller skal de fungere som et dialogredskab på anden orden, der forpligter 

uden at sætte sig fast i tids- og sagsdimensionen på en højere grad af frihed? (Højlund 2004: 

128, 140-141). Sundhedsstyrelsen ønsker med sundhedsaftalerne fælles ansvar for fælles 

løsninger, men sådanne løsninger falder ned i den ikke-organisering, som 

sundhedskoordinationsudvalgene og sundhedsaftalerne synliggør. De synliggør, at der ikke er 

et system, der kan tage det tværsektorielle ansvar. Derfor baserer det tværsektorielle 

samarbejde sig på åben lukket distinktionen, der tager sig ud som et paradoks: 

Organisationerne skal åbne sig for hinanden på en præmis om lukkethed. Så på trods af 

nedsættelsen af sundhedskoordinationsudvalg og  formuleringen af sundhedsaftaler forbliver 

sundhedsvæsenets organisationer omverden for hinanden, og betingelserne for at skabe mere 

tværsektorielt samarbejde, hvor organisationerne indgår i samarbejde på fælles præmisser, 

kan være svære at få øje på.  

I vores analyse af SSL vælger vi ikke desto mindre at iagttage projektet netop som en 

mulighed for at skabe samarbejde på fælles præmisser. Gennem vores blik på projektet får vi 

mulighed for at undersøge, hvordan et tværsektorielt samarbejde, på trods af betingelserne 

herfor, kan udfolde sig. Men inden vi når til denne del af analysen, skal vi først se på selve 

meningsskabelse omkring det tværsektorielle samarbejde. Vi har i ovenstående analyse 

nærmet os en indsigt i, hvilke betingelser sundhedsvæsenets sektorer og disses organisationer 

har for at samarbejde på tværs. Vi ved dog ikke endnu, hvordan selve meningsskabelsen om 

det tværsektorielle samarbejde iagttages af sundhedsvæsenets organisationer. Hvad ligger der 

af forventninger i det at samarbejde på tværs af sektorerne? Hvad vil det i det hele taget sige? 

Det tager vi fat på i næste analyse, hvor vi foretager en semantisk analyse af 

samarbejdsbegrebet.  
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3.2 Semantisk analyse af det tværsektorielle samarbejdsbegreb  

I denne analyse sætter vi fokus på det tværsektorielle samarbejdsbegreb i sundhedsvæsenet. 

Vi foretager en semantisk analyse af, hvordan det tværsektorielle samarbejde iagttages i 

sektorerne, og derved vil vi vise, hvordan mening og forventninger bliver kondenseret i 

begreber, som skaber semantiske meningsreservoir (Andersen 2006: 37). Formålet med 

denne analyse er at generere viden om, hvordan semantikken former muligheden for 

sektorernes samarbejdsorientering (ibid.: 48), og da semantikker kun eksisterer, idet de 

benyttes af systemerne, kigger vi på systemernes kommunikation. Derfor fremsætter vi i dette 

kapitel de paradokser, som samarbejdskommunikationen baserer sig på ved at iagttage det 

tværsektorielle samarbejde som et begreb, der bestemmes af det indhold, der læses ind i 

begrebet, samtidig med, at det konstant defineres i forhold til sit modbegreb (Andersen 2000: 

75). Vi holder derfor enheden i forskellen fast, idet vi iagttager det tværsektorielle 

samarbejde som begreb og dermed kan iagttage, hvad begrebet indeholder, og hvad det bliver 

defineret som forskelligt fra (Andersen 1999: 144).  

Vi har valgt at foretage analysen gennem de organisationer, der varetager sektorernes 

interesse. Det vil sige, at vi undersøger, hvordan de politiske aktører KL, Danske Regioner og 

PLO knytter an til tværsektorielt samarbejde. Denne fremgangsmåde har vi valgt i henhold til 

vores empiritilgang, der er forklaret i kapitel 4, og som beskriver, at vi vælger genstand ud 

fra, hvad SSL gør relevant i deres systeminterne kommunikation, hvilket er tilfældet med de 

KL og Danske Regioners politiske udspil samt de praktiserende lægers særlige organisering. 

Danske Regioner udgav i marts 2012 publikationen ‘Det hele sundhedsvæsen’, som er 

regionernes politiske oplæg til, hvordan Danmark får et ‘helt og sammenhængende 

sundhedsvæsen’ (Danske Regioner 2012: 3). Oplægget centrerer sig om samarbejde mellem 

sundhedsvæsenets parter og fremsætter en række forslag til fremtidige organiseringer, 

behandlingstilbud og videndeling (ibid). Oplægget tager udgangspunkt i regionernes 

kvalitetsdagsorden, som de foreslår udbredt til alle dele af sundhedsvæsenet: 

“[…]ambitionen er, at kvalitetsdagsordenen og de seks værdier skal gælde for hele 

sundhedsvæsenet og alle sundhedsvæsenets tilbud.”(ibid.: 8). Samtidig bliver kvalitet 

iagttaget som en ”bevægelse væk fra enkelte initiativer og projekter” (ibid.: 10), hvormed 

kvalitet bliver et udtryk for ensartethed. Danske Regioner sætter ens kvalitetsstandarder som 

en forudsætning for et godt samarbejde mellem sektorerne og konkluderer at: “Der er brug 

for, at praksissektoren og kommunerne hurtigst muligt forpligter sig på også at blive en del 
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af Den Danske Kvalitetsmodel” (ibid.: 17). For at sikre en høj kvalitet, er det for Danske 

Regioner også nødvendigt, at det tværsektorielle samarbejde tager en forpligtende form: “Der 

er brug for[...]at tilbuddene lever op til fastsatte kvalitetskrav. Det kan sikres gennem 

forpligtende aftaler mellem regioner, kommuner og almen praksis.” (ibid.: 16). Det er særligt 

de praktiserende læger, som skal acceptere at forpligte sig i højere grad: “Rammerne for 

almen praksis udvikles, så almen praksis kan indgå i et gensidigt forpligtende samspil, f.eks. i 

forhold til at følge aftaler om arbejdsdeling og samarbejde.” (ibid.: 12).  

Samarbejde handler for Danske Regioner endvidere om at skabe samarbejdsmodeller, som 

bygger på et princip om fælles patienter, ledelse, organisering, mål og værdier (ibid.: 11): Her 

‘udvisker’ Danske Regioner sektorernes forskelle og grænser og argumenterer for at skabe et 

nyt fælles grundlag at behandle patienten ud fra.  

 

Figur 18 (Danske Regioner 2012: 11) 

Med til denne semantiske konstruktion omkring udviskningen af sektorforskelle, hører også 

titlen på oplægget: ‘Et helt sundhedsvæsen’. Ordet 'helt' bidrager til en meningsskabelse om 

et sundhedsvæsen, der i socialdimensionen knytter aktørerne til hinanden gennem et nyt 

fælles grundlag i form af samarbejdsmodeller. Disse samarbejdsmodeller skal  forankres i en 

”[…]klar og gennemskuelig arbejdsdeling” (ibid.: 16), hvormed man i sundhedsvæsenet 

undgår ”[…] at der bliver opbygget parallelle tilbud.” (ibid.). 

Nedenstående figur opsamler de forventninger, som Danske Regioner sætter i deres 

sundhedspolitiske oplæg, og de modbegreber, vi kan iagttage i Danske Regioners 

meningsskabelse omkring tværsektorielt samarbejde. 
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Figur 19 

Samtidig med Danske Regioners ‘Det hele sundhedsvæsen’ udgav KL deres oplæg til 

fremtidens sundhedsvæsen. Oplægget ‘Det nære sundhedsvæsen’ fokuserer især på 

kommunernes voksende rolle i sundhedsvæsenet og på, hvordan samarbejdet mellem 

sundhedsvæsenets sektorer skal bidrage til at styrke det nære sundhedsvæsen. Fordi oplægget 

handler om det nære sundhedsvæsen fokuserer KL meget på samarbejdet mellem kommuner 

og praktiserende læger, som i KLs iagttagelse udgør det nære sundhedsvæsen. Der er blandt 

andet et selvstændigt kapitel med titlen ‘Samarbejde med almen praksis’ (KL 2012a: 83). KL 

mener ligesom Danske Regioner, at de praktiserende læger i højere grad bør forpligtes til at 

samarbejde: ”Hvis almen praksis skal kunne løfte disse opgaver i kommunerne, vil det kræve 

et mere formaliseret samarbejde via overenskomster og sundhedsaftaler” (ibid.). Det 

forpligtende samarbejde sættes dermed i modsætning til det af sig selv emergerende 

samarbejde, som KL mener ”[…]ikke udvikler sig hurtigt nok” (ibid.). Derudover italesætter 

KL også et behov for klare aftaler og rammer for samarbejde: ”Der er brug for klare aftaler 

og rammer for at få et mere effektivt samarbejde fremadrettet mellem almen praksis og 

kommunerne” (ibid.: 86), hvilket står i modsætning til den nuværende situation: ”I øjeblikket 

henviser lægerne i for lille omfang til de kommunale tilbud, ligesom der er eksempler på, at 

praktiserende læger udvikler paralleltilbud. Det er ikke omkostningseffektivt.” (ibid: 38).  

Også i forhold til samarbejdet med regionerne forudsætter KL, at samarbejde bør være klart 

defineret. Blandt andet skriver KL, at en bedre behandling af kronisk syge kræver “[…]et 

klart defineret samarbejde mellem de kommunale og regionale sundhedsaktører” (ibid.: 29), 

samt at “principper for samarbejde mellem kommuner, regioner, sygehuse og praktiserende 
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læger om opgaveløsningen afklares” (ibid.: 33). KL ønsker altså, at samarbejdet går fra 

enkelte initiativer til landsdækkende programmer, således at man ”[…]går fra at lade ’de 

tusind blomster blomstre’ til nationale satsninger.” (ibid.: 7). 

KL knytter endvidere det tværsektorielle samarbejde til en forståelse for sektorernes 

forskellighed. KL skriver følgende: “Efter en periode, hvor udfordringerne især har bestået i 

at acceptere hinandens forskellige betingelser og måder at arbejde på, så er der nu en mere 

udbredt konsensus i kommunerne om, at det især er bedre aftaler og tættere relationer, der er 

vejen frem til et mere effektivt samarbejde” (ibid.: 83). Det tværsektorielle samarbejde 

forudsætter altså i følge KL en forståelse for og accept af forskellighed. 

Endelig kobler KL samarbejdsbegrebet til et mål om effektivitet, og det er for KL vigtigt at 

finde frem til, ”[…]hvordan samarbejdet mellem kommunerne og almen praksis samt 

sygehusene kan udvikles med henblik på at løse sundhedsopgaven mere effektivt” (ibid.: 4), 

og videre: “Samarbejdet mellem kommunerne og almen praksis er i dag ikke effektivt nok i 

forhold til løsningen af flere og ofte mere komplekse sundhedsfaglige problematikker” (ibid.: 

9). Derfor mener KL, at ”[m]ålsætningen bør være, at finansieringen og incitamenterne 

understøtter et fokus på kvalitet og effekt af sundhedsindsatsen frem for alene på kvantitet og 

behandlingsaktivitet på sygehusene” (ibid.:10). 

 

Ligesom Danske Regioner åbner KL også muligheden for nye fælles løsninger, blandt andet i 

forhold til den ældre, medicinske patient: ”Det andet spor handler om shared care-modeller, 

hvor kommunerne i samarbejde med praktiserende læge og/eller sygehus deler ansvaret for 

behandling af patienten” (ibid.: 22) og ”Et bedre sundhedsvæsen vil i langt højere grad 

basere sig på fælles løsninger om shared care, telemedicin med videre, der kræver fælles 

finansiering på tværs af aktører.” (ibid.: 105). På næste side ses en opsamlende figur over 

KLs italesættelse af det tværsektorielle samarbejde. 
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Figur 20 

Hvor både Danske Regioner og KL er meget eksplicitte om deres ønsker for samarbejdet 

mellem sektorerne, er PLO tilsvarende tavse og har ikke udgivet noget udspil eller nogen 

vision for sundhedsvæsenet. PLO kommenterer dog på KLs sundhedspolitiske udspil i deres 

2012-beretning og erklærer sig enige i, at de praktiserende læger bør forpligtes af 

sundhedsaftalerne (PLO 2012a: 10).  

I PLOs overenskomst med Regionernes Lønnings- og Takstnævn forholder PLO sig også til 

praksissektorens ansvar i forhold til at samarbejde tværsektorielt. Også her står ‘forpligtelse’ 

som en central del af samarbejdsbegrebet, og en af visionerne for almen praksis lyder således: 

“En almen praksis, der er en integreret del af sundhedsvæsenet og indgår i gensidigt 

forpligtende samarbejde med resten af sundhedsvæsenet.” (PLO 2010:12). 

Overenskomsten er delt op i en udviklingsorienteret del og en reguleringsdel. 

Udviklingsdelen beskriver de overordnede mål og visioner for almen praksis som en del af 

det sammenhængende sundhedsvæsen, og reguleringsdelen indeholder de konkrete 

bestemmelser, der gælder for driften i almen praksis (PLO 2010: 10). Kapitel 2 i den 

udviklingsorienterede del af kontrakten har overskriften ‘samspil’, og det primære argument 

fra PLOs side er, at praksissektorens rolle i det tværsektorielle samarbejde er som generalist, 

gatekeeper og tovholder, og derfor skal ”[r]egioner og kommuner […] stille de nødvendige 

rammer og redskaber til rådighed for at understøtte almen praksis i samarbejdet med det 

øvrige sundhedsvæsen” (ibid.: 16), og PLO mener videre, at “[d]a de fleste 

behandlingsforløb starter i almen praksis, er det væsentligt, at alle  aktører tager et 
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væsentligt hensyn til almen praksis’ rolle, når der foretages planlægning i forhold til 

sammenhængende patientforløb”, således ”[…]at der fastlægges procedurer, som er afstemte 

med arbejdsgangen i almen praksis”. (ibid.: 15). Derfor bør samspillet mellem almen praksis 

og det øvrige sundhedsvæsen tage udgangspunkt i dialog, således at man på generelt plan 

sætter rammen for de lokale sundhedsmæssige problemstillinger (ibid.: 16).  

PLO i Region Midtjylland giver videre sit indspark til debatten om tværsektorielt samarbejde. 

PLO knytter her det tværgående samarbejde til den opgaveglidning, de oplever i 

sundhedsvæsenet: “Almen praksis får mange nye opgaver – sundhedsaftaler, 

forløbsprogrammer, kræftpakker, hjertepakker, psykiatripakker med videre – alle med hver 

sine krav til almen praksis [...] PKO-ordningen [praksiskonsulentordningen, red.] og PLO-

Midtjylland gør løbende et stort arbejde for at fastholde vore interesser, men alligevel er der 

mange, der føler et stigende forventningspres uden mulighed for at tage til genmæle. PLO- 

Midtjylland ønsker derfor sammen med PKO at være med til at sætte dagsordenen for det 

fremtidige samarbejd […]” (PLO 2012b: 1-2), og andetsteds: “[...] flere og flere opgaver 

udlægges til almen praksis[...]men et krav for at det fungerer, er et konstruktivt og smidigt 

samarbejde om opgaveoverdragelse, hvilket desværre ikke altid er tilfældet trods diverse 

samarbejdsfora og praksiskonsulentordningen.” (PLO 2011b: 3). PLO fremhæver her, at de 

har svært ved at blive hørt og tage til genmæle over for et stigende forventningspres 

vedrørende samarbejde fra sundhedsvæsenets øvrige parter, og at samarbejdet må gøres mere 

smidigt. Nedenstående figur opsummerer, hvordan PLO iagttager det tværsektorielle 

samarbejde.  

 

Figur 21 
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3.2.1 På vej mod en begrebsgeneralisering  

Vi har i de ovenstående afsnit vist, hvordan de forskellige interesseorganisationer i 

sundhedsvæsenet knytter an til tværsektorielt samarbejde. Vi fandt flere forskellige 

meningsudfyldninger, og i dette afsnit samler vi op på analysen og viser, hvordan det 

tværsektorielle samarbejdsbegreb er på vej mod generalisering, men at forventningerne til 

begrebet stadig er usikre. I det følgende ser vi på meningsskabelsen i henholdsvis sags-, tids-, 

og socialdimensionen.  

Ser vi samlet på sektorernes italesættelse af det tværsektorielle samarbejde bliver det tydeligt, 

at der til en vis grad forekommer en ens meningsudfyldelse af begrebet, som dermed går mod 

en generalisering. I sagsdimensionen markerer både KL og Danske Regioner fælles 

samarbejdsløsninger, ens kvalitet/ens principper i hele sundhedsvæsenet og en forpligtelse af 

partnerne. PLO er også med på meningsskabelsen omkring de forpligtende aftaler. Vi ser 

dermed et samarbejdsbegreb, der markerer udvikling af forpligtende samarbejde og fælles 

grænseoverskridende løsninger, hvilket står i modsætning til uforpligtende samarbejde med 

enkeltstående initiativer og paralleltilbud.  

I tidsdimensionen kan vi iagttage, at den hidtidige måde at samarbejde på med enkelte 

initiativer, de tusind blomster og uforpligtende løsninger, er rykket over på modbegrebssiden 

i forhold til det markerede samarbejdsbegreb, som altså nu bygger på fælles løsninger og 

forpligtelse. Den type samarbejde, som modbegrebet omfavner, er netop den type 

samarbejde, som KL og Danske Regioner vil væk fra. Semantiske skift kan netop forekomme 

ved at begrebet rykker over på modbegrebssiden: ”The concept may be the same but may 

have moved to the position of counterconcept” (Andersen 2011: 255). I et tidsligt perspektiv 

vil det sige, at de tusind blomster, der blomstrer, og de uforpligtende enkeltstående initiativer 

og parallelle tilbud bliver til fremtidens fortid. Man gør nutiden til fortid, selvom fremtiden 

ikke er fortid endnu, det vil sige en fremtidsfortid. Men gennem denne stratificering af 

forholdet mellem fremtid og fortid opstår der en løsning i nutiden ved at markere nutiden som 

fortid (Frankel 2003: 65).   

I socialdimensionen opstår der ligeledes spændinger. I socialdimensionen iagttages 

samarbejdslogikken i forskellen enhed flerhed, med fælles organisering på den markerede 

side og parallelle og sektoropdelte løsninger på den umarkerede side. Men vi kan her se, at 

flerhed også forekommer på den markerede side af forskellen. I særligt KL og PLOs blik på 



70 

 

samarbejdet, ser vi et ønske om forståelse for sektorernes forskellige forudsætninger og 

respekt for særlige arbejdsgange. Hos Danske Regioner tales der om klar og gennemskuelig 

arbejdsdeling. Vi ser altså, at den markerede side af begrebet både indeholder det 

grænseoverskridende samarbejde, men at samarbejde også er baseret på flerhed i kraft af en 

markering af sektorernes forskellighed. Dette kobler sig op på det samarbejdsparadoks, som 

vi iagttog i forhold til strukturreformen og sundhedsaftalerne. At ønsket om enhed gennem 

samarbejde er baseret på en præmis om flerhed. Samarbejdet skal altså basere sig på fælles 

løsninger og udviklingen af fælles og grænseoverskridende organiseringer som shared care-

modeller og fælles ledelse, værdier og mål, men på et grundlag af forskellighed. I 

socialdimensionen skaber samarbejdsbegrebet dermed spændinger i forhold til distinktionen 

mellem os dem. Samarbejdet om fælles løsninger i den fremtidige nutid rykker ved 

socialdimensionen, idet meningsskabelsen om en klar sektoropdeling sløres. Samtidig ser vi, 

at sektorerne holder fast i os dem distinktionen som en præmis for samarbejde. Det er 

begrebets sociale rummelighed, der er på spil, idet det bliver usikkert, om samarbejdet kan 

rumme sektorerne som en enhed, eller om det må bibeholde flerheden.  

Det betyder ikke, at forpligtende samarbejde om fælles løsninger ikke er muligt, men det 

indebærer, at meningsdannelsen bliver ustabil og tvetydig i sin udvikling mod et generaliseret 

begreb. Meningsdannelsen bliver både-og. På den ene side skal samarbejdet opretholde en 

forskellighed, men på den anden side skal samarbejde udmøntes gennem fælles værdier, 

missioner og mål. Begrebet skal altså rumme et smalt samarbejdsbegreb baseret på os dem 

og et bredt samarbejdsbegreb baseret på organisatorisk enhed.  

3.3 Delkonklusion: Vilkår for tværsektorielt samarbejde 

Vi har i ovenstående analyse undersøgt forventningsdannelsen til det tværsektorielle 

samarbejde i sundhedsvæsenet, som det italesættes af feltets interesseorganisationer. Vi har 

set, at det fremtidige tværsektorielle samarbejdsbegreb kobles til forventninger om 

forpligtelse, kvalitet, effektivitet og fælles løsninger, og der er dannet forventninger om, at de 

hidtidige uforpligtende og enkeltstående samarbejdsformer vil være fortid. Vi har samtidig 

også iagttaget, hvordan sektorerne holder fast i deres forskellighed ved at lægge vægt på, at 

samarbejde forudsætter en respekt for forskellighed og klar arbejdsdeling. Ved at markere 

både et fremtidigt fællesskab med fælles ledelse såvel som delte patienter, men samtidig 
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klynge sig til forskellighed og opdeling af opgaver og ansvar, bliver samarbejdsbegrebet en 

smule skizofrent.  

I starten af dette kapitel undersøgte vi, hvordan politikken uden for SSL sætter betingelser for 

den måde, hvorpå SSL kan orientere sig mod det tværsektorielle samarbejde i 

sundhedsvæsenet. Vi har fundet frem til, at det politiske system har sat betingelser for 

samarbejde gennem kravet om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler. Udvalgene 

synliggør en ikke-organisering i sundhedsvæsenet, hvilket sundhedsaftalerne understøtter. 

Samtidig gør de organisationerne synlige for hinanden. Samlet set baserer betingelserne for 

samarbejde sig på en åben lukket distinktion, hvor samarbejdet på tværs af sektorerne skal 

ske på en præmis om systemisk lukkethed. Som kontraktuel kommunikation aktiverer 

sundhedsaftalerne på første orden friheden til at forpligte sig på bestemte fastlagte pligter, 

men det er pligter, der sætter retningslinjer for, hvordan sektorerne fortsat kan iagttage 

hinanden som forskellige systemer. Som anden ordens kontraktkommunikation skaber 

aftalerne derimod en ‘samarbejdsånd’, men på grund af anden ordens kontraktens indbyggede 

åbenhed i både tids- og sagsdimensionen, hviler samarbejde på et ustabilt og usikkert 

grundlag. 

Samlet har disse analyser vist, at der er et skred mellem de politisk stillede betingelser og den 

nuværende semantik om tværsektorielt samarbejde. Der er noget, der tyder på forandring.. 

Betingelserne sat af sundhedskoordinationsudvalgene og sundhedsaftalerne understøtter en 

samarbejdsforståelse, der bygger på delt ansvar og klart opdelte opgaver og enheder. 

Semantikken markerer imidlertid nye fælles løsninger med delt ansvar for ledelse, patienter 

og visioner – dog stadig med accept og forståelse for forskellighed. Spørgsmålet er 

imidlertid, hvordan sundhedsvæsenets organisationer skal manøvrere i dette limbo.  

 

Begge disse analyser har været møntet på iagttagelse af betingelser, henholdsvis politiske og 

semantiske. I næste kapitel retter vi ikke længere blikket mod betingelserne, men på en 

konkret praksis, der søger at etablere en ny form for tværsektorielt samarbejde. SSL er et 

projekt, som ikke er styret af den sædvanlige organisering i sundhedsvæsen, og er dermed 

ikke underlagt de givne betingelser. Med disse ord tager vi nu de første skridt ind i SSL.  
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Kapitel 4:  Dannelsen af et 3.ordens system 

I ovenstående kapitel har vi set, hvordan sundhedsvæsenet møder politiske betingelser for 

tværsektorielt samarbejde, og hvordan der semantisk er skabt mening om det tværsektorielle 

samarbejde. Vi vil derfor bruge kapitel 4 som et springbræt for en lille saltomortale, der, ved 

en sikker landing på benene, fører os et niveau længere ned i analysen. Eller sagt på en anden 

måde, vi vil nu undersøge, hvordan projektet SSL kobler sig til betingelserne for og 

semantikken om det tværsektorielle samarbejde og i særdeleshed hvordan SSL opstår og 

gennem netværksdannelse forsøger at skabe en ny form for tværsektorielt samarbejde. Dette 

kapitel er derfor inddelt i to overordnede afsnit. Først undersøger vi, hvordan SSL konkret 

opstår og bliver stabiliseret igennem projektets forskellige faser. Dernæst fremanalyseres den 

særegne systemform, der skabes ved SSL, nemlig dannelsen af et 3. ordenssystem (Teubner 

1993). Tilsammen ser vi altså på, hvordan SSL kobler sig til omverdenen, og hvordan 

projektet er organiseret. Det giver os et indblik i, hvad denne systemdannelse muliggør i 

forhold til at skabe og styrke det tværsektorielle samarbejde.  

4.1 Stabilisering i faser 

I dette afsnit ser vi nærmere på, hvordan SSL opstår. SSL består af medlemmerne i 

Randersklyngen; Region Midtjylland, Favrskov, Randers, Nord- og Syddjurs kommuner samt 

områdets praktiserende læger. Flere faktorer har været medvirkende til dannelsen af SSL, og 

vi undersøger derfor, hvordan projektet emergerer, og hvilke forhold, der stabiliserer 

systemet. Ved stabilisering refererer vi til den kommunikative reproduktion, som systemet 

konstant må indgå i for at opretholde sig som system, og som muliggør både meningsmæssig 

forståelse og tilslutning (Luhmann 2000: 405). SSL er på ingen måde statisk, men forandrer 

sig igennem sin egen reproduktion og de forhold i omverden, det lader sig irritere af (ibid.: 

89). Vi kan derfor iagttage tre afgørende faser i stabiliseringen af SSL, hvor stabiliseringen 

foregår på forskellig vis gennem systemets kommunikation og kobling til omverdenen. 

Fase 1: Begyndelsen  

Fase 2: Ekstern stabilisering 

Fase 3: Projektforløbet  
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Projektorganisering i sig selv er et ustabilt fænomen (Højlund 2004: 80). Selvom mere ‘faste’ 

organisationer også kan være ustabile i højere eller lavere grad, gælder det for 

projektorganisering, at der ofte ikke er etableret forventningsstrukturer. På denne måde er 

præmissen en anden for iagttagelse af stabilisering af et nyt projekt, end hvis vi havde 

iagttaget en organisation med en lang ‘fortid’ bag sig. Da vi ikke kan tage udgangspunkt i et 

allerede etableret system, må vi altså se på, hvordan projektet får mulighed for at etablere sig 

og reproducere sig som system. Med andre ord, en ‘skabelsesberetning’.  

Vi starter med begyndelsen. Som vi har set i forrige kapitel, er de organisationer, der deltager 

i SSL, allerede strukturelt koblede gennem lovprogrammer, overenskomster og regionale, 

formaliserede sundhedsaftaler, som bestemmer ansvarsfordelingen mellem kommune, region 

og praksissektor (jf. kapitel 3). På denne måde er der faste og formaliserede rammer for, 

hvornår og hvordan sektorerne skal ‘dele’ patienten/borgeren. Vi skal nu se, hvilke 

mulighedsbetingelser netop disse lovfæstede samarbejdsstrukturer sætter for SSL. I 2011 

måtte Region Midtjylland se i øjnene, at det var nødvendigt med massive besparelser på 

regionens hospitaler, og særligt Randers Regionshospital stod for skud (Ældrechef, bilag 4: 

178-179). De berørte parter, herunder organisationerne i Randersklyngen, blev inviteret til et 

informationsmøde på regionshuset i Viborg, og her blev de første spadestik til SSL taget. På 

vej ud fra mødet, taler ældrechefen i Favrskov Kommune med kommunaldirektøren om, at 

‘nu er det nu’. Hospitalet skal nedlægge sengepladser, og det kan betyde nye muligheder for 

kommunen: ”Vi snakkede sammen på vejen hjem fra Viborg den dag, vi havde været deroppe, 

og sagde, at det må vi gøre noget ved. Og så var det, at ham og mig satte os ind til ham og 

tænkte højt og fandt ud af, at det var sådan, det skulle gøres. Og så fik vi Andreas fra COK 

med […] altså jeg vil sige, det var ikke så redskabsorienteret dengang, der talte vi bare om, 

at vi skulle finde nogle nye løsninger på det her.” (ibid.). Disse løsninger skulle funderes i et 

tværsektorielt samarbejde, som skulle: ”[…]skabe nogle resultater til gavn for borgeren eller 

nogle nye løsninger, for vi kunne jo se, at det her kunne jo ikke holde” (Ibid.). Favrskov 

Kommune lader sig altså irritere af regionens kommunikation og skaber ændringer i sin 

systeminterne kommunikation ud fra regionens spareplaner. Herigennem sker en også 

afparadoksering af muligheden for ikke at foretage sig noget (Andersen 2006: 40). Projekt 

SSL er født.  

I begyndelsesfasen stabiliserer SSL sig videre gennem de organisatoriske koblinger, der 

allerede er etableret i Randersklyngen. På det administrative niveau er organisationerne 
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koblede til hinanden gennem en fast mødestruktur. I Randersklyngen mødes direktører og 

chefer fra de fire kommuner med embedsmænd fra regionen samt klyngens praksiskonsulent 

et par gange om året. Møderne handler primært om problemløsning fra gang til gang, men de 

arbejder ikke med egentlig strategilægning for klyngen som en samlet organisering 

(Ældrechef, bilag 4: 182). De mødes og lader sig gensidigt iagttage, men vi ser ikke tegn på 

egentlig tværsektoriel systemdannelse.  

På det operationelle niveau er det særligt i sektorovergangene, at vi ser, hvordan klyngens 

organisationer er koblede til hinanden. I praksis er det imidlertid langt fra altid, at de 

formaliserede rammer sikrer fælles, grænseoverskridende løsninger og en smidig 

patientoverdragelse, hvilket følgende citat viser:  En praktiserende læge udtaler i forbindelse 

hermed: ”Det er typisk sådan en [situation, red. ]med en patient, der bliver udskrevet fredag 

eftermiddag til eget hjem og nogen har glemt at orientere hjemmeplejen eller nogen har 

glemt at tage imod beskeden, nogen har glemt at viderekommunikere, at denne her patient 

kommer hjem og de ting, der skal være i orden i hjemmet, de er ikke i orden og manden bliver 

anbragt i en eller anden hjælpeløs situation og bliver så genindlagt hurtigt efter.” 

(Praktiserende læge, bilag 2: 162) Citatet viser, hvordan systemerne altså er afhængige af 

hinanden i løsningen af velfærdsopgaverne. Samtidig ser vi dog også, hvordan 

klyngemedlemmerne opretholder klare grænser i forhold til ansvar og 

beslutningskompetence: ”Prøv lige at høre her, vi kunne ikke drømme om at blande os i en 

patient, der er indlagt, det ansvar ligger hos hospitalet” (Deltagerobservation, bilag 1: 145). 

Organisationerne er altså koblede, hvilket skaber rummet for projektdannelsen.  

I sammenhæng hermed kobler beslutningen om at skabe det tværsektorielle 

samarbejdsprojekt sig til de betingelser for tværsektorielt samarbejde, som vi 

fremanalyserede i kapitel 3. De eksisterende koblinger, etableret på baggrund af de gældende 

betingelser, er imidlertid ikke tilstrækkelige for projektets formål. Vi kan iagttage, hvordan 

projektet må etablere sig uden om de gældende strukturer, som organisationerne ligger under 

for i dagligdagen: ”Vi skal løfte os op over dagligdagen og ikke gå i stå ved ”det kan vi jo 

ikke” (Deltagerobservation, bilag 1: 131). Ældrechefen udtaler ligeledes om de gældende 

aftaler for samarbejde, at ”[…]vi har jo i kommunerne, i regionen, i klyngen i Region 

Midtjylland, der har vi jo i samarbejde en aftale om, hvordan vi skal håndtere 

opgaveoverdragelse mellem sektorer” (Ældrechef, bilag 4: 179), men han siger videre om de 

uhensigtsmæssige hændelser, der forekommer i samarbejdet, at de har behov for ”[…]på 

baggrund af den læring, der ligger i de hændelser, at få omorganiseret og måske også at 
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være parate til at organisere os på en anden måde.” (ibid.: 181). Vi ser her en 

meningsskabelse, som knytter sig til den semantiske konstruktion af samarbejdsbegrebet, som 

vi fremanalyserede i kapitel 3, hvor der lægges vægt på nye fælles løsninger. En 

meningsskabelse, der imidlertid bankes i jorden af de allerede etablerede strukturer, hvilket 

betyder, at projektet må etablere sig uden om disse.  

I begyndelsesfasen er SSL altså muliggjort og stabiliseret igennem allerede etablerede 

koblinger mellem organisationerne, og i begyndelsesfasen knyttes projektet semantisk til 

udviklingen af nye løsninger, som de givne betingelser kun giver begrænsede muligheder for 

at skabe. Vi kan altså se SSL som et forsøg på at skabe et tværsektorielt samarbejde, der 

fungerer anderledes end de samarbejdskonstellationer, organisationerne allerede deltager i. 

Som vi konkluderede i kapitel 3, er samarbejdet gennem de gældende betingelser baseret på 

en systemisk lukkethed, som blandt andet sundhedsaftalerne opretholder. Det eksisterende 

samarbejde bliver som andet ukrudt holdt i ave, fordi organisationerne er fanget i paradokset 

om det tværsektorielle samarbejde, hvor organisationerne skal åbne sig for hinanden på en 

præmis om lukkethed.  

SSL vil noget andet. På dette tidspunkt er ideen stadig løs og ustruktureret. Sikkert er det kun, 

at der skal skabes et tværsektorielt samarbejde mellem Randersklyngens medlemmer. 

Sammen med COK formuleres en officiel projektansøgning til VfV, og projektet indtræder 

dermed i sin anden fase, hvor det tager form gennem koblinger til sin omverden og dermed 

bliver ekstern stabiliseret.   

I ansøgningen til VfV fremhæves det som en fordel for det fremtidige projektsamarbejde, at 

de deltagende organisationer allerede er koblede til hinanden. Det forventes dermed, at 

organisationerne er vant til at samarbejde: ”At klyngesamarbejdet har vist sit værd siden 

etablering i 2007 betyder også at parterne er trygge ved at projektet forankres i dette regi.” 

(SSL 2011: 2). Men ambitionen for samarbejdet i SSL er af helt anden karakter end 

ambitionerne for de allerede etablerede samarbejder. Med SSL er ønsket at koble projektets 

deltagere tættere sammen på den ny måde, og dermed opnå en ”[f]ælles opfattelse af mål og 

indsats på trods af forskellige styringsrationaler og incitamentsstrukturer hos kommuner, 

region og praktiserende læger” (SSL 2011: 4)
 10

. Her indskriver SSL sig for første gang som 

                                                 

10
 Regionerne finansieres af tilskud fra staten og kommunerne, herunder et kommunalt aktivitetsafhængigt 

bidrag, som i skrivende stund er på maksimum 1.384 kroner per ambulant besøg og 14.025 kroner per 

indlæggelse, hvor én indlæggelse tæller 14 dage (Danske Regioner 2010). Kommunerne har altså 
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en samlet organisering, der gør de partikulære forhold i de deltagende kommuner, regionen 

og de praktiserende læge til udgangspunkt for fælles målsætninger (la Cour & Højlund 2001: 

101 & la Cour & Højlund 2008: 185). De deltagende organisationer indgår altså på baggrund 

af deres forskellighed i det samlende hele. Men organisationerne kan ikke sådan uden videre 

iagttage sig selv og hinanden som et fællesskab og dermed suspendere os dem distinktionen. 

Derfor bliver det afgørende, at SSL får tildelt 1,7 millioner kr. fra VfV. Den økonomiske 

støtte muliggør, at organisationerne kan mødes i et fællesskab, idet organisationerne kan gøre 

sig blinde for deres egne systemgrænser ved at afparadoksere de økonomiske betingelser, 

altså spørgsmålet om, hvem der skal betale for festen (la Cour & Højlund 2001: 105). Det er 

ofte den sondring, der i kommunikationen tydeligt markerer systemgrænserne og 

vanskeliggør samarbejdet. Dette kommer eksplicit frem i styregrupperepræsentanternes 

velkomst på den første skolebænksdag: ”Nu går vi i gang med noget, der skal virke, og vi 

parkerer spørgsmålet om, hvem der skal betale og sætter fokus på borgeren eller patienten. 

Opgaven skal løses der, hvor den løses bedst.” (Deltagerobservation, bilag 1: 130). Og 

videre: ”KL og Danske Regioner vil holde fast i sektorerne meget længe. Men vi skal skabe 

tillid til hinanden i de forskellige sektorer[…] Så tager vi diskussionen om økonomi bagefter.” 

(ibid.: 131). Det er tydeligt, at den økonomiske logik har primat for organisationernes 

system omverdens skildring (Andersen 2002: 32-38). Men logikken må nødvendigvis 

annulleres eller sættes på standby, for at vi’et bliver muligt, og for at organisationerne kan 

indgå i samarbejde. På denne måde er VfV med til at stabilisere opkomsten af SSL som et 

samlende system. 

Ud over de økonomiske ressourcer, som gør det muligt for organisationerne at indtræde på 

fælles præmisser, skaber VfV i sin kommunikation forventninger til, at SSL kan afsende 

fælleskommunikation på vegne af alle organisationerne. Det drejer sig blandt andet om 

nyheder og artikler på videncentrets hjemmeside. Projektlederne skal ligeledes deltage i et 

                                                                                                                                                        
økonomiskincitament til at holde deres borgere ude af hospitalerne, såfremt kommunernes omkostning ved dét 

er lavere end 14.025 kroner. På den anden side har kommunerne intet økonomisk incitament til hjælpe borgeren 

før hjem end på 14. dagen fra et hospitalsophold. De praktiserende læger, som hører under regionerne, er private 

erhvervsdrivende med egne praksisser og får betaling per konsultation fra regionerne. Heraf udgør 

kommunernes medfinansiering 10 procent. Såfremt de praktiserende læger deltager i arbejdsgrupper og seminar, 

kan lægerne købes ’fri’ med honorering svarende til 8 timers arbejde (Sundhed.dk 2011).  
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netværk
11

 med projektledere fra andre projekter under VfV (VfV 2011b). VfV har desuden en 

styrende funktion for SSL ved at sætte forventninger til projektet og stille konkrete krav til 

kriterier, der skal opfyldes, og temaer, som projekterne skal omhandle. Dette er med til at 

forme SSLs mulighedsrum (la Cour & Højlund 2001: 105). Overstående ser vi blandt andet i 

forhold til ledelsesudvikling: ”Det er en ledelsesopgave at sætte rammerne for systematisk 

kvalitetsudvikling, innovation og implementering af forandringer. […] Det er lederen der 

skal gå foran i forandringsprocesserne og sætte medarbejdernes kreativitet og brugernes 

ideer i spil, når institutionen skal gå nye veje.” (VfV 2011c: 3). Af citatet kan vi iagttage, 

hvordan VfV giver projektet retning med et fokus på ledernes rolle, og netop dette fokus viser 

sig at blive afgørende for stabiliseringen i projektets videre fase. Det ser vi nærmere på i 

kapitel 5.  

Konturerne til et særligt tværsektorielt samarbejde er nu skabt. Der er skabt en retning for 

projektet, og gennem tildelingen af økonomiske ressourcer fra VfV kan de deltagende 

organisationer nu mødes i tredje fase, projektforløbet. Organisationerne, der indgår i 

samarbejdet, forpligter sig på et fælles mål om at uddanne de praktiserende læger og ledere 

fra kommunen og hospitalet, samt at udvikle konkrete tværsektorielle samarbejdsmodeller for 

det nære sundhedsvæsen (SSL 2012).  

Projektforløbet starter med en visionsproces for den strategiske ledergruppe og en kick-off-

temadag for de ledere, der er inviteret til at deltage i projektet. Dette er et led i en større 

forankring af projektet i Randersklyngen. I april 2012 startede projektets hoveddel, som 

består af fem skolebænke af to dages varighed med efterfølgende laboratorieforløb. I denne 

fase stabiliseres SSL af disse skolebænks- og laboratorieforløb, som danner en fælles 

uddannelsesstruktur. I denne periode tager projektet netværksform gennem en fastere 

stabilisering på baggrund af den hyppighed, hvormed deltagerne mødes.  

I projektfasen er styregruppen for projektet inklusiv projektleder og COK en meget 

stabiliserende faktor, som fungerer som netværkets centrum. Mellem de forskellige 

skolebænke, laboratorier og netværksmøder fungerer projektets styregruppe og projektleder 

                                                 
11

 Organisationerne skal:  

Bidrage til fælles nyheder/artikler på VfVs hjemmeside – og til eventuel lancering via andre kanaler, fx 

Lederwebs nyhedsbrev. (ca. 3 gange årligt). 

Indgå i faglige formidlingsaktiviteter fx konferencer, gå-hjem-møder o.l. (1-2 årligt)  

Indgå i et tværgående projektledernetværk, hvor formidlingsaktiviteter planlægges. (2 gange årligt)  

Give input til erfaringsopsamling undervejs i projektperioden og til den afsluttende tværgående evaluering og 

erfaringsopsamling i VfV. (årligt, samt ved afslutningen af VfV) (VfV 2011b).  
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stabiliserende for systemet. Det sker gennem styregruppen, der træffer beslutning om, hvilke 

visioner laboratoriegrupperne skal arbejde ud fra, og hvorvidt de udviklede 

laboratoriemodeller skal afprøves i praksis. Efter gennemførelsen af første laboratorium 

udtaler en af ‘sponsorerne’ fra styregruppen: ”Vi har lavet en ny praksis, hvor vi har lavet en 

vision, men hvor den ikke bare ligger på de to sponsorer, men at den også bliver kvalificeret 

hos styregruppen. Fordi det afgørende for et godt resultat, det er simpelthen, at der ligger en 

god og solid vision bag.” (Ældrechef, bilag 8: 215). Styregruppen er altså meget 

retningsgivende for projektet, og sammen med projektlederen fungerer de som centrum for 

stabiliseringen af SSL. Gruppen har ligeledes den funktion at forpligte 2. ordens 

organisationerne på 3. ordens præmisserne. COK har på den anden side en stabiliserende 

rolle under skolebænks- og laboratorieforløbene. Som facilitator samordner COK de 

deltagende organisationers forskellige omverdensbilleder, hvilket igen giver mulighed for 3. 

ordens dannelse. 

Vi kan muligvis tale om en fase efter det formelle projekts afslutning. SSL forløber som 

beskrevet i casebeskrivelsen indtil udgangen af 2013, hvor de sidste skolebænke og 

laboratorier skal være gennemført. Det vil sige, at der løbende er skolebænke og laboratorier, 

som færdiggøres og derfor ikke bliver holdt i snor af den egentlige projektorganisering. 

Stabiliseringen af SSL går her over til at basere sig på relationer og nye arbejdsformer, som 

de udviklede modeller skal medføre. Ligeledes skal formel netværksdannelse, hvor 

laboratoriedeltagerne fortsat skal mødes og diskutere det tværsektorielle samarbejde, hjælpe 

til at stabilisere systemet. Mulighederne for, at SSL kan emergere som selvopretholdende 

system, diskuterer vi videre i slutningen af kapitel 5. 

Efter vi nu har set, hvordan SSL er skabt og stabiliseret gennem koblinger til besparelser, 

eksisterende organiseringer, VfV og ikke mindst styregruppe og facilitator, er det nu blevet 

tid til at analysere, hvad der sker i selve projektfasen. Fordi netværksdannelsen i SSL altså 

adskiller sig fra det eksisterende samarbejde i klyngen, finder vi, at analysen af SSL ville 

blive ufrugtbar ved udelukkende at iagttage netværket gennem det systemteoretiske begreb 

om koblinger. Med koblingsbegrebet kan vi kun forstå netværket som selvstændige 

organisationer, der forholder sig til hinanden på systeminterne præmisser (la Cour 2006: 57). 

SSL kræver altså et andet begrebsapparat for kunne analysere de nye organisatoriske 

muligheder, der opstår gennem netværket (Teubner: 1993). Det vil vi give os i kast med i 

næste afsnit. 
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4.2 Iagttagelse af et 3. ordens system 

Vi har i ovenstående analyse vist, hvordan der skabes muligheder for dannelsen af et system, 

hvor kommunerne, regionen og de praktiserende læger indgår med deres forskelligheder i et 

fællesskab omkring et tværsektorielt samarbejde. I et netværk, der er orienteret om at 

uddanne lederne og arbejde for at skabe et nært sundhedsvæsen uden knaster. På de følgende 

sider vil vi kaste vores blik på SSL og den helt særlige systemform, som vi kan iagttage, at 

SSL skaber. Det er derfor dette kapitels ambition at analysere, hvordan SSL opstår som et 3. 

ordens system (Teubner 1993 & la Cour & Højlund 2008). Herefter stiller vi spørgsmål til, 

hvad dette så betyder for samarbejdsmulighederne. Først et lille blik på SSLs placering i 

sundhedsvæsenet som et 3. ordens system. Sundhedsvæsenet er en kompleks organisering, 

der er uddifferentieret i adskillige 2. ordens organisationer som Sundhedsstyrelsen, 

sundhedsinstitutter, kommunale institutioner og forvaltninger, regioner og hospitaler, 

praktiserende læger, selvstændige speciallæger, fysioterapeuter med videre, alle med 

forskellige system omverden iagttagelser. Samarbejdet i SSL forsøger at skabe sig selv ved, 

at 2. ordens organisationerne i Randersklyngen går sammen på nogle fælles præmisser. Det 

betyder, at der skabes et system, som indeholder alle 2. ordens systemerne og derfor også alle 

de forskellige omverdensbilleder. Det særlige ved 3. ordens systemet er, at det muliggør 

refleksion over det forhold, at man besidder en stor kompleksitet, fordi man har forskellige 

billeder af sine omverdener (la Cour & Højlund 2008: 180). Men der sker også en fordobling, 

idet de deltagende 2. ordens organisationer både kan iagttage sig selv som en del af 3. ordens 

systemet, det vil sige netværket, og som selvstændige 2. ordens organisationer, hvorfor alle 2. 

ordens organisationerne også bliver omverden for 3. ordens systemet. Det har vi illustreret på 

næste side.  
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Figur 22 

For kunne dømme hvorvidt vi kan iagttage SSL som et 3. ordens system, har vi opstillet et 

sæt kriterier, og vi vil benytte dem som rettesnor til i det følgende at iagttage, hvordan SSL 

opstår som et 3. ordens system. Det overordnede kriterium for 3. ordens dannelse låner vi fra 

la Cour og Højlund (2008), og det lyder: ”Netværket fungerer på særlige strukturelle 

betingelser og danner grundlag for en egen operationel logik og sætter en selvstændig 

horisont for meningsdannelse” (la Cour & Højlund 2008: 182).  

 Fælles strukturer: 3. ordens systemet er stabiliseret igennem fælles strukturer, som 

faciliterer, at 2. ordens organisationerne kan indgå i netværket (la Cour & Højlund 

2008: 190). 

 Dobbelttilskrivning: Dobbelttilskrivningen er 3. ordens systemets helt særlige egenskab 

og betyder, at kommunikative hændelser kan tilskrives både de autonome 2. ordens 

organisationer og netværket som helhed (la Cour & Højlund 2008: 184-186). 

 Egenlogik: Fællesskabet baserer sig på sin egen logik, det vil sige, at 

enkeltorganisationernes beslutningsrationaler sættes ud af kraft til fordel for de fælles 

præmisser, når systemerne indgår i netværket (la Cour & Højlund 2008: 182). 

 Varighed: 3. ordens systemet må binde 2. ordens organisationerne til hinanden i varig 

forstand, og samarbejdet skal skabe grobund for videre aktivitet i de enkelte 

organisationer (la Cour & Højlund 2008: 188). 
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Vi har et forbehold i forhold til varighedskriteriet, da SSL er under dannelse. Projektet har i 

skrivende stund været i gang godt et år, og det betyder, at der ikke vil være skabt faste og 

varige strukturer på samme måde, som i samarbejder, der rækker flere år tilbage. Vi vil i 

analysen derfor lægge vægt på, hvordan vi kan se konjunkturerne til varigt samarbejde.   

For at kunne tale om 3. orden, må samarbejdet stabiliseres gennem nogle fælles strukturer, 

som også tilføres 2. ordens systemerne. I dette afsnit ser vi nærmere på disse strukturer og på, 

hvordan dobbelttilskrivning bliver mulig (la Cour og Højlund 2008: 190).  Vi har set, 

hvordan SSL i projektforløbet stabiliseres gennem uddannelsesstrukturer (jf. afsnit 4.1) Disse 

strukturer medvirker også til den egentlige 3. ordens dannelse, idet deltagerne fra 2. ordens 

organisationerne kan danne fællesskab på baggrund af den undervisning, de modtager, og de 

metoder, de lærer i projektet: ”[…] det er rigtig godt at mærke, at den der scrum-metode, den 

har de taget til sig, dem der har været med her, og efterhånden som laboratorierne afvikles, 

så vil der jo være flere og flere der får kendskab til den metode, så kan de jo begynde at 

snakke sammen på tværs også.”(Chefsygeplejerske, bilag 6: 200). Citatet viser, hvordan 

undervisningen skal danne et fælles referencepunkt uden for projektregi, altså når deltagerne 

er tilbage i deres respektive 2. ordens organisationer. På denne måde stabiliseres systemet 

gennem uddannelsesforløbene, og der dannes forventninger om, at de forskellige sektorer kan 

genkende og inddrage hinanden i et samarbejde fremadrettet.  

Selve samarbejdsformen har også en stabiliserende effekt for 3. ordens dannelsen, fordi den 

er et alternativ til arbejdsfaconen i de respektive 2. ordens organisationer. Som 

casebeskrivelsen beretter, er der på både skolebænk- og laboratorieforløbene fokus på, at 

deltagerne skal arbejde med innovationsmetoder og agile former for projektledelse. Det 

skaber en distance til de kendte arbejdsformer i sundhedsvæsenet, hvilket blandt andet 

kommer til udtryk i en af deltagernes svar på hvad, der har været det vigtigste udbytte i 

projektet: ”Jamen sådan rent personligt, så er det den der model, man har anvendt, og at det 

har været så intensivt, at man ikke sidder i en eller anden arbejdsgruppe i hele og halve år, 

så folk knap nok ved til sidst, hvad er det egentligt opgaven lød på” (Afdelingssygeplejerske 

1, bilag 3: 165). Gennem den tillærte metode bliver deltageren altså refleksiv om sit syn på 

sin egen faste organisering. Vi ser ligeledes, hvordan dobbelttilskrivningen rækker ud i tid: 

”Nu er det her jo et projekt, men meningen er jo, at vi skal lære at arbejde på den her måde 

hele tiden og så er der jo uanede muligheder” (Deltagerobservation, bilag 1: 131). De 

metoder, deltagerne lærer på skolebænkene og anvender i laboratoriet, er altså ikke kun 

tilegnet SSL, men tilskrives også 2. ordens organisationer og giver mulighed for, at 2. ordens 
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organisationer kan anvende deltagelsen i 3. ordens systemet strategisk i forhold til at udvikle 

sig selv.  

Vi kan også vende tallerknen om. Også gennem 2. ordens organisationernes strukturer dannes 

der grobund for fællesstrukturer i 3. ordens netværket. I skolebænkssammenhæng udpeges 

deltagerne af deres respektive 2. ordens organisationer, hvilket betyder, at SSLs 

fællesstrukturer er funderede i de systeminterne beslutningspræmisser vedrørende 

organisering af personale i 2. ordens organisationerne. 2. ordens organisationernes 

organisatoriske rammer stilles desuden til rådighed som strukturer for fællesskabet. Det kan 

vi iagttage ved ’besøget i marken’, hvor lederne går på visit hos en lederkollega, hvorpå 3. 

ordens systemet knytter sig op på 2. ordens organisationernes strukturer, idet mødet foregår 

inden for 2. ordens organisationernes rammer. Vi ser det også i laboratoriearbejdet. Her 

opstår SSL i møder i de forskellige 2. ordens organisationers kontorer, ligesom 2. ordens 

organisationernes mail og telekonferenceteknologier benyttes. På den måde søger SSL at 

blive stabiliseret ved at materialisere sig gennem 2. ordens organisationerne, hvilket virker til 

at understøtte dobbelttilskrivningen, idet hændelserne kommunikativt let kan tilskrives både 

2. og 3. ordens organisationerne, fordi netværket trækker på 2. ordens organisationernes 

strukturer. 

Men dobbelttilskrivningen træder ikke kun i kraft igennem uddannelsesstrukturerne og 2. 

ordens organisationerne. Dobbelttilskrivningen er kommunikative hændelser, der kan 

tilskrives både de autonome 2. ordens organisationer og netværket som helhed. Det vil sige, 

at dobbelttilskrivningen også kan iagttages på et mere generelt plan. Gennem netværket har 

organisationerne mulighed for at tale på vegne af netværket, men også på vegne af sig selv. 

Helt konkret ser vi det i laboratoriet. Følgende er et flowdiagram, der viser forløbet og 

ansvarsfordelingen i den udarbejdede model for behandling af KOL-patienter i eget hjem:  
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Figur 23 (SSL 2012) 

Diagrammet viser, hvordan gruppen i fællesskab har truffet beslutninger om, hvordan 

modellen skal se ud, herunder hvem, der har ansvar for hvad, hvilke patienter, der skal 

modtage tilbuddet med videre Der træffes altså beslutninger i fællesskab, som implicerer de 

deltagende organisationer. Dette betyder imidlertid ikke, at de må give køb på deres øvrige 

deltagelse i de respektive 2. ordens organisationer, hvor arbejdet fortsætter som hidtil (la 

Cour & Højlund 2008: 183).  

Samlende kan vi se, at dobbelttilskrivningen skaber SSL som et system, der sætter fællesgang 

på den markerede side, mens den særlige 3. orden samtidig fordrer en enegang, som 

stabiliserer fællesgangen. Det illustrerer vi således: 

 

Figur 24 
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Det tredje kriterium, vi har sat for 3. ordens dannelse, er konstruktionen af en systemisk 

egenlogik. Herigennem kan organisationerne dele et fælles verdensbillede, som understøtter 

det fællesskab, som er nødvendigt for opretholdelse af 3. ordens systemet (la Cour & Højlund 

2008: 180). Vi vil i det følgende se nærmere på, hvordan 2. ordens systemerne lader sig 

forføre til at sætte deres egne beslutningspræmisser ud af spil og koble sig op på SSL, som 

dermed træder frem igennem en for systemet særlig egenlogik.  

SSL er konstrueret således, at det søger at sætte 2. ordens organisationernes strukturerende og 

adskillende mekanismer ud af spil. Det sker ved at fokusere kommunikationen på en 

helhedstankegang, som udtrykkes i styregruppens vision for SSL: ”Randersklyngen – Et 

sundhedsvæsen uden knaster” (Bilag 12: 4).. Knasterne markerer de udfordringer og 

problemer, som både deltagere og borgere/patienter støder på i overgangene mellem 

sektorerne. Formålet med visionen er derfor, at der ”[…] fra en borgervinkel opleves t 

sammenhængende, sektorløst sundhedsvæsen.” (ibid.). I løbet af projektfasen kobles 

deltagerne gentagne gange op på visionen, blandt andet på skolebænken, hvor deltagerne skal 

udvikle handlingsorienterede innovationsspørgsmål for samarbejde om det nære 

sundhedsvæsen. Her bliver de af COK husket på, at det er et sundhedsvæsen uden knaster, 

der skal være visionen bag innovationen (Deltagerobservation, bilag 1: 136). På denne måde 

bliver et sundhedsvæsen uden knaster den logik, som projektet hele tiden kobles op på. 

I forhold til konstruktionen af et sundhedsvæsen uden knaster som systemets egenlogik 

kobler kommunikationen sig til understøttende semantiske konstruktioner. Her kommer 

borger/patient konstruktioner til at virke understøttende. Alle organisationerne, der indgår i 

SSL, har borgeren/patienten til fælles. I kraft af borgeren/patientens tilstedeværelse i alle 

systemer, kommer patienten/borgeren til at virke fællesskabende, idet systemerne kan skyde 

samarbejdsproblemerne fra sig med argumentet om, at ”[…]vi må jo gøre det, der er det 

bedste for patienten, det er jo det, der skal være det styrende hele vejen igennem. Og så kan 

det godt være, at det får en økonomisk slagside for den ene part.” (Chefsygeplejerske, bilag 

9: 225). Det samme kommer til udtryk i følgende citat: ”Udgangspunktet skal jo altid være, 

hvad er det bedste for patienterne, hvad er det bedste forløb for patienterne? Få det banket 

ind i knolden på alle dem, der går herinde og alle dem, der går ude i kommunerne, at det er 

altså det, der handler om. Det handler ikke så meget om, at ‘de også er tumpede deroppe på 

sygehuset fordi de ikke kan finde ud af at sende noget medicin med hjem’. Det er selvfølgelig 

uheldigt, hvis der sker sådan nogle ting, men så må man løse det, i stedet for at bruge energi 

på at bekrige hinanden.” (Afdelingssygeplejerske 1, bilag 3: 174). Ved at skyde patienten 
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frem i første række, får systemerne en mulighed for at skjule sig bag patienten og finde et 

fælles referencepunkt. I citatet ses tydeligt, hvordan en knast, nemlig forkert 

medicinhåndtering, bliver sat ud af fokus, fordi det er patienten, der er det væsentlige. 

Patienten kommer på denne måde til at fungere som et semantisk trick, en konstruktion som 

systemerne kan trække på i kommunikationen, som får samarbejdet til at synes mindre 

problematisk, og fællesskabet til at være afgørende. 

Efter arbejdet i det første laboratorium, kan vi iagttage, hvordan en egenlogik om et fælles 

sundhedsvæsen uden knaster virker ved at sætte 3. ordens beslutningspræmisser over de 

mulige konsekvenser, som 3. ordens dannelsen vil skabe for 2. ordens organisationerne. 

Følgende citat viser, hvordan orienteringen mod det fælles bliver fremhævet på bekostning af 

orienteringen mod egne interesser: ”Jeg mener, at vi vil det samme, og at vi har det samme 

mål med det her, og selvfølgelig øger vi forståelsen hos den anden og sådan nogle ting. Fx så 

italesatte X (ældrechefen, red.)nogle gange, at det vil være en god businesscase for 

kommunerne. Men det skal du ikke italesætte på den måde, for det, at det er en god 

businesscase for kommunerne, det betyder altså, at der er nogle sygeplejersker herinde som 

plejer at have den funktion, som så bliver arbejdsløse, fordi vi ikke længere har brug for 

dem.” (Chefsygeplejerske, bilag 6: 203). Her vejleder den hospitalsansatte den kommunale 

chef til ikke at italesætte forhold på en måde, som kan true hospitalets stabilitet som system. 

Pointen er, at det sker for at sikre 3. ordens interessen. På denne måde bliver den fælles 

orientering mod et sundhedsvæsen uden knaster vigtigere, end hvorvidt 2. ordens 

organisationerne bliver påvirket heraf. 

SSLs egenlogik er således ikke uskyldig, og pga. af fordoblingen, hvor 2. ordens 

organisationerne både optræder i SSL og uden for SSL, rækker egenlogikken om et 

sundhedsvæsen uden knaster ud i 2. ordens organisationerne og får betydning for deres 

system omverdens iagttagelser. Følgende citat er et eksempel på dette: ”Ja, jeg har jo hørt 

meget om, hvordan de opruster ude i kommunerne og hvad det er, de arbejder hen imod og 

hvad det er de vil, og det siger jeg jo herinde. Hver gang vi diskuterer et eller andet, både på 

ledelsesniveau, men også når vi snakker patienter, der skal hjem, at jamen jeg ved, de 

arbejder med det og det ude i Norddjurs, så lad os prøve at ringe og høre om de kan klare 

den her patient.” (Afdelingssygeplejerske 2, bilag 7: 208). Vi kan af dette citat se, hvordan 

akutafdelingens beslutningspræmis omkring udskrivning udfordres ved et skift i 

systemgrænse. I stedet for at have hospitalet som systemgrænse, inkluderer hun også 

kommunen i sin systemkonstruktion. Skiftet sker, da afdelingen i denne sammenhæng knytter 
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sig op på SSLs fælles orientering mod et sundhedsvæsen, der opleves som knastfrit af 

patienten. Hun er dermed på 3. orden. 

Følgende citat viser tilsvarende, hvordan egenlogikken medfører, at hospitalet i sin 

selviagttagelse bliver refleksiv om sig selv i forhold til det tværsektorielle samarbejde: ”Men 

hvis vi vil have et tættere samarbejde, så ville det måske nok være en fordel, hvis man kunne 

lave nogle lidt mere formelle samarbejdsgrupper eller sådan noget, der satte sig sammen. Og 

det kunne man måske godt forestille sig, for eksempel inden for det her KOL-rehabilitering 

eller hjemmebehandling, at man havde en gruppe, der mødtes. Det kunne man godt forestille 

sig, at det kunne være en fordel faktisk, at vi sådan mødtes, hvis det kommer til at køre, at vi 

mødtes en gang om måneden eller hver anden måned, det kunne jeg godt forestille mig kunne 

blive implementeret, at det kunne blive en fordel.” (Overlæge, bilag 10: 233). Den enkelte 2. 

ordens organisation kommer på denne måde til at iagttage sin egen-organisering på en ny 

måde gennem SSLs egenlogik, hvilket er med til at understøtte og stabilisere den fælles 

orientering og 3. ordens systemet (la Cour og Højlund 2008: 186). 

Det sidste kriterium, vi har opsat for at kunne dømme 3. orden, er et varighedskriterium. Det 

handler om, at systemet må stabilisere sig i tid, og dermed ikke blot være en engangsaffære 

bestående af enkeltstående koblinger (la Cour & Højlund 2008: 181 og 188). Derfor 

undersøger vi nu, hvordan SSL kan sikres varighed frem i tiden, hvor der ikke længere er en 

projektorganisering, der stabiliserer systemet. Vi tager her fat på de modeller for samarbejde, 

som laboratorierne skal fremstille. Modellerne skal skabe et tværsektorielt forankret 

samarbejde uden knaster rettet mod det nære sundhedsvæsen. Hvert laboratorium varer 

omkring tre uger, hvor deltagerne arbejder i laboratoriet sideløbende med deres almindelige 

arbejde. Efterfølgende skal de løsninger, som laboratorierne har udviklet, vurderes af 

styregruppen, som beslutter, om de skal afprøves i et pilotprojekt.  

Vi kan af selvfølgelige årsager ikke konkludere på samarbejdets varighed, idet projektfasen 

stadig er i gang i skrivende stund. Men vi vil alligevel komme med en pointe om selve 

systemdannelsens varighed. Ud fra erkendelsen af, at SSL er en projektorganisering, er 

varigheden nemlig ikke givet. Der må derimod investeres i den. Dette knytter sig til 

samarbejdsmodellerne. Samarbejdsmodellerne kan være med til at ændre 

samarbejdsstrukturen i klyngen i mere varig forstand, som den praktiserende læge her taler 

om: ”Jamen jeg håber, at det bliver sådan som vi satte det op til sidst. At man laver i 

idealmodellen, laver en udskrivningskonference og så vil det ændre på samarbejdsstrukturen, 
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for så får man en direkte dialog med hospitalets behandlende læge. Det tror jeg kunne være 

interessant.” (Praktiserende læge, bilag 2: 159). Modellerne er imidlertid ikke sikret 

’overlevelse’. Modellen for behandling af KOL-patienter i eget hjem viste sig at være en 

dyrere løsning end den måde, hvorpå Randersklyngen i dag behandler KOL-patienter, 

hvorfor styregruppen besluttede, at den ikke skulle afprøves i praksis, men i stedet ændres til 

en model for tidlig udskrivning. I den nye model skal patienten behandles på hospitalet, men 

bliver udskrevet på et tidligere stadie. Det betyder blandt andet, at patienten kan sendes hjem 

til kommunes pleje med intravenøs-medicin. For at sikre 3. ordens systemets varighed, må  

samarbejdsmodellerne dog ikke blot være udviklet i 3.orden regi, men skal også fordre til 

fortsat samarbejde på 3. orden. Med denne nye model for tidlig udskrivning, er det tvivlsomt 

om der er skabt en ny samarbejdsstruktur, eller om der blot er ændret i opgavefordelingen. På 

denne måde står 3. ordens systemet og falder med de udviklede samarbejdsmodellers fremtid.   

Vi kan i denne sammenhæng iagttage et skisma i forhold til, hvad der i et fremtidigt 

perspektiv skal skabe 3. ordens systemet. På den ene side kan de udviklede 

laboratoriemodeller fungere som systemopretholdere, hvis de tages i anvendelse, idet de kan 

skabe helt nye behandlingsforløb, der kobler sig til fællesskab, og som derfor kræver, at 2. 

ordens organisationerne indgår på 3. ordens præmisser og træffer beslutninger ud fra en 

fælles logik. På den anden side fremhæves det i SSL, hvordan relationerne er det, der i 

fremtiden skal opretholde en samarbejdsstruktur: ”I forhold til relationer, altså hvis vi 

lukkede projektet nu, så havde vi allerede fået meget mere, end vi havde betalt for i den 

forstand, at vi har fået bygget nogle relationer op på tværs af sektorerne, vi kender hinanden 

i alle kommunerne på ledersiden, og de kender hinanden på tværs gennem den fælles 

skolebænk” (Ældrechef, bilag 4: 179). 

Det er ikke en enten-eller-problematik. Men udfordringen og spørgsmålet er, om ledernes 

indbyrdes relationer kan bære 3. ordens systemet uden de udviklede modeller. En af 

projektdeltagerne svarer følgende på spørgsmålet om, hvorvidt projektet har ændret hendes 

tilgang til at samarbejde med de andre sektorer: ”Det kan jeg ikke mærke i min dagligdag, for 

jeg har jo ikke sidenhen haft kontakt med dem, men jeg tænker, at skulle jeg få brug for 

noget, så kunne det godt få en betydning. Og nu skal vi jo mødes igen, kan man sige, om et 

andet projekt, [lab 1, vol. 2, red.] og det kan være det udvikler sig, men lige det her projekt 

kom jo ikke videre, øh [...] så rent praktisk har det ikke betydet noget, jeg har ikke haft 

kontaktet dem siden.” (Overlæge, bilag 10: 229) Det er altså essentielt, at 

samarbejdsmodellerne realiseres, så der skabes anledning til og behov for at opretholde de 
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opbyggede relationer fra skolebænk- og laboratorieforløbet. Som Luhmann udtrykker sig om 

relationer: ”Man taler kun om relation, hvis der ikke er tale om en engangshændelse, men 

derimod om en typisk forbindelse mellem A og B.” (Luhmann 2007: 296). På denne måde er 

varighedskriteriet, og dermed 3. ordenen udsat, da 3. ordens dannelsen kræver, at 2. ordens 

organisationerne gennem samarbejdet får tilført programmer, som virker strukturerende for 

samarbejdsaktiviteterne på 3. orden og ikke blot programmer på 2. ordens niveau, som ikke 

kræver fælles beslutninger på 3. orden (la Cour & Højlund 2008: 187).  

Nedenstående boks opsummerer, hvordan kriterierne for 3. orden er opfyldt: 

 

Figur 25 

Vi går nu videre i analysen og spørger til hvilke forhold, der truer/destabiliserer denne 

systemdannelse, vi ovenfor har iagttaget. Vi har så småt berørt temaet om destabilisering og 

udfordring i dette afsnit i forhold til usikkerheden i det udviklede laboratoriemodeller. Dette 

vender vi også tilbage til.  

4.3 Udfordringer for 3. ordens systemet 

I denne del af 3. ordens analysen tager vi de udfordrende briller på og ser nærmere på, hvilke 

forhold, der udfordrer 3. ordens dannelsen, og dermed det tværsektorielle samarbejde, som 

skal sikre et sundhedsvæsen uden knaster. Først vender vi tilbage til kapitel tre og de 
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betingelser, vi kunne iagttage for tværsektorielt samarbejde i sundhedsvæsenet. De banker 

nemlig på SSLs dør.  

I løbet af projektet opstår der i SSL en refleksion over sig selv som projektorganisering. 

Deltagerne fanges i, hvad vi kan kalde et handlingsvakuum, som opstår, idet organisationerne 

på den ene side knytter sig til det fælles i SSL, men på den anden side er bundet på hænder og 

fødder af de betingelser, der gælder uden for projektets grænser. For eksempel spiller 

sundhedsaftalerne en begrænsende rolle: ”Vi ligger jo under for nogle rammer i dag, ikke? 

Nogle sundhedsaftaler, nogle rammer for udskrivning og så videre. Og hvad de kan i 

hjemmeplejen, hvad kan hjemmesygeplejersken og så videre. Så der er jo meget, der ikke kan 

lade sig gøre i dag, men hvor de diskussioner, vi havde om KOL-behandling i eget hjem kom 

meget tættere på” (Afdelingssygeplejerske 2, bilag 7: 221). Vakuummet består i, at 

organisationerne forsøger at knytte an til SSLs knastfrie sundhedsvæsen i SSL, men samtidig 

forbliver organisationerne koblet til de politiske betingelser (jf. kapitel 3). Disse fordrer, som 

vi så, et radikalt anderledes system omverdens billede, hvor alle organisationerne klart 

fremkommunikeres som hinandens omverden i et sektoropdelt sundhedsvæsen. Følgende 

citat, hvor ældrechefen sætter SSL i modsætning til de mere formaliserede aftaler, 

understøtter pointen om, at betingelserne hindrer det umiddelbare samarbejde, som SSL søger 

at skabe: ”Hvis alt skal forhandles og beskrives, inden vi kan gå i gang, så bliver vi jo 

overhalet af udviklingen. Så derfor er sådan nogle forpligtende aftaler, det kan være en 

fordel, men det kan også være en bremse. For hvis man skal ind og lave en forpligtende 

aftale, så skal både økonomi og alt muligt setup være på plads, og det kan være, at når vi så 

er færdige med det, så er det nogle helt andre problemstillinger, vi står med” (Ældrechef, 

bilag 8: 218). De politiske betingelsers funktion så vi første gang i afsnit 3.1, hvor vi 

fremanalyserede, hvordan de medvirker til at opretholde en forståelse af samarbejde, klart 

ansvar og opgavedeling, og dermed en opretholdelse af systemgrænserne. Det afgørende er, 

at disse betingelser virker hindrende for 3. ordens netværket, idet 2. ordens organisationerne 

oplever, at de ikke fuldt ud kan indgå på egenlogikkens præmis.  

Vi ser også andre måder, hvorpå SSL møder sine grænser: I kølvandet på 

laboratorieprocessen opstår et behov for anskaffelse af telemedicinsk udstyr, såfremt 

samarbejdsmodellen for behandling af KOL-patienter i eget hjem skal afprøves. Der skal 

derfor sendes en ansøgning til Nære Sundhedstilbud i Region Midtjylland om bevilling af 

telemedicinsk udstyr. Her udfordres SSL af en anden tidslighed end den, projektet har 
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konstrueret sig selv igennem. I og med at man må vente i en ansøgningsproces, der kan tage 

adskillige måneder, er den hurtighed, hvormed modellerne skulle afprøves, overmandet af de 

præmisser, som det øvrige sundhedsvæsen opererer ud fra.  

Samme indikation ser vi, når talen falder på udgiftsstyring. Selvom projektet har udsondret 

spørgsmålet om økonomi, opstår der to situationer, hvor den økonomiske logik får overtaget i 

kommunikationen. For det første opstår der i styregrupperegi en diskussion om behovet for 

udviklingen af mellemtakster: Såfremt KOL-patienten skal forbi akutafdelingen på hospitalet 

for derefter at blive visiteret til behandling i eget hjem, er der ikke tale om en reel 

indlæggelse, men hospitalet bruger stadig ressourcer på patienten. Kommunen betaler 

normalt 14.025 kr. pr indlæggelse (Danske Regioner 2010), men parterne er enige om, at 

dette beløb ikke er rimeligt ved behandling i eget hjem. Der er ikke mulighed for at indføre 

mellemtakster uden videre, da Sundhedsstyrelsen sidder med beslutningskompetencen herfor. 

Her er tidsligheden altså endnu mere udstrakt end ved anskaffelsen af udstyr, da lange 

undersøgelser og forhandlinger ligger forud for en eventuel beslutning om at indføre 

mellemtakster. Her ser vi altså også, hvordan forløbet med at udfærdige og afprøve modeller 

udfordres, fordi systemet i sin opretholdelse bliver afhængigt af andre organisationers 

beslutninger. Organisationer, der vel at mærke ikke er inkluderet i 3. ordens dannelse. SSL 

bliver her afhængig af eksterne ressourcer, hvilket indskrænker SSLs mulighedsrum og 

succes som projektorganisation. Det betyder, at hvis de egentligt tværsektorielle modeller 

med delt ansvar skal aktualiseres, må 3. ordens systemet overskride sine opstillede grænser 

og inkludere en række organisationer lige fra Nære Sundhedstilbud til Sundhedsstyrelsen. 

Den anden måde, hvorpå den økonomiske logik aktiveres, er i forhold til den udviklede 

laboratoriemodel. Deltagerne blev bedt om ved projektstarten ikke at forholde sig til 

spørgsmålet om økonomi, hvilket for deltagerne har været afgørende: ”[…]det har haft meget 

stor betydning. At vi har kunnet tænke, hvad der ville være bedst for borgeren, og hvad er det 

for nogle muligheder, vi ville have. Så det har haft meget stor betydning” 

(Afdelingssygeplejerske 2, bilag 7: 213). Økonomien viste sig dog alligevel at blive en faktor 

ved reviewet af første laboratorium, fordi den udviklede model for hjemmebehandling af 

KOL-patienter som bekendt viste sig at være for omkostningstung til at kunne fungere i 

praksis. Følgende dialog opstår under review-mødet: 

Områdeleder: Vi har brug for at vide, at det ikke er det (økonomi, red.), vi skal bekymre os 

om.  
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Ældrechef: Skal det siges mere?  

Områdeleder: Det kunne være kommunikeret endnu tydeligere.  

Praktiserende læge: Man må jo gerne være opmærksom på det samlede ressourceforbrug.  

COK: Ja, der er en pointe, der hedder fællesregning. Spørgsmålet er, om LEON [lavest 

effektive omkostningsniveau, red.] skal tænkes ind i afprøvningsdelen og så stadig holdes 

ude af laboratoriegruppen.  

(Deltagerobservation, bilag 1: 154). 

 

Igen ser vi, hvordan de forhold, som SSL har valgt at gøre sig blinde for, trænger sig på. 

Systemet må altså, for at være funktionsdygtigt, inkludere den økonomisk logik og ikke kun 

en sundhedsfaglige i arbejdet med de nye modeller. Styregruppen vælger som tidligere 

beskrevet at lade laboratoriegruppen arbejde videre og ændre modellen fra behandling i eget 

hjem til tidlig udskrivning. Med denne beslutning sker der imidlertid en svækkelse af 3. 

ordens dannelsen fremtid, da en model for tidlig udskrivning ikke i samme grad som en 

hjemmebehandlingsmodel stiller krav til sektorernes fællesorientering. Her er der ikke nogen, 

der skal gå ind og tage et fælles behandleransvar, for eksempel fælles stuegang i hjemmet 

med to eller alle tre parter. Det vil sige, at ansvarsfordelingen forbliver intakt, og vi er tilbage 

til egenrådige 2. ordens organisationer. 

 

En anden måde, hvorpå SSL bliver udfordret i sin 3. ordens dannelse er gennem de 

praktiserende lægers organisering. Vi så i det første analysekapitel, at praksissektorens rolle 

sætter nogle særlige betingelser for det formaliserede tværsektorielle samarbejde, idet 

sektoren ikke er forpligtet af sundhedsaftalerne. I SSL viser der sig også begrænsninger i 

forhold til praksissektoren. I laboratorieprocessen blev det tydeligt, at nogle deltagere mente, 

at de praktiserende læger gik enegang, hvilket var med til at destabilisere 3. ordens 

dannelsen: ”Altså jeg kunne godt ønske, at de praktiserende læger var mere med på banen, 

men eh, jeg synes, det var lidt svært at få dem mere med på banen, fordi det er også mange 

gange honorering og takster, det ligesom endte med, altså så blev vi lidt begrænset af det, 

ikke også[…]for praktiserende læge var jo egentlig ikke så meget med, vel?” 

(Afdelingssygeplejer 1 bilag 3: 169). Idet de praktiserende læger sætter særlige 

begrænsninger for deres deltagelse, opleves det som enegang i stedet for fællesgang, og 

systemdannelsen bliver destabiliseret. Den praktiserende læge forventer i denne forbindelse 

særlig kompensation for sin deltagelse i en eventuel afprøvning af laboratoriemodellen: ”Jeg 
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forventer finansiering i forhold til paragraf 2 om hjemmebesøg – hvor lægerne kan deltage 

honoreret, evt. med midler fra projektet. For dermed at kunne få det her til at glide ned i 

praksisudvalget.” (Deltagerobservation, bilag 1: 148) Praksissektorens økonomiske rammer 

medvirker altså til, at der ikke kan dannes fælles regler for enegang i 3. ordens systemet (la 

Cour & Højlund 2008: 187).  

Ser vi på 3. ordens dannelsen i et fremtidsperspektiv udtrykker de andre sektorer et ønske om 

at kunne skabe fællesgang for alle parter. Dette citat er taget ud af en sammenhæng, hvor 

chefsygeplejersken reflekterer over praksissektorens organisering og udtrykker et ønske om 

at organisere de praktiserende læger under regionerne i stedet for som selvstændige aktører: 

”Og da tænker jeg, at øh det vil højne fagligheden hos den enkelte praktiserende læge, og så 

vil det gøre, at øh at de fik øh at de blev underlagt det hierarki, som alle andre læger er 

underlagt, idet at nu siger vi: at du skal rent faktisk gøre sådan her, og ikke hvad du lige 

synes, du har lyst i din egen praksis.” (Chefsygeplejerske, bilag 6: 201). Chefsygeplejersken 

fremsætter her, hvordan der i et fremtidigt samarbejde i 3. ordens regi må være fælles 

organisering af lægerne, således at praksissektoren ikke kan trække ‘selvstændighedskortet’. 

Problematikken her refererer til, at de praktiserende læger er organiserede i uddifferentierede, 

lukkede, selvstændige praksisser. Det betyder, at en enkelt repræsentant for praksissektoren 

ikke kan træffe beslutninger på vegne af alle praksisserne i klyngen: ”De [de praktiserende 

læger, red.] er altid den sorte hest, men jeg synes, at vi oplevede undervejs i projektet, at når 

vi først er inde, som Poul dér [en praktiserende læge, red.], der var med, så bliver de tændt på 

det og kan se en idé i det. Men de har stadig det problem på statens vegne, at det er svært, 

fordi det er enkeltmands virksomheder, at det er svært at få et fælles fodslag.” (Ældrechef, 

bilag 8: 216). Fordi repræsentationen ikke er tilstrækkelig, kommer de mange 

praksisorganisationer til at optræde som SSLs omverden, og bliver dermed kilde til irritation, 

hvilket vi ser i følgende citat: ”[…]altså vi har jo den sædvanlige dark horse, 

praksissektoren, fordi vi har valgt at organisere praksissektoren, som vi har. Det er jo ikke 

noget naturgivet, det har vi valgt her i Danmark, og det er jo væsentligt anderledes, fra hvad 

man har valgt f.eks. i de andre nordiske lande og det meste af verden, der har man jo ikke 

den her ordning. Så selvfølgelig vil vi på et tidspunkt komme hen til, at de praktiserende 

læger var en del af enten det kommunale, eller bedst, i det regionale setup.” 

(Chefsygeplejerske, bilag 6: 201). Løsningen på denne ’dark horse’ problematik bliver en 

fremtidskonstruktion, hvor lægerne indgår i kommunerne eller regionen og således kan indgå 

på samme præmisser (Frankel 2003: 65).  
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Så selvom 3. ordens systemdannelsen netop baserer sig på et differentieret grundlag, bliver 

selv samme grundlag en trussel mod systemet, som ikke kan rumme, at der ikke er samme 

regler for enegang som for deltagelse i systemet (la Cour & Højlund 2008: 187). Det bliver 

en klassisk søskendefight: Storebror vil lege med lillebror. Lillebror siger ja til at lege, men 

da storebror finder ud af, at lillebror ikke går med på de regler, som storebror har opstillet, så 

gider storebror slet ikke lege længere. Med denne lille analogi er vi nu klar til en 

delkonklusion for kapitel 4. 

4.4 Delkonklusion: Dannelsen af et 3. ordens system  

Vi har i dette kapitel undersøgt SSL som et udtryk for 3. ordens netværksdannelse. Vi så i det 

første afsnit, at SSL muliggøres gennem allerede eksisterende koblinger mellem de 

deltagende organisationer. SSL kobler sig videre til den fremanalyserede semantik om 

tværsektorielt samarbejde, som insisterer på nye grænseoverskridende løsninger. Disse lader 

sig dog ikke ske på gældende politiske og økonomiske betingelser, og dermed bliver det ikke 

muligt at finde løsninger og skabe samarbejde i de allerede etablerede strukturer. SSL må 

skabes som et særligt og isoleret projekt. I SSLs anden fase muliggør støtten fra VfV, at 

organisationerne kan mødes og indgå i et netværkssamarbejde, idet de os dem distinktioner, 

som de økonomiske betingelser sætter, kan holdes på standby. Samtidig lader SSL med 

støtten fra VfV sig selv iagttage gennem VfVs krav, hvilket betyder, at SSL må kommunikere 

som et samlet hele og på en bestemt måde, blandt andet ved at knytte samarbejdet til 

lederudvikling. I selve projektfasen bliver udviklingen af fælles uddannelsesstrukturer med 

skolebænk og laboratorier til en stabiliserende faktor. Dette understøttes af styregruppen, som 

giver retning til projektet og COK, som faciliterer, at organisationerne bliver refleksive 

omkring egne og de andres omverdenskonstruktioner.  

Dernæst analyserede vi, hvordan SSL stabiliseres som et 3. ordens system gennem fælles 

strukturer, dobbelttilskrivning og en systemisk egenlogik. I SSL ser vi, hvordan 

uddannelsesstrukturerne virker tilbage i 2. ordens organisationer som et strategisk værktøj, 

der ændrer organisationernes muligheder på 2. orden. Dette sker samtidig med, at selv samme 

værktøjer skaber et fællesskab gennem en distancering til netop hverdagen ude i 2. ordens 

organisationerne. Omvendt bruger SSL også 2. ordens organisationerne til at stabilisere 3. 

ordens dannelsen ved at koble sig op på disses strukturer gennem teknologier og fysiske 

møderum. Dobbelttilskrivningen installerer en ny logik for såvel 2. som 3. ordens 
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organisationerne: fællesgang enegang. Deltagelsen i netværket sker altid på en præmis om, at 

man også er en selvstændig organisation. Egenlogikken fremanalyserede vi gennem vision 

om at skabe et sundhedsvæsen uden knaster. I projektarbejdet kobles deltagerne konstant op 

på denne fælles vision, som har den effekt, at organisationerne viser tegn på orientering mod 

fælles præmisser i stedet for 2. ordens organisationernes gældende beslutningspræmisser. Det 

sker blandt andet ved at inkludere kommunen i deres beslutningstagninger og inkludere nye 

tværgående fora for behandling. Vi fandt desuden, at kommunikation om patient borger får 

en rolle i forhold til at gøre egenlogikken funktionsdygtig. Ved at fokusere kommunikationen 

på hvad, ‘der er bedst for patienten’, kan man se bort fra de konkrete knaster og skjule sig bag 

patienten, hvormed man finder et fælles referencepunkt.  

Der er imidlertid en iboende usikkerhed i systemdannelsen, da denne baserer sig på 

projektorganisering. Varighedskriteriet er dermed udsat, og det bliver essentielt for 

systemopretholdelsen, at samarbejdsmodellerne føres ud i 'virkeligheden', så der skabes 

anledning til og behov for at opretholde de opbyggede relationer fra skolebænk og 

laboratorieforløbet. Vi tager yderligere fat på lederrelationerne i afsnit 5.1, hvor vi spørger til, 

hvilken funktion SSLs fokus på relationsdannelse har for systemopretholdelsen.  

Samlet set betyder 3. ordens dannelsen, at organisationerne kan indgå i et fællesskab, og her, 

for en stund, få indfriet lysten til at være et samlet sundhedsvæsen uden knaster. De får 

adgang til hinandens omverdener uden at give køb på, hvem de er. Det skaber forhåbninger 

om et fællesskab, og idet organisationerne bliver refleksive om deres nuværende 

organisering, skabes der konturer i retningen af en mere hensigtsmæssig organisering – 

selvfølgelig til gavn for patienten.  

I det sidste afsnit analyserede vi, hvilke udfordringer 3. ordens dannelsen møder, og vi så her, 

at SSL som 3. ordens system er uhyre omverdensfølsom. Det vil sige, at selvom SSL har 

isoleret sig som en projektorganisering, så penetrerer eksterne betingelser langsomt systemet, 

som bliver afhængigt af andre organisationers beslutninger for at kunne fortsætte sin 

systemdannelse. Sundhedsaftalerne hindrer systemet i at udvikle de mest optimale løsninger 

for tværsektorielt samarbejde, idet de skarpt opretholder 2. ordens systemgrænserne. I forhold 

til anskaffelsen af telemedicinsk udstyr og fordelingen af udgifter ved en 

hjemmebehandlingsmodel, bliver SSL mødt med det øvrige sundhedsvæsens tidslighed, som 

står i skarp kontrast til den hurtighed, hvormed SSL havde håbet på at kunne gå fra ide til 

afprøvning. Endelig penetrerer den økonomiske logik også systemet, idet den udviklede 
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model for hjemmebehandling bliver for dyr. Deltagerne havde fået besked på ikke at tænke i 

økonomiens logik, men økonomi bliver en stor diskussion, fordi modellen ikke er 

omkostningseffektiv nok og derfor ikke skal afprøves. Modellen ændres til at omhandle tidlig 

udskrivning, hvilket svækker af 3. ordens dannelsen, da en sådan model ikke på samme måde 

markant vil ændre ansvarsfordelingen i retning af det nære sundhedsvæsen. Det betyder også, 

at kravene til sektorernes fællesorientering slækkes. Samlet set betyder det, at SSL må 

udvikle sig fra projektorganisation til en mere fast organisering ved at overskride sine 

grænser og inkludere andre organisationer i visionen om at skabe et sundhedsvæsen uden 

knaster. Det er selvfølgelig lettere sagt end gjort. Det øvrige sundhedsvæsens organisering 

giver udfordringer SSL. Organiseringen af praksissektoren bliver gennem projektet en 

akilleshæl for SSL, som ikke han håndtere praksissektorens enegang i fællesskabet (la Cour 

& Højlund 2008: 187). SSL forsøger at afparadoksere praksissektorens forskellighed ved i et 

fremtidsbillede at inkludere dem fuldt ud i enten den kommunale eller regionale sektor. Det 

er imidlertid ikke en løsningsmodel for udfordringerne om ‘at komme mere på banen’ nu og 

her for opretholdelsen af SSL. Denne problematik kommer vi tilbage til og uddyber i næste 

kapitel. I kapitlet undersøger vi, hvordan SSL forsøger at indfri sit formål, og her bliver 

placeringen af det lægelige ansvar blandt andet afgørende for styrkelsen af samarbejdet i det 

nære sundhedsvæsen.  
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Kapitel 5: Rolle- og modelkonstruktion på 3. orden   

Vi så i forrige kapitel, hvordan SSL er opstået og stabiliseret, og hvordan projektet kan 

iagttages som 3. ordens dannelse med både muligheder og udfordringer til følge. I det 

følgende spørger vi ind til SSLs funktion, nærmere bestemt hvad samarbejdet i SSL er rettet 

mod, og hvad der sker, når det afprøver sig selv. Vi spørger altså til, hvad der sker, når SSL 

forsøger at indfri sit formål, som lyder: ”Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og 

formidle modeller for sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen”. Videre 

uddybes det, at: ”Det indebærer, at der igennem projektet udvikles sundhedsstrategiske 

ledere, som skaber og forankrer konkrete modeller for bedre samarbejde, koordination og 

decideret opgaveoverdragelse parterne imellem.” (SSL 2012). Vi bider her mærke i to ting: 

modeller for samarbejde og sundhedsstrategiske ledere. For at lede det nære sundhedsvæsen 

har vi altså brug for nogle ledere, som gennem nogle modeller kan samarbejde tværsektorielt. 

Vi starter kapitlet med en analyse af, hvilke mulighedsbetingelser det særlige fokus på 

lederuddannelse stiller for det tværsektorielle samarbejde. Derefter ser vi på selve 

modelskabelsen. 

Kapitlet rækker frem i tid. Det vil sige, at vi ser på mulighederne for opretholdelse og 

videreudvikling af SSL som et 3. ordens system, når vi ikke længere har at gøre med et 

faciliteret projekt.  

5.1 Relationslederen 

”Selvom vi ikke igennem dette projekt fuldstændig har fået et sundhedsvæsen uden knaster, så 

har vi her fået skabt relationer, og det er næsten det vigtigste, og det må I i laboratoriet også 

have mærket, hvor tæt I er kommet på sygehusledelsen og hinanden” (Deltagerobservation, 

bilag 1: 150). 

Som vi var inde på i afsnit 4.3 har lederudvikling en afgørende betydning i SSL. Vi vil her 

argumentere for, at lederen kommer til at fungere som et koblingsmedie, der gør det muligt 

for organisationerne at iagttage hinanden på den samme måde og dermed fungere som 

katalysator for 3. ordens dannelsen. Koblinger gør som bekendt ”noget i organisationers 

omverden relevant for organisationernes beslutningstagning” (Højlund & Knudsen 2008: 

259), og vi argumenterer her for, at lederne bliver særlig relevante for organisationernes 
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fremtidige samarbejdskraft, fordi de kan fortætte samarbejde på 3. orden ved at etablere sig 

som medie for koblinger mellem de forskellige organisationer.  

”I er the chosen ones” (Deltagerobservation, bilag 1: 142). Sådan indledte en 

styregrupperepræsentant de første projektdage i SSL, og gennem projektet blev samarbejdets 

succes knyttet til deltagernes konkrete evne og lyst til at indgå i nye tværsektorielle 

relationer.  ”Det er jer ledere, der er forudsætningen, det er jer der er platformen, hvor alle 

løsninger kan bygges op omkring” (Deltagerobservation, bilag 1: 131). Lederne italesættes 

altså som det afgørende element, for at det tværsektorielle samarbejde kommer til at lykkes. 

Når projektet ikke længere skaber mulighed for, at deltagerne mødes og kan indgå i en 3. 

ordens dannelse, får lederne den afgørende rolle for organisationernes fortsatte orientering 

mod i samarbejde at skabe et sundhedsvæsen uden knaster: ”Hvis et sundhedsvæsen uden 

knaster skal lykkes handler det om relationen mellem jer ledere” (Deltagerobservation, bilag 

1: 132). Metoden hertil er at knytte lederne til hinanden gennem fælles uddannelse, som vi 

har set tidligere. Lederne kommer fra forskellige sektorer, organisationer og fagligheder, men 

i regi af projektet skæres de over én kam i den uddannelse, de modtager. Så selvom de er en 

meget heterogen flok, skal den fælles uddannelse udligne deres forskelle og skabe den samme 

type ledere. Dermed får lederne mulighed for at genkende sig selv i deres iagttagelse af 

hinanden og dermed danne relationer (Højlund & Knudsen 2008: 261).  

Vi kan se chefsygeplejersken fra styregruppen italesætte det således: ”[…] jeg tænker, at 

processen, den har gjort rigtig meget, at det at de er sammen og snakker sammen, det gør, at 

det bliver nemmere for dem at tage initiativ i dagligdagen til at snakke med hinanden, og det 

baner vejen for, at vi kan lave nogle anderledes projekter på senere tidspunkt” 

(Chefsygeplejerske, bilag 3: 223). Citatet viser, hvordan lederne, ved at iagttage hinanden og 

dermed danne relationer, skal muliggøre projekter, der skal føre til mere tværsektorielt 

samarbejde. Det vil sige, at lederne bliver medie for fremtidige koblinger mellem 

organisationerne. Gennem lederne gør organisationerne sig relevante for hinanden. Denne 

konstruktion af lederen som koblingsmedie medfører samtidig nye forventninger til lederen, 

idet personlige relationer bliver betydningsfulde. Der skabes kommunikative forventninger til 

‘relationslederen’ (Højlund 2008: 52). Vi kalder rollen for relationslederen, fordi rollen netop 

bygger på forventninger om, at lederne skal sikre det tværsektorielle samarbejde igennem 

relationsdannelse. Denne rollekonstruktion har konsekvenser i forhold til 2. ordens 
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organisationernes beslutningspræmisser, idet kommunikationen om rollen ændrer på disse, 

hvilket medvirker til at styrke 3. ordens dannelsen. Det ser vi nærmere på nu. 

Idet der skabes forventninger om relationer, som bygger på personkendskab, bliver det muligt 

for lederne at hjælpe hinanden og træffe beslutninger på nye måder, hvilket kan ses ved 

følgende citat: ”[…] hvis han [en leder fra kommunen, red.] nu står med en eller anden 

problemstilling, han skal koordinere, noget organisatorisk, hvordan skal vi få det til at 

fungere omkring intravenøst medicin, eller nu render vi ind i et eller andet og har svært ved 

at håndtere de her KOL-patienter på det og det område, at han så kunne ringe ind til mig og 

sige, hør nu her Birthe, kan jeg få noget hjælp, vi er kørt fast i det her” 

(Afdelingssygeplejerske 2, bilag 7: 207). Rollen som relationsleder muliggør altså en ændring 

i forhold til organisationernes etablerede organisering, herunder organisationernes 

kommunikationsveje, som bestemmer hvem, der har beslutningskompetence om hvad, og 

hvem, der skal adlyde disse beslutninger (Knudsen 2004: 83). Det samme kan iagttages i 

henhold til klagesager mellem organisationerne: ”Det er jo et spørgsmål om, at man 

opbygger en relation og i stedet for at gå og tænke, at det er også for galt, så ringer man ind 

til Agnes inde på afdelingen [på hospitalet, red.] og siger: ‘Prøv lige at hør her’  og ‘nårh ja 

det var ærgerligt. Det der er sket kan vi ikke gøre om, men vi kan sørge for at det ikke sker 

igen.’ Hvor vi før i tiden fik en hjem med alt muligt hængende ud […] og så klagede vi.” 

(Ældrechef, bilag 4: 179). Ældrechefen fortæller her, hvordan lederne skal bruge deres 

kendskab og relationer til at ringe direkte til hinanden, når der sker fejl og sammen finde en 

løsning på problemet. Relationen imellem lederne skaber dermed en ny beslutningspræmis 

for 2. ordens organisationerne. Kommunikationsvejene forandres, ligesom der nu tilbydes et 

alternativ til de konditionalprogrammer, som angiver, at hvis der er sket en fejl, så skal der 

klages til en bestemt instans (Seidl & Becker 2006: 28). Det understøttes af en deltager, som 

siger, at ”[…]hvis jeg har en eller anden problematik i forhold til akutmodtagelsens afdeling, 

jamen så vil jeg da ringe op til Birte og sige ”Hvad fanden er det her for noget?”, ikke? Det 

ville jeg ikke have gjort for et halvt år siden. Der ville jeg nok have ringet op og bedt om at 

tale med oversygeplejersken, ikke, og så var dialogen jo allerede lagt på et bestemt niveau. 

Her kender vi hinanden, og det vil sige, at al kommunikation og drøftelser i det hele taget, 

drøftelser omkring at gøre det bedre, det har et helt andet grundlag.” (Områdeleder, bilag 5: 

188). En anden deltager udtrykker samme fokus på at relationerne skaber nye 

kommunikationsveje: ”Vi kender jo pludselig hinanden og det er derfor nemmere at ringe og 

tage kontakten.” (Deltagerobservation, bilag 1: 138). Dannelsen af nye beslutningspræmisser, 
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som knytter sig til rollekonstruktionen, medfører, at der dannes et ekstra lag ved siden af de 

øvrige beslutningspræmisser i 2. ordens organiseringen. Herigennem har man ved skabelsen 

af SSL skabt mulighed for fremadrettet at understøtte det tværsektorielle samarbejde på 

3.orden. 

Vi har altså at gøre med en rolle som relationsleder, der fungerer som koblingsmedie mellem 

Randersklyngens organisationer, som dermed bliver gjort relevante for hinanden. 

Relationslederen har mulighed for fremadrettet at aktivere de nye beslutningspræmisser for 

den tværsektorielle indsats. Præmisser, som lægger sig som et ekstra lag ved siden af de 

allerede givne beslutningspræmisser i 2. ordens organisationer. Da forventningerne til 

samarbejde i højere grad etablerer sig gennem lederrollen i stedet for tværsektorielle 

programmer, bliver forventningerne mere situationsafhængige og dermed også mere ustabile 

(Luhmann 2000: 369-372). Det, der sker, er, at forventningsstabiliseringen for samarbejde 

bliver sat et abstraktionsniveau ned fra programmer til roller (ibid.). Vi tager imidlertid endnu 

et skridt ned af stigen, og vi skal nu se, hvordan det personlige aspekt i rollen får en særlig 

betydning.  

I projektet bliver det tydeligt, at det er selve personkendskabet, der bliver vigtigt for det 

tværsektorielle samarbejde. Men der er stor forskel på den stabilitet, der opnås ved 

forventninger til personkonstruktioner over for rollekonstruktioner. Lad os kort se på denne 

forskel, som Luhmann iagttager den. En person bliver skabt i kommunikationen som en 

konstruktion, der binder egne og andres individualiserede forventninger til sig (Luhmann 

2000: 370). Personbegrebet knytter sig således til den enkelte krop. En rolle er dermed en 

personuafhængig generaliseret rolle. Luhmann forklarer rollebegrebet med disse ord: ”På 

den ene side drejer det sig altid om, at kun et udsnit af et menneskes adfærd forventes som 

rolle, og på den anden side drejer det sig om en helhed, som kan varetages af mange og 

udskiftelige mennesker” (ibid.). Roller har altså den unikke funktion, at de kan stabilisere 

forventninger til en særlig adfærd uafhængigt af personkendskab. Dermed muliggør roller 

organisering, da rollen personuafhængigt sikrer en bestemt ønsket adfærd og dermed en 

stabilitet, idet mange forskellige personer kan indtræde og handle i den samme rolle. 

Vi har i ovenstående imidlertid set, hvordan rollen bliver gjort personafhængig. Det vil sige, 

at de forventninger, der skabes til rollen, er baseret på, at man kender de andre personer, der 

indtræder i lignende roller. De nye beslutningspræmisser som kommunikationsveje og 

konditionalprogrammer, som vi kan iagttage, beror dermed på, at lederne ‘kender hinanden’. 



100 

 

De kender ikke bare forventningerne til en afdelingssygeplejerske, hjemmeplejeleder eller 

overlæge, men kender den individuelle person. Hvilken person, der indtræder i rollen, bliver 

altså afgørende for forventninger til rollen. I SSL sker der dermed en re-entry af distinktionen 

mellem det partikulære (personen) og det generelle (rollen). Det er illustreret i figuren 

nedenfor.   

 

Figur 26 

At der sker en re-entry af det personlige i den generelle rolle betyder, at de forventninger, der 

knytter sig til det personlige og det partikulære, føres ind i den generelle rolle. 

Lederrollekonstruktionen i SSL bliver derfor en personbestemt, partikulær rolle. 

Distinktionen mellem person og rolle har i organiseringssammenhæng imidlertid afgørende 

betydning: ”[…]det, vi kalder for formel organisation, er kun muligt takket være denne 

adskillelse” (Luhmann 2000: 371). Det betyder, at samarbejdets løsning, nemlig relationerne, 

også bliver samarbejdets trussel, da ledernes relationer til hinanden, og dermed samarbejdet, 

er personafhængige. Det vil sige, at samarbejdet trues, når overlægen går på barsel, 

afdelingssygeplejersken er syg, områdelederen flytter, og den praktiserende læge går på 

pension.      

Som vi så i afsnit 4.3, har relationerne behov for at blive aktiveret så at sige. Denne 

iagttagelse er startskuddet til næste del af kapitlet, hvor vi ser på, hvad der sker, når SSL 

forsøger at skabe nye modeller for tværsektorielt samarbejde i det nære sundhedsvæsen. 

5.2 Model for hjemmebehandling 

Vender vi kort tilbage til formålet med projektet, er det ”[…]at udvikle, afprøve og formidle 

modeller for sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen”(SSL 2012). Vi ser i de 

kommende afsnit nærmere på, hvad der sker, når organisationerne forsøger at udvikle 

sådanne modeller for ledelse af det nære sundhedsvæsen. Vi starter ud med en betragtning 



101 

 

om, hvad det nære sundhedsvæsen er for en størrelse. Det gør vi for at få blik for det område, 

som det tværsektorielle samarbejde i SSL orienterer sig imod.  

Vi ser det det nære sundhedsvæsen som en måde at iagttage sundhedssystemet på. Luhmann 

har dog ikke foretaget en omfattende beskrivelse og analyse af sundhedssystemet, som han 

har med eksempelvis retssystemet og uddannelsessystemet. (Krog 2009: 6). Luhmann skelner 

heller ikke mellem det medicinske system/sygdomssystemet og sundhedssystemet generelt. 

Det symbolsk generaliserede medie for sygdomssystemet fastsætter han behandling og koden 

er syg rask (Andersen 2006: 79). Vi argumenterer dog for, at denne kodificering ikke kan 

dække hele det danske sundhedssystems kommunikation og især ikke er fyldestgørende i 

sammenhæng med det nære sundhedsvæsen. Derfor vælger vi at beskrive det nære 

sundhedsvæsen som bestående af dels sygdomssystemet og dels omsorgssystemet. 

Omsorgssystemet har pleje som symbolsk generaliseret medie og kommunikerer i koden 

hjælp ikke-hjælp (Andersen 2006: 82). I det nære sundhedssystem er de to funktionssystemer 

selvfølgelig omverden for hinanden, alt imens de forskellige organisationer kobler sig til 

begge funktionssystemer, hvilket vi illustrerer i nedenstående figur: 

 

Figur 27 

Hospitalet kobler sig grundlæggende til sygdomssystemet og kommunikerer i koden 

syg rask. Dermed dog ikke sagt, at de ikke også kan kommunikere i andre koder såsom 
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økonomiens eller politikkens kode. Patientrollen er derfor primært tildelt hospitaler, mens 

borgerrollen hører til kommunerne. Som en overlæge i projektet udtrykker: ”Altså de har dem 

jo lidt mere som borgere og vi har dem lidt mere som patienter.” (Overlæge, bilag 10: 229). 

Kommunernes hjemmepleje, genoptræningscentre, tryghedshospitaler med videre kobler sig 

primært til omsorgssystemet og kommunikerer i koden hjælp ikke-hjælp, men i det nære 

sundhedsvæsen ændres kommunernes rolle, idet kommunerne kobler sig til både 

omsorgssystemet, men også til sygdomssystemet, som vi skal se længere nede. Den 

praktiserende læge kobler sig imidlertid til begge systemer, da sektoren både varetager 

egentlige behandlingsopgaver, men også har sundhedsfremmende og forebyggende opgaver i 

primærsektoren. Vi skal nu se nærmere på, hvordan SSL iagttager det nære sundhedsvæsen. 

Når SSL kommunikerer om samarbejde i det nære sundhedsvæsen, foregår det ud fra SSLs 

meningshorisont. I tidsdimensionen knytter SSL det nære sundhedsvæsen til en nutidig 

fremtid, hvor opgaverne i sundhedsvæsenet forskydes: ”[…][vi skal, red.] mere ind og levere 

patienter til kommunen, og kommunen skal stille nogle rammer op, så de har plads til at tage 

patienten, og vi får et større samarbejde med kommuner om patienterne. Det er der jo 

allerede på rehabiliteringssiden, men øh… vi skal arbejde meget tættere sammen med dem.” 

(Praktiserende læge, bilag 2: 161). Af citatet fremgår det, at behandling vil foregå i regi af 

kommunerne, som også vil koble sig til patientrollen og ikke kun borgerrollen. I et andet citat 

kan vi se samme fremskrivning: ”Blandt andet i form af det her med udlæggelser i stedet for 

indlæggelser og blandt andet at vi i kommunerne begynder at varetage nogle 

præhospitalsfunktioner i måske fysiske rammer og måske i eget hjem, det er lidt efter, hvad 

det er for en type af borgere.” (Områdeleder, bilag 5: 195). Her ser vi, at kommunerne er 

placeret i en gråzone, hvor de skal varetage nogle opgaver, der kobler sig til 

sygdomssystemet, men at dette skal ske inden for omsorgssystemets rammer i kommunerne. 

Et konkret empirisk eksempel på dette er SSLs første laboratorium. Her arbejdede deltagerne 

med, hvordan behandlingen kan flyttes ud i kommunalt regi ved at flytte behandlingen af 

KOL-patienter til eget hjem. Når KOL-patienten bliver ‘udlagt’ i eget hjem, må kommunen 

koble sig tættere til det sygdomsbehandlende system. På denne måde opstår behandling 

dobbelt, både på hospitalet og i kommunalt regi
12

: ”Jeg tror, at hospitalerne er et sted, hvor 

man får behandling. Undersøgelser og behandling. Pleje, det kommer ikke til at foregå på 

hospitalet. Så de borgere, der ikke kan klare sig i eget hjem, fordi de får en infektion og 

                                                 
12

 Vi er klar over,  at der selvfølgelig allerede foregår former for behandling, for eksempel insulingivning, i 

kommunalt regi. Det særlige her er, at vi har at gøre med lægelig behandling, der pt. foregår på hospitalet. 
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bliver plejekrævende, de kommer ikke på hospitalet i fremtiden, de bliver behandlet i eget 

hjem”. (Afdelingssygeplejerske 2, bilag 7: 213). Dette viser, at der i fremtidskonstruktionen 

opstår et paradoks i form af en dobbelt funktionstilskrivning i det nære sundhedsvæsen. I takt 

med, at flere af sundhedsvæsenets opgaver bliver kommunale, føres behandling ind på 

plejens område, ligesom patienten rykker ind på borgerens område. Paradokset kan forstås 

som en re-entry operation og illustreres således: 

 

Figur 28 

Ovenstående figur viser, hvad der sker i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Det nære 

sundhedsvæsen består primært af omsorgssystemet, som iagttager sygdomssystemet som sin 

omverden. Men vi ser, at kommunikationen forsøger at markere både omsorgs- og 

behandlingslogikken på en og samme tid, hvorfor behandling genindføres på 

omsorgssystemets side. Organisatorisk betyder dette, at sundhedsvæsenets organisationer må 

koble sig til funktionssystemerne på nye måde. Rent teoretisk er dette ikke videre 

problematisk, da organisationer kan koble sig til flere forskellige funktionssystemer 

(Andersen 2002: 34). I praksis ser det anderledes ud, og vi skal i det følgende se, at 

kommunen endnu ikke har udviklet kompetencer til at kunne knytte sig tættere til 

behandlersystemet, idet kommunen i SSL regi har en primær funktionskobling til 

omsorgssystemet (Andersen 2002: 32-33). På behandlersiden betyder det nære 

sundhedsvæsen en ændret funktionstilskrivning, idet der skal placeres et ansvar for den 

behandlingskrævende patient i hjemmet. Vi skal nu se nærmere på, hvordan dette kommer til 

udtryk gennem modelarbejdet.  
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I laboratoriearbejdet blev deltagerne, som tidligere nævnt, bedt om at udvikle en model for 

hjemmebehandling af KOL-patienter. I løbet af laboratoriearbejdet var en af gruppens største 

udfordringer at placere det lægefaglige ansvar for patienten. Vi kunne blandt andet observere, 

hvordan diskussionen i løbet af laboratoriets første dag lukkede sig om hospitalet og 

hjemmeplejen, da ansvaret for en indlagt patient ligger hos hospitalet. Når patienten er 

kategoriseret som ‘indlagt’, vil den praktiserende læge ikke gå ind og tage ansvaret for 

hjemmebehandling: ”Vi kunne ikke drømme om at blande os i en patient, der er indlagt, det 

ansvar ligger hos hospitalet” (Deltagerobservation, bilag 1: 145). På det opsamlende møde, 

efter laboratoriegruppen har præsenteret deres model, opstår følgende dialog: 

Praktiserende læge: Hvis det stod til mig, så havde hospitalet slet ikke været inddraget. Du er 

ikke så hundehamrende syg, at du skal i respirator i morgen.  

Projektleder: Så vi kan begynde at flytte det lægefaglige ansvar… 

Hospitalsoverlæge: Men nu handlede det om indlæggelser. 

Praktiserende læge: Ja det var så givet her. Men så kunne man have lavet det anderledes og 

ikke ladet det handle om indlæggelser, men hvordan praksis kunne gå ind og afhjælpe.  

(Deltagerobservation, bilag 1: 153) 

Dialogen viser os, at der ved etablering af hjemmebehandling sker en forskydning af det 

lægefaglige ansvar til ukendt regi i borgerens eget hjem. Her forløber kommunikationen ikke 

normalt i koden syg rask og mediet behandling, men i koden hjælp ikke-hjælp og mediet 

omsorg, men ved hjemmebehandling må der flyttes lægeligt ansvar ud i hjemmet. I den 

udviklede model ender det med, at hospitalet får det lægefaglige ansvar og vil køre ud til 

patientens hjem (Andersen 2002: 32-33). Vi ser her, at sygdomssystemet med hospitalerne 

som centrum blot vokser sig større til også at inkludere patientens hjem. Det lægefaglige 

ansvar kan altså ikke placeres i det nære sundhedsvæsen, som en deltager udtrykker det: 

”[…]man kunne måske forestille sig, at den praktiserende læge var den, der styrede 

behandlingen i eget hjem, men altså, der var vi slet slet ikke endnu.” (Afdelingssygeplejerske 

1, bilag 3-. 169). Den praktiserende læge viser heller ingen ansvarstagen i diskussionen om, 

hvordan partnerne kan etablere hjemmebehandlingen: ”Jeg kan jo sagtens sige, lad os prøve! 

Men der ligger ansvaret jo så på hospitalet. Vi har jo forskellige risiko, og den er jo mindre, 

når det ikke er i vores eget system.” (Deltagerobservation, bilag 1: 152). I den udviklede 

model modtager den praktiserende blot epikrisen.  
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Det springende punkt bliver definitionen af ‘indlagt’. I og med at det er indlagte patienter, der 

er inkluderet i modellen, forbliver ansvarsfordelingen den samme som hidtil. Vi kan iagttage, 

hvordan rollerne er på spil for behandlingsaktørerne, når patienten i 

hjemmebehandlingsmodellen rykkes til et rum, hvor der intet lægeligt ansvar findes, og der 

derfor opstår et behandlingsmæssigt tomrum. De holder således fast i de gamle roller, hvor 

‘indlæggelse’ kommer til at definere ansvaret og meningsskabelsen, og på denne måde 

fungerer den klare rolleopdeling som en barriere for udviklingen af samarbejdet omkring det 

nære sundhedsvæsen, som placerer sig midt i et sort ansvarshul. 

Diskussionen om delestillinger og kommunal opkvalificering er ligeledes aktuelle temaer, 

hvor vi kan iagttage et sammenstød mellem sektorernes funktioner. Vi starter med at se på 

delestillinger.  

Laboratoriet besluttede, at modellen for behandling af KOL-patienter i eget hjem ikke skulle 

omfatte delestillinger. Men i den efterfølgende respons på den udviklede samarbejdsmodel, 

blev delestillinger specifikt efterspurgt: ”Sygeplejersken i kommunalt regi vil tabe 

færdigheder og kompetencer, de kan ikke vedligeholdes. Man er nødt til at lave nogle fælles 

teams og delestillinger” (Deltagerobservation, bilag 1: 150) udtaler en specialkonsulent, der 

var med på review-mødet i laboratoriegruppen. Det blev dog senere tydeligt i vores 

interviews, at der ikke var enighed herom: ”Altså de [kommunerne, red.] ville ikke have 

fælles, eller hvad hedder det, delejob. Og fordi det var ude i kommunen, så var det ligesom 

dem, den argumentation, der ligesom vandt. Det diskuterede vi også meget med 

delestillinger, det at få viden ud, hvor kommunerne agiterede meget for, at de ville have den 

viden i kommunerne, hvor jeg måske argumenterede for, at kunne vi ikke gøre det anderledes 

med noget dele og, men altså …” (Afdelingssygeplejerske 1 bilag 3: 170).  

Udfordringen ligger i, at personalet i hjemmeplejen ikke besidder de nødvendige 

kompetencer til at løfte behandling i eget hjem. Kommunen ligger ikke inde med viden om 

behandlingsformer og specialiserede kompetencer, idet de først og fremmest er en 

plejeinstans. Derfor har den kommunale sygeplejerske ikke altid den specialviden, der er brug 

for ved eksempelvis hjemmebehandling, men har derimod en stor generel viden. Ved at 

ansætte især sygeplejersker i delestillinger, håber man derfor på at kunne opkvalificere 

hjemmeplejens personale: ”Jeg tror stadigvæk på, at det er den med delestillinger, som er 

den mest holdbare model, fordi det hjælper ikke noget at komme ind og få noget viden og 

nogle kompetencer, og så tro, at man kan gå hjem og gøre det, fordi det er jo nogle 
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kompetencer, der skal holdes ved lige. Den eneste måde, man kan holde de kompetencer ved 

lige på, det er ved at være deltid i sekundær og deltid i primær.” (Chefsygeplejerske, bilag 9: 

225).  

Med delestillinger handler det om, at medlemskriterierne for de deltagende organisationer 

forskydes. Den sociale meningsskabelse udfordres, idet personalet skal have et ben i hver lejr 

hvorved dem os distinktionen sløres. Det bliver ikke længere muligt at opretholde klare 

medlemskriterier, idet der sker en genindførsel af os dem. Det, der var dem, bliver nu 

pludselig os. 

 

Figur 29 

Det er altså særligt kommunerne, der har forbehold heroverfor. En hjemmeplejeleder 

bemærker følgende: ”Det er en god idé [med delestillinger, red.] Men min erfaring er bare, at 

det med at have et job to steder, det afføder altid, at man har sjælen mest et sted og dermed 

også primært sit arbejde. Og der tror jeg vi i kommunerne og i hvert fald i vores gruppe, det 

er, at vi har et meget meget stort ønske om kompetenceudvikling iblandt vores kommunale 

medarbejdere, ikke bare i sygeplejen, men i det hele taget. Og noget af det, vi opnår eller 

[måden vi, red.] får det opnået på, det er, at nogle af dem, der har en speciel kompetence, det 

er også dem, der går ud og videndeler det med andre. Og der har vi nogle erfaringer fra 

forskellige steder i forhold til det her med at samarbejde med sygehusene, og mange gange så 

bliver de sgu opslugt der, og så ser man ikke ret meget til dem. Det er sådan den 

betænkelighed, der er.” (Områdeleder, bilag 5: 195). Derfor mener områdelederen, at 

rotationer mellem sektorerne er vejen frem: ”[…]det har du også hørt mig advokere for en 

gang i mellem, at få lavet de her rotationsstillinger og komme på sygehuset, og prøve lige at 

få opdateret sin viden.” (ibid.: 188-189). Vi har imidlertid lige set chefsygeplejersken på 

hospitalet skyde netop dette ned. Kommunen lader sig irritere af hospitalet i kraft af dets 

kompetenceniveau, som ‘indfanger’ det kommunale personale, og kommunen kramper sig 

derfor til opretholdelsen af en klar os dem distinktion. Dermed mindskes muligheden 
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imidlertid for, at kommunen kan koble sig tættere til behandlersystemet og dermed styrke det 

nære sundhedsvæsen. Det er imidlertid ikke blot delestillinger, der udfordrer kommunerne. 

Behovet for kommunal opkvalificering, som er nødvendig for udvikling af et nære 

sundhedsvæsen, spænder ben for selv samme formål.  

Storebror/lillebror-logikken er på spil igen: ”Jeg ser meget vores rolle, som at vi kan være 

med at opkvalificere ude i kommunerne, så de kan håndtere opgaverne. At der på den måde 

skal være noget mere samarbejde og noget mere vidensdeling, så vi kan løfte det her ind i en 

fælles opgave […] Sygehuset, de ved mange ting, men der skal vi være bedre til at være med 

til at løfte det nære.” (Afdelingssygeplejerske 1, bilag 3: 175) Forholdet mellem primær og 

sekundær sektor kan i behandlingssammenhæng illustreres ved storebroren, der tvivler på sin 

lillebrors evner: ”Det er i hvert fald det, noget af det, der har været lidt problemet, at vi her i 

sekundær kunne være i tvivl om, de havde kompetencerne ude i primærsektoren.” 

(Chefsygeplejersken, bilag 9: 224). Der er således behov for en udligning i videnskellet, hvor 

kommunerne tager ved lære af hospitalernes viden: ”Vi skal have sektorerne til at tro, at de 

kan rent faktisk, de kan og vil, og derfor skal vi også gerne have udvekslingspraktikker med 

kommunerne, så de kan se, jamen de kan rent faktisk godt løse de opgaver og have tillid til 

det.” (Chefsygeplejersken, bilag 6: 200). 

Vender vi tilbage til sektorernes respektive kobling til samfundets funktionssystemer, kan vi 

igen iagttage, hvorledes kommunerne skal koble sig til behandlingslogikken. Vi ser 

imidlertid, at kommunerne forsøger at opretholde deres grænser og sikre sig, at 

kompetencerne udvikles i kommunalt regi og ikke på tværs. Vi så det i forhold til at undgå 

delestillinger, men også ved at basere samarbejdsmodellen på, at kommunen har et 

selvstændigt udkørende akutteam i stedet for et fælles, opretholdes organisationsgrænserne. 

Denne strategi er dog med til at vægte en paralleludvikling i sundhedssystemet i stedet for en 

3. ordens dannelse, der baserer sig på en fælles logik. Vi kan i alle tre eksempler, både med 

det lægefaglige ansvar, delestillinger og kommunal opkvalificering, iagttage, hvordan 

behandlingslogikken indføres på områder, hvor plejelogikken traditionelt hersker. Det 

forvirrer kommunerne, som endnu ikke har kompetencerne til at reproducere sig gennem 

koblinger til behandlersystemet. Det er imidlertid gennem organiseringer, at 

funktionssystemer kan koble sig tættere til hinanden, og i det nære sundhedsvæsen er det 

netop både omsorgs- og behandlersystemet, der gennem netværksdannelse skal kobles tættere 

(Hutter 2001: 309). Inden vi konkluderer på disse udfordringer, ser vi kort på en tilstødende 

effekt heraf, nemlig en forskydning af borger/patient kategorien.  
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I det nære sundhedsvæsen sker der også en sammensmeltning af patient- og borgerrollerne. 

For eksempel kan vi se, at der med behandling i eget hjem sker en genindførsel af 

distinktionen mellem borger patient på borgersiden, således at man som borger i 

hjemmeplejesystemet både skal kunne rumme at være patient og borger, alt efter graden af 

sygdom og behandling. Ældrechefen beskriver det således: ”Det er jo et paradigmeskifte i 

forhold til at patientrollen, i forhold til at se borgeren som behandlingskrævende patient. At 

se helheden omkring borgeren og sige, jamen der er nogle ting, der helt givet skal foregå på 

et hospital, men der er ingen […] der har godt af at være indlagt […]”. (Ældrechef, bilag 4: 

176). Vi kan ud af dette citat læse, at borgerrollen, eller kategorien om man vil, bliver gjort 

bredere, idet den nu også skal indeholde patientrollen. Borgeren bliver en 

behandlingskrævende patient. 

Det kan illustreres således: 

 

Figur 30 

Det rum, hvor patienten kan kategoriseres som patient, bliver altså udvidet og må nu også 

inkludere hjemmet, hvor det ellers er borgerkategorien, der hører til. Det kræver dels, at 

borgeren/patientens ansvar for sig selv i eget hjem må gøres til genstand for diskussion. Men 

det gælder også for det personale, der kommer i hjemmet, og som ikke længere kun varetager 

plejefunktionen, at der er ændret ansvar på spil. Det er således ikke blot det lægefaglige 

ansvar, der må redefineres, men i høj grad også patientens og plejepersonalets. Vi er hermed 

nået til konklusionen på dette kapitel. 

5.3 Delkonklusion: Rolle- og modelkonstruktion på 3. orden 

Vi har i dette kapitel undersøgt, hvad der sker, når SSL forsøger at indfri sit formål, som er at 

udvikle sundhedsstrategiske ledere og skabe nye modeller for tværsektorielt samarbejde. Vi 
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så først på lederen, som gennem projektet kommer til at fungere som koblingsmedie, 

hvormed organisationerne kan genkende sig selv i iagttagelsen af hinanden. Dermed skabes 

grundlag for relationsdannelse, og det er disse relationer, der fortsat skal skabe grundlag for 

samarbejde på tværs af sektorer og organisationer. Det betyder imidlertid også, at 

samarbejdsudfordringer, der i lige så høj grad kan skyldes sektorernes modsatrettede 

beslutningsprogrammer, forventes undgået gennem ledernes relationer og villighed til 

samarbejde. Med denne konstruktion risikerer lederne at blive en parkeringsplads for de 

organisatoriske udfordringer, som på en højere orden af forventningsdannelse udfordrer 

samarbejdet om et sundhedsvæsen uden knaster. På den anden side ser vi også, at den 

personlige relation imellem lederne konstruerer nye mulige kommunikationsveje og 

konditionalprogrammer, som bestemmer, at lederne skal bruge deres kontakter, hvis noget 

går galt, eller de har brug for hjælp. Rollekonstruktionen tilbyder dermed 2. ordens 

organisationerne alternative beslutningspræmisser, der ligger som et lag ved siden af de 

øvrige beslutningspræmisser i 2. ordens organiseringen. SSL har dermed mulighed for 

fremadrettet at transformere sig fra projekt til et 3. ordens system, der gennem 

relationslederrollen skaber beslutningspræmisser, der understøtter det tværsektorielle 

samarbejde. Med relationslederen sker forventningsstabiliseringen til det tværsektorielle 

samarbejde imidlertid på et lavere abstraktionsniveau end for eksempel 

beslutningsprogrammer som sundhedsaftalerne. I og med at personkendskabet bliver 

afgørende for at udfylde rollen som relationsleder, bliver det personlige og partikulære 

genindført i den generelle rolle, som dermed mister sin stabilitet. Det tværsektorielle 

samarbejde bliver sårbart over for de specifikke og personafhængige hændelser. Dette er 

særligt relevant, hvis samarbejdet alene knyttes op på relationsdannelse.  

Vi har i dette afsnit endvidere undersøgt, hvorledes SSL knytter sig op på både 

omsorgssystemets og behandlingssystemets logikker. Udviklingen af modeller i SSL er rettet 

mod det nære sundhedsvæsen, og vi har iagttaget, hvordan der med laboratoriets model for 

behandling i eget hjem sker en fordobling af behandlerlogikken, i og med at kommunen skal 

åbne op for behandling i eget hjem og knytte sig tættere til behandlersystemet. Vi iagttog tre 

måder, hvorpå dette kom til syne i kommunikation. I forhold til det lægefaglige ansvar opstod 

der et ansvarshul, idet en patient, der er kategoriseret som indlagt, per automatik iagttages 

som hospitalets ansvar og ikke den praktiserende læges. I den konkrete model blev ansvaret 

placeret hos hospitalslægen. Det kan der fint etableres et samarbejde ud fra, men det 

underminerer ideen om det nære sundhedsvæsen.  
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Med delestillinger sker der en genindførsel af os dem distinktionen, hvorved tilhørsforhold 

fordobles. Kommunen forsøger imidlertid at opretholde den klare adskillelse mellem os og 

dem ved at tale om rotationsstillinger i stedet for delestillinger. Grænserne søges også 

opretholdt ved at markere vigtigheden af at skabe kompetencer ude i kommunerne, blandt 

andet ved at have sit eget akutteam i stedet for et, der er fælles med hospitalet. I SSL regi 

betyder det, at samarbejdet mellem sektorerne kommer til at basere sig på en opretholdelse af 

status quo. Dette underminerer imidlertid 3. ordens potentialet og dermed samarbejdet 

omkring det nære sundhedsvæsen. Det kunne vi særligt iagttage, da man efter laboratoriets 

første sprint valgte at ændre opgaveopdraget til tidlig udskrivning. På denne måde 

afparadokserede man udfordringen omkring ansvarshullet og de fra hospitalet udkørende 

behandlerteams og kunne opretholde den velkendte ansvarsfordeling. 

Tager vi skridtet videre, må vi spørge til, hvordan samarbejdet omkring det nære 

sundhedsvæsen kan udvikle sin form fremadrettet. Vi kan kun basere vores konklusioner på 

iagttagelsen af SSL, men vi vil indikere den vej, vi synes at kunne se foran os. Vores 

argument har hele tiden været, at vi med SSL har at gøre med en systemdannelse, som ikke 

kan tilskrives 2. ordens organisering. Den systemdannelse, der sker i SSL, og givetvis i 

mange andre samarbejdsprojekter, går imod uddifferentiering af et netværkssystem, der 

placerer sig i både behandler- og omsorgssystemet og på tværs af sektorerne. I skrivende 

stund er der ikke skabt understøttende teknologier trods forsøget herpå med 

sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler. Men stabiliseringen af det nære 

sundhedsvæsen fordrer en tættere kobling mellem omsorgs- og behandlingssystemet, og det 

er netop, hvad netværksdannelse mellem organisationer har mulighed for (Hutter 2001: 308-

209). Og dermed er nu nået til afhandlingen afsluttende kapitel. 
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Kapitel 6: Afslutning 

6.1 Perspektivering  

I dette afsnit perspektiverer vi afhandlingens analyser. Vi vil først reflektere kort over SSLs 

ambition, hvorefter vi præsenterer nogle videre analysemuligheder, som er dukket op 

undervejs i vores arbejde med afhandlingen, og som vil kunne give større indsigt i området. 

Dernæst peger vi på, hvad der fremadrettet må overvejes i forhold til at stabilisere 3. ordens 

dannelsen uden for SSLs projektregi.  

Som kapitel 5 viste, er formålet med SSL at skabe modeller for samarbejde og dermed 

udvikle sundhedsstrategiske ledere, som gennem nye modeller for det nære sundhedsvæsen 

kan samarbejde tværsektorielt. Udviklingen af behandlingsmodeller og relationer bliver 

faciliteret i et meget ambitiøst projekt-setup. Over de to skolebænksdage og det efterfølgende 

laboratorieforløb kunne vi iagttage en smittende ivrighed, der baserer sig på mange 

forskellige ønsker. På skolebænkene undervises i kompetenceudvikling inden for innovation, 

således at lederne kan igangsætte innovative tiltag i deres organisation. Der er også fokus på 

facilitering af relationsdannelse og netværk, samtidig med at deltagerne skal tænke i nye 

tværsektorielle behandlingsmodeller, og herunder udvikle telemedicinske løsninger og finde 

nye måder for involvering af patienten/borgeren i forhold til egenomsorg og ansvar. Vi 

mener, at det er relevant at spørge, hvordan projektets output stiller sig i forhold til 

ambitionerne. Det forekom os, at kombinationen af kompetenceudvikling og 

innovationsundervisning over for opgaven om at skabe en ny behandlingsmodel var meget 

ambitiøs, og skabte både modstand og forvirring hos deltagerne. I kraft heraf kunne man 

overveje i fremtidige projekter at adskille det kompetenceudviklende element fra decideret 

behandlingsudvikling. Det ville i projektet således betyde, at skolebænke og laboratorier ville 

være to adskilte forløb. På den anden side kan man også argumentere for, at kombinationen 

var med til at skabe en synergieffekt, hvor de tillærte kompetencer forsynede de udvalgte 

lederne med forudsætninger for at indgå i laboratoriesprintet. Man ville imidlertid godt kunne 

gennemføre laboratoriet som et sprint ud fra Scrum-metoden uden at have modtaget de to 

dages undervisning på skolebænken.  
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Vi kan dog ikke lade være med at undre os over det store fokus på ledernes innovationsevne 

og den deraf følgende undervisning i innovation på skolebænken. Breder vi perspektivet ud, 

bliver det tydeligt, at begrebet innovation er til stede overalt i debatten om fremtidens 

sundhedsvæsen, blandt andet i form af regionale strategier for sundhedsinnovation. Derfor vil 

det være relevant at se nærmere på, hvilken funktion innovation har i udviklingen af det 

tværsektorielle sundhedsvæsen. Til det formål mener vi, at Urs Stähelis reflektioner over 

populærsemantikkers betydning for etablerede funktionelle semantikker kunne være analytisk 

interessant (Stäheli 1997). Populærsemantikker har ifølge Stäheli ikke noget ’hjem’, hvilket 

vil sige, at de ikke hører til noget funktionssystem. Dermed får populærsemantikkerne den 

særlige egenskab, at de kan operere på tværs af funktionssystemer og sætte spørgsmålstegn 

ved systemisk identitet: ”These obervations do not build a system of their own, rather – like 

the parasitic code of moral – they settle in the most diverse situations” (Stäheli 1997: 141). 

Det vil faktisk sige, at de ikke tager samfundets funktionelle differentiering seriøst, og 

populærsemantikker kan derfor fungere som anti-hegemoniske indspark til 

funktionssystemernes velplejede semantikker. Man kunne som følge heraf arbejde med en 

hypotese om, at innovation stiller sig til rådighed som en populærsemantik, der irriterer 

sundhedsvæsenets kommunikation, men samtidig er så tilpas ’tom’, at begrebet kan rumme 

mange forskellige meningskondenseringer. På denne måde er innovationssemantikken måske 

med til at skabe enhed og tilslutning mellem systemer, idet de kan være fælles om at knytte 

sig til semantikken om innovation. Med andre ord mener vi, at det kunne være frugtbart at 

analysere, hvordan semantikken om innovation muliggør, at sundhedsvæsenet kan samles om 

det tværsektorielle samarbejde og udviklingen af det nære sundhedsvæsen på nye måder.  

I afsnit 5.2 viste vi, hvordan der opstår ansvarsproblemer, når organisationerne i SSL skal 

koble sig på nye måder til sundheds- og omsorgssystemerne i det nære sundhedsvæsen. 

Konteksten bliver dog endnu mere kompleks, når man inkluderer kommunernes 

forebyggende funktion, som de har haft siden strukturreformen i 2007. Forebyggelsesdelen 

har ikke været aktuel i vores empiri, da den udviklede model specifikt beskæftigede sig med 

behandling, men allerede i laboratorium 2, som omhandler forebyggelse af indlæggelser, 

bliver forebyggelse relevant. På denne måde er der en ekstra funktion, som organisationerne 

skal deles om at koble sig til. Man kan derfor sige, at vores analyse af det nære 

sundhedsvæsen mangler en komponent, og det ville være givende at foretage en mere 

fyldestgørende analyse af, hvordan forebyggelse også tager sig ud eller giver udfordringer for 

samarbejdet i det nære sundhedsvæsen. I relation hertil har vores analyser også åbnet en 
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mulighed for analyser af forandringer i patient- og borgerrollen. Hvis man skifter niveau og 

går fra organisationer til roller, kunne det være interessant at undersøge, hvordan udviklingen 

af det nære sundhedsvæsen minimerer patientrollen til fordel for en styrkelse af borgerrollen, 

som aktiveres, idet patienterne holdes væk fra hospitalerne, ‘udlægges’ i eget hjem eller 

udskrives tidligt. I denne rolleforandring ligger der også nye forventninger til egenomsorg og 

ansvarstagen. Det kunne blandt andet være relevant at undersøge det forventningsspænd, 

patienten/borgeren befinder sig i mellem henholdsvis hospitalets, kommunens og den 

praktiserende læges kommunikation. Samtidig stiller det nye krav til organisationerne, man 

kunne eksempelvis forestille sig en spændende analyse af hospitalets selv- og 

omverdensiagttagelse i kraft af denne udvikling. 

I kapitel 3 analyserede vi, hvilke betingelser sundhedsaftalerne sætter for det tværsektorielle 

samarbejde, og vi fandt, at de baserer på grænseopretholdende iagttagelser. Det vil i den 

forbindelse være relevant at spørge mere indgående ind til, hvordan aftalerne fungerer uden 

for et projektregi i forhold til at udvikle det tværsektorielle samarbejde. Sundhedsaftalerne 

kunne i den forbindelse med fordel være genstand for en mere udtømmende empirisk analyse, 

hvorved man kunne opnå en mere nuanceret indsigt i, hvordan aftalerne udmønter sig i 

praksis.  

Efter at have perspektiveret afhandlingen i forhold til videre analysemuligheder vil vi nu 

forholde os mere handlingsanvisende til SSL. Vi fremanalyserede i kapitel 3, hvordan SSL 

kan iagttages som et 3. ordens system. Men spørgsmålet er, hvordan SSL kan udvikles til et 

stabilt og varigt 3. ordens system, som kan styrke samarbejdet omkring det nære 

sundhedsvæsen, når projektet har en naturlig afslutning og mister sit centrum i form af 

styregruppen og projektlederen? Vi vil i de følgende afsnit give fem bud på afgørende tiltag, 

der kan muliggøre denne stabilisering af 3. ordens systemet. Dermed håber vi at kunne 

igangsætte en refleksion over, hvad man fremadrettet vil og kan i forhold til 

netværksdannelse og samarbejde i Randersklyngen.  
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Figur 31 

 

For det første anbefaler vi, at relationerne skal aktiveres. I afsnit 5.1 så vi, hvordan 

relationslederen muliggør, at 3. ordens organiseringen kan ligge som et lag ved siden af 2. 

ordens organiseringerne og skabe et alternativ til 2. ordens organiseringernes 

beslutningspræmisser. Men for at stabilisere 3. ordens systemet og udnytte den fleksibilitet, 

som relationslederen medfører, må man holde relationerne ved lige. Der skal hele tiden 

skabes et grundlag og en mulighed for at kontakte til hinanden. På den måde kan netværket 

styrkes på trods af den ustabilitet, som vi har set, at genindførelsen af det personlige i rollen 

kan medføre. Man må dog samtidig være opmærksom på, at der med strategier for 

relationsdannelse placeres et stort ansvar hos lederne.  

På samme måde som relationerne skal holdes ved lige, må 3. ordens systemet, for at kunne 

opretholde sig selv, også skabe varige strukturforandringer i 2. ordens organisationerne 

gennem modellerne. Der har i dette projekt været fokus på delestillinger, og vi ser også, 

hvordan forløbskoordination forekommer som løsning på knasterne i det tværsektorielle 

samarbejde. Det er her vigtigt at holde fast i, at delestillinger og forløbskoordination kan være 

stabiliserende for 3. ordens systemer, men de kan også blot være koblingsmedier, der knytter 

organisationerne til hinanden. Dermed kan et informationsflow sikres, men der skabes ikke 

grænseoverskridende beslutninger. Hvis 3. ordens systemet skal overleve, må der skabes 

kommunikationsstrukturer, hvorigennem medarbejdere, driftsledere eller de strategiske ledere 

kan træffe grænseoverskridende beslutninger for patientens bedste. Man kunne forestille sig 

en løsning, hvor organisationerne i fællesskab beslutter, hvordan et forløb skal være for den 

patient, der er behandlings- og plejekrævende i flere sektorer. Dermed kan 3. ordens systemet 

blive vedligeholdt, og 2. ordens organisationerne kan gennem de fælles beslutninger til 

stadighed knytte sig til egenlogikken om et sundhedsvæsen uden knaster.  

Det er dernæst afgørende, at det virker relevant og givende for 2. ordens organisationerne at 

indgå på 3. orden. Organisationerne skal altså kunne se en strategisk mulighed i at indgå i 
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netværket. Den strategiske mulighed består i, at organisationerne kan få lov til at køre deres 

’business as usual’ og hellige sig deres faglighed. Samtidig kan de igennem 3. ordens 

netværket få lov til at gøre ’det bedste for patienten’ ved at anvende netværket som et 

alternativ til bureaukratiske betingelser.   

Vores fjerde anbefaling angår anvendelsen af styringsværktøjer og er af mere general 

karakter. I ovenstående afsnit fastslår vi, hvordan relationer og faste 

kommunikationsstrukturer kan sikre 3. ordens systemets fortsættelse gennem 

grænseoverskridende beslutninger. Spørgsmålet er her, om man kan skabe styrings- eller 

ledelsesværktøjer, der på en ’opskriftagtig’ facon kan skabe rum til 3. ordens organiseringen? 

Som vi har set i afhandlingens kapitel 3 og afsnit 4.1 skaber sundhedskoordinationsudvalgene 

og sundhedsaftalerne henholdsvis et forum og nogle rammer for det tværsektorielle 

samarbejde. Der er således allerede udviklet værktøjer for området. Vores argument er, at 

man skal passe på med at lave nye styringsværktøjer, der blot fortsætter med at ægge til ikke-

grænseoverskridende beslutninger, såsom den sundhedsfaglige lommebog under 

sundhedsaftalerne. I stedet mener vi, at man i de enkelte klynger må etablere sig på 3. orden, 

således at man kan træffe beslutninger i fællesskab. Det, man fremadrettet må være bevidst 

om, er således ikke at lave strategier for hvem, der gør hvad, men derimod retningslinjer for, 

hvornår og hvordan man mødes og beslutter i fællesskab. På baggrund af en sådan strategi 

kan man anspore til en større situationel beslutningstagen og motiverende netværksdannelse.  

Endelig giver vi en anbefaling til udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Da 

organisationerne i udviklingen af det nære sundhedsvæsen befinder sig på ukendt grund, må 

man i udviklingen af området insistere ekstra på at sætte organisationerne sammen, så de kan 

trække på hinandens kompetencer og skabe fælles strategier for området. Det nære 

sundhedsvæsen er således ikke bare kommunernes dagsorden. Det er i ligeså høj grad 

hospitalernes og de praktiserende lægers dagorden. I kraft heraf må praksissektoren, også på 

klyngeniveau, gå sammen og kunne tale med én stemme, således at der kan træffes samlede 

beslutninger om samarbejdet i det nære sundhedsvæsen.  

  



116 

 

6.2 Konklusion 

Det er nu blevet tid til at svare på afhandlingens problemformulering, hvilket vi vil forsøge at 

gøre så præcist og kortfattet som muligt. Vi opridser først analysernes delkonklusioner for 

herefter at præsentere en samlet konklusion. Endelig afrunder vi afhandlingen med en kort 

refleksion over vores bidrag til systemteorien og kandidatuddannelsen cand.soc. i Politisk 

Kommunikation og Ledelse.  

Først undersøgte vi de politiske betingelser for tværsektorielt samarbejde og den 

meningsskabelse, der foregår på området, gennem en analyse af DR, KL og PLOs 

samarbejdskommunikation. Derefter analyserede vi SSL som et udtryk for 3. ordens skabelse 

ud fra en interesse i, hvad der dels stabiliserer og udfordrer samarbejdet. Endelig spurgte vi 

ind til, hvilke implikationer der opstod, når SSL forsøgte at indfri sit formål om at uddanne 

sundhedsstrategiske ledere og skabe nye tværsektorielle modeller for samarbejde.  

I kapitel 3 konkluderede vi, at de politiske betingelser skaber en forventning om åbenhed og 

sammenhæng, som bygger på en præmis om systemisk lukkethed. Dette paradoks bliver også 

synligt gennem sundhedskoordinationsudvalgene og sundhedsaftalerne, som placerer sig i det 

organisatoriske tomrum mellem organisationerne. Semantikken insisterer imidlertid på 

grænseoverskridelse gennem markeringen af nye fælles løsninger med delt ansvar for ledelse, 

patienter og visioner – dog stadig med accept og forståelse for forskellighed. Samlet har disse 

analyser vist, at der er en diskrepans mellem de politisk stillede betingelser og den iagttagede 

semantik om tværsektorielt samarbejde. Spørgsmålet er, hvordan sundhedsvæsenets 

organisationer skal manøvrere i dette limbo.  

Ét muligt svar på dette limbo er SSL, hvilket vi i kapitel 4 analyserede som et 3. ordens 

system. Dette system muliggør, at Randersklyngens organisationer kan opretholde deres 

status som autopoetiske systemer og samtidig indgå i et grænseoverskridende fællesskab. 

Fællesskabet stabiliseres og styrkes gennem dobbelttilskrivninger og egenlogikken om et 

sundhedsvæsen uden knaster. Dog er 3. ordens systemet uhyre omverdensfølsomt. Vi så, at 

SSL hverken kan isolere sig fra det øvrige sundhedsvæsens langsomme 

beslutningsprocedurer, de gældende betingelser for samarbejde eller praksissektorens 

enegang i fællesskabet.  

På trods af disse angreb på det tværsektorielle samarbejde i SSL fremanalyserede vi i kapitel 

5 en relationslederrolle, som tilbyder 2. ordens organisationerne alternative 
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beslutningspræmisser, der ligger sig som et lag ved siden af de øvrige beslutningspræmisser i 

2. ordens organisationerne. Denne rolle stabiliserer imidlertid forventningerne til det 

tværsektorielle samarbejde på et lavt abstraktionsniveau, og genindførelsen af det personlige 

og partikulære i rollen udfordrer stabiliteten. Vi så i samme kapitel, hvordan den udviklede 

model for hjemmebehandling medfører, at organisationer må koble sig til pleje- og 

behandlerfunktionerne på nye måder i det nære sundhedsvæsen. Med behandling i eget hjem 

rykker behandling ind på plejens territorium, men ingen vil tage ansvaret herfor. Samtidig 

fastholder kommunerne i modellen en os dem distinktion ved at modsætte sig delestillinger 

og fokusere på selvstændig kompetenceudvikling, hvilket truer 3. orden.  

Afhandlingens analyser indeholder mange detaljer, hvilket kan udfordre overblikket. Derfor 

tegner vi til slut et samlet og overordnet billede af afhandlingens konklusioner. Vores 

problemformulering lød: 

I en caseanalyse af projektet ‘Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen’ 

spørges der til, hvordan tværsektorielt samarbejde om det nære sundhedsvæsen kan udvikles 

gennem organiseringen af et 3. ordens system. Med afsæt heri analyseres 3. ordens systemets 

mulighedsbetingelser. 

Svaret er: Det tværsektorielle samarbejde om det nære sundhedsvæsen udvikles i 

Randersklyngen gennem skabelsen af et 3. ordens system, som kan udfylde det 

organisatoriske tomrum mellem sundhedsvæsenets organisationer. Netværk bliver dermed en 

måde at organisere det uorganiserede på og præsenterer et alternativ til de gældende 

betingelser, som sundhedsaftalerne stiller for det tværsektorielle samarbejde. Vi kan iagttage 

et skred mellem betingelserne for og semantikken om samarbejde, hvilket giver rum for 

forandring, fordi netværksdannelsen kan koble sig op på semantiske meningsstrukturer om 

tværsektorielt samarbejde baseret på fælles løsninger og delt ansvar. Men netværket må 

isolere sig fra de gældende betingelser, der fungerer som kontraktmæssige bindinger og 

opretholder organisationernes grænser til hinanden. I samarbejdet kobles problemløsningen 

derfor op på relationsdannelse mellem lederne i Randersklyngen, hvilket giver mulighed for 

hurtig og fleksibel beslutningstagen på tværs af organisationsgrænser. Det giver imidlertid 

også mulighed for, at lederne kan bruges som boksebolde, hvis samarbejdet ikke fungerer. 

Den hurtige og fleksible beslutningstagen vanskeliggøres dog af det øvrige sundhedsvæsens 

langsommeligere beslutningsprocedurer samt praksissektorens organisering, der umuliggør 

fælles beslutningstagen. Særlig vanskeligt bliver det, når ansvaret mellem organisationerne 
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forskydes gennem nye modeller for hjemmebehandling i det nære sundhedsvæsen. Her kan vi 

se, at patienten placeres i et sort ansvarshul mellem hospital og praktiserende læge. 

Konsekvensen er, at organisationerne holder fast i deres sædvanlige ansvarsopdeling, hvilket 

styrker enegangen mere end fællesgangen. Der er desuden risiko for en paralleludvikling, 

hvis kommunerne insisterer på selvstændig kompetenceudvikling frem for at skabe deres 

udvikling gennem 3. ordens dannelse.  

Skreddet mellem semantikken om tværsektorielt samarbejde og betingelser herfor, giver os et 

billede af, at der lige nu og her rykkes på samarbejdsmulighederne i sundhedsvæsenet. SSL 

viser nye veje for 3. ordens organisering af samarbejdet, og med disse erfaringer skabes der et 

grundlag for ændrede betingelserne på området. Det handler om forholdet mellem 

forpligtende kontrakter og frie relationer. Man skaber ikke nødvendigvis samarbejdssucceser 

ved at forpligte sektorerne gennem kontrakter. Her kan vi blot konstatere, at organisationerne 

altid kan anvende deres frihed til at vælge forpligtelsen på en bestemt måde, som ikke 

nødvendigvis er hensigtsmæssig. Derimod kan 3. ordens dannelsen, såfremt den skaber 

strategiske muligheder for de deltagende organisationer, vise vejen frem. Det handler om ikke 

at lave strategier for opretholdelse af klare ansvarsgrænser, men derimod at skabe rum for 

fælles beslutningstagen. Det kræver imidlertid, at organisationerne vil det, tør det og gør det. 

6.3 Afrunding 

Denne afhandling markerer slutningen på vores uddannelse, cand.soc. i Politisk 

Kommunikation og Ledelse. Forhåbentlig har vi gennem afhandlingen skabt nye indsigter i 

sundhedsvæsenets organisering. Men undervejs i arbejdet med afhandlingen har vi også stillet 

os selv spørgsmålet om, hvordan vi bidrager til systemteorien og vores uddannelse. I det store 

billede er disse bidrag givetvis sparsomme, men vi har alligevel valgt at dedikere 

afhandlingens sidste sider til en refleksion over dette spørgsmål. 

Vi mener, at vi har sat systemteorien i spil på nye måder. Ved at anvende begrebet om 3. 

orden i vores analyser af SSL, har vi anvendt begrebet på en ny type empiri, nemlig på et 

samarbejdsprojekt, der ikke allerede er stabiliseret som system. Vi spørger altså til noget, der 

er i gang lige nu og her. Vi har samtidig med studiet af SSL iagttaget, hvordan konkrete tiltag 

muliggør, at organisationerne går på 3. orden i et netværk, hvormed den daglige praksis i 

sundhedsvæsenet udvikles og ændres.  På denne måde mener vi at have bidraget til at styrke 

3. ordens begrebet og systemteoriens blik på forandring og organisationsudvikling. 
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I forhold til uddannelsen i Politisk Kommunikation og Ledelse, mener vi at have bidraget 

med analyser, der sætter fokus på en af de mest presserende udfordringer på velfærdsområdet 

og forsøgt at skabe fremdrift heri. Vi har analyseret SSL som en del af sundhedsvæsenet, der 

er præget af organisatorisk kompleksitet. Med afhandlingens analyser af 

samarbejdskommunikation har vi sat systemteorien i spil for at iagttage denne komplekse 

organisering på en ny, alternativ måde, for derigennem at problematisere den gængse 

opfattelse af samarbejde og finde nye veje for organisationerne i håndteringen af deres 

udfordringer. Det er netop, hvad vores faglighed handler om. At kunne tydeliggøre, at 

organisationers strategier må basere sig på en indsigt i, at alle valg skaber fravalg. Heri ligger 

det politiske. Vi har analyseret det mulighedsrum, SSL skaber for tværsektorielt samarbejde i 

det nære sundhedsvæsen, og forhåbentlig har vi skabt en indsigt, der kan bidrage til strategisk 

udvikling og bedre ledelse gennem refleksiv stillingtagen. Vi kalder det en 

samarbejdsdiagnose. 
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