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Executive Summary 

Master’s Thesis 

Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School – 2008

Written by Celina Borup – student of MSocSc Political Communication and Management

Title: Communicative Conditions for Welfare Management

The theme of this Master’s Thesis takes its point of departure in the questioning of the concept of 

Welfare Management in Denmark and how different forms of communicating about this concept 

constitute specific conditions for the practice of Welfare Management, specifically targeted towards 

the Public Health Care Sector.

In mid 2007 the Danish government presented a new reform to improve the quality of the Danish 

Public Sector as a whole – The Danish Quality Reform. The key issues dealt with were the develop-

ment of a more innovative work force as well as the improvement of Welfare Management, in order 

to improve the overall quality of public service.

The Danish Quality Reform thus encompassed a Welfare Management Reform (WMR). The 

process, which led to the WMR, was based on the Danish government inviting 49 organisations and 

experts to contribute with their thoughts and ideas on the subject. These written contributions, the 

WMR, management policies as well as qualitative interviews conducted in the Health Care Sector 

are the empirical foundations of this thesis.

The thesis is in sum a political discourse analysis, which focuses on the social implications of communi-

cation and sense making. The analytical strategy and concepts chosen to conduct and structure the 

analysis are primarily derived from Ernesto Laclau’s political discourse theory. Secondly, I have drawn 

upon the concepts of Desperate Governance, Games of Negotiation and Re-regulation put forth by 

Dorthe Pedersen.

The key findings of the analysis show that seven competing discourses politicize and attempt to 

hegemonize the sense of the concept Welfare Management at different levels of policy and organisa-

tion as well as help form the identity of the managers in question. The multiple discourses result in 

diverging and even conflicting conditions and demands for welfare managers, which in turn may 

result in subtle strategies to avoid confrontation and most importantly offset responsibility.
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1. Indledning
1.1 Velfærdsledelse

Velfærdsledelse er kommet på dagsorden som det middel, der skal fremme kvalitet i offentlige 

velfærds- og serviceydelser. Det slog regeringen fast med den ledelsesreform, der udsprang af den stor-

stilede kvalitetsreform for hele den offentlige sektor i august 2007.

Velfærdsledelse kan karakteriseres som et vidtfavnende relativt nyt begreb, som blandt andet handler 

om ”hvordan de forskellige velfærdsydelser – såsom sundhed, ældrepleje,socialrådgivning, børneomsorg, 

uddannelse, jobtræning osv. – konkret tilvejebringes og gives indhold i forhold til borgeren.” (Sløk & 

Villadsen, 2008: 9). Men hvordan, den konkrete organisering af velfærden skal foregå gennem 

forskellige ledelsesformer, må være politisk i den forstand, at det må være til forhandling og debat, 

hvordan velfærdsledelse skal forstås og bedrives ved forskellige til- og fravalg af ledelsesformer. 

”At de ledelses- og styringsinstrumenter, der vælges for at tilvejebringe velfærd, i sig selv frembærer bestem-

te værdier, er en vigtig men ofte overset pointe.” (Sløk & Villadsen, 2008: 9) Ledelsesformer er således 

ikke neutrale redskaber. De har indbyggede værdier og rationaler, som producerer bestemte betingel-

ser for, hvordan blandt andre ledere kan træde frem, konstituere sig selv og bedrive ledelse. ”Betingel-

serne er således i høj grad retningsgivende for det rum, hvori ledere skal udføre deres ledelse.” (Sløk & 

Villadsen, 2008: 7) 

Derfor finder jeg det interessant og relevant at analysere, hvordan velfærdsledelse gøres til en politisk 

kamp om at frembringe bestemte ledelsesformer og værdier og dermed særlige betingelser og krav til 

ledere om at agere på bestemte måder.

1.2 Den politiske kamp om velfærdsledelse

Med kvalitets- og ledelsesreformen igangsatte regeringen en debat om god ledelse, som resulterede i en 

lang række debatoplæg fra relevante aktører; bruger–, pårørende– og faglige organisationer samt 

private virksomheder og eksperter – til regeringens temamøde V om ”Ledelse, medarbejderinddra-

gelse og motivation” som optakt til Kvalitets- og ledelsesreformen.1 Her blev der delt erfaringer og 

givet forskellige bud på de problemstillinger, ledere skulle håndtere og bud på de ledelsestiltag, der 

kunne igangsættes for at håndtere disse for i sidste led at tilvejebringe mere kvalitet til borgerne. 

Ledelsesreformen skabte således et behov for at genformulere udfordringer og løsninger indenfor 

1 Processen, der ledte til kvalitetsreformen bestod i, at regeringen inviterede aktører fra centrale organisationer 
(se bilag 3) for at give deres input til hver af de fem temamøder, som reformarbejdet var struktureret omkring, 
nemlig I. Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar; II. Sammenhængende service med respekt for 
borgerne; III. Klare mål og ansvar for resultater; IV: Nytænkning og konkurrence; V. Ledelse, medarbejderind-
dragelse og motivation.
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ledelsesfeltet på bestemte måder. Debatoplæggene kan i den optik iagttages som den politiske kamp 

om at give velfærdsledelse fornyet mening og indhold og er samlet set en enestående mulighed for at 

komme begrebet god ledelse nærmere set i lyset af de mange aktører, der bidrog med synspunkter til 

temaet.

1.3 Ledelsesbegrebets historie i den offentlige sektor

Betina Wolfgang Rennison, lektor og phd. på Copenhagen Business School, har forsket i ledelse i den 

offentlige sektor og har analyseret sig frem til, at ledelse har gennemgået en række semantiske forskyd-

ninger i det seneste århundrede med betydning for ledelse som praksis og lederens rolle (Rennison, 

2004). Ledelsens historiske former er ifølge Rennison gået fra administrativ kontrol over effektiv 

rationalisering videre igennem faglig planlægning. I dag er ledelse i høj grad blevet professionaliseret 

og dagens ledelses-ideal er den strategiske og professionelle leder. Der er sket et skift fra, at faglighe-

den var i hovedsædet, til at selve ledelseskvalifikationerne nu tilsyneladende vægter højere hos lederen 

i den offentlige sektor. Der er sket en forskydning i de personkvaliteter, som en leder forventes at 

besidde for at bedrive god ledelse. Ifølge Rennisson kommer ledelse i højere grad til at handle ”om 

konstitueringen af sine egne mulighedsbetingelser” (Rennison, 2004: 97). Spørgsmålet er dermed, 

hvordan denne konstituering muliggøres.

1.4 Problemfelt

Jeg har valgt at beskæftige mig mere dybdegående med sygehussektoren og forklarer i det følgende, 

hvorfor jeg finder netop denne sektor spændende at fordybe mig i. 

1.4.1 Ledelse i sygehussektoren 

Sygehussektoren er karakteriseret ved at producere højt specialiserede velfærdsydelser, som hovedsa-

geligt består i at diagnosticere, behandle og drage omsorg for syge mennesker – om liv og død. 

Sektoren er generelt præget af en meget høj og specialiseret faglighed, og hospitaler er i sig selv 

vidensproducerende som ofte internationalt orienterede forskerinstitutioner. Samtidig er hospitaler 

kendetegnet ved at være større centralistiske og hierarkisk prægede organisationer, der er underlagt 

utallige og stigende krav om dokumentation, effektivitet og kvalitet fra politisk side. Sektoren er 

præget af akuthed og ventelister og er blandt andet ofte offer for stor mediebevågenhed. 

Med strukturreformen2 har hospitaler oplevet massive organisatoriske forandringer med de nye 
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2 Strukturreformen er den mest omfangsrige reform i nyere tid, som medførte en radikal
omorganisering af den offentlige sektor med 98 nye kommuner og fem nye regioner, som erstattede 275 kommu-
ner og 13 amter 1. januar 2007.

regionsdannelser, som har medført større fusionsprocesser på kryds og tværs. Disse karakteristika må 

forventes at stille helt særlige krav til ledere om at fungere i spændingsfeltet mellem høj lægelig og 

professionsfaglighed, omsorg overfor medarbejdere og patienter, økonomiske rationaler om effektivi-

tet, medieindsigt, forandringshåndtering, dokumentationsstyring etc. Umiddelbart synes listen lang 

over de kompetencer, som en leder i sygehussektoren skal mestre. Netop fordi sygehussektoren er 

karakteriseret ved ledere med høj faglighed, kan man forestille sig, at ledere må opleve væsentlige 

udfordringer med stigende krav til deres personlige ledelse (Klausen, 2006: 210). 

Derfor finder jeg det interessant mere dybdegående at undersøge det styringspres ledere i netop 

sygehussektoren udsættes for igennem italesættelserne af begrebet god velfærdsledelse, og hvordan 

disse skaber konkurrerende vilkår for og bestemte mulighedsrum, som ledere kan træde frem i.

Ovenstående indledning og problemfelt leder mig frem til følgende problemformulering, som 

rammesættende for kandidatafhandlingen:

1.5 Problemformulering

Hvordan producerer kommunikationen om god velfærdsledelse materialiseret i debatoplæg, 

ledelsesreform og ledelsespolitikker særlige divergerende og konstitutive betingelser og krav for 

offentlige ledere med henblik på sygehussektoren?

Nedenfor opstiller jeg fem arbejdsspørgsmål, som løbende skal fungere som pejlemærker i analysen 

og til besvarelsen af problemformuleringen:

1. Hvordan og hvorfor opstår ledelsesreformen som en del af kvalitetsreformen?

2. Hvordan artikuleres god velfærdsledelse i debatoplæggene til ledelsesreformen, og

hvordan etablerer artikulationerne særlige roller og positioner, som ledere kan træde frem igennem?

3. Hvordan inkluderer og ekskluderer regeringen bestemte meningssammenhænge fra debatoplæg-

gene i ledelsesreformen i et forsøg på at stabilisere og hegemonisere ledelsens betydning?
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4. Hvordan artikuleres god ledelse i sygehussektoren, og hvilke betingelser skaber det for lederne i 

form af krav, forventninger og roller?

5. Hvilke konsekvenser har konkurrerende og eventuelt modsatrettede diskursiveringer af god ledelse 

for ledere i sygehussektoren?

1.6 Motivation

Jeg har på uddannelsen i Politisk Kommunikation og Ledelse haft stor interesse for de ledelses- og 

styringsmæssige udfordringer særligt den offentlige sektor gennemgår. Jeg har haft blik for styring, 

mere specifikt hvordan forskellige ledelsesredskaber er udtryk for incitamenter til øget selvstyring 

med afsæt i Foucaults teori om governmentality. Samtidig har jeg været opslugt af kontingens begre-

bet – at alt altid kunne være anderledes. Hvad er det, der får et bestemt fænomen til at opstå som 

løsningen eller svaret på et problem? Her fangede den højaktuelle kvalitetsreform min interesse, og 

jeg begyndte at stille spørgsmål ved brugen af kvalitetsbegrebet. Jo dybere jeg kom ned i reformen, 

desto mere opdagede jeg, at god ledelse blev gjort til et super potent udtryk – en mirakelkur på mange 

af sektorens problemer. Det, der slog mig, var imidlertid, at det nærmest var umuligt at finde en 

entydig definition på, hvad god velfærdsledelse bestod i og egentlig omfattede. Derfor satte jeg mig 

for at undersøge begrebet nærmere gennem de artikulationer, som begrebet gennemgik i henholdsvis 

debatoplæg, ledelsesreform og videre i sygehussektoren.

1.7 Positionering i afhandlingen

Litteraturen om ledelse i både den private og offentlige sektor er eksploderet de seneste 10-20 år i den 

akademiske verden såvel som i den mere mainstream del af litteraturen. Som jeg berørte i indlednin-

gen har ledelse i den offentlige sektor gennemgået en række semantiske skift, særligt er dette bragt i 

fokus i Rennisons afhandling om ledelsens udvikling i det 20. århundrede (Renisson, 2007). Hun 

kommer frem til at ledelse i dag i høj grad handler om en fokusering på strategisk og professionel 

ledelse. At ledelse i dag er blevet en selvstændig disciplin, som man kontinuerligt kan udvikle og 

dygtiggøre sig indenfor. I denne afhandling indskriver jeg mig i rækken af forskere og skribenter, som 

ønsker at bidrage med et øjebliksbillede af ledelse i den offentlige sektor igennem anskueliggørelsen 

af de kampe, der foregår aktuelt om at indholdsudfylde ledelsens betydning. Jeg ønsker dermed at 

tilføre ny viden om de skiftende betingelser, som kendetegner ledelse og iagttage disse ved hjælp af 

den empiri, jeg har indsamlet med særligt fokus på sygehussektoren. Denne afhandling adskiller sig 

fra øvrige forskningspapirer om kvalitetsreformen (Lindeberg, 2007; Greve, Pedersen & Højlund, 

2008; Dahler–Larsen, 2008) ved at iagttage de debatoplæg, der førte til ledelsesreformen og sam-

menholde dem med lederes egne oplevelser af god ledelse i sygehussektoren. Samtidig er det ved at 

iagttage artikulationerne af god ledelse i disse dokumenter, at jeg foretager et skift i forhold til den 

gængse analysestrategiske metode, der har fokuseret på kvalitetsreformens samlede styringsmæssige udtryk.
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1.8 Afhandlingens disposition

Nedenfor skitserer jeg for overblikkets skyld en oversigt over afhandlingens disposition.

indledning og problemfelt  side 4 – 5

problemformulering   side 5 – 6

motivation og positionering  side 7

diskursanalyse 1 – debatoplæg  side 32 – 46

diskursanalyse 2 – ledelsesreform side 47 – 51

diskursanalyse 3 – sygehussektor  side 52 – 68

analysestrategi og metode  side 9 – 19

empiri og afgrænsning   side 20 – 26   

moderniseringen af den offentlige sektor side 27 – 31

diskussion    side 69 – 72

konklusion    side 73 – 74

perspektivering   side 76

figur 1

Efter at have præsenteret kandidatafhandlingens tema, problemformulering, motivation og positione-

ring, vil jeg i det følgende redegøre for konstruktionen af analyserne.
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2. Analysestrategi og metode
Første del af dette kapitel består af en redegørelse af det valgte videnskabsteoretiske paradigme, og 

hvordan valget af socialkonstruktivisme og analysestrategi som tilgang påvirker analysen. I anden del 

skitserer jeg den teoretiske forståelsesramme, der danner udgangspunktet for analysen og forklarer 

den diskursteoretiske forståelse, der ligger til grund for afhandlingen. I tredje del redegør jeg for de 

centrale begreber, som jeg bruger til at konditionere empirien og analysen med i en begrebsafklaring. 

I fjerde del præsenterer jeg det empiriske grundlag for afhandlingen samt begrunder de valg og

fravalg, jeg har truffet. Jeg afrunder kapitlet med en kort redegørelse for, hvordan jeg praktisk anven-

der begreberne i de forskellige analysedele.

2.1 Socialkonstruktivismen som videnskabsteoretisk paradigme

I nærværende afhandling bygger analysen på det socialkonstruktivistiske paradigme, som grundlæg-

gende antager ”at virkeligheden er et socialt konstrueret fænomen” (Esmark, 2005: 16). Nærmere 

betegnet konstrueres viden om det sociale ikke gennem traditionel teori med et på forhånd afgrænset 

og struktureret apparat, men derimod gennem forskerens egen konstruktion og samling af stringente 

begreber, som bliver styrende for det blik, der anlægges på en given genstand. Dermed vælger forske-

ren at spørge til et fænomen frem for at spørge fra et fænomen. Socialkonstruktivisten tager således 

afstand fra at pålægge empirien en kausal årsagssammenhæng med en given teori. ”Enhver socialkon-

struktivistisk erkendelsesteori starter med forestillingen om, at (sand) viden er et socialt fænomen.” 

(Esmark, 2005: 11) Tværtimod argumenterer socialkonstruktivismen for, at virkeligheden og den 

genstand, der iagttages, skabes gennem det eller de blikke, der rettes imod den. 

Socialkonstruktivismens bærende idéer om kontingens og skabelse af mening er grundlæggende for 

at forstå det potentiale en socialkonstruktivistisk analyse åbner for. Kontingens refererer til, at det 

sociale konstrueres gennem iagttagelser, og at iagttagelser er afhængige af blikkets konditionering. 

Når dette gælder, kan man samtidig konkludere at et blik – en analyse – altid kunne være konstrueret 

anderledes. Da det sociale er kontingent og foranderligt, kan man aldrig påstå, at ens eget blik er det 

eneste sande. Der vil altid være mange potentielle blikke og ’sandheder’ at vælge imellem. Formålet 

med analysen er altså ikke at påpege en eneste given sandhed, men netop at bryde med selvfølgelighe-

der som sandheder og udfolde et kritisk blik på det fænomen, man studerer. ”Socialkonstruktivismen 

betragter ikke virkelighed som et spørgsmål om objektets eller subjektets eksistens i sig selv, men som et 

spørgsmål om den mening, objekter og subjekter opnår gennem deres relationer.” (Esmark, 2005: 18) 
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Analysens formål bliver således at kortlægge den mening, der skabes gennem stabiliseringen og 

udbredelsen af relationer mellem subjekter (Esmark, 2005: 19). Friheden til selv at konstruere sin 

analyse er derfor forbundet med et væsentligt ansvar, som forskeren må påtage sig for at forblive loyal 

overfor empirien. Med socialkonstruktivismen som afsæt for analyse, bliver det væsentlige derfor at 

redegøre og argumentere for den konditionering af genstanden, forskeren vælger at strukturere sit 

blik og sin analyse efter. Konditioneringen af empirien bliver afhængig af den begrebskonstruktion, 

som analysen opbygges ud fra – også kaldet analysestrategien. Nedenfor redegør jeg for begrebet 

analysestrategi og dens potentiale i nærværende afhandling.

2.2 Analysestrategi som konstruktion 

Analysestrategi adskiller sig fra klassisk metode ved, at man ikke iagttager et på forhånd givet objekt, 

men at man konstruerer både iagttagelsen og den genstand, der analyseres, ved hjælp af et konstrueret 

begrebsapparat. Ved at benytte epistemologiske spørgsmål kan vi iagttage, hvordan genstanden 

emergerer. Det kaldes en analysestrategi, fordi de valg, man træffer, har konsekvenser for den iagtta-

gede genstand såvel som for iagttagelsen selv. Det gælder som nævnt ikke om at producere sand viden 

om en given genstand, men om at problematisere selvfølgeligheder og opnå en erkendelse, der 

forholder sig kritisk anderledes end en given meningsfuldhed (Andersen, 1999: 14).

Ved at lægge en analysestrategi kan jeg således problematisere nogle af de opstillede selvfølgeligheder 

om god ledelse, som de involverede parter potentielt er blinde overfor. Ved hjælp af det analysestrate-

giske blik kan jeg desuden lægge den nødvendige distance til genstanden, hvorfor jeg kan stille mig 

mere kritisk overfor den. ”I et epistemologisk perspektiv er det perspektivet, der konstruerer både iagtta-

geren og det iagttagede. Det hedder derfor analysestrategi netop for at understrege, at der er tale om et 

valg med konsekvenser, og at dette valg kunne være truffet anderledes med andre konsekvenser for hvilken 

genstand, der emergerede for iagttageren.” (Andersen, 1999: 14) Som anden ordens iagttager må man 

iagttage, hvordan andre iagttager. Det er i forlængelse heraf vigtigt at huske, at den måde vi iagttager 

verden på gør en forskel, som man som analysestrateg må forholde os til. Man må med andre ord 

konditionere det blik, der sætter rammerne for anden ordens iagttagelserne. Jeg stiller mig derfor i 

nærværende kandidatafhandling som en anden ordens iagttager, da jeg bevidst konstruerer både 

genstanden og det blik, jeg vælger at anlægge på genstanden. Det gør jeg ved at udvælge en række 

forklaringstunge begreber til at konditionere analysen og besvare problemformuleringen. 

Processen at konstruere en analysestrategi er en refleksiv proces, hvor der i samspillet mellem empiri 

og ledende begreber må findes argumenter for de valg, man træffer. De vil således være styrende for 

samtlige analysedele, og vil blive uddybet og redegjort for nedenfor.
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2.3 Teoretisk forståelsesramme

Til at besvare problemformuleringen har jeg valgt primært at benytte Ernesto Laclaus politiske 

diskursteori3, som kan ses som en del af den sproglige vending i samfundsvidenskaberne og socialkon-

struktivismen. Udover Laclaus begreber har jeg sekundært valgt at inddrage Dorthe Pedersens 

begreber om desperate governance, forhandlingsspil og re-regulering (Pedersen, 2008). 

Kandidatafhandlingen indskriver sig udover socialkonstruktivismen mere specifikt i det poststruktu-

ralistiske paradigme. Poststrukturalismen er kendetegnet ved at ville gøre op med strukturalismens 

faste orden, som er repræsenteret ved især Ferdinand de Saussures idé om sproget forstået som et 

fuldendt system med faste relationer mellem tegn ( Jørgensen & Phillips, 1999: 18).  Poststrukturalis-

mens udgangspunkt er omvendt, at strukturen er decentreret. Det betyder, at tegn er flydende, og at 

der ikke kan tilskrives en fast mening eller relation imellem dem. Det bliver kontingent og til stadig 

forhandling, hvordan mening skabes, og hvordan tegn tilskrives mening. Den analytiske ambition 

ændrer sig således fra at afdække stabile og vedvarende strukturer til at undersøge, hvordan der 

alligevel opstår en (midlertidig) fiksering af mening ud af de flydende betegneres altid mislykkede 

forsøg på at etablere et centrum. Diskurs gøres til synonym for en åben struktur, fordi i fraværet af et 

centrum bliver alt til diskurs ( Jørgensen & Phillips, 1999: 20).

2.3.1 Diskursteorien som iagttagelsesblik

Diskursteoriens formål er overordnet at kortlægge de processer, hvori der kæmpes om at tillægge 

mening til bestemte tegn gennem deres indbyrdes relationer til hinanden. ”...discourse theory investi-

gates the way social practices systematically form the identities of subjects and objects by articulating 

together a series of contingent signifying elements available in a dicursive field.” (Howarth, 2000: 7) I 

det følgende vil jeg redegøre for, hvorfor og hvordan Laclaus politiske diskursteori er en frugtbar 

tilgang, der kan komme med interessante udsigelser om empirien. Laclaus diskursteori er kendeteg-

net ved at benytte sig af mange forskellige begreber, som bevæger sig på et højt abstraktionsniveau. 

Fordi begreberne nemmest lader sig forstå i relation til hinanden, vil jeg introducere Laclaus teori om 

det politiske, samt det politiskes rolle i meningsskabende processer. Efterfølgende vil jeg mere dybde-

gående præsentere de begreber fra Laclaus begrebsapparat, som jeg har udvalgt til at gennemføre 

analyserne.

3 Ernesto Laclau har særligt i de tidligere år samarbejdet med Chantal Mouffe og har blandt andet
udgivet ”Det radikale demokrati – diskursteoriens politiske begreber” 2002, som blandt andre udgivelser
danner grundlag for afhandlingens teoretiske blik og analysestrategi. Jeg har imidlertid valgt at
fokusere på begreberne fra Laclaus politiske diskursteori, men vil dog lade mig inspirere af Mouffes
agonismebegreb, som vil blive uddybet i afsnit 2.3.1.7.
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2.3.1.1 Politik i sociale processer

Laclau forstår hele det sociale felt som et væv af menings- og identitetsdannelsesprocesser, der fortlø-

bende fastlægges og udfordres gennem konflikter, konventioner og forhandlinger i et socialt rum. 

Dannelsen er en social og politisk proces, hvis mål er at fiksere betydning ved at sætte bestemte tegn i 

et bestemt forhold til hinanden. Dette er ifølge Laclau imidlertid et utopisk projekt, fordi den 

konkrete fiksering af mening altid vil være kontingent og dermed til genstand for politisk kamp og 

forskydning. ”...den er mulig men ikke nødvendig, og det er netop disse stadig forsøg, som aldrig fuldkom-

men lykkes, der giver indgang til analysen.” ( Jørgensen & Phillips, 1999: 36) At al meningsdannelse er 

kontingent, og at intet dermed er fastlagt på forhånd eller kan fastlægges endeligt, udspringer af 

Laclaus begreb om det politiske, som havende en særlig privilegeret status i sociale processer. Sociale 

processer er grundlæggende og gennemsyret politiske, idet de handler om at inkludere og ekskludere 

betydningselementer i deres forsøg på at indholdsudfylde bestemte sociale fænomener (Laclau & 

Mouffe, 2002: 13–14). Således er det politiske afgørende for samfundets indretning og kommer til 

udtryk gennem diskursive kampe om at tillægge mening og er konstituerende for alle diskurser 

( Jørgensen & Phillips, 1999: 47). Diskursteorien søger dermed at iagttage diskursive kampe og 

konflikter i deres bestræbelse på hegemoni og fiksering af mening (Laclau & Mouffe, 2002: 13).

2.3.1.2 Diskurs og det diskursive felt

Diskurser omfatter med Laclau alle sociale praksisser og relationer, og der skelnes ikke mellem 

sproglige og ikke-sproglige objekter. Diskurser er ikke begrænsede til mentale fænomener, men er de 

offentligt tilgængelige og grundlæggende ufuldstændige betydningsrammer, der gør det muligt at 

praktisere det sociale liv. De kan beskrives som ’verdener’ af relaterede objekter og praksisser, der 

former sociale aktørers identiteter ved at lade dem træde frem på bestemte måder. Diskurser er altid 

åbne med delvise fikseringer af social mening, som tilstræber at skabe orden og nødvendighed i et

meningsfelt. De er afhængige af og konstitueres af et diskursivt ydre, det diskursive felt, for at trække 

forskellige betydningselementer ind i diskursen. Grundet strukturens åbenhed vil der altid være et 

overskud af mening, som undslipper fikseringsforsøgene (Laclau & Mouffe, 2002: 24–25). Diskurser 

er samtidig relationelle strukturer, som afhænger af deres relation og differentiering fra andre diskur-

ser. Disse andre diskurser og overskuddet af mening udgør det diskursive felt. Det diskursive felt er 

således alle de mulige meningstilskrivelser, som tegn i bredeste forstand har eller har haft i andre 

diskurser. I meningsdannelsesprocesser vil sociale aktører således forsøge at trække på elementer fra 

andre diskurser, fra det diskursive felt, ind i en given diskurs, for at forsøge at forskyde betydningen af 

en bestemt social handling eller praksis. Diskursteorien har fokus på diskursive kampe og konflikter i 

deres tilstræbelse på at opnå hegemoni, da diskursernes åbne struktur betyder, at der altid er mulig-

hed for fremtidige kampe om en ny fiksering af mening (Laclau & Mouffe, 2002: 24).
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2.3.1.3 Artikulation

Artikulation er et centralt begreb i diskursteorien, som analysestrategisk gør det muligt at iagttage 

meningsdannelsesprocessen (Laclau & Mouffe, 2002: 63–64). Artikulation er enhver praksis, der 

etablerer en relation mellem elementer, således at deres identitet gensidigt modificeres som et resultat 

af den artikulatoriske praksis og omdannes til momenter i en diskurs (Howarth, 2000: 7; Laclau & 

Mouffe, 2002: 52). Etableringen af en diskursiv struktur kan altså betegnes som en artikulatorisk 

praksis, som konstituerer og organiserer sociale relationer ved at trække bestemte elementer fra det 

diskursive felt ind i en given diskurs. Mening etableres således, når et element sættes i relation til 

andre elementer, og det er denne proces, som artikulation er et begreb for. Artikulationer er kontin-

gente interventioner, som hele tiden griber ind i og former betydningsstrukturerne på uforudsete 

måder enten ved reproduktion eller forandring ( Jørgensen & Phillips, 1999: 40). Det interessante 

bliver med diskursanalysen derfor at iagttage, hvordan konkrete artikulationer enten reproducerer, 

udfordrer eller omformer en diskurs. Den artikulatoriske praksis bliver iagttagelig gennem konstruk-

tionen af knudepunkter og ækvivalenskæder i diskursen, som jeg uddyber nedenfor.

2.3.1.4 Nodalpunkt, flydende betegner og tomt udtryk

Fiksering af mening forekommer, når momenter relateres til et privilegeret tegn i diskursen – et 

nodalpunkt. Nodalpunktet er det moment, der gøres til ovennævnte knudepunkt i en diskurs, som 

øvrige momenter samler sig omkring i en ækvivalenskæde for at tillægge nodalpunktet mening. 

Nodalpunktet virker således som et krystalliseringspunkt i diskursen og som en entydighed af 

meningsfikseringen. En ækvivalenskæde får funktion af en samlet betydningskæde, der sætter ram-

merne for diskursen i kraft af sin differentiering fra andre diskurser. Ækvivalenskæden skaber en 

fælles entydighed, der kan referere til nodalpunktet på en bestemt måde. Modbegrebet til ækvivalens-

kæden er således differenskæden, som har lige stor vægt i relation til meningsskabelsen, da diskursens 

ramme eller grænse defineres forholdsmæssigt til det, den er different fra (Andersen,1999: 95–96).

Et nodalpunkt kan udvikle sig til en flydende betegner, når konkurrerende diskurser i diskursive 

kampe søger at indholdsudfylde et moment på hver deres måde. En flydende betegner er altså et 

nodalpunkt, som konkurrerende diskurser søger at tillægge mening ( Jørgensen & Phillips, 1999: 38; 

Laclau & Mouffe, 2002: 24). Når en flydende betegner løbende tilskrives flere og flere momenter, 

tømmes det gradvist for mening og bliver i sidste ende til et tomt udtryk. Hvis der relateres tilstrække-

lig mange differentierede momenter til en betegner vil entydigheden potentielt opløses, hvorved

det forvandles til et tomt udtryk (Dreyer Hansen, 2005: 187). Laclau benytter begrebet for at 
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forklare, hvordan idéen om det universelle fungerer som en evig  tilstræbelse i samfundet igennem 

produktionen af tomme betegnere. ”Politics is possible because the constitutive impossibility of society 

can only represent itself through the production of empty signifiers.” (Laclau, 1996: 44) Artikulationen af 

en diskurs kan derfor kun foregå omkring en tom betegner, der fungerer som et nodal punkt. Det 

tomme bliver således en essentiel kvalitet ved nodalpunktet og forudsætningen for dens hegemoniske 

succes (Howarth, 2000: 9).

2.3.1.5 Subjekt, subjektpositioner og overdetermination

Subjektet er med diskursteorien observerbar gennem de subjektpositioner, som subjektet optræder i 

gennem en diskurs. En diskurs kan indeholde en række subjektpositioner, som subjektet stilles til 

rådighed for at træde frem på bestemte måder. Hos Laclau er subjekter, det samme som subjektposi-

tioner, da der ikke findes noget uden for det diskursive ( Jørgensen & Phillips, 1999: 53). Subjektet 

foretager sin identitetsdannelse gennem diskursers interpellation og videre gennem subjektets 

anknytning til denne interpellation. Subjektpositioner bidrager således  analysestrategisk til at følge 

subjektets spor i diskursen og til at spore de diskursive kampe, der måtte opstå subjektpositioner 

imellem om at tillægge mening. Diskursen producerer gennem politiske kampe og processer bestemte 

subjektpositioner, som sociale aktører kan relatere til og træde frem igennem. Det er således gennem 

diskurser og subjektpositioner, at sociale aktører foretager deres identitetsdannelse. Diskurser udpe-

ger altid positioner, som subjekter kan indtage, og til disse positioner knytter der sig krav, forventnin-

ger og konventioner i forhold til subjektets sociale handlinger og opførsel ( Jørgensen & Phillips, 

1999: 54). Diskursteorien betragter således individet som determineret af diskurser, og forskellige 

diskurser kan tilbyde subjektet forskellige og eventuelt modstridende positioner. I tilfælde af, at et 

subjekt tilbydes modstridende positioner, risikerer det at blive overdetermineret (Laclau & Mouffe, 

2002: 73–74). Diskurser kan derfor anses som rammer, der begrænser og muliggør, at subjektet kan 

handle og konstituere sig på forskellige måder ( Jørgensen & Phillips, 1999: 27).

2.3.1.6 Hegemoni og magt

Hegemoni forstås som situationer, hvor en specifik meningssammenhæng fremstår som den eneste 

mulige – en mening, der er blevet selvfølgelig, og som ikke længere er genstand for diskursive kampe 

(Andersen, 1999: 97–98).  ”Som Laclau metaforisk skriver, er hegemoni ”det samme som at skrive i 

vand. Det er noget, der er umuligt, ustabilt og sårbart, men alligevel noget man til en vis grad kan opnå.” 

(Andersen, 1999: 97) Hegemoni opnås ved, at en partikulær udlægning kommer til at fremstå som 

universel. Hegemoni er dog en umulighed på grund af diskursers blot midlertidige lukning. Da 
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diskurser per definition er åbne, kontingente og ordenskabende strukturer, vil der altid være en 

potentiel kamp om mening, der vil kunne udfolde sig og forstyrre den tilsyneladende hegemoni. 

Formålet med diskursive kampe er imidlertid at forsøge at skabe hegemoni, som om det var muligt, 

så en version eller meningssammenhæng kommer til at fremstå som den eneste gyldige. Med andre 

ord forsøge at udlægge en partikulær mening som universel. ”I have defined ”hegemony” in my work as 

the type of political relation by which a particularity assumes the representation of an (impossible) 

universality entirely incommensurable with it” (Laclau, 2001: 5) Denne kontinuerlige proces, som 

Laclau betegner som hegemoniske operationer (Laclau, 2001: 9), er kun mulige, fordi de aldrig helt 

lykkes og det hegemoniske spil om og spændingen i relationen mellem partikularitet som universali-

tet er det, vi kalder politik og er så at sige konstitutiv for demokrati. Ifølge Laclau går vejen fra 

politiske konflikter til etableringen af selvfølgeligheder gennem hegemoniske interventioner ”hvor 

alternative virkelighedsopfattelser undertrykkes, og én bestemt opfattelse af verden står tilbage som den 

naturlige” ( Jørgensen & Phillips, 1999: 48). 

Det er i spændingen mellem Laclaus begreber om hegemoni og politik, at magt skal forstås. Magt 

forstås med Laclau ikke som noget, nogen er i besiddelse af eller kan udøve over andre. ”Magt henvi-

ser (..) til den principielle udelukkelse af andre muligheder i den konkrete konstruktion af en bestemt 

orden.” ( Jørgensen & Phillips, 1999: 60) Magten er produktiv og et udtryk for sociale processer og 

deres meningsfuldhed, og for hvordan de kan optræde på bestemte måder for os. Magten er samtidig 

tosidet, idet den på den ene side producerer de selvfølgeligheder vi kender, men på den anden side 

ekskluderer og antagoniserer andre meningssammenhænge, som kunne være mulige på grund af det 

sociales kontingens (Laclau & Mouffe, 2002: 90).

2.3.1.7 Antagonismer og agonismer

Diskurser og de identiteter, der produceres igennem dem, er politiske og fordrer magt og konstruk-

tionen af antagonismer. Diskurser og identiteter er altid følsomme og sårbare overfor de kræfter, som 

ekskluderes i den politiske proces, da de repræsenterer diskursens grænse og dermed dens hegemoni-

ske umulighed. Dermed bliver konstruktionen af sociale antagonismer endnu et væsentligt begreb i 

analysestrategien, da det muliggør iagttagelsen af diskursens grænse og struktur. ”Antagonisms are thus 

evidence of the frontiers of a social formation.” (Howarth, 2000: 9) Mere konkret er antagonismer 

diskursteoriens begreb for konflikter. ”En antagonistisk relation er en relation mellem to poler, hvor 

tilstedeværelsen af den ene forhindrer den anden i at blive, hvad den er, forhindrer den i ’at opnå fuld 

objektivitet’.” (Laclau & Mouffe, 2002: 25) Antagonismer opstår fx, når forskellige diskurser forhin-



16

drer hinanden i at tillægge betegnere mening og dermed støder sammen i diskursive kampe. Det kan 

komme til udtryk ved, at subjektet tilbydes modstridende og konfliktende positioner, som forhindrer 

hinandens identitet. ( Jørgensen, 1999: 64; Laclau & Mouffe, 2002: 26) 

Begrebet om agonisme har fyldt væsentligt mere hos Mouffe end hos Laclau, og det har faktisk ikke 

været muligt at finde en definition i Laclaus eget materiale, som denne afhandling primært er baseret 

på. Agonismebegrebet er dog interessant, fordi det muliggør iagttagelsen af konkurrerende diskurser 

og deres meningstillæggelse. Det kan påvise konkurrerende relationer, som støder sammen i kampe, 

men som dog ikke udelukker hinanden definitivt (Laclau & Mouffe, 2002: 263). Agonismebegrebet 

vil i analysen blive benyttet til at belyse forskellige diskursers konkurrerende meningstilskrivelse og 

dets indflydelse på velfærdsledelse.

2.3.1.8 Myter

Laclau præsenterer begreberne om myter og social forestillingsverden for at beskrive nye identifikati-

onsformer. Myter er de nye repræsentationsrum, der forsøger at dække over dislokationer. Hvis myter 

har held med at dække over sociale dislokationer og indarbejde et større spektrum af sociale krav, 

bliver de omdannet til forestillingsverdner. En kollektiv social forestillingsverden defineres således 

som en horisont eller absolut grænse, der strukturerer et felt af forståelighed (Howarth, 2005: 161). 

Som tidligere nævnt er flydende betegnere tegn, som investeres med forskelligt indhold af forskellige 

diskurser. Hvis en flydende betegner henviser til en helhed, er der tale om en myte ( Jørgensen & 

Phillips, 1999: 51). Man kan bruge mytebegrebet til at iagttage hvilke myter, der impliceres i diskur-

serne, og hvordan diskurser kæmper om at frembringe netop deres billede af helheden.
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2.3.2 Desperate Governance

I relation til hver analysedel vil jeg trække på tre forklaringstunge begreber som Dorthe Pedersen, 

Ph.D og lektor på Copenhagen Business School, har præsenteret i sit kapitel i ”Genopfindelsen af 

den offentlige sektor – Ledelsesudfordringer i reformernes tegn, 2008”. Det drejer sig om forhand-

lingsspil, re-regulering og desperate governance. Jeg har valgt at lade disse begreber indgå som en 

perspektiverende del af analyserne, fordi de kan bidrage til yderligere at anskueliggøre de spændinger, 

der kan opstå, når forskellige diskurser og styringsmetoder kolliderer eller konkurrerer med hinan-

den. Dette skulle potentielt gerne løfte blikket fra selve diskursanalyserne og perspektivere disses 

resultater til den endelige besvarelse af problemformuleringen. Pedersens begreber beskæftiger sig 

desuden med offentlig styring og ledelse og fungerer på sin vis som en forklaringsmodel, der kan 

perspektivere de resultater, som jeg når frem til gennem diskursanalyserne.

Pedersen tager afsæt i samfundsdiagnosen om governmentality, som er baseret på styring af selvsty-

ring, og som blev udviklet af Michel Foucault. Governmentality er en bred samfundsdiagnose, som 

fokuserer på den moderne stats udvikling og liberalismens idé om det frie individ. Governmental 

styring er både karakteriseret ved, at den rettes mod individers selvstyring, og at styringen forsøges 

struktureret af faktorer uden for individets indflydelse. Der er således installeret en bestemt rationali-

tet i de styringsteknologier4, der kan identificeres i det moderne samfund (Foucault, 2000: 326-327). 

Med afsæt i den governmentale samfundsdiagnose argumenterer Pedersen for, at ledelse har ”fået en 

paradoksal status af på den ene side at være tidens løsen og den afgørende faktor for reformernes succes og 

på den anden side at være selvskabt og betinget” (Pedersen, 2008: 39). Denne dobbelthed mellem 

politikernes reformiver og re-regulering koblet med incitamenter til øget selvstyring på lederniveauet 

”(..) som måske bedst lader sig karakterisere som en ny form for desperate governance (..)”  kendetegner 

ifølge Pedersen velfærdsledelse i dag (Pedersen, 2008: 39).

4 Begrebet styringsteknologi i Foucaultsk forstand dækker over både magt- og selvteknologier og koblingen 
imellem dem (Dahlager: 2006). Magtteknologier er de anordninger, som har til formål at strukturere subjekters 
handlerum ved hjælp af bestemte midler og med særlige mål for øje (Karlsen & Villadsen, 2006: 3-4). Individet 
kan benytte forskellige selvteknologier til at isolere bestemte aspekter ved sig selv som styringsgenstande, 
hvorved det bliver muligt for individet at ændre sig for at opnå en ønsket tilstand (Foucault, 1988: 18). Den 
produktive magt fungerer således i relationen mellem det udefrakommende og fra individet selv.
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2.3.2.1 Reguleret selvstyring og re-regulering

Den generelle trend i styringen af den offentlige sektor tager ifølge Pedersen afsæt i kombinationen af 

regulering og selvstyring, som har udviklet sig og i stigende grad udvikler sig til ”nye typer af 

grænseoverskridende regulering baseret på en lang række styringsteknologier ofte iværksat og drevet af 

delvist fritstående netværks-, kampagne- og evalueringsinstitutioner på såvel transnationalt, nationalt og 

lokalt plan.” (Pedersen, 2008: 33) 

Ønskerne om på den ene side at styre institutioner ud fra standardiserede økonomiske målsætninger 

med specifikke resultat- og effektivitetskrav eksisterer således side om side med ønsket om mere lokal 

styring og en højere grad af autonomi for den enkelte institution i dette tilfælde. Denne dobbelthed 

indfanges i  udtrykket reguleret selvstyring. Ifølge Pedersen er der tale om re-regulering, når vi i disse 

år er vidner til at ”flere nye former for central regulering samt flere (konkurrerende) regelsættere” (Peder-

sen, 2008: 32) manifesterer sig i den tidligere omtalte liste af reformer, herunder kvalitetsreformen. 

På trods af reguleringsiveren opleves paradoksalt fortsat ”idealer om øget autonomi og flere frihedsgra-

der til organisationer på decentralt niveau” (Pedersen, 2008: 33). Man kan kalde det en form for 

modsatrettede reguleringsmultiplikationer, forstået på den måde, at idealer om standardisering og 

regulering stritter imod idealer om flere frihedsgrader, og jo flere der opstår, jo flere vil der komme for 

at stå vagt om og opretholde hver sin pol (kontrol vs frihed).

2.3.2.2 Forhandlingsspil

Ifølge Pedersen findes der tre forskellige typer forhandlingsspil, som tilsammen udgør væsentlige 

karakteristika for desperate governance.

Position

Den første type forhandlingsspil handler om position, at der ikke længere er en hierarkisk fastsat 

position for lederen, hvorfra denne kan træffe de fornødne beslutninger, men at positionen i høj grad 

er noget, som lederen må forhandle sig til og bemægtige sig gennem strategisk kommunikation og 

kontekstuel opbakning. Den centrale pointe er, at magten ikke skal forstås som en magt over som i 

den klassiske politologiske forståelse (Dahl, 1961 i Pedersen, 2008: 40) men i langt højere grad som 

en magt til, der består i at opretholde relationen mellem magt og frihed (Foucault, 2000 i Pedersen, 

2008: 40). ”Hvad der i et moment tolkes som ledelsesmæssigt fremsyn og kreativitet kan i næste udsættes 

for kritisk granskning (for eksempel via evaluering, inspektion eller mediemæssig opmærksomhed) med 

risiko for efterfølgende sanktioner, politiske, retlige, økonomiske eller organisatoriske.” (Pedersen, 2008: 41)
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Synliggørelsen af ledelses- og beslutningsgrundlag

Den anden type forhandlingsspil vedrører synliggørelsen af ledelses- og beslutningsgrundlag. Med det 

stigende antal rationaler og vidensystemer, som ledere må operere under, bliver det ”afgørende for 

ledelsen at kunne afkode, udfordre og udvikle forskellige vidensystemer, dokumentations- og kommuni-

kationsformer med henblik på at validere og selvlegitimere strategiske beslutninger, mål og planer.” 

(Pedersen, 2008: 41) Forhandlingsspillet bliver derfor til et spil om at retfærdiggøre beslutninger og 

placere et ansvar for sine prioriteringer. Dette resulterer i en række ansvarsforskydninger og kan også 

resultere i, at det, der umiddelbart kan virke som en rationel beslutning, senere hen kan vise sig at 

indebære væsentlige utilsigtede konsekvenser for de efterfølgende ’led i kæden’.

Koordination

Den tredje type forhandlingsspil omhandler koordination. I en tid hvor styring går på kryds og tværs 

afkoblet fra forældede hierarkiske systemer, og hvor ledelsespositioner i højere grad ”skabes via 

forhandlede relationer, hvor frihed og ansvar fastlægges via aftalte (og situationelt afklarede) spilleregler, 

frem for ved en forudgiven orden” (Pedersen, 2008: 42) bliver kampen om retten til koordination en 

essentiel faktor for forhandlingsspillet. Ifølge Pedersen bliver koordinationsmagten forudsætningen 

for skabelsen og anerkendelsen af forhandlingspositioner og forhandlingsrelationer med

relevante parter (politikere, medarbejdere, kolleger, brugerer etc.). Med koordinationsmagten 

legitimeres lederen så at sige til at lede i en forhandlingssituation. 

De tre grundlæggende typer forhandlingsspil, udgør således karakteristika for desperate governance. 

Ydermere skal det fremhæves, at ” hvad der i et moment tolkes som er forhandlingsspørgsmål eller endog 

et forhandlingsresultat for eksempel mellem en minister og en direktør eller mellem en direktør og en 

driftsorganisation, kan i næste moment overtrumfes af politisk intervention eller andre former for 

regulering. Og dem der er inkluderet i forhandlingen, kan det næste øjeblik være ekskluderet etc.” (Peder-

sen, 2008: 43) Diagnosen om desperate governance bygger dermed i høj grad på usikkerhed og 

ambivalens. Kompleksiteten mellem regulering og selvstyring indebærer samtidig en høj risiko for 

”uigennemsigtige kæder af kontrol og ansvarstilskrivning” (Pedersen, 2008: 43).

Efter redegørelsen for henholdsvis det videnskabsteoretiske paradigme for afhandlingen samt det 

analysestrategiske begrebsapparat præsenterer jeg i det følgende konstruktionen af det empiriske 

apparat, samt de overvejelser jeg har gjort mig i indsamlingen af empirien.
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5 Dog vil jeg i enkelte tilfælde, hvor det er relevant, udarbejde illustrationer fx over diskursers
dominans og hyppighed i materialet - Bilag A.

2.4 Empiri og afgræsning

Når man som forsker arbejder indenfor det socialkonstruktivistiske felt, er en af de væsentligste 

erkendelser, at man selv er medproducent i den viden, der produceres. Empiriapparatet bliver derfor i 

sig selv en konstruktion, som forskeren påtager sig ansvaret for i relation med den iagttagede gen-

stand. Den metode, man vælger for at iagttage genstanden, får indflydelse på de iagttagelser, forske-

ren kan frembringe. Dermed må man som forsker strategisk gøre sig nogle overvejelser om, hvilken 

type materiale, man ønsker at analysere og være sig bevidst om, at man selv aktivt influerer videnspro-

duktionen gennem de valg, man træffer. 

Man skelner ofte mellem kvantitative og kvalitative metoder for empiriindsamling. Kvantitative 

metoder tilstræber ofte at kode materialet ”som er et foretagende, der typisk er baseret på antagelsen om, 

at data er objektive og robuste...” (Mik Meyer, 2001: 125) Da antagelsen om ’sand viden’ og dermed 

’objektive data’ ikke er forenelig med socialkonstruktivismens bærende idé om kontingens, fravælger 

jeg kvantitative metoder for empiriindsamling.5

I socialkonstruktivistisk forskning er kvalitative metoder langt de mest anvendelige, da disse giver 

forskeren mulighed for at forfølge aktørers iagttagelser på en refleksiv og mere dybdegående måde. 

Der påhviler dog som nævnt forskeren et væsentligt ansvar om at være bevist om sin rolle som 

medproducent i empiri- og analysekonstruktionen. Viden skabes i et fortløbende samspil mellem 

analytikeren og det analyserede materiale. ”En anerkendelse af, at forskning altid er fortolkende, 

betyder, at ingen data kan anskues som uberørte af forskerens konstruktion.” (Mik-Meyer, 2001: 124)

2.4.1 Metodevalg

Det empiriske grundlag baserer sig på tre afgrænsede områder:

1. 49 debatoplæg, som formelle policydokumenter i relation til ledelsesreformen

 

2. regeringens ledelsesreform og dokumenter, som blev udarbejdet forinden af og for regeringen 

3. ledelsespolitikker i sygehussektoren og interviews på henholdsvis Herlev Hospital og Rigshospitalet 

Det empiriske materiale udgøres således hovedsageligt af formelle policydokumenter og semistruktu-

rerede kvalitative interviews, som jeg redegør nærmere for nedenfor.
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2.4.2 Formelle policydokumenter i relation til ledelsesreformen

Jeg har først og fremmest indsamlet de 49 debatoplæg fra centrale aktører til regeringens temamøde 

V om ”Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation”.6 Aktørerne er valgt af regeringen og debatop-

læggene blev offentliggjort via regeringens hjemmeside www.kvalitetsreform.dk og fungerer som et 

afgrænset empirisk materiale. Debatoplæggene er dermed bidrag til regeringen, og målrettet temaet 

om god ledelse i den offentlige sektor på et generelt plan med det mål at opnå indflydelse på de 

ledelsestiltag, regeringen skulle igangsætte med ledelsesreformen som en del af kvalitetsreformen. 

Dernæst har jeg indhentet regeringens publikation ”Bedre velfærd og større arbejdsglæde – regeringens 

strategi for høj kvalitet i den offentlige sektor”, som er den officielle publikation for kvalitetsreformen.7 

I publikationen afgrænser jeg materialet til kun at se på den del af teksten, som vedrører ledelsestiltag 

og udtalelser om god ledelse. Jeg inddrager ligeledes en række faktabilag, som regeringen har fået 

udarbejdet og udsendt til de inviterede oplægsholdere.8 

Ovenstående materiale udgør således den empiri, jeg analyserer i første del af afhandlingen for at 

identificere, hvordan god velfærdsledelse italesættes og meningsudfyldes på tværs af sektorer og 

faglige skel. 

2.4.3 Empiri fra sygehussektoren

Jeg har indsamlet ledelsespolitikker og andre dokumenter om ledelse på Herlev Hospital, Rigshospi-

talet og Region Hovedstaden.9 Dette materiale vil i sammenhæng med tre interview danne det 

empiriske grundlag for tredje analysedel, som vedrører god ledelse i sygehussektoren. Jeg har foreta-

get tre kvalitative og semistrukturerede interview, to af disse med ledere i sygehussektoren og det 

tredje med en udviklings- og ledelseskonsulent. Jeg har valgt at analysere god ledelse i sygehussekto-

ren, da jeg ser denne som havende den højeste faglighed blandt de offentlige service- og velfærdsydel-

ser. Den er karakteriseret ved at beskæftige højt specialiserede medarbejdere, som er underlagt en lang 

række specifikke dokumentations-, procedure- og kvalitetskrav fra politisk side, som berørt i indled-

ningen. At ledere såvel som medarbejdere i sektoren grundlæggende er højtuddannede fagpersoner 

med ansvar for befolkningens sundhed, antager jeg derfor må stille særlige krav til deres ledelse, som 

adskiller sig fra de øvrige velfærdsydelser, som dog ikke bør underkendes for deres professionsfaglig-

hed.

6 Bilag 3: deltagerliste over aktører; Bilag 8-56: debatoplæg
7 Bilag 77
8 Bilag 5-7
9 Bilag 66–70
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Jeg har været på to forskellige hospitaler nemlig Rigshospitalet og Herlev Hospital, som begge er en 

del af den nyetablerede Region Hovedstaden. Jeg har interviewet følgende personer som led i empiri-

indsamlingen:

Rigshospitalet, udviklingsafdelingen

– udviklings- og ledelseskonsulent Charlotte Busch10

Herlev Hospital, Medicinsk Hæmatologisk afdeling

– ledende overlæge Bjarne Anker Jensen11

– ledende oversygeplejerske Susanne Dansholm12

Først og fremmest er det nævneværdigt, at de to hospitaler administrativt og organisatorisk tilhører 

den samme region, og dermed er underlagt de samme krav fra centralt hold i Region Hovedstaden. 

Eftersom jeg indledte min empiriindsamling i forsommeren 2008, har det været en stor udfordring at 

opnå positive tilsagn på interview i sundhedsvæsenet. Fra april til juni 2008 oplevede Danmark den 

hidtidige største og længste konflikt for medlemmer af Sundhedskartellet på over otte ugers strejke13, 

som har ramt sundhedsvæsenet hårdt i form af blandt andet længere ventelister og dermed overbe-

byrdede medarbejdere. Mine forespørgsler har derfor været mødt med utallige afvisninger, som 

beklageligvis har haft indflydelse på det samlede interviewmateriale. Jeg ønskede oprindeligt at tale 

med minimum fem ledere, men måtte løse problemet ved at udføre grundigere og længere interviews 

med de respondenter, jeg fik adgang til.

Uviklings- og ledelseskonsulent Charlotte Busch (CB) på Rigshospitalet blev valgt, da hun som 

konsulent på Danmarks største og mest specialiserede hospital dagligt har en stor kontaktflade med 

ledere på alle niveauer på Rigshospitalet. Hun er desuden konsulenten med den højeste anciennitet i 

afdelingen på otte år og har årligt kontakt med ca. 50 % af alle ledere på hospitalet. Dette interview 

kan derfor karakteriseres som et ekspertinterview, idet hun kunne bidrage med kvalificerede udtalel-

ser om Rigshospitalets ledere, deres udfordringer og syn på god ledelse. 

10 Bilag 64 – interview den 26. maj 2008
11 Bilag 62 – interview den 9. juni 2008
12 Bilag 63 – interview den 11. juni 2008
13 Nissen-Petersen, Sigurd ”Den længste strejke” Sygeplejersken nr. 12/2008
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CB varetager desuden en stor del af undervisningen på Rigshospitalets interne lederuddannelser, og 

kunne dermed give indsigt i de temaer, som behandles på ledernes efteruddannelser. Interviewet har 

derfor primært fungeret som et ekspert og pilotinterview, hvor jeg har haft anledning til at afprøve 

nogle af de teser, jeg havde om ledelse i sygehussektoren inden mødet med de to ledere på Herlev 

Hospital. 

Lederne på Herlev Hospital blev udvalgt, fordi de sammen udgør afdelingsledelsen for Hæmatolo-

gisk Medicinsk afdeling, som er en relativt stor og højtspecialiseret enhed med over 160 medarbej-

dere fra mange forskellige faggrupper og udgør det første ledelsesniveau under hospitalets direktion. 

De har begge over tyve års erfaring i sygehussektoren, og har over ti års ledelseserfaring på et lavere 

niveau. Deres nuværende funktion som afdelingsledelse er relativt ny, oversygeplejersken med et år og 

overlægen ca. tre år i nuværende funktion. Dette ser jeg som en styrke, idet de i kraft af deres nye 

funktion stadig må opleve de krav, der stilles til deres ledelse, som relativt nye og dermed aktivt gøre 

sig en del tanker omkring dem.

Hæmatologisk Medicinsk afdeling er opdelt i adskillelige underafdelinger, som hver har sin ledelse 

bestående af henholdsvis en afdelingssygeplejerske og en afdelingslæge. Interviewpersonerne har 

derfor samtidig den styrke, at de dels er placeret på et niveau med direkte kontakt til direktionen, de 

leder ledere og medarbejdere og har det direkte ansvar for hele Medicinsk Hæmatologisk afdeling. 

Derudover gør det faktum, at de udgør en delt ledelse baseret på deres oprindelige faglighed som 

henholdsvis læge og sygeplejerske, samt at de begge har gennemført efteruddannelse og kurser 

indenfor tværfaglig ledelse, at de kan komme med kvalificerede udtalelser om ledelse i sygehussekto-

ren baseret på egne erfaringer og udfordringer.

Eftersom jeg har valgt semistrukturerede og åbne interview som interviewmetode (Kvale, 1997: 127), 

har jeg i forbindelse med disse udarbejdet en spørgeguide14, som har fungeret som retningssættende 

for interviewene. Jeg har taget udgangspunkt i den samme spørgeguide, som bestod af spørgsmål 

relateret til de overordnede temaer, jeg ønskede at få belyst. Temaerne tog udgangspunkt i problem-

formuleringens sigte om at opnå indsigt i de diskurser, som lederne omtaler god ledelse indenfor 

samt disses indflydelse på lederrollen og handlerummet. Herunder hørte de centrale udfordringer, 

der består i sygehusledelse, samt de vilkår de opererer under. Sidst ønskede jeg at opnå indsigt i de 

nyeste ledelsestiltag, der var igangsat både centralt og lokalt, for at tegne et billede af, hvordan ledelse 

fungerer i praksis i dag. Under interviewene lagde jeg dog stor vægt på at opnå en dybdegående 

14 bilag 78
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indsigt i de udfordringer, som lederne oplever, samt en nuanceret tilgang til begrebet god ledelse i 

sygehusvæsenet og forholdet mellem de forskellige organisatoriske lag. Derfor var spørgsmålene 

formuleret på en  måde som opfordrede til længere svar, og jeg tilstræbte løbende at forfølge sporene, 

som interviewpersonerne lagde ud med. Interviewene havde alle en varighed på ca. 1,5 time. Jeg har 

valgt at transskribere alle interviewene, da jeg har valgt en poststrukturalistisk og diskursteoretisk 

analysestrategi, som tillægger sproget en konstituerende kraft. Derfor anså jeg det for nødvendigt at 

forholde mig tekstnært til interviewene, samtidig med at jeg bedre kunne overskue de udtalelser og 

den sammenhæng, de fremkom under.

2.4.4 Begrebsanvendelse – velfærdsledelse og offentlig ledelse

Begrebet velfærdsledelse er relativt nyt og i allerhøjeste grad under udvikling, og dækker til dels over 

det sædvanligt anvendte offentlig ledelse.15 ”Og netop ved at tale om velfærdsledelse og ikke blot om 

offentlig ledelse understreges det (sic.) at problematikken ikke kun er ledelse i en politisk og offentlig retlig 

kontekst, men at ledelse udspiller sig i sammenhæng med produktion af velfærd og i udfoldelsen af en 

mangfoldighed af velfærdsværdier som fx uddannelse, omsorg, integration, sygdomsbehandling og 

videnskab.” (Andersen i Sløk & Villadsen, 2008: 33) Dertil skal tilføjes, at velfærdsydelser med 

udliciteringer, offentlig-privat partnerskaber og privatiseringer ikke længere kun er forbeholdt staten. 

For at undgå forvirring er det vigtigt at klargøre, at jeg bruger begrebet velfærdsledelse, men at det er 

begrebet offentlig ledelse, der fortsat optræder i det empiriske materiale, og som derfor vil optræde i 

citater og eksempler. Den konkrete brug af begrebet vil derfor bero på en konkret vurdering i hvert tilfælde.

15 Offentlig ledelse - 2.980.000; Velfærdsledelse - 930 resultater på Google web søgemaskine pr. 13.12.2008
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2.5 Analysestrategisk overblik

Efter at have redegjort for de analysestrategiske overvejelser omkring konstruktionen af begrebs- og 

empiriapparatet skitserer jeg nedenfor, hvordan samspillet mellem begreber og empiri konditionerer 

den afhandlingens analyse. Modellen har til formål at overskueliggøre den refleksive proces, som 

analysen bliver et produkt af og vejen til besvarelsen af problemformuleringen.

teoretisk perspektiv
poststrukturalistisk 
inspiration
primær: diskursteoretisk 
analyse: Ernesto Laclau
sekundær: Dorthe Pedersen

konditionering
primære begreber: diskurs, 
nodalpunkt,artikulation, 
roller, ækvivalens
sekundære begreber: 
forhandlingsspil, reregulering,
desperate governance

genstand &
iagttagelsespunkt
italesættelsen af ’god
ledelse’ i 49 debatoplæg,
ledelsesreform,
ledelsespolitikker og
interview med ledere i
sygehussektor

konstruktion af genstand

specificering af iagttagelsespunkt

konstruktion af kriterier for valide argumenter

specificering af regler for iagttagelse

problemformulering
hvordan producerer
kommunikationen om god 
velfærdsledelse materialiseret i 
debatoplæg, ledelsesreform og 
ledelsespolitikker divergerende 
betingelser for velfærdsledere 
med henblik på sygehussektoren?

ANALYSE

figur 2

Egen tilvirkning med inspiration fra Niels Åkerstrøm Andersen (Andersen, 1999: 183)

Med udgangspunkt i ovenstående model redegør jeg kort for, hvordan jeg anvender begreberne 

praktisk i de forskellige kapitler og analysedele.
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Kapitel 3 - Moderniseringen af den offentlige sektor

Jeg indleder afhandlingens analyser med en introduktion af regeringens motivation for en kvalitetsre-

form og forklarer, hvordan regeringen argumenterede for, at ledelse skulle indgå som et centralt 

indsatsområde. Her inddrager jeg Laclaus mytebegreb for at forklare, hvordan god ledelse blev 

anvendt af regeringen til at legitimere en særlig indsats på ledelsesområdet i den offentlige sektor.

Kapitel 4 - Analyse af debatoplæggenes artikulation af god ledelse

I første analysedel analyserer jeg, hvordan debatoplæggene italesætter begrebet god ledelse igennem 

en særlig artikulatorisk praksis, der manifesterer sig ved at knytte god ledelse som betegner til bestem-

te momenter i ækvivalenskæder indenfor bestemte diskurser. Jeg analyserer, hvordan diskurserne 

producerer forskellige roller for offentlige ledere og positionerer dem i forhold til andre sociale 

aktører. Derudover analyserer jeg de diskursive kampe, der opstår om at tillægge god ledelse mening, 

og hvordan visse diskurser forekommer mere dominerende end andre. De centrale begreber jeg

iagttager empirien med og strukturerer analysen efter er derfor diskurs, nodalpunkt, ækvivalenskæde 

og rolle.

Kapitel 5 - Analyse af ledelsesreformen

I anden analysedel iagttager jeg, hvordan regeringen med ledelsesreformen henholdsvis inkluderer og 

ekskluderer bestemte meningssammenhænge og tematikker fra debatoplæggene i et forsøg på at 

reproducere, forskyde eller hegemonisere ledelsens betydning med konsekvenser for ledelse.

Kapitel 6 - Divergerende betingelser for ledelse i sygehussektoren

I tredje analysedel analyserer jeg Region Hovedstadens og Herlev Hospitals ledelsespolitikker samt 

interviewene og anvender de samme begreber som i kapitel 4 for at iagttage, hvordan god ledelse 

italesættes i sygehussektoren.

Kapitel 7 - Diskussion

I fjerde analysedel sammenholder og diskuterer jeg iagttagelserne fra de tre foregående analysedele.

I relation til hver analysedel vil jeg som tidligere redegjort for inddrage Pedersens begreber om 

desperate governance, forhandlingsspil samt re-regulering alt efter deres relevans i forhold til perspek-

tiveringerne af diskursanalysernes resultater.

I det følgende kapitel 3 introducerer jeg således analysekapitlerne med regeringens motivation og 

argumentation for en ledelsesreform.
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3. Moderniseringen af den offentlige sektor

Inden jeg for alvor tager fat på diskursanalyserne, anser jeg det for relevant at indsætte kvalitetsrefor-

men i en historisk kontekst, der kan bidrage til at anskueliggøre opkomsten af reformen samt dens 

temaer og prioriteringer. Derudover vil dette afsnit skabe en forståelse for regeringens ønske om en 

styrket indsats på ledelsesfeltet med ledelsesreformen.

Den siddende regering gennem de seneste syv år med statsminister Anders Fogh Rasmussen ved roret 

har gennemført en række af reformer i sin bestræbelse på at modernisere den offentlige sektor. ”En 

reform kan karakteriseres ved, at der sker bevidste forandringer i strukturer og processer af offentlige 

organisationer med det formål at få dem til at præstere (på forskellige måder) bedre”. (Pedersen, 2008: 

11) Blandt andre kan nævnes gymnasiereformen, politireformen, velfærdsreformen, globaliseringsre-

formen etc. Den mest omfattende reform har været strukturreformen, som omdannede 271 kommu-

ner og 13 amter til 98 nye storkommuner og fem nye regioner og trådte i kraft den 1. januar 2007 

(Pedersen, 2008: 11–12).  Dermed blev der skabt nye strukturer og organiseringsformer, som fortsat 

stiller væsentlige krav til både ledere og medarbejdere om at håndtere nye forandringer. 

Blot et halvt år efter strukturreformen lancerede regeringen således i august 2007 kvalitetsreformen 

med det erklærede mål at højne kvaliteten i den offentlige service (bilag 77: 4). Regeringen anså det 

for nødvendigt med en kvalitetsreform, fordi den offentlige sektor blandt andet står overfor ”en stor 

rekrutteringsmæssig udfordring”. Den demografiske udvikling indebærer, at arbejdsstyrken ikke 

længere vil vokse, og mange af de ansatte i den offentlige sektor er på vej på pension. Samtidig vil 

behovet for velfærdsydelser blive forstærket med et overtal af ældre. Nyt personale skal komme fra 

mindre årgange i konkurrence med den private sektor. Efterspørgslen efter velfærdsydelser vil fort-

sætte med at stige i takt med, at velstanden i samfundet stiger. (bilag 77) Regeringen ønskede således 

at bringe fokus på kvaliteten af velfærdsydelserne i et håb om at matche stigende fremtidige behov til 

en offentlig sektor med færre personalemæssige ressourcer.

I forbindelse med kvalitetsreformen opererede regeringen med et trefoldigt kvalitetsbegreb, der 

skulle konkretisere indsatsområderne; den brugeroplevede kvalitet, den organisatoriske kvalitet samt 

den faglige kvalitet. ”God faglig kvalitet betyder, at serviceydelsen lever op til høje faglige standarder. 

Den oplevede kvalitet fokuserer på brugernes oplevelse af serviceydelsen, fx om brugeren føler sig godt 

informeret og inddraget. Og i øvrigt behandlet respektfuldt. Den oplevede kvalitet kan fx måles i         
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brugertilfredshedsundersøgelser. Organisatorisk kvalitet handler om god tilrettelæggelse af arbejdet, om 

ledelse, medarbejdere, organisationsformer mv. God kvalitet forudsætter, at alle tre dimensioner af 

kvalitet er i orden.” (bilag 77: 8) Med denne præcisering bliver det tydeligt at kvalitetsreformens sigte 

er bredt og pålægger den offentlige sektor som helhed atter nye omstillingskrav.

Arbejdet med kvalitetsreformen blev inddelt i fem temamøder, som hver især skulle bidrage med 

initiativer på afgrænsede områder relateret til de tre kvalitetsdimensioner. Temamøderne tog ud-

gangspunkt i følgende overskrifter og underspørgsmål:

I.  Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar 

Hvordan kan brugerne bedre inddrages i udviklingen af velfærdsydelser, og hvordan 

udvides og synliggøres fritvalgsordningen til gavn for kvaliteten?

II.  Sammenhængende service med respekt for borgerne 

Hvordan skabes der bedre sammenhæng i velfærdsydelserne, og hvordan lettes 

adgangen til det offentlige?

III.  Klare mål og ansvar for resultaterne 

Hvordan øges organisationers, lederes og medarbejderes ansvarlighed for de 

resultater, de leverer, gennem klarere mål?

IV.    Nytænkning og konkurrence 

Hvordan øges nytænkningen og innovationen i den offentlige sektor gennem øget 

konkurrence?

V.  Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation 

Hvordan forbedrer man ledelse i den offentlige sektor til gavn for medarbejdere og brugere?

Temamøde V resulterede således i den ledelsesreform, som afhandlingen tager afsæt i for at komme 

fænomenet velfærdsledelse nærmere. I forbindelse med kvalitetsreformens temamøde V, udsendte 

regeringen et indledende debatoplæg (bilag 1) samt faktabilag udarbejdet af sekretariatet for mini-

sterudvalget vedrørende kvalitetsreformen (bilag 5-7) til de parter, som efterfølgende selv skulle 

bidrage med debatoplæg til temamødet. 



29

I regeringens debatoplæg og faktabilag blev en række centrale problematikker belyst og beskrevet på 

baggrund af interne undersøgelser i den offentlige sektor. Regeringen fokuserede således på helt 

særlige problematikker og fremsatte, at god ledelse skulle bidrage til at udbedre dem.

Regeringen indledte sit debatoplæg med at fastslå, at ledelse har en afgørende betydning for kvalite-

ten i offentlige velfærdsydelser. Derfor kræver et kvalitetsløft samtidig et løft på ledelsesfeltet. Således 

skrev regeringen at ”en god arbejdsplads (...) skabes først og fremmest af en god ledelse” (bilag 1). 

God ledelse blev af regeringen gjort til ansvarshavende i forhold til at skabe god kvalitet og udtalte 

videre ”Der er mange eksempler på, at god eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig 

arbejdsplads fungerer og yder god service eller ej. Det er vigtigt med en professionel ledelse, der løfter sit 

ledelsesansvar, sætter mål for arbejdet og følger op for at sikre gode arbejdsforhold for medarbejderne og 

høj kvalitet for borgerne.” (bilag 1) Regeringen skrev i debatoplægget entydigt at ” kvaliteten i den 

offentlige service afhænger i høj grad af ledelse.” (bilag 1: 3) Regeringen slog dermed fast, at en øget 

indsats på ledelsesfeltet vil skabe mere kvalitet i den offentlige sektor. Jeg giver nedenfor en kort 

gennemgang af regeringens argumentation for at fokusere på en styrket ledelsesindsats.

3.1 Centrale problematikker

Rekruttering og fastholdelse

I faktabilaget om udviklingen i arbejdsstyrken (bilag 5) fremsættes det, at den demografiske udvikling 

i arbejdsstyrken med mindre unge årgange sammenlignet med de store efterkrigsårgange, som er på 

vej på pension, stiller store udfordringer for den offentlige sektor med hensyn til evnen til at sikre den 

nødvendige arbejdskraft til opretholdelsen og udviklingen af velfærdsstaten. Faktabilaget fremhæver 

”Den demografiske udvikling kan således reducere den strukturelle beskæftigelse med 185-190.000 

personer fra 2005 til 2040” (bilag 5). Faktabilaget udtrykker dog, at der allerede er igangsat initiativer 

med blandt andet velfærdsaftalen til at imødekomme udfordringerne. Velfærdsaftalen er primært 

fokuseret på strukturelle reformer som fx ændring i pensions- og efterlønsalderen. 

I regeringens debatoplæg blev der imidlertid fremsat yderligere forslag til at fremme rekrutteringen 

og fastholdelsen af kvalificerede medarbejdere, og denne opgave blev tilskrevet offentlige ledere med 

følgende udtalelse ”En kompetent ledelse er afgørende for at tiltrække og fastholde dygtige medarbej-

dere.” (bilag 1) Den primære opgave for ledere blev dermed artikuleret som evnen til fortsat at 

rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere gennem god ledelse.
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Forandringshåndtering

1. januar 2007 fik Danmark som nævnt et nyt landkort med 98 nye kommuner og fem nye regioner 

og med dem fulgte en række omstruktureringer af organisatorisk og opgavemæssig art. Det stiller en 

række nye krav til offentlige ledere om at håndtere forandringer og i debatoplægget fremsatte regerin-

gen, at der i strukturreformen blev ”etableret nye organisations- og styreformer, som påvirker den 

daglige ledelsesopgave og de relationer, som lederne indgår i.” (bilag 1: 3) I faktabilaget om professiona-

lisering af ledelse (bilag 7) fremgår det, at en undersøgelse blandt offentlige ledere udarbejdet af 

Personalestyrelsen viser, at ledernes største udfordring på tværs af sektorerne børn, ældre og sundhed 

er håndteringen af forandringer.

Kompetenceudvikling

Ifølge regeringen skal den offentlige sektor også blive bedre til at kompetenceudvikle sine medarbej-

dere. ”Der er tradition for en løbende kompetenceudvikling i den offentlige sektor. (..) På nogle områder 

anvendes medarbejdernes kompetencer ikke godt nok.” (bilag 1: 2) Dels fordi en bedre kompetenceud-

nyttelse og –udvikling vil kunne bruges aktivt i en bedre og mere hensigtsmæssigt opgaveløsning, dels 

fordi det potentielt kan bidrage til at fastholde medarbejderne i konkurrencen med det private 

arbejdsmarkeds generelt højere lønninger. Som led i rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen frem-

satte regeringen, at udviklingen og udnyttelsen af medarbejdernes kompetencer kan og skal forbed-

res. Det påhviler lederne at sikre, at medarbejdernes kompetencer udnyttes tilstrækkeligt for at 

bibeholde og udvikle fagligheden som centralt omdrejningspunkt for kvaliteten i velfærdsydelserne.

Med de ovenfor skitserede problematikker, som omfatter 1. rekruttering og fastholdelse, 2. foran-

dringshåndtering og 3. kompetenceudvikling, som regeringen fremhævede i sit oplæg til arbejdet 

med ledelsesreformen, søgte regeringen at sætte dagsordenen for de tematikker, der skulle behandles 

på temamøde V. Helt centralt i forhold til disse tematikker er det at fremhæve, at regeringen tillægger 

ledelsen et væsentligt og selvstændigt ansvar i forhold til at løse dem. Udfordringerne og problemer-

ne, som den offentlige sektor generelt står overfor i disse år, bliver med ledelsesreformen til et ledel-

sesmæssigt problem, og der måtte derfor fra regeringens synspunkt igangsættes initiativer for at 

forbedre netop ledelse i den offentlige sektor.

3.2 Delkonklusion – Myten om den kvalitetsskabende leder

Ifølge Laclau er der tale om myter, når et fænomen bruges til at dække over sociale krav og strukturere 

et felt af forståelighed (Howarth, 2005: 161) eller når en flydende betegner henviser til en helhed 

( Jørgensen & Phillips, 1999: 51). I den optik benytter regeringen ledelse til at skabe en myte om, at 
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god ledelse har et afgørende ansvar for kvaliteten i den offentlige sektor og i forhold til at løse den 

offentlige sektors væsentligste problemer i form af evnen til at sikre rekrutteringen og fastholdelsen af 

kvalificerede medarbejdere, evnen til at håndtere forandringer succesfuldt og evnen til at kompeten-

ceudvikle medarbejdere.

Myten omhandler altså, at regeringen benytter ledelse til at placere et ansvar. Samtidig benyttes 

ledelse til at udfylde de tomrum, der viser sig i form af problematikkerne. Med afsæt i denne myte-

dannelse, opfordrede regeringen de inviterede aktører til at komme med deres syn på, hvad der 

kendetegner god ledelse, og hvordan god ledelse kan forbedres i den offentlige sektor. Den følgende 

analyse af debatoplæggene skal dermed bidrage til at anskueliggøre de ’filling strategies’, som forskel-

lige diskurser benytter sig af for at skabe mening omkring og indholdsudfylde begrebet og praksissen 

god velfærdledelse.

Med afsæt i redegørelsen for regeringens erklærede indsats på ledelsesfeltet, vil jeg i det følgende 

kapitel 4 tage fat på den første diskursanalyse af de inviterede aktørers italesættelser af begrebet 

god ledelse.
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16 Bilag 3 – deltagerliste over inviterede aktører 

4. Analyse af debatoplæggenes artikulation  
af god ledelse

I dette kapitel analyserer jeg, hvordan de inviterede oplægsholdere til regeringens temamøde V 

”Ledelse, motivation og medarbejderinddragelse” artikulerede god ledelse i deres debatoplæg igen-

nem differentierede diskurser. Eftersom oplægsskribenterne repræsenterer et bredt udvalg af interes-

senter for store dele af samfundet16, vil analysen give et kvalificeret indblik i de diskurser, der er 

herskende i samfundet, både internt i den offentlige sektor og eksternt i kraft af interessenter fra den 

private sektor, eksperter etc., som strukturerer meningsfeltet omkring god velfærdsledelse.

Den artikulatoriske praksis, som debatoplæggene var et udtryk for, trak på en række differentierede 

diskurser, som konkurrerede om at tillægge god ledelse mening. Jeg retter således blikket mod diskur-

siveringerne af god ledelse, som ofte optrådte sideløbende i det samme debatoplæg jf. bilag A. 

Jeg interesserer mig i analysen ikke for hvilke aktører, der trak på hvilke diskurser, men udelukkende 

på selve diskurserne og og disses artikulationer. Jeg afstår fra at iagttage specifikke aktørers diskursive-

ringer, da formålet med analyserne er at analysere selve diskursiveringernes formulering af krav, 

forventninger og muligheder for offentlige ledere gennem diskursernes meningsskabelse og deres 

indbyrdes relationer. 

Jeg analyserer, hvordan god ledelse blev artikuleret som et nodalpunkt i forskellige diskurser ved at 

kæde bestemte momenter sammen i ækvivalenskæder, og hvordan diskurserne producerede bestemte 

roller og positioner for den offentlige leder. Efterfølgende analyserer jeg forholdet mellem konkurre-

rende diskurser, og hvordan enkelte diskurser fremstod som mere dominerende end andre i artikula-

tionen af god ledelse.

I analysen af debatoplæggenes kommunikation om god ledelse har jeg iagttaget og identificeret syv 

differentierede diskurser. De syv diskurser omfatter en kvalitetsdiskurs, en uddannelsesdiskurs, en 

videndelingsdiskurs, en resultatdiskurs, en udviklingsdiskurs, en rollemodelsdiskurs samt en person-

lighedsdiskurs. Diskurserne tillægger ledelse mening ud fra forskellige kriterier, som vil blive uddybet 

i afsnit 4.8.2 og indenfor samtlige diskurser blev lederen tildelt forskellige roller og positioner, som 

ligeledes vil blive uddybet i afsnit 4.8.3 og 4.8.4.
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17 Ved henvisninger til debatoplæggene benytter jeg nummerering af selve oplæggene, som strækker sig fra 1-49. 
Dvs. at debatoplæg 1 = bilag 8 og debatoplæg 19 = bilag 26 i bilagssamlingen.

4.1 Kvalitetsdiskursen

Kvalitetsdiskursen er karakteriseret ved at skabe mening omkring god ledelse, som en praksis, der 

grundlæggende skaber kvalitet for borgerne. I debatoplæggene blev god ledelse artikuleret som svaret 

på kvalitetsproblematikken i den offentlige sektor. Således udtalte flere aktører i debatoplæggene, at 

god ledelse ”skaber kvalitet” (d15, 26); ”øger kvaliteten” (d18); ” har afgørende betydning for kvaliteten” 

(d14); ”er en forudsætning for god kvalitet” (d19) og ”er afgørende for kvalitetsudviklingen” (d23).17 

God ledelse blev således inddraget i en kvalitetsdiskurs, som bidrog til at legitimere kvalitetsrefor-

mens fokus på ledelse som selvstændigt indsatsområde. Artikulationen af god ledelse gennem kvali-

tetsdiskursen er karakteriseret ved at skabe entydighed omkring ledelsens rolle i den offentlige sektors 

kvalitetsbestræbelser. Ved at inddrage god ledelse som et nodalpunkt i en kvalitetsdiskurs skabte en 

del af debattørerne dermed entydighed omkring, at god ledelse er en forudsætning for og skaber øget 

kvalitet i offentlige ydelser. Diskursen rummer således en ansvarsplacering samt en årsag– og virk-

ningslogik, som går ud på, at gør man en indsats for at forbedre ledelse i den offentlige sektor, vil 

outputtet blive bedre kvalitet i  offentlige velfærdsydelser. 

Formålet med denne diskurs var således dels at legitimere kvalitetsreformens fokus på ledelsesområ-

det, dels at placere et ansvar på ledelsesniveauet for kvaliteten i de producerede ydelser. 

Artikulationen af god ledelse indenfor kvalitetsdiskursen producerede således en rolle for den 

offentlige leder som en person, der gennem sin position som leder bærer et væsentligt og selvstændigt 

ansvar for den kvalitet sin organisation og sine medarbejdere producerer. 

Herunder opstilles ækvivalenskæden af momenter, som tillagde god ledelse betydning indenfor en 

kvalitetsdiskurs.

forudsætning for god kvalitet – øger kvaliteten – har afgørende betydning for kvaliteten – 

afgørende betydning for kvalitetsudviklingen
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4.2 Uddannelsesdiskursen

Uddannelsesdiskursen er kendetegnet ved at skabe mening omkring god ledelse, som

en praksis, der forudsætter teoretisk viden og formaliseret uddannelse. God ledelse blev derfor artiku-

leret indenfor en uddannelsesdiskurs, som søgte at skabe entydighed omkring, at god ledelse forud-

sætter teoretisk uddannelse i ledelse. Handikaprådet udtalte repræsentativt i den sammenhæng: ”Det 

må være et krav, at lederne i den offentlige sektor har gennemgået lederuddannelse og løbende bliver 

opkvalificeret” (d16). Uddannelsesdiskursen var meget dominerende og den næstmest forekommende 

i debatoplæggene jf. bilag A. 

Formålet med at artikulere god ledelse gennem uddannelsesdiskursen, var at skabe synlighed om-

kring behovet for flere midler til efteruddannelse af ledere og samtidig fastslå, at ledelse er en selv-

stændig disciplin, man kan og bør tillære sig gennem teoretisk uddannelse. Dermed blev et krav til 

ledere om løbende at gennemgå efteruddannelse i ledelse formuleret. 

Med diskursiveringen af god ledelse indenfor en uddannelsesdiskurs blev der produceret en rolle for 

lederen, som en professionel der gennem teoretisk lederuddannelse og løbende opkvalificering 

legitimeres i sin lederrolle.

Nedenstående ækvivalenskæde viser således, at momenterne skabte entydighed om, at god ledelse 

forudsætter uddannelse.

lederuddannelse – kontinuerlig opkvalificering – formaliseret og tværfaglig lederuddannelse 

– ret tilopkvalificering – løbende opkvalificering – målrettede lederkurser
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4.3 Videndelingsdiskursen

Videndelingsdiskursen er karakteriseret ved at skabe mening omkring god ledelse, som en praksis, der 

aktivt bidrager til at sprede viden, nye gode idéer og erfaringer på tværs af faglige og sektorielle skel. 

Samtidig indeholder videndelingsdiskursen en fokusering på organisatorisk læring ved aktivt at 

inddrage medarbejdere på alle niveauer af organisationen. Eksempelvis opfordrer FOA til et øget 

fokus på medarbejderinddragelse til gavn for kvaliteten ”Medarbejderinddragelsen skal sættes i system, 

så vi er sikre på, at det sker alle steder på alle arbejdspladser. Det skal være en naturlig del af arbejdet at 

blive spurgt og sige sin mening om, hvordan arbejdet udføres bedst muligt.” (d11:1) Det handler om at 

dele og sprede viden på ledelsesniveau med andre lederkolleger, men også at facilitere og optimere 

medarbejdernes interne videndeling til gavn for fagligheden og kvaliteten. Dansk Industri udtrykker 

i den forbindelse ”Ledelsen skal efterspørge og sørge for iscenesættelse af de processer, der skaber innova-

tion, og samtidig måle og belønne innovativ adfærd.” (d4:2) 

Ifølge diskursen er videndeling, erfaringsudveksling og innovation således drivende for at kunne 

udvikle den offentlige sektor og for at sikre, at løbende læring finder sted til gavn for kvaliteten. 

Indenfor videndelingsdiskursen blev god ledelse gjort til et nodalpunkt, hvor momenter søgte at 

tilskrive god ledelse mening som en praksis, der aktivt bidrager til videndeling og erfaringsudveksling 

på tværs af organisationen ved at inddrage medarbejdere og skabe systematisk organisatorisk læring. 

LO fremsatte i den forbindelse at ” ledelsen skal fokusere på en anerkendende kultur, der fremmer 

systematisk læring” (d19). 

Videndelingsdiskursen producerede en rolle for lederen, som en der aktivt inddrager medarbejdernes 

viden, skaber læring på jobbet og spreder gode idéer gennem netværk både internt i egen organisation 

og på tværs af fag og sektorer. Denne lederrolle er således kendetegnet ved både at være orienteret 

indad mod organisationen som facilitator og formidler af viden og udad mod andre organisationer 

og sektorer som erfaringsopsamlende og videndelende.

Som ækvivalenskæden viser, bidrog momenterne til at indholdsudfylde god ledelse som nodalpunkt i 

en videndelingsdiskurs.

udvikling af ny viden – læring – erfaringsudveksling – systematisk opsamling – videreud-

vikling af viden gennem praksis – faglig netværk – læring på jobbet – systematisk læring – 

viden og erfaringer – spredning af gode idéer – intern og ekstern videndeling – medarbej-

derdreven innovation - medarbejderinddragelse



36

4.4 Udviklingsdiskursen

I debatoplæggene blev god ledelse sideløbende med de øvrige diskurser artikuleret gennem en 

udviklingsdiskurs. Udviklingsdiskursen var den absolut dominerende diskurs med en forekomst på 

73,5 % i debatoplæggene jf. bilag A. God ledelse blev som et nodalpunkt knyttet til en ækvivalens-

kæde af momenter, som søgte at skabe entydighed omkring, hvad god ledelse består i. Artikulationen 

af god ledelse i denne diskurs er karakteriseret ved at være mindre entydig omkring indholdsudfyldel-

sen af god ledelse. God ledelse blev i udviklingsdiskursen nemlig knyttet til en række meget differen-

tierede momenter, som søgte at skabe mening omkring god ledelse som skaberen af udvikling i 

organisatorisk sammenhæng på forskellige fronter. Rigshospitalet udtrykte således ” det er en ledelses-

mæssig udfordring at sikre den nædvendige faglige udvikling som det allervæsentligste (..)” (d33). Børne- 

og Kulturchefforeningen hæfter sig ved udviklingen af ydelser i følgende citat ”Lederen skal formå at 

spille sammen med personalet om dagtilbudets udvikling” (d1) I forbindelse med organisatorisk 

udvikling noterede Lederne ”Den lokale leder skal være med til at udvikle visioner og værdier, samt 

kunne stå i spidsen for organisatoriske forandringer.” (d18) Således artikulerede aktørerne god ledelse 

som udvikling af 1. organisatoriske rammer, 2. udvikling af medarbejdernes kompetencer, 3. udvik-

ling af velfærdsydelser og 4. udvikling af arbejdsmiljø. 

Diskursiveringen af god ledelse indenfor udviklingsdiskursen skabte en rolle for lederen som ansvar-

lig for udviklingen af organisationen i en intenderet retning ved at udvikle og udnytte medarbejder-

nes kompetencer og sørge for at organisationen har et sundt både fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 

Diskursen formulerede således en række krav til lederens fokus og ansvarsområder. Denne lederrolle 

er karakteriseret ved at være orienteret indad mod organisationens og medarbejdernes udviklingsevne.

Som det ses af nedenstående ækvivalenskæde, blev momenterne artikuleret i et forsøg på at stabilisere 

ledelsens betydning med reference til udvikling. Ækvivalenskæden i denne diskurs’ artikulation af 

god ledelse er karakteriseret ved at indeholde mange differentierede momenter, hvorved betydningen 

af god ledelse blev mindre entydig end i fx kvalitetsdiskursen, som var karakteriseret ved få og 

entydige momenter. Entydigheden blev dog artikuleret ved, at god ledelse som et nodalpunkt 

ækvivaleredes med udvikling på organisatorisk niveau. Under alle omstændigheder skaber denne 

diskurs entydighed om, at god ledelse skaber udvikling. 

nøglen til udvikling – skaber udvikling – rum til udvikling – på forkant med udviklingen –

kompetenceudvikling – faglig kvalitetsudvikling – udvikling i jobbet – udvikler ressourcer 

og kompetencer – faglig udvikling – udvikler medarbejderne – sikre medarbejdernes 

kompetenceudvikling
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4.5 Resultatdiskursen

En del af debatoplæggene artikulerede god ledelse indenfor en resultatdiskurs. Resultatdiskursen er 

kendetegnet ved at fokusere på de målbare resultater, som ledelsen opnår og er primært rettet mod 

opfyldelsen af politisk fastsatte målsætninger. Derudover rummer diskursen et fokus på effektivise-

ring af driften og omkostningsminimering. Diskursen søgte at skabe entydighed omkring, at god 

ledelse består i og er afgørende for at skabe gode resultater og ansvarliggøre ledelsen for disse. Per 

Christiansen, formand for Dansk Selskab for Sygehusledelse udtrykker fx ”Der er ikke tvivl om (sic) at 

der er en sammenhæng mellem god ledelse og gode resultater.” (d6). 

Som det ses af nedenstående ækvivalenskæde skabte momenterne indenfor resultatdiskursen entydig-

hed omkring, at god ledelse skaber gode resultater ved målstyring, ved at reducere sygefraværet og 

overholde et budget. Indenfor denne diskurs er det som i udviklingsdiskursen muligt at iagttage en 

differentiering mellem momenterne, som alle får modificeret deres betydning i relation til nodal-

punktet god ledelse. Fx skabes der en relation mellem forebyggelse af stress og økonomisk overskud, som 

netop får deres mening ved at være artikuleret indenfor resultatdiskursen og knytte sig til nodalpunk-

tet god ledelse. 

Formålet med denne diskursivering af god ledelse bestod i at skabe mening omkring ledelse som en 

praksis, der prioriterer at skabe gode resultater via økonomiske og driftsmæssige hensyn og forstår at 

opfylde de fastlagte mål fra politisk side. Incitamentet for at få lederne til at være mere resultatorien-

terede skal være en resultatafhængig løn, det vil sige en øget brug af muligheden for henholdsvis at 

kompensere eller sanktionere ledere for opnåelsen af henholdsvis gode eller dårlige resultater. 

Resultatdiskursen producerede igennem diskursiveringen af god ledelse en rolle som en leder, der 

formår at omsætte politiske mål til håndgribelige resultater, er effektiv, er fokuseret på rentabilitet og 

på at levere gode resultater til den politiske ledelse. Denne lederrolle er kendetegnet ved at være 

orienteret mod den politiske ledelse. 

Ækvivalenskæden viser momenterne, som knyttede sig til god ledelse indenfor rammerne af resultat-

diskursen.

målstyring og ansvar for resultater – skaber gode resultater – reducerer sygefravær – skaber

økonomisk overskud – opfylder de politiske målsætninger – ejerskab til resultater – tydeligt 

ansvar for resultater – forebygger stress - resultatløn
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4.6 Rollemodelsdiskursen

Rollemodelsdiskursen er kendetegnet ved at indeholde momenter, der relaterer sig til ledelsens 

forhold til medarbejderne og dens ageren i organisationen som en person, der går foran i udmøntnin-

gen af værdier og som retningssættende for den samlede organisation ved sit gode eksempel. Således 

skriver Per B. Christiansen, Formand for Børne- og Kulturchefforeningen ”Hun skal kende sin rolle i 

organisationen og stille sin ledelsesrolle til rådighed i et team.” (d1) og Lederne ”Lederen lokalt skal 

fungere som rollemodel og kulturbærer.” (d18). God ledelse blev i diskursen artikuleret som en enhed, 

der forstår at motivere og engagere sine medarbejdere ved at agere inspirerende og have en klar 

fornemmelse af sin egen rolle som forgangsperson. 

I artikulationen af god ledelse trak debatoplæggene på en rollemodelsdiskurs, som adskiller sig fra de 

øvrige diskurser ved at være personorienteret og dermed artikulere god ledelse som en personificeret 

enhed, der fungerer som rollemodel for sine medarbejdere ved at agere på bestemte måder. 

Rollemodelsdiskursen skabte således en position for lederen som rollemodel, som vender indad mod 

organisationen og som gennem sit gode eksempel fremstår som inspirator for medarbejderne. Kende-

tegnende for denne diskursivering af lederrollen er dens krav til, hvordan lederen skal interagere med 

medarbejderne. Lederen skal være en man kan se op til, og som er værdig og gør sig fortjent til denne 

status.

Som det ses af nedenstående ækvivalenskæde kobles momenterne sammen og tillægger god ledelse 

mening, som en personificeret enhed, der agerer som rollemodel.

mod, styrke og retning – tydelighed – synliggør værdierne – motiverer – engagerer –  

udvikler visioner og værdier – inspirerer – tager ansvar – ejerskab – kulturbærer - giver rum 

og frihed – bevidsthed om eget ståsted og indre motiver – har rygrad – stolt – tør give slip 

på kontrollen
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4.7 Personlighedsdiskursen

I personlighedsdiskursen blev god ledelse inddraget som nodalpunkt, der blev indholdsudfyldt efter 

samme princip om rollemodelsdiskursen, nemlig som en personificeret enhed, der besidder bestemte 

egenskaber. Momenterne tillagde god ledelse mening ved at artikulere god ledelse som besiddende en 

særlig personlighed og mere specifikt artikulerede denne diskurs, at en god ledelse er kendetegnet ved 

at være intuitiv, lyttende, have menneskelig indsigt etc. Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark 

udtrykker følgende: ”En åben og synlig ledelse, der forstår at inddrage medarbejderne, virker inspire-

rende på personaltet og medvirker til at fastholde personalet (..) Der skal være plads til omsorg og med-

menneskelighed i arbejdet (..) Det skal ledelsen være med til at sikre.” (d 22) LO trak ligeledes på 

personlighedsdiskursen med følgende udtalelse”Det kræver tid og rum til inddragelse og nærvær. Det 

kræver god og lydhør ledelse (..)” (d 19).

Diskursen dannede en lang ækvivalenskæde, som er kendetegnet ved at skabe entydighed omkring, at 

god ledelse forudsætter bestemte personlighedstræk for at være succesfuld. Kendetegnende for 

momenterne i ækvivalenskæden er, at de alle er såkaldte bløde egenskaber. Denne diskurs tillagde 

således ledelsens personlige egenskaber en særlig vægt og er samtidig udtryk for, at god ledelse ifølge 

personlighedsdiskursen forudsætter specifikke menneskelige egenskaber.

Diskursiveringen af god ledelse indenfor personlighedsdiskursen skaber en rolle for den offentlige 

leder, som en person der har nære relationer til sine medarbejdere og sætter mennesket i centrum i 

opgaveløsningen. Diskursen rummer en formning af lederens personlighed ved at formulere krav til 

dennes måde at interagere med sine medarbejdere på. Indenfor denne diskurs er lederen i højere grad 

end i rollemodelsdiskursen i øjenhøjde med sine medarbejdere.

Her ses ækvivalenskæden, som tillagde god ledelse mening indenfor rammerne af personlighedsdiskursen.

konfliktløser – intuitiv – lyttende – tillidsvækkende – menneskelig indsigt – selvtillid – 

mod – konsekvent – skaber begejstring – fleksibilitet – åben og synlig – nærværende –  

sætter mennesket i centrum – menneskelighed – ærlighed – indlevelse – refleksion - dialog
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4.8 Opsamling

4.8.1 God ledelse som flydende betegner

Som det fremgår af de fremanalyserede diskurser blev god ledelse indholdsudfyldt på forskellige 

måder, hvorved god ledelse som nodalpunkt blev inddraget i differentierede diskurser, som ved hjælp 

af forskellige relaterede momenter i ækvivalenskæder forsøgte at skabe entydighed omkring, hvordan 

god ledelse skulle forstås. En betegner, som investeres med forskelligt indhold, kan karakteriseres som 

en flydende betegner (Laclau & Mouffe, 2002: 24). God ledelse kan på baggrund af ovenstående 

analyse karakteriseres som en flydende betegner. Gennem artikulationerne i differentierede diskurser, 

blev god ledelse søgt gjort entydig i hver enkelt diskurs og brugt som et potent fænomen, der kunne 

antage forskellig betydning alt efter den diskurs, og de momenter den blev knyttet til. I og med god 

ledelse blev artikuleret i mange forskellige diskurser, blev entydigheden fra den enkelte diskurs til 

gengæld opløst på grund af de mange forskellige ækvivalenskæder diskurserne tillagde til god ledelse 

– begrebets skrøbelighed og ambivalens trådte dermed til syne. 

Herunder illustreres procentvis diskursernes forekomst i debatoplæggene. Som tidligere nævnt kunne 

flere diskurser optræde i samme dokument. Se bilag A for en komplet oversigt over diskursernes 

fremkomst i hvert debatoplæg.

udviklingsdiskurs 73,5%

uddannelsesdiskurs 42,8%

resultatdiskurs 40,8%

videndelingdiskurs 40,8%

kvalitetdiskurs 26,5%

personlighedsdiskurs 14,3%

rollemodeldiskurs 6,1%0

10

20

30

40

50

60

70

80

figur 3

diskursernes fremkomst i debatoplæg
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4.8.2 Led i meningskonstruktionen

Det er muligt at iagttage, hvordan nogle diskurser og meningssammenhænge var mere dominerende 

end andre, dels ved at ’fylde’ meget i form af mange momenter, dels i en klar og entydig artikulation 

af nodalpunktet god ledelse. Derudover antog de forskellige diskurser forskellige led i meningskon-

struktionen; udvalgte diskurser omhandlede, hvad god ledelse skaber, mens andre fokuserede på, 

hvad god ledelse forudsætter eller består i. Diskurserne formulerede dermed betingelser i form af 

forudsætninger, forventninger og krav til god ledelse. I det følgende vil jeg mere dybdegående analy-

sere relationen mellem diskurserne og deres indbyrdes forhold.

Som nævnt foregik artikulationen af god ledelse i de enkelte diskurser gennem forskellige typer 

meningstilskrivelse, som kan illustreres således:

 
uddannelse

udvikling

resultat

videndeling

rollemodel

personlighed

kvalitet

forudsætter består i

god ledelse

diskurser

besidder skaber

figur 4

Figuren demonstrerer at, om end diskurserne tillagde god ledelse forskellig mening, var der dog på 

nogle af felterne opstået midlertidig hegemoni, hvorved en diskurs kom til at fremstå som den 

dominerende. Uddannelsesdiskursen var fx hegemonisk og entydig omkring, hvad god ledelse 

forudsætter. Det kræver en god teoretisk lederuddannelse at bedrive god ledelse, og ledelse blev 

indenfor denne diskurs gjort til et fag offentlige ledere bør professionalisere sig indenfor. Man kunne

argumentere for, at god ledelse forudsætter lang professionserfaring og altså mere er baseret på faglig 

praktisk erfaring med det ledede område, frem for en teoretisk uddannelse. Indenfor artikulationen i 

debatoplæggene var uddannelsesdiskursen dog den dominerende i forhold til, hvilke forudsætninger 

god ledelse kræver, og en faglighedsdiskurs blev således undertrykt.
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Figuren viser samtidig, at der foregik en diskursiv kamp mellem udviklingsdiskursen, videndelings-

diskursen og resultatdiskursen om at definere, hvad god ledelse består i som praksis. Den lange 

ækvivalenskæde i udviklingsdiskursen samt dens dominerende forekomst i det samlede materiale jf. 

bilag A viser, at den var dominerende i forhold til at skabe mening omkring god ledelse. 

Der opstod ligeledes en kamp om at skabe entydighed omkring, hvad god ledelse skaber. Således 

udfordrede særligt resultatdiskursen udviklingsdiskursen. Når to eller flere diskurser konkurrerer om 

at tillægge en betegner mening, er der tale om en agonisme. Hvis de udelukker hinandens identitet, er 

det derimod en antagonisme jf. afsnit 2.3.1.7. Resultat- og udviklingsdiskurserne stod således i et 

agonistisk og potentielt antagonistisk forhold til hinanden, da fokus på resultater, effektivitet og 

omkostningsminimering kan forestilles at have en hindrende effekt på udviklingen – for nogle.

I forhold til at skabe mening omkring personlig ledelsesstil kan man også se, at personlighedsdiskur-

sen stod i et agonistisk forhold til rollemodelsdiskursen i forhold til at skabe mening omkring, hvilke 

personlige egenskaber en god leder besidder. 

De mange differentierede artikulationer, som god ledelse indtog gennem de fremanalyserede diskur-

ser, viser, at der i høj grad var tale om en flertydighed og polyfoni i krav, forventninger og forudsæt-

ninger for god ledelse i den offentlige sektor. Det er ikke muligt med debatoplæggene at iagttage 

nogen entydighed omkring, hvad god ledelse består i. 

Den entydighed man dog kan spore i debatoplæggenes artikulation af god ledelse vedrører det 

aspekt, at god ledelse er en forudsætning for god kvalitet i den offentlige sektor. Spørgsmålet om 

hvilke ledelsesformer, offentlige ledere reelt skal tage i anvendelse forbliver dog åbent på dette 

artikulationsniveau på grund af de agonistiske diskurser.
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4.8.3 Diskursernes rolletildeling

Som jeg har fremhævet i diskursgennemgangen er det muligt at iagttage en række subjektpositioner, 

som velfærdsledere tilbydes i de konkurrerende diskurser. Ifølge Laclau er diskursive positioner 

identitetsformende og er de iagttagelsespunkter, som vi kan iagttage subjekter med ( Jørgensen & 

Phillips, 1999: 53).  Disse positioner bidrager til at forme lederens identitet og bevirker, at lederen 

kan træde frem og konstitutere sig selv på forskellige måder. 

Indenfor rammerne af udviklingsdiskursen tillægges lederen fx en væsentlig rolle i forhold til at sikre 

udviklingen af den offentlige sektor. Lederen holdes ansvarlig for de resultater, der skabes lokalt i 

kraft af resultatdiskursen, lederen er vidensopsamler og –formidler indenfor videndelingsdiskursen 

og lederen tilbydes en position som kvalitetssikrende for samfundets velfærd indenfor kvalitetsdis-

kursen og så fremdeles. Diskurserne former således krav og forventninger til ledere ved at artikulere 

god ledelse indenfor differentierede diskurser. Ud fra diskursanalysen har det været muligt at iagt-

tage, hvordan diskursiveringerne af god ledelse skabte bestemte subjektpositioner og roller, som 

ledere kunne indtræde i. Nedenfor opstiller jeg en model til at anskueliggøre de forskellige roller, som 

diskurserne tilbød velfærdslederen.

velfærdslederen

rollemodel,
motiverende,
engagerende

garant for
kvaliteten

garant for udvikling af 
organisation, kompetencer,
arbejdsmiljø, faglighedleder

resultat og mål
dreven, ansvarlig for
præsterede resultater

medmenneskelig,
intuitiv, empatisk,
tillidsfuld, lyttende, åben,
dialogskabende

veluddannet i
ledelse, opkvalificerer 
sig løbende

garant for videndeling 
og erfaringsudveksling

figur 5

diskursernes rolletildeling
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4.8.4 Diskursernes positionering af lederen

I analysen har jeg vist, hvordan artikulationen af god ledelse indenfor en række diskurser producerede 

differentierede roller, som lederen kan indtage for at bedrive god ledelse. Det er igennem diskurserne, 

at krav og forventninger til ledere produceres og dermed får indflydelse på den måde lederens identi-

tet formes. På basis af diskursernes artikulation af ledelsesopgaverne er det muligt at identificere 

yderligere en differentiering mellem de forskellige typer lederroller gennem deres positionering til 

forskellige sociale aktører, som artikuleret i diskurserne.

velfærdslederen

politikere

borgere

netværk

medarbejdere

figur 6

diskursernes positionering af lederen

Indenfor resultatdiskursen blev god ledelse artikuleret som evnen til at skabe gode resultater blandt 

andet gennem effektivitet i driften. Denne rolle som resultatskaber blev positioneret i direkte relation 

til den politiske ledelse, som enten kan belønne eller sanktionere lederen for de præsterede resultater. 

Samtidig producerede diskursen en rolle for den politiske ledelse som målsættende og dømmende 

overfor lederen ved at kunne henholdsvis belønne eller sanktionere lederen med en resultatafhængig 

løn. 

Indenfor rammerne af kvalitetsdiskursen blev lederen tilbudt en rolle som garant og ansvarlig for 

kvaliteten af de producerede velfærdsydelser. God ledelse blev entydigt ækvivaleret med god kvalitet. 

Denne diskurs tilbød således en positionering af lederen som rettet mod borgernes oplevelse af god 

service og kvalitet. 
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Indenfor rammerne af rollemodelsdiskursen blev lederen tilbudt en rolle som gennem sit gode 

eksempel inspirerer, engagerer og motiverer medarbejderne. Denne diskurs tilbød en positionering af 

lederen som positioneret over medarbejderne. Personlighedsdiskursen formulerede krav til lederens 

personlighed med overvejende bløde egenskaber og evnen til at vise medmenneskelighed. Denne 

diskurs positionerede lederen som ligeværdig med medarbejderne. Videndelingdiskursen produce-

rede en rolle for lederen, som erfaringsopsamlende, idéspredende og formidlende aktør både indadtil 

og på tværs af faglige og sektorielle grænser. Denne rolle positionerede lederen både i forhold til 

medarbejdere og andre ledere i løse netværk.

4.8.5 Potentiale for desperate governance kortlagt

Den flerstemmige artikulation af ledelse viser, at der eksisterer konkurrerende og konfliktende 

forventninger og krav til offentlige lederes praksis. Med iagttagelsen af diskursernes divergerende 

formuleringer af krav, formning af roller og udstikkelsen af positioner, er potentialet for udfoldelsen 

af forhandlingsspil og dermed desperate governance kortlagt. Den polyfoniske artikulation og 

forståelse af fænomenet god velfærdsledelse viser således, at der med stor sandsynlighed kan opstå 

kampe og konfrontationer om at bemægtige sig forskellige diskursive positioner, legitimere det 

kontekstuelle beslutningsgrundlag samt opretholde koordinationsmagten – som ifølge Dorthe 

Pedersen er de væsentlige forhandlingsspil, som kendetegner desperate governance (Pedersen, 2008: 

41-43). Om ikke direkte kampe og konfrontationer, stiller det krav til velfærdsledere om at afkode, 

håndtere og navigere imellem disse forskellige rationaler. 
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4.9 Delkonklusion

Igennem diskursanalysen af debatoplæggene til temamøde V om ”Ledelse, medarbejderinddragelse 

og motivation” har jeg iagttaget artikulationen af betegneren ’god ledelse’ i syv forskellige diskurser, 

som alle konkurrerede om at tilskrive betegneren mening på hver sin måde. Med de forskellige roller 

og positioner, som ledere tildeltes indenfor diskurserne, har jeg åbnet op for en iagttagelse af de 

betingelser i form af krav og forventninger, som kommunikationen om god ledelse skaber for vel-

færdsledere gennem produktionen af roller. Med denne viden kan det åbne op for muligheden for 

strategisk at knytte an til forskellige positioneringer alt efter, hvilken kontekst lederen befinder sig i. 

De forskellige diskurser interpellerer lederen på forskellige måder og stiller krav til, hvordan lederen 

skal agere overfor specifikke aktører. De forskellige positioneringer viser samtidig, at lederen udsættes 

for et krydspres af hensyn, der skal tages for at bedrive god ledelse, og at god ledelse i høj grad skabes 

i relationen til aktører både internt og eksternt. Der optræder således i debatoplæggenes italesættelse 

af god ledelse ingen entydig definition af praksissen. I de næste analyser bliver det således interessant 

at iagttage, hvordan ledelsesreformen forholder sig til disse forskellige artikulationer, og hvordan 

lederne på Herlev Hospital navigerer indenfor disse diskursive rammer.

Efter at have analyseret debatoplæggenes artikulation af god ledelse, vil jeg i kapitel 5 analysere 

regeringens artikulation af god ledelse i ledelsesreformen.
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18 Bilag 4

5. Diskursanalyse af Ledelsesreformen 
Formålet med dette kapitel er at analysere og iagttage, hvordan regeringen artikulerede god ledelse 

ved at knytte an til selekterede betydningselementer, som fremanalyseret i kapitel 4. Jeg vil vise, 

hvordan god ledelse blev anvendt af regeringen som et middel til at formulere et hegemonisk projekt 

om, at god ledelse skaber kvalitet, ved at igangsætte specifikke initiativer til at forbedre ledelsens 

udfoldelsesmuligheder i en intenderet retning – mod forøget kvalitet af offentlige velfærdsydelser. I 

kapitel 4 analyserede jeg, hvordan forskellige diskurser strukturerer meningsfeltet omkring god 

ledelse. Jeg viste, hvordan god ledelse blev artikuleret polyfonisk, som en praksis der forudsætter, 

skaber og besidder noget specifikt. Igennem den polyfoniske artikulation producerede diskurserne 

divergerende krav til ledelse som praksis og til lederens rolle. I ledelsesreformen var artikulationen 

langt mere entydig om end, der stadig kan iagttages differentierede diskursive artikulationer af 

ledelsesbetegneren.   

 

5.1 Ledelsesreformens initiativer 

Ledelsesreformen18 formulerede primært overordnede hensigtserklæringer om at forbedre ledelsens 

muligheder for at skabe fremgang og kvalitet i offentlige velfærdsydelser. De konkrete initiativer var 

ikke tilsyneladende af omfattende karakter, ikke desto mindre er det muligt at iagttage en række 

meningskonstruktioner omkring forudsætningerne for god ledelse, samt hvad god ledelse skal 

bidrage til. Herunder opstilles de konkrete initiativer, som ledelsesreformen udmundede i: 

  

• ledere skal have et klart ansvar og rum til at lede 

• alle ledere skal have en lederuddannelse af god kvalitet 

• lederne skal anerkendes og belønnes for gode resultater 

• etablering af ledelsesnetværk og sparring af ledere 



48

19 Bilag 77

5.2 Kvalitetsdiskursen

Ledelsesreformen, som er fremlagt offentligt i regeringens publikation for kvalitetsreformen ”Bedre 

velfærd og større arbejdsglæde – regeringens strategi for høj kvalitet i offentlig service”19 indledes 

med følgende ytring: ”God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer 

og for, om borgerne får god service.” (bilag 4:1)  Regeringen skaber således relationen mellem god 

ledelse – god arbejdsplads – god service og artikulerer god ledelse indenfor kvalitetsdiskursen. 

Samtidig producerer diskursen relationen mellem den offentlige leder og borgeren. Kvalitetsdiskurs-

en understøtter og forstærker således den myte, som regeringen etablerede i sin begrundelse for at 

igangsætte en styrket indsats på ledelsesområdet, som fremhævet i introduktionen til diskursanaly-

serne (jf. afsnit 3.2 side 30). 

Myten består som nævnt i, at offentlige ledere bærer det væsentligste ansvar i forhold til løsningen af 

den offentlige sektors største og mest presserende problematikker som 1. rekruttering og fastholdelse 

af kvalificerede medarbejdere, 2. kompetenceudviklingen af medarbejdere samt 3. organisatoriske 

forandringer som grundvilkår for at bibeholde og udvikle kvaliteten. 

 

5.3 Uddannelsesdiskursen 

Et af de væsentligste initiativer i ledelsesreformen lyder ”Alle offentlige ledere skal have tilbud om en 

anerkendt lederuddannelse.” (bilag 4:4). Her knytter regeringen således an til den uddannelsesdiskurs, 

som der blev trukket på i artikulationen af god ledelse i debatoplæggene. En anerkendt lederuddan-

nelse artikuleres som forudsætningen for god ledelse i den offentlige sektor. Samtidig artikulerer 

uddannelsesdiskursen ledelse som et fag, man bør tillære, dygtiggøre og professionalisere sig indenfor. 

Ledelsesreformen reproducerer med uddannelsesdiskursen således den meningskonstruktion, som 

debatoplæggene trak på for at legitimere brugen af økonomiske midler på flere og bedre lederuddan-

nelser i den offentlige sektor. 

 

5.4 Resultatdiskursen 

Regeringen knyttede i ledelsesreformen videre an til resultatdiskursen ved at ville forøge ledernes 

incitament til at skabe bedre resultater gennem resultatkontrakter og resultatafhængig løn. “Offentlige 

ledere skal belønnes, når de skaber gode resultater for brugerne og en god arbejdsplads for deres medar-

bejdere. (..) Det er en grundlæggende sund tanke at lade en del af ledernes løn være afhængig af de 

opnåede resultater.” (bilag 4:7) Med resultatdiskursen reproducerede ledelsesreformen artikulationen 

og forståelsen af god ledelse som evnen til at levere resultater på baggrund af politisk fastsatte målsæt-

ninger. 
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Dog modificerede ledelsesreformen fokus, ved ikke blot at skabe relationen mellem politisk fastsatte 

målsætninger og resultater som værende succeskriteriet for god ledelse, men samtidig at knytte gode 

resultater til brugere og medarbejderes oplevelser af resultaterne som gode. Ved at knytte moment-

erne bruger – medarbejder – belønnes – resultater sammen artikulerer resultatdiskursen dermed 

god ledelse, som orienteret trefoldigt mod 1. den politiske ledelses oplevelse af gode resultater, 2. 

medarbejdernes oplevelse af den gode arbejdsplads samt 3. brugernes oplevelse af gode resultater i 

form af god service.  

 

5.5 Videndelingsdiskursen 

Ledelsesreformens initiativ om at tilskynde til etableringen af flere ledernetværk trak på videndelings-

diskursen og etablerede relationen mellem god ledelse og ledernetværk. Således tilskynder regeringen 

offentlige ledere til i højere grad at skabe læring på tværs af organisationer og sektorer. God ledelse 

bliver også at dele erfaringer og benytte andres aktivt i egen organisation og blev dermed ækvivaleret 

med indgåelsen i ledernetværk. 

Ledelsesreformen artikulerede kun en del af videndelingsdiskursen, som den blev det i debatoplæggene. 

Regeringen prioriterede således indsatsen på etableringen af ledernetværk, men ytrede intet om, at 

videndelingen skulle ske ved fx en mere aktiv inddragelse af medarbejdernes erfaringer. Regeringen 

ekskluderede med ledelsesreformen en række af momenter fra videndelingsdiskursen og reducerede 

således den lange ækvivalenskæde, der var kendetegnende for videndelingsdiskursen som materia-

liseret i debatoplæggenes ækvivalenskæde jf. side 35. Ved at reducere meningen omkring god ledelse, 

som bestående i indgåelsen i ledernetværk, søgte regeringen at simplificere lederens rolle som net-

værksdeltager ved at etablere en mere entydig mening med en kortere og mere entydig ækvivalen-

skæde.  

 

5.6 Opsamling 

Ledelsesreformen skabte med de forskellige initiativer en indsnævring af ledelsesbetegneren ved at 

artikulere god ledelse gennem selektionen af diskurser og meningssammenhænge. Som det er vist 

ovenfor inkluderede regeringen bestemte tematikker fra debatoplæggene til at indholdsudfylde 

ledelsens betydning. Dermed  reproducerede og forstærkede ledelsesreformen en del af de menings-

konstruktioner, der blev iagttaget i debatoplæggene. Man kan samtidig iagttage, at regeringen 

ekskluderede et væld af betydningselementer, som kan tillægges en politisk betydning. Hvor regerin-

gen primært knyttede an til, hvad ledelse forudsætter og skaber, ekskluderede den en del af de el-
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ementer, der vedrører hvad god ledelse består i. Således blev elementer fra udviklingsdiskursen ikke 

artikuleret i ledelsesreformen, hvormed man kan sige, at regeringen foretog en eksklusion af disse. 

Samtidig ekskluderede regeringen alle de elementer, som i debatoplæggene blev artikuleret indenfor 

henholdsvis rollemodels- og personlighedsdiskurserne. Ledelsesreformen kom derfor primært til at 

formulere krav til ledelsens formelle kvalifikationer ved at artikulere god ledelse gennem uddannels-

esdiskursen som rummede krav om, at alle ledere skal have en lederuddannelse. Derudover formul-

erede den krav til ledelsen om at fokusere på indfrielsen af gode resultater, både som rettet mod den 

politiske ledelses opfattelse af disse men samtidig også gode resultater i form af skabelsen af en god 

arbejdsplads for medarbejderne samt brugeres egne oplevelser af den gode velfærdsydelse. 

 

Inklusionen og eksklusionen af tematikker kan illustreres således: 

god ledelse forudsætter:
uddannelse, resultatløn, klare snitflader 
og rum til at lede, videndeling

god ledelse skaber:
kvalitet, resultater

inklusion eksklusion

udvikling af organisationen
udvikling af medarbejdernes kompetencer
udvikling af arbejdsmiljøet

personlige kvaliteter
rollemodelsegenskaber

videndeling ved inddragelse af medarbejdere

figur 7

ledelsesreformens inklusion og eksklusion af tematikker

Med inklusionen og eksklusionen af betydningselementer og dermed tematikker i ledelsesreformen, 

foretog regeringen, det Laclau betegner som hegemoniske interventioner, hvor partikulære menings-

sammenhænge kom til at fremstå som universelle og hegemoniske (Laclau, 2001: 5). Selvom der i 

debatoplæggene foregik en kamp mellem lederuddannelse og faglig forankring som forudsætning for 

god ledelse, artikulerede ledelsesreformen entydigt, at god ledelse skabes i kraft af lederuddannelser. 

På samme måde skabte regeringen en hegemonisk intervention ved at artikulere god ledelse gennem 

resultatdiskursen og tilskynde til øget anvendelse af resultatløn som middel til at motivere ledere. 

Resultatdiskursen, som blev domineret af udviklingsdiskursen i debatoplæggenes artikulationen af 

god ledelse, kom i ledelsesreformen til at fremstå som hegemonisk, idet ledelsesreformen 

ekskluderede elementerne fra udviklingsdiskursen.  Dette vil blive diskuteret i kapitel 7.
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5.7 Formuleringen af et hegemonisk projekt 

Med ledelsesreformens anknytning til bestemte diskursiveringer af god ledelse primært som forud-

sætningen for og skaberen af god kvalitet, tilstræbte regeringen at skabe og formulere et hegemonisk 

projekt, der kunne modsvare og løse de væsentligste udfordringer for den offentlige sektor. Ledelse 

blev således anvendt til at krystallisere en række problematikker, som nævnt i kapitel 3, og gøre god 

ledelse til løsningen af dem i ledelsesreformen. Ledelsesreformen benyttede så at sige ledelse til 

at formulere en strategi for øget kvalitet i offentlige velfærdsydelser. Ved at forøge input til ledere via 

flere midler til uddannelse satser regeringen med ledelsesreformen på, at output vil blive forøget i 

form af højere kvalitet. På samme måde blev resultatafhængig løn anvendt til at skabe en hegemoni-

sering omkring, at højere løn vil motivere ledere til at præstere mere og i sidste ende igen skabe mere 

kvalitet. Denne relation mellem god ledelse og kvalitet blev ultimativt af regeringen benyttet til at 

skabe et hegemonisk projekt, der kunne løse de væsentligste udfordringer for den offentlige sektor.  

 

5.8 Ledelsesreformen som re-reguleringsinitiativ 

Når man tager Dorthe Pedersens briller på og iagttager ovenstående analyse med begrebet om 

re-regulering, som manifesterer sig med ”flere nye former for central regulering samt flere (konkurre-

rende) regelsættere” (Pedersen, 2008: 32) bliver det samtidig tydeligt, at regeringen med ledelsesrefor-

mens øgede fokus på resultatstyring og ekskludering af udviklingsdikursen indsnævrer og strammer 

rammerne for lokalforankret og autonomisk ledelse. Regeringen opprioriterer nemlig resultat-

forståelsen ved at trække på resultatdiskursen og gennemtrumfer (midlertidig) hegemoni over feltet 

på policyniveau. Således bliver ledelsesreformen et stærkt udtryk for, at regeringen benytter sig af 

styring af selvstyring og re-regulering.  

 

De to foregående analysekapitler 4 og 5 har beskæftiget sig med artikulationerne af god ledelse på 

policyniveau. I kapitel 6 sporer jeg ind på artikulationer af god ledelse i sygehussektoren materia-

liseret i ledelsespolitikker og interviews med en delt afdelingsledelse på Herlev Hospital. 
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20 Bilag 70
21 Bilag 66

6.  Divergerende betingelser for ledelse  
i sygehussektoren

I de foregående analysekapitler har jeg iagttaget og analyseret, hvordan artikulationen af god ledelse 

manifesterede sig i forbindelse med kvalitetsreformsprocessen. Jeg har fremhævet nogle af de para-

dokser, der kan opstå for velfærdsledere og regeringens udfoldelse af et re-reguleringsinitiativ i form 

af ledelsesreformen. I nærværende kapitel vil jeg nu rette blikket mod ledelse i sygehussektoren og 

fokusere på henholdsvis ledelsespolitikker og lederes egne italesættelser på Herlev Hospital.

Den differentierede artikulation på niveauet for debatoplæggene viste, at der foregik diskursive 

kampe om at indholdsudfylde betegneren god ledelse, som derved kan karakteriseres, som det Laclau 

betegner som en flydende betegner (Laclau & Mouffe, 2002: 24). Da velfærdsledelse er en samle-

betegnelse for ledelse af velfærdsydelser, anser jeg det for relevant at se nærmere på ledelse i sygehus-

sektoren.

Diskursiveringerne af velfærdsledelse er nemlig brugbare i forhold til at iagttage de betingelser ledere 

i sygehussektoren opererer under. Diskursanalysen af Region Hovedstadens og Herlev Hospitals 

ledelsespolitikker samt afdelingsledelsens italesættelser af egne ledelsesmæssige udfordringer og 

praksisser, vil derfor bidrage til at nuancere, hvordan god velfærdsledelse forstås i netop sygehussekto-

ren, og hvordan diskurserne gennem produktionen af betingelser i form af krav, forventninger, 

muligheder og roller bidrager til at strukturere ledernes handlerum.

Kort efter kvalitets- og ledelsesreformen udviklede Region Hovedstaden en ledelsespolitik20 for alle 

ledere på regionens sygehuse og pålagde selvsamme at udarbejde lokale ledelsespolitikker med klare 

retningslinier og kriterier for god ledelse. Herlev Hospitals udviklingsafdeling udarbejdede en 

ledelsespolitik21 for alle ledere med en eksplicitering af kendetegnene for god ledelse på sygehuset. I 

det følgende analyserer jeg, hvordan Region Hovedstadens og Herlev Hospitals ledelsespolitikker 

artikulerede god ledelse indenfor differentierede diskurser.
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6.1 Ledelsespolitikker

Region Hovedstadens og Herlev Hospitals ledelsespolitikker tager afsæt i de samme ledelsesformer, 

som alle ledere forventes at benytte i deres ledelsespraksis. Ledelsespolitikkerne uddyber, hvordan 

god ledelse også benævnt kvalitetsledelse22 skal forstås og praktiseres gennem en uddybning af de 

kriterier, der kendetegner god ledelse og samtidig konkretiseret i specifikke adfærds- og kompetence-

termer. Ledelsespolitikkerne indkredser god ledelse som bestående af strategisk ledelse, driftsledelse, 

personaleledelse, faglig ledelse suppleret med en personlig ledelsesstil (bilag 66: 9). Med Herlev Hospi-

tals ledelsespolitik følger to interne notater23, som tilsammen verbaliserer og konkretisere de forvent-

ninger, der lokalt stilles til lederne. Det er ud fra disse beskrivelser muligt at iagttage, hvordan de 

forskellige ledelsesformer indskriver sig i differentierede diskurser og dermed bidrager til at struktur-

ere ledernes handlerum gennem diverse anvisninger.

6.1.1 Udviklingsdiskursen

Strategisk ledelse

Herlev Hospitals ledelsespolitik beskriver strategisk ledelse som følger: ” lederen evner at håndtere sit 

ansvarsområde i et helhedsperspektiv (..) og at lede i et fremadrettet perspektiv” (bilag 66). I notatet om 

kriterier for god ledelse uddybes det, at ” lederen sikrer klare mål og strategier”, ”bidrager til at under-

støtte nytænkning og visioner”, ”skaber rum for afprøvning af nye idéer” og ”går foran i forandringer og 

udviklingen af organisationen” (bilag 68). Med denne artikulation af god ledelse trækker ledelsespoli-

tikken på udviklingsdiskursen ved overordnet at beskrive god ledelse som evnen til strategisk at 

udvikle organisationen i en intenderet retning og at lede i et fremadrettet perspektiv. Det centrale for 

lederen er i denne sammenhæng at udvikle sin organisation. Ledelsespolitikken skaber på den måde 

en ækvivalenskæde indenfor udviklingsdiskursen, der tilfører god ledelse mening.

klare mål og strategier – visioner – nytænkning – helhedsperspektiv – fremadrettet –  

nye idéer – udvikling af organisationen

22 ”Kvalitetsledelse defineres indenfor fire områder, idet kvalitetsledelse indgår i alle fire områder: strategisk 
ledelse, faglig ledelse, personaleledelse og driftsledelse.” (Region Hovedstadens ledelsespolitik: 3)
23 Notat - Form og aktiviteter til ’Ledelse i praksis’ bilag 67,  Notat - Kriterier for god ledelse bilag 68
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Personale ledelse

Ledelsespolitikkerne beskriver, at personaleledelse handler om ”at være udviklingsorienteret i samspil 

med den/de personer, der er i faglig eller personaleledelsesmæssig reference. Lederen evner, at bringe egne 

faglige kompetencer i spil på en måde, der understøtter medarbejdernes udvikling og trivsel i jobfunktio-

nerne” (bilag 66). Notatet supplerer, at personaleledelse går ud på at skabe udfordringer og kompe-

tenceudvikle den enkelte i samspil med organisationens udviklingsbehov (bilag 68). God ledelse 

bliver gennem ækvivaleringen til personaleledelse inddraget i udviklingsdiskursen, som det ses af den 

ækvivalenskæde ledelsespolitikkerne og notatet etablerer omkring personaleledelse.

udviklingsorienteret – understøtter medarbejdernes udvikling – kompetenceudvikler –  

understøtter innovation – give/modtage feedback – løbende refleksion – udfordrer rammer

Faglig ledelse

God ledelse handler i ledelsespolitikkerne samtidig om, at ” lederen evner at sikre effektiv faglig ledelse 

ved at agere kvalitets- og samarbejdsorienteret. Lederen bidrager til at overholde og udvikle standarder, 

som til at sikre konstruktive samarbejdsprocesser” (bilag 66). I notatet uddybes det, at lederen skal 

”understøtte en løbende kvalitetsudvikling (..) i henhold til ny viden og standarder” (bilag 68). Lederens 

faglighed bliver et væsentligt aktiv i forhold til at udvikle kvaliteten og organisationen. Faglig ledelse 

inddrages som det ses af ækvivalenskæden også i udviklingsdiskursen.

udvikle standarder – løbende kvalitetsudvikling – skaber og understøtter faglige netværk – 

konstruktive samarbejdsprocesser
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6.1.2 Resultatdiskursen

Driftsledelse

I ledelsespolitikkerne bliver driftsledelse beskrevet som evnen til ”at varetage de driftsmæssige og 

administrative dele af ledelsesopgaven synligt og indenfor de givne rammer, og er resultat- og løsningsori-

enteret” (bilag 66) Derudover ekspliciteres det i notatet om kriterier for god ledelse, at driftsledelse 

indebærer ” løbende kontrol og resultatopfølgning”, ”effektiv arbejdstilrettelæggelse”, ”synliggørelse af 

opnåede resultater” samt ”omkostningsbevidsthed i valg og prioriteringer” (bilag 68). God ledelse bliver 

med denne artikulation af god ledelse til en praksis, der fokuserer på organisationens evne til at levere 

resultater og inddrages i resultatdiskursen. Ledelsespolitikken danner således en ækvivalenskæde, der 

underbygger, at god ledelse handler om at skabe gode resultater.

drift og administration – resultat- og løsningsorienteret – løbende kontrol – 

 resultatopfølgning – effektiv – synliggør resultater – omkostningsbevidsthed i valg og 

prioriteringer – servicemål – effektiv drift – effektiv arbejdstilrettelæggelse

6.1.3 Personligheds- og rollemodelsdiskurserne

Personlig lederstil

Ledelsespolitikkerne beskriver under overskriften personlig lederstil, hvordan lederen bør bruge sig 

selv og sin personlighed til at lede sine medarbejdere og organisation: ” lederen evner at udfolde en 

personlig lederstil, der fremmer gensidig tillid og respekt i det daglige samarbejde. Lederen har en 

passende selvindsigt og evner at bruge sig selv konstruktivt i lederrollen” (bilag 66). I notatet uddybes 

det blandt andet, at lederen ”udviser respekt for andre” og ”er åben, lyttende og empatisk” (bilag 68). 

Lederen udviser loyalitet overfor organisationen, mod, handlekraft, vedholdenhed etc. Ledelsespoli-

tikkerne formulerer således, at god ledelse handler om at besidde særlige menneskelige egenskaber og 

italesætter lederens rolle indenfor både personligheds- og rollemodelsdiskursen, som ækviva-

lesskæden tydeliggør.

åben – lyttende – empatisk – tillid – respekt – selvindsigt – troværdig – loyal – mod – han-

dlekraft – respekt – vedholdenhed – beslutsomhed – åbenhed – helhedssyn – dialog – 

åbenhed – synlig – nærværende – til rådighed
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6.1.4 Udvikling kontra resultater

Region Hovedstadens og Herlev Hospitals ledelsespolitikker formulerer med anvisningerne om at 

benytte forskellige ledelsesformer kombineret med specifikke menneskelige egenskaber en række krav 

og forventninger til ledernes praksis. I artikulationen af god ledelse opstiller ledelsespolitikkerne 

således en række kriterier, som skal bidrage til at entydiggøre kravene. Som i debatoplæggene er det 

muligt at iagttage en differentiering i italesættelsen af god ledelse. De momenter, der knytter sig til 

strategisk ledelse, faglig ledelse og personaleledelse artikulerer god ledelse inden for udviklingsdis-

kursen. Udviklingsdiskursen er således kendetegnet ved at inddrage mange differentierede momenter, 

som tilsammen tilfører god ledelse mening. Derimod bliver driftsledelse artikuleret indenfor resultat-

diskursen. Og i relation til personlig ledelsesstil bliver god ledelse artikuleret indenfor både en 

personligheds- og rollemodelsdiskurs, der formulerer krav til lederens evne til at bruge sin person-

lighed aktivt i ledelsen.

Ledelsespolitikkerne konstruerer således et potentielt konfliktfyldt ledelsesideal, ved at artikulere god 

ledelse gennem henholdsvis udviklings- og resultatdiskurserne. Der er som i debatoplæggene en 

væsentlig overvægt i momenter, der relaterer til god ledelse indenfor udviklingsdiskursen. Strategisk 

ledelse, faglig ledelse og personaleledelse artikuleres alle indenfor udviklingsdiskursen og tillægger 

god ledelse mening som en praksis, der grundlæggende er orienteret mod udvikling. Konkurrerende 

bliver driftsledelse, som primært er rettet mod at producere gode resultater ved at opfylde politisk 

fastsatte målsætninger. 

Analysen af debatoplæggene viste, at udviklingsdiskursen var den dominerende diskurs, i forhold til 

at skabe entydighed omkring god ledelse. Analysen af ledelsesreformen viste, at regeringen trak på 

resultatdiskursen i sit forsøg på at skabe hegemoni om god ledelse. Ledelsespolitikkerne viser dermed, 

at de to overordnede konkurrerende diskurser, udviklingsdiskursen og resultatdiskursen, blev ind-

draget side om side og dermed blev den politiske kamp om god ledelse reproduceret i artikulationen 

af god ledelse i sygehussektoren.
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24 Medicinsk Hæmatologisk afdeling på Herlev Hospital beskæftiger sig med diagnosticering og behandling af 
blodsygdomme. 160 medarbejdere er fordelt på to sengeafsnit, et laboratorium og en klinisk forskningsenhed, 
hvor hver enhed har sin egen områdeledelse. Medarbejderne udgøres af læger, sygeplejersker, farmakonomer, 
lægesekretærer og plejepersonale. Afdelingen har en årlig budgetramme på ca. 170 millioner kroner.
25 Bilag 72 – Hospitalsplan 2007, Region Hovedstaden
26 Interview med Bjarne Anker Jensen: bilag 62 Henvisninger til interviewmaterialet er angivet med ledernes 
initialer og linietal. 

6.2 Ledelse på Herlev Hospital – Medicinsk Hæmatologisk afdeling

Herlev Hospital er organisatorisk opbygget som en virksomhed, der ledes af en direktion, som har 

ansvaret for hele hospitalets drift og udvikling. Under direktionen er hospitalet inddelt i en række 

afdelingsledelser, som under dem har områdeledelser.

Afdelingsledelserne er todelte, det vil sige, at hver afdeling ledes ligeværdigt af en ledende overlæge og 

en ledende oversygeplejerske. Afdelingsledelsen er dermed baseret på ledernes faglige baggrund og 

erfaring og indgår i et tæt samarbejde. I det følgende vil jeg analysere, de diskursiveringer lederne 

knyttede an til i deres egne beskrivelser af ansvarsområder, opgaver, roller og udfordringer. Laclau 

betragter som nævnt i kapitel 2 alle sociale praksisser som diskursive. Dette inkluderer således også

handlinger, som får deres mening indenfor det diskursive ( Jørgensen & Phillips, 1999:46). Jeg har 

derfor valgt at fremhæve forskellige scenarier og konkrete udfordringer, som den delte afdelingsle-

delse på Medicinsk Hæmatologisk afdeling24 – ledende overlæge Bjarne Anker Jensen og ledende 

oversygeplejerske Susanne Dansholm – selv beskriver indenfor diskursive rammer.

6.2.1 Fusionen

I forbindelse med den føromtalte strukturreform i 2007 blev Medicinsk Hæmatologisk afdeling på 

Herlev Hospital pålagt en fusion med den hæmatologiske afdeling på Hillerød Hospital for at 

effektivisere driften og samle ekspertisen på et sted. Herlev Hospital gik fra at dække et befolkning-

stal på ca. 640.000 borgere til at dække ca. 1 million borgere og oplevede dermed en 65 % udvidelse. 

Tidsplanen, som blev fremlagt fra Region Hovedstaden med en ny hospitalsplan25 for hele regionen,

tilsagde, at fusionen først skulle finde sted i 2009 med halvandet års forberedelsestid.

Da hospitalsplanen blev offentliggjort, valgte en stor del af medarbejderne på afdelingen på Hillerød 

Hospital at søge væk. ”Så det var personalet, der stemte med fødderne. (..) De forlader stedet. De 

forlader de afdelinger, der skal lukke. Det gør de lang tid inden. Det kan godt være politikerne siger, det 

først skal lukkes i 2009. Men det rører ikke medarbejderne. Så i løbet af ganske kort tid var Hillerød lagt 

øde. Det vil sige vi fik seks uger.” (BAK: 57-64)26 Den politiske beslutning og målsætning om at 

fusionere de to afdelinger, betød at Medicinsk Hæmatologisk afdeling på Herlev Hospital måtte 
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27 Regeringen og Danske Regioner indgik i oktober i fjor en aftale om faste patientforløb, der på papiret lover 
danske kræftpatienter hurtig handling, faste frister for undersøgelse og behandling samt klar besked undervejs i 
forløbet. Af aftalen fremgår, at der inden udgangen af 2008 skal indføres pakkeforløb for samtlige kendte kræft-
former. Dvs. omkring 25 kræftsygdomme.” Hagerup, Annette ”De fire første kræftpakker klar” Ugeskrift for 
Læger 2008;170(5):306

omstille sig lynhurtigt til de nye vilkår, hvilket skabte betragtelige udfordringer for afdelingsledelsen, 

som måtte foretage skarpe prioriteringer og tilsidesætte alt andet for at få fusionen gennemført. ”Her 

var en prioritering, som jeg ikke havde foretaget, men den var nummer et, uanset hvordan jeg vendte og 

drejede det.” (BAJ: 87-89). Bjarne Anker Jensen fortæller her, hvordan der var tale om en politisk 

beslutning, som afdelingen var uforberedt på, og som krævede øjeblikkelig handling med henblik på 

at opnå de mål, der var blevet tilsagt fra Region Hovedstaden. ”Det er en typisk konsekvens af en 

politisk beslutning, som i hvert fald set udefra, ikke er gennemtænkt ordentligt på det politiske plan. Og 

som fuldstændig rydder ens dagsorden og ens planer.” (BAJ: 80-82) Ifølge Bjarne Anker Jensen er det en 

generel præmis, at mængden af krav og nye målsætninger fra politisk side er stigende. ”For der kom-

mer hele tiden nye ting. Nu kommer der også kræftpakker27, som vi skal til at gennemføre. Så patienter, 

der er henvist med en kræftdiagnose, skal ses indenfor 48 timer i et system, der simpelthen ikke har 

bufferen til det.” (BAJ: 163-166)

6.2.2 Nye IT- og dokumentationssystemer

Udover de organisatoriske udfordringer med fusionen og de mere fagligt relaterede til fx kræftpak-

ken, beskriver Bjarne Anker Jensen problematikken omkring nye IT- og dokumentationssystemer, 

som kræver en del arbejde at gennemføre for ledelsen.

Elektronisk Patientmedicinering (EPM) er indført for at digitalisere hele medicineringsprocessen fra 

lægeordination til sygeplejerske til sekretær. Et system, der blev etableret i Sundhedsstyrelsen for at 

minimere medicineringsfejl, men som ifølge overlægen har resulteret i, at fejlene faktisk er blevet 

femdoblet, siden systemet er blevet implementeret (BAJ: 339). Det skaber store frustrationer hos 

medarbejderne og særligt hos lægerne, som nu bruger en halv time længere hver dag på medicinering,

fordi de selv skal notere i systemet frem for førhen ’blot’ at videregive informationer mundtligt til 

sygeplejersken (BAJ: 365-366). Derudover sker der stadig en flerdoblet dokumentation, fordi de 

gamle procedurer enten stadig er lovbundne, eller fordi det nye system ikke er udviklet godt nok til at 

sammentænke alle dele af medicineringen eller de lokale forhold. ”Så der er mange ting, der bliver 

sendt ud i systemet, og mange af de systemer, vi får, bærer præg af, at der er ikke sat ressourcer af til at lave 

et godt system fra starten.” (BAJ: 354-355) Disse udfordringer er ifølge Bjarne Anker Jensen kende-

tegnende for hans arbejde som ledende overlæge og har derfor stor indflydelse på den ledelse, han 

praktiserer. Konkret betyder det, at han bruger meget tid på at få systemerne til at passe sammen og 
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28 Bilag 72 – Hospitalsplan 2007, Region Hovedstaden

forsøge at få de løse ender til at hænge sammen, når nye politiske krav manifesterer sig. ”og med det 

kontinuerlige pres, der kommer fra politikerne, bliver det meget svært at løse den opgave (diagnosticere og 

behandle patienter). Og dermed bliver det også svært at løse de andre ting, der ligger i ledelsesopgaven” 

(BAJ: 179-180) 

Bjarne Anker Jensen bruger altså det meste af sin ledelse på at implementere og realisere politiske 

krav og målsætninger og på at sikre den umiddelbare drift af Hæmatologisk Medicinsk afdeling. Store 

dele af interviewet kredsede om politikernes krav og de udfordringer, det gav ham i dagligdagen.

I forbindelse med de ovenfor skitserede udfordringer beskriver Bjarne Anker Jensen, hvordan den ny 

regionsdannelse og hospitalsplan28 udformet af politikere stiller store organisatoriske udfordringer og 

er noget, som ’rydder hans dagsorden fuldstændig’ (BAJ: 80-82), da han hurtigst muligt skal indfri 

målene for fusionen. Som tidligere nævnt var momenterne ”politiske krav og målsætninger” en del af 

resultatdiskursen, som fokuserer på, at god ledelse består i at indfri politiske mål og opnå gode 

resultater. På samme måde så vi, hvordan ledelsespolitikkens fokus på driftsledelse også indskrev sig i 

resultatdiskursen. Dette tydeliggør, at resultatdiskursen præger Bjarne Anker Jensens forståelse af sin 

ledelsespraksis. Han identificerer sig således igennem disse italesættelser af sin ledelsespraksis og sine 

udfordringer med rollen udstukket af resultatdiskursen som lederen, der skal indfri politiske målsæt-

ninger og skabe gode resultater.

6.2.3 Udvikling

Udover resultatorienteringen, er Bjarne Anker Jensen meget optaget af de udviklingsmuligheder, som 

afdelingen har. Han karakteriserer i det hele taget afdelingen som meget udviklingsorienteret. ”Vi 

løser ikke dagens problemer, som vi gjorde for tre måneder eller tre år siden. Vi prøver nye veje.” (BAJ: 

282-283) Han beskriver også, hvordan han i forbindelse med nye systemer, så vidt muligt inddrager 

afdelingen i pilotprojekter for at være på forkant med udviklingen. På den måde har han mulighed 

for at præge udviklingen og samtidig få stillet særlige økonomiske midler til rådighed for deltagelsen i 

nye projekter. ”Og så har vi prøvet at være proaktive, fordi da systemet (EPM) blev fremlagt, så tænkte 

vi, at hvis vi skal nå at gøre det inden regionsdannelsen, og hvis vi skal have nogen mulighed for at lave 

om på det her, så skal vi tidligt på. Så derfor meldte vi os som pilotafdeling.” (BAJ: 369-372) Derudover 

beskriver Bjarne Anker Jensen, at han gør meget ud af at kompentenceudvikle sine medarbejdere gen-

nem løbende undervisning for at motivere medarbejderne. ”Vi har meget fokus på undervisning, at 

man ikke blot arbejder, men at man lærer også noget. Vi er ikke bange for at lære fra os, så folk bliver 
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bedre, og så det måske også bliver mere attraktivt for andre og også attraktivt for os selvfølgelig.” (BAJ: 

253-254)

Med disse to eksempler italesætter Bjarne Anker Jensen en del af sine ledelsesudfordringer indenfor 

udviklingsdiskursen. Fokus på kontinuerlig organisatorisk og faglig udvikling ved at være på forkant 

og proaktiv samtidig med en løbende kvalificering og udvikling af medarbejdernes kompetencer 

gennem undervisning og læring er væsentlige indsatsområder i overlægens ledelsespraksis. Han 

identificerer sig således med rollen som den udviklingsorienterede leder, der er udstukket af ud-

viklingsdiskursen.

6.2.4 Personlig ledelsesstil

Bjarne Anker Jensen omtaler sig selv og sin ledelsesstil som imødekommende, respektfuld og ærlig. 

”...det jeg prøver på, det er at være imødekommende.(..) Og at jeg opfører mig, og at mit personale opfører 

sig overfor mig og indbyrdes opfører sig respektfuldt. Og så noget andet, som er ret vigtigt, det er at søge at 

informere godt og være ærlig, og at situationer kan ændre sig, men at være ærlig i sin håndtering af sager.” 

(BAJ: 276-285) Han gør meget ud af, at alle medarbejdere føler, de har et godt arbejde.

Samtidig er han optaget af, at medarbejderne føler han er ærlig i forhold til de beslutninger han 

træffer, også de beslutninger han ikke selv har haft nogen indflydelse på. Hans ledelsesstil er generelt 

præget af at motivere og engagere sin medarbejdere for at håndtere de ydre pres, som afdelingen 

oplever. ”..det er et ret stort arbejde fx med EPM med mange fejl, det er et ret stort motivationsarbejde 

for mig og andre alligevel at få det accepteret af lægerne fx. (..) At prøve at motivere dem til, at – på sigt 

– bliver det bedre” (BAJ: 363-367) 

Beskrivelsen af sin egen ledelsesstil ud fra ovenstående eksempler viser, at overlægen i vidt omfang 

trækker på rollemodelsdiskursen, som blev fremanalyseret i analysen af debatoplæggenes italesættelse 

af god ledelse. Gennem denne anknytning til rollemodelsdiskursen positioner han sig som en leder, 

der går foran og fungerer som en person medarbejderne kan se op til ved at være ærlig, respektfuld og 

motiverende.
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6.2.5 Forholdet mellem udviklingsdiskursen og resultatdiskursen

Bjarne Anker Jensen identificerer sig, som det er vist ovenfor, både med rollen som den resultatorien-

terede leder og som den udviklingsorienterede leder. Det er således både resultatdiskursen og ud-

viklingsdiskursen, der på hver sin måde konkurrerer om at forme hans identitet som leder. I inter-

viewet var der dog en væsentlig overvægt af eksempler på sin egen ledelsespraksis og udfordringer, 

som blev italesat indenfor resultatdiskursen. Resultatdiskursen er således den dominerende i forhold 

til at producere betingelser for overlægens ledelsespraksis med stigende politiske målsætninger og nye 

krav. Overlægens beskrivelser indenfor resultatdiskursen var generelt præget af en vis utilfredshed og 

en følelse af, at resultatopfyldelsen af politiske målsætninger er et vilkår, som overlægen må indfinde 

sig med. ”Og selvfølgelig er vi jo i sidste ende tjenestemænd, så vi får jo også en opgave, der skal løses. De 

forventer ikke, at vi starter med at argumentere imod, vel.” (BAJ: 176-178)

Bjarne Anker Jensen beskriver i følgende citat, hvordan øgede politiske krav og målsætninger er med 

til at hæmme udviklingen ”Vi skal selv gøre vores arbejde mere effektivt og få mere tid til de spændende 

og udviklende opgaver. Og så skal vi først og fremmest finde tiden til det. Og det har vi ikke rigtig kunne 

sparke i gang midt i, at vi jo altså har fået den kæmpe udfordring, det er, at få den 65 % øgning i de 

aktiviteter, vi skal passe.” (BAJ: 130-134) I et andet eksempel fremhæver han, at udviklingstiltag på 

kvalitetsakkrediteringsområdet er blevet sat i bero – også på grund af den nye regionsdannelse. ”Så er 

der noget af kvalitetsudviklingsarbejdet, der er gået mere eller mindre i stå. (..) For det første er der det 

problem, at i den nye region, der gik tre (hospitaler) så sammen, som havde fuldstændig forskellig struk-

tur.(..) Og det ender med at blive et kaos. (..) Det er helt ekstremt bureaukratisk.” (BAJ: 136-155) 

Man kan med disse eksempler og citater iagttage, hvordan resultatdiskursen med sit fokus på lederen 

som indfrier af politiske målsætninger og nye krav – her materialiseret i regionsdannelsen – hæmmer 

og støder sammen med udviklingsdiskursens fokus på lederen, som orienteret mod at udvikle organi-

sationen. Der foregår i lederens egne beskrivelser af sin ledelsespraksis og vilkår en diskursiv kamp og 

konfrontation mellem udviklingsdiskursen og resultatdiskursen om at installere betingelser for 

lederen. De konkurrerende diskurser producerer som sådan konfliktfyldte betingelser for Bjarne 

Anker Jensen, idet han på den ene side har påtaget sig rollen som en leder, der er sat i verden for at 

implementere de systemer, krav mm., som politikere måtte have besluttet. På den anden side nærer 

han et stort ønske om at skabe udvikling i organisationen, på det faglige område i forbindelse med 

hæmatologien som speciale og i forhold til medarbejdernes kompetencer. Og han forsøger gennem 

involvering i pilotprojekter og indgåelse i diverse netværk at optimere sine chancer for at opnå 

indflydelse for at skabe udvikling og bevæge sig udover de krav og politiske målsætninger, der måtte være.
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29 Interview med Susanne Dansholm – Bilag 63

Efter at have analyseret ledende overlæge Bjarne Anker Jensens egne ledelsespraksisser og udfordring-

er vil jeg analysere ledende oversygeplejerske Susanne Dansholms beskrivelser. Hendes oplevelser 

ligner i høj grad overlægens, men adskiller sig dog i forhold til hendes indsatsområder. Det bliver også 

tydeligt, at deres forskellige baggrund som henholdsvis uddannet læge og sygeplejerske er med til at 

forme deres forhold til deres egen rolle som leder.

6.2.6 Rekruttering og fastholdelse

Susanne Dansholm beskrev i interviewet, idet hun blev spurgt til sine væsentligste udfordringer, 

hvordan rekruttering og fastholdelsen af medarbejdere er noget af det, der optager hende mest. ”Og 

jeg kan da godt sidde og tænke, hvordan skal jeg kunne rekruttere lægesekretærer eller sygeplejersker eller 

assistenter, når det hele ender med, at de kan få flere penge ved at gå andre steder hen.” (SD: 195-197)29 

Som sin væsentligste ledelsesudfordring beskriver hun, hvordan hun takler problemet, med at flere og 

flere sundhedsmedarbejdere flytter fra de offentlige sygehuse til private hospitaler, hvor de kan få 

mere i løn. ”De grupper, jeg skal rekruttere, (..) det er nogle, som jeg tænker, at man selvfølgelig må tale 

til deres faglighed og til deres profession og deres udviklingsmuligheder. De udviklingsmuligheder man 

kan give dem.” (SD: 201-204) Susanne Dansholm forsøger så vidt muligt at holde gang i medarbej-

dernes faglige udvikling, idet hun anser det som det mest virksomme parameter for at rekruttere og 

fastholde kvalificerede medarbejdere. ”Men jeg takler den jo sådan, som jeg prøver at holde gang i den 

sygeplejefaglige udvikling. (..) Hvad kan vi så gøre af faglige udviklingstiltag, så folk synes, det er rigtig 

spændende at gå på arbejde på denne her afdeling.” (SD: 215-220) Hun pointerer videre: ”Du spurgte 

mig tidligere om, hvad mine største udfordringer var. Jamen det er jo udvikling.” (SD: 347-348)

6.2.7 Fusionen

I et andet tilfælde forklarer Susanne Dansholm, hvordan den føromtalte fusion skabte betingelser for 

hendes ledelse, og hvordan hun taklede de problemstillinger, der opstod som følge af fusionen. Hun 

lægger vægt på, at den hurtige omstillingsproces skabte store pladsmæssige udfordringer, men hun 

mener dog, at de overvejende kom godt igennem processen, fordi hun og overlægen som ledere fik 

lov til at være lidt anarkistiske: ”Vi var jo ikke klar. Men det gik godt. Så derfor gør jeg det i dag, at jeg 

tit taler med enten nogle ledere eller medarbejdere her i afdelingen, eller Bjarne og jeg drøfter om, at 

hvor var det godt, at vi kom igennem feltet, inden at alle de bureaukratiske og administrative forordnin-

ger blev anlagt. Fordi vi har fået lov til at være lidt anarkister, og er kommet igennem med nogle ting. Og 

som sådan er det jo sjovt at være leder, når man ikke bare skal gøre, hvad der står på et stykke papir, men 

selv kunne være med til at finde på noget.” (SD: 74-81) 
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Citatet eksemplificerer endnu en gang kampen mellem resultatdiskursen og udviklingsdiskursen. De 

bureaukratiske og administrative forordninger, som er momenter i resultatdiskursen bliver italesat 

som hindringer for selv at innovere og udvikle organisationen. Derfor beskrev Susanne Dansholm 

det som positivt, at de som afdelingsledelse fik lejlighed til at være anarkister og prøve nye ting af med 

en hjælpende hånd fra direktionen og øvrige afdelinger.

Igennem ovenstående eksempler og citater, trækker Susanne Dansholm i høj grad på udviklingsdis-

kursen, idet hun skaber mening om sin ledelse, som en praksis der for fx at håndtere rekrutterings- og 

fastholdelsesproblematikken, satser på udviklingen af medarbejdernes kompetencer gennem faglige 

udviklingstiltag. Fusionseksemplet demonstrerede, hvordan Susanne Dansholm agerede udviklings-

orienteret, da hun så fusionen som en mulighed for at tænke nyt og tage initiativ til nye organiser-

ingsformer. Hun identificerer sig således med rollen, som den udviklingsorienterede leder, der er 

udstukket og formet af udviklingsdiskursen.

6.2.8 Videndeling

Susanne Dansholm forklarer, hvordan hun særligt er blevet socialiseret gennem en sygeplejefaglig 

kultur, der i høj grad er præget af netværk, erfaringsudveksling og idégenerering. Hun pointerer, at en 

af de store forskelle mellem det private og offentlige arbejdsmarked er, at de tilhørende kulturer har 

helt forskellige grundvilkår. ”Det offentlige kan jo ikke give overskud. Det er jo klart, det giver et helt 

andet afsæt end i det private. Jeg tror, det har betydning for rigtig mange ting. Blandt andet også

innovation, og de ting vi sidder og taler om her. Vi har ingen interesse i at sidde og holde på det. Vi har 

en interesse i at fortælle det til de andre, så de tænker ’ hold kæft hvor er de smarte, de har fundet på det på 

Herlev’.” (SD: 701-706) Dermed er videndeling yderligere en væsentlig parameter for det, som 

Susanne Dansholm betegner som god ledelse. Hun er meget optaget af at lytte til sine medarbejderes 

idéer og tilstræber aktivt at fremme deres initiativer til andre afdelinger og hospitaler. 

Hun giver et eksempel på to sygeplejersker fra afdelingen, som havde fundet på en ny pumpe mekan-

isme. Den var bedre end de eksisterende typer og tilmed omkostnings– og tidsbesparende. Susanne 

Dansholm sørgede for gennem sit netværk at få spredt budskabet om sine sygeplejerskers opfindelse 

og lagde vægt på, at de personligt fik æren for den i et sygeplejefagligt magasin. Hun pointerede, at 

det handlede om dels at vise anerkendelse overfor sine medarbejdere, dels om at få spredt den nye 

teknologi hurtigt, så andre kunne få gavn af den. (SD 657–675) 



64

Ifølge Susanne Dansholm karakteriserer det i høj grad hendes ledelsespraksis. Derudover fortæller 

hun også om, hvordan hun indgår i en række faglige og tværfaglige netværk og fora, som netop er 

designet til at sprede idéer og finde inspiration til at løse egne problemstillinger. I følgende citat 

forklarer Susanne Dansholm om et netværk for afdelingssygeplejersker på Herlev Hospital, som altså 

på grund af netværksformen er frivilligt baseret og ikke har mødepligt ”Det fungerer sådan, at vi 

mødes den første tirsdag i måneden mellem 13 og 15, der mødes vi et bestemt sted og idéudveksler. 

Kommer med problemstillinger, hvad gør I med det og det, og hvordan går det med jeres fusion. Det er 

ren netværk. Og det er også et sted, man får gode idéer. Der gik jeg ned og sagde, at vi var begyndt at 

ansætte hjælpere. Og så var der en af de andre, der sagde, at det var lige, hvad de skulle bruge. Så sagde 

jeg til hende, at hun kunne få alle de papirer, jeg havde og alt mit grundarbejde. ’Men jeg synes, du skal 

orientere personaleafdelingen.’ Det er sådan en rigtig sygeplejerske måde at arbejde på, at netværke (..) 

Det, tror jeg, er en del af sygeplejerskers fagkultur.” (SD: 625-634) 

Oversygeplejersken deler således af sin viden og fungerer på en måde som afdelingens vidensopsam-

ler, forstået som den der bringer afdelingens nyttige viden videre i den øvrige organisation eller til 

andre hospitaler og som vidensindsamler, der henter ny viden ind i organisationen.

Igennem disse eksempler og citater bliver det tydeligt, at Susanne Dansholms forståelse af sin ledels-

espraksis også er præget af videndelingsdiskursen, som skaber mening omkring god ledelse som en 

praksis, der går ud på at dele viden, erfaringsudveksle, generere nye idéer til gavn for både sine egne 

medarbejdere internt i organisationen, men i høj grad også eksternt, så andre kan profitere af afdelin-

gens innovationer. Susanne Dansholm identificerer sig således i høj grad med rollen som erfaringsop-

samlende og videndelende leder, som er udstukket og formet af videndelingsdiskursen.

6.2.9 Tillidsbaseret ledelsesstil

Susanne Dansholm lægger stor vægt på personlige relationer, når hun skal beskrive sig selv som leder. 

”Jeg synes også, jeg bruger rigtig meget tid på at være i kontakt med så mange medarbejdere som muligt. 

Og det er det dér totalt uproduktive og usynlige, men som jeg tror er guld værd.” (SD:117-118) God 

ledelse drejer sig for Susanne Dansholm i høj grad om at være nærværende, synlig og tilgængelig for 

sine medarbejdere. ”Jeg gør det som min meget konkrete strategi, at jeg, når jeg ikke sidder og taler med 

nogen, så holder min dør åben. Det er der faktisk rigtig mange både læger, sygeplejersker og rengørings-

damer og alle mulige andre, der benytter sig af. Og det tror jeg, det er en af mine måder at udøve, det, jeg 

synes, er god ledelse. Det er at være synlig og tilgængelig.” (SD: 244-248) Hun beskriver også, at god 
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ledelse handler om at bruge sig selv aktivt i sin ledelse og udvise personligt engagement. ”Men det er 

en del af det også; at stå til rådighed og være der med lidt af sin privatperson. (..) Altså engagere sig 

personligt i tingene.” (SD: 272-273)

Derudover er det vigtigt for Susanne Dansholm at have en god intuition og kende sine medarbejdere 

godt. At have en grundig fornemmelse af at noget er godt for organisationen på et givent tidspunkt. 

”Så derfor er det hele tiden en stor udfordring at holde sig på touch’et med, hvor er det egentlig vores 

medarbejdere er. Så vi ikke siger, at nu skal vi ro over Atlanten i robåd, hvis de har set, at der er da hul i 

den, eller det kan vi ikke. Så skal man lade være med at foreslå det. Men det er sådan noget intuition, 

sådan noget med at fornemme og vide, hvem er det lige, man har.” (SD: 170-174)

Igennem disse beskrivelse af, hvad der kendetegner god ledelse for Susanne Dansholm bliver det 

tydeligt, at hun trækker på personlighedsdiskursen i artikulationen af god ledelse. Det handler om at 

være synlig og nærværende, have en god intuition og fornemmelse for både organisationen som 

helhed og for den individuelle medarbejder. Hun identificerer sig her med rollen som den

nærværende og intuitive leder, der er formet af personlighedsdiskursen. God ledelse bliver med disse 

italesættelser til mere end det at håndtere forandringer og politiske krav rent administrativt, 

driftsmæssigt og organisatorisk, som resultatdiskursen befordrer. Det går tilsvarende ud over at 

udvikle organisationen gennem fx faglige udviklingstiltag. God ledelse bliver gennem artikulationen 

i personlighedsdiskursen til en praksis, der stiller særlige krav til lederens egen personlighed og 

karakteren af de relationer, som Susanne Dansholm indgår i. Hun er således selv meget opmærksom

på, hvordan hun som person agerer overfor sine medarbejdere, hvordan de opfatter hende, og hvor-

dan hendes relationer med medarbejderne bygger på gensidig tillid, nærvær og empati. Det virker 

nærmest som om, at det er grundlaget for hendes ledelsesstil forstået på den måde, at uden den tillids-

fulde relation bliver de formelle ledelsesopgaver, som artikuleret af fx resultat- og udviklingsdiskurs-

erne, meget svære at opfylde. ” det er lidt den der tillidsfølelse, som nogle gange gør, at man tør noget 

mere, end man egentlig tør, hvis jeg oplevede, at de havde enormt meget mistillid til, at hver gang jeg 

kom med et eller andet... –Så derfor synes jeg, det er gensidig tillid.” (SD: 167-170)
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6.2.10 Delkonklusion

Ud fra analysen af, hvordan ledende overlæge Bjarne Anker Jensen og ledende oversygeplejerske 

Susanne Dansholm beskriver deres ledelsesstil, –områder og –praksis har jeg vist, hvordan de skaber 

mening indenfor forskellige diskurser. Som illustrationen nedenfor demonstrerer, er der forskel på de 

diskurser, lederne vælger at trække på og fremhæve i deres beskrivelser og eksempler.
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figur 8

ledernes italesættelser af ledelsespraksis og ledelsesstil

Bjarne Anker Jensen trækker primært på resultatdiskursen, som det der præger hans ledelsesopgaver 

og stiller de største vilkår i dagligdagen. Sideløbende er han præget af udviklingsdiskursens forståelse 

af god ledelse, men denne synes at undertrykkes af resultatdiskursen. I relation til beskrivelserne af sin 

ledelsesstil trækker overlægen overvejende på rollemodelsdiskursen og indtager rollen som rollemodel 

for sine medarbejdere. Han positionerer sig således primært indenfor resultatdiskursen overfor den 

politiske ledelse og direktionen, indenfor udviklingsdiskursen i relation til sine medarbejderes 

udviklingsmuligheder, indenfor rollemodelsdiskursen som foregangsperson for sine medarbejdere.

Susanne Dansholm trækker omvendt primært på udviklingsdiskursen, som den dominerende diskurs, 

når hun beskriver sine ledelsesudfordringer. Sideløbende trækker oversygeplejersken i høj grad på 

videndelingsdiskursen i beskrivelsen af sine ledelsesopgaver og identificerer sig overvejende med 

personlighedsdiskursens rolle som den intuitive, nærværende og tillidsfulde leder. Hun positionerer 

sig således i relation til medarbejdere og i ledernetværk indenfor videndelingsdiskursen, i øjenhøjde 

med medarbejdere indenfor personlighedsdiskursen og som overlægen indenfor udviklingsdiskursen. 

Det er tydeligt, at de fremanalyserede diskurser i de forrige analysekapitler 4 og 5 i høj grad reproduc-

eres i sygehussektoren og er med til at forme ledernes handlerum og deres egenforståelse af ledelsesstil 

og –praksis samt deres rolle og positioneringer i det organisatoriske felt.
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30 Ny tids- og omkostningsbesparende pumpemekanisme

6.2.11 Forhandlingsspil

Når vi endnu en gang skifter Laclaus briller ud med Dorthe Pedersens og iagttager ledernes italesæt-

telser af deres ledelsesopgaver og –praksis, træder der tydelige tegn på forhandlingsspil frem. Jeg vil i 

det følgende kort rekapitulere nogle af eksemplerne og placere dem i en desperate governance kon-

tekst for at afprøve, hvordan forhandlingsspillene udfolder sig i disse jf. afsnit 2.3.2.2.

I relation til fusionen mellem Herlev og Hillerød afdelingerne beskrev Bjarne Anker Jensen i meget 

opgivende termer, hvordan hans dagsorden blev ryddet fuldstændig i en længere periode, som følge af 

politikernes beslutning og Hillerød medarbejdernes fraværende ønske om overflytning. Susanne 

Dansholm lagde vægt på, hvordan der ud af samme fusion var udsprunget nye initiativer og

organiseringsformer, fordi afdelingen generelt er præget af en poinerånd og anarkistisk kultur. For at 

gennemføre de initiativer, afdelingens medarbejdere fandt på for at løse fusionsproblemerne, måtte 

lederne til direktionen for at få godkendt planerne om at udvide afdelingen med to etager. Så selvom 

lederne ikke kunne ændre ved beslutningen om fusionen, fik de gennemført en række initiativer ved 

at positionere sig direkte i forhold til direktionen.

Det samme gjorde sig gældende, da det nye IT- og dokumentationssystem EPM blev fremlagt. Her 

påtog Bjarne Anker Jensen sig den opgave, at indgå i hospitalets EPM styregruppe og melde afdelin-

gen som pilotafdeling for at teste systemet - for igen at være på forkant med udviklingen. Dette 

gjorde han også fordi, der var særlige økonomiske midler til rådighed for de afdelinger, der valgte at 

melde sig som de første. På den måde kunne han opnå indflydelse på EPM’s udvikling både lokalt i

egen afdeling men også på hospitalet som hele. Dette eksempel viser, at de to typer forhandlingsspil 

om henholdsvis positionering og koordination kommer til udtryk i den måde, hvorpå overlægen 

bedrev ledelse.

Susanne Dansholms eksempel om de to sygeplejerskers innovation30 og hendes kontinuerlige fokus 

på netværk og videndeling var ligeledes et udtryk for at forhandlingsspillet om koordination kend-

etegner hendes ledelsespraksis. Som vidensformidler og –koordinator på grænsen mellem afdelingen, 

hospitalet og den øvrige sektor har hun således en væsentlig og magtfuld position.

Den tredje type forhandlingsspil, som omhandler legitimeringen af beslutningsgrundlag berørte begge 

ledere i kraft af deres personlige ledelsesstil, som ifølge dem selv er præget af tillidsfulde relationer til 

medarbejderne for bedst muligt at opnå medarbejdernes accept af nye tiltag og arbejdsgange og 

ønsket om et godt arbejdsmiljø. Følgende citat er et glimrende eksempel på spillet om legitimeringen 
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af beslutningsgrundlag og den usikkerhed, der er forbundet med svære beslutninger eller afmagt: ”Og 

så endelig et kolossalt arbejde med informationen til personale, som næsten er det allervigtigste for at få 

tingene til at gå godt. En ledelsesbeslutning, som vi tog (i relation til fusionen), det var også at informere 

om det, som vi ikke vidste noget om. For det mener vi, at personalet også har brug for at vide, at ledelsen 

ikke selv ved noget, eller at noget er usikkert. Det er også med til at dæmme op for mytedannelser. Hvis 

der er et sted, hvor der dannes myter, så er det i sundhedsvæsenet. Så informationssiden har også været ret 

betragtelig. Så det tror jeg grundlæggende, vi gør klogt i at investere godt i.” (BAJ: 103-110)

Dorthe Pedersens diagnose om desperate governance og de dertil knyttede forhandlingsspil er således 

ud fra ovenstående kendetegn på den ledelsesmæssige virkelighed, der kendetegner ledernes praksis 

og bekræftes af analyserne.

På baggrund af den samlede diskursanalyse vil jeg i kapitel 7 diskutere forholdet mellem de forskel-

lige kapitlers væsentligste pointer. 
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31 se fodenote 4 side 17 om styringsteknologier

7. Diskussion
7.1 Ledelsesideal kontra ledelsesvilkår

Ledelsesidealet, som formuleret i debatoplæggene og i ledelsespolitikkerne, tillægger god ledelse 

mening indenfor udviklingsdiskursen. Rollen som formes i denne giver muligheden for, at den 

offentlige leder selv kan træffe beslutninger og lede sin organisation i den retning, han eller hun anser 

for nødvendig i samarbejde med sine medarbejdere. Det er tydeligt, at ledelsesidealet også er gengivet 

i den måde Bjarne Anker Jensen og Susanne Dansholm skaber mening omkring den ledelsespraksis, 

de selv ønsker at praktisere, og som de anser for god ledelse. Dog er det, som analysen tydeligt viser 

særligt kravene fra resultatdiskursen, der præger det meste af særligt overlægens ledelse. Dette kan 

være paradoksalt, idet regeringen med ledelsesreformen klart formulerede god ledelse som evnen til 

at være resultatorienteret. Med det øgede fokus på resultatdiskursen og dennes meningstilskrivelse til 

god ledelse som betegner, opstår risikoen for at velfærdsledelse forbliver en slags forlænget arm for 

den politiske ledelse, og ’blot’ sættes til at udføre det, politikere foreskriver frataget den faglige 

ekspertise. Som Bjarne Anker Jensen udtrykker det: ”Det er jo næsten blevet et dogme indenfor dansk 

centraladministration. Det er jo nærmest forbundet med dødsdom at modsige politikerne. Jeg har en klar 

fornemmelse af, at et sundt og fagligt modspil næsten bliver kvast. Men det har altid været svært at gøre 

indsigelser.” (BAJ: 172-176) ”Det er som om, at der i den lokale afdeling eller i privatsfæren, der er en 

eller anden grænse, hvor nu kan vi altså ikke presse mere igennem. Den eksisterer ikke i offentlig sam-

menhæng. Der er ikke rigtig en rød lampe, der blinker for nogen, og som siger, at nu er systemet altså 

overbelastet. Nu kan vi ikke det her. Der er en grænse for, hvor mange opgaver, der kan løses på en og 

samme gang.” (BAJ: 180-185) Faren ved denne resultatbaserede ledelsespraksis er netop, som Bjarne 

Anker Jensen pointerer, at det sundhedsfaglige aspekt i beslutningsprocesserne overlades til højere 

politiske lag i kæden, som afgør hvilke krav og målsætninger, der fx skal strukturere nye resultatkon-

trakter, resultatbaseret løn, dokumentationssystemer mm.

Ofte, kunne man fristes til at forestille sig, vil beslutningstagerne måske ikke have en kvalificeret faglig 

eller organisatorisk viden om de implikationer, tiltagene kan have, når de igangsættes. Når denne type 

resultatbaserede styringsteknologier31 sammenholdt med krav om implementeringen af fx standardise-

rede IT systemer i stor stil præger ledernes ledelsesvilkår, og ledelsesreformen forstærker denne diskurs, 

træder faren om, at sundhedsfagligheden tabes på gulvet, ligeledes til syne. Spændet mellem udviklings-

diskursen og resultatdiskursen er derfor stort og kan kort indfanges af modsætningsforholdet mellem 

bunden målopfyldelse kontra frihed til lokal og faglig forankret innovation og udvikling. Problematikken 

forstærkes af, at lederne selv knytter an til udviklingsdiskursen i deres beskrivelse af deres ledelsesideal.
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32 Ifølge Bjarne Anker Jensens og Susanne Dansholms egne udtalelser  fungerer deres samarbejde godt og 
gnidningsfrit.

7.2 Myten om kvalitet

Det er samtidig bemærkelsesværdigt, at regeringen som optakt til ledelsesreformen bidrog til at 

cementere myten om lederens rolle som ansvarshavende i forhold til kvaliteten i den offentlige sektor. 

På den ene side havde vi således regeringens myte om, at god ledelse var en afgørende forudsætning 

for kvalitet, og på den anden side havde vi resultatdiskursen i regeringens ledelsesreform, som stillede 

krav til offentlige ledere om at opfylde politisk fastsatte målsætninger. Der opstår igen en spænding 

mellem disse to forståelser af ledelsens rolle. Derimod er udviklingsdiskursens formulering af lederens 

rolle som den, der varetager og driver den organisatoriske udvikling – både hvad angår medarbejder-

nes faglighed og arbejdsmiljøet ud fra egne professionelle vurderinger og som lokal forankret – mere 

i tråd med den mytedannelse, som regeringen startede med at lægge for dagen som optakt til ledelses-

reformen. Men som det blev fremhævet i kapitel 5, blev denne udviklingstematik ekskluderet i 

ledelsesreformen, da vægten var lagt på en forståelse af god ledelse som resultatorienteret. Det skaber 

grund til undren, at regeringen ikke fokuserede på udviklingstematikken i ledelsesreformen særligt 

taget i betragtning, at udviklingsdiskursen var repræsenteret i over 73 % af debatoplæggene. Hvad 

årsagen til dette skyldes, forbliver desværre et åbent spørgsmål. Det skal dog retfærdigvis

fremhæves, at temamøde IV i kvalitetsreformen var ”Nytænkning og konkurrence”, men blev ikke 

koblet til velfærdsledelse.

7.3 Splittelse

Som det blev illustreret i de eksempler, som især Bjarne Anker Jensen gav på sine ledelsesudfordrin-

ger, opstår der spændinger mellem det ledelsesideal som udviklingsdiskursen formulerer, og de krav 

som resultatdiskursen stiller til hans rolle som leder. Han identificerer sig i høj grad med begge de 

diskursive roller, men føler at resultatorienteringen blokerer for de interne udviklingsaspekter. Man 

kan således iagttage, hvordan der opstår en agonistisk relation mellem de to diskurser, som hver

især kæmper om at definere, hvordan god ledelse skal forstås og praktiseres. Der er altså tale om 

konfliktende betingelser for ledelse, som ikke nødvendigvis manifesterer sig i konflikter mellem 

enkeltpersoner eller mellem de to afdelingsledere på Herlev Hospital32 men som en konflikt på det 

diskursive plan, idet begge ledere opererer under samme diskursive krav og forventninger. Konflikten 

manifesterer sig hos lederne i højere grad som en ’identitets’splittelse, som Laclau kalder subjektets 

overdetermination, når divergerende roller og positioner præger et subjekt, som bevirker, at lederne 

tilstræber at gøre det rette ved at opfylde målene, men ofte plages af dårlig samvittighed, fordi de ikke 

formår at udleve deres udviklingsidentitet og ledelsesideal fuldt ud.
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7.4 Ansvarsforskydning som konsekvens?

Diagnosen om desperate governance og en manglende entydighed i ledelseskravene, som de forskel-

lige analysedele har bidraget til at anskueliggøre, har udover forhandlingsspil jf. kapitel 4 og 6 og 

re-regulering jf. kapitel 5 ifølge Pedersen som konsekvens, at aktører forskyder og fraviger ansvar i 

uigennemsigtige kæder. Når man betragter samtlige analysedele i sammenhæng og de artikulationer, 

som begrebet god ledelse gennemgår fra policyforberedende debatoplæg fra både regering og

inviterede aktører, til regeringens ledelsesreform til ledelsespolitikkerne og ledernes egne italesættel-

ser, viser der sig et interessant mønster om ansvarsforskydning.

I regeringens argumentation for og optakt til en ledelsesreform, producerede den myten om den 

ansvarshavende leder, der var roden til både godt og dårligt i den offentlige sektor. Løsningen på de 

væsentligste problematikker om 1. rekruttering og fastholdelse, 2. forandringshåndtering og 3. 

kompetenceudvikling blev formuleret som lederens ansvar. Paradoksalt er ledelsesreformens re-regu-

leringsinitiativer baseret på en resultatforståelse af ledelse, hvor politikere og direktioner fastsætter 

mål for lederne og kan sanktionere disse såfremt, de ikke indfrier dem.

I forbindelse med interviewene af den delte afdelingsledelse på Hæmatologisk Medicinsk afdeling var 

det tydeligt, at den primære årsag til frustrationer knyttede sig til den politiske ledelse. ”Den ene 

konsekvens er en helt ekstrem detaljeret indblanding fra det politiske system, eller indblanding eller 

sætten dagsorden. Den anden er den kæmpe opgave, det er at få implementeret hele struktur- og

kommunalreformen, som vel er den største administrative opgave, det her land har været igennem de 

sidste 100 år, vil jeg tro.” (BAJ: 33-37) Bjarne Anker Jensen udtrykte videre ” den leder, de efterspørger, 

skal have så mange kompetencer, at jeg plejer sådan lidt ondt at sige, at der har ikke været en så omnipo-

tent person siden Leonardo Davinci” (BAJ: 185-187) 

Ledelsen har således en tendens til at tilskrive den politiske ledelse ansvaret for de problemer, der 

opstår, og ansvaret for eventuelle kvalitetsforringelser. Ud fra de tre successive diskursananlyser kan vi 

dermed iagttage, hvordan ansvaret for kvaliteten i den offentlige sektor og dens ydelser forskydes 

oppefra og ned og omvendt. Dette er naturligvis en uhensigtsmæssig konstellation, som i høj grad 

kompliceres af de multiple og divergerende krav, som velfærdsledere oplever gennem konkurrerende 

diskurser og kontinuerlige rereguleringsinitiativer.
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8. Konklusion
8.1 Iagttagelsespunkt og analysestrategi

Indeværende kandidatafhandling har analyseret, hvordan den polyfoniske kommunikation om god 

velfærdsledelse producerer divergerende betingelser for ledelse med henblik på sygehussektoren. For 

at besvare problemformuleringen har jeg konstrueret og formet et analysestrategisk andenordens 

iagttagelsesblik, som primært har været baseret på Ernesto Laclaus diskursteoretiske begreber og 

sekundært Dorthe Pedersens begreber om desperate governance, forhandlingsspil og re-regulering. 

For at understøtte analysestrategiens fokus har jeg analyseret artikulationer af begrebet velfærdsle-

delse i policyforberedende materiale og debatoplæg til ledelsesreformen, i ledelsesreformen samt i 

Region Hovedstadens og Herlev Hospitals ledelsespolitikker og interviews med den delte afdelings-

ledelse på Hæmatologisk Medicinsk afdeling på Herlev Hospital.

8.2 Debatoplæggenes polyfoniske artikulation af velfærdsledelse

Afhandlingens første diskursanalyse af debatoplæggens artikulation af begrebet god velfærdsledelse 

viser, at syv differentierede diskurser konkurrerede om at indstille betingelser i form af krav, forvent-

ninger, roller og positioner for velfærdslederen. De syv diskurser omfattede en kvalitetsdiskurs, en 

uddannelsesdiskurs, en videndelingsdiskurs, en resultatdiskurs, en udviklingsdiskurs, en rollemodels-

diskurs og en personlighedsdiskurs. Diskursernes kamp om at erobre ledelsesbetegneren demonstre-

rede, at den opfører sig som en flydende betegner, som fortsat kan investeres med nyt indhold og 

blive genstand for fremtidige diskursive kampe i tilstræbelsen på hegemonisering.

8.3 Ledelsesreformen som hegemonisk intervention

På baggrund af diskursanalysen af ledelsesreformens initiativer iagttog jeg, hvordan regeringen 

henholdsvis reproducerede, omformede og ekskluderede betydningselementer i relation til ledelses-

betegneren. Regeringen søgte at hegemonisere ledelsens rolle som resultatskabende og ansvarsha-

vende i forhold til at sikre kvaliteten i den offentlige sektor. Regeringen foretog en hegemonisk

intervention, idet den ekskluderede udviklingsdiskursen, som var den dominerende diskurs i debat-

oplæggenes artikulation af god velfærdsledelse.

8.4 Divergerende betingelser for ledelse i sygehussektoren

Region Hovedstadens og Herlev Hospitals ledelsespolitikker artikulerede og reproducerede god 

ledelse gennem henholdsvis den dominerende udviklingsdiskurs sideløbende med resultatdiskursen, 

rollemodelsdiskursen og personlighedsdiskursen, hvormed krav og forventninger til velfærdsledere i 
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sygehussektoren blev artikuleret. Diskursanalysen af Bjarne Anker Jensens og Susanne Dansholms 

egne italesættelser af ledelsesstil, - praksis og –vilkår viste, at de fremanalyserede divergerende diskur-

ser i høj grad prægede ledernes egen forståelse af deres ledelsesrolle og –praksisser. Som følge af 

konkurrerende diskurser og dermed betingelser, viste der sig særligt en kamp mellem udviklingsdis-

kursen som ledelsesideal og resultatdiskursen som ledelsesvilkår. Anknytningen til diskursernes roller, 

skabte således grobund for personlig frustration over utilstrækkelighed og identitetssplittelse.

8.5 Desperate Governance – karakteristisk for velfærdsledelse

Jeg har igennem afhandlingens analysekapitler perspektiveret diskursanalysernes iagttagelser med 

begreberne om desperate governance, forhandlingsspil og re–regulering for at fremhæve de komplek-

se og subtile rum og strategier, som divergerende diskurser producerer for velfærdsledelse.

I første diskursanalyse af debatoplæggene blev rummet for forhandlingsspil kortlagt med polyfoniske 

betingelser for velfærdsledelse. I diskursanalysen af ledelsesreformen iagttog jeg denne som et re-regu-

leringsinitiativ, der indfanger dobbeltheden mellem kontrol og frihed. På baggrund af diskursanaly-

sen af ledernes egne eksempler iagttog jeg, hvordan lederne indgår i tre typer forhandlingsspil i deres

ledelsespraksis, nemlig spil om positionering, legitimering af beslutningsgrundlag og koordination. 

Konsekvensen af disse forhandlingsspil og re-reguleringsinitiativet tyder på en ukonstruktiv dobbelt 

ansvarsfravigelse oppefra og ned og omvendt. Dermed bekræftede afhandlingens diskursanalyser 

Pedersens diagnose om desperate governance som karakteristik for velfærdsledelse. 
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9. Perspektivering

Fremtidsudsigter for ledelse i sygehussektoren - tredelte afdelingsledelser

Der tales i disse år i stigende grad om en djøfisering af sygehusledelse, hvor driftsledelse, administra-

tion og styring fylder mere og mere i ledernes hverdag, som afhandlingens analyser også viser med 

resultatdiskursens fremfærd. På sygehuse vil der imidlertid altid være behov for ledere med en sund-

hedsfaglig baggrund, som forstår det ledede område til fulde og kan træffe kompetente beslutninger 

baseret på lægefaglig viden.  Bjarne Anker Jensen, dr. med. og afdelingsleder på Medicinsk Hæma-

tologisk afdeling, Herlev Hospital mener, at man i Danmark vil følge USA’s eksempel, hvor man 

opererer med tredelte afdelingsledelser - en overlæge, en oversygeplejerske og en slags administrer-

ende afdelingsleder. Det ser vi i Danmark allerede i sygehusdirektionerne og med resultatdiskursens 

dominans i ledelsesvilkår, er det sandsynligt, at udviklingen vil styre henimod tredelte afdelingsle-

delser. 

Afhandlingens pointer til andre sektorer

De første to analyser iagttog betingelser for ledelse på tværs af sektorer og faggrænser og vil derfor 

være anvendelige og et godt udgangspunkt til at udforske andre sektorers ledelsesbetingelser 

nærmere. Jeg valgte at fokusere på sygehussektoren på grund af dens højtspecialiserede faglighed. 

Men andre sektorer som skole, plejehjem, institutioner mm. kan i høj grad forestilles at være under-

lagt de samme konfliktende betingelser for ledelse. Megen forskning på feltet tyder på, at de frem-

analyserede konflikter i høj grad præger ledelse i politisk styrede organisationer og forstærkes af de 

senere års virksomhedsliggørelse af offentlige institutioner. (REF)  Det må være et empirisk 

spørgsmål, hvordan diskurserne specifikt påvirker skoleledere, institutionsledere etc. og hvilke 

forhandlingsspil, der praktisk udfolder sig i andre sektorers ledelsespraksis. 

Forhandlingsledelse som ‘ny’ dimension i strategisk og professionel ledelse

Som fremhævet indledningsvis i afhandlingen har ledelse udviklet sig til i dag at være kendetegnet 

ved professionel og strategisk ledelse. Med Dorthe Pedersens begreb om desperate governance og de 

dertil knyttede forhandlingsspil, viser der sig nye mønstre indenfor diagnosen om professionaliserin-

gen af ledelse og bemægtigelsen af beslutningspositioner. Man kan forestille sig, at forhandlingsle-

delse bliver et fremtidigt honnørord indenfor velfærdsledelse, som muliggør, at velfærdsledere i 

højere grad bevidstliggøres de spil og konfliktende rum og muligheder, de må navigere strategisk 

indenfor for at bemægtige sig ledelsesmagten. 
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11. Bilagsoversigt
Alle bilag er vedlagt elektronisk på CD-ROM.

Bilag A er dog ligeledes vedlagt afhandlingen i hard-copy af hensyn til læsevenligheden.

A. Oversigt over diskursernes fremkomst i debatoplæg til Ledelsesreformen

Regeringen

1. På vej mod en kvalitetsreform, debatpjece om udfordringerne, Regeringen, 11/2006

2. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation - På vej mod en kvalitetsreform, Regeringens debatoplæg, 04 2007

3. Deltagerliste, sekretariatet for ministerudvalget, 04 2007

4. Ledelsesreform – kompetente, professionelle og synlige ledere, Regeringen 18/6 2007

Sekretariat for Ministerudvalget

5.  Fakta om udviklingen i arbejdsstyrken frem mod 2040 i lyset af allerede besluttede reformer, sekretariatet for minister-

udvalget, 04 2007

6. Fakta om motivationsundersøgelse, sekretariatet for ministerudvalget, 04 2007

7. Fakta om professionalisering af ledelse, sekretariatet for ministerudvalget, 04 2007

Oversigt over debatoplæg til temamøde V “Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation”

8. Børne- og Kulturchefforeningen ”Kvalitetsreformmøde nr. 5: Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation” 

9. Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) ”Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation” 

10. DA ”Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation” 

11. DI ”Ledelse – en ressource for danske virksomheder” 

12. Dansk Erhverv “Ledelse kræver klare mål og selvstændigt ansvar” 

13. Dansk Selskab for Sygehusledelse ”Ledelse gør en forskel – hvis ikke den bliver druknet i administration” 

14.  Dansk Sygeplejeråd og Sundhedskartellet ”Kvalitetsreform – holdninger til temaet ’Ledelse, medarbejderinddra-

gelse  og motivation’” 

15. Danske Regioner ”Regionerne som attraktive arbejdspladser” 

16. De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) ”Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation” 

17. Det Centrale Handicapråd ”Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation” 

18. Fag og Arbejde (FOA) ”Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation” 

19.  Foreningen af Socialchefer i Danmark ”Kvalitetsreform Temamøde 19. april 2007 – Ledelse, medarbejderinddragelse 

og motivation” 



80

20. FTF ”Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation” 

21. FTF’s Tænketank ”Kvalitetsreform, ledelse og lederudvikling” 

22.  HTS - Handel, Transport og Service “Bedre kvalitet i den offentlige service - ledelse, medarbejderinddragelse og 

motivation” 

23. Håndværksrådet ”Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation” 

24. KL “Bedre uddannelse til ledere og medarbejdere” 

25. Ledernes Hovedorganisation ”Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation” 

26. LO ”Den danske model i den offentlige sektor – Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation” 

27. Lægeforeningen “Styrket og entydig ledelse” 

28. Lægeforeningen “Sådan takles speciallægemanglen” 

29.  Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark ”Sammenslutningen af Ældreråd i Danmarks mening om ’Ledelse, 

medarbejderinddragelse og motivation’” 

30.  Socialpædagogernes Landsforbund ”Oplæg til temamødet torsdag den 19. april 2007 om Ledelse, medarbejderind-

dragelse og motivation med regeringens ministerudvalg” 

31. Ældremobiliseringen ”Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation” 

32. Ældre Sagen ”Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation” 

33.  Jens Christian Birch, Næstved Kommune “Kvalitetsreform - Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation - 

ud fordringer og løsningsmuligheder” 

34.  Hans Erik Brøndserud, Middelfart Sparekasse ”Regeringens kvalitetsreform – Ledelse, medarbejderinddragelse og 

motivation” 

35.  Anders Børresen, plejehjemmet Huset William ”Oplæg til temamødet ’Ledelse, medarbejderinddragelse og motiva-

tion’ den 19. april 2007’” 

36. Karen Christensen, Tversted Børnehave ”Ledelse, medarbejderindflydelse og motivation” 

37. Bente Drachmann, Sygehus Syd ”Oplæg om tema: Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation” 

38. Marie Hansen, Arbejdsmarkedsstyrelsen “Krav til Offentlige ledere” 

39.  Mogens Hørder, Syddansk Universitet ”Oplæg til temamøde vedrørende kvalitetsreform den 19. april 2007 – 

’Le delse, medarbejderinddragelse og motivation’” 

40.  Jørgen Jørgensen, Rigshospitalet ”Oplæg til temamøde vedr. kvalitetsreform den 19. april 2007 – ’Ledelse,  

medarbejderinddragelse og motivation’” 

41. Henning Kirk, ældreforsker og dr.med. ”Notat om bedre kvalitet i den offentlige service – ældreområdet” 

42. Anne Kløjgaard, Københavns Idrætsbørnehave Ryvang  ”Ledelse – medarbejderinddragelse – motivation” 

43. Lars Kristensen, Østervrå Ældrecenter ”Oplæg” 

44.  Henrik Holt Larsen, Copenhagen Business School ”Ni aktuelle udfordringer inden for ledelse, medarbejderinddra 

gelse og motivation” 
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45. Mads Lebech, borgmester, Frederiksberg Kommune “Attraktive arbejdspladser skabes lokalt” 

46.  Ingerlis Madsen, Svendborg Kommune ”Organisatorisk og ledelsesmæssig ændring af daginstitutioner som forudsæt-

ning for at kunne matche de krav der stilles nationalt, kommunalt og lokalt” 

47. Per Mathiasen, Skive Kommune “Arbejdet med ledelse, medarbejderinddragelse og motivation i Skive Kommune” 

48.  Flemming Nielsen, Region Sjælland ”Kvalitetsreform – udfordringer i forhold til ledelse, medarbejderinddragelse 

og  motivation” 

49.  Linda Nielsen, Familie- og Arbejdslivskommissionen ”Kvalitetsreform – Ledelse, medarbejderinddragelse og 

motivation” 

50.  Steen Friberg Nielsen, Regionshospitalsenheden Horsens ”Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation fremmes 

gennem Dialog, Dygtighed og Dristighed” 

51. Michael Stilling, Jammerbugt Kommune ”Ledelse i et borger- og professionsperspektiv” 

52.  Wenche Strømsnes, Center for Ledelse ”Udfordringer i forhold til ledelse, medarbejderinddragelse og motivation 

i  den offentlige service” 

53. Asif Uddin, mindlift.net ”Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation” 

54. Niels Aalund, Horsens Kommune ”Motivation og stolthed – en forudsætning for engagement og effektivitet” 

55. Helle Ulrichsen, Region Hovedstaden ”Ledelse skal også være trivielt!” 

56. Peter Waldorff, Centralorganisationernes Fællesudvalg “Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation” 

Præsentationsmateriale for oplægsholdere til temamøde V

57. FOA, Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation – resultatløn og andre anerkendelsesformer, 19/4 2007

58. Falck, Principper for god offentlig ledelse, arbejdsgruppens forslag, 19/4 2007

59.  Københavns Kommune, E-Huset, Forstander Fordside Weileby, Inge, Rekruttering, fastholdelse og sygefravær, 19/4 

2007

60.  Gladsaxe Kommune, Kommunaldirektør Ibsen, Marius, Betydningen af professionel ledelse i institutioner og 

forvaltninger?

61. Irma A/S, Adm. Direktør, Alfred Josefsen, It’s all about people, 19/4 2007

Interviews

62. Bjarne Anker Jensen, ledende overlæge på Hæmatologisk Medicinsk afdeling, Herlev Hospital

63. Susanne Dansholm, ledende oversygeplejerske på Hæmatologisk Medicinsk afdeling, Herlev Hospital

64. Charlotte Busch, ledelses- og organisationskonsulent, Rigshospitalet
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Herlev Hospital

65.  Vejledning til Kommissorium for ledelsesteam, Hospitalsdirektionen / Udviklingsafdelingen, Herlev Hospital, 

september 2007 

66. Ledelse i praksis – Ledelsesudvikling, Direktionen Herlev Hospital, 2007

67.  Notat, Form og aktiviteter for  til ”Ledelse i praksis”, Udviklingsafdelingen Hartmann, Monique og Lynge, Lis, Herlev 

Hospital 22/11 2007

68.  Notat, Bilag 8 Kriterier i for god ledelse, Udviklingsafdelingen, Hartmann, Monique og Lynge, Lis, Herlev Hospital, 

5/11 2007

Region Hovedstaden

69. Strukturplan for ledelsen i Region Hovedstadens virksomheder – udkast, Region Hovedstaden,  12/6 2007

70. Ledelsespolitik i Region Hovedstaden, Regionsrådet, 26/6 2007

71. Kvalitet i Regionerne - regionerne som attraktive arbejdspladser, Danske Regioner, 23/5 2008

72. Hospitalsplan 2007, Region Hovedstaden, 05 2007

73. Komissorium for arbejdsgruppe – Principper for god offentlig service, 30/1 2007

74. Deltagerliste for arbejdsgruppen Principper for god offentlig service, sekretariatet, 5/2 2007

75. Principper for god offentlig service, arbejdsgruppen om principper for god offentlig service. 04 2007

Øvrige

76. KL’ konsulentvirksomhed, Kvalitetsreformen hvad vil den betyde for mig som kommunal leder, program

77. Kvalitetsreformen, Regeringen, 2007

78. Spørgeguide til interview
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debatoplæg bilag aktør diskurser

1 8 Børne og Kulturchefforeningen

udvikling

personlighed

resultat

2 9 BUPL

udvikling

videndeling

uddannelse

3 10 Dansk Arbejdsgiverforening

resultat

videndeling

kvalitet

4 11 Dansk Industri

kvalitet

resultat

udvikling

5 12 Dansk Erhverv
resultat

videndeling

6 13 Dansk Selskab for Sygehusledelse

resultat

udvikling

videndeling

7 14 Sundhedskartellet
udvikling

uddannelse

8 15 Danske Regioner
kvalitet

resultat

9 16 De Samvirkende Invalideorganisationer

uddannelse

videndeling

udvikling

10 17 Det Centrale Handikapråd

udvikling

uddannelse

videndeling

Bilag A – oversigt over diskurser i debatoplæg

udviklingsdiskurs 73,5%

uddannelsesdiskurs 42,8%

resultatdiskurs 40,8%

videndelingdiskurs 40,8%

kvalitetdiskurs 26,5%

personlighedsdiskurs 14,3%

rollemodeldiskurs 6,1%0
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debatoplæg bilag aktør diskurser

11 18 Fag og Arbejde
videndeling

udvikling

12 19 Foreningen af Socialchefer i Danmark
kvalitet 

udvikling

13 20 FTF

udvikling

videndeling

uddannelse

14 21 FTF Tænketant for ledelse og lederudvikling

uddannelse

udvikling

kvalitet

15 22 Handel, Transport og Service

kvalitet

resultat

udvikling

16 23 Håndværksrådet
uddannelse

udvikling

17 24 Kommunernes Landsforening
udvikling

uddannelse

18 25 Ledernes Hovedorganisation

kvalitet

uddannelse

resultat

videndeling

udvikling

rollemodel

19 26 LO

personlighed

udvikling

videndeling

20 27 Lægeforening 1

udvikling

uddannelse

videndeling

21 28 Lægeforeningen 2 omhandler ikke ledelse

22 29 Sammenslutningen af Ældreråd personlighed

23 30 Socialpædagogerne

kvalitet

udvikling

uddannelse

24 31 Ældremobiliseringen
udvikling

uddannelse

25 32 Ældresagen
udvikling

uddannelse

26 33 Næstved og Odense Kommune

udvikling

uddannelse

personlighed

videndeling

27 34 Middelfart Sparekasse
rollemodel

udvikling

28 35 Plejehjemmet Huset William

uddannelse

personlighed

udvikling

resultat
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debatoplæg bilag aktør diskurser

29 36 Tversted Børnehave

udvikling

kvalitet

videndeling

uddannelse

30 37 Sygehus Syd

udvikling

resultat

videndeling

31 38 Arbejdsmarkedsstyrelsen

uddannelse

videndeling

resultat

32 39 Syddansk Universitet kvalitet

33 40 Rigshospitalet
kvalitet

udvikling

34 41 Henning Kirk, dr. med. og ældreforsker omhandler ikke ledelse

35 42 Københavns Idrætsbørnehave
personlighed

udvikling

36 43 Østervrå Ældrecenter personlighed

37 44 Henrik Holt Larsen, Copenhagen Business School
udvikling

resultat

38 45 Frederiksberg Kommune udvikling

39 46 Svendborg Kommune
udvikling

uddannelse

40 47 Skive Kommune

kvalitet

udvikling

resultat

41 48 Region Sjælland

uddannelse

udvikling

resultat

videndeling

42 49 Københavns Universitet, Familie og Arbejdslivskommissionen videndeling

43 50 Regionshospitalsenheden Horsens

uddannelse

resultat

videndeling

rollemodel

44 51 Skolechef, Jammerbugt Kommune
resultat

udvikling

45 52 Center for Ledelse

resultat

udvikling

uddannelse

46 53 Mindlift.net
resultat

videndeling

47 54 Niels Aalund, Kommunaldirektør i Horsens
personlighed

resultat

48 55 Region Hovedstaden

udvikling

personlighed

kvalitet

videndeling

49 56 Statsansattes Kartel
udvikling

resultat
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Ledelse i praksis • Ledelsesudvikling


At holde fanen højt og motivere medarbejderne • Succes’er vil generere energi • At skabe 
tiden til fusion samtidig med produktion • Humor og høj faglighed kan godt kombineres • 
At få ressourcer til at følge med opgaven • Fastholdelse af medarbejdere i en lang proces 
• Udvikling af ny fælles kultur i fusionsprocessen • Op på ølkassen, vi er de største, vi er de 
bedste, vi er de dygtigste • Vi er gode til forandringsprocesser • Flere spændende prøver 
– mange specialer • Højt fagligt ambitionsniveau • Tværfagligt samarbejde • Være med til at 
skabe noget nyt og stort • Der sættes tid og rammer til udvikling • To kulturer mødes og ska-
ber en 3. kultur • Fokusere på muligheder – ikke begrænsning •  Faglig synergi • Lydhørhed,  
åbenhed – rygter manes til jorden • Man kan få afprøvet sin flydende intelligens • Fælles slav 
på tværs af afdelingerne • Mere viden om nye teorier – ledelsestiltag • Store Lederdag med 
relevante emner • Positiv/anerkendende feedback på alle niveauer – lytte • Levere varen
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Ledelse i praksis • Ledelsesudvikling


Forord


Ledelse i praksis og ledelsesudvikling
Region Hovedstaden vedtog i juni 2007 en ledelsespolitik, der beskriver den samlede ledelsesopgave i fire 
områder: Strategisk ledelse, Faglig ledelse, Personaleledelse og Driftsledelse.


Kvalitetsledelse beskrives af Region Hovedstaden som en integreret del af disse fire områder. God ledelse 
opnås ved at fastholde brugerfokus og helhedssyn, dialog og åbenhed, produktivitet og forbedringskultur, 
synlige og fælles fastsatte mål og strategier samt anerkendelse og ligeværdighed.


På Herlev Hospital har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle ledelsesniveauer og 
med medarbejderrepræsentation. Denne arbejdsgruppe har i tæt samarbejde udviklet hospitalets politik og 
strategi for ”Ledelse i praksis og ledelsesudvikling”.


Der er skabt en klar sammenhæng mellem Region Hovedstadens ledelsespolitik og ledelsespolitikken på 
Herlev Hospital. 


Fire vigtige indsatsområder er fastlagt for at sikre den fortsatte ledelsesudvikling på Herlev Hospital:


• Klarhed om den enkelte leders ansvar og ledelsesopgave
• Styrkelse af den enkelte leders udvikling
• Systematisk måling af ledelseskvalitet for alle ledere
• Styrkelse af ledelsessamarbejdet i formelle lederteams


Herlev Hospital står som et af Region Hovedstadens fire områdehospitaler foran en spændende og udfor-
drende implementering af regionens hospitalsplan. Herlev Hospital skal udvide aktiviteterne med 60-70 % 
- og samtidig sikre udvikling og drift af det eksisterende hospital. 


I denne folder beskrives rammerne for ”Ledelse i praksis og ledelsesudvikling”. På intranettet under 
’Ledelse / Politik og strategi’ findes alt understøttende materiale. Dokumenterne udvikles og opdateres 
kontinuerligt.


Helge Kjersem
Hospitalsdirektør
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Ledelse i praksis • Ledelsesudvikling


Ledelsesgrundlag 
for Herlev Hospital


Ledelse på Herlev Hospital retter sig mod hospitalets mission og vision 
som beskrevet i Udviklingsplan 2007- 2010


Missionen for Herlev Hospital 
Beskriver bl.a., ”at Herlev Hospital er et højt specia-
liseret hospital, der yder det bedste for patienterne, 
når det gælder diagnostik, behandling og pleje”. 
Synlig og aktiv ledelse er en absolut forudsætning 
herfor. 


Visionen for Herlev Hospital 
Er ”Højest op – tættest på” 
”På HERLEV er der højt til loftet, rum og mulighe-
der for udvikling samt nærvær og respekt for det 
enkelte menneske, såvel den ansatte som patien-
ten.”
Ledelsesopgaven er her bl.a. at være innovativ og 
forandringsvillig, således at ledelsen til enhver tid 
tilpasses den aktuelle udvikling.


De ledelsesmæssige vilkår 
Tager udgangspunkt i Hospitalets Dynamiske 
Udviklingsplan, Dialogbaserede aftaler samt hospi-
talets økonomiske rammer.


I hospitalets Udviklingsplan 2007-2010 fremgår 
det som en del af visionen, at HERLEV kendeteg-
nes ved samarbejde i faglige miljøer inden for en 
række kompetencecentre. Et kompetencecenter 
samler ekspertise fra enkelte eller flere kliniske 
og diagnostiske afdelinger i relation til specifikke 
fagområder. Denne vision udfordrer lederne til 
at udøve ledelse på tværs af fag og specialer, og 
dermed praktisere ledelse af patientforløb frem for 
ledelse af fagpersoner.


Region Hovedstaden
Ledelsespolitikken for Region Hovedstaden defi-
nerer den samlede ledelsesopgave indenfor fire 
områder: Strategisk ledelse, faglig ledelse, perso-
naleledelse og driftsledelse. Region Hovedstaden 
beskriver at kvalitetsledelse indgår i alle fire 
områder: 


I ledelsespolitikken er de 4 ledelsesområder karak-
teriseret ved, at god ledelse er:


1. Brugerfokus og helhedssyn


2. Dialog og åbenhed


3. Produktivitet og forbedringskultur


4. Synlige og fælles fastsatte mål og strategier


5. Anerkendelse og ligeværdighed.


”Ledelse i praksis” på Herlev Hospital er i direkte 
tråd med Region Hovedstadens ledelsespolitik, og 
der er således en naturlig sammenhæng og et sam-
spil mellem region Hovedstadens ledelsespolitik og 
ledelsespolitikken på Herlev Hospital. 


Relevante dokumenter:
Ledelsespolitik Region Hovedstaden, juni 2007.


Strukturplan for ledelsen i Region Hovedstadens 
virksomheder, juni 2007.


Link på Intranettet under 
’Ledelse/Politik og Strategi’.
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Ledelse i praksis • Ledelsesudvikling


Værdigrundlag og vision 
for ledelse på Herlev Hospital


Værdigrundlaget for ledelse
De personalepolitiske værdiers udfordringer til den 
ledelsesmæssige praksis er beskrevet i afdelinger-
nes lokale fortolkning af det personalepolitiske 
værdigrundlag.


Ledelsesvisionen
Herlev Hospital er kendt for god ledelse, hvilket vil 
sige, at:


Ledere på Herlev
• har en professionel tilgang til ledelsesopgaven 


indenfor strategisk-, drifts-, personale- og faglig 
ledelse 


• varetager ledelsesopgaven ansvarsfuldt på alle 
niveauer indenfor kendte rammer


• har en værdibaseret personlig lederstil og udvik-
ler sig kontinuerligt


• fremmer innovation


Ledelse på Herlev
• betragtes som et særligt kompetenceområde
• udøves i tæt sammenhæng med hospitalets 


vision, strategier og udviklingsplan
• sikrer gode patientforløb, gennem ledelse af 


individer og teams, i organisatoriske rammer, 
der udvikles til opgaven.


Hospitalets personalepolitiske værdier – respekt, nærvær, åbenhed, 
engagement og professionalisme er også gældende i udførelsen af 
ledelsesopgaven.
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Ledelse i praksis • Ledelsesudvikling


Ledelsesorganisering


”Strukturplan for ledelsen i Region Hovedstadens virksomheder” fast-
lægger rammerne for den aktuelle ledelsesorganisering på hospitalet.


På hvert ledelsesniveau foreligger der en tydelig 
beskrivelse af ansvars- og kompetenceforhold. 


De 3 niveauer
Hospitalsdirektionen er organiseret som en 
virksomhedsledelse med hospitalsdirektøren som 
øverste leder. Hospitalets vicedirektører har selv-
stændigt ledelsesansvar for specifikke afdelinger. 


Afdelingsledelserne er nærmeste samarbejdspart-
nere for Hospitalsdirektionen. Ledelsesmæssige 
spørgsmål af betydning for hele hospitalet forelæg-
ges til behandling i det samlede AfdelingsLedelses-
Forum (ALF). ALF mødes fast hver anden uge, og 
har 2 udviklingsseminarer årligt, hvor hospitalets 
samlede udvikling er overordnede temaer.


På afdelingsniveau varetages ledelsen af Afdelings-
ledelsen. Afdelingsledelsen har det fulde, ledelses-
mæssige ansvar i forhold til afdelingens samlede 
ydelser overfor patienterne i form af undersøgelse, 
behandling, pleje, service og fysiske forhold. Ledel-
sen udøves i et ligeværdigt, forpligtende samarbej-
de, hvor ledelsens beslutninger tilstræbes truffet i 
enighed.


På funktionsniveau er der etableret områdele-
delser, der har det lokale ledelsesmæssige ansvar. 
Enkelte afdelinger er organiseret med fagteam-
ledelser, der har ledelse af teams med ansvar for 
udvalgte patientforløb gennem hele behandlings-
forløbet. Områdeledelsen/Fagteamledelsen fremstår 
som en enhedsledelse, som agerer samstemt med 
entydigt ansvar - og kompetenceforhold. Ledelsen 
udøves i et forpligtigende samarbejde, hvor ledel-
sens beslutninger tilstræbes truffet i enighed.


På alle afdelinger er der etableret lederteams 
bestående af afdelingsledelsen og områdeledelser/
fagteamledelser. Lederteamet har en rådgivende 
funktion overfor afdelingsledelsen og inddrages 
i alle væsentlige anliggender på afdelingen. Den 
enkelte Afdelingsledelse sikrer, at der foreligger 
kommissorium for afdelingens lederteam. 


Den samlede Direktion, alle Afdelingsledelser og 
Områdeledere/Fagteamledere udgør hospitalets 
samlede ledergruppe. Denne samles 2 gange årligt 
til temadag, bl.a. med det formål at udvikle ledel-
sesorganisationen. 


Relevante dokumenter:
Kommissorium for ALF.


Vejledning til Kommissorium for lederteam.


Findes på Intranettet under 
’Ledelse/Politik og Strategi’.
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Ledelse i praksis • Ledelsesudvikling


Standarder og stillingsbeskrivelser
For samtlige ledere foreligger der stillingsbeskrivel-
ser med udgangspunkt i hospitalets standarder for 
ledelse og rekruttering og ansættelse. I stillings-
beskrivelsen, er ledelsesopgaven og det ledelses-
mæssige ansvar tydeligt beskrevet og relateret til 
strategisk ledelse, personaleledelse, faglig ledelse 
og driftsledelse, således at forskelligheden for ledel-
sesniveauerne er synlige og kendte.


Den enkelte leder er ansvarlig med udgangspunkt 
i hele virksomhedens værdier, mål og ressource-
grundlag. I relation til ressourcegrundlaget indgås 
årligt forpligtende aftaler for det kommende år. 
Lederens beføjelser indenfor det økonomiske 
råderum fremgår af den pågældendes stillingsbe-
skrivelse.


Relevante dokumenter:
OKL1 - Rekruttering og ansættelse, standard.


Stillingsbeskrivelse, administrativ vejledning, .


Skabelon til stillingsbeskrivelser.


Eksempel på udfyldt stillingsbeskivelse.


Findes på Intranettet under 
’Ledelse/Politik og Strategi’ samt på VIP.
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Ledelse i praksis • Ledelsesudvikling


Kriterier for god ledelse


For at sikre en professionel tilgang til ledelse på Herlev, er det vigtigt at 
den enkelte leder ved, hvilke succeskriterier, der er for ledelsesopgaven.


Herlev fokuserer på 5 områder i ledelsesopgaven, 
som en fælles model for ledelse på alle niveauer. 


• Strategisk ledelse 
• Driftsledelse 
• Personaleledelse 
• Faglig ledelse 
• Personlig lederstil 


Inden for de 5 områder er udarbejdet kriterier for 
god ledelse, hvor ledelsesområdet er konkretiseret i 
forskellige adfærds- og kompetencetermer. Kriteri-
erne forventes opfyldt i det daglige ledelsesarbejde 
på baggrund af tilsvarende personlige ledelses 
kompetencer, dvs. evner og færdigheder hos den 
enkelte for at kunne håndtere ledelse i praksis.


Det betyder, at uanset hvilken type ledelsesansvar 
den enkelte har, vil de 5 ledelsesområder være 
grundlaget for den enkeltes udfoldelse af ledelse på 
sit niveau, samt for evaluering af ledelse.


Kriterierne er omdrejningspunkt for løbende ledel-
sesevalueringer, der gør det muligt at indkredse 
relevante indsatsområder for den enkelte leders 
udvikling i lederrollen i et konstruktivt og fremad-
rettet perspektiv.


De 5 ledelsesområder er inspireret af bl.a. Profes-
sor Kurt Klaudi Klausens fortolkning af ledelses-
discipliner suppleret og bundet sammen af den 
enkeltes personlige lederstil.


Relevante dokumenter:
Kriterier for god ledelse, Herlev Hospital.


Findes på Intranettet under 
’Ledelse/Politik og Strategi’.


Strategisk ledelse 
Lederen evner at håndtere sit ansvarsområde i et 
helhedsperspektiv og balancerer i sin lederrolle 
mellem at håndtere daglige ledelsesopgaver og at 
lede i et fremadrettet og strategisk perspektiv. 


Driftsledelse 
Lederen evner at varetage de driftsmæssige og 
administrative dele af ledelsesopgaven synligt 
og indenfor de givne rammer, og er resultat- og 
løsningsorienteret. 


Personaleledelse 
Lederen evner, at være udviklingsorienteret i 
samspil med den/de personer, der er i faglig eller 
personaleledelsesmæssig reference. Lederen evner, 
at bringe egne faglige kompetencer i spil på en 
måde, der understøtter medarbejdernes udvikling 
og trivsel i jobfunktionen. 


Faglig ledelse 
Lederen evner at sikre effektiv faglig ledelse ved at 
agere kvalitets- og samarbejdsorienteret. Lederen 
bidrager til såvel at overholde og udvikle standar-
der, som til at sikre konstruktive samarbejdsproces-
ser. 


Personlig lederstil 
Lederen evner at udfolde en personlig lederstil, 
der fremmer gensidig tillid og respekt i det daglige 
samarbejde. Lederen har en passende selvindsigt og 
evner at bruge sig selv konstruktivt i lederrollen. 


På alle afdelinger indgår de ledelsesmæssige krite-
rier som omdrejningspunkt for den ledelsesmæs-
sige indsats, udvikling og evaluering. Der er således 
en fælles opfattelse og tolkning af kriterierne.
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Ledelse i praksis • Ledelsesudvikling


Ledelsesevaluering og 
lederudviklingssamtale


Ledelsesevaluering gennemføres efter en nærmere 
fastlagt plan. Redskab til evalueringen udvikles 
i samarbejde med Region Hovedstaden, og der 
sikres kobling til Herlevs ledelsesmæssige kriterier. 
Redskabet forventes at foreligge som pilotprojekt i 
1. halvår af 2008.


Der gennemføres årligt en lederudviklingssamtale 
med samtlige ledere.


På Herlev arbejdes med to former for lederudvik-
lingssamtaler:


• Den individuelle lederudviklingssamtale (LUS) 
er den årlige udviklingssamtale med nærmeste 
leder. 


• Teamudviklingssamtale (TUS) er den årlige 
gruppeudviklingssamtale som afdelingsledelsen 
holder med de enkelte områdeledelser/fagteam-
ledelser. 


I den individuelle lederudviklingssamtale LUS 
er der fokus på både ledelsesfunktion og fagom-
råde, men som adskilte kompetenceområder. 


Målet med samtalen er
• at evaluere det udførte ledelsesarbejde samt at 


understøtte en fortsat udvikling i lederrollen for 
den enkelte 


• at følge op på sidste års samtale og den gennem-
førte ledelsesevaluering i personalegruppen


• at sætte ledelsesmæssige resultatmål for den 
kommende periode, herunder karrieremål


• at udarbejde en individuel udviklingsplan for 
lederens fortsatte kompetenceudvikling for det 
næste år.


I teamudviklingssamtalen TUS 
er der fokus på ledelsesteamets funktion i forhold 
til afdelingen.


Målet med samtalen er
• at evaluere teamets samarbejde, koordinering og 


resultater samt at understøtte en fortsat udvik-
ling i og af lederteamet 


• at skabe accept af og fælles ansvarlighed for 
valgte mål og arbejdsmetoder samt at sætte 
ledelsesmæssige resultatmål for den kommende 
periode


• at styrke ledelsesteamets dialog og selvopfattelse 
som et team


• at udarbejde en teamudviklingsplan for det 
næste år.


I praksis betyder det, at alle ledere vil have en 
individuel lederudviklingsplan og være en del af en 
teamudviklingsplan. 


Den individuelle udviklingsplan vil være personlig 
rettet, teamets udviklingsplan vil være rettet mod 
udviklingsmål for teamet som gruppe. 


Lederen får feedback fra medarbejdere, lederkolleger og nærmeste leder 
gennem evalueringer og den årlige udviklingssamtale.







11


Ledelse i praksis • Ledelsesudvikling


At holde fanen højt og motivere medarbejderne • Succes’er vil generere energi • At skabe
tiden til fusion samtidig med produktion • Humor og høj faglighed kan godt kombineres • At
få ressourcer til at følge med opgaven • Fastholdelse af medarbejdere i en lang proces • Ud-
vikling af ny fælles kultur i fusionsprocessen • Op på ølkassen, vi er de største, vi er de bedste,
vi er de dygtigste • Vi er gode til forandringsprocesser • Flere spændende prøver – mange
specialer • Højt fagligt ambitionsniveau • Tværfagligt samarbejde • Være med til at skabe
noget nyt og stort • Der sættes tid og rammer til udvikling • To kulturer mødes og skaber en
3. kultur • Fokusere på muligheder – ikke begrænsning •  Faglig synergi • Lydhørhed,  åben-
hed – rygter manes til jorden • Man kan få afprøvet sin flydende intelligens • Fælles slav på
tværs af afdelingerne • Mere viden om nye teorier – ledelsestiltag • Store Lederdag med
relevante emner • Positiv/anerkendende feedback på alle niveauer – lytte • Levere varen


Relevante dokumenter:
Administrativ vejledning for 
lederudviklingssamtale (LUS).


Administrativ vejledning for teamudviklings-
samtaler (TUS).


Individuel udviklingsplan.


TUS værktøj


Link på Intranettet under
’Ledelse/Politik og Strategi’ samt på VIP.


Formål, mål, indhold og proces for LUS og TUS 


er beskrevet i de respektive vejledninger 


med tilhørende dokumenter
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Ledelse i praksis • Ledelsesudvikling


Ledelsesudvikling


Udviklingen af ledelsesfunktionen er en kontinuer-
lig proces på såvel regions-, hospitals- som afde-
lingsniveau. En visionær ledelsesstrategi satser på 
at synliggøre de positive udviklingstiltag på områ-
det. Ledelsesudviklingen organiseres systematisk 
efter principperne for anerkendende ledelse. Ved at 
bygge på vejen foran os og se mulighederne frem 
for forhindringerne, skabes motivation og mod til 
at realisere ledelsesvisionen. Lederne på Herlev 
Hospital skal støttes i at udnytte deres stærke sider. 
Dynamikken skabes i at arbejde hen imod styrker.


Formål
Ledelsesudvikling er bl.a., at både den enkelte leder 
og lederteams aktivt forholder sig til ledelsesvisio-
nen og kriterier for god ledelse, som en kontinuer-
lig proces. 


Effektiv læring opnås gennem en afveksling mel-
lem formel uddannelse og erfaring fra hverdagen 
på den ene side, og refleksion over denne afveks-
ling på den anden side. Refleksionen sker på fire 
ledelsesområder: Strategisk-, drift-, personale- og 
faglig ledelse. Det femte område, den personlige 
ledelsesstil skal inddrages i alle refleksioner over de 
første fire områder.


En af hospitalets udfordringer er at finde en god 
balance mellem centralt styrede aktiviteter og 
lokale initiativer. Lokale initiativer og projekter 
fremmer engagement og nytænkning, men med-
fører samtidig, at man på central plan kan miste 
overblikket over de mange aktiviteter på hospi-
talet. 


Herlev Hospitals ledelsesudvikling retter sig mod 4  
målgrupper.


1. Nye ledere og medarbejdere 
 med lederambitioner
 Aktiviteterne vil typisk være introduktionsfor-


løb, (før-)lederuddannelser og mentorordninger. 
Udvikling i personaleledelse og driftsledelse 
organiseres primært lokalt og på tværs af afde-
linger 


2. Individuel lederudvikling
 Aktiviteter giver den enkelte leder rammer, 


hvori han/hun udfordres til at reflektere over 
egen lederudvikling opnået gennem uddannelse, 
daglige erfaringer og via supervision.  


3. Ledelsesudvikling på afdelingsniveau 
 Aktiviteter retter sig mod udvikling af lederne 


på område- og afdelingsniveau. 


4. Ledelsesudvikling på hospitalsniveau
 Aktiviteter med fokus på en fælles faglig og stra-


tegisk ledelsesudvikling for samtlige hospitalets 
ledere.


Relevante dokumenter:
Form og aktiviteter for ledelsesudvikling.


Findes på Intranettet under 
’Ledelse/Politik og Strategi’
‘Ledelse/Ledelsesudvikling’


Ledelsesudvikling sker i tæt samarbejde mellem den enkelte leder og 
dennes nærmeste leder, samt mellem den enkelte afdeling og Direk-
tionen.
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Ledelse i praksis • Ledelsesudvikling


Lederuddannelse  


Ledelse betragtes som en selvstændig profession 


Det forventes


• at samtlige ledere er uddannet til deres aktuelle 
ledelsesniveau, og at der evt. gives mulighed for 
videreuddannelse med henblik på karriereudvik-
ling.


• at det aktuelle uddannelsesniveau for lederne 
matcher deres aktuelle ledelsesmæssige funkti-
onsniveau. 


• at det tydeligt fremgår af samtlige stillingsbe-
skrivelser hvad uddannelsesniveauet skal være.


For ledere med kort uddannelsesbaggrund retter 
tilbuddet om videreuddannelse sig mod akade-
mi- og merkonomuddannelser, og for ledere med 
mellemlang og lang uddannelsesbaggrund retter 
tilbuddet sig mod diplom- og masteruddannel-
ser, hvor masteruddannelser primært tilbydes 
afdelingsledelser, og diplomuddannelser tilbydes 
områdeledelser. 


Fagligt udviklings- og uddannelsesansvarlige ledere 
tilbydes efter- og videreuddannelse som beskrevet i 
hospitalets strategi for implementering af uddan-
nelsesindsatsen. 


Aftaler om støtte til hhv. Master – og Diplom-
lederuddannelse indgår som en del af LUS-sam-
talen vedrørende valg af uddannelsesretning og 
prioritering.


Direktionen afsætter årligt et beløb til støtte 
af lederuddannelse og hospitalet giver, efter 
ansøgning og prioritering, økonomisk tilskud til 
akademi/merkonom- og diplomuddannelser til 
områdeledelser og til masteruddannelser til afde-
lingsledelser. 


Kriterier for støtte til videreuddannelse fremgår 
af ”Procedurer for støtte til videreuddannelse for 
ledere” hvori der beskrives muligheder for såvel 
økonomiske støtte som arbejdsfri til uddannel-
serne. 


Midler til, samt rammerne for, lederuddannelse 
aftales årligt i forbindelse med indgåelse af den 
dialogbaserede aftale.


Relevante dokumenter:
Procedurer for støtte til videreuddannelse for 
ledere.


Findes på Intranettet under 
’Ledelse/Politik og Strategi’.
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Ledelse i praksis • Ledelsesudvikling


Implementering


Politikken implementeres på de enkelte afdelinger og Direktionen og 
ALF beslutter årligt, hvorledes implementeringen skal være synlig.


Eksempler på synliggørelse 
kan være at der 


• foreligger opdaterede stillingsbeskrivelser for 
alle ledere


• er beskrevet lokalt kommissorium for de enkelte 
afdelingers ledelsesteam


• er gennemført LUS og TUS med områdeledere 
og afdelingsledelser


• evt. gennemføres lederevaluering, jf. oplæg fra 
Region Hovedstaden.


I hospitalets DBA fremgår det desuden hvilken 
økonomi hospitalet afsætter til uddannelserne og 
hvordan midlerne kan søges.


Intranettet vil være et opdateret omdrejningspunkt 
for informationer omkring strategi for ledelse i 
praksis og ledelsesudvikling. 


Her vil informationer om uddannelse, seminarer 
og netværk være tilgængelige på siden ”Ledelsesud-
vikling” – under Ledelse.


Udover envejsinformation skal der også skabes 
mulighed for dialog via møderum. Intranettet skal 
evt. suppleres med andre informationskanaler, så 
der nås ud til en så bred ledelseskreds som muligt.


Samlet oversigt over dokumenter som findes på 
Intranettet under ’Ledelse/Politik og Strategi’


Arbejdsgruppens kommissorium


”Opsamling og perspektiv” 
cand.psyk. Steffen Tange


Dynamisk udviklingsplan for Herlev Hospital


Ledelsespolitik Region Hovedstaden, juni 2007 


”Strukturplan for ledelsen 
i Region Hovedstadens virksomheder, juni 2007


Kommissorium for ALF (AfdelingsLedelsesForum) 


Vejledning til Kommissorium for lederteam


OKL1 – rekruttering og ansættelse, standard


Stillingsbeskrivelse, administrativ vejledning 


Skabelon til stillingsbeskrivelse


Kriterier for God Ledelse


Administrativ vejledning for 
lederudviklingssamtale (LUS)


Administrativ vejledning for 
teamudviklingssamtaler (TUS)


Individuel udviklingsplan


TUS værktøj


Form og aktiviteter for ledelsesudvikling  


Procedurer for støtte til 
videreuddannelse for ledere


Definitioner
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At holde fanen højt og motivere medarbejderne • Succes’er vil generere energi • At skabe 
tiden til fusion samtidig med produktion • Humor og høj faglighed kan godt kombineres • 
At få ressourcer til at følge med opgaven • Fastholdelse af medarbejdere i en lang proces 
• Udvikling af ny fælles kultur i fusionsprocessen • Op på ølkassen, vi er de største, vi er de 
bedste, vi er de dygtigste • Vi er gode til forandringsprocesser • Flere spændende prøver 
– mange specialer • Højt fagligt ambitionsniveau • Tværfagligt samarbejde • Være med til at 
skabe noget nyt og stort • Der sættes tid og rammer til udvikling • To kulturer mødes og sk-
aber en 3. kultur • Fokusere på muligheder – ikke begrænsning •  Faglig synergi • Lydhørhed,  
åbenhed – rygter manes til jorden • Man kan få afprøvet sin flydende intelligens • Fælles slav 
på tværs af afdelingerne • Mere viden om nye teorier – ledelsestiltag • Store Lederdag med 
relevante emner • Positiv/anerkendende feedback på alle niveauer – lytte • Levere varen







Herlev Hospital
Direktionen
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev


Telefon: 4488 4488
E-mail: direktionen@heh.regionh.dk 
www.herlevhospital.dk








 


Den 18. juni 2007 
 
                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


III. Ledelsesreform – kompetente, profes-
sionelle og synlige ledere 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Udkast til strategi for en kvalitetsreform til diskussion  
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III. Ledelsesreform – kompetente, professionelle og synlige ledere 
 
God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og 
for, om borgerne får god service.  
 
De offentlige ledere står over for udfordringer, der stiller store krav til ikke alene fag-
lig, men også personalemæssig og strategisk ledelse. Ikke mindst vil udfordringen med 
at tiltrække og fastholde medarbejdere blive skærpet i de kommende år.  
 
Derfor er der behov for et stærkt fokus på offentlig ledelse. Regeringen vil gøre det 
attraktivt at være leder i det offentlige. 
 
Der er allerede gjort en stor indsats, ikke mindst med kodeks for god offentlig tople-
delse, der bliver brugt som ledelsesgrundlag i ministerierne og i mange kommuner og 
regioner.   
 
Men nu er udfordringen at komme helt ud i yderste led til de ledere, som står i front 
ude på institutionerne. Der er mange motiverede og dygtige institutionsledere i den 
offentlige sektor. Men regeringen vil give alle institutions- og mellemledere bedre vil-
kår for at lede.  
 
De mange ledere af daginstitutioner, plejehjem, sygehusafdelinger og andre mellemle-
dere skal være kompetente, professionelle og synlige. Der skal være et klart ledelses-
rum. Alle institutionsledere skal have en lederuddannelse af høj kvalitet. Og ledere, 
der leverer god kvalitet, skal belønnes.  
 
Regeringens mål for en ledelsesreform 
 
• Alle offentlige institutionsledere skal have tilbud om en anerkendt lederuddan-


nelse  
 
• Offentlige ledere skal evalueres mindst hvert tredje år og have krav på en årlig lederud-


viklingssamtale med deres overordnede 
• Offentlige ledere skal have et klart ledelsesansvar og rum til at lede 
 


 
Lederne skal have de beføjelser, det kræver at lede institutioner og afdelinger hen 
imod de mål, som politikerne har opstillet for det enkelte serviceområde, jf. afsnit V.2.  
 
Regeringen vil arbejde for, at man i de kommende overenskomstforhandlinger gen-
overvejer elementer, der kan virke indskrænkende på ledelsesrummet. Fx begrænser 
overenskomsterne på folkeskoleområdet i dag skolelederens mulighed for at prioritere 
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lærernes arbejdstid.  Og regeringen vil sikre, at brugerbestyrelser og bruger-
/pårørenderåds rolle i forhold til institutionslederen bliver gjort helt klart.  
 
Offentlige ledere skal have kompetencerne til at løfte deres opgaver.  
 
Mange steder er ledernes kompetencer ikke blevet løftet i takt med, at opgaverne er 
blevet flere. Fx indebærer mål- og rammestyring, at driftsansvaret uddelegeres til de 
enkelte institutioner. Det stiller højere krav til lederne.   
 
9 ud af 10 institutionsledere på børne-, ældre- og sundhedsområdet efterspørger ef-
teruddannelse. Men kun 7 pct. af de offentlige ledere har taget en grundlæggende le-
deruddannelse, 10 pct. en diplomlederuddannelse og 5 pct. en master i ledelse.  
 
Teoretisk lederuddannelse er selvfølgelig ikke en garanti for gode lederegenskaber. 
Men tallene viser, at der er behov for mere målrettet lederuddannelse. Derfor vil rege-
ringen sikre, at alle institutionsledere over en årrække får tilbud om en relevant leder-
uddannelse af høj kvalitet. Og der skal være fokus på rekruttering af ledere.  
 
Regeringen ønsker, at de offentlige ledere får større frihed til at nå gode resultater – 
og bliver belønnet, når de når dem. Der er flere steder gode erfaringer med resultat-
løn. Det er en grundlæggende sund tanke at lade en del af ledernes løn være afhængig 
af de opnåede resultater.  
 
Resultatlønnen kan bl.a. tage udgangspunkt i lederevalueringer. Alle offentlige ledere 
bør evalueres mindst hvert tredje år af både deres nærmeste leder og deres medarbej-
dere. Og alle offentlige ledere skal have krav på mindst en årlig lederudviklingssamtale 
med deres overordnede.  
 
Ledelsesreform – regeringens strategi 
 
1. Institutionslederne skal have et klart ansvar og rum til at lede 
2. Alle institutionsledere skal have en lederuddannelse af god kvalitet 
3. Lederne skal anerkendes og belønnes for gode resultater 
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III.1. Institutionslederne skal have et klart ansvar og rum til at lede 
 
Ledere af offentlige institutioner skal have et klart ledelsesansvar og rum til at lede. 
 
I dag er ledelsesrummet nogle steder begrænset af elementer i overenskomsterne – fx 
på folkeskoleområdet, hvor skolelederens mulighed for at prioritere lærernes arbejds-
tid er begrænset. Og flere steder har man ikke gjort sig tilstrækkeligt klart, hvordan 
ansvar og roller fordeles mellem institutionslederen og en brugerbestyrelse eller et 
bruger-/pårørenderåd. 
 
Den nye dagtilbudslov har gjort ansvarsfordelingen mellem kommunalbestyrelsen, 
ledelsen af daginstitutionen og forældrebestyrelsen mere klar. Men der kan stadig være 
behov for at synliggøre ansvarsfordelingen både på dagtilbudsområdet og andre vel-
færdsområder. Ikke mindst fordi kommunalreformen medfører sammenlægninger af 
fx flere dagtilbud og skoler. 
 
Regeringen vil sammen med KL, Danske Regioner, LO og AC drøfte, hvilke barrierer 
der er for, at lederne kan udøve god og professionel ledelse. 
 
Og regeringen vil sikre, at brugerbestyrelsers og bruger-/pårørenderåds rolle i forhold 
til institutionslederen bliver gjort klart. Ansvarsfordelingen skal beskrives bedre. Og 
gode erfaringer med klar kompetencefordeling mellem institutionslederen og bruger-
bestyrelser og bruger-/pårørenderåd skal udbredes.  
 
En klar ansvarsfordeling mellem kommunalpolitikere og institutionsleder kan fx sikres 
ved styringsformer, der tydeligt adskiller kommunalbestyrelsens ansvar for de politiske 
mål og institutionslederens ansvar for den daglige drift af institutionerne, jf. afsnit V.3.  
 
Institutionslederne skal have et klart ansvar og rum til at lede – forslag 
 
Klart ledelsesrum for offentlige ledere 
Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er enige om, at ledere skal sikres et tilstræk-
keligt rum til at udøve den nødvendige ledelse. Parterne og de forhandlingsberettigede or-
ganisationer på LO- og AC-området vil derfor i fællesskab drøfte, hvilke barrierer der er for, 
at lederne har de nødvendige frihedsgrader til at udøve god og professionel ledelse. 
 
Klar ansvarsfordeling mellem institutionsleder og brugerbestyrelse og bruger-
/pårørenderåd 
Regeringen vil i samarbejde med KL og Danske Regioner inden udgangen af 2008 udarbej-
de en konkret beskrivelse af, hvilke regler der gælder for brugerbestyrelser og bruger-
/pårørenderåds rolle i forhold til institutionerne på alle velfærdsområder. Gode erfaringer 
med at skabe et klart ledelsesrum for institutionsledelsen samtidig med, at bestyrelser og råd 
inddrages i de relevante beslutninger, skal samtidig udbredes. Begge dele skal bidrage til, at 
der på den enkelte institution kan tages en drøftelse af den konkrete ansvarsfordeling. 
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III.2. Alle institutionsledere skal have en lederuddannelse af god kvalitet 
 
Alle ledere af offentlige institutioner skal have en uddannelse i at lede. Og der skal 
skabes klarhed over, hvilke kompetencer der er brug for i rekrutteringen af fremtidens 
offentlige ledere. 
 
Institutionslederne står over for udfordringer, der stiller store krav til ikke alene fag-
lighed, men også til personaleledelse og strategisk ledelse. Bl.a. vil udfordringen med 
at tiltrække og fastholde medarbejdere blive skærpet i de kommende år. Og mål- og 
rammestyring giver ikke kun flere muligheder. Det stiller også større krav til lederne, 
når driftsansvaret uddelegeres til de enkelte institutioner.   
 
Men mange steder er ledernes kompetencer ikke blevet løftet i takt med, at opgaverne 
er blevet større. Og ikke alle ledere føler sig tilstrækkeligt rustet til at møde udfordrin-
gerne. Næsten 40 pct. af de offentlige ledere mener, at deres efteruddannelse i ledelse 
er mangelfuld. 
 
Behov for uddannelse af institutionsledere  
 


- 9 ud af 10 institutionsledere på børne-, ældre- og sundhedsområdet efterspørger ef-
teruddannelse. 


 
- 39 pct. af de offentlige ledere mener, at deres efteruddannelse i ledelse er mangel-


fuld. 8 pct. af de offentlige ledere anfører, at der ikke sker en systematisk opfølgning 
på deres efteruddannelse. 


 
- 7 pct. af de offentlige ledere har deltaget i en grundlæggende lederuddannelse, 10 


pct. i en diplomlederuddannelse og 5 pct. i en master om ledelse.  
 


- Tallene er stort set de samme for den private sektor. 
 
 
Derfor skal alle institutions- og afdelingsledere have tilbud om en relevant og aner-
kendt lederuddannelse. Tilbuddene om efteruddannelse til ledere skal gøres mere flek-
sible, og der skal udvikles en ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse. 
 
Samtidig vil regeringen bidrage til, at det kodeks for god ledelse i kommuner og regi-
oner, som KL, Danske Regioner og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstan-
satte er ved at udvikle, kan anvendes til at specificere de kompetencer, som bl.a. insti-
tutionsledere skal besidde. Det kan blive et værktøj til at rekruttere de rigtige instituti-
onsledere og til at målrette efteruddannelsen.  
 
Alle ledere, der ønsker det, skal have mulighed for at være med i et ledelsesnetværk. 
Derfor skal der etableres flere netværk, hvor institutionsledere kan udveksle erfaringer 
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og sprede viden om god ledelsespraksis. Der skal oprettes en ’bank’ af erfarne ledere, 
som kan tilbyde sparring for nye ledere. Og nye ledelsestalenter skal plejes bl.a. ved 
mentorordninger og lederafklaringsforløb. Der skal etableres et dialogforum for of-
fentlig ledelse, der skal følge, inspirere og evaluere de ledelsesaktiviteter, der iværksæt-
tes i tilknytning til trepartsdrøftelserne. 
 
Alle institutionsledere skal have en lederuddannelse af god kvalitet – forslag 
 
Alle institutionsledere skal have tilbud om en lederuddannelse af god kvalitet 
Offentlige institutionsledere og afdelingsledere på sygehuse, der har ledelse som primær 
jobfunktion, skal have tilbud om en anerkendt lederuddannelse af god kvalitet. For nye in-
stitutionsledere og afdelingsledere på sygehusene er det målet, at lederuddannelsen skal være 
påbegyndt senest tre år efter udnævnelsen.  
 
Mere fleksible tilbud om efteruddannelse af offentlige ledere – ”velfærdsledelse” 
Regeringen har i trepartsaftalen med KL, Danske Regioner, LO og AC tilkendegivet, at den 
vil fremlægge udspil til reform af lederuddannelser på diplomniveau og andre lederuddan-
nelser. Der afsættes en pulje hertil. Udspillet skal drøftes mellem de relevante aftaleparter. 
Regeringen forestiller sig, at der ud over den eksisterende diplomuddannelse i ledelse, skal 
være et højtkvalificeret udbud af lederuddannelser for institutionsledere, som giver den en-
kelte leder en relevant, generel ledelsesfaglig og praksisnær lederuddannelse. Lederuddannel-
serne skal være opbygget i moduler, så den enkelte leder kan sammensætte et individuelt og 
målrettet uddannelsesforløb med progression. Uddannelserne skal bl.a. indeholde et tværgå-
ende grundforløb. Grundforløbet skal bl.a. tage udgangspunkt i de særlige vilkår og værdier 
i den offentlige sektor. Herudover skal der være supplerende moduler. Kravene om kvalitet, 
relevans mv. skal sikres ved certificering af uddannelserne og auditering af udbyderne i hen-
hold til kravspecifikation. Alle offentlige og private lederuddannelser, der opfylder de fælles 
certificeringskrav, kan udbydes som anerkendt lederuddannelse. Uddannelserne skal udby-
des senest fra 2. halvår 2008. 
 
Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse 
Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsdrøftelserne blevet enige om, at 
der skal etableres en ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse. Masteruddannelsen vil 
være forskningsbaseret og skal som en nyskabelse kunne gennemføres over en længere peri-
ode og have fokus på udvikling af ledernes praksis og ikke alene på deres teoretiske ballast. 
Der afsættes en pulje på i alt 75 mio. kr. til at understøtte aktivitet på den nye masteruddan-
nelse. Uddannelsen vil blive udbudt fra 2009.  
 
Etablering af ledelsesnetværk 
Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsdrøftelserne blevet enige om be-
hovet for at styrke etablering af ledelsesnetværk og sparringen af ledere. Staten, KL og Dan-
ske Regioner vil i 2008 tage initiativ til at etablere ledelsesnetværk med henblik på at udveks-
le erfaringer og sprede god ledelsespraksis. Målet er, at alle ledere, der ønsker det, har mu-
lighed for at indgå i et relevant ledernetværk. Regeringen, KL og Danske Regioner vil end-
videre i 2008 etablere en ’bank’ af erfarne ledere, som kan tilbyde sparring for nye ledere.  
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Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner skal være en platform for målrettet 
efteruddannelse og rekruttering af institutionsledere 
Regeringen vil foreslå, at der i forlængelse af den kodeks for god ledelse i kommuner og 
regioner, som KL, Danske Regioner og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansat-
te er ved at udvikle, bliver udarbejdet kompetenceprofiler for lederne på daginstitutions-, 
ældre- og sundhedsområdet. Profilerne kan anvendes som et kvalificeret grundlag for mål-
rettet kompetenceudvikling af lederne og rekruttering af nye ledere. 
 
Nye ledelsestalenter skal identificeres og udvikles 
Regeringen vil sammen med KL og Danske Regioner understøtte, at de lokale arbejdsgivere 
fra 2008 iværksætter forløb, der skal sikre mere systematisk arbejde med ledelsestalenter og 
dermed styrke rekrutteringsgrundlaget for kommende ledere. Forløbet skal være et lærings-
forløb med udgangspunkt i praksis og kan bl.a. bestå i føl- og mentorordninger, hvor leder-
aspiranter knyttes tæt til en erfaren leder og får lov at prøve kræfter med egentlige ledelses-
opgaver. 
 
Nyt dialogforum for offentlig ledelse 
Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsdrøftelserne blevet enige om at 
nedsætte et tværgående dialogforum for offentlig ledelse, som skal følge, inspirere og evalu-
ere de ledelsesaktiviteter, der iværksættes i tilknytning til trepartsdrøftelserne. Dialogforum 
skal drøfte udviklingen inden for offentlig ledelse og videreudvikle den fælles forståelse af 
god offentlig ledelse. I dialogforum indgår repræsentanter fra de forhandlingsberettigede 
organisationer på LO- og AC-området, KL, Danske Regioner og Finansministeriet.  
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III.3. Lederne skal anerkendes og belønnes for gode resultater 
 
Offentlige ledere skal belønnes, når de skaber gode resultater for brugerne og en god 
arbejdsplads for deres medarbejdere. Vurderingen af ledernes resultater skal bl.a. byg-
ge på regelmæssige lederevalueringer.  
 
I 2006 modtog kun 17 pct. af lederne i den kommunale sektor resultatløn. Selvom 
undersøgelser viser, at ledere, som har mulighed for resultatløn, er mere motiverede 
og tilfredse med deres arbejde. Og under halvdelen af offentlige ledere inden for æl-
dre-, børne- og sundhedsområdet bliver i dag evalueret regelmæssigt af deres medar-
bejdere, selvom lederne ellers selv efterspørger evalueringer som et væsentligt redskab 
til at arbejde med deres styrker og svagheder som ledere. 
 
Resultatkontrakter har givet bedre målopfyldelse – gode erfaringer fra Bispe-
bjerg Hospital 
 
Bispebjerg Hospital har indført årlige ”resultatkontrakter” mellem direktionen og de enkelte 
medlemmer af afdelingsledelserne. I ”kontrakten” fastlægges, i dialog med afdelingsledelser-
ne, hvad afdelingen i det pågældende år skal præstere. Der fastlægges målbare mål for: 
 


1. Kvalitet og service 
2. Økonomi og aktivitet  
3. Trivsel (fx sygefravær) 


 
Efter indførelsen af resultatkontrakterne har der generelt været fremgang i målopfyldelsen 
på afdelingerne, og det er indtrykket, at kontrakterne har skærpet afdelingsledernes fokus på 
udgifter og indtjening. Samtidig har der været en markant reduktion i sygefraværet. 
 
 
Derfor ønsker regeringen, at alle offentlige ledere skal evalueres mindst hver tredje år 
af både deres egen leder og deres medarbejdere. Og alle offentlige ledere skal have 
krav på mindst én årlig lederudviklingssamtale med deres nærmeste overordnede.  
 
Regeringen ønsker, at aflønningen af offentlige ledere i højere grad end i dag skal af-
spejle udviklingen i kvaliteten, brugernes tilfredshed, arbejdsmiljø og lavt sygefravær. 
Derfor vil regeringen sikre, at alle ledere i staten på det borger- og virksomhedsrettede 
område omfattes af en resultatkontrakt senest fra 2010. 
 
Lederne skal anerkendes og belønnes for gode resultater – forslag 
 
Ledelse skal evalueres af medarbejdere og overordnede mindst hver tredje år 
Regeringen, KL og Danske Regioner har i forbindelse med trepartsdrøftelserne tilkendegi-
vet, at alle offentlige ledere bør have evalueret deres ledelsespraksis mindst hvert tredje år 
med henblik på at udvikle deres ledelseskompetence. Den enkelte institution, kommune 
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eller region kan selv fastlægge, hvordan evalueringen skal foregå, men medarbejderne skal 
inddrages i evalueringen af ledelsespraksis. I forlængelse heraf bør alle offentlige ledere have 
en årlig lederudviklingssamtale med deres nærmeste overordnede. 
 
Offentlige ledere i staten skal aflønnes efter deres resultater og gode arbejdsvilkår 
Regeringen ønsker, at offentlige ledere skal have en klar tilskyndelse til at udvikle kvaliteten i 
servicen og gode arbejdsvilkår. Målet er, at aflønningen af offentlige ledere i højere grad end 
i dag skal afspejle opnåede resultater særligt i forhold til udviklingen i kvaliteten. I første 
omgang vil regeringen sikre, at alle ledere i staten på det borger- og virksomhedsrettede 
område omfattes af en resultatkontrakt senest fra 2010.  
 
 








Socialpædagogernes Landsforbund har 34.000 medlemmer.


Vi har ansvaret for udsatte børn og unge, udviklingshæmmede, psykisk syge, hjemløse og misbrugere.


Statsminister
Anders Fogh Rasmussen
Statsministeriet
Christiansborg
1211 København K


 
 
 


Oplæg til temamødet torsdag den 19. april 2007 om Ledelse, medinddragelse og 
motivation med regeringens ministerudvalg


Bedre ledelse og større indflydelse på eget arbejde er helt afgørende forudsætninger for 
kvalitetsudviklingen af den offentlige service. Når ledelsen inddrager medarbejderne, er 
der bedre muligheder for at skabe de vilkår, der skal til, for at medarbejderne kan yde 
deres bedste for borgerne.


Det handler derfor om, at ledelse og medarbejdere samarbejder om at udvikle de sociale 
tilbud, tilrettelægge arbejdet og den nødvendige kompetenceudvikling. Dette samarbejde 
er helt centralt, hvis kvaliteten skal løftes.


Medarbejdernes ansvar og inddragelse i fornyelse og udvikling


Det kommunale og regionale arbejdsmarked har det formelle samarbejdssystem 
(MED/SU), som skal sikre samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. Her skal ledelse 
og medarbejdere i fællesskab drøfte og beslutte en række forhold af betydning for 
arbejdet, personalet og arbejdsmiljøet. Udfordringen er at sikre, at arbejdspladserne og 
deres ledere involveres i de økonomiske rammer og de faglige krav, som fastsættes af 
kommunen eller regionen. 


Socialpædagogerne mener, at det er helt naturligt at bruge dette samarbejde aktivt og 
strategisk i arbejdet med at opnå en bedre kvalitet i den offentlige service.


Medarbejdernes indflydelse på eget arbejde


Medarbejdernes indflydelse på eget arbejde, arbejdstilrettelæggelsen og deres 
kompetenceudvikling er helt afgørende for udviklingen af de sociale tilbud, trivslen og det 
psykiske arbejdsmiljø. Når fagligheden er i højsæde, oplever medarbejderne arbejdet 
som meningsfuldt, hvilket øger deres tilfredshed med egen indsats. Udfordringen er at 
sikre, at medarbejderne har den uddannelse, der skal til for at yde en tilfredsstillende 
indsats. Dernæst at de har et klart billede af, hvornår arbejdet er udført tilfredsstillende, 
hvilket forudsætter klare mål.


Socialpædagogerne mener, at det i udviklingen af de sociale tilbud og kvaliteten af 
ydelserne er helt naturligt at måle og vurdere indsatsen, hvilket forudsætter en 
kompetenceudvikling, der matcher opgaven.


Socialpædagogernes
Landsforbund


Brolæggerstræde 9
1211 København K


Telefon 33 96 28 00
Fax 33 96 29 96
Email: sl@sl.dk


Girokonto 402-3951


Ref. PMD
Dok.nr. 259883


29. marts 2007







Socialpædagogernes Landsforbund har 34.000 medlemmer.


Vi har ansvaret for udsatte børn og unge, udviklingshæmmede, psykisk syge, hjemløse og misbrugere.


Anerkendelse af medarbejdernes indsats


Et meningsfuldt arbejde, kompetenceudvikling, et godt læringsmiljø med feedback og 
anerkendelse er grundlæggende forudsætninger – både for at sikre kvaliteten, men også 
for det psykiske arbejdsmiljø. Udfordringen er, at sikre at den viden og de erfaringer, 
som den enkelte medarbejder og personalegruppen i fællesskab besidder, bliver 
inddraget i at finde veje til fornyelse og øget kvalitet.


Socialpædagogerne mener, at det er helt naturligt at medarbejdernes viden og erfaring 
inddrages, når det besluttes, hvordan kvalitet skal måles og dokumenteres.


God ledelse


Fagpersoner med en socialpædagogisk baggrund og indsigt med forståelse for de 
problemstillinger, som medarbejderne møder i deres daglige praksis, er en forudsætning 
for, at de kan være aktive, igangsættende og inspirerende i forhold til at forny og udvikle 
det socialpædagogiske arbejde. Decentraliseringen har imidlertid øget kravene til 
lederne. Udfordringen er derfor at sikre en lederudvikling og -uddannelse, som kan 
imødekomme behovet for en mere organisatorisk og strategisk ledelse sådan, at den 
aftale, der er indgået med de kommunale arbejdsgivere om kompetenceudvikling af 
ledere virkeliggøres.


Socialpædagogerne mener, at det er helt nødvendigt at få afdækket svagheder og 
udviklingsmuligheder i forhold til den fungerende ledelse på det socialpædagogiske 
område, som et vigtigt skridt i forhold til at få etableret et målrettet kompetence- og 
uddannelsesløft til de medarbejdere på det sociale område, der udøver ledelse. 


Socialpædagogerne anbefaler regeringen:


• at kvalitetsstandarder skal udgøre et redskab for den enkelte arbejdsplads, og at 
fastlæggelsen og udmøntningen af dem skal forhandles lokalt mellem ledere og 
medarbejdere i MED-systemet


• at implementeringen af kvalitetsstandarder altid inddrager kompetenceudvikling, 
uddannelse og personaleressourcer


• at igangsætte udvikling af værktøjer til og uddannelse i at måle og vurdere 
indsatsen


• at opstille kodeks for god evaluering med udgangspunkt i medarbejdernes viden, 
erfaringer og praksis


• at der gennemføres en evaluering af ledelse inden for det sociale område i lighed 
med den, der er gennemført for skoleledere for at afdække udviklingspotentialer 
og behov.


• at uddannelsesindsatsen bringes i overensstemmelse med regeringens ambitioner 
om øget kvalitet på det sociale område både for medarbejdere og ledere.


Med venlig hilsen


Kirsten Nissen
Forbundsforbund
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Kvalitetsreform, ledelse og lederudvikling


FTFs Tænketank for ledelse og lederudvikling har en række anbefalinger, 
som vi håber regeringen vil anvende i det videre arbejde med kvalitetsrefor-
men. Anbefalingerne drejer sig om at sikre uddannelse til lederne og sikre at 
deres chefer følger op på uddannelsen. Endvidere foreslås regeringen at etab-
lere et ledelsespraktikerakademi, samt et ’rejsehold i offentlig innovation’. Og 
der lægges vægt på at få uddannet lederne inden for hhv. innovation og fast-
holdelse og rekruttering.


Regeringen skal sikre at lederne uddannes
Ledelse har en afgørende betydning for kvaliteten og effektiviteten i opgave-
løsningen. Derfor kan det på alle måder betale sig at tage ledelse alvorligt. I 
dag er 32.000 FTF-ledere med til at skabe vækst og velfærd i Danmark. 85 % 
af dem har været ledere i mere end 5 år, men kun omkring halvdelen har fået 
en længerevarende lederuddannelse. 


Derfor anbefaler FTF’s Tænketank, at Regeringen skaber de nødvendige øko-
nomiske forudsætninger for, at lederne i stat, regioner og kommuner fremover 
kan sikres en anerkendt lederuddannelse inden for 2 år efter ansættelsen som 
leder og desuden sikres ret til løbende opkvalificering. 


Cheferne skal forpligtes til at følge op på uddannelse
En ny undersøgelse foretaget af FTF1 viser, at kun 14 % af lederne i den of-
fentlige sektor for alvor oplever, at deres chefer følger op på de lederuddannel-
sesaktiviteter, lederne har gennemført.


Derfor anbefaler FTF’s Tænketank, at mellemledernes chefer, får ansvaret for 
at investeringen i lederuddannelse nyttiggøres bedst muligt, blandt andet gen-
nem udviklingssamtaler med mellemlederne.  Det vil styrke effekten radikalt, 
idet det dels vil skabe grundlag for en professionalisering af ledelsesfunktionen 
på alle niveauer i den offentlige sektor, dels vil sikre at lederne får mulighed for 
løbende sparring, tilbud om deltagelse i netværk el. lignende.


Det danske Ledelsespraktikerakademi
Der findes i dag meget kvalificeret forskning og vidensproduktion om ledelse i 
den offentlige sektor. Men der findes ikke nogen offentlig institution til at sikre, 
at denne viden transformeres til en viden, som ledere i praksis kan bruge til 
noget. Ligeledes findes der ikke et sted, hvor de mange vigtige erfaringer, som 
ledere i den offentlige sektor gør sig, analyseres og transformeres til viden, 
som andre kan gøre brug af. Og endelig mangler der også en institution med 
ansvar for løbende at sætte fokus på (og producere brugbar viden om) aktuelle 


  
1 Endnu ikke offentliggjort.
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ledelsesudfordringer i den offentlige sektor – en institution, der også i praksis 
kan arbejde med, hvordan man overvinder udfordringerne med succes.


FTF’s Tænketank anbefaler derfor Regeringen at etablere Det danske Ledel-
sespraktikerakademi. Der skal ikke være tale om en forskningsinstitution i aka-
demisk forstand, snarere et ’analysehus’, et ’eksperimentarium’, et ’formid-
lingshus’ og et ’samtidsdiagnosehus’ med fokus på innovativ udvikling af den 
praktiske ledelsesudøvelse i den offentlige sektor. Der skal være et nært sam-
arbejde til de ledelses- og organisationskonsulenter, som arbejder i kommuner 
og regioner, for at sikre gensidig læring og videndeling. De analyser og sam-
tidsdiagnoser, samt den formidling som Ledelsespraktikerakademiet selv skal 
lave, skal endvidere kvalitetscheckes løbende hos brugerne, dvs. hos ledernes 
selv.


Fastholdelse, rekruttering og attraktive arbejdspladser
Den offentlige sektor står i disse år overfor nogle særligt vigtige udfordringer, 
da der i dag er mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for en række fag. Mere 
end halvdelen (53 %) af FTF-lederne erfarer dette, men kun 14% af dem, har 
fået uddannelse og redskaber i, hvordan man arbejder med fastholdelse og 
rekruttering. Manglen på fagligt kvalificeret arbejdskraft i den offentlige sektor 
er for omfattende til, at det skal være den enkelte leders ansvar og udfordring 
alene.


Derfor anbefaler FTF’s Tænketank, at Regeringen prioriterer en samlet sats-
ning, der dels indeholder uddannelse af lederne i, hvad der skal til for at skabe 
attraktive arbejdspladser i en offentlig kontekst, dels kvalificere dem til i praksis 
at arbejde professionelt med fastholdelse og rekruttering. Endvidere skal der i 
samme satsning afsættes midler til, at ledere, der i en periode ikke kan få kvali-
ficeret arbejdskraft, støttes i at håndtere de konkrete ledelsesmæssige udfor-
dringer.


Offentlig innovation
En anden udfordring drejer sig om, hvordan vi får etableret en innovativ offent-
lig sektor. Ledernes og medarbejdernes rolle heri er altafgørende og det er et 
område, hvor der er mange ressourcer at hente, hvis lederne og medarbejder-
ne klædes på til at arbejde innovativt. I dag er alt for få ledere trænet i at arbej-
de systematisk, strategisk og målrettet med innovation. Og alt for få arbejds-
pladser i den offentlige sektor er vant til at søge viden uden for egen organisa-
tion, når de skal arbejde innovativt med deres udfordringer – kun 40 % viser 
den nye FTF-undersøgelse. 


FTF’s Tænketank anbefaler derfor, at Regeringen etablerer et ’rejsehold i of-
fentlig innovation’, der kan rejse rundt til landets 98 kommuner og 5 regioner 
og formidle den viden, der allerede findes på området og igangsætter eksperi-
menter, hvor viden endnu mangler. Ligeledes skal rejseholdet fungere som 
faglige sparringspartnere for ledere og medarbejdere via en ’hotline’, der skal 
være tilgængelig for alle offentligt ansatte. 


Endvidere anbefaler Tænketanken, at Regeringen investerer i, at alle ledere i 
den offentlige sektor – inden for en 3-årig periode – trænes i at tænke og hand-
le innovativt, idet en sådan investering vil komme mangefoldigt igen.
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Faglig meningsfuld dokumentation
Det er afgørende at Regeringen – samt ministerier og styrelser – går foran og i 
praksis demonstrerer, hvordan man i en offentlig kontekst kan arbejde innova-
tivt og brugerorienteret, når fx nye love og bekendtgørelser etableres eller når 
nye dokumentations- eller evalueringskrav fastlægges. 


Når det drejer sig om udvikling af dokumentationsmetoder, vil FTF’s Tænke-
tank anbefale, at der skal være en forpligtelse til, at de fagprofessionelle ledere 
og de involverede medarbejdere altid tages med på råd, da det vil kvalitetssik-
re den praksis, der kommer ud af tiltagene. Endvidere vil det skabe rammerne 
for en faglig meningsfuld dokumentation, som ledere og medarbejdere kan 
bruge til at udvikle kvalitet og faglighed.


På Tænketankens vegne 


Annemette Digmann
Formand for Tænketanken og Afd.chef for Innovation og forskning, Region 
Midtjylland


Medlemmer af Tænketank om ledelse og 
lederudvikling
1. Formand, Afd.chef for Innovation og Forskning, Annemette Digmann, Region 


Midtjylland


2. Næstformand Dorte Steenberg, Dansk Sygeplejeråd 


3. Formand Jens Færk, Lederforeningen i Danmarks Lærerforening


4. Ole Nielsen, Foreningen af Kommunale Chefer


5. Forretningsudvalgsmedlem Lasse Bjerg Jørgensen, BUPL


6. Næstformand Michael Budolfsen, Finansforbundet


7. Formand Bo Magnussen, Lederforeningen i TDC


8. Peter W. Christensen, Centralforeningen for Stampersonel


9. Formand Jens Porsgaard Nielsen, Erhvervsskolelederne i Danmark


10. Ledende jordemoder Kit Dynnes Hansen


11. Ledende oversygeplejerske Catherine Munck, Hvidovre Hospital


12. Kundechef Søren Gade, Spar Nord Brønderslev


13. Skoleinspektør Anna Vadgaard, Odense Kommune


14. Centerchef Lone Bahnsen, Århus Kommunes Socialforvaltning


15. Formand Bente Sorgenfrey, FTF


16. Personale- og administrationschef Marianne Heide, FTF


17. Konsulent Bettina Skårup, FTF
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Kvalitetsreform 
– holdninger til temaet ’Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation’ 
 
 
 
De sundhedsprofessionelles faglighed skal styrkes 
Høj professionel standard og en stærk sundhedsprofessionel faglighed er nødvendigt, for at 
patienterne får høj kvalitet og patientsikkerhed. 
 
Det forudsætter bl.a., at de sundhedsprofessionelle får mulighed for den nødvendige kompe‐
tenceudvikling, at ny viden udvikles via forskning og aktivt implementeres, at de sundheds‐
faglige tilbud systematisk dokumenteres og evalueres, at der udvikles en læringskultur, hvor 
også patienternes erfaring involveres – ikke mindst via rapportering af utilsigtede hændelser 
og fejl – og at der er en stærk sundhedsfaglig ledelse. 
 
Sundhedsvæsenet arbejder i dag for usystematisk med at styrke de sundhedsprofessionelles 
faglighed. F.eks. er der en række faggrupper, der kun sporadisk får tilbudt og deltager i 
kompetenceudvikling efter endt grunddannelse. 
 
Konkret anbefaler Dansk Sygeplejeråd og Sundhedskartellet, at: 


• De sundhedsprofessionelle skal have mere efter‐, videre‐ og specialuddannelse. F.eks. er 
det i dag kun hver femte sygeplejerske, der får den efter‐ og videreuddannelse, hun har 
et fagligt behov for. Derfor er der et stort efterslæb på at implementere ny forskningsba‐
seret viden. 


• Der skal udvikles nye efter‐, videre‐ og specialuddannelsestilbud. F.eks. skal der etable‐
res en specialuddannelse i onkologisk sygepleje, så kræftpatienter overalt i sundhedsvæ‐
senet – også patienter, der vælger at dø i eget hjem – får høj kvalitet og patientsikkerhed. 
Et andet eksempel er, at der er behov for nye videreuddannelsesmuligheder for fysiote‐
rapeuter for at sikre øget evidensbasering af bl.a. genoptræningsindsatsen. 


• De sundhedsprofessionelle ledere skal styrkes på alle niveauer. Der skal bl.a. være krav 
om, at alle ledere i sundhedsvæsenet har en formaliseret, tværfaglig lederuddannelse 
foruden den sundhedsfaglige grunduddannelse. Samt tilbud om mentorordning til alle 
nye ledere.  


• Den sundhedsfaglige forskning skal øges – også i de kommunale sundhedstilbud. 
 
 
Der skal være et tilstrækkeligt antal sundhedsprofessionelle 
International forskning dokumenterer, at antallet af sundhedsprofessionelle har direkte be‐
tydning for patienterne. Der er bl.a. dokumentation for, at patienternes dødelighed stiger, 
indlæggelsestiden bliver forlænget, og der opstår flere fejl og utilsigtede hændelser, hvis der 
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ikke er nok sygeplejersker. Der er også dokumentation for, at patienter, der ikke får den til‐
strækkelige genoptræning under indlæggelse, bliver mindre selvhjulpne og i langt højere 
grad afhængige af offentlige ydelser for at klare dagligdagen. 
 
Dagens sundhedsvæsen er imidlertid kendetegnet ved stor – og stigende – mangel på sund‐
hedsprofessionelle. F.eks. mangler der aktuelt 1.100 sygeplejersker. Der er også mangel på 
bl.a. radiografer, bioanalytikere, farmakonomer og fysioterapeuter. Derfor er det nødvendigt 
at sætte markant ind, både når det gælder rekruttering til fagene og fastholdelse af de sund‐
hedsprofessionelle. 
 
Konkret anbefaler Dansk Sygeplejeråd og Sundhedskartellet, at: 


• Optaget på bl.a. sygeplejerske‐, radiograf‐, bioanalytiker‐, farmakonom‐ og fysiotera‐
peutuddannelserne skal øges, og flere studerende skal gennemføre uddannelsen. 


• Alle arbejdspladser i sundhedsvæsenet skal forpligtes til at gøre en målrettet indsats for 
at fastholde seniorer. Lederne har et særligt ansvar, og de skal have en bredere palet af 
redskaber at trække på. 


• Der skal årligt gennemføres nationale rekrutteringskampagner inden for de fag, hvor der 
mangler sundhedsprofessionelle. 


• Der skal skabes bedre muligheder for, at medarbejderne med grundlæggende social‐ og 
sundhedsuddannelser videreuddanner sig på MVU‐niveau. 


• Sundhedsstyrelsen skal løbende overvåge antallet af autoriserede sundhedspersoner og 
udarbejde prognoser for mangel og behov. 


 
 
Attraktive og udviklende arbejdspladser 
Arbejdspladserne i sundhedsvæsenet skal være attraktive og udviklende. Det er forudsæt‐
ningen for, at patienterne får sundhedstilbud med høj kvalitet og patientsikkerhed. Det er 
også en forudsætning for, at sundhedsvæsenet kan rekruttere studerende til faget, og for at 
de nuværende medarbejdere har lyst til og mulighed for at fortsætte så længe som muligt i 
faget. 
 
Attraktive og udviklende arbejdspladser handler om, at der ses innovativt på tilrettelæggel‐
se, styring og organisering af sundhedstilbuddene. Det er bl.a. afgørende, at ansvar og auto‐
nomi harmonerer, at der er et stort professionelt råderum, og at normeringen og de økono‐
miske rammer understøtter, at patienterne får optimale sundhedstilbud. 
 
Attraktive og udviklende arbejdspladser handler også om motivation og anerkendelse. 
Stærk sundhedsfaglig ledelse og muligheder for faglig udvikling er væsentlige parametre. 
F.eks. er muligheder for systematisk opsamling og videreudvikling af den viden, der skabes 
gennem praksis, en væsentlig faktor for at opbygge innovative læringsmiljøer, som både er 
motiverende for medarbejderen i dagligdagen og forbedrer sundhedstilbuddenes kvalitet. 
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En anden væsentlig parameter er løn. Sygeplejersker, jordemødre, terapeuter, bioanalytikere 
m.fl. har i dag et for stort lønefterslæb til privatansatte med samme uddannelsesniveau, 
hvilket bl.a. hænger sammen med, at sundhedsprofessionerne traditionelt er fag med mange 
kvinder. Derfor er der behov for en ligelønsreform. 
 
Endelig handler attraktive og udviklende arbejdspladser også om et sundt og sikkert ar‐
bejdsmiljø. Her er der behov for, at sundhedsvæsenet styrker indsatsen for at skabe attrakti‐
ve og udviklende arbejdspladser. F.eks. har en række medarbejdere for stort arbejdspres. Det 
forringer kvaliteten og patientsikkerheden, f.eks. i form af flere medicineringsfejl. Det skaber 
også et dårligt psykisk arbejdsmiljø, sygdom, risiko for stress og udbrændthed, dårlige mu‐
ligheder for at få arbejds‐ og familieliv til at hænge sammen mv. 
 
Konkret anbefaler Dansk Sygeplejeråd og Sundhedskartellet, at: 


• Arbejdsmiljøet skal forbedres – ikke mindst ved at mindske arbejdspresset. Det kræver, 
at opgaver og ressourcer modsvarer hinanden, og at normeringerne afspejler patienter‐
nes behov for sundhedstilbud. Bl.a. skal Den Danske Kvalitetsmodel omsætte Sundheds‐
styrelsens forslag om manualer for sygeplejerskenormering til praksis. 


• Arbejdsmiljøet skal være sundt og sikkert og tænkes ind i alle beslutningsprocesserne på 
arbejdspladserne. Alle arbejdspladser skal leve op til regeringens 2010‐mål for arbejds‐
miljøet. 


• Sundhedsvæsenets ledere skal rustes bedre til at motivere og anerkende medarbejderne. 
Det kræver bl.a. lederuddannelse og flere ledelsesredskaber. 


• Brugervenlige IT‐løsninger skal udbredes, så sundhedsfaglig dokumentation, udarbej‐
delse af genoptræningsplaner mv. kan ske så hensigtsmæssigt som muligt. 


• Kvalitative krav skal i lang højere grad supplere de kvantitets‐, produktions‐ og produk‐
tivitetskrav, der kendetegner sundhedsvæsenet i dag. 


• Alle arbejdspladser i sundhedsvæsenet skal forpligtes til at gøre en målrettet indsats for 
at reducere sygefraværet. Lederne har et særligt ansvar, og de skal have en bredere palet 
af redskaber at trække på. 


• Sundhedsprofessionernes aflønning skal modsvare deres store værdi for patienterne, 
sundhedsvæsenet og velfærdssamfundet. 
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Syddansk Universitet
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet


30. marts 2007


Oplæg til temamøde vedrørende kvalitetsreform den 19. 
april 2007 


”Ledelse, medarbejderinddragelse og motivati-
on”


Dekan, professor Mogens Hørder, Syddansk Universitet, 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet


Min professionelle baggrund er speciallæge og forsker.


Min ledelsesmæssige baggrund er leder af en hospitalsafdeling 
med ca. 250 ansatte i ca. 20 år og parallelt hermed og nu som 
eneste funktion dekan ved et sundhedsvidenskabeligt fakultet 
med en årlig omsætning på ca. 300 millioner kr og ca. 500 an-
satte.


Mit bidrag vil fokusere på spændingsfeltet mellem bestyrelses-
kultur, chefkultur og medarbejderkultur. Når disse er i balance 
oplever medarbejderne et godt arbejdsliv og bestyrelsesni-
veauet et tilfredsstillende udbytte af de investeringer, der gø-
res i området. Det giver i sig selv en høj markedsværdi og til-
fredse brugere. Når de tre kulturer ikke er i balance, er det 
modsatte tilfældet.


Bestyrelse er i denne sammenhæng og i forhold til den offent-
lige sektor ikke et afklaret begreb: Er det regeringen? Er det 
Folketinget? Er det kommunale bestyrelser eller regionsråd, og 
er der i virkeligheden tale om, at vi har en række ikke nødven-
digvis overensstemmende bestyrelseskulturer? For chefkultur-
laget gør der sig også en spredning gældende: Chefer, der er 
tæt på bestyrelser er synligt mere generalister i deres ledel-
seskultur end chefer tæt på det udførende lag . På medarbej-







2


derniveauet går kulturen fra høj kompetence og uddannelses-
niveau til lavt ansvar og uddannelsesniveau – i sig selv en ud-
fordring for en teambaseret funktion.


Hvad er da en farbar vej for at sikre balance mellem disse tre 
kulturer ?- og hvilke særlige udfordringer er der i den offentli-
ge service sektor?


Vælges der en vej baseret på ovenfra fastsatte mål og stan-
darder, er det ret sikkert, at det fører til ”kulturkamp”. Vælges 
der derimod en kombineret top-down – bottom-up og proces
er chancen for målopfyldelse, medinddragelse og motivation 
langt højere.


Den røde tråd i en sådan proces er kvalitetskultur, kvalitetsor-
ganisation og kvalitetsarbejde. 


Omdrejningspunktet er ”kvalitetshjulet”, hvis trin er mål, op-
gave – udførelse –resultater –refleksion -justering af procedu-
rer -eventuelt revideret mål. Og vel at mærke således at pro-
cessen gennemføres af såvel medarbejdere som chefer-og i en 
dialog


Hvis der på bestyrelsesniveau udstikkes de overordnede mål, 
og der på chefniveau sikres etablering af en kvalitetsorganisa-
tion, er chancen for, at der på det udførende niveau opleves 
medinddragelse og motivation ret så høj.


Der er heldigvis mange gode eksempler på, at det er lykkedes 
at skabe en kvalitetskultur henover bestyrelseskultur, chefkul-
tur og medarbejderkultur (den danske kvalitetsmodel for 
sundhedsvæsenet, kvalitetsarbejde med  uddannelser på uni-
versiteter, LEAN-projekter i den private sektor)


Sammenfatning


Læg kvalitetskultur hen over bestyrelseskultur, chefkultur og 
medarbejderkultur- så hænger ledelse og medinddragelse 
sammen og sikrer motivation


30. marts 2007








Oplæg ved regeringens konference om ”Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation” d. 19. 
april 2007


Ved Inge Fjordside Weileby


Rekruttering, fastholdelse og sygefravær.


Hvordan rekrutterer vi medarbejdere til en sektor, der har ringe prestige, skæve arbejdstider, hårdt 
arbejdspres og er forholdsvis lavtlønnet? 


Jeg tror, det er vigtigt, at få stoltheden tilbage i faget. Man skal være stolt af, at passe et så vigtigt 
erhverv, som det er at passe børn, ældre, handicappede, psykisk og fysisk syge, misbrugere og 
andre, der har behov for det. Visse områder er forbundet med lav prestige, især det at passe ældre, 
handicappede og misbrugere. Hvorfor? Her er mennesker, der enten har tjent samfundet, altså os, et 
helt liv og nu skal nyde deres otium. Eller mennesker, der er så uheldige, at være født med en 
lidelse, som gør livet langt vanskeligere for dem. Så hvordan kan det være, at vi nærmest bukker 
hovedet, når vi fortæller, hvad vi laver. 


Som leder mener jeg, at en af mine vigtigste opgaver er, at se og høre personalet. Ikke se og høre, 
som i altid at være enig, eller ikke være en tydelig leder. Jeg mener, det er utrolig vigtigt at skabe 
kontekster. Tydeliggøre rammen. Gå foran som et godt eksempel. Men også at være ydmyg overfor 
de kompetencer og den indsats, personalet yder i nogle ofte meget svære vilkår. Desværre presses vi 
som ledere i stigende grad af drift. Udfordringen som leder i offentlig sektor er utrolig stor. Specielt 
når det samtidig er for en døgninstitution. Det er jo døgnet rundt, der er behov for at yde god 
ledelse. Og ledelsessupport er der ikke meget at hente af. Det bør prioriteres højt, at også ledere har 
brug for at blive set og hørt. Jeg tilbyder alt personalet supervision og coaching som en vigtig og 
naturlig del af det at være ansat i E-huset. Der behøver ikke at være sket noget meget voldsomt for, 
at medarbejdere opfordres til at modtage tilbuddet. Som leder derimod, skal vi altid selv være 
opsøgende for at skaffe os noget hjælp. Jeg oplever ikke, at psykisk arbejdsmiljø er prioriteret højt 
for ledere i den offentlige sektor, og mistrives vi, mærkes det hurtigt i hele organisationen.


Da jeg var ny leder af det alkoholplejehjem, jeg bestyrer, var en af mine mange overvejelser, 
hvordan jeg kunne gøre det guddommeligt, at tørre afføring op dagen lang fra gulve, håndvaske 
m.m. En opgave, der en stor del af den opgave, både rengøringspersonale og plejepersonale hos os, 
må stille op til. Mange vil nok mene, det er næsten umuligt, at gøre det til en attraktiv hverdag for 
personalet. Og hvis personalet kun havde det som opgave, ville det også være det. Men ved at skabe 
plads og mulighed for personalet til også at have anden samvær med borgerne i form af et spil 
billard, en tur ud af huset, et hyggeligt måltid med ro og mulighed for at høre de gode historier, 
bliver det muligt, at få et mere nuanceret og positivt billede af borgeren. Og vi begynder at holde af. 
Også af de mere ”skæve” borgere. Og dermed kan opgaven næsten blive ”guddommelig”.
Minut-tyranni og visitation med fokus kun på de basale behov, forringer muligheden for den gode 
relation – både for borgeren og for personalet. Og vi mister det, der virkelig gør en forskel.


Vi oplever i stigende grad, at vi presses oppefra af nye tiltag. Enten i form af mere dokumentation, 
flere tilsyn og kontrol, nye lovkrav og prestigeprojekter, der er pålagt os oppefra og dermed ikke er 
projekter, hverken personale eller borgere, har været med til at udarbejde. Resultatet er, at 
projekterne ofte ikke giver mening, ingen føler ejerskab, og tiden er alt for knap til en ordentlig 







proces, så vi løser opgaven hurtigst muligt, men uden at den egentlig implementeres ordentlig og 
dermed skaber det ikke bedre kvalitet. Mere kontrol skaber ikke nødvendigvis bedre kvalitet. Og alt 
imens vi styrter rundt for at efterleve alt, hvad vi pålægges, kan vi kun tage tiden et sted fra. Nemlig 
fra vores kerneydelse. Fra borgerne.
Personalet besidder mange gode kvaliteter, kompetencer og ønsker at gøre alt det bedste for 
borgerne. Sammenholdt med den store viden, personalet har om de borgere, de passer, ville det 
være langt mere kvalitativt og langt mere meningsfyldt, hvis ting fik lov at vokse nedefra. 
Naturligvis ud fra nogle afstukne retningslinier. Jeg tror, alle kan forstå, at der er nogle rammer og 
regler. Og de fleste har det også bedst med, at der er det. Men rammer og regler skal give mening.


Uddannelse er utroligt vigtig. Skal en arbejdsplads være attraktiv skal man også føle, at der er gode 
udviklingsmuligheder og et godt læringsmiljø. Hos os benytter vi sjældent de udbudte kurser, da de 
oftest ikke indeholder de emner, vi har behov for. I stedet tager vi årligt både enkelte temadage og 
et 2 dages internat, hvor alle deltager. Uanset uddannelse, stilling og funktion. Ud over at alle får 
samme læring, er der et kraftigt signal i, at indbyde alle. Det giver en fantastisk samhørighed og en 
stor faglig stolthed. Små dagligdags problemer og misforståelser løses med humor og forståelsen 
indbyrdes øges. Desværre er det ikke nemt, rent budgetmæssigt, da der kun er afsat meget få midler 
til kurser. Det kan derfor være meget svært at forsvare rent økonomisk, uanset at effekten betyder, 
at pengene kommer igen mange gange.


Endelig er det vigtigt, at det er tilladt at yde personalepleje. Og det koster. Enten i tid eller i penge. 
Og det, er der ikke overladt megen mulighed for i budgettet. At sende en syg medarbejder en 
blomst, give julegaver, invitere til julefrokost eller lave noget sjovt sammen, er alt sammen med til 
at øge arbejdsglæden og tilfredsheden. Jeg tror ikke, det kun handler om, at folk vil have mere i løn. 
Lønnen er bestemt vigtig, men alle ved samtidig, at når de søger ind i den offentlige sektor, er det et 
område med forholdsvis lave lønninger, og meget lave lønstigninger. Men at blive værdsat i form af 
personalegoder og personalepleje, betyder uendelig meget for de fleste. Vi tilbyder hos os massage, 
yoga, zoneterapi m.m. og inviterer alle til julefrokost. Effekten af, at der tilbydes de ting, er meget 
stor. Og det er tiltag, der i høj grad nævnes af personalet, når de sidder med i ansættelsesudvalg. Og 
hvis det resulterer i bare få ekstra sygedage blandt personalet, eller færre opsigelser og nemmere 
rekruttering, er pengene hurtigt tjent hjem. Det er derfor vigtigt, at der i de udstukne budgetmæssige 
rammer, gives økonomisk mulighed for personalepleje. 
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Forord 
 
Region Hovedstaden har landets største sundhedsvæsen. Det skal også være 
landets bedste. Det kræver et stærkt, offentligt hospitalsvæsen, der sammen 
med praksissektoren og kommunerne kan sikre sammenhæng og høj kvalitet i 
patientbehandlingen. Det kræver et fremtidssikret hospitalsvæsen, hvor 
afdelinger er store nok til at sikre høj kvalitet, stærke faglige miljøer og en 
effektiv drift. Men også et hospitalsvæsen, hvor der er plads til at sikre den 
lokale forankring af behandlingstilbud og samarbejdsrelationer. 
Hospitalsvæsenet er til for patienternes skyld. 
 
Hospitalernes kerneydelser er behandling, der skal forstås bredt og omfatter 
forebyggelse, undersøgelse, behandling, pleje, rehabilitering og palliation. 
Foruden behandling varetager hospitalerne højt kvalificeret forskning og 
udvikling samt uddannelse af sundhedsfagligt personale. Opgaver der er 
afgørende for, at vi i fremtiden kan sikre nødvendige kompetencer og viden. 
 
I efteråret 2006 nedsatte regionen 40 sundhedsfaglige råd, hvis første store 
opgave var at komme med faglig rådgivning vedrørende arbejdet med 
hospitalsplanen. På den baggrund gennemførte det daværende 
sygehusstrukturudvalg en analyse af befolkningsunderlaget for og 
sammenhængen mellem specialerne. Udvalgets konklusioner blev fremlagt ved 
en offentlig høring i december 2006. Sideløbende vedtog forberedelsesudvalget 
sundhedspolitiske hensigtserklæringer, og der blev politisk enighed om en 
række præmisser for hospitalsplanarbejdet. På det grundlag udarbejdede 
administrationen Forslag til Hospitalsplan, som Regionsrådet primo februar 
2007 besluttede at sende i høring. Efter en omfattende høringsproces med bl.a. 
borgermøder og dialogmøder på alle regionens hospitaler indkom i alt 242 
høringssvar, som i april blev gennemgået for Regionsrådet.  
 
På det grundlag vedtog Regionsrådet for Region Hovedstaden Hospitalsplan 
2007 på sit møde den 15. maj 2007. Planen skal danne grundlag for den 
nødvendige tilpasning af opgavefordelingen mellem regionens hospitaler. Der 
er parallelt med hospitalsplanen vedtaget en psykiatriplan, der på tilsvarende 
vis indeholder Regionsrådets plan for udviklingen af psykiatrien.  
 
Regionen inddeles med hospitalsplanen i fire nye planlægningsområder, der 
hvert har et befolkningsgrundlag, der betyder, at de almindeligt forekommende 
sygdomme kan behandles nær borgerne med fokus på sammenhængende 
patientforløb uden unødvendige overflytninger. Mere end 90 pct. af alle 
patientforløb vil kunne håndteres inden for planlægningsområdet. Det gør den 
nye struktur robust. Den nye struktur er samtidig fleksibel, fordi det på sigt er 
muligt at foretage ændringer i opgavefordelingen i de enkelte områder, hvis fx 
den faglige udvikling eller befolkningsudviklingen taler herfor. 
  


Vibeke Storm Rasmussen  
15. maj 2007 
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1. Resumé 
 
Region Hovedstaden skal fra 1. januar 2007 sikre regionens 1,6 mio. borgere 
og resten af landets befolkning et hospitalsvæsen, der er kendetegnet af høj 
faglig kvalitet, sammenhæng og god service. 
 
Hospitalsplanen for Region Hovedstaden er første skridt på vej mod ét 
sammenhængende sundhedsvæsen i regionen.  
 
Hospitalsplanen samler en lang række behandlingstilbud på færre enheder. 
Formålet er at styrke den faglige kvalitet i behandlingen og give et bedre 
grundlag for forskning og udvikling. Forskningsindsatsen på hospitalerne skal 
fortsat prioriteres højt på alle hospitaler, og hospitaler med specialiserede 
funktioner har en særlig forskningsforpligtelse. Et af fokusområderne for de 
kommende års forskning skal være forskning i de store folkesygdomme.  
 
Foruden en bedre patientbehandling skal planen bidrage til at skabe et attraktivt 
og dynamisk arbejdsmiljø for regionens 36.000 medarbejdere. Regionens 
hospitaler skal være det foretrukne valg for både patienter og medarbejdere. 
 
Forberedelsesudvalget i Region Hovedstaden blev i november 2006 enige om 
et fælles grundlag for hospitalsplanen. Resultatet er de sundhedspolitiske 
hensigtserklæringer for regionen, som er gengivet i sin fulde længde i bilag 1. 
De sundhedspolitiske hensigtserklæringer udgør den politiske ramme for 
planen og redegør for en række hensyn, som planen skal imødekomme. Planen 
skal først og fremmest sikre høj kvalitet i behandlingen, men også 
imødekomme krav om nærhed, sammenhængende forløb, driftsoptimering, 
forskning, udvikling og uddannelse, et godt arbejdsmiljø, samt rekruttering og 
fastholdelse.  
 
Formålet med hospitalsplanen er at skabe grundlag for et fremtidssikret hos-
pitalsvæsen, der kan levere behandling af høj kvalitet. Den sundhedsfaglige 
rådgivning er derfor tillagt stor vægt i planprocessen. Regionen nedsatte i 
sommeren 2006 i alt 40 sundhedsfaglige råd. Rådene fik til opgave at vurdere, 
hvor stort et befolkningsunderlag en afdeling mindst og optimalt bør have, samt 
hvilke sammenhænge specialet har til andre specialer.  
 
Regionens underudvalg vedr. sygehusstruktur har i efteråret 2006 gennemgået 
denne rådgivning speciale for speciale og har på baggrund heraf udarbejdet en 
analyse af befolkningsunderlaget for og sammenhængen mellem specialerne. 
Sammenfatningen af udvalgets analyse fremgår af bilag 2. 
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Fire planlægningsområder 
Hospitalsplanen inddeler Region Hovedstadens hospitalsvæsen i fire nye 
planlægningsområder – Nord, Midt, Byen og Syd.  
 
De fire planlægningsområder i hospitalsplanen og psykiatriplanen er grundlag 
for den fremtidige behandlingsindsats. I alle og inden for hvert 
planlægningsområde skal borgerne sikres et ensartet højt kvalitets- og 
serviceniveau. 
 
Planlægningsområderne har et befolkningsunderlag på mellem 310.000 og 
460.000 indbyggere, hvilket er en tilstrækkelig størrelse til, at almindeligt 
forekommende sygdomme kan behandles nær borgerne med fokus på 
sammenhængende patientforløb uden unødvendige overflytninger. Hvert 
planlægningsområde kan varetage akutdækningen inden for kirurgi, 
ortopædkirurgi, fødsler og den brede medicinske dækning inkl. neurologi. 
 
Planlægningsområderne tager udgangspunkt i de nye kommune- og 
bydelsinddelinger, hvilket er en forudsætning for at kunne skabe entydige 
relationer for såvel borgerne som de kommunale samarbejdspartnere. 
 
Alle regionens hospitaler – med undtagelse af Rigshospitalet og Bornholms 
Hospital – er tilknyttet et planlægningsområde. Formålet er, at hospitaler i 
samme planlægningsområde skal samarbejde om opgavevaretagelsen inden for 
området og sikre hensigtsmæssige patientforløb.  
 
Rigshospitalet har en særstatus som specialhospital, men varetager desuden en 
række hovedfunktioner for planlægningsområdet Byen. Bornholms Hospital 
har ligeledes en særstatus grundet de særlige geografiske forhold og varetager 
de mest almindelige behandlinger, men knyttes organisatorisk til 
Rigshospitalet. 
 
Nærhospitaler 
Nærhed er væsentlig for den medicinske patient. I hvert planlægningsområde er 
der derfor et eller to nærhospitaler, der sammen med områdehospitalet, der 
også har nærhospitalsfunktion, skal sikre den nødvendige nærhed i 
behandlingen på det medicinske område og gode samarbejdsrelationer lokalt til 
kommunerne. 
 
For de større intern medicinske specialer underopdeles planlægningsområderne 
derfor i mindre optageområder. Som for planlægningsområderne følger de 
medicinske optageområder kommune- og bydelsgrænserne, således at borgerne 
i hver kommune og bydel som udgangspunkt kun er knyttet til ét hospital på 
det medicinske område.  
 
Nærhospitalerne kan modtage akutte medicinske patienter fra optageområdet, 
men vil især varetage planlagte og ambulante udredninger og behandlinger.  
 
For at sikre, at borgerne ved akut opståede mindre skader fortsat har et tilbud 
om behandling i rimelig nærhed, vil der på nærhospitalerne fortsat findes 
skadestuer. Skadestuerne har døgnåbent for selvhenvendelse.  
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Der etableres en visitationsordning på områdehospitalerne, så patienter, der har 
kaldt 112, i tvivlstilfælde kan afklares mellem ambulanceteam og visitator.  
 
Nærhospitalerne varetager ikke akut kirurgi, men vil have elektive klinikker, 
hvor patienter kan tilbydes planlagte kirurgiske forløb med fokus på faglig 
kvalitet og patientservice. For at imødekomme det forventede pres på den 
kirurgiske kapacitet, bl.a. som følge af den nye 1 måneds ventetidsgaranti, skal 
der inden for hvert planlægningsområde ske en koordineret indsats og 
tilrettelæggelse af den elektive kirurgiske opgavefordeling mellem 
områdehospitalerne og nærhospitalerne. 
 
Områdehospitaler 
De fire planlægningsområder har hvert ét områdehospital, som varetager den 
akutte behandling inden for kirurgi og medicin.  
 
Områdehospitalet er placeret geografisk og trafikalt hensigtsmæssigt i hvert 
planlægningsområde og har fysiske og kapacitetsmæssige muligheder for 
udbygning, således at de kan dække behandlingen for planlægningsområdet på 
hovedfunktionsniveau samt udvalgte specialfunktioner. 
 
På alle områdehospitaler etableres en fælles akutmodtagelse. 
Områdehospitalerne er dermed den primære indgang for patienter med akutte 
behandlingskrævende sygdomme og lidelser, uanset om borgeren selv 
henvender sig eller først har ringet 112. De fælles akutmodtagelser omfatter de 
tidligere skadestue- og modtagefunktioner og etableres i overensstemmelse 
med Sundhedsstyrelsens anbefalinger som én indgang til hospitalet. 
 
Områdehospitalerne varetager fælles kirurgisk og medicinsk akutmodtagelse 
og fødsler for hvert planlægningsområde med den undtagelse, at Rigshospitalet 
er fødested i planlægningsområdet Byen i stedet for Bispebjerg Hospital. 
 
For nærhospitalerne i Gentofte og Glostrup gælder særligt, at de udover 
nærhospitalsfunktionerne samtidigt vil varetage udvalgte hoved- og 
specialfunktioner inden for henholdsvis hjerte- og lungemedicin (Gentofte) og 
inden for neurologi, neurokirurgi og neurorehabilitering (Glostrup).  
 
Det giver følgende overordnede hospitalsprofiler i regionen: 
 


! Hillerød Hospital (nærhospital og områdehospital i Nord) 
! Helsingør Hospital (nærhospital i Nord) 
! Frederikssund Hospital (nærhospital i Nord) 
! Herlev Hospital (nærhospital og områdehospital i Midt) 
! Gentofte Hospital (nærhospital i Midt) 
! Hvidovre Hospital (nærhospital og områdehospital i Syd) 
! Glostrup Hospital (nærhospital i Syd) 
! Amager Hospital (nærhospital i Syd) 
! Bispebjerg Hospital (nærhospital og områdehospital i Byen) 
! Frederiksberg Hospital (nærhospital i Byen) 
! Rigshospitalet (specialfunktionshospital) 
! Bornholms Hospital (nærhospital for Bornholm)  
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Præhospital indsats 
Hospitalsplanen skal sikre sammenhæng mellem hospitalernes akutbetjening, 
lægevagtordningen og den præhospitale indsats. Den præhospitale indsats 
omfatter alarmcentral, vagtcentral, ambulancekørsel, liggende 
patientbefordring og den præhospitale lægestøtte i form af akutlægebil og 
lægehelikopter. 
 
Der skal i forlængelse af hospitalsplanen udarbejdes en særlig plan for 
regionens sundhedsberedskab og præhospitale indsats. 
 
Specialefordelingen mellem hospitalerne  
Med hospitalsplanen samles en lang række specialer på færre enheder.  
Den nye specialefordeling er et udtryk for den nye inddeling i bæredygtige 
planlægningsområder og arbejdsdeling mellem områdehospital og nærhospital 
samt et ønske om generelt at samle specialerne på færre enheder for at sikre en 
høj og ensartet kvalitet. Fordelingen af specialer mellem regionens hospitaler 
fremgår af nedenstående tabel. 
 
Der sondres i fordelingen af specialer mellem hovedfunktioner, der omfatter 
den almindelige og hyppige behandling inden for specialet, og 
specialfunktioner, der omfatter den sjældne, dyre og/eller komplicerede 
behandling. 
 
En række ændringer i specialefordelingen giver sig selv. Områdehospitalerne 
skal have de specialer, der er nødvendige for at varetage modtagelse og 
behandling på hovedfunktionsniveau af borgere med akutte 
behandlingskrævende sygdomme og lidelser. Det drejer sig om akut kirurgi, 
akut ortopædkirurgi, akut intern medicin (kardiologi, lungemedicin, 
gastroenterologi, endokrinologi, geriatri, infektionsmedicin, reumatologi) samt 
anæstesiologi inkl. intensiv, diagnostisk radiologi, klinisk biokemi, patologi, 
klinisk fysiologi og nuklearmedicin. Dertil kommer, at områdehospitalerne 
med fødested skal have gynækologi og obstetrik samt pædiatri med 
neonatologisk funktion.  
 
Særligt for de intern medicinske specialer skal hospitalerne fortsat kunne 
organisere sig forskelligt afhængigt af lokale forhold og funktioner, herunder 
specialesammensætning og volumen. Således kan de intern medicinske 
funktioner være organiseret i selvstændige afdelinger for hvert af de intern 
medicinske specialer eller ved samling af flere intern medicinske specialer i 
samme afdeling. En markering i tabel 1 illustrerer således, at specialet dækkes 
på det pågældende hospital, men ikke at der er en selvstændig afdeling. I hvert 
planlægningsområde sikres de intern medicinske specialers faglige 
koordinering ved etablering af samarbejdsfora på tværs af hospitalerne. 
 







Hospitalsplan for Region Hovedstaden 2007 


 


 
14 


Tabel 1. Specialefordelingen mellem regionens hospitaler  
   SYD BYEN MIDT NORD 


Symbolforklaring: 
! = hovedfunktion*, " = specialfunktion** 
# = udefunktion, $ = satellitfunktion 
% = elektive enheder/i dagtid R
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Akutbehandling              
Traumecenter (niveau 1) !            
Fælles akutmodtagelse   !   !  !  !   
Skadestuer   !  ! !  !  !  ! ! 
Fødested "! ! !     !  !   
Intern medicinske funktioner            ! 
Endokrinologi  " ! ! ! ! ! ! "! ! ! !  
Gastroenterologi " ! "! ! ! ! ! "! ! ! !  
Kardiologi " ! ! ! ! #! ! ! "! #! !  
Lungemedicin  ! ! ! ! ! ! ! "! ! !  
Infektionsmedicin "  "!   !  !  !   
Geriatri  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
Reumatologi " $ $ ! $ $ ! $ ! $ ! $ 
Nefrologi  "! #     # "!  !   
Hæmatologi "! $      "!     
Kirurgiske afdelinger             
Kirurgi (gastroenterologisk kirurgi) " ! "! %  !  "! % !   
Karkirurgi "!        $    
Plastikkirurgi "!       "!     
Thoraxkirurgi "!            
Urologi "! $     % "!  %   
Mammakirurgi !       !     
Børnekirurgi "            
Ortopædkirurgi " ! ! % % ! % ! % ! % % 
Andre kliniske specialer/funktioner             
Gynækologi og obstetrik "! ! !     "!  !   
Pædiatri "! $ !     !  !   
Klinisk onkologi "! $ !     "!  !   
Neurologi " $ $ "!  !  !  !   
Neurokirurgi "   "         
Tand-, mund- og kæbekirurgi  "!            
Øre-næse-hals (oto-rhino-laryngologi) "! $       "! !    
Audiologi         ! !   
Øjensygdomme (oftalmologi) $ $  "!   %   %   
Dermatologi- venerologi  $    "!   "!    
Allergologi         "!    
Arbejds- og miljømedicin      "!       
Palliativ enhed  ! !   !  !  !   
Demensenhed "! $ $ !  !  !  !   
Tværgående specialer             
Anæstesiologi  "! ! ! ! % ! % ! ! ! % % 
- intensiv afsnit "! ! ! !  !  ! ! !   
Patologisk anatomi og cytologi  !  !   !  !  !   
Diagnostisk radiologi ! ! ! ! % ! % ! ! ! % % 
Klinisk biokemi "! ! ! ! % ! % ! ! ! % % 
Klinisk mikrobiologi "!  !     !  !   
Klinisk farmakologi #     !   #    
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin !  ! !  ! ! ! ! !   
Klinisk genetik "!            
Klinisk immunologi "! ! ! $ $ ! $ "! $ ! $ $ 
*) For intern medicin på nærhospitaler markeres tilstedeværelse af speciallæger i intern 
medicinske funktion **) Det gælder for flere specialer at opgaver på 
specialfunktionsniveau efterfølgende skal fordeles mellem afdelinger med 
hovedfunktion. 
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 Det gælder for specialfunktionerne, at de som udgangspunkt kun placeres ét 
sted i regionen. En stor del af den højt specialiserede behandling vil blive 
varetaget på Rigshospitalet, men også andre hospitaler i regionen vil varetage 
højt specialiseret behandling inden for udvalgte specialer. 
 
For nogle specialfunktioner vil antallet af patienter være så stort, at der kan 
være behov for, at funktionerne fordeles på to hospitaler i regionen. Ligeledes 
gælder for visse hovedfunktioner, at antallet af patienter tilsiger en 
centralisering af behandlingen til kun to (eller tre) hospitaler. 
 
I tilfælde, hvor en funktion skal varetages på to hospitaler i regionen, placeres 
den som udgangspunkt på ét hospital i planlægningsområde Nord eller Midt, og 
på ét hospital i planlægningsområde Syd eller Byen. 
 
Det fremgår også af specialefordelingen, at der på nogle hospitaler etableres 
ude- og satellitfunktioner. En udefunktion er en funktion (på enten special- 
eller hovedfunktionsniveau), der varetages af personale (ofte speciallæger) fra 
en anden matrikel. Udefunktionen kan enten organiseres som faste 
konsulentordninger, tilsyn eller tilkaldeordninger. En satellitfunktion er en 
funktion (på specialfunktionsniveau), der varetages med eget personale under 
ansvar/supervision af en afdeling med specialfunktion på anden matrikel (fx en 
dialysesatellit). 
 
Konsekvenser af den nye struktur 
Hospitalsplanen medfører, at de neurorehabiliteringsfunktioner, der i dag 
varetages på Esbønderup og Hornbæk, flyttes til regionens øvrige hospitaler. 
Det åbner mulighed for, at de to matrikler frasælges. 
 
For det nuværende Hørsholm Hospital gælder, at samtlige funktioner flyttes og 
integreres på regionens øvrige hospitaler, hvilket muliggør anvendelse af 
matriklen til psykiatrivirksomheden.  
 
Økonomi 
Hospitalsplanen skal skabe grundlag for en optimeret drift og en effektiv 
udnyttelse af de økonomiske ressourcer. Samling af funktioner på færre 
enheder skal samlet set give driftsbesparelser, ligesom de afledte administrative 
og ledelsesmæssige forenklinger vil frigøre ressourcer til klinisk arbejde. 
 
Samlet set er det estimeret, at hospitalsplanen, når alle ændringer er 
gennemført, kan medføre rationaliseringsmuligheder på 250-300 mio. kr. pr. år.  
 
En realisering af hospitalsplanen forudsætter væsentlige investeringer til 
ombygning og tilpasning af den eksisterende bygningsmasse. Det gælder især 
på Rigshospitalet og de fire områdehospitaler, hvor der vil være behov for 
større tilpasninger og udbygninger. 
 
For at Rigshospitalet kan bevare og styrke sin særstilling som landets førende 
hospital, skal hospitalet have de nødvendige fysiske rammer samt muligheder 
for udvidelse til nye fremtidige opgaver. Samlingen af tand-, mund- og 
kæbekirurgi samt Rigshospitalets hovedfunktion for planlægningsområde Byen 
i forhold til pædiatri og fødsler og hospitalsplanens øvrige ændringer 
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nødvendiggør nybyggeri af en Nordfløj og en række renoveringer på 
Rigshopitalet.  
 
På Hillerød Hospital gennemføres et større nybyggeri på matriklen, der sikrer 
en større kapacitet samtidig med en stærkt tiltrængt modernisering af især 
skadestue/modtagelse, operationsgang og laboratoriefaciliteter samt forbedrede 
adgangs- og parkeringsfaciliteter.  
 
På Herlev Hospital vurderes det nødvendigt at iværksætte et større 
anlægsprojekt med etableringen af et nyt, fritliggende kvinde-barn hospital, en 
kontorbygning, patienthotel, udvidelse af servicebygning samt en større 
omdisponering mellem sengetårn og behandlingsbygning og etablering af 
fælles akutmodtagelse.  
 
På Hvidovre Hospital er der behov for bygning af en 5. sengebygning samt 
ombygninger. Dette muliggør tilpasninger af akutmodtagelse og 
operationsfaciliteter, samt intensiv kapacitet og interne omflytninger af 
sengeafsnit.  
 
På Bispebjerg Hospital vil der være behov for nybyggeri, der muliggør en 
samling af hospitalets akutmodtagelse, operationsfaciliteter, herunder 
opvågning og intensivafsnit samt bedre fysiske rammer for de indlagte 
patienter. 
 
Grundet størrelsen af planlægningsområde Syd og befolkningsudviklingen på 
Vestamager indgår det endvidere i planen, at regionen skaber mulighed for, at 
der bygges et nyt hospital på Amager fx gennem option på en grund i 
Ørestaden til et evt. fremtidigt større hospitalsbyggeri. 
 
Samlet set forventes alle hospitalsplanens ændringer at medføre anlægsudgifter 
på ca. 13 mia. kr. over flere år. Heraf er ca. 2/3 direkte knyttet til de 
omlægninger, der følger af planen, mens ca. 1/3 er knyttet til nødvendige og til 
dels planlagte renoveringer, som må forudsættes gennemført under alle 
omstændigheder. 
 
Hospitalsplanens gennemførelse  
Hospitalsplanen kan ikke gennemføres på én gang. Flere af de ændringer, som 
planen lægger op til, nødvendiggør ombygning og tilpasning af den 
bygningsmæssige kapacitet. Endvidere vil flytning af afdelinger ofte hænge 
sammen, da udflytning af én afdeling ofte skal give plads til indflytning af en 
anden. 
 
Gennemførelsen af hospitalsplanen skal ske, så hurtigt det er muligt af hensyn 
til regionens borgere og ikke mindst af hensyn til de mange medarbejdere på 
hospitalerne, der vil blive berørt af strukturændringerne.  
 
Hovedparten af hospitalsplanen forventes gennemført i perioden 2007-2012. 
 
Ledelse og medarbejdere 
Gennemførelse af hospitalsplanen er en kompleks proces, der med omfordeling 
af specialer og ny organisering af samarbejdet mellem hospitalerne medfører 
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vidtrækkende ændringer for mange medarbejdere i regionen, hvad angår 
arbejdsindhold, arbejdssted, kolleger og ledere. Det stiller store krav til 
medarbejderne og øger de ledelsesmæssige udfordringer væsentligt i de 
kommende år.  
 
Der vil i forbindelse med hospitalsplanen blive iværksat en række overordnede 
personalemæssige initiativer for at sikre smidige overgange i forbindelse med 
strukturomlægningerne, og sikre at opgaveløsningen også i planperioden kan 
varetages på et højt fagligt niveau. Samtidig skal initiativerne bidrage til 
udviklingen af en fælles kultur og identitet på tværs af de kommende 
planlægningsområder og derved skabe sammenhæng i regionen. 
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2. Rammerne for hospitalsplanen 
 
Hospitalsplanen som første skridt til en sundhedsplan  
Regionen skal i henhold til sundhedsloven udarbejde en samlet plan for 
tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet (herefter 
sundhedsplan). Hospitalsplan 2007 for Region Hovedstaden er et af de første 
skridt i regionens samlede sundhedsplanlægning. 
 
Samtidig med hospitalsplanen er vedtaget en psykiatriplan. Hospitalsplanen og 
psykiatriplanen er udarbejdet i tæt sammenhæng for at sikre overensstemmelse 
mellem de to planers hovedelementer. For bl.a. at understøtte samarbejde 
mellem de somatiske hospitaler, psykiatrien og samarbejdspartnerne i 
kommunerne har det været et væsentligt hensyn at tilstræbe ensartede 
optageområder inden for somatisk og psykiatrisk hospitalsbehandling. 
Endvidere følges hospitalsplanen og psykiatriplanen ad for at sikre en samlet 
fornuftig udnyttelse af de eksisterende bygningsmæssige rammer.  
 
De øvrige elementer i den samlede sundhedsplanlægning er: 
   


! Sundhedsaftalerne med kommunerne 
! Sundhedsberedskab og præhospital indsats 
! Praksisplan for almen praksis, speciallægepraksis og øvrige 


sygesikringsområder 
! Øvrige regionale planer på sundhedsområdet 


 
Politiske erklæringer og sundhedsfaglige vurderinger  
Hospitalsplanen for Region Hovedstaden hviler især på følgende grundlag:  
 


1. De sundhedspolitiske hensigtserklæringer vedtaget af 
forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden den 14. november 
2006, jf. bilag 1. 


 
2. Underudvalget for sygehusstrukturs analyse af det optimale 


befolkningsunderlag for specialerne på baggrund af redegørelserne fra 
regionens Sundhedsfaglige Råd (forelagt for forberedelsesudvalget den 
12. december 2006) – jf. bilag 2. 


 
3. Aftale om hospitalsplan og psykiatriplan for Region Hovedstaden 


indgået den 30. april 2007 mellem partierne A, C, B, F, O og Ø jf. bilag 
7.  


 
De sundhedspolitiske hensigtserklæringer lagde den politiske ramme for det 
planarbejde, der har udmøntet sig i hospitalsplanen. 
 
Næste skridt i planprocessen var, at underudvalget for sygehusstruktur 
analyserede det optimale befolkningsunderlag for de enkelte specialer og 
sammenhæng mellem specialerne. Analysen blev foretaget på baggrund af 
input fra regionens sundhedsfaglige råd med besvarelse af spørgsmål om 
befolkningsunderlag.  
 







Hospitalsplan for Region Hovedstaden 2007 


 


 
19


Herefter blev udarbejdet forslag til hospitalsplan, der blev sendt i høring primo 
februar 2007. Efter modtagelse af høringssvar og gennemgang af disse blev der 
den 30. april 2007 indgået politisk aftale om hospitalsplan og psykiatriplan for 
Region Hovedstaden.  
 
Hospitalsplanen tager sit afsæt i de politiske erklæringer og faglige 
vurderinger. Samtidig gælder der nogle formelle rammer for 
hospitalsplanlægning, der er fastlagt i sundhedsloven og kort beskrevet i afsnit 
2.1. Samlet set er der således en række hensyn, som har indgået i arbejdet med 
hospitalsplanen. Disse er samlet kort beskrevet i afsnit 2.2. 
 
2.1. Formelle rammer  
Regionens hospitalsplanlægning er reguleret i sundhedslovens bestemmelser 
for specialeplanlægning. Sundhedsloven giver Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen klare og vidtgående beføjelser og 
forpligtelser i forhold til planlægningen af lands- og landsdelsfunktionerne 
(specialfunktioner).  
 
Sundhedsstyrelsen har hjemmel til at fastlægge krav til lands- og 
landsdelsfunktionerne, dels til at godkende deres placering på bestemte 
hospitaler, dels til at trække godkendelser tilbage, såfremt de fastsatte krav ikke 
er opfyldt. Regionsrådene skal årligt rapportere til Sundhedsstyrelsen om status 
for lands- og landsdelsafdelingernes opfyldelse af de fastsatte krav, ligesom 
Sundhedsstyrelsen er forpligtet til løbende at vurdere, om de fastlagte krav er 
opfyldt. Endvidere kan Sundhedsstyrelsen fastsætte regler om, at visse 
behandlingsformer samles på ét eller få hospitaler, hvor kvalitets- eller 
ressourcemæssige hensyn taler herfor. Bestemmelserne skal sikre den rette 
balance mellem regionernes planlægning og hensynet til den overordnede 
koordination af sundhedsvæsenet, for at sikre den nødvendige samling af 
behandling af fx hjerte- og kræftpatienter. 
 
Sundhedsstyrelsen har nedsat et rådgivende udvalg for specialeplanlægning, 
hvis opgave er at drøfte det faglige grundlag for specialeplanlægning og 
komme med oplæg til Sundhedsstyrelsens udmeldinger vedrørende 
specialeplanlægning. Region Hovedstaden deltager heri.  
 
Sundhedsstyrelsen har igangsat en gennemgang af alle specialer med henblik 
på at opstille de konkrete krav til specialfunktioner. Den samlede gennemgang 
af alle specialer forventes at tage ca. 2 år og være afsluttet i september 2008. 
Der vil dog komme løbende meldinger om planlægningen inden for de enkelte 
specialer inden da. Foreløbig har Sundhedsstyrelsen i december 2006 udsendt 
rapporten ”Gennemgang af akutberedskabet” til høring.  
 
Region Hovedstadens hospitalsplanlægning kan imidlertid ikke afvente 
Sundhedsstyrelsens specialegennemgang. Sammenlægning af fire forskellige 
hospitalsvæsener og de kommende års økonomiske udfordringer nødvendiggør, 
at der foretages en tilpasning af kapacitets- og specialefordelingen mellem 
regionens hospitaler.  
 
Såfremt Sundhedsstyrelsen efterfølgende udmelder konkrete specialespecifikke 
krav, der ikke allerede er imødekommet i regionens hospitalsplan, vil dette 
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efterfølgende blive justeret. 
 
Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med høringen af planforslaget afgivet sin 
rådgivning i henhold til Sundhedsloven. Styrelsen bemærker, at man 
overordnet vurderer, at Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan udgør en 
god første plan. Sundhedsstyrelsens øvrige mere konkrete bemærkninger er 
søgt indarbejdet i denne endelige plan.  Den vedtagne plan og senere ændringer 
skal indsendes til Sundhedsstyrelsen. 
 
2.2. Grundlæggende hensyn 
 
At lave en sundhedsplan for Region Hovedstaden er at samle, vurdere og 
prioritere mellem mange forskellige hensyn – med andre ord: Det muliges 
kunst.  
 


Sundhedspolitiske hensigtserklæringer for Region Hovedstaden 
 
I de sundhedspolitiske hensigtserklæringer indgår en række hensyn, som 
hospitalsplanen skal imødekomme. Det drejer sig først og fremmest om, at 
planen skal understøtte udviklingen af høj kvalitet i behandlingen, men også 
om hensyntagen til nærhed, sammenhængende forløb, driftsoptimering, 
forskning, udvikling og uddannelse, et godt arbejdsmiljø, samt rekruttering og 
fastholdelse. I det følgende redegøres kort for de grundlæggende hensyn, som 
planen bygger på: 
 


! Høj kvalitet 
! Nærhed 
! Brugernes behov, den demografiske udvikling og forskelle i 


hospitalsforbruget 
! Sammenhængende patientforløb og samarbejde med kommuner og 


praktiserende læger 
! Forskning og udvikling 
! Grund- og videreuddannelse  
! Godt arbejdsmiljø, rekruttering og fastholdelse 
! Driftsoptimering 
! Fysiske rammer 


 
Regionens arbejde med flere af disse indsatsområder som led i hospitalsplanen 
er desuden nærmere beskrevet i senere afsnit. 
 
Høj kvalitet 
Hospitalsplanen skal understøtte høj kvalitet i undersøgelse, behandling, pleje 
og rehabilitering. Det skal bl.a. sikres ved et tilstrækkeligt befolkningsunderlag 
for de enkelte hospitaler og funktioner. Hospitalsplanen hviler derfor på en 
grundig analyse af, hvilke krav der bør være til befolkningsunderlag for 
henholdsvis hovedfunktioner og specialfunktioner, samt af den indbyrdes 
faglige afhængighed, der er mellem de enkelte specialer. 
 
Udover den kvalitetsudvikling, som søges opnået gennem centralisering og en 
bedre fordeling af funktionerne, vil regionen arbejde med en lang række andre 
kvalitetsudviklingsinitiativer. Flere af disse er beskrevet i afsnit 10.  
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Nærhed 
Afstanden til det nærmeste hospital har ofte spillet en stor rolle i den offentlige 
debat. Det gælder i særdeleshed i ’yderområder’ og i forhold til 
akutfunktionerne. Nærhed er også væsentlig for patientgrupper med kronisk 
sygdom og behov for hyppig hospitalskontakt.  
 
Region Hovedstaden er den region i landet med den største befolkningstæthed. 
Geografisk dækker regionen kun ca. 2.500 km² - eller ca. seks pct. af Danmarks 
samlede areal. Afstanden (i fugleflugt) fra nord til syd er ca. 75 km og fra øst til 
vest ca. 55 km – når Bornholm ikke medregnes. 
 
Kravet om nærhed skal balanceres i forhold til ønsket om at sikre kvaliteten 
ved at samle funktionerne i større enheder. Dette dilemma kan søges håndteret 
ved fx at etablere behandlingstilbud i lokalområdet i form af udefunktioner fra 
andre hospitaler, ved brug af telemedicin, forbedret præhospital indsats og 
overførsel af opgaver fra hospitaler til praksissektoren. 
 
Samlet er det i de sundhedspolitiske hensigtserklæringer og i 
sygehusstrukturudvalgets afrapportering fastlagt, at kvalitet går forud for 
nærhed.  
 
Brugerbehov, demografisk udvikling og forskelle i hospitalsforbruget 
Hospitalsplanen må tage hensyn til, hvordan den demografiske udvikling i 
regionen forventes at påvirke hospitalsforbruget og hvordan hospitalsforbruget 
varierer i regionen. Endelig bør den kendte viden om brugernes prioriteringer 
indgå i planlægningen. Disse elementer er derfor beskrevet i afsnit 3.  
 
Sammenhæng og samarbejde med kommuner og praktiserende læger 
Hospitalsplanen skal understøtte sammenhængende behandlingsforløb. Det 
betyder bl.a., at patienterne i videst muligt omfang skal kunne færdigbehandles 
på det hospital, hvor den primære indlæggelse finder sted.  
 
Hospitalsplanen skal også understøtte hensigtsmæssige samarbejdsforhold 
mellem hospitaler, kommuner og de alment praktiserende læger og 
praktiserende speciallæger. Hospitalsplanen skal skabe gode forhold for 
samarbejdet med kommunerne om bl.a. forebyggelse og sundhedsfremme, 
udskrivning og genoptræning af patienter efter hospitalsbehandling, samt 
fremme en dialog mellem de praktiserende læger i hospitalernes optageområder 
om visitation og opfølgning på patientforløb. Desuden skal hospitalsplanen 
understøtte samarbejdet med speciallægerne om en koordineret 
opgavevaretagelse. 
 
Det er derfor lagt til grund, at regionens planlægningsområder og hospitalernes 
optageområder skal følge de nye kommunegrænser og bydelsinddelingen i 
Københavns Kommune. Der er endvidere søgt at ændre mindst muligt i, hvilke 
hospitaler de enkelte kommuner og bydele samarbejder med. 
 
Samarbejdet med kommunerne og praksissektoren er beskrevet i afsnit 16. 
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Forskning og udvikling  
Forskning og udvikling er en central del af hospitalernes virksomhed med 
udvikling af nye og bedre behandlings- og plejetilbud. Hospitalsplanen for 
såvel hovedfunktioner som specialfunktioner skal derfor indrettes, så behovet 
for gode forskningsmiljøer tilgodeses, så forskningen gives plads i den kliniske 
dagligdag, og så forskningsresultater kan omsættes i klinisk praksis.  
 
Afdelinger med højt specialiseret funktion er forpligtet til at varetage 
forsknings- og udviklingsopgaver på området for at kunne fastholde og udvikle 
funktionen samt sikre et højt fagligt niveau og nødvendig ekspertise blandt 
medarbejderne. Dette omfatter bl.a. tilknytning til universitetsmiljøer og 
internationale forskningsnetværk. Derudover er forskning væsentlig for 
mulighederne for at rekruttere og fastholde relevant personale. 
 
Regionens indsats på forskningsområdet er nærmere beskrevet i afsnit 12.  
 
Grund- og videreuddannelse af sundhedspersonale 
Hospitalerne er uddannelsesinstitutioner for alle grupper af sundhedsfagligt 
personale. Dels for personalegrupper, som har deres primære arbejdssted på 
hospitalerne, men også for personalegrupper, som har ansættelse i 
sundhedsvæsenet uden for hospitalerne. Derfor skal grund- og 
videreuddannelsesopgaverne også tænkes ind i planlægningen. 
 
Der er især sammenhæng mellem hospitalsplanlægningen og den lægelige 
videreuddannelse (videreuddannelse til speciallæge). Overvejelser om 
konsekvenser for den lægelige videreuddannelse har derfor indgået i 
planlægningen, men løsningen af de ændringer som hospitalsplanen vil 
medføre for nogle uddannelsesforløb, må nødvendigvis ses i en større 
sammenhæng og skal afklares i dialog med de øvrige regioner og 
Sundhedsstyrelsen. 
 
Regionens indsats på uddannelsesområdet er nærmere beskrevet i afsnit 11.  
   
Godt arbejdsmiljø, rekruttering og fastholdelse 
Personalemangel er en begrænsende faktor for udviklingen af hospitalsvæsenet 
og sikringen af tilstrækkelig kapacitet. I en tid med mangel på en række 
personalegrupper er det vigtigt at hospitalsplanen understøtter fastholdelse, 
rekruttering og kompetenceudvikling af personalet. Det stiller krav om gode 
arbejdsmiljøer og god ledelse ikke mindst i en periode med større 
omlægninger. Hospitalsplanen skal derfor understøtte og vedligeholde et godt 
arbejdsmiljø og gode ledelsesfunktioner. Samling af funktioner skal medvirke 
til at gøre de enkelte funktioner mere robuste og mindre følsomme over for 
personalemangel. 
 
Initiativer på personaleområdet generelt og konkret i medfør af hospitalsplanen 
er nærmere beskrevet i afsnit 9. 
 
Driftsoptimering 
Regionen står i de kommende år over for store økonomiske udfordringer, som 
ikke bliver mindre af den fortsatte udvikling i behandlingsmuligheder, 
befolkningens forventninger og indførelsen af nye ventetidsgarantier.  
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For at kunne imødekomme dette økonomiske pres er det en forudsætning, at 
hospitalsplanen bidrager til optimering af driften og sikrer effektiv udnyttelse 
af de økonomiske ressourcer. Samlingen af funktioner på færre enheder 
vurderes at kunne give administrative og ledelsesmæssige forenklinger, der vil 
kunne frigøre flere ressourcer til klinisk arbejde og indeholde visse potentialer 
for stordriftsfordele og en ressourcemæssig driftsoptimering. 
 
De økonomiske konsekvenser af hospitalsplanen er beskrevet i afsnit 17. 
 
Fysiske rammer 
Regionen råder i dag over en stor og meget differentieret bygningsmasse. Det 
har indgået som et hensyn i planlægningen, at der skal sikres en optimal 
anvendelse af de eksisterende bygningsmæssige rammer, og at der skulle sikres 
en sammenhæng med psykiatriplanen. Desuden har mulighederne for frasalg af 
mindre matrikler indgået som et element i planlægningen.  
 
I opgørelsen af de forventede anlægsinvesteringer er der taget hensyn til 
mulighederne for, i forbindelse med de fremtidige ændringer, at sikre, at de nye 
funktioner får moderne og tidssvarende fysiske rammer, der kan imødekomme 
patienters, pårørendes og personalets berettigede forventninger hertil.  
 
Der skal sikres en rationel sammenhæng mellem de funktionsmæssige 
ændringer og de eksisterende behov for renoveringer og moderniseringer. 
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3. Hospitalsvæsenets brugere 
 
Udover politiske erklæringer og faglige vurderinger indgår en analyse af 
hospitalsvæsenets brugere som nævnt blandt planforudsætningerne. Planen må 
tage hensyn til, hvordan den demografiske udvikling i regionen forventes at 
påvirke udviklingen i hospitalsforbruget. Ligeledes bør planen tage hensyn til 
den fordeling, der er af hospitalsforbruget i regionen. Endelig bør kendt viden 
om brugernes prioriteringer indgå i planlægningen. Disse elementer er derfor 
beskrevet i dette afsnit.  
 
Det er i den sammenhæng væsentligt at huske, at regionens brugere ikke kun er 
regionens borgere. Regionens hospitaler varetager en lang række 
specialfunktioner på lands- og landsdelsniveau, hvoraf nogle varetages i 
regionen som det eneste sted i landet. Brugerne af hospitalsvæsenet i regionen 
er således i høj grad også borgere fra andre regioner, samt Grønland og 
Færøerne. 
 
I 2005 var ca. 9 pct. af de udskrevne patienter på regionens hospitaler fra andre 
regioner. Andelen fra andre regioner udgjorde 34 pct. på Rigshospitalet, mens 
andelen på øvrige hospitaler varierede fra 1-4 pct. Mere end 2/3 af patienterne 
fra andre regioner var fra Region Sjælland. Borgere fra andre regioner 
modtager oftest specialiseret behandling på regionens hospitaler. DRG-værdien 
af andre regioners hospitalsforbrug udgjorde 13 pct. af produktionsværdien på 
regionens hospitaler. 
 
Særligt væsentligt i forhold til hospitalsplanlægningen er relationerne til 
Region Sjælland og den hospitalsplanlægning, som vil finde sted her. Der er 
derfor tæt dialog med Region Sjælland. 
 
 
3.1. Den demografiske udvikling i regionen  
Pr. 1. januar 2006 var der 1.633.565 indbyggere i Region Hovedstaden. Der er 
relativt store forskelle i befolkningens alderssammensætning i de enkelte 
kommuner i regionen. I de kommende ti år forventes en begrænset 
befolkningstilvækst i regionen som helhed, men nogle kommuner og bydele i 
København vil opleve en betydelig vækst, medens andre forventes at få et 
faldende indbyggertal. 
 
Mest markant er udviklingen på Vestamager, hvor befolkningstallet forventes 
firedoblet i løbet af det kommende tiår, fra 8.701 indbyggere i 2005 til 28.292 i 
2015. 
 
Udover antallet af indbyggere har befolkningens alderssammensætning 
betydning for regionens hospitalsforbrug, da hospitalsforbruget stiger ganske 
betydeligt med alderen. Der vil være en stigning i antallet af 66-75-årige i de  
kommende ti år, mens der ikke forventes nogen ændring i antallet af personer 
over 75 år. 
 
Som nævnt tager regionens hospitalsplanlægning udgangspunkt i en opdeling 
af regionen i fire planlægningsområder. Områderne er nærmere beskrevet i 
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afsnit 4.  
 
Der er derfor foretaget en analyse af den demografiske udvikling i 
befolkningens brug af hospitalerne fordelt på de fire planlægningsområder. En 
grafisk fremstilling af den demografisk betingede udvikling i regionens 
hospitalsforbrug (opgjort i DRG-værdi) fordelt på de fire planlægningsområder 
er gengivet nedenfor. Bornholm er vist for sig. 
 
 


Demografisk betinget prognose for hospitalsforbruget 2005-2020 
(2005=indeks 100) 
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I perioden 2005–2010 betinger den demografiske udvikling et øget 
hospitalsforbrug svarende til en stigning på 2 pct. Den regionale stigning vil 
primært hidrøre fra borgere i planlægningsområderne Nord og Syd, hvor der 
forventes en vækst på henholdsvis knap 5 pct. og 6 pct. Der ses ligeledes vækst 
i hospitalsforbruget blandt borgere i planlægningsområde Midt (knap 2 pct.), 
mens der forventes et faldende forbrug blandt borgere i planlægningsområde 
Byen (- 2 pct.).  
 
I den efterfølgende femårs periode forventes en noget større stigning. For 
perioden 2005-2015 som helhed forventes den demografiske udvikling således 
at betinge et øget forbrug svarende til en stigning i produktionsværdien på knap 
6 pct. Det øgede forbrug ses især blandt borgere i planlægningsområderne Nord 
(11 pct.) og Syd (9 pct.). 
 
Den demografiske udvikling har forskellig betydning for den fremtidige 
aktivitet inden for de enkelte specialer. Dette skyldes, dels at den demografiske 
udvikling påvirker specialerne forskelligt, jf. nedenstående figur, dels den 
forventede teknologiske udvikling inden for de enkelte specialer.  
 
For regionen som helhed betinger den demografiske udvikling et fald i antallet 
af fødsler (obstetrik), alligevel forventes en stigning i det obstetriske forbrug 
blandt kvinderne i planlægningsområde Syd. Den demografisk betingede 
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udvikling i forbruget inden for kirurgi og intern medicin følger i et vist omfang 
hinanden. 
 
Den teknologiske udvikling har erfaringsmæssigt langt større betydning for den 
nødvendige hospitalskapacitet end den demografiske udvikling. Selvom den 
hidtidige teknologiske udvikling har medvirket til, at flere patienter kan 
behandles, har det været muligt at reducere sengekapaciteten, fordi den 
teknologiske udvikling har medvirket til at afkorte indlæggelsestiden ganske 
betydeligt. 
 
Samlet set vurderes det således, at der på trods af den demografiske udvikling 
ikke vil være et øget sengebehov i regionen, idet den teknologiske udvikling 
forventes at opveje den demografiske.  
 


Udvikling i hospitalsforbrug 2005-2020 fordelt på specialer  
(2005 = indeks 100) 
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3.2. Hospitalsforbrug fordelt på planlægningsområder  
Fordelingen af hospitalsforbrug udgør en væsentlig del af den samlede 
vurdering af hospitalsvæsenets brugere, idet forskelle har betydning for 
kapacitetsbehovet i planlægningsområderne.  
 
Samlet set er hospitalsforbruget opgjort pr. 10.000 indbyggere og uden 
differentiering på diagnoser relativt ens i de fire planlægningsområder. Antallet 
af indlæggelser er ligeligt fordelt, mens antallet af indlæggelsesdage og 
ambulante kontakter pr. 10.000 indbyggere varierer op til 10 pct., højst i Byen 
og lavest i Midt, jf. nedenstående figur.  
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Kilde: Landspatientregisteret 
 
For at få et mere detaljeret billede er antallet af hospitalskontakter 
(indlæggelser og ambulante kontakter) opgjort for fem store sygdomsgrupper: 
Kræft, diabetes, hjerte-kar-sygdomme, muskel-skelet-sygdomme samt kronisk 
obstruktiv lungesygdom (KOL) og astma jf. nedenstående figur. 
 
Opgørelsen viser, at variationerne i hospitalsforbruget mellem borgere i de fire 
planlægningsområder er betydelige, når der fokuseres på de enkelte 
sygdomsgrupper. Planlægningsområderne Syd og Byen har flere kontakter pga. 
hjerte-kar-sygdomme og muskel-skelet-sygdomme, mens 
planlægningsområderne Nord og Midt har markant flere kontakter pga. 
kræftsygdomme. 
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Hospitalskontakter fem sygdomsgrupper
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3.3. Brugernes prioriteringer  
For at inddrage brugernes perspektiv er der med bistand fra regionens Enhed 
for brugerundersøgelser lavet en litteraturgennemgang af, hvad undersøgelser 
viser om brugernes prioriteringer inden for hospitalsvæsenet.  
 
En betydelig andel af patienterne i dag og i fremtiden er velinformerede og har 
stort kendskab til egen sygdom eller tilstand. Patienter har fået adgang bl.a. via 
internettet til mere viden om sundhed og sygdom. Trods dette hævdes det ofte, 
at patienter i fremtiden har et stadigt stigende behov for information og 
rådgivning fra sundhedspersonalet. Viden og indsigt åbner op for yderligere 
spørgsmål og behov for endnu mere viden. 
 
Undersøgelser peger på, at der kun er begrænset sammenhæng mellem den 
egentlige faglige kvalitet og patienternes tilfredshed, selvom patienterne 
prioriterer kvaliteten højt. Regionen vil inddrage patientperspektivet i 
tilrettelæggelsen således, at der opnås højeste grad af positive patientoplevelser 
samtidig med en høj grad af faglig kvalitet og effektivitet. 
 
Patienternes prioriteringer 
Undersøgelser peger på, at patienter generelt prioriterer høj faglig kvalitet og 
patientsikkerhed højest, tæt fulgt af indflydelse på behandlingsforløbet, god 
information i alle faser af sygdomsforløbet, god kommunikation med 
personalet, og at information fra forskelligt personale stemmer overens. 
Endvidere prioriteres kontinuitet, især i forhold til den lægelige indsats, samt at 
det samlede forløb er velkoordineret uden unødig ventetid til/på hospitalet og 
på tværs af sundhedsvæsenets sektorer. 
 
Overordnet er alle de aspekter, som indgår i landsdækkende og amtslige 
undersøgelser af patientoplevet kvalitet, prioriteret højt af de fleste patienter.  
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Faglig kvalitet, sammenhæng og kontinuitet 
Resultater fra danske og udenlandske undersøgelser viser, at patienterne 
generelt har et positivt indtryk af den konkrete kliniske indsats og har tillid til 
lægers og sygeplejerskers faglige dygtighed. Lægernes erfaring og rutine i 
udførelsen af den enkelte behandling vægtes højt blandt borgere. Større 
erfaring og rutine kan sikres ved at samle behandlinger af specifikke 
sygdomme på færre og større specialiserede afdelinger, hvor der er fokus på 
den pågældende sygdom.  
 
Større specialisering af hospitalsafdelinger i forhold til enkelte sygdomme 
medfører også, at patienter, der har flere diagnoser, eller patienter, der får 
følgesygdomme i relation til den initiale diagnose, kan opleve at skulle 
behandles på forskellige afdelinger og hospitaler. Patienter ønsker, at 
hospitalerne anlægger et helhedsperspektiv til deres sygdomsforløb, og der skal 
således sikres en effektiv informationsudveksling og henvisningspraksis 
mellem de specialiserede afdelinger og enheder på regionens hospitaler.  
 
Det forhold, at patienten tilses af én læge, vægtes meget højt. Analyser peger 
på, at oplevelsen af at have sundhedsfaglige kontaktpersoner er en væsentlig 
medvirkende faktor til, at patienterne oplever et godt planlagt forløb. Større 
specialisering med større hospitalsenheder nødvendiggør endnu mere fokus på 
personalekontinuiteten. 
 
Det er især i overgangene mellem sektorer, at patienterne kan opleve 
problemer. Det gælder samarbejdet mellem hospitalet og praktiserende læge 
samt samarbejdet mellem hospitalerne og den kommunale 
hjemmepleje/sygepleje. 
 
Med strukturreformen skabes der nye gråzoner i patientforløbet, idet bl.a. en 
del af genoptræningen overgår til kommunerne samtidig med, at nye aktører 
som eksempelvis sundhedscentre, bliver etableret. Samarbejdet mellem 
hospitalerne og andre aktører i sundhedsvæsenet står over for nye udfordringer, 
hvorfor det også er vigtigt at have fokus på de problemer, patienterne oplever i 
overgangene mellem sektorerne. Arbejdet med de kommunale sundhedsaftaler 
skal bidrage hertil.    
 
Medinddragelse af patienten 
Patienter ønsker generelt at blive medinddraget, og dette ønske forventes at 
blive stadig stærkere i fremtiden. Fremtidens patienter vil kunne give deres 
meninger til kende, stille spørgsmål, kræve forståelige svar, indsigt i egen 
journal samt god information om indlæggelsesforløbet. I regionen vil der være 
fokus på disse patientønsker.  
 
En anden form for mere indirekte og overordnet inddragelse af patienterne er 
via patientforeningerne, der bl.a. er hørt i forbindelse med hospitalsplanen. 
Endvidere forventer foreningerne, at personalet på hospitalerne har kendskab til 
foreningerne og kan orientere patienter eller pårørende om de muligheder de 
tilbyder, samt indgå i samarbejde om den faglige udvikling i specialet.  
 
Region Hovedstaden anerkender den væsentlige funktion som foreningerne har 
og vil generelt gerne inddrage foreningerne i regionens virke gennem høringer 
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og konkrete samarbejdsprojekter. 
 
Konklusioner 
Patienter efterspørger først og fremmest høj faglig kvalitet i forbindelse med 
kontakten til hospitalerne. Dette står naturligvis centralt i hospitalsplanen, men 
der vil også være fokus på patienternes øvrige præferencer. Ved at 
sammenholde viden om patienters prioriteringer, kendte forbedringsområder og 
udviklingen i patienters forventninger kan der sammenfattende peges på 
følgende forhold, der ud fra patientperspektivet bør rettes særlig 
opmærksomhed på i det fremtidige sundhedsvæsen: 
 


! Faglighed og rutine blandt personalet 
! Veltilrettelagte forløb på tværs af sektorer og internt på hospitalerne 
! Sundhedsfaglige personer, der har særligt ansvar for 


behandlingsforløbet, og som kan skabe kontinuitet og sikre optimal 
informationsoverdragelse i overgange 


! Tilgængelighed i form af korte ventetider, hvilket fordrer tilstrækkelig 
kapacitet 


! Helhedsperspektiv i forhold til patientens situation, herunder for 
kroniske patienter, som lider af en række følgesygdomme 


! Fokus på medinddragelse i beslutninger om plejen og behandlingen og 
hensyntagen til patienternes individuelle ønsker om at blive 
medinddraget   


! Fokus på information 
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4. Hospitalsstruktur  
 
Patienterne ønsker og har krav på behandling af høj kvalitet baseret på højeste 
opnåelige videnskabelige evidens, uanset behandlingssted og 
specialiseringsniveau.  Kvaliteten skal dokumenteres. Fra den højst 
specialiserede behandling til den basale, almindelige undersøgelse skal Region 
Hovedstaden sikre det faglige grundlag for en konstant, høj kvalitet. Uanset om 
man bor i byen eller på landet skal der altid være den rette hjælp at hente.  
 
Specialeplanlægningen skal være udtryk for, at der ikke gås på kompromis med 
kvalitetskrav. 
 


Sundhedspolitiske hensigtserklæringer for Region Hovedstaden  
 
Hospitalsplan 2007 for Region Hovedstaden hviler som nævnt på følgende 
grundlag:  
 


1. De sundhedspolitiske hensigtserklæringer og den politiske aftale.  
2. Analyse af det optimale befolkningsunderlag for specialerne og 


sammenhængen herimellem.  
3. Analyser af demografisk udvikling, fordeling af hospitalsforbrug og 


brugerprioriteringer.  
 
Dertil kommer de foreløbige meldinger fra det specialeplanlægningsarbejde, 
der pågår på nationalt niveau i Sundhedsstyrelsen, og hvorfra der foreløbig er 
sendt anbefalinger vedrørende organiseringen af akut-området i høring, samt 
Sundhedsstyrelsens rådgivning i forhold til planforslaget. 
 
 
4.1. Definition af hovedfunktion og specialfunktion 
Der skelnes i det følgende især mellem to forskellige typer af funktioner i 
hospitalsvæsenet; hovedfunktioner og specialfunktioner: 
 


! Hovedfunktioner omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, pleje, 
rehabilitering og palliation ved sygdomme og tilstande, hvor såvel 
sygdom som sundhedsvæsenets ydelser er hyppigt forekommende, 
hvor kompleksiteten er begrænset, og hvor ressourceforbruget ikke 
tilsiger en samling af ydelserne (dvs. det almindelige og hyppige).  


 
! Specialfunktioner omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, 


pleje, rehabilitering og palliation, hvor sygdom eller sundhedsvæsenets 
ydelser er sjældent forekommende, og/eller hvor ydelserne er af 
betydelig kompleksitet, og/eller hvor ressourceforbruget tilsiger 
samling af ydelserne (dvs. det sjældne, det dyre og det komplicerede).  


 
De fleste hospitaler varetager hovedfunktioner, mens specialfunktioner er 
begrænset til færre steder. For de fleste specialer gælder, at hovedfunktioner 
godt kan varetages på afdelinger uden specialfunktioner, og til dels 0mvendt. I 
enkelte specialer udgør specialfunktioner hovedparten af opgaven.   
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Graden af nødvendig samling af ydelserne afhænger således af graden af 
kompleksitet mv., hvorfor specialfunktioner i Sundhedsstyrelsens terminologi 
underinddeles i bl.a. regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner. 
Regionsfunktioner omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, pleje, 
rehabilitering og palliation ved sygdomme og tilstande, hvor sygdom eller 
sundhedsvæsenets ydelser er relativt sjældent forekommende, og/eller hvor 
ydelserne er af betydelig kompleksitet, og/eller hvor ressourceforbruget tilsiger 
en vis samling af ydelserne.  
 
Regionsfunktioner placeres som udgangspunkt på ét hospital i regionen. Visse 
specialfunktioner kan dermed varetages i alle regioner, og andre kun i få eller 
ét sted i landet. Placeringen af specialfunktionerne skal godkendes af 
Sundhedsstyrelsen. I Region Hovedstadens hospitalsplanlægning vil det dog 
kun sjældent give mening at skelne mellem specialfunktioner og 
regionsfunktioner, idet regionens størrelse og mange afdelinger med højt 
specialiserede funktioner medfører, at regionsfunktioner oftest vil være 
specialfunktioner. 
 
4.2. Planlægningsområder 
 
Behandlingen i Region Hovedstaden skal udføres så tæt på borgerne, som det 
ud fra en samlet vurdering er hensigtsmæssigt. Behandling, der indføres på 
specialiserede afdelinger, skal udbredes i hospitalsvæsenet, når rutine og andre 
faglige forudsætninger er til stede. Der skal laves aftaler om arbejdsdelingen 
mellem Region Hovedstadens hospitaler, som giver mulighed for så bredt et 
lokalt hospitalstilbud som muligt – uden at der slækkes på de faglige krav og 
forventninger. 
 


Sundhedspolitiske hensigtserklæringer for Region Hovedstaden 
 
For at opfylde de sundhedspolitiske hensigtserklæringer og følge de faglige 
anbefalinger om samling af specialerne af hensyn til kvalitet og udvikling 
inddeles regionens hospitalsdrift i fire planlægningsområder, med hvert ét 
områdehospital. Planlægningsområderne opdeles således: 
 


! Planlægningsområde Nord med ca. 310.000 indbyggere 
! Planlægningsområde Midt med ca. 425.000 indbyggere 
! Planlægningsområde Syd med ca. 460.000 indbyggere 
! Planlægningsområde Byen med ca. 400.000 indbyggere  


 
De fire planlægningsområder i hospitalsplanen og psykiatriplan er grundlag for 
den fremtidige behandlingsindsats. I alle og inden for hvert 
planlægningsområde skal borgerne sikres et ensartet højt kvalitets- og 
serviceniveau. 
 
Derudover skal Rigshospitalet varetage specialfunktioner for såvel regionen 
som hele landet samt enkelte hovedfunktioner. Bornholm indtager en 
særstilling og indgår ikke direkte i de fire områder.  
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Befolkningstal fordelt på kommuner/bydele og planlægningsområder  
Kommune/Bydel Indbyggere Kommune/Bydel Indbyggere 
    
  Ballerup 46.654 
Allerød 23.498 Egedal 39.948 
Fredensborg 39.131 Furesø 37.370 
Frederikssund 43.734 Gentofte 68.623 
Frederiksværk-Hundested 30.513 Gladsaxe 61.735 
Gribskov 40.360 Herlev 27.023 
Helsingør 61.340 Lyngby-Taarbæk 51.908 
Hillerød 45.584 Rudersdal 54.241 
Hørsholm 24.317 Rødovre 36.506 
Nord 308.477 Midt 424.008 
      
Kommune/Bydel Indbyggere Kommune/Bydel Indbyggere 
    
Albertslund 27.853   
Amager Vest 48.631   
Amager Øst 48.531   
Brøndby 34.247   
Dragør 13.154   
Glostrup 20.699 Bispebjerg 44.971 
Hvidovre 49.762 Brønshøj-Husum 39.639 
Høje-Taastrup 46.257 Frederiksberg 91.855 
Ishøj 20.820 Indre by 44.728 
Tårnby 39.708 Nørrebro 71.799 
Valby 45.598 Vanløse 36.138 
Vallensbæk 12.230 Østerbro 67.351 
Vesterbro 50.303 Uden for inddeling 3.469 
Syd  457.793 Byen 399.950 
        
Nord + Midt 732.485   
Syd + Byen 857.743   
Bornholm 43.337    
I alt 1.633.565     


Alle indbyggertal er opgjort pr. 1. januar 2006 
 
Opdelingen i fire planlægningsområder med et befolkningsgrundlag på mellem 
ca. 310.000 og 460.000 vil sikre, at hvert planlægningsområde har et 
befolkningsgrundlag, der ud fra de faglige anbefalinger og 
sygehusstrukturudvalgets analyse anses for optimalt for varetagelse af de akutte 
hovedfunktioner inden for såvel de kirurgiske som de medicinske specialer.  
 
Opdelingen sikrer samtidig, at de almindeligt forekommende sygdomme kan 
behandles nær borgerne med fokus på sammenhængende patientforløb uden 
unødvendige overflytninger. 
 
Den konkrete opdeling er endvidere baseret på en samlet betragtning, der 
afvejer hensyn til befolkningsunderlaget med hensyn til regionens geografi og 
trafikale infrastruktur samt forudsætningen om, at borgerne i hver 
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kommune/bydel som udgangspunkt er knyttet til ét planlægningsområde, for så 
vidt angår behandling på hovedfunktionsniveau.  
 
Det er derfor lagt til grund, at regionens planlægningsområder skal følge de nye 
kommunegrænser og bydelsinddelingen i Københavns Kommune. Der er 
endvidere søgt at ændre mindst muligt i, hvilke hospitaler de enkelte 
kommuner og bydele samarbejder med. 
 
For specialfunktionerne vil udgangspunktet være, at de kun varetages ét sted i 
regionen. En stor del af den højt specialiserede behandling vil blive varetaget 
på Rigshospitalet, men også andre hospitaler i regionen vil varetage højt 
specialiseret behandling inden for en række specialer.  
 
For nogle specialfunktioner vil antallet af patienter være så stort, at der kan 
være behov for, at funktionerne fordeles på to hospitaler, ligesom der inden for 
nogle hovedfunktioner vil være et relativt mindre antal patienter, som kan 
tilsige en centralisering af behandlingen til kun to (eller tre) hospitaler.  
 
I disse tilfælde, hvor en funktion fordeles på to hospitaler i regionen, vil 
udgangspunktet være, at den placeres på henholdsvis ét hospital i 
planlægningsområde Nord eller Midt og på ét hospital i planlægningsområde 
Syd eller Byen.  
 
Geografisk fordeler planlægningsområderne sig som vist på kortet på næste 
side. 
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4.3. Hospitalsprofiler 
 
Den behandling, der er brug for, skal kunne gives i tide og i et tæt samarbejde 
med praksislæger, det præhospitale beredskab (vagtlæger, ambulancer, mv.) og 
kommuner, hvor der er behov herfor. Dette vil komme til udtryk i 
planlægningen vedr. det akutte beredskab, praksisplaner og sundhedsaftaler. 
Behandlingen bør kunne foregå så tæt på borgeren som muligt. Især for de 
mange kroniske patienter, hvoraf mange er ældre, vil dette have stor betydning. 
Der skal udarbejdes en egentlig plan for behandling mv. af den ældre 
medicinske patient. 
 


Sundhedspolitiske hensigtserklæringer for Region Hovedstaden 
 
I hvert planlægningsområde skal der være ét områdehospital, som varetager de 
akutte hovedfunktioner inden for både kirurgi og medicin. Endvidere skal der i 
hvert planlægningsområde være yderligere et eller to nærhospitaler, som kan 
varetage medicinsk behandling for et mindre optageområde, samt dele af den 
elektive kirurgi for planlægningsområdet.  
 
Områdehospitalerne er den primære indgang for borgerne med akutte 
behandlingskrævende sygdomme og lidelser, uanset om borgerne selv 
henvender sig eller først har ringet 112. Områdehospitalerne varetager 
kirurgisk og medicinsk akut modtagelse og modtagelse af fødende og børn 
(undtagen Bispebjerg Hospital). Områdehospitalerne huser dermed de 
specialer, der er nødvendige for at sikre optimal modtagelse og behandling på 
hovedfunktionsniveau af borgere med akut behandlingskrævende sygdom.  
 
Områdehospitalerne er placeret geografisk og trafikalt hensigtsmæssigt i hvert 
planlægningsområde og rummer fysiske og kapacitetsmæssige muligheder for 
udbygning, således at de vil kunne dække behandlingen for 
planlægningsområdet på hovedfunktionsniveau samt udvalgte 
specialfunktioner.  
  
Af hensyn til nærhed i behandlingen for den (ældre) medicinske patient, 
volumen på områdehospitalet og en optimal anvendelse af de eksisterende 
matrikler opdeles planlægningsområderne for så vidt angår de større 
medicinske specialer i en række mindre optageområder. Dette betyder, at en 
række funktioner inden for specialerne kardiologi, lungemedicin, 
gastroenterologi, endokrinologi og geriatri varetages på flere matrikler i 
planlægningsområdet.  
 
Områdehospitalerne varetager således også nærhospitalsfunktioner. I hvert 
planlægningsområde sikres den faglige koordinering ved etablering af 
formaliserede samarbejdsfora på tværs af hospitalerne mhp. at sikre klare 
samarbejdsaftaler og fælles retningslinjer for visitation og behandling. 
 
Nærhospitalerne vil varetage medicinske funktioner, som omfatter modtagelse 
af akutte medicinske patienter samt planlagte og ambulante udredninger og 
behandlinger. På nærhospitalerne forefindes kardiologisk, lungemedicinsk, 
medicinsk gastroenterologisk, endokrinologisk og geriatrisk ekspertise.  
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Akut indlæggelse på nærhospitalerne sker hovedsagligt efter lægelig visitation, 
der sikrer, at behovet for akut kirurgisk og intensiv backup minimeres. Dette 
stiller nye krav til såvel visitationen som den præhospitale indsats. Der 
etableres en visitationsordning på områdehospitalerne, så patienter, der har 
kaldt 112, i tvivlstilfælde kan afklares mellem ambulanceteam og visitator. 
Frederikssund Hospital modtager ikke akutte medicinske patienter. 
 
Patienter med behov for akut kirurgisk indsats behandles kun på de fire 
områdehospitaler, mens nærhospitalerne kan tilbyde borgerne veltilrettelagte 
elektive kirurgiske funktioner på et højt fagligt niveau i et tæt fagligt 
samarbejde med områdehospitalerne.  
 
Endvidere vil nærhospitalerne have døgnåbne skadestuefunktioner for 
selvhenvendere, der sikrer, at borgere ved akut opståede mindre skader fortsat 
har et tilbud om behandling i rimelig nærhed.  
 
For nærhospitalerne i Gentofte og Glostrup vil særligt gælde, at de udover 
nærhospitalsfunktionerne samtidig varetager udvalgte hoved- og 
specialfunktioner inden for henholdsvis hjerte- og lungemedicin, øre-næse-
hals, audiologi, dermatologi og allergologi (Gentofte Hospital) og inden for 
neurologi, neurorehabilitering, neurokirurgi og øjensygdom (Glostrup 
Hospital).  
 
Rigshospitalet skal varetage en række specialfunktioner samt hovedfunktioner 
for planlægningsområde Byen bl.a. inden for specialerne pædiatri samt 
gynækologi og obstetrik.  
 
Bornholms Hospital varetager selv de fleste hovedfunktioner, men knyttes 
organisatorisk til Rigshospitalet.  
 
Det giver følgende overordnede hospitalsprofiler i regionen: 
 


! Hillerød Hospital (nærhospital og områdehospital i Nord) 
! Helsingør Hospital (nærhospital i Nord) 
! Frederikssund Hospital (nærhospital i Nord) 
! Herlev Hospital (nærhospital og områdehospital i Midt) 
! Gentofte Hospital (nærhospital i Midt) 
! Hvidovre Hospital (nærhospital og områdehospital i Syd) 
! Glostrup Hospital (nærhospital i Syd) 
! Amager Hospital (nærhospital i Syd) 
! Bispebjerg Hospital (nærhospital og områdehospital i Byen) 
! Frederiksberg Hospital (nærhospital i Byen) 
! Rigshospitalet (specialfunktionshospital) 
! Bornholms Hospital (nærhospital for Bornholm)  


 
Den fremtidige organisering nødvendiggør velbeskrevet, formaliseret 
samarbejde og arbejdsdeling mellem områdehospitaler og nærhospitaler. 
Samarbejdet er en forudsætning for at sikre faglig kvalitet i behandlingen og vil 
bestå af fælles retningslinjer, fælles opfølgning på kvalitet mv. Desuden skal 
der etableres samarbejde mellem afdelinger inden for samme speciale samt på 
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tværs af specialer og planområder for at styrke uddannelse, forskning og 
udvikling i Region Hovedstaden.  
 
Øvrige hospitaler og matrikler 
Funktionerne på Hørsholm Hospital og i Esbønderup flyttes til og integreres på 
regionens øvrige hospitaler. Herved frigøres matriklen i Hørsholm til brug for 
andre formål. Det indgår i psykiatriplanen, at hospitalet anvendes til psykiatri. 
Flytningen af funktionerne fra Esbønderup åbner mulighed for, at matriklen 
frasælges. 
 
Endvidere flyttes Klinik for rygmarvsskader fra Hornbæk til Glostrup Hospital, 
hvilket også åbner mulighed for frasalg af denne matrikel. 
 
Fremtidigt hospital på Amager 
Grundet størrelsen af planlægningsområde Syd er der her to nærhospitaler. 
Endvidere tilsiger befolkningsudviklingen på Vestamager, som forventes at 
stige med ca. 20.000 indbyggere fra 2005 til 2015, at der i planlægningsområde 
Syd på sigt kan blive behov for enten to områdehospitaler eller for etableringen 
af et nyt stort hospital, som i givet fald kunne placeres i Ørestaden. Af denne 
grund indgår det i hospitalsplanen, at regionen skaber mulighed for, at der kan 
bygges et nyt hospital på Amager fx gennem option på en grund i Ørestaden til 
et evt. fremtidigt større hospitalsbyggeri. 
 
Optageområder for intern medicinske funktioner 
Fordelingen af opgaverne mellem områdehospitaler og nærhospitaler 
indebærer, at der udover opdelingen i de fire planlægningsområder skal ske en 
underopdeling af hvert planlægningsområde for så vidt angår det intern 
medicinske område, som bliver nærhospitalernes kerneopgave.  
 
Som det gælder for planlægningsområderne er opdelingen baseret på, at 
optageområderne følger kommune- og bydelsgrænserne, således at borgerne i 
hver kommune og bydel som udgangspunkt kun er knyttet til ét hospital på det 
medicinske område. Nedenfor er vist de fremtidige optageområder for hvert 
hospital for så vidt angår de intern medicinske funktioner.  
 
 
 
 


Optageområder til intern medicinske funktioner 
   
Kommune/Hospital Indbyggere Kommune/Bydel/Hospital Indbyggere


Allerød 23.498  


Frederikssund 43.734  


Frederiksværk-Hundested 30.513 Fredensborg 39.131


Gribskov 40.360 Helsingør 61.340


Hillerød 45.584 Hørsholm 24.317
Hillerød Hospital  
/Frederikssund Hospital  183.689 Helsingør Hospital  124.788
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Kommune/Hospital Indbyggere Kommune/Bydel/Hospital Indbyggere


Gladsaxe 61.735  


Ballerup 46.654  


Egedal 39.948  


Furesø 37.370 Lyngby-Taarbæk 51.908


Rødovre 36.506 Rudersdal 54.241


Herlev 27.023 Gentofte 68.623


Herlev Hospital 249.236 Gentofte Hospital 174.772


  


Kommune/Hospital Indbyggere Kommune/Bydel/Hospital Indbyggere


Brøndby 34.247 Amager Vest 48.631


Hvidovre 49.762 Amager Øst 48.531


Valby 45.598 Dragør 13.154


Vesterbro 50.303 Tårnby 39.708


Hvidovre Hospital 179.910 Amager Hospital 150.024


  


Kommune/Hospital Indbyggere Kommune/Bydel/Hospital Indbyggere


Albertslund 27.853  


Vallensbæk 12.230  


Ishøj 20.820  


Glostrup 20.699  


Høje-Taastrup 46.257  


Glostrup Hospital 127.859 Bornholms Hospital 43.337


  
Kommune/Hospital Indbyggere Kommune/Bydel/Hospital Indbyggere


Bispebjerg 44.971  


Brønshøj-Husum 39.639  


Indre by 44.728  


Nørrebro  71.799  


Østerbro 67.351 Frederiksberg 91.855


Uden for inddeling 3.469 Vanløse 36.138


Bispebjerg Hospital 271.957 Frederiksberg Hospital 127.993
Alle indbyggertal er opgjort pr. 1. januar 2006 
 
Geografisk fordeler de intern medicinske optageområder sig som vist med de 
stiplede linjer på kortet over planlægningsområderne. 
 
Hovedstadsregionen råder over en meget differentieret bygningsmasse, og 
hospitalerne vil derfor ikke være ens, men for borgerne skal der ikke være 
forskel i kvaliteten. Hospitalerne skal arbejde sammen, så de udgør et 
tilfredsstillende tilbud til alle borgere i Region Hovedstaden. Der vil derfor på 
en lang række områder efterfølgende skulle vedtages tværgående planer og 
politikker.  
 


Sundhedspolitiske hensigtserklæringer i region Hovedstaden 
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4.4. Særlige indsatsområder 
Ud over den generelle omfordeling af opgaver og funktioner indgår det, at der 
som led i hospitalsplanen lægges særlig vægt på nogle udvalgte 
indsatsområder, som kan understøtte den fremtidige opgavefordeling og være 
med til at fremme de grundlæggende hensyn som planen skal fremme. 
 
Derfor er der i det følgende kort beskrevet nogle særlige indsatsområder:  
 


! Etablering af kontaktpersonordning 
! Øget omlægning til ambulant behandling og udgående funktioner 
! Styrket indsats for elektiv kirurgi og dagkirurgi 
! Forbedringer inden for kræftbehandling 
! Etablering af palliative team 
! Etablering af demensteam 


 
Etablering af kontaktpersonordning 
 
Der skal være sammenhæng i de enkelte patientforløb, og på hospitalerne i 
Region Hovedstaden skal man som patient ved første kontakt til hospitalet 
tildeles en sundhedsfaglig kontaktperson, som skal sørge for at vejlede og 
informere patienten gennem behandlingsforløbet og medvirke til at sikre, at 
forløbet opleves som en helhed. 
 


Sundhedspolitiske hensigtserklæringer for Region Hovedstaden  
 
Regionen vil sikre, at alle patienter tildeles en sundhedsfaglig kontaktperson, 
der vejleder og informerer patienten og sikrer sammenhæng i patientforløbet.  
 
Det skal ske ved at konsolidere og udvikle kontaktpersonordningen, så den 
tilrettelægges efter patienternes behov. Patientforløb er ikke ens og patienters 
behov for vejledning og støtte vil være forskellige. Der bør derfor i udviklingen 
af ordningen tages højde for de forskellige typer af patientforløb, der vil variere 
i længde og kompleksitet.  
 
Kontaktpersonordningen er knyttet op på det enkelte patientforløb og erstatter 
således ikke den praktiserende læges rolle som borgerens faste kontaktperson i 
sundhedsvæsenet, men skal sikre det konkrete patientforløb og overgangen fra 
hospitalet til almen praksis og kommunale tilbud. 
 
Øget omlægning til ambulant behandling og udgående funktioner 
Som led i hospitalsplanen indgår det, at der bør være særligt fokus på udvikling 
og udbygning af decentrale og ambulante tilbud som eksempelvis ambulatorier 
og daghospitaler, hvor patienterne kan gå til kontrol, få foretaget 
forundersøgelser og behandlinger uden at være indlagt samt på udgående 
funktioner til patientens hjem. Formålet er at sikre nærhed i behandlingen, 
undgå unødvendig hospitalisering og bidrage til en fortsat driftsoptimering. 
 
Sundhedsvæsenet har allerede gennem flere år omlagt megen stationær 
behandling til ambulant behandling, men der er fortsat områder, hvor der vil 
kunne tilbydes ambulant behandling som alternativ til indlæggelse.  
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Tilsvarende anvender regionens hospitaler i stor udstrækning udgående 
funktioner, der er kendetegnet ved levering af en ydelse i patientens hjem, som 
tidligere blev leveret under indlæggelse. Eksemplerne er bl.a. udgående 
sygeplejersker til KOL-patienter, sårbehandling, pleje og behandling af AIDS- 
og tuberkulosepatienter, rehabilitering efter apopleksi og kontrol af gravide, der 
aflaster hjemme. Målsætningen er dels at udvide antallet af ydelser, som kan 
leveres som udgående funktion, dels at udvide samarbejdet med kommunerne 
om udgående funktioner. 
 
Patienthoteller tilknyttet hospitaler er et andet attraktivt og serviceorienteret 
alternativ til almindelig indlæggelse, som kan tilbydes selvhjulpne patienter. 
For mange patienter vil det være bedre at være på patienthotel frem for indlagt. 
Årsagen er, at patienten på et patienthotel deltager i almen daglig livsførelse 
frem for at være hospitaliseret og ofte sengeliggende.  
  
Eksempler på patienter, der kan benytte patienthoteller, er selvhjulpne patienter 
i intravenøs behandling, patienter opereret i dagkirurgi, som ikke har 
pårørende, der ville kunne overvåge dem i timerne efter operation, patienter 
med dræn og kateter, patienter i udslusningsforløb efter længere behandling 
eller patienter, der kan bruge patienthotel som led i genoptræning. Ved at 
overføre sådanne grupper af patienter til patienthoteller kan der endvidere 
opnås en mere effektiv ressourceudnyttelse. Region Hovedstaden vil derfor 
vurdere muligheden for øget brug af patienthoteller. 
 
Styrket indsats for elektiv kirurgi og dagkirurgi 
Med indførelse af 1 måneds ventetidsgaranti til oktober 2007 må der forventes 
et yderligere pres på bl.a. den kirurgiske kapacitet i regionen.  
For at modsvare behovet skal der inden for hvert planlægningsområde ske en 
koordineret indsats og tilrettelæggelse af den elektive kirurgiske 
opgavefordeling mellem områdehospitalerne og nærhospitalerne, som vil få en 
særlig rolle i forbindelse med den elektive kirurgi. 
  
Gentofte Hospital skal være regionens udviklingshospital, når det gælder 
rationelt planlagt kirurgi og skal sikre udvikling af nye behandlingsregimer og 
organisationsformer, der kan udbredes til resten af regionen. 
 
En af mulighederne er øget anvendelse af dagkirurgi og elektive kirurgiske 
enheder med mulighed for indlæggelse samt dagkirurgiske enheder.  
 
En dagkirurgisk enhed er en fysisk afgrænset lokalitet med eget personale. I 
enheden modtages, opereres og overvåges patienterne efter operationen. En 
dagkirurgisk enhed råder optimalt over fire operationslejer svarende til en 
kapacitet på godt 3.600 – 4.000 operative indgreb årligt.  
 
Dagkirurgisk aktivitet omfatter patienter, som 


! gennemgår et planlagt operativt indgreb i generel eller lokal anæstesi 
og 


! har behov for overvågning ved sundhedsfagligt personale efter det 
operative indgreb og 


! hjemsendes samme dag. 
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Alle kirurgiske specialer har dagkirurgiske aktiviteter i større eller mindre 
omfang, og omfanget af kirurgiske indgreb, som kan udføres i dagkirurgisk 
regi, er under fortsat udvikling. Mere skånsomme kirurgiske indgreb, herunder 
minimal invasiv kirurgi og bedre anæstesi og smertelindring er medvirkende 
hertil. 
 
En dagkirurgisk enhed ledes typisk af en anæstesiolog og en ledende 
sygeplejerske, som har hele eller hovedparten af sit virke i enheden. Udover 
ledelsen omfatter personalet anæstesisygeplejersker, sygeplejersker, social- og 
sundhedsassistenter, sekretærer samt eventuelt servicemedarbejdere 
(portørfunktioner mv.). De operative indgreb udføres af kirurger fra 
områdehospitalet. 
 
For at sikre en fortsat udvikling af det dagkirurgiske potentiale skal der 
etableres dagkirurgiske enheder også på alle områdehospitaler. Det giver 
mulighed for hurtig omstilling af aktivitet til dagkirurgi, idet der er backup-
funktion og mulighed for indlæggelse og evt. akut reoperation ved 
komplikation.  
 
Forbedringer inden for kræftbehandling 
Kræftbehandlingen i Region Hovedstaden er som i resten af landet præget af 
det stigende antal kræfttilfælde og en markant udvikling i behandlingstilbud. 
Regionsrådet vil i 2007 udarbejde en samlet kræftplan for Region Hovedstaden 
med fokus på kapacitet, kvalitet og sammenhæng i hele patientforløbet. 
Kræftplanen vil bl.a. tage afsæt i underudvalget vedr. sygehusstrukturs arbejde 
i 2006 på kræftområdet. 
 
Hospitalsplanen udgør første skridt i dette arbejde. Med hospitalsplanen samles 
den kræftkirurgiske behandling på færre afdelinger, hvilket skal sikre den 
faglige kvalitet og efterlevelse af Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Som 
udgangspunkt vil kræftkirurgien fremover varetages på Rigshospitalet og 
Herlev Hospital, dog vil den sjældne og komplicerede kræftkirurgi alene 
varetages på Rigshospitalet, mens de mere hyppige kræftkirurgiske 
behandlinger varetages på områdehospitalerne med det pågældende speciale. 
Den nærmere præcisering af fordelingen fremgår af bilag 4. 
 
Hospitalsplanen sikrer endvidere et bedre grundlag for tilrettelæggelse af 
hensigtsmæssige patientforløb for kræftpatienter, idet der i hvert 
planlægningsområde fremover vil være en onkologisk afdeling med ansvar for 
den medicinske kræftbehandling, herunder kemoterapi. Strålebehandling 
varetages i de to strålecentre på Rigshospitaler og Herlev Hospital. 
 
I bilag 4 beskrives opgavefordelingen mellem hospitalerne inden for 
kræftbehandlingen.   
 
Palliative team 
For at forbedre den palliative indsats i regionen etableres palliative enheder og 
tværfagligt sammensatte udgående palliative team i alle planlægningsområder. 
Udbygningen af de palliative tilbud i regionen vil styrke såvel den 
specialiserede palliative indsats som den palliative hovedfunktion på de 
kliniske hospitalsafdelinger samt i almen praksis og hjemmeplejen.  
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Med oprettelse af palliative enheder og team i hvert planlægningsområde vil 
alle kliniske afdelinger have adgang til rådgivning og tilsyn fra den palliative 
enhed samt, når nødvendigt, mulighed for at viderehenvise patienterne til 
specialiseret palliativ behandling. Herudover vil den palliative behandling og 
pleje på medicinske og kirurgiske afdelinger forbedres ved uddannelse af 
nøglepersoner inden for såvel lægegruppen som plejegruppen.  
 
Demensenheder 
Demensområdet er kendetegnet ved et stigende antal patienter og meget 
langvarige forløb på tværs af hospitalets og den kommunale indsats. Den 
hospitalsbaserede indsats over for demens går på tværs af specialerne 
neurologi, geriatri og psykiatri.  
 
For at sikre en høj kvalitet i behandlingstilbuddet til borgere med demens vil 
der i alle planlægningsområder i Region Hovedstaden blive etableret 
demensenheder, der går på tværs af specialer og fag. Demensenhederne 
modtager ambulante patienter med demenssymptomer til udredning, 
behandling, rådgivning og opfølgning. De tværgående demensteam vil i et 
tværsektorielt samarbejde tilbyde patienter kontinuitet og støtte gennem et 
langt sygdomsforløb. 
 
Der skal i demensenheden være tilknyttet et team af speciallæger med 
demenserfaring fra specialerne neurologi, geriatri og psykiatri, men alle 
speciallægerne skal være ansat i egen specialeafdeling med funktion 
overvejende eller delvist ved demensenheden. 
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5. Akutbetjening 
 
Akut behandling skal kunne leveres med den samme høje kvalitet døgnet rundt 
- året rundt. Borgerne skal have en let adgang til en kompetent døgndækket 
akutbetjening og relevant præhospital behandling. Det akutte beredskab skal 
være enstrenget. Det betyder, at overvejelser om sammenlægning af skadestuer 
og lægevagt skal indtænkes.  
 
Alle, der kommer til skade eller bliver syge, skal kunne forvente en hurtig og 
kvalificeret vej til den rette hjælp. En ny opbygning af akutsystemerne er 
nødvendig, og hospitalsplanen skal rumme forslag til, hvordan der bliver 
mulighed for højkvalificeret hjælp i rimelig nærhed. 


 
Sundhedspolitiske hensigtserklæringer i Region Hovedstaden  


 
For at opfylde den sundhedspolitiske hensigtserklæring om at akut behandling 
skal kunne leveres med den samme høje kvalitet døgnet og året rundt i rimelig 
nærhed etableres én fælles akutmodtagelse på hovedfunktionsniveau i hvert af 
de fire planlægningsområder.  
 
En fælles akutmodtagelse er en fælles fysisk lokalitet på et hospital 
beliggende på én matrikel, hvortil akut syge eller tilskadekomne patienter selv 
kan henvende sig, visiteres eller indbringes til, og hvor der er mulighed for 
døgndækkende diagnostik og behandling med akut lægelig bistand fra flere 
specialer. De fælles akutmodtagelser omfatter således de tidligere skadestue- 
og modtagefunktioner. Der er således kun én indgang til hospitalet. 
Hospitalsplanen følger Sundhedsstyrelsens krav og anbefalinger til det akutte 
beredskab med fælles akutmodtagelser på områdehospitaler og en højt 
specialiseret fælles akutmodtagelse på Rigshospitalet.  
 
De fælles akutmodtagelser placeres på de fire områdehospitaler: 
 


! Hillerød Hospital (Nord) 
! Herlev Hospital (Midt)  
! Hvidovre Hospital (Syd) 
! Bispebjerg Hospital (Byen) 


 
Den fælles akutmodtagelse på højt specialiseret niveau (regionens 
traumecenter) for hele regionen opretholdes på Rigshospitalet, hvor der skal  
være en fælles akutmodtagelse med højt specialiseret traumecenterfunktion og 
de tilhørende specialistfunktioner.  
 
Etablering af fælles akutmodtagelser på hovedfunktionsniveau er en naturlig 
konsekvens af de øgede krav til behandling og specialisering, der betyder, at 
ikke alle hospitaler har de fornødne specialer og vagtberedskab til at tilbyde 
akutte patienter den samme høje kvalitet døgnet og året rundt. 
 
På nærhospitalerne vil der være døgnåbne skadestuer for selvhenvendere for at 
sikre, at borgerne ved akut opståede mindre skader – der ikke behandles hos 
praktiserende læger eller lægevagt - fortsat har et tilbud om behandling i 
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rimelig nærhed. Disse integreres i den medicinske modtagefunktion og vil 
findes på følgende hospitaler: 
 


! Helsingør Hospital (Nord) 
! Frederikssund Hospital (Nord) 
! Gentofte Hospital (Midt) 
! Glostrup Hospital (Syd) 
! Amager Hospital (Syd) 
! Frederiksberg Hospital (Byen) 


 
Bornholms Hospital indtager en særstatus pga. de særlige geografiske forhold 
og vil uændret have akutmodtagelse. 
 
Den nye organisering af akutområdet indebærer at: 
 


! De nuværende skadestuer beliggende på hospitaler med hovedfunktion 
integreres i de fælles akutte modtagelser 


! De nuværende skadestuer beliggende på nærhospitalerne reorganiseres 
og bemandes med læger fra de medicinske afdelinger 


! Hospitaler med fælles akutmodtagelser vil modtage flere akutte 
patienter, hvoraf nogle skal indlægges 


! Regionens nærhospitaler vil modtage færre akutte patienter 
 
Der etableres på alle akutmodtagelser et system, der sikrer, at visitation og 
diagnostik sker prioriteret i forhold til patienternes behandlingsbehov.  
 
Fælles akutmodtagelse på specialiseret niveau - regionens traumecenter  
Regionens traumecenter på Rigshospitalet modtager svært tilskadekomne 
patienter og kritisk syge patienter, som kræver akut indsats og samarbejde 
mellem mange diagnostiske og kliniske specialer på højt specialiseret niveau.  
 
For at sikre et tilstrækkeligt patientvolumen til at opretholde kompetencerne i 
akut udredning og behandling bør alle patienter modtages i den fælles 
akutmodtagelse. Følgende specialer skal være i tilstedeværelsesvagt på 
speciallægeniveau: Anæstesiologi, kirurgi, ortopædkirurgi, thoraxkirurgi, 
gynækologi og obstetrik, pædiatri, intern medicin og kardiologi. 
 
Der vil være følgende døgndækkende faciliteter: Konventionelle 
røntgenundersøgelser, ultralydsundersøgelser inklusiv ekkokardiografi, 
interventionsradiologi, CT-scanning, MR-scanning, akutte operationsfaciliteter 
og invasiv kardiologi.  
 
Sundhedsstyrelsen har anbefalet rådighedsvagt af speciallæger fra: Diagnostisk 
radiologi, neurokirurgi, plastikkirurgi, karkirurgi, klinisk biokemi, klinisk 
immunologi, klinisk mikrobiologi, neurologi, oftalmologi (øjensygdom), oto-
rhino-laryngologi (øre-næse-hals), hospitalsodontologi (tand-, mund- og 
kæbekirurgi), børnekirurgi samt børne-anæstesiologi.  
 
Disse vil alle være til rådighed på Rigshospitalet på nær øjenkirurgi, hvor den 
fornødne backup sikres fra Glostrup Hospital. 
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Fælles akutmodtagelser  
For at sikre, at de fælles akutmodtagelser kan tilbyde en ensartet høj kvalitet til 
borgerne, skal der på alle områdehospitaler være tilstedeværelse af følgende 
specialer og faciliteter:  
 


! Intern medicin og kardiologi 
! Ortopædisk kirurgi 
! Kirurgi (gastroenterologi) 
! Anæstesiologi med intensiv afdeling 
! Diagnostisk radiologi 
! Klinisk biokemi 


 
Områdehospitaler med fødsler skal også have gynækologi/obstetrik og 
pædiatri. 
 
Følgende faciliteter findes og tilbydes døgndækkende på områdehospitalerne: 
 


! Konventionelle røntgenundersøgelser 
! CT-scanning 
! Ultralydsundersøgelser, herunder ekkokardiografi 
! Akutte operationsfaciliteter 
! Laboratorieanalyser – klinisk biokemi 


 
Etablering af akutmodtagelser kræver samarbejde mellem mange specialer og 
faggrupper og koordineret indsats med henblik på hensigtsmæssig visitation af 
patienter, der skal til specialafdelinger. 
 
Ledelsen af den fælles akutmodtagelse på områdehospitalerne skal være 
entydig. Det er imidlertid ikke givet, hvilket speciale, der skal have ansvaret for 
at drive funktionen. Lederen for den fælles akutmodtagelse bør være 
speciallæge med kompetencer og særlig interesse for organisering og sikring af 
samarbejde ved behandling af traumer og akutte medicinske sygdomme. 
 
Det bør desuden være klart defineret, hvem der i det daglige arbejde ved 
modtagelse af patienter er ansvarlig for det samlede patientforløb. Personalet i 
de akutte modtagelser kan enten være direkte ansat i den fælles akutmodtagelse 
eller være tilknyttet denne som led i aftaler indgået mellem de involverede 
afdelinger.  
 
I forbindelse med den enkelte akutmodtagelse etableres et observationsafsnit 
med senge til observation og indlæggelse i op til et par døgn, hvorved 
akutmodtagelsen kan sikre en hurtig udredning og afklaring af det videre 
forløb, så unødvendige indlæggelser undgås.  
 
Alle akutmodtagelsesfunktioner, der kræver akut udredning og behandling, 
samles hensigtsmæssigt i den fælles akutmodtagelse, eller alternativt etableres 
klare samarbejdsaftaler for særlige patientgrupper.  
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Skadestuer på nærhospitalerne 
For at sikre at borgerne ved akut opståede mindre skader fortsat har et tilbud 
om behandling i rimelig nærhed, vil der på nærhospitalerne være døgnåbne 
skadestuer for selvhenvendere.  
 
Der skal foreligge retningslinjer for videre visitation fra nærhospitalet til 
relevant afdeling/fælles akutmodtagelse, såfremt der ved indlæggelsen eller 
derefter opstår forværring af patientens tilstand. Retningslinjerne bør tage 
udgangspunkt i gældende krav om høj kvalitet og patientsikkerhed. 
 
Skadestuerne bemandes af medicinske læger og sygeplejersker med 
kompetencer og erfaring i visitation og behandling af mindre skader, og 
funktionen sammentænkes organisatorisk med nærhospitalernes medicinske 
modtagelser. Der er i dagtid på hverdage mulighed for ortopædkirurgisk 
backup leveret af de elektive kirurgiske funktioner.  
 
Der vil på nærhospitalerne være et anæstesiologisk beredskab som backup til 
akut behandling af kritisk syge patienter, ligesom alle nærhospitaler vil have et 
afsnit, der varetager observation af kritisk syge patienter, der behøver særlig 
observation, men ikke behøver overflytning til intensiv på områdehospitalet (fx 
ved NIV-behandling).  
 
Skadestuerne varetager akut opståede mindre skader, fx mindre og overfladiske 
sår, ukomplicerede forvridninger, brandsår, insektstik og fremmedlegemer i 
hud, øje, øre, næse og hals. Større og mere komplicerede skader/sygdom 
udredes og behandles på de fælles akutmodtagelser.  
 
Borgerne kan enten benytte sig af tilbud om telefonisk visitation eller uvisiteret 
møde op i skadestuen. Ved at benytte den telefoniske visitation sikres, at den 
pågældende borger kan behandles på skadestuen og ikke kræver udredning 
eller behandling på et hospital med en fælles akutmodtagelse. I øvrigt 
gennemføres en indsats for at informere befolkningen ved overgang til den nye 
struktur for akutberedskabet, herunder mulighederne for visitation samt 
skadestuernes tilbud til selvhenvendere.  
 
For at sikre et enstrenget akutberedskab bør det i overensstemmelse med de 
sundhedspolitiske hensigtserklæringer tilstræbes, at der sker en samordning af 
skadestuerne og lægevagten.   
 
Lægevagten 
Lægevagtordningerne varetager akut lægehjælp uden for de alment 
praktiserende lægers dagarbejdstid. Lægevagten yder telefonkonsultation, 
sygebesøg samt behandling i lægevagtens konsultationer. Alle patientkontakter 
indledes med henvendelse til den lægebetjente telefonvisitation. 
 
I Region Hovedstadens område eksisterer ved regionens etablering fire 
vagtordninger, som drives af de praktiserende læger efter forskellige aftaler, 
som  midlertidigt videreføres frem til 1. september 2007. De fire 
lægevagtordninger betjenes af i alt 734 vagtlæger (alment praktiserende læger 
og andre læger). Samlet varetager vagtlægerne i regionen årligt ca. 1,2 mio. 
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henvendelser. 
 
En aftale mellem regionen og de praktiserende læger om organisering af 
lægevagten i Region Hovedstaden træder i kraft 1. september 2007. Hermed 
sammenlæges de fire hidtidige lægevagtsordninger til en fælles ordning for 
regionen. Aftalen viderefører den hidtidige behandlingskapacitet og de ti 
nuværende lægevagtkonsultationer fortsætter. Det gælder 
lægevagtskonsultationerne på:  
 


! Hillerød Hospital 
! Herlev Hospital 
! Tomsgårdsvejens Brandstation 
! Bornholms Hospital 
! Frederikssund Hospital 
! Helsingør Hospital  
! Gentofte Hospital 
! Glostrup Hospital 
! Diakonissestiftelsen 
! Sønderbro Apotek 


 
De fire førstnævnte konsultationer er tillige visitationsenheder. 
 
Sammenhæng i visitation, præhospital indsats og akutbetjeningen 
Med henblik på at udvikle en moderne betjening på det akutte område, hvor 
borgernes behov for tryghed, og en let og entydig indgang til akut hjælp sikres 
samtidig med, at begrænsede personaleressourcer i videst muligt omfang 
udnyttes optimalt, forsøges nye samarbejdsformer med de praktiserende læger, 
telefonrådgivning af borgerne, øget brug af telemedicin og en styrkelse af den 
præhospitale indsats.  
 
Den akutte patients indgang til sundhedsvæsenet bør derfor på sigt ske via: 
 


! Praktiserende læge i dagarbejdstid og vagtlæge uden for de alment 
praktiserende lægers dagarbejdstid 


! Alarmcentralen (112) til akutte traumer/livstruende sygdomme 
 
Herved sikres, at patienten får det rette behandlingstilbud på det rette niveau, til 
den lavest mulige omkostning.  
 
Akutområdet skal i de kommende år følges tæt med henblik på at sikre, at 
visitationen af patienter sker hensigtsmæssigt.   
 
For et overblik over det akutte patientforløb henvises til nedenstående figur. 
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6. Præhospital indsats 
 
Den præhospitale indsats består af en række elementer, som på forhånd skal 
være koordineret, så borgerne får et sammenhængende forløb tilpasset det 
aktuelle behov. Elementerne er følgende:  
 


! Alarmering ved 112-opkald 
! Vagtcentralfunktion 
! Ambulancekørsel og liggende patientbefordring 
! Præhospital lægestøtte (lægebil og lægehelikopter) 


 
Hertil kommer transporter mellem hospitalerne, der er naturligt sammen-
hængende med den præhospitale indsats i øvrigt. 
 
Alarmering og alarmcentral  
Borgere med et akut behandlingsbehov skal ved at ringe 112 kunne få akut 
hjælp via en alarmcentral. I Region Hovedstaden findes to alarmcentraler: 
Politiets alarmcentral i Hillerød, der hører under Justitsministeriet, og 
alarmcentralen i Storkøbenhavn, der hører under Københavns Kommune. 
Alarmcentralen i Storkøbenhavn er den i landet, der modtager flest opkald. Det 
er regionens ansvar at sikre relevant disponering via 112, men regionen har kun 
indirekte indflydelse på opgaveløsningen, som det hidtil har været tilrettelagt.  
 
Alarmeringsfunktion er en væsentlig del af et sammenhængende patientforløb. 
Ca. 80 pct. af alle 112 opkald vedrører det sundhedsfaglige område, mens de 
resterende vedrører brand og redning eller politimæssige opgaver. Næsten 100 
pct. af alle akutte udrykninger og ambulancekørsler og ca. 50 pct. af regionens 
samlede ambulancekørsler rekvireres via 112. Alle opkald kræver stillingtagen 
til, om borgeren skal have hjælp, hastegrad og hvilket respons, der skal gives.  
 
Med en øget præhospital indsats og et stadig mere differentieret respons fra 
ambulancer over akutlægebiler til lægehelikoptere er der et stigende behov for 
at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af ressourcerne. 
 
Det er i borgernes og regionens interesse, at den sundhedsfaglige disponering 
på alarmcentralen sker hurtigt og kvalificeret og med et elektronisk 
disponeringsværktøj, der sikrer en ensartet behandling af høj kvalitet og 
tilsvarende dokumentation. Samtidig skal der gives telefonisk rådgivning og 
hjælp til borgeren, og i relevante tilfælde skal borgeren viderestilles til anden 
relevant sundhedsfaglig rådgivning eller hjælp, fx lægevagt eller 
akutmodtagelse.  
  
Region Hovedstaden vil søge at indgå en samarbejdsaftale med 
alarmcentralerne, der sikrer ovenstående. På sigt bør der ske en organisatorisk 
og fysisk samling af de funktioner, der i dag varetager akutte sundhedsfaglige 
henvendelser fra borgerne, dvs. 112-opkald, vagtcentrals-, og 
lægevagtsopgaver og Akut Medicinsk Koordinationscenter. 
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Vagtcentralfunktioner 
Alarmcentralen modtager 112-opkald, foretager vurdering og vælger et givet 
sundhedsfagligt respons (art og hastegrad). Beslutningen videresendes til en 
vagtcentral, der foretager den tekniske disponering af de præhospitale 
ressourcer, dvs. sørger for alarmering og udsendelse af de nærmeste 
præhospitale enheder til en given opgave, typisk udsendelse af en ambulance 
med eller uden akutlægebil. Foruden 112-opgaver modtager vagtcentralen også 
bestillinger på al liggende patientbefordring fra praktiserende læger og 
hospitaler.  
 
Vagtcentralopgaven har hidtil været udliciteret, og der er i dag flere 
vagtcentraler i Region Hovedstaden. Regionen har fokus på nødvendigheden af 
en hensigtsmæssig ressourcestyring og kontrol af udgifter i forbindelse hermed. 
Dette kan bl.a. sikres ved, at vagtcentralopgaven varetages af regionen eller 
gøres uafhængig af selve ambulancekørslen. En velfungerende vagtcentral er 
afgørende for en hensigtsmæssig løsning af regionens præhospitale opgaver.  
 
Vagtcentralopgaven sendes i særskilt udbud i forbindelse med 
ambulancekontraktudbud i 2008 eller hjemtages. I først omgang sikres via dette 
udbud en kontrol med vagtcentralfunktionen, der skaber bedre mulighed for 
sammenhæng i opgaveløsningen for 112-opgaver, vagtcentralfunktion, 
regionens lægevagtfunktion og Akut Medicinsk Koordinationscenter, herunder 
en central visitation. 
 
Akut ambulancekørsel og liggende patientbefordring 
Det er regionen opgave at sikre ambulancekørsel, herunder både den akutte 
kørsel rekvireret via 112 og den bestilte liggende patientbefordring. Opgaven 
løses aktuelt af tre forskellige ambulancetjenester betinget af den tidligere 
opdeling af regionen. Krav til opgaveløsning er i de eksisterende 
ambulancekontrakter beskrevet i varierende detaljeringsgrad.  
 
Regionens ambulancekørsel sendes i samlet udbud i regionen i 2008. Herved 
skal sikres, at den præhospitale indsats skal være af samme kvalitet i hele 
regionen, og der skal lægges vægt på differentierede responstider frem for 
generelle tidsmålinger. Ambulancekørsel skal tilrettelægges så nærmeste 
relevante ressource altid sendes, også ved flere samtidige entreprenører.  
 
Det sikres endvidere, at ambulancepersonalets kompetencer udnyttes fuld ud og 
med mulighed for assistance fra en akutlægebil. Der etableres en direkte 
rådgivningsfunktion for ambulancepersonalet, hvor spørgsmål af behandlings- 
eller visitationsmæssig karakter kan afhandles direkte. Det kan ske via 
etablering af en fælles kommunikationsløsning, der sammenkobler samtaler 
mellem ambulancer, akutlægebiler, akut fællesmodtagelser og vagthavende.  
 
Akutlægebiler 
Lægelig vurdering, behandling og visitation præhospitalt er afgørende ved 
kritiske livstruende tilstande og nødvendigt for en hensigtsmæssig visitation og 
dermed bedre ressourceanvendelse på hospitalerne. Ligeledes er koordinerende 
læges rolle som indsatsleder afgørende for hensigtsmæssig afvikling af større 
skadesteder og samarbejdet med politi og redningsberedskab.  
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Der etableres en fælles akutlægebilordning for hele regionen (Region 
Hovedstadens Akutlægebiler), med fysisk tilknytning til 
planlægningsområderne og de fælles akutmodtagelser, hvortil også knyttes de 
transporter mellem hospitalerne, der kræver lægeledsagelse. Den konkrete 
organisering og dimensionering vil blive afklaret i regionens plan for 
sundhedsberedskab og præhospital indsats. 
 
Lægehelikopter 
Lufttransport af patienter sker i dag primært fra Bornholm til Rigshospitalet 
eller fra andre regioner til en specialfunktion på et af regionens hospitaler. 
Transporterne foregår med Forsvarets helikoptere. Personale og udstyr stilles til 
rådighed af hospitalerne og ansvaret for transporterne er regionens.  
 
Antallet af lufttransporter har været stigende. Forsvaret har hidtil gennemført 
alle lufttransporter uden beregning for landets hospitaler. Fremover skal der 
afregnes for hver enkelt transport, hvilket bliver en væsentlig udgift.  
 
Med Sundhedsstyrelsens rapport om akutberedskabet anbefales det, at der 
etableres en landdækkende lægehelikopterordning med 3-4 helikoptere. Disse 
skal knyttes til de eksisterende traumecentre og skal indgå i en 
sammenhængende landsdækkende organisation. Med etablering af en 
landsdækkende lægehelikopterordning bør en helikopter placeres i tilknytning 
til regionens traumecenter på Rigshospitalet. Placeringen af lægehelikopteren 
afhænger dog af den landsdækkende løsning.  
 
Lægehelikopternes opgaver vil omfatte udrykning til patienter med akutte 
livstruende tilstande, som på grund af afstande eller vanskelige trafikale 
forhold ikke kan løses af en akutlægebil. Ligeledes vil lægehelikopteren kunne 
bringe en koordinerende læge ud til et større skadested. Med etablering af en 
lægehelikopterordning bør der på sigt etableres en helikopterlandingsplads ved 
hver af de fire fælles akutmodtagelser. 
 
Transporter mellem hospitaler 
Transporter mellem hospitalerne foregår enten som almindelig liggende 
transport eller som læge/sygeplejerske-ledsaget overflytning af særlige kritisk 
syge patienter eller patienter i risiko for komplikationer.  
 
Transporter har bortset fra overflytninger med specialambulancen og 
transporter af nyfødte til Rigshospitalet være decentralt organiseret og med 
forskellige krav til kvalitet og personale og dermed også forskel i rutine. Der 
etableres fælles retningslinjer i regionen, hvorved der fastlægges fælles krav til 
kvalitet, ledsagelse og dokumentation. 
 
Etablering af en regional akutlægebilordning giver mulighed for, at alle 
lægeledsagede overflytninger fremover varetages af personale fra 
akutlægebilerne i samarbejde med en ambulance. Dette giver mulighed for 
kvalificeret og hurtigt transportløsning ved personale, der har rutine i transport 
af kritisk syge patienter og uden det nuværende væsentlige ressourcetræk på de 
hospitaler og afdelinger, hvor patienter skal flyttes fra. 
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7. Sundhedsberedskab 
 
Region Hovedstaden har efter Sundhedsloven ansvaret for en samlet plan for 
sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats. Sundhedsberedskab omfatter 
hospitalsberedskab, lægemiddelberedskab og beredskab i den primære 
sundhedssektor. Det præhospitale beredskab og ambulanceberedskabet er en 
del af hospitalsberedskabet. 
 
Planlægningen af sundhedsberedskabet skal bygge på nationale sikkerheds- og 
beredskabsmæssige trusselvurderinger og en lokalt foretaget risiko- og 
sårbarhedsvurdering, samt tage udgangspunkt i det daglige beredskab og sikre 
en fleksibel tilpasning af dette til mulige beredskabshændelser. 
 
Med bekendtgørelsen om planlægning af sundhedsberedskab og det præhos-
pitale beredskab udvides og konkretiseres regionens beredskabsforpligtelser. 
 
Fremtidig organisering og planlægning 
Regionen udarbejder en aktiveringsplan for den samlede regions 
sundhedsberedskab og en samlet beskrivelse af regionens beredskabsplaner, 
herunder en beskrivelse af det kriseterapeutiske beredskab. 
 
Der etableres et sundhedsberedskabs- og præhospitalt udvalg. Udvalgets 
opgave er at koordinere samarbejdet om sundhedsberedskabet og den samlede 
præhospitale indsats imellem hospitalsvæsenet, ambulanceberedskabet, den 
primære sundhedstjeneste, embedslægerne, de tilgrænsende regioner, herunder 
Region Skåne, kommunerne i regionen, politiet samt redningsberedskabet, det 
statslige regionale redningsberedskab og alarmcentralerne. 
  
Der etableres et samlet hospitalsberedskabsudvalg med repræsentation fra 
regionens hospitaler og psykiatrivirksomhed for at sikre en koordineret 
beredskabsplanlægningen på virksomhederne. 
 
Endelig etableres der for særlige områder faste udvalg eller ad hoc udvalg med 
henblik på planlægning og løsning af konkrete beredskabsopgaver (epidemisk 
beredskab, kriseterapeutisk beredskab). 
 
Regionens Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK) 
AMK har til opgave at koordinere den samlede akutte indsats for regionens 
sundhedsvæsen ved større ulykker og ekstraordinære hændelser. Der har været 
tre forskellige AMK´er i regionen: AMK på Rigshospitalet, AMK på Glostrup 
Hospital og AMK på Hillerød Hospital.  
 
På baggrund af de sidste års beredskabshændelser og trusler har der været 
fokus på nødvendigheden af et rutineret og velfungerende beredskab. Samtidig 
nødvendiggør kravene i bekendtgørelser og Sundhedsstyrelsen anbefalinger for 
AMK-funktioner en veldefineret og rutineret beredskabsorganisation. 
 
Der etableres derfor én fælles AMK i Region Hovedstaden på Rigshospitalet. 
Det vil sikre høj grad af rutine, begrænset stab af nøglepersonale og 
beslutningstagere og korte interne kommunikationsveje, samt et 
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hensigtsmæssigt dagligt præhospitalberedskab samt visitation. 
 
Regionens AMK varetager den operative løsning af tværgående 
beredskabsmæssige opgaver og relationer til AMK i andre regioner, eksterne 
myndigheder og organisationer i den akutte fase med reference til Region 
Hovedstaden.  
 
Regionens AMK koordinerer kommunikation mellem den præhospitale indsats 
og hospitalerne ved at formidle viderestilling og visitation til relevante 
hospitaler eller funktioner. AMK varetager visitationen for Rigshospitalet og 
den tværgående centrale visitation, der ikke varetages af akutmodtagelserne i 
planlægningsområdet. Tværgående opgaver som kapacitetsoversigter herunder 
for intensiv sengekapacitet opdateres ligeledes løbende af AMK.  
 
Der fortsættes med to beredskabsvagtlag, der samlet varetager både de akutte 
funktioner på AMK og funktioner i forhold til eksterne 
samarbejdsmyndigheder, herunder primært tilstedeværelse i politiets 
kommandostation (KSN), kommunale krisestabe, internationale operative stab 
mv. 
 
AMK’s kommunikationssystem og -udstyr opdateres til et kommunikations- og 
krisestyringssystem. Det skal være muligt at foretage en automatisk elektronisk 
alarmering og varsling af øvrige hospitaler og udvalgte grupper samt at have et 
overblik over ressourcer og disponere akutte enheder. Systemet skal som en 
moderne vagtcentral kommunikationsmæssigt kunne koble forskellige enheder 
sammen.     
 
På sigt kan regionens AMK udbygges til at være regionens 
koordinationscenter, hvorfra sundhedsberedskabet, visitationen, 
sundhedsfaglige 112-opgaver, vagtcentralfunktioner, rådgivningsfunktioner og 
regionens lægevagtfunktion koordineres evt. også i en fysisk integreret løsning.     
                                                                     
Tværgående øvelses- og uddannelsesaktiviteter 
Regionen har som myndighed ansvar for tværgående øvelses- og 
uddannelsesaktiviteter i samarbejde på tværs mellem hospitalerne og mellem 
eksterne myndigheder som led i almindelig øvelsesaktivitet eller som en del af 
en offentlig forpligtelse i forhold til andre myndigheder eller 
beredskabsobjekter som Københavns Lufthavne, Øresundsbroen, Metroen eller 
tilsvarende.  
 
Det er nødvendigt at fokusere på koordination af beredskabsområder og 
etablering af nye rutiner, samt at samordne og øve indsatsprocedurer på det 
præhospitale og beredskabsmæssige område og mellem hospitalernes 
akutfunktioner. Samtidig vil der i stigende grad være behov for tværgående 
øvelsesaktivitet i forhold til eksterne myndigheder og organisationer. 
 
Planlægning og koordination af tværgående øvelses- og uddannelsesaktiviteter 
på beredskabsområdet opprioriteres i Region Hovedstaden. 
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8. Specialefordeling 
 
I det følgende beskrives den fremtidige opgavefordeling for hvert af de 
lægelige specialer samt enkelte tværgående områder. Beskrivelserne fokuserer 
især på opgavefordelingen på hovedfunktionsniveau, men dækker i visse 
tilfælde også opgavefordelingen for specialfunktioner. Der fokuseres endvidere 
på opgavefordelingen i og mellem hvert af de fire planlægningsområder, samt 
Rigshospitalet. 
 
Den fremtidige samling af specialerne på færre matrikler nødvendiggør i nogen 
udstrækning etablering af tilsyns- og udefunktioner. Behovet herfor er 
beskrevet for en række specialer, men skal for andre vurderes nærmere.  
 
På grund af Bornholms særlige geografiske og organisatoriske placering er 
funktionerne på Bornholms Hospital generelt ikke medtaget i nedenstående 
beskrivelse af, hvor funktionerne varetages. Funktionerne på Bornholms 
Hospital er i stedet beskrevet samlet sidst i dette afsnit.  
 
For en mere detaljeret beskrivelse af hvert speciale, der også kort beskriver den 
hidtidige opgavefordeling, udviklingstendenser, sammenhæng til andre 
specialer mv. henvises til bilag 3 og 4. Bilagene indeholder på enkelte 
delområder (bl.a. kræftområdet) en foreløbig skitse til opgavefordelingen, som 
ikke er fastlagt i hospitalsplanen.  
 
 
8.1. Kirurgiske specialer 
De kirurgiske specialer dækker alle former for operative indgreb og omfatter: 
Kirurgi (mave-tarm kirurgi), børnekirurgi, ortopædisk kirurgi, urologi, 
thoraxkirurgi, karkirurgi, plastikkirurgi og mammakirurgi. 
 
Kirurgi (mave-tarm kirurgi) 
Der skal være fire akutte afdelinger i regionen på hovedfunktionsniveau samt 
én afdeling der kun er på specialfunktionsniveau. De akutte afdelinger 
varetager ligeledes elektiv kirurgi. 
  


! Hillerød Hospital varetager funktionen for planlægningsområde Nord  
! Herlev Hospital varetager funktionen for planlægningsområde Midt 
! Hvidovre Hospital varetager funktionen for planlægningsområde Syd  
! Bispebjerg Hospital varetager funktionen for planlægningsområde 


Byen 
! Rigshospitalet varetager kun specialfunktioner 


 
Flere specialfunktioner bør kun varetages på én matrikel i regionen, men alle 
specialfunktioner vil ikke alene kunne varetages på Rigshospitalet. 
 
Den fremtidige struktur medfører, at akutfunktionerne samles på ovenstående 
hospitaler og dermed flyttes fra Gentofte Hospital og Glostrup Hospital, mens 
den samlede funktion (akut og elektiv) flyttes fra Helsingør Hospital og 
Amager Hospital. Der varetages elektive kirurgiske funktioner på: 
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! Glostrup Hospital, hvor funktionen på lægesiden knyttes til Hvidovre 
Hospital 


! Gentofte Hospital, hvor funktionen på lægesiden knyttes til Herlev 
Hospital 


 
De akutte afdelinger vil også varetage elektiv kirurgi. De elektive funktioner på 
nærhospitalerne varetages som del af elektive kirurgiske enheder. 
 
Børnekirurgi og kirurgi på børn 
Børnekirurgi (dvs. behandling af medfødte misdannelser) på 
specialfunktionsniveau vil fortsat skulle varetages på Rigshospitalet.  
 
Kirurgi på børn < 2 år vil ligeledes varetages på Rigshospitalet eller af 
børneanæstesiologisk team med kompetence til børn < 2 år. 
 
Kirurgi på børn > 2 år på hovedfunktionsniveau kan kun varetages på andre 
hospitaler end Rigshospitalet, såfremt der sikres særlig børneanæstesiologisk 
samt pædiatrisk kompetence. 
  
Ortopædkirurgi (knoglesygdomme) 
Der skal være fire akutte afdelinger i regionen på hovedfunktionsniveau samt 
én afdeling, der kun varetager opgaver på specialfunktionsniveau placeret på:  
 


! Hillerød Hospital der varetager funktionen for planlægningsområde 
Nord  


! Herlev Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområde 
Midt 


! Hvidovre Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområde 
Syd  


! Bispebjerg Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområde 
Byen 


! Rigshospitalet, der kun varetager specialfunktioner 
 
Den fremtidige struktur medfører, at de akutte ortopædkirurgiske funktioner 
samles på ovenstående hospitaler og dermed flyttes fra Frederikssund Hospital, 
Helsingør Hospital, Gentofte Hospital, Glostrup Hospital og Amager Hospital. 
Der varetages elektive ortopædkirurgiske funktioner på: 
  


! Helsingør Hospital og Frederikssund Hospital, hvor funktionen på 
lægesiden knyttes til Hillerød Hospital  


! Gentofte Hospital, hvor funktionen på lægesiden knyttes til Herlev 
Hospital  


! Amager Hospital og Glostrup Hospital, hvor funktionen på lægesiden 
knyttes til Hvidovre Hospital 


! Frederiksberg Hospital, hvor funktionen på lægesiden knyttes til 
Bispebjerg Hospital 


 
Den fremtidige struktur medfører, at den elektive ortopædkirurgiske funktion 
på Hørsholm Hospital flyttes til Helsingør Hospital. 
 
De eksisterende idrætsklinikker bevares. En række specialfunktioner fordeles 
på hospitalerne med hovedfunktionsniveau. De akutte afdelinger vil også 
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varetage elektiv kirurgi. De elektive funktioner på nærhospitalerne varetages 
som del af elektive kirurgiske centre. 
 
Karkirurgi 
Der skal være én afdeling i regionen placeret på:   
 


! Rigshospitalet 
 
Den fremtidige struktur medfører, at afdelingerne på Rigshospitalet og 
Gentofte Hospital sammenlægges.  
 
Der etableres på Gentofte Hospital en elektiv udefunktion vedrørende højt 
specialiseret kirurgisk behandling af venøse lidelser. 
 
Thoraxkirurgi (brysthulens sygdomme) 
Der skal være én afdeling i regionen placeret på:   
 


! Rigshospitalet  
 
Den fremtidige struktur medfører, at afdelingerne på Rigshospitalet og 
Gentofte Hospital sammenlægges. 
 
Neurokirurgi (kirurgi ved sygdom i hjerne og rygmarv) 
Der skal være to afdelinger i regionen på:  
 


! Rigshospitalet  
! Glostrup Hospital  
 


Der etableres en klar arbejdsdeling og et tæt formaliseret samarbejde mellem 
de to enheder, således at enheden på Rigshospitalet varetager den akutte 
neurokirurgi og primært kraniekirurgi, mens enheden på Glostrup Hospital 
primært varetager planlagt rygkirurgi. Funktionen på Glostrup Hospital knyttes 
på lægesiden til Rigshospitalet.  
 
Urologi (urinvejenes sygdomme) 
Der skal være to akutte afdelinger i regionen placeret på:  
 


! Herlev Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområderne 
Midt og Nord  


! Rigshospitalet, der varetager funktionen for planlægningsområderne 
Syd og Byen  


 
Derudover varetages elektive urologiske funktioner på:   
 


! Hillerød Hospital, hvor funktionen på lægesiden knyttes til Herlev 
Hospital  


! Frederiksberg Hospital, hvor funktionen på lægesiden knyttes til 
Rigshospitalet 


 
Den fremtidige struktur medfører, at urologifunktionen på Frederikssund 
Hospital flyttes, og at udefunktion fra Herlev Hospital på Gentofte Hospital, 
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Glostrup Hospital og Amager Hospital ophører. På Hillerød Hospital etableres 
en ny elektiv urologisk funktion.  
 
Plastikkirurgi 
Der skal være to afdelinger i regionen placeret på: 
 


! Herlev Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområderne 
Nord og Midt 


! Rigshospitalet, der varetager funktionen for planlægningsområderne 
Syd og Byen 


 
Rigshospitalet vil varetage akutfunktion i tæt sammenhæng med regionens 
traumecenter. 
  
Den fremtidige struktur medfører, at funktionerne på Helsingør Hospital og på 
Herlev Hospital sammenlægges.  
 
Mammakirurgi (brystkirurgi) 
Der skal være to afdelinger i regionen placeret på:  
 


! Herlev Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområderne 
Nord og Midt 


! Rigshospitalet, der varetager funktionen for planlægningsområderne 
Syd og Byen 


 
Den fremtidige struktur medfører, at funktionerne på Hørsholm Hospital og på 
Herlev Hospital sammenlægges.  
 
 
8.2. Intern medicinske specialer 
De intern medicinske specialer omfatter: endokrinologi, medicinsk 
gastroenterologi og hepatologi, geriatri, hæmatologi, infektionsmedicin, 
kardiologi, lungemedicin, nefrologi og reumatologi. 
 
De intern medicinske specialer er særdeles forskellige i karakter, omfang og 
organisering. Desuden har deltagelsen i det generelle akutte medicinske arbejde 
varieret mellem afdelingerne såvel inden for det enkelte speciale som mellem 
de intern medicinske specialer.  
 
De intern medicinske funktioner på hospitalerne vil fortsat kunne organiseres 
forskelligt afhængigt af de lokale forhold og funktioner, herunder 
specialesammensætning og volumen. Således kan de enkelte intern medicinske 
funktioner være organiseret i selvstændige afdelinger for hvert af de intern 
medicinske specialer eller ved samling af flere intern medicinske specialer i 
samme afdeling.  
 
Den fremtidige organisering af intern medicin nødvendiggør velbeskrevet, 
formaliseret samarbejde og arbejdsdeling mellem de intern medicinske 
funktioner på områdehospitaler og nærhospitaler. Samarbejdet er en 
forudsætning for at sikre faglig kvalitet i behandlingen og vil bestå af fælles 
retningslinjer, fælles opfølgning på kvalitet mv.  
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For nærhospitalerne forventes at den mest hensigtsmæssige organisering er 
samlede intern medicinske afdelinger omfattende: Kardiologi, gastroenterologi, 
endokrinologi, og lungemedicin. 
 
Det generelle akutte intern medicinske arbejde vil for alle hospitaler skulle 
varetages af hovedparten af de intern medicinske specialer. Grundet karakteren 
af specialet vil hæmatologi og nefrologi dog ikke deltage i dækningen af 
funktioner i den akutte modtagelse. Særligt kardiologi, gastroenterologi, 
endokrinologi, og lungemedicin er væsentlige funktioner ved alle regionens 
akutte medicinske modtagelser. Desuden indgår geriatrisk ekspertise i 
lægedækningen alle steder og infektionsmedicin på områdehospitalerne.   
 
Kardiologi (hjerte- og kredsløbssygdomme) 
Der skal være akut kardiologisk funktion på områdehospitalerne samt to 
afdelinger på specialfunktionsniveau placeret på:  
 


! Hillerød Hospital 
! Herlev Hospital 
! Gentofte Hospital, der desuden varetager specialfunktionerne for 


planlægningsområderne Nord og Midt 
! Hvidovre Hospital 
! Bispebjerg Hospital 
! Rigshospitalet, der varetager specialfunktionerne for 


planlægningsområderne Syd og Byen 
 
Derudover vil specialet blive varetaget som led i de intern medicinske 
funktioner på nærhospitalerne på Helsingør Hospital, Frederikssund Hospital, 
Glostrup Hospital, Amager Hospital og Frederiksberg Hospital. 
 
Specialfunktionerne varetages uændret på Rigshospitalet og Gentofte Hospital 
med satellitfunktioner på hhv. Bispebjerg Hospital og Hillerød Hospital. 
Visitation og fastlæggelse af behandlingsregimer for den højt specialiserede 
kardiologi sker i tæt samarbejde mellem Rigshospitalet og Gentofte Hospital 
inkl. etablering af fælles hjertemedicinsk visitation.  
 
Lungemedicin 
Der skal være akut lungemedicinsk funktion på områdehospitalerne samt én 
afdeling på specialfunktionsniveau placeret på:  
 


! Hillerød Hospital  
! Herlev Hospital 
! Hvidovre Hospital 
! Bispebjerg Hospital 
! Gentofte Hospital, der varetager specialfunktionen for hele regionen 


 
Derudover vil specialet blive varetaget som led i de intern medicinske 
funktioner på nærhospitalerne på Helsingør Hospital, Frederikssund Hospital, 
Glostrup Hospital, Amager Hospital og Frederiksberg Hospital. 
 
Specialfunktionen for hele regionen varetages på Gentofte Hospital. På 
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Rigshospitalet vil der fortsat være lungemedicinsk funktion til 
transplantationer. 
 
Gastroenterologi og hepatologi (mave-tarm- og leversygdomme) 
Der skal være medicinsk gastroenterologi på områdehospitalerne samt tre 
afdelinger på specialfunktionsniveau placeret på:  
 


! Hillerød Hospital  
! Herlev Hospital, der også varetager specialfunktioner  
! Hvidovre Hospital, der også varetager specialfunktioner 
! Bispebjerg Hospital 
! Rigshospitalet, der kun vil varetage specialfunktioner 


 
Derudover vil specialet blive varetaget som led i de intern medicinske 
funktioner på nærhospitalerne på Helsingør Hospital, Frederikssund Hospital, 
Gentofte Hospital, Glostrup Hospital, Amager Hospital og Frederiksberg 
Hospital.  
 
Rigshospitalet skal fremover varetage specialfunktionen inden for gastro-
enterologi og hepatologi bortset fra behandling af kronisk inflammatorisk 
tarmsygdom, som også varetages på Herlev Hospital og Hvidovre Hospital. 
 
Endokrinologi (hormonsygdomme) 
Der skal være akut endokrinologisk funktion på områdehospitalerne samt to 
afdelinger på specialfunktionsniveau placeret på:  
 


! Hillerød Hospital  
! Herlev Hospital, der også varetager specialfunktioner 
! Hvidovre Hospital 
! Bispebjerg Hospital 
! Rigshospitalet der udelukkende vil varetage specialfunktioner 


 
Derudover vil specialet blive varetaget som led i de intern medicinske 
funktioner på nærhospitalerne på Helsingør Hospital, Frederikssund Hospital, 
Gentofte Hospital, Glostrup Hospital, Amager Hospital og Frederiksberg 
Hospital. 
 
Samarbejdet med Steno Diabetes Center udvikles og fastlægges nærmere i 
samarbejdsaftale herom. 
 
Geriatri (alderdommens sygdomme) 
Geriatrien skal være repræsenteret blandt de intern medicinske funktioner på 
områdehospitalerne: 
  


! Hillerød Hospital 
! Herlev Hospital  
! Hvidovre Hospital 
! Bispebjerg Hospital 


 
Da nærhed og tæt samarbejde med kommuner og praktiserende læger er 
væsentligt for specialet, vil det desuden blive varetaget som led i de intern 
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medicinske funktioner på nærhospitalerne på Helsingør Hospital, 
Frederikssund Hospital, Gentofte Hospital, Glostrup Hospital, Amager Hospital 
og Frederiksberg Hospital. Den fremtidige struktur medfører, at der etableres 
egentlige geriatriske funktioner i planlægningsområde Nord.  
 
Reumatologi (gigtsygdomme) 
De reumatologiske funktioner varetages med forankring i nærhospitalerne på: 
 


! Helsingør Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområde 
Nord og tilsyn på Hillerød Hospital 


! Gentofte Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområde 
Midt og tilsyn på Herlev Hospital 


! Glostrup Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområde 
Syd og tilsyn på Hvidovre Hospital og Amager Hospital 


! Frederiksberg Hospital, der varetager funktionen for 
planlægningsområde Byen og tilsyn på Bispebjerg Hospital  


! Rigshospitalet, der udelukkende vil varetage specialfunktioner  
 
Ændringen medfører, at der etableres reumatologisk funktion på Helsingør 
Hospital, og at funktionerne samles og udvides på de øvrige nærhospitaler i 
Gentofte, Glostrup og på Frederiksberg. De reumatologiske funktioner på 
Hørsholm Hospital, Herlev Hospital, Bispebjerg Hospital, Hvidovre Hospital 
og Amager Hospital flyttes.  
 
Hermed sikres en nødvendig centralisering af de reumatologiske funktioner, 
som styrkes på nærhospitalerne som led i disse hospitalers samlede intern 
medicinske indsats. Reumatologi har overvejende ambulant funktion, der 
hensigtsmæssigt kan placeres på et nærhospital af hensyn til volumen på såvel 
områdehospitaler og nærhospitaler. Akutandelen i reumatologien er af et 
omfang, som kan håndteres ved tilsyn på områdehospitalerne.  
 
Regionen ejer og driver endvidere genoptræningsinstitutionen Montebello i 
Spanien. Institutionen modtager fra hele Danmark patienter, som har behov for 
at genvinde tabt funktionsevne. Det drejer sig især om: Hofte-, knæ- eller 
rygopererede, gigtpatienter, apopleksiramte, patienter med dissemineret 
sclerose, med kroniske smerter eller kroniske hudsygdomme. Funktionen 
fortsætter uændret. 
 
Infektionsmedicin 
Der skal fremover være speciallæger i infektionsmedicin i de intern medicinske 
funktioner på områdehospitalerne. Endvidere opretholdes to specialfunktioner. 
Det medfører følgende fordeling af funktionerne:  
 


! Hillerød Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområde 
Nord 


! Herlev Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområde 
Midt 


! Bispebjerg Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområde 
Byen 


! Hvidovre Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområde 
Syd, samt specialfunktioner  


! Rigshospitalet, der primært varetager specialfunktioner 
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Den fremtidige struktur medfører en udvidelse af de infektionsmedicinske 
funktioner, således at disse indgår på alle områdehospitaler, men det 
forudsættes, at der ikke etableres nye infektionsmedicinske afdelinger. 
Hvidovre Hospital varetager den østdanske beredskabsfunktion for behandling 
og isolation af patienter med alment farlige smitsomme sygdomme. 
 
Nefrologi (medicinske nyresygdomme) 
Den nuværende struktur med tre nefrologiske afdelinger bibeholdes. 
 


! Hillerød Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområde 
Nord 


! Herlev Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområde 
Midt 


! Rigshospitalet, der varetager funktionen for planlægningsområderne 
Syd og Byen 


 
De eksisterende dialysesatellitter på Frederiksberg Hospital og Bornholms 
Hospital fortsætter uændret og knyttet til Rigshospitalet.  
 
For at imødekomme kapacitetsproblemer på dialyseområdet etableres en eller 
to nye dialysesatelitter, hvoraf den ene forventes placeret i planlægningsområde 
Syd. En nærmere udredning udestår.  
 
Nyretransplantationer foretages fortsat på Herlev Hospital og Rigshospitalet. 
 
Hæmatologi (blodsygdomme) 
Der skal fremover være to hæmatologiske afdelinger: 
 


! Rigshospitalet, der varetager funktionen for planlægningsområderne 
Syd og Byen 


! Herlev Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområderne 
Nord og Midt 


 
Den fremtidige struktur medfører, at afdelingen på Hillerød Hospital og 
afdelingen på Herlev Hospital sammenlægges.  Der indhentes faglig rådgivning 
i forbindelse med fordelingen af specialfunktioner. 
 
Neurologi inkl. klinisk neurofysiologi (nervesygdomme)  
Der skal være fire neurologiske hovedfunktioner, der både varetager apopleksi 
samt den øvrige neurologi samt to specialiserede funktioner i regionen placeret 
på:  
 


! Hillerød Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområde 
Nord  


! Herlev Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområde 
Midt  


! Glostrup Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområde 
Syd samt specialfunktioner (bl.a. svær hovedpine, rygmarvsskader og 
svær hjerneskade) 


! Bispebjerg Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområde 
Byen  







Hospitalsplan for Region Hovedstaden 2007 


 


 
63


! Rigshospitalet, der udelukkende varetager specialfunktioner 
 
Endvidere vil der fortsat kunne varetages neurologisk rehabilitering som led i 
de intern medicinske funktioner på nærhospitalerne: Frederikssund Hospital, 
Gentofte Hospital, Amager Hospital og Frederiksberg Hospital. Hvidovre 
Hospital sikres neurologisk speciallægebetjening fra Glostrup Hospital.  
 
Den fremtidige struktur medfører, at en række specialfunktioner samles på 
Glostrup Hospital, som får en stærk profil på det neurologiske område. De 
funktioner, der flyttes til Glostrup Hospital, er Klinik for Rygmarvsskade fra 
Hornbæk (under Rigshospitalet) og Afsnit for Traumatisk Hjerneskade fra 
Hvidovre Hospital. Endvidere flyttes neurorehabiliteringsfunktionen for 
planlægningsområde Nord fra Esbønderup til Frederikssund Hospital.  
 
For Klinisk Neurofysiologi skal der fortsat være to afdelinger i regionen 
placeret på: 
 


! Rigshospitalet  
! Glostrup Hospital  


 
Demens 
Der skal i Region Hovedstaden etableres demensteam, der på tværs af speciale 
og fag ambulant modtager patienter til udredning, behandling, rådgivning og 
opfølgning og som tilbyder udgående funktioner og varetager tilsyn, 
telefonrådgivning, supervision, uddannelse mv. for alle kliniske afdelinger i 
planlægningsområdet. 
 
Der skal i regionen etableres demensteam på hovedfunktionsniveau: 
 


! Hillerød Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområde 
Nord 


! Herlev Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområde 
Midt 


! Glostrup Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområde 
Syd 


! Bispebjerg Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområde 
Byen 


! Rigshospitalet, der varetager hovedfunktion for Bornholm og 
specialfunktioner 
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8.3. Kvinde-barn specialerne 
Kvinde-barn området omfatter gynækologi/obstetrik og pædiatri og varetages 
som udgangspunkt ved områdehospitalerne i hvert af de fire 
planlægningsområder. Dog varetager Rigshospitalet hovedfunktionerne på 
dette område for planlægningsområde byen.  
 
Hermed sikres det, at fødsler og pædiatri, og herunder neonatologi, findes på de 
samme hospitaler.  
 
Gynækologi og obstetrik (kvindesygdomme og fødsler) 
Der skal være fire afdelinger i regionen placeret på:  
 


! Hillerød Hospital, der varetager specialet for planlægningsområde 
Nord 


! Herlev Hospital, der varetager specialet for planlægningsområde Midt 
samt gynækologiske specialfunktioner 


! Hvidovre Hospital, der varetager specialet for planlægningsområde 
Syd 


! Rigshospitalet, der varetager specialet for planlægningsområde Byen 
samt obstetriske og gynækologiske specialfunktioner 


 
Den fremtidige struktur medfører, at afdelingerne på Frederiksberg Hospital, 
Gentofte Hospital og Glostrup Hospital sammenlægges med ovenstående 
afdelinger. Af hensyn til nærhedsprincippet skal der fortsat være tilbud om 
svangrekonsultationer flere steder lokalt i regionen. Fødestederne indrettes med 
mindre miljøer for at sikre trygge rammer for familierne. 
 
Pædiatri (børnesygdomme) 
Der skal være fire afdelinger i regionen på hovedfunktionsniveau:  


 
! Hillerød Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområde 


Nord  
! Herlev Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområde 


Midt  
! Hvidovre Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområde 


Syd  
! Rigshospitalet, der varetager funktionen for planlægningsområde Byen 
 


På hovedfunktionsafdelingerne skal alle steder findes neonatalfunktioner af 
hensyn til sammenhængen med fødselsfunktionerne. Den neonatale 
specialfunktion varetages kun på Rigshospitalet. De pædiatriske 
specialfunktioner varetages hovedsageligt på Rigshospitalet, men nogle 
specialfunktioner vil kunne varetages på de øvrige hovedfunktionsafdelinger.  
 
Den fremtidige struktur medfører, at afdelingerne på Amager Hospital, 
Gentofte Hospital og Glostrup Hospital sammenlægges med ovenstående 
afdelinger. 
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8.4. Tværgående specialer 
Den fremtidige organisering af de tværgående specialer nødvendiggør 
velbeskrevet, formaliseret samarbejde og arbejdsdeling mellem funktionerne på 
områdehospitaler og nærhospitaler. Samarbejdet er en forudsætning for at sikre 
faglig kvalitet i behandlingen og vil bestå af fælles retningslinjer, fælles 
opfølgning på kvalitet mv.  
 
Anæstesiologi 
Organiseringen af anæstesi- og intensivfunktionerne samt behandlingen af 
kroniske smerter på regionens hospitaler skal planlægges i balance med 
kravene fra de kliniske specialer på det enkelte hospital samt under hensyn til 
den nye hospitalsstruktur.  
 
Der skal være anæstesiologisk ekspertise i form af en tilstedeværelsesvagt på 
speciallægeniveau hele døgnet på områdehospitalerne. Funktionerne på 
Gentofte Hospital og Glostrup Hospital tilpasses i forhold til de to hospitalers 
funktioner på henholdsvis hjerte-lunge og neuroområdet. På de øvrige 
nærhospitaler skal der være anæstesiologisk funktion i dagtiden i tilknytning til 
de elektive kirurgiske funktioner samt anæstesiologisk beredskab døgnet rundt 
mhp. varetagelse af akutte kritiske situationer. Den konkrete bemanding heraf 
skal afklares nærmere. 
 
Intensivafsnit bør ud fra et fagligt hensyn have minimum 9 senge, da 
funktionen ellers bliver for sårbar. Dette indebærer, at der fremover ikke skal 
være intensivafsnit på Amager Hospital, Frederiksberg Hospital og Helsingør 
Hospital og Frederikssund Hospital. Ved behov for intensiv terapi på 
nærhospitalerne overflyttes patienten med akutlægebilsassistance til intensiv 
afsnit på områdehospital. Kapaciteten på intensivområdet vil blive fulgt nøje, 
ligesom det vil være genstand for en nærmere vurdering i forbindelse med 
udarbejdelse af en kapacitetsplan for intensiv behandling. 
 
Respirationscenter Øst, der varetager hjemmerespiratorbehandling i 
Østdanmark og behandling af patienter med kroniske tilstande, flyttes fra 
Rigshospitalet til Glostrup Hospital. 
 
De to tværfaglige smertecentre på Herlev Hospital og Rigshospitalet 
bibeholdes og betjener henholdsvis Nord/Midt og Syd/Byen.  
 
Diagnostisk radiologi 
Diagnostisk radiologi skal være tilgængeligt hele døgnet, hvor der er fælles 
akutmodtagelser og på regionens traumecenter. Der skal således være 
døgndækkende radiologi på:  
 


! Hillerød Hospital 
! Herlev Hospital  
! Hvidovre Hospital  
! Bispebjerg Hospital 
! Rigshospitalet 


 
Følgende radiologiske faciliteter skal være til stede og tilbydes døgndækkende 
på hospitaler med fælles akutmodtagelse på hovedfunktionsniveau: 
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Konventionelle røntgenundersøgelser, CT-scanning og ultralydsundersøgelser. 
 
Rigshospitalet skal på grund af traumecenteret tilbyde følgende radiologiske 
faciliteter døgndækkende: Konventionelle røntgenundersøgelser, 
ultralydsundersøgelser, interventionsradiologi og CT- og MR-scanning.  
 
På Gentofte Hospital og Glostrup Hospital vil der, grundet de to hospitalers 
funktioner på henholdsvis hjerte-lunge og neuroområdet være mulighed for 
diagnostisk radiologi hele døgnet.  
 
På de øvrige nærhospitaler skal der være diagnostisk radiologi i dagtiden. Uden 
for dagtid betjenes nærhospitalerne ved behov af hovedfunktionerne. Den 
fremtidige struktur medfører, at afdelingen på Hørsholm Hospital flyttes.  
 
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin placeres uforandret på:   
 


! Hillerød Hospital  
! Herlev Hospital 
! Gentofte Hospital 
! Hvidovre Hospital 
! Glostrup Hospital 
! Bispebjerg Hospital 
! Frederiksberg Hospital 
! Rigshospitalet 


 
Amager Hospital betjenes fortsat fra Hvidovre Hospital, medens Helsingør 
Hospital og Frederikssund Hospital betjenes fra Hillerød Hospital.  
 
Klinisk biokemi (undersøgelse for salte, enzymer mv.) 
Der vil fortsat være behov for klinisk biokemiske funktioner på alle de 
fremtidige hospitalsmatrikler. På nærhospitalerne tilpasses funktionerne i 
vagttiden til behovet. 
 
Klinisk immunologi (blodbankvirksomhed, vævstypebestemmelser) 
Den kliniske immunologi, inkl. transplantationsimmunologien, samles i én 
enhed med fælles ledelse på Rigshospitalet og med varierende funktion på alle 
somatiske hospitaler afstemt efter hospitalernes behov.  
 
Donortapning foretages fremover på de allerede etablerede tappesteder på alle 
hospitaler, der foretager blodtransfusioner. Den mobile blodbank fortsætter sin 
aktivitet i samarbejde med regionens samlede donorkorps Giv Blod. 
 
Klinisk transplantationsimmunologi er uændret placeret på Rigshospitalet.  
 
Klinisk mikrobiologi (undersøgelse af bakterier, virus mv.) 
De fire eksisterende klinisk mikrobiologiske afdelinger bibeholdes: 
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! Hillerød Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområde 
Nord 


! Herlev Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområde 
Midt 


! Hvidovre Hospital, der varetager funktionen for 
planlægningsområderne Syd og Byen  


! Rigshospitalet 
 
Patologisk anatomi og cytologi (vævs- og celleundersøgelser) 
De fem nuværende patologiske afdelinger bibeholdes: 
 


! Hillerød Hospital, der varetager specialet for planlægningsområde 
Nord 


! Herlev Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområde 
Midt 


! Hvidovre Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområde 
Syd  


! Bispebjerg Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområde 
Byen  


! Rigshospitalet 
 
Klinisk genetik 
Der skal i fremtiden være to steder i regionen, der varetager patientrettet klinisk 
genetiske rådgivning:  


! Klinisk Genetisk Afdeling, Rigshospitalet, som varetager funktionen 
for tre af planlægningsområderne 


! Kennedy Instituttet – Statens Øjenklinik (KISØ), som varetager 
funktionen for et planlægningsområde – enten Syd eller Midt 


 
Der udarbejdes en nærmere samarbejdsaftale med KISØ, der som led i 
universitetsreformen knyttes tættere til regionen, men opretholdes som en 
selvstændig enhed under Socialministeriet. Samarbejdsaftalen omfatter 
genetisk rådgivning, laboratoriediagnostik, uddannelse og forskning. Den 
konkrete fordeling af opgavevaretagelsen sker i forbindelse med indgåelse af 
samarbejdsaftalen. 
 
Overtagelsen af den patientrettede klinisk genetiske rådgivning fra Klinik for 
Medicinsk Genetik på Panum Instituttet forudsætter en nærmere aftale herom 
med Københavns Universitet, der også skal fastlægge øvrige 
samarbejdsrelationer i relation til laboratoriediagnostik, uddannelse og 
forskning.  
 
De genetiske rådgivningsenheder ved HNPCC-registeret (for arvelig 
tyktarmskræft) samt i audiologisk regi er fortsat tilknyttet de respektive 
funktioner og følger placeringen heraf. 
 
Klinisk farmakologi (den kliniske anvendelse af lægemidler) 
Der etableres én fælles ledelse af de tre funktioner fra:  
 


! Bispebjerg Hospital 
 
Den fremtidige struktur medfører, at afdelingerne Gentofte Hospital, 
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Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet sammenlægges. Fase I-enheden Zelo og 
GCP-enheden på Gentofte Hospital, samt forskningslaboratoriet på 
Rigshospitalet organiseres foreløbigt som satellitfunktioner fra afdelingen på 
Bispebjerg Hospital. 
 
 
8.5. Øvrige specialer 
 
Klinisk onkologi (kræftsygdomme) 
Der skal i regionen fremover være fire afdelinger: 
 


! Hillerød Hospital varetager funktionen for planlægningsområde Nord 
! Herlev Hospital varetager funktionen for planlægningsområde Midt  
! Hvidovre Hospital varetager funktionen for planlægningsområde Syd 
! Rigshospitalet varetager funktionen for planlægningsområde Byen  


 
Den fremtidige struktur medfører, at der for at imødekomme 
kapacitetsproblemer etableres en klinisk onkologisk afdeling på Hvidovre 
Hospital. Hovedfunktion inkl. rehabilitering varetages dermed i alle fire 
planlægningsområder.  
 
Den nuværende struktur med to specialafdelinger med strålecentre på Herlev 
Hospital (Planlægningsområderne Nord og Midt) og Rigshospitalet 
(Planlægningsområderne Syd og Byen) opretholdes.  
 
Enhederne for eksperimentel kræftbehandling på Rigshospitalet og Herlev 
opretholdes.  
 
Palliativ behandling (lindrende behandling) 
Der skal være fire palliative enheder i regionen: 
 


! Hillerød Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområde 
Nord  


! Herlev Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområde 
Midt 


! Hvidovre Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområde 
Syd 


! Bispebjerg Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområde 
Byen 


 
Den fremtidige struktur medfører, at funktionen på Frederikssund Hospital 
flyttes, og at der etableres palliative specialfunktioner på Hillerød Hospital og 
på Hvidovre Hospital.  
 
Fra hver af de palliative enheder etableres udgående palliative team, der 
varetager tilsyn, telefonrådgivning, supervision, uddannelse mv. for alle 
kliniske afdelinger i planlægningsområdet samt varetager udgående palliativ 
behandling i hjemmet. 
 
Der sikres et tættere samarbejde mellem de palliative enheder og de selvejende 
hospicer, som regionen har driftsoverenskomst med, og kapaciteten i de 
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palliative enheder afstemmes med regionens benyttelse af hospicepladser.  
 
Oftalmologi (øjensygdomme) 
Der skal være én øjenafdeling på: 
 


! Glostrup Hospital, som varetager akutfunktionen for hele regionen.  
 
Derudover etableres elektive klinikker på:  
 


! Hillerød Hospital, der varetager elektive funktioner for 
planlægningsområderne Nord og Midt  


! Frederiksberg Hospital, der varetager elektive funktioner for 
planlægningsområderne Syd og Byen  


 
De elektive funktioner knyttes lægeligt til Glostrup Hospital. Derudover 
etableres fra Glostrup Hospital en konsulent- og tilkaldeordning på 
Rigshospitalet af hensyn til bl.a. behandling af for tidligt fødte børn og 
traumebehandling. 
På regionens øvrige hospitaler etableres tilsynsfunktion efter behovet. 
 
Den fremtidige struktur medfører, at afdelingerne på Glostrup Hospital og 
Rigshospitalet sammenlægges, og at akutfunktionen på Hillerød Hospital 
ophører. 
 
Der etableres en elektiv udefunktion fra Glostrup Hospital, der omfatter 
operationsstue og ambulatorieenhed, mhp. øjenkirurgisk varetagelse af visse 
specielle patientforløb på Rigshospitalet. Øjenkirurgisk ekspertise i forbindelse 
med traumecenteret på Rigshospitalet varetages i øvrigt som tilkald fra 
Glostrup Hospital.  
 
Samarbejdet med Kennedy Instituttet – Statens Øjenklinik (KISØ) videreføres i 
form af en samarbejdsaftale.  
 
Oto-rhino-laryngologi (øre-næse-hals-sygdomme)  
Specialet skal fortsat være placeret på:  
 


! Hillerød Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområde 
Nord 


! Gentofte Hospital, der varetager øre-næse-halssygdomme for 
planlægningsområderne Midt og Syd og audiologi for 
planlægningsområderne Midt, Syd og Byen samt specialfunktioner 


! Rigshospitalet, der varetager øre-næse-hals-sygdomme for 
planlægningsområde Byen samt specialfunktioner 


 
Den audiologiske funktion på Bispebjerg Hospital flyttes til Gentofte Hospital.   
 
Den konkrete fordeling af opgavevaretagelsen i øvrigt sker efter nærmere 
vurdering. Afdelingerne vil indgå i et tæt samarbejde mhp. sikring af bedst 
mulig anvendelse af den faglige ekspertise. 
 
Etablering af dagkirurgiske satellitfunktioner er en mulighed, der skal vurderes 
nærmere. 
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Hospitalsodontologi (tand-, mund- og kæbesygdomme) 
Der skal være én tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling på:  
 


! Rigshospitalet  
 
Den fremtidige struktur medfører, at funktionerne på Hillerød Hospital, 
Glostrup Hospital og på Rigshospitalet sammenlægges.  
 
Dermatologi og venerologi (hud- og kønssygdomme) 
Der skal være dermatologisk-venerologisk afdelinger på:  
 


! Bispebjerg Hospital 
! Gentofte Hospital  


 
På regionens øvrige hospitaler etableres mulighed for tilsynsfunktion efter 
behov evt. via telemedicin. 
 
Den fremtidige struktur medfører, at den dermatologiske funktion på Hørsholm 
Hospital og afdelingen på Bispebjerg Hospital sammenlægges. De to 
selvstændige dermatologiske afdelinger samarbejder tæt. Der indhentes faglig 
rådgivning om fordelingen af opgavevaretagelsen i de to afdelinger. 
 
Allergologi (overfølsomhedssygdomme) 
De specialiserede allergologiske funktioner samles og placeres på: 
 


!  Gentofte Hospital 
 
Den fremtidige struktur medfører, at de allergologiske funktioner på Hillerød 
Hospital, Gentofte Hospital og Rigshospitalet sammenlægges. Videncenter for 
Allergi bevares på Gentofte Hospital.  
 
Arbejds- og miljømedicin 
Der skal være én arbejdsmedicinsk klinik på:  
 


! Bispebjerg Hospital. 
 
Den fremtidige struktur medfører, at de arbejdsmedicinske funktioner på 
Hillerød Hospital, Glostrup Hospital og Bispebjerg Hospital sammenlægges. 
Der etableres lokale ambulatorier som satellitfunktioner på Hillerød Hospital 
og Glostrup Hospital, hvor ledelse og lægelig betjening udgår fra Bispebjerg 
Hospital.  
 
 
8.6. Bornholms Hospital 
Bornholm indtager en særstatus i Region Hovedstaden pga. de særlige 
geografiske forhold, der gør sig gældende for Bornholm. Derfor vil Bornholms 
Hospital – på trods af et lille optageområde – have akutmodtagelse samt fødsler 
for Bornholms ca. 43.000 borgere. 
 
Organisatorisk knyttes Bornholms Hospital til Rigshospitalet. Det skal sikre en 
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entydig og klar tilknytning samt en løbende opfølgning og udvikling af 
hovedfunktionerne på Bornholm.  
 
Bornholms Hospital varetager selv de fleste specialer på hovedfunktionsniveau, 
mens Rigshospitalet varetager hovedfunktioner og specialfunktioner, der ikke 
varetages på Bornholms Hospital. Den lægelige bemanding på Bornholms 
Hospital sikres ved udefunktioner og telemedicinske ydelser fra Rigshospitalet. 
Når nødvendigt etableres aftaler om telemedicinske løsninger eller 
konsulentfunktioner med andre af regionens hospitaler eller eksterne parter. 
Ydelser fra Rigshospitalet eller andre er nedenfor markeret med ”konsulent”.  
 
Fremtidige funktioner 
 
Fælles akutmodtagelse 
 
Kirurgiske specialer 


! Ortopædkirurgi  
! Kirurgi 
! Urologi (konsulent) 
! Plastikkirurgi (konsulent) 


 
Intern medicinske specialer 


! Kardiologi  
! Lungemedicin  
! Gastroenterologi  
! Endokrinologi  
! Geriatri  
! Reumatologi (konsulent) 
! Nefrologi (konsulent) 
! Hæmatologi (konsulent) 
! Neurologi (konsulent) 


 
Kvinde-barn specialer 


! Gynækologi og obstetrik  
! Pædiatri (konsulent) 


 
 
Tværgående specialer 


! Anæstesiologi inkl. intensiv  
! Diagnostisk radiologi  
! Klinisk biokemi  
! Klinisk immunologi  


 
Øvrige specialer 


! Klinisk onkologi (konsulent) 
! Øjensygdomme (konsulent) 
! Oto-rhino-laryngologi (konsulent) 
! Dermatologi-venerologi (konsulent) 
! Palliativ behandling  
! Demens (konsulent) 
! Arbejds- og miljømedicin (konsulent) 
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Særlige bemærkninger 
Klinisk mikrobiologi og patologisk anatomi for Bornholms Hospital varetages 
fremover fra Rigshospitalet. På demensområdet etableres en lokal udredning 
som suppleres med en udgående konsulentfunktion fra Rigshospitalet. 
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9. Ledelse og medarbejdere  
 
Der stilles store krav til ledelse og medarbejdere på Region Hovedstadens 
hospitaler. Regionens økonomiske grundlag har som forudsætning fortsatte 
produktivitetsforbedringer, kortere liggetider, dagkirurgi og stadig flere 
patienter. Derfor er det nødvendigt at sætte fokus på og arbejde aktivt med at 
sikre et godt arbejdsmiljø, ligesom det er nødvendigt, at ledere og 
medarbejdere er veluddannede, har de rette kompetencer og er i stand til at 
omstille sig. 
 
Omstilling kræver mere end blot tilførsel af flere penge. Det kræver 
omorganisering af arbejdet, opgaveglidning mellem faggrupper, større frihed til 
hospitalerne og en fortsat stor opmærksomhed fra hospitalsledelserne på 
personaleudvikling og -pleje. Der skal i Region Hovedstaden udarbejdes en 
overordnet personalepolitik samt en arbejdsmiljøpolitik, som efter dialog 
mellem Regionsrådet, ledelse og medarbejdere skal vedtages af Regionsrådet. 
 


Sundhedspolitiske hensigtserklæringer for Region Hovedstaden 
 
Ledelsesmodel for regionens hospitaler 
Hospitalsplanen indebærer en række ændringer i opgavefordelingen mellem 
hospitalerne. Der skal i forlængelse heraf ske en ledelsesmæssig tilpasning til 
den nye struktur og en vis samordning af de nuværende ledelsesmodeller. 
 
Den nye struktur med fire planlægningsområder fordrer ledelsesmæssig 
koordinering inden for hvert planlægningsområde med henblik på at skabe 
sammenhæng i patientforløb og sikre en hensigtsmæssig opgavevaretagelse. 
Endvidere udestår en tilpasning af de nuværende ledelsesmodeller på 
hospitalerne, der dels sikrer en ensartet og entydig ledelsesstruktur, og dels 
tager højde for hospitalernes forskellige størrelse og profil.  
 
Der er, som det fremgår af rapporten om ledelsesmodeller udarbejdet for 
underudvalget vedr. sygehusstruktur i november 2006, væsentlige forskelle 
mellem ledelsesmodellerne på regionens hospitaler. Det er vigtigt, at en 
kommende ledelsesmodel for regionens hospitaler bygger videre på de 
nuværende erfaringer og er ensartet, men samtidig giver mulighed for at 
udvikle nye ledelses- og styringsformer. 
 
Regionsrådet vil i 2007 fastlægge en Ledelsespolitik for Region Hovedstaden. 
En politik der fastlægger de overordnede ledelsesprincipper i regionen og 
efterfølgende skal indarbejdes lokalt på de enkelte virksomheder.  
 
Medarbejderne er den vigtigste ressource 
Medarbejderne i Region Hovedstaden er sundhedsvæsenets vigtigste ressource 
og skal arbejde efter fælles og kendte mål, og opgaverne skal løses ud fra 
helhedssyn. Hver enkelt medarbejders medvirken og ansvarsfølelse er 
afgørende for udviklingen af hospitalernes service og kvalitet. Det gælder både 
når arbejdet er patientorienteret og af administrativ karakter. 
 
Regionen vægter det højt, at medarbejderne inddrages så meget som muligt i 
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dagligdagen, således at mange holdninger og erfaringer indgår i 
beslutningsgrundlag. Det kan fx være erfaringer i forhold til behandling, pleje, 
sammenhængende patientforløb, sundhedsfremme og forebyggelse. 
 
Region Hovedstaden er afhængig af at kunne rekruttere og fastholde 
kvalificerede medarbejdere på alle niveauer. Dette vægtes derfor højt, og der er 
bevidsthed om, at der i indsatsen herfor indgår en lang række væsentlige 
faktorer som arbejdsmiljø, kvalitet, indsats for utilsigtede hændelser, 
opgaveglidning, sammensætning af personale mm. Nye undersøgelses- og 
behandlingsmetoder nødvendiggør en fortsat udvikling af personalets faglige 
ekspertise, ligesom de behandlingsintensive patientforløb stiller krav til 
personalets evner til informationsformidling og kommunikation.  
 
Eksisterende kompetencer skal anvendes og udvikles bedst muligt, og der skal 
så vidt muligt sikres rum for nytænkning i forhold til tilrettelæggelse, udvikling 
og organisering af arbejdet. Det tværfaglige samarbejde er en væsentlig 
parameter i forhold til at udvikle kompetencer, og der skal naturligt være 
respekt for de enkelte faggrupper. Det et netop de mange forskellige faggrupper 
og personer med hver deres kompetencer og indfaldsvinkel, som samlet 
medvirker til at løse opgaverne omkring patienten. Endvidere er god ledelse af 
afgørende betydning for medarbejdernes trivsel, kompetenceudvikling og 
fastholdelse, hvorfor også dette løbende vil være i fokus i regionen. 
 
Regionens personalepolitik 
Regionens personalepolitik skal være det naturlige udgangspunkt for hverdagen 
i virksomhederne herunder et velfungerende MED-system (MED-udvalg). Ca. 
1/3 af de ansatte er under uddannelse og personalepolitikken bør også have 
dette for øje. Målet om et sundhedsvæsen som landets bedste forudsætter et 
meget højt niveau i forhold til ledelse, samarbejde og 
medarbejderkompetencer. Med dette sigte vil der i 2007 blive udarbejdet en 
overordnet personalepolitik for Region Hovedstaden. I foråret 2007 er der 
vedtaget personalepolitiske principper for større organisationsforandringer, og 
der vil blive vedtaget en overordnet arbejdsmiljøpolitik. 
 
Hospitalsplanens konsekvenser samt initiativer for medarbejdere 
Gennemførelse af hospitalsplanen er en betydelig og kompleks proces, der med 
omfordeling af specialer og ny organisering af samarbejdet mellem 
hospitalerne medfører vidtrækkende ændringer for et betydeligt antal ansatte, 
hvad angår arbejdsindhold, arbejdssted, kolleger og ledere. Det vil stille store 
krav til medarbejderne, og øge de ledelsesmæssige udfordringer væsentligt.   
  
Sammenbragte afdelinger stilles lige ved fusion, således at eksempelvis 
udpegning af den nye ledelse håndteres i en åben proces. Endvidere vægter 
regionen højt, at der som udgangspunkt ikke vil blive afskediget personale ved 
ændringer af afdelingsadresser, idet der samlet set i regionen er brug for de 
mange kompetencer, som personalet er i besiddelse af. 
 
De menneskelige faktorer er væsentlige at medtænke i fusionsprocesser, og god 
ledelse er afgørende i disse processer. Det er derfor centralt for regionens 
kerneydelser på sundhedsområdet, at hele organisationen er præget af god 
personaleledelse og åben kommunikation i omstillingsprocessen.  
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På baggrund heraf vil der blive iværksat en række overordnede 
personalemæssige initiativer for at sikre gode overgange i forbindelse med 
omlægningerne, og sikre at opgaveløsningen også i planperioden kan ske på 
højt fagligt niveau. Samtidig skal initiativerne bidrage til at udvikle fælles 
kultur og identitet på tværs af nye enheder og derved befordre sammenhæng i 
regionen.  
 
Følgende initiativer vil udgøre rammen for regionens tværgående og 
virksomhedsbaserede personaleaktiviteter for at omlægningerne skal lykkes: 
 


1) MED-udvalg på alle niveauer dvs. Region Hovedstadens MED-udvalg 
(niveau 1), virksomhedernes MED-udvalg (niveau 2) samt lokale 
MED-udvalg (niveau 3) vil spille en væsentlig rolle som medspillere 
og bærere af forandringerne. Regionen vil arbejde for, at Region 
Hovedstadens MED-udvalg arbejder visionært med denne udfordring, 
og at regionens MED-uddannelse bidrager aktivt hertil. 


 
2) Regionens MED-aftale, arbejdsmiljøaftale og personalepolitiske 


principper ved større organisationsforandringer er grundlaget for 
omstillingerne i forbindelse med hospitalsplanen. I tilknytning hertil 
udarbejdes en fusionshåndbog med beskrivelse af udfordringer, 
ledelsesopgaver, forslag til konkrete metoder og tjekliste til de typiske 
faser i en fusion af afdelinger. 


 
3) Regionens indsats i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af 


kompetente ledere og medarbejdere vil blive styrket gennem nye 
initiativer, der udformes på baggrund af en arbejdsgruppe i Region H 
MED-udvalget. 


 
4) Indsatsen inden for arbejdsmiljø og kompetenceudvikling koordineres 


med det formål, at de gensidigt understøtter hinanden og samlet set 
bidrager til en meningsfuld mestring af forandringerne på den enkelte 
arbejdsplads. Det er afgørende, at regionens udvikling af 
medarbejderkompetencer og arbejdsmiljø målrettes til det faglige fokus 
og perspektiverne i hospitalsplanen. 


 
5) Regionens tværgående lederudviklingsprogram vil indeholde 


målrettede kurser og aktiviteter til ledere, MED-udvalg og 
projektledere på alle niveauer med det formål at understøtte 
implementeringen af hospitalsplanen. 


 
6) De konkrete personaleadministrative procedurer udformes med henblik 


på at opnå en så smidig og hensynsfuld proces som mulig, når 
afdelinger helt eller delvist lægges sammen med andre 
afdelinger/enheder. 


 
Den løbende koordination af virksomhedernes særlige personalemæssige 
indsats i forbindelse med hospitalsplanen varetages af regionens HR-netværk 
for løn- og personalechefer, uddannelseschefer og arbejdsmiljøledere. Heri 
indgår planlægning af de fornødne administrative forhold i forbindelse med 
overflytningsprocesser, lønsystem, data og dokumentation. 
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10. Kvalitet 
 
Kvalitet, patientsikkerhed og patienttilfredshed skal være i top. Ca. ti pct. af de 
patienter, der udskrives fra hospitalerne, har været udsat for en skade som følge 
af en utilsigtet hændelse, fx infektion pga. manglende hygiejne. Der skal 
udarbejdes en kvalitetspolitik for regionen, hvor arbejdet med 
patienttilfredshed, patientsikkerhed og hygiejne er vigtige elementer. 
 


Sundhedspolitiske hensigtserklæringer for Region Hovedstaden 
 
Regionens hospitaler skal være blandt de bedste i Danmark og kunne måle sig 
internationalt. Kvalitetsarbejdet skal understøtte dette ud fra fælles 
kvalitetsmål, som går på tværs af det somatiske og psykiatriske område. 
Indsatsen skal være i overensstemmelse med nationalt fastlagte principper og 
med den regionale strategi for kvalitetsudvikling.  
 
Målet for sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden er, med udgangspunkt i den 
enkelte patients behov, at yde en indsats af høj faglig kvalitet, der er baseret på 
bedst foreliggende viden. Risikoen for fejl skal være mindst mulig, og der skal 
være sammenhæng i den enkelte patients forløb. Brugerne skal have tillid til 
sundhedsvæsenet. Patienten skal opleve en professionel indsats og føle sig 
velinformeret og inddraget i alle de beslutninger, der vedrører behandlingen.  
 
Januar 2007 tiltrådte Regionsrådet en kvalitetsstrategi som fastlægger mål, 
principper og indsatsområder for kvalitetsarbejde i regionen de kommende år. 
Den fastlægger, at patientsikkerhed er en bærende værdi og at risikostyring er 
en integreret del af indsatsen.  
 
Kvalitetsudvikling og -styring omfatter alle de aktiviteter og metoder, med 
hvilke man systematisk og målrettet søger at sikre, at kvaliteten er i top, og at 
den løbende forbedres. Patientsikkerhed er en bærende værdi, og risikostyring 
er en integreret del af kvalitetsarbejdet. 
 
10.1 Indsatsområder 
 
Patientsikkerhed 
Hospitaler er komplekse organisationer. For at forebygge utilsigtede hændelser 
skal ledelser på alle niveauer bidrage til at identificere risikoområder og 
systematisk arbejde på at forbedre sikkerheden for patienter, pårørende og 
personale. Grundlaget for høj sikkerhed er, at analyse og opfølgning på 
hændelser er en integreret del af driften, og at der er opbygget en 
sikkerhedskultur. Regionens bestræbelser på at styrke patientsikkerheden skal 
sikre fokus på opbygning af systemer og processer til at håndtere og lære af 
risici og hændelser, involvering af patienterne samt dialog og læring. Den 
regionale Enhed for Patientsikkerhed vil understøtte og koordinere indsatsen. 
 
I april 2007 igangsattes en national 2-årig kampagne: Operation Life, med 
deltagelse af hospitalerne i regionen. Kampagnen sigter på at forebygge 
dødsfald på hospitaler ved at implementere seks evidensbaserede 
behandlingstiltag på områder med erkendt høj risiko.  
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Der etableres en regional database for utilsigtede hændelser til brug for 
rapportering, analyse og feedback. For at styrke patientsikkerheden vil der 
hvert andet år blive gennemført en kulturanalyse. Desuden vil særskilte 
kampagner baseret på enkelttemaer blive gennemført.  
 
Forberedelse til akkreditering 
Opnåelse af akkreditering er ikke i sig selv et mål, men et middel til at opnå 
målsætninger om hensigtsmæssige patientforløb, øget kvalitet og relevant, 
ensartet opgaveudførelse. 
 
Hospitalerne og psykiatrien skal akkrediteres efter den Danske Kvalitetsmodel 
ultimo 2008 - 09. Den Danske Kvalitetsmodel er det første nationale 
basisgrundlag for akkreditering af sundhedsvæsenet. Den omfatter endnu ikke 
alle kritiske områder af betydning for at sikre kvalitet og sikkerhed i 
patientforløbet.  
 
Regionen opfylder allerede nu en stor del af de danske akkrediteringsstandarder 
på baggrund af hospitalernes forskellige arbejde med standarder og 
akkreditering gennem de sidste 4 – 6 år. For at sikre fortsat fremdrift i 
kvalitetsarbejdet frem mod fælles standarder og kvalitetsmål, vil relevante 
standarder, som i dag anvendes af de enkelte parter, udbredes som et fælles 
grundlag for kvalitetsarbejdet i hospitalerne.  
 
Målet om, at regionens sundhedsvæsen skal have en plads blandt de bedste, 
understøttes af internationalt samarbejde, videndeling og benchmarking 
herunder implementering af relevante internationale kvalitetsmål. 
 
Som led i hospitalernes forberedelse til akkreditering vil der derfor blive 
gennemført hospitalsbesøg ved internationale akkreditører/surveyors i efteråret 
2007 med henblik på, at hospitalerne får en vurdering op imod et internationalt 
sæt af hospitalsstandarder.  
 
De tidligere hospitaler i H:S akkrediteres af Joint Commission International i 
2008 for at fastholde tidligere opnået akkrediteringsstatus. De 
behandlingspsykiatriske afdelinger, som er beliggende ved de tidligere H:S 
hospitaler, omfattes af akkrediteringen. 
 
Desuden skal ensartede kvalitetsmål og standarder for regionens 
hospitalslaboratorier danne grundlag for en specifik akkreditering af 
laboratorierne ved en ekstern akkrediteringsvirksomhed, da laboratorierne ikke 
er omfattet af den Danske Kvalitetsmodel.  
 
Der findes i regionen fem forskellige systemer til håndtering af 
kvalitetsunderstøttende dokumenter. Der forestår et stort arbejde med 
opbygning af et fælles dokumentstyringssystem og gradvis harmonisering af 
vejledninger og instrukser på de områder, hvor det er relevant. 
 
Forløbsstyring og tværsektoriel udvikling  
Kvalitetsbrist opstår særlig hyppigt i sektorovergange. En koordineret indsats 
skal derfor tilvejebringe en fælles forståelse af, hvad god kvalitet er og, hvor 
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det er relevant, sikre en fælles udvikling på tværs af sektorerne. Kun herved 
kan der skabes den nødvendige sammenhæng, ansvars- og opgavefordeling i de 
forløb, der går på tværs af sektorerne.  
 
Fælles forløbs- og behandlingsprogrammer for udvalgte patientgrupper med 
tilhørende standarder skal udarbejdes med afsæt i den Danske Kvalitetsmodel 
og relevante elementer fra Sundhedsaftalerne. Der lægges særlig stor vægt på at 
sikre indsatsen til patienter med kroniske sygdomme. 
 
På hospitalerne skal der arbejdes videre med at konsolidere 
kontaktpersonordningen for at øge kontinuitet og effektivitet under 
behandlingsforløbet. 
 
Dokumentation og udvikling af den sygdomsspecifikke kvalitet 
Kendskab til kvaliteten er afgørende for, at medarbejderne kan yde en 
kvalificeret indsats og for at ledelsessystemet kan træffe beslutninger på et 
relevant grundlag. Det kræver bl.a., at kvaliteten dokumenteres gennem 
pålidelig monitorering, og at der løbende gives feedback.  
 
Regionen vil deltage aktivt i udvikling af kvalitetsindikatorer for nye 
sygdomsområder i det Nationale Indikator Projekt (NIP) og sikre fuldstændig 
datakomplethed i regionens indberetninger på de eksisterende indikatorer. 
Derudover iværksættes en systematisk proces for koordineret opfølgning på, og 
hvor relevant, forbedring af regionens resultater, herunder i regi af regionens 
Sundhedsfaglige Råd. 
 
Indikatorprogrammet, herunder kliniske databaser, som er implementeret på de 
tidligere H:S hospitaler, udbredes til de øvrige hospitaler og til psykiatrien 
generelt i regionen. Dette understøttes af den regionale Enhed for Klinisk 
Kvalitet. 
 
Der etableres et fælles ledelsesinformationssystem på grundlag af kvalitetsdata 
fra bl.a. de patientadministrative systemer og landspatientregisteret. Data skal 
bruges til kvalitetsstyring på flere ledelsesniveauer, herunder i den enkelte 
afdeling. 
 
Der udarbejdes en strategi for offentliggørelse af kvalitetsdata for at sikre den 
nødvendige gennemskuelighed i hospitalernes indsats. 
 
Øget fokus på patient- og brugeroplevet kvalitet 
Brugernes forventninger til mødet med sundhedsvæsenet er at blive respekteret, 
lyttet til og inddraget. De forventer at modtage en professionel indsats, der er af 
høj kvalitet, og at der er kontinuitet i indsatsen og sammenhæng i forløbet. 
Kendskab til brugernes præferencer og oplevelser i kontakten med 
sundhedsvæsenet er en forudsætning for at forbedre indsatsen i den retning, 
som tilgodeser patienternes og de øvrige brugeres behov.  
 
Bistået af regionens Enhed for Brugerundersøgelser gennemføres der 
landsdækkende brugerundersøgelser, og i de mellemliggende år gennemføres 
der undersøgelser, der specifikt alene retter sig mod de indlagte og ambulante 
patienter, som varetages af hospitalerne i regionen. Regionsundersøgelsen 
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genererer afdelingsspecifikke resultater til brug for den interne 
kvalitetsudvikling. 
 
Resultater af brugerundersøgelser offentliggøres, og Region Hovedstaden vil 
bidrage til at gøre den borgerinformation, som fremgår af de offentlige portaler, 
så anvendelig som muligt for målgrupperne.  
 
Der udarbejdes en strategi for inddragelse af brugere og patienter. 
 
10.2 Kvalitetsorganisationen 
Der etableres en synlig, sammenhængende og beslutningsdygtig 
kvalitetsorganisation, hvis overordnede mål er kontinuerlig kvalitetsforbedring 
og relevant ensartet kvalitet på tværs af hospitalerne. Den skal sikre, at 
kvalitetsarbejdet bliver solidt forankret på alle ledelsesniveauer og skal kunne 
håndtere en omfattende formidlingsopgave.  
 
Organisationen 


! bliver fælles for somatikken, psykiatrien, praksissektoren og 
handicapområdet  


! tilgodeser behovet for at samtænke kvalitetsarbejdet på tværs af de to 
sektorer, samt på tværs af virksomhederne inden for regionen  


! tager højde for den nødvendige kobling til it-området 
 
Beslutnings- og rådgivningsstruktur på regionalt niveau 
Med henblik på at sikre ledelsesforankring, faglig rådgivning på højt niveau og 
det nødvendige samarbejde på regionalt niveau er etableret: 


! Et Regionalt Kvalitetsråd med regionsdirektøren som formand  
! Sundhedsfaglige Råd med ansvar for at yde regionsdirektionen og 


forvaltningen specialespecifik sundhedsfaglig rådgivning samt ansvar 
for at overvåge og udvikle specialets kvalitet 


! Tværgående komiteer for blodtransfusion, ernæring, hygiejne, 
lægemidler og medikoteknik (planlægges etableret). Komiteerne har til 
opgave at yde specifik rådgivning på tværs af specialer og 
virksomheder, herunder sikre fælles vejledninger på området 


 
Det Regionale Kvalitetsråd fastlægger det strategiske grundlag og 
handlingsplaner for kvalitetsudvikling og -styring i regionen. 
 
Den regionale kvalitetsorganisation understøttes af regionsforvaltningen ved 
Koncern Plan og Udvikling, Enhed for Udvikling og Kvalitet samt de 
decentrale enheder: Enhed for Patientsikkerhed, Enhed for Klinisk Kvalitet og 
Enhed for Brugeroplevet Kvalitet. 
 
Praksiskonsulentordningen og Udvalget for Kvalitetsudvikling for almen 
praksis understøtter kvalitetsarbejdet blandt praktiserende læger og sikrer 
tværgående koordinering af indsatsen.  
 
Beslutnings- og rådgivningsstruktur på hospitalsniveau 
På hvert hospital etableres: 


! et lokalt kvalitetsråd med tilsvarende opgaver inden for virksomhedens 
ramme og med reference til regionens Kvalitetsråd 


! tværgående komiteer for blodtransfusion, ernæring, hygiejne, 
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lægemidler og medikoteknik. Komiteerne har til opgave at yde specifik 
rådgivning på tværs af specialer samt medvirke til implementering af 
politikker og vejledninger fra regionens tværgående komiteer 


 
Der skal i planperioden arbejdes med følgende indsatsområder: 
 
! Øget patientsikkerhed. Som redskaber hertil etableres en fælles 


regional database for utilsigtede hændelser til brug for rapportering, 
analyse og feedback, og der gennemføres kulturanalyse hvert andet år 


! Akkreditering 
! Styrke dokumentation og udvikling af den sygdomsspecifikke kvalitet. 


Som redskaber sikres et ens og bedre grundlag for dokumentation, 
analyse og feedback 


! Øget fokus på den patient- og brugeroplevede kvalitet. Som grundlag 
herfor gennemføres regelmæssige evalueringer, og der udarbejdes en 
strategi for brugerinddragelse 


! Forløbsstyring og tværsektoriel udvikling. Der etableres fælles 
samarbejdsfora og udvikles forløbsprogrammer for udvalgte 
sygdomme 


! At kvalificere den borgerrettede information. Som grundlag herfor 
udarbejdes en strategi for offentliggørelse af kvalitetsdata 


! Opfyldelse af mål i den nationale Operation Life kampagne  
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11. Uddannelse  
 
Region Hovedstadens hospitaler varetager en lang række uddannelsesopgaver 
for mange forskellige faggrupper, der efterfølgende ansættes i den offentlige 
eller private sektor. Opgaverne knytter sig til: 
 


! Grunduddannelse  
! Videreuddannelse 
! Efteruddannelse 


 
Hospitalernes varetager uddannelse i forhold til: 
 


! 27 grunduddannelser 
! Videreuddannelse for 10 faggrupper 
! Efteruddannelse for det samlede personale på 36.000 


 
En del af grunduddannelserne er sundhedsuddannelser. De omfatter: 
 
Erhvervsuddannelser: Social- og sundhedsassistent, serviceassistent, portør, 
lægesekretær, neurofysiologiassistent, audiologiassistent, fodterapeut 
Mellemlange videregående uddannelser: Sygeplejerske, jordemoder, 
ergoterapeut, fysioterapeut, bioanalytiker, radiograf, klinisk diætist 
Akademiske uddannelser: Læge, tandlæge, psykolog, medicoteknisk ingeniør 
samt ph.d.-uddannelsen 
 
Den generelle udvikling inden for sundhedsuddannelserne har snæver 
sammenhæng med hospitalsvæsenets udvikling. Højere specialisering, 
intensiverede behandlingsforløb og øget anvendelse af ny teknologi stiller 
større krav til de nyuddannede, og dermed stilles større krav til kvaliteten og 
niveauet i de uddannelsesforløb, som hospitalsvæsenet tilrettelægger.  
 
11.1 Målsætninger 
 
Uddannelsesmålsætninger 
Den overordnede målsætning er, at der uddannes det nødvendige antal 
medarbejdere med de rigtige kompetencer, og at uddannelsernes indhold og 
tilrettelæggelse til enhver tid er på forkant med udviklingen i sundhedsvæsenet.  
 
På alle niveauer skal der være bevidsthed om, at hospitalerne uddanner egne 
fremtidige medarbejdere. En effektiv måde at rekruttere kompetente 
medarbejdere på i dag og i fremtiden er at tilbyde de uddannelsessøgende en 
klinisk uddannelse af høj kvalitet bl.a. via synlighed og entusiasme omkring 
uddannelsesopgaven. Et væsentligt indsatsområde er det fortsatte arbejde for at 
sikre sammenhæng mellem uddannelsesinstitutionernes teoretiske undervisning 
og den kliniske uddannelse.  
 
Region Hovedstaden vil fortsat sikre samarbejde på det strategiske niveau 
således, at:  
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! Uddannelsesopgaven synliggøres og prioriteres på linje med 
behandling og forskning 


! Regionens udviklingsstrategier og kompetencekrav præger nationale 
og lokale beslutninger på uddannelsesområdet 


! Kvalitet i uddannelserne sammenholdes med omkostningsniveauet for 
effektiv ressourceudnyttelse 


! Uddannelse foregår på et højt og ensartet niveau i et læringsmiljø, der 
befordrer kompetenceudvikling i overensstemmelse med 
sundhedsvæsenets behov i dag og i morgen 


! Tværfaglighed praktiseres horisontalt og vertikalt med udgangspunkt i 
samarbejde i klinisk praksis 


 
Uddannelsesmiljøerne 
Målet er, at alle uddannelsessteder tilbyder uddannelse på et højt og ensartet 
niveau, og uddannelsessøgende opnår høj professionel standard af kernefaglige 
og tværfaglige kompetencer.  
 
Regionsdannelsen og hospitalsplanen genererer en række positive 
synergieffekter i relation til uddannelseskvaliteten, idet større afdelinger kan 
skabe grundlag for udvikling af fagligt stærke uddannelsesmiljøer med et større 
patientgrundlag og et bedre flerfagligt læringsmiljø. 
 
Hospitalerne skal fortsat arbejde med udvikling og udbredelse af pædagogisk 
kliniske læringsmetoder med henblik på at systematisere og kvalificere de 
uddannelsessøgendes læring herunder udvikle brugen af 
simulationsmiljøer/skill labs. Center for Klinisk uddannelse og Dansk Institut 
for Medicinsk Simulation har et langvarigt samarbejde, som vil blive yderligere 
styrket med dannelse af et fælles Center for klinisk træning og medicinsk 
uddannelse. Alle relevante faggrupper og uddannelsessøgende bør i nødvendigt 
omfang tilbydes simulatortræning.    
 
Økonomi og kvalitetssikring 
Uddannelsernes meget forskellige struktur og finansiering gør det svært at 
vurdere omkostninger forbundet med uddannelsesaktiviteterne. Alene grund- 
og videreuddannelsesaktiviteter på et større universitetshospital i Region 
Hovedstaden skønnes at have et omkostningsniveau på omkring 100 mio. kr.  
 
Regionen lægger vægt på at udvikle monitoreringsredskaber, som kan 
sammenholde kvalitet og ressourceforbrug på en måde, der befordrer 
udviklingsarbejdet i de uddannelsesgivende afdelinger. Regionen viderefører 
udviklingen af en beregningsmodel for de samlede uddannelsesomkostninger. 
 
Der forestår en fortsat udfordring med at samordne og videreudvikle 
eksisterende kvalitetsmål, indikator og datagrundlag, og der skal etableres 
velfungerende procedurer for systematisk opfølgning på kvalitetsarbejdet på 
hvert hospital og i regionen som helhed. For den lægelige videreuddannelse 
skal opfølgningen også ske på det uddannelsesregionale plan i regi af Det 
Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Øst. 
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11.2 Uddannelseskapacitet og fordeling af uddannelsessøgende 
Regionen har en væsentlig opgave i at sikre et tilstrækkeligt antal praktik- og 
uddannelsespladser under samtidig hensyntagen til, at den ønskede 
uddannelseskvalitet sikres. Regionen vil løbende følge såvel 
uddannelsesbehovet som -kapaciteten på de enkelte hospitaler. Der sikres 
optimering af det kliniske uddannelsesforløb for medicinstuderende via 
samarbejde med Region Sjælland og Københavns Universitet. Regionen 
understøtter generelt opmærksomheden på praktikmuligheder i den kommunale 
sektor i takt med den nye opgavedeling mellem region og kommuner. 
 
I takt med øget specialisering stiger behovet for efter- og videreuddannelse. 
Hospitalerne arbejder derfor på at udvikle og tilbyde relevant uddannelse for 
personalet. Hvor det er relevant, deler hospitalerne udviklings- og 
efteruddannelsesopgaverne mellem sig. 
 
Den lægelige videreuddannelse påkalder sig særlig opmærksomhed i 
forbindelse med hospitalsplanen. Antallet af uddannelsesforløb i de enkelte 
lægelige specialer er dimensioneret af Sundhedsstyrelsen og godkendt af 
regionerne. Uddannelsesforløb er vævet sammen af ansættelser på forskellige 
afdelinger, der er i nøje planlagt rækkefølge af hensyn til progressionen i 
kompetencer hos den enkelte. Hvis funktioner i en afdeling flyttes fysisk, kan 
det blive nødvendigt at flytte hele eller dele af afdelingens 
uddannelsesstillinger til andre afdelinger. Ændringer i hospitals- og 
afdelingsstruktur indebærer omlægninger af videreuddannelsesforløbene internt 
i Region Hovedstaden, men kan også have betydelige konsekvenser for 
forløbene i Region Sjælland. 
 
11.3 Organisering 
Uddannelsesopgaven består både i den konkrete opkvalificering af de 
uddannelsessøgende og i samarbejde med interne og eksterne parter om at 
tilrettelægge, gennemføre og udvikle uddannelsernes indhold. Hospitalerne har 
derfor medarbejdere med særlige kompetencer, der varetager praktisk oplæring 
samt anden form for undervisning. Uddannelsesopgaven koordineres på 
overordnet niveau via råd og udvalg. 
 
Varetagelsen af disse uddannelsesfunktioner indebærer et samarbejde med 
mere end 16 uddannelsesinstitutioner og med de højere læreanstalter. 
 
Elevuddannelser og mellemlange videregående uddannelser 
Lokal koordinering på det enkelte hospital sker via stabsfunktioner, der sikrer 
sammenhæng og udvikling inden for de enkelte fagretninger i samarbejde med 
kliniske undervisere og vejledere. Stabsfunktionerne understøtter det 
tværfaglige samarbejde, hvor studerende fra flere fag indgår i fælles 
praktikforløb. Tværgående formelle fora, som sikrer gensidig læring og 
udvikling hospitalerne imellem, er under opbygning. 
 
Sygeplejerskers specialuddannelser 
Der er etableret uddannelsesråd for specialuddannelserne i intensivsygepleje og 
anæstesisygepleje. Rådene har repræsentanter fra alle hospitalernes 
uddannelsesgivende afdelinger og samarbejder med de tilsvarende råd i Region 
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Sjælland. Rådene er repræsenteret i de respektive landsudvalg for de to 
uddannelser. 
 
Lægelig grund- og videreuddannelse 
Det kliniske uddannelsesforløb for medicinstuderende tilrettelægges i et 
samarbejde mellem Københavns Universitet og Universitetshospitalerne. En ny 
samarbejdsstruktur, der inddrager hospitaler på hele Sjælland i 
uddannelsesopgaven, er under forhandling. 
 
Lægelig videreuddannelse refererer til den postgraduate del af 
lægeuddannelsen, hvor der findes 37 forskellige lægelige specialer. 
Tilrettelæggelsen af uddannelserne sker inden for de rammer, der udstikkes 
nationalt og regionalt af hhv. Sundhedsstyrelsen, Det Nationale og det 
Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Øst. I Region 
Hovedstaden etableres et rådgivende videreuddannelsesråd for læger.  
 
Til at varetage vurdering og ansættelse af læger i hoveduddannelsesforløb, 
nedsættes der en række vurderings- og ansættelsesudvalg, hvor hospitalernes 
uddannelsesgivende afdelinger vil blive repræsenteret. 37 specialespecifikke 
uddannelsesråd etableres for at understøtte arbejdet i Det Regionale Råd i 
Region Øst.  
 
Der skal i planperioden arbejdes med følgende indsatsområder: 
 
! Sammenhæng mellem teori og praksis i grunduddannelserne. Der 


arbejdes bl.a. med de nationale anbefalinger om etablering af 
delestillinger for undervisere  


! Forberedelse af de uddannelsessøgende på en flerfaglig hverdag. Fortsat 
implementering af studieunits og tværfaglige praktikmoduler 


! Sammenhæng mellem hospitalsvæsenets strategiske indsatsområder og 
praksis i grunduddannelserne. Sammenhængende patientforløb indgår i 
planlægning af praktikforløb 


! Tværgående styring af kvalitet og sammenhæng. Med afsæt i 
ledelsesstrukturen etableres samarbejdsfora for de korte og mellemlange 
videregående uddannelser samt den lægelige videreuddannelse 


! Sammenhæng mellem kvalitet og ressourceforbrug. Uddannelsesgivende 
afdelinger skal være i stand til at sammenholde kvalitet og 
ressourceforbrug på egen afdeling samt i relation til andre i regionen 
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12. Forskning 
 
Høj kvalitet i behandlingen kræver stærke faglige miljøer med forskning, 
udvikling og uddannelse. At følge med i og medvirke til at forbedre 
behandlingsformer, apparatur og hjælpemidler vil kunne forstærkes af et 
samarbejde med universiteter og erhvervsliv. Hospitalsplanen skal lægge op 
hertil, og der skal udarbejdes en særlig politik for regionens samarbejde med 
virksomheder og institutioner omkring forskning, erhverv og uddannelse.  
 
Rigshospitalet skal fortsat være landets spydspids. De øvrige hospitaler er som 
en del af hovedstadsregionens universitetshospitaler også bærere af miljøer og 
centre for den samlede forskningsindsats. Der skal nedsættes et særligt 
forskningsråd i regionen og udarbejdes en samlet regional forskningspolitik, 
hvori det betones, at Region Hovedstaden skal fastholde og styrke sin position 
som Danmarks markant største universitetshospitalsvæsen, samt at hospitalerne 
også fremover skal spille en rolle internationalt på en række af de højt 
specialiserede spydspidsområder. Det forudsætter et samarbejde om de højt 
specialiserede områder - både over Storebælt og over landegrænser samt med 
Københavns Universitet. 
 


Sundhedspolitiske hensigtserklæringer for Region Hovedstaden 
 
Region Hovedstaden er den mest forskningsaktive region i Danmark, og har i 
henhold til sundhedsloven en forpligtigelse til at forske og bidrage til forskning 
i forebyggelse og sundhedsfremme i samarbejde med kommunerne. 
Hospitalerne bidrager til ny viden gennem forskning på højt internationalt 
niveau. 
  
Regionens største forskningsaktiv og potentiale er der, hvor forskningen møder 
patienten: Den kliniske forskning. Men forskningsemnerne spænder videre og 
favner alle forskningsdiscipliner: 


! Grundforskning 
! Klinisk forskning 
! Epidemiologi og sundhedstjenesteforskning 
 


Størstedelen af forskningen på hospitalerne foregår integreret med den kliniske 
virksomhed ofte i samarbejde med andre forskningsmiljøer nationalt og 
internationalt. En del af forskningen foregår i samarbejdet ”Københavns 
Universitetshospital”, der er rammen omkring det universitetsbaserede 
samarbejde om klinisk forskning, undervisning og forskeruddannelse mellem 
det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, Region 
Hovedstaden og Region Sjælland.  
 
Region Hovedstaden vil fastholde og styrke sin position som Danmarks 
markant største universitetshospitalsvæsen, hvor hospitalerne og psykiatrien 
også fremover skal spille en international rolle på en række af de højt 
specialiserede områder. Hospitalerne skal fremstå som attraktive 
samarbejdspartnere for offentlige, samt for private og internationale 
samarbejdsparter, og mulighederne for ekstern forskningsfinansiering skal 
styrkes. Det skal bl.a. ske ved at sikre stærke faglige miljøer for forskning, 
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udvikling og uddannelse.   
 
Det gode forskningsmiljø 
Betydningen af forskning rækker udover det at sikre kvalitet i behandlingen. 
For den enkelte forsker bidrager det til en faglig og personlig udvikling. For 
hospitalet har det betydning for rekruttering og kompetenceudvikling af 
dygtige medarbejdere. Region Hovedstaden vil i forhold til forskningsmiljøet: 
 


! Fastholde forskningsniveauet for de allerede forskningsstærke 
afdelinger samtidig med en styrkelse af forskningen generelt – de 
excellente miljøer skal understøttes 


! Sikre rum og mulighed for fri forskning – også på nye og mindre 
områder 


! Skabe de nødvendige rammer for forskningsmiljøerne og for 
rekruttering af forskere i samarbejde med Københavns Universitet, Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Her tænkes på en optimal 
infrastruktur med bla. biobanker og nærhed til bemandede laboratorier 
samt en motiverende stillingsstruktur med forskerkarriereforløb som 
ph.d. stipendier, forskningslektorater og professorater 


! Gøre det attraktivt for læger at vælge en forskerkarriere, så udviklingen 
med færre læger involveret i forskningen vendes 


! Have fokus på ledelsesopbakning samt arbejde med forskermobilitet, 
muligheder for delestillinger og skift mellem offentlig og privat 
ansættelse 


 
Et øget internationalt samarbejde vil styrke regionens sundhedsfaglige 
personales internationale konkurrenceevne og medvirke til at tiltrække højt 
kvalificerede udenlandske forskere. Der vil blive arbejdet på at sikre de 
nødvendige professorater i tæt samarbejde med bl.a. Københavns Universitet 
og med private virksomheder. Der vil således være fokus på parametre, der 
kendetegner det gode forskningsmiljø og har sammenhæng med ”Den gode 
Universitetshospitalsafdeling”.    
 
Videndeling, teknologioverførsel og kommercialisering 
I kraft af det omfattende samarbejde med eksterne parter har Region 
Hovedstaden et væsentligt vækstpotentiale i forskningen og de deraf følgende 
innovations- og teknologioverførselsmuligheder. Antallet af patenter i regionen 
har været stigende i de seneste år, og der er etableret en regionspatentenhed, 
placeret på Rigshospitalet, til at understøtte patentarbejdet.  
 
Det eksterne samarbejde med både andre offentlige og private virksomheder vil 
blive støttet. Region Hovedstaden er medlem af Medicon Valley Academy - en 
netværksorganisation, der på tværs af Øresund sikrer samarbejde mellem 
universitet, sundhedsvæsen og biomedicinsk industri.  
 
Regionen vil i tæt samarbejde med bl.a. Københavns Universitet sætte fokus på 
følgende for at styrke indsatsen for innovation og teknologioverførsel:   
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! Generel styrkelse af forskningskompetencer 
! Skabe en uddannelse i innovativ forskningsledelse 
! Skabe muligheder for ind- og udstationering (forskermobilitet) 
! Styrke udnyttelse af det erhvervsmæssige potentiale i 


forskningsresultaterne 
! Styrke den strategiske og organisatoriske forankring af 


teknologioverførsel 
! Styrke regionale og nationale vilkår for teknologioverførsel 


 
Forskningsfinansiering og -budgettering 
En forudsætning for det gode forskningsmiljø er tilstedeværelsen af 
tilstrækkelige midler. Regionen vil derfor understøtte arbejdet med at fastholde 
og udbygge finansieringsgrundlaget for den sundhedsrelaterede forskning med 
både interne og eksterne midler. Velfungerende forskningsmiljøer og markante 
forskningsresultater er af væsentlig betydning i kampen om at tiltrække 
bevillinger og donationer fra eksterne parter.  
 
Eksterne forskningsmidler er, ligesom de interne midler, af stor betydning for 
den forskning som gennemføres i regionen. Eksterne forskningsmidler 
målrettet konkrete projekter stammer ofte fra statslige programbevillinger samt 
bidrag fra erhvervslivet, organisationer, fonde og andre. Generelt er 
finansiering til regionens forskning indkommet således: 
 


! Interne midler indeholdt i afdelingsbudget. Dette planlægges 
indarbejdet for alle afdelinger fra budget 2008 


! Interne midler dedikeret til forskning – primært uddelt som 
puljemidler, der skal søges 


! Eksterne midler fra private og offentlige fonde 
 


Der vil i regionen være fokus på følgende: 
 
! Oprettelse af en regional forskningsstøttefunktion, der bl.a. hjælper 


med udarbejdelse af nationale og internationale ansøgninger, herunder 
med dannelse af konsortier ved større internationale 
forskningsprojekter 


! Udarbejdelse af forskningsbudgetter og -regnskab i de kommende år 
for at synliggøre den økonomiske side af forskningsindsatsen og 
samtidig dokumentere de overordnede mål om en øget 
forskningsindsats 


! Styrke finansieringsgrundlaget for forskningen 
 
Organisering og samarbejde 
For at styrke organisering og samarbejdet på forskningsområdet er et Strategisk 
Forskningsråd med reference til koncerndirektionen blevet etableret. I dette 
forum udarbejdes forslag til en politik for sundhedsforskning i Region 
Hovedstaden. Den vil lægge de strategiske linjer med henblik på at sikre og 
styrke regionens position som nationalt ledende inden for 
sundhedsforskningen. 
 
På alle hospitaler etableres lokale forskningsråd, der tager sig af mere 
virksomhedsrettede problemstillinger. På hver afdeling udpeges en 
forskningsansvarlig leder for at understøtte forskningen.  
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Gennem længere tid har der eksisteret mange forskellige 
forskningssamarbejder imellem partnere i og uden for Region Hovedstaden. 
Samarbejdet udvikles løbende og udmøntes i forskellige universitære, regionale 
og internationale fora. Region Hovedstaden indgår i Københavns 
Universitetshospital, et samarbejde med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
ved Københavns Universitet og Region Sjælland. Derudover indgår parterne i 
et samarbejde, der har til formål generelt at styrke forskningskompetencen og 
øge forskningsaktiviteten i hele Østdanmark, også inddragende 
praksissektoren.  
 
Region Hovedstaden vil desuden arbejde med en styrkelse af 
forskningsindsatsen for forebyggelse og sundhedsfremme i samspil med 
kommunerne. 
 


 


 


Der skal i planperioden arbejdes med følgende indsatsområder: 
! Forskningsorganisation og -ledelse 
! Infrastruktur og finansiering af forskningen, herunder etablering af en 


regional forskningsstøttefunktion  
! Forskerrekruttering, forskerstillingsstruktur og forskermobilitet 
! Samarbejdet med universiteter og specielt med Københavns 


Universitet, erhvervslivet og andre parter - nationalt såvel som 
internationalt - herunder styrke teknologioverførelsen 


! Forskningsevaluering, -formidling og implementering
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13. Forebyggelse 
 
Hospitalerne i Region Hovedstaden skal sammen med det øvrige 
sundhedsvæsen være bedre til at arbejde med sundhedsfremme og 
forebyggelse. Sundhed og sygdom er skævt fordelt. Alt for mange dør for 
tidligt eller får et dårligt liv på grund af sygdomme, der kan forebygges. At 
rette op på problemerne kræver en omfattende indsats. Der skal udarbejdes en 
forebyggelsespolitik for Region Hovedstaden, hvori indgår, at 
forebyggelsesarbejdet i Region Hovedstaden skal være til gavn og glæde for 
alle og medvirke til at skabe større lighed i sundhed.  
 
Med baggrund i sundhedsprofiler skal en målrettet forebyggende indsats 
tilrettelægges i samarbejde mellem praksislæger, kommuner og hospitalerne. 
Der skal følges op med en forskningspolitisk indsats, der skal indgå som en del 
af en kommende samlet forskningspolitik for regionen. En fælles 
forebyggelsesstrategi skal udvikles, bl.a. gennem en række forsøg og projekter. 
Hospitalsplanen skal tilrettelægges med dette for øje. Faggrupperne skal sikres 
relevant uddannelse inden for området. 
 
God mad og ernæring skal i fokus. Maden skal ses som en integreret del af 
behandlingen på hospitalerne, hvor der sikres en velsmagende og nærende mad 
til patienterne. Der skal udarbejdes en egentlig kost- og ernæringspolitik for 
regionen. Der skal i særlig grad fokuseres på de ernæringstruede grupper. 


Sundhedspolitiske hensigtserklæringer for Region Hovedstaden 
 
Hospitalerne i Region Hovedstaden skal sammen med det øvrige 
sundhedsvæsen yde sundhedsfremme og forebyggelse. Det påhviler endvidere 
hospitalerne at bidrage til forskning i forebyggelse for at sikre, at den varetages 
på et så evidensbaseret grundlag som muligt. Hospitalerne har en bred 
kontaktflade til befolkningen og en stor sundhedsfaglig autoritet. De har derfor 
en effekt på befolkningens sundhed, som rækker ud over den direkte betydning 
for de involverede patienter. 
 
I henhold til Sundhedsloven skal hospitalerne og praktiserende læger tilbyde 
patientrettet forebyggelse, mens kommunerne har ansvaret for den 
borgerrettede forebyggelse, og den forebyggelse der ikke foregår i forbindelse 
med patientbehandling. Med baggrund i sundhedsprofiler skal en fælles 
forebyggelsesstrategi udarbejdes og en målrettet forebyggende indsats 
tilrettelægges i samarbejde.   
 
Målsætningen er, at det kliniske personale systematisk medtænker 
sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme i alle patientforløb for såvel indlagte 
som ambulante patienter. 
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13.1 Indsatsområder 
Den patientrettede forebyggelse er en integreret del af behandlingen, og der 
skal på tværs af afdelinger og hospitaler være ens tilbud til patienter med 
samme behov. Da der er ulighed i sundhed og sygdom, skal der være et 
vedvarende fokus på initiativer, der reducerer ulighed. 
 
Forebyggelsen skal tilgodese de samme krav til evidens og kvalitetsudvikling, 
som stilles til den øvrige kliniske indsats. Indsatsen skal tage afsæt i den 
enkelte patients ret til at træffe egne valg ud fra et kvalificeret 
beslutningsgrundlag.  
 
Ulighed i sundhed 
Alt for mange dør for tidligt eller får et dårligt liv på grund af sygdomme, der 
er betinget af livsstil eller af andre forhold, der kan forebygges. De 
forebyggende og sundhedsfremmende tilbud skal i særlig grad rettes mod den 
del af regionens borgere, der har de største behov. At rette op på problemerne 
kræver en omfattende indsats, og hospitalerne skal sammen med det øvrige 
sundhedsvæsen bidrage til at løfte denne opgave.  
 
Rammen for arbejdet med at mindske ulighed i sundhed skal defineres i en 
forebyggelsespolitik. Politikken følges op med en forskningspolitisk indsats, 
der indgår i den samlede forskningspolitik.  
 
Kronisk sygdom 
En af de største udfordringer, som sundhedsvæsenet samlet set står overfor, er 
at sikre en kvalificeret og fremtidsrettet tilrettelæggelse af indsatsen over for 
borgere og patienter med kronisk sygdom. Den faglige kvalitet skal styrkes, og 
tilrettelæggelsen skal sikre, at indsatsen er sammenhængende. Endvidere skal 
den enkelte patient understøttes i at styrke egne ressourcer til at leve med 
kronisk sygdom og varetage egenomsorg. 
 
Langt størstedelen af patienter med kronisk sygdom har tilbagevendende 
kontakt til sundhedsvæsenet. 80 pct. af indlæggelserne på de medicinske 
afdelinger og 50 pct. af kontakterne hos praktiserende læger er betinget af 
kronisk sygdom, og samlet set bruges ca. 75 pct. af sundhedsvæsenets 
ressourcer på denne patientgruppe. Den fortsatte udvikling nødvendiggør, at 
sundhedsvæsenets tænker nyt for at imødegå presset og sikre en kvalificeret 
indsats. Region Hovedstaden bygger på principperne, som er beskrevet i 
Sundhedsstyrelsen rapport om kronisk sygdom, der tager afsæt i ’The Chronic 
Care Model”. Modellen er en guide, og målet er at forene evidensbaseret 
medicin med evidensbaseret organisering, for at sikre at flest mulige patienter 
får adgang til de bedst mulige tilbud. 
 
Sundhedsaftalerne, som indgås mellem Region Hovedstaden og kommuner, 
sætter fokus på kronisk sygdom, og for 2007 er diabetes type 2 og kronisk 
obstruktiv lungesygdom valgt som indsatsområder.  
 
Region Hovedstaden vil i forhold til at styrke indsatsen over for patienter med 
kronisk sygdom:  
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! Udarbejde en strategi for kronisk sygdom 
! Udvikle forløbsprogrammer, som beskriver mål, ansvar og indsatsen 


for at sikre sammenhængende patientforløb i overensstemmelse med 
bedst foreliggende viden 


! Koordinere og videreudvikle patientuddannelserne  
 
Ernæring 
I befolkningen er overernæring et betydeligt problem, mens forebyggelse af 
underernæring er den primære udfordring blandt indlagte patienter. 
Systematisk screening for ernæringstilstand samt korrekt ernæring under 
indlæggelse kan reducere risikoen for sårinfektion, nedsætte indlæggelsestid og 
medvirke til en hurtigere rekonvalescens. 
 
For alle patienter gælder det, at ernæring og god kost skal indgå som en 
integreret del af behandlingen. Med henblik på at understøtte dette iværksættes 
følgende: 
 


! Nedsættelse af en Regional Ernæringskomite med reference til det 
Regionale Kvalitetsråd. Ernæringskomiteen udarbejder en kost- og 
ernæringspolitik og bidrager til, at redskaber til at identificere patienter 
i ernæringsrisiko implementeres 


! Initiativer, der kan sikre den rigtige kost til patienter, der ikke selv kan 
sikre dette 


 
Forebyggelse af risici ved operation 
Rygning, alkohol og ernæringstilstand har stor betydning for den enkeltes 
risiko for, at komplikationer støder til ved operation. Tilsvarende har 
tilrettelæggelsen af behandling og pleje før og efter operationen. Der skal 
derfor: 
 


! Sikres et tæt samspil mellem praktiserende læger og hospitalet således, 
at patienten kommer velforberedt til operation  


! Tages initiativer med henblik på at udbrede og implementere 
accelererede patientforløb (intensiverede og optimerede forløb) som 
koncept ved planlagte operationer 


 
13.2 Forskning og kvalitet i forebyggelse 
Der er i Region Hovedstaden betydelige forskningsressourcer på 
forebyggelsesområdet. Forskningen foregår på hospitalerne som led i den 
kliniske forskning, og forebyggelsesforskning er kerneområdet for 
Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed samt Institut for 
Sygdomsforebyggelse.  
 
Som en del af kvalitetsarbejdet på forebyggelsesområdet deltager hospitalerne i 
Region Hovedstaden i Netværk af forebyggende sygehuse. Netværkets 
overordnede formål er at styrke, udvikle og fastholde hospitalernes indsats og 
ansvar for forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering. Der er udviklet 
standarder for forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering på hospitaler, 
som forventes at blive integreret i Den Danske Kvalitetsmodel for 
sundhedsvæsenet. 
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13.3 Organisering 
For at sikre koordination på tværs samt igangsættelse og opfølgning på fælles 
initiativer i det behandlende sundhedsvæsen etableres et fagligt Regionalt råd 
for forebyggelse. Rådet får endvidere til opgave at udarbejde konkrete 
handleplaner inden for den fastlagte strategi. 
 
Sundhedsaftalerne, som indgås mellem Regionsrådet og de enkelte 
kommunalbestyrelser, skal gennem fastlæggelse af ansvar og opgaver i forhold 
til den patientrettede forebyggelse understøtte samordning mellem hospitaler, 
kommuner og praktiserende læger. Opfølgning på Sundhedsaftalerne sker i regi 
af en række fora på politisk og administrativt niveau med deltagelse af de 
relevante parter.  Den patientrettede forebyggelse er forankret i et 
tværsektorielt sammensat Udviklingsforum, der udover at fokusere på 
opgavefordelingen i forhold til patientrettet forebyggelse, skal understøtte 
forebyggelse i forhold til kost, rygning, alkohol og motion (KRAM). 
 
For det enkelte hospital vil samarbejdet tage udgangspunkt i det 
samordningsudvalg, der er nedsat med de kommuner, der navnlig benytter 
hospitalet, og med repræsentation fra praksissektoren. 
 
 
Der skal i planperioden arbejdes med følgende indsatsområder: 
! Kronisk sygdom, herunder forløbsprogrammer, patientuddannelse og 


tilvejebringelse af et tæt samspil med praktiserende læger og kommuner  
! Forebyggelse af risici i forbindelse med elektiv kirurgi 
! Ernæring og god kost. Screening for ernæringsstatus og opfølgende 


kostplaner er elementer i en styrket indsats 
! Forskning i og kvalitetssikring af forebyggelsen  
! Fastlæggelse af en samlet forebyggelsespolitik og strategi samt en specifik 


strategi for kronisk sygdom  
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14. It  
 
It spiller i stadig stigende grad en helt central rolle i at understøtte såvel det 
kliniske arbejde, dokumentation og kvalitetsudvikling, som de administrative 
processer i hospitalsvæsenet og i samarbejdsrelationerne til praksissektor, 
kommuner og andre samarbejdspartnere.  
 
Visioner for it-anvendelse på sundhedsområdet 
De overordnede visioner for regionens it-anvendelse på sundhedsområdet 
fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af en kommende it-strategi. It-
strategien forventes forelagt Regionsrådet september 2007, og forventes at 
følge disse overordnede principper: 
 


! Understøttelse af effektive kliniske arbejdsgange 
! Imødekommelse af borgernes behov for brug af it inden for 


sundhedsområdet 
! Understøtte sammenhængende patientforløb – også på tværs af sektorer 
! Én funktion – ét system 


 
Endvidere er det et særskilt mål med varetagelsen af regionens it-opgaver, at 
der altid vil være en effektiv, robust og stabil it-drift – baseret på de seneste 
teknologiske muligheder anvendt på en rationel og økonomisk effektiv måde.  
It-strategien vil blive fulgt op af en handlingsplan, der mere detaljeret 
gennemgår de indsatsområder, der skal arbejdes med inden for regionens 
sundheds-it. 
 
Større opgaver inden for sundheds-it 
I Region Hovedstaden er der udover de indsatsområder, der forventes at 
udspringe af den kommende it-strategi, fokus på en række større it-områder, 
der kort beskrives nedenfor.  
 
Konsolidering 
Regionen vil i en periode stadig have en række forskellige systemer, it-
platforme med videre, til dels baseret på den gamle amtstruktur. Der er flere 
uhensigtsmæssigheder – og dermed også konsolideringsmuligheder - som 
ligger gemt i denne opdeling. Der er taget hul på planlægningen af 
konsolideringer og igangsat konsolidering af kontrakter, hvor de største 
områder tages først. 
  
I konsolideringen er der en række muligheder, som er kendte, men hvor det vil 
kræve investeringer og have store organisatoriske konsekvenser, hvorfor der 
først skal ske en nøje planlægning og prioritering, før arbejdet sættes i gang. 
Det er dog givet, at der i de mere strategisk rettede opgaver arbejdes ud fra det 
overordnede princip om ”én funktion - ét system”. Arbejdet med konsolidering 
af systemer er imidlertid en kompleks opgave, så princippet forventes først at 
blive realiseret over en længere årrække.  
Konsolideringen skal gøre regionen bedre rustet til at støtte de tiltag, der vil 
udspringe af nationale handlingsplaner, og understøtte de ændringer i 
hospitalsstrukturen, som hospitalsplanen medfører.  
 







Hospitalsplan for Region Hovedstaden 2007 


 


 
94 


EPJ (Elektroniske Patientjournaler) 
Der er gennemført et nationalt review på EPJ-området i Danmark, og resultatet, 
der foreligger, understøtter fuldt ud de aktiviteter, der er i regionen, ligesom det 
vil ligge til grund for regionens it-strategiarbejde. EPJ er en samling af it-
systemer, der skal understøtte arbejdsgange i den kliniske hverdag på landets 
hospitaler.  
 
Region Hovedstaden vil på EPJ-området – som på øvrige it-områder – arbejde 
efter de nationale standarder. Imidlertid er det ikke muligt at afvente ét samlet 
nationalt udspil om EPJ, hvorfor der i februar 2007 er udarbejdet en kortsigtet 
EPJ-handlingsplan for Region Hovedstaden, der strækker sig frem til medio 
2008. 
  
Denne EPJ-handlingsplan er opbygget ud fra et ønske om at skabe synlige 
resultater til direkte brug blandt klinikerne allerede i løbet af 2007. I dette 
arbejde er der bl.a. fokus på at færdigimplementere et medicinmodul på 
regionens hospitaler, yderligere at udbrede bookingfunktionaliteter med særligt 
fokus på operationsbooking, at tilvejebringe en simpel notatfunktionalitet på 
alle hospitaler samt søge at lette den daglige adgang til kliniske systemer. 
 
Ønsket om de hurtige, synlige resultater kan medføre, at nogle løsninger er 
midlertidige, og at en række ressourcer må forventes omdisponeret. 
Konsekvensen af sammenlægningen af EPJ-initiativerne er også, at flere 
initiativer er stoppet eller bremset, at projekter er reorganiseret, og at der til 
andre projekter skal sættes betydelige ressourcer ind på at få dem færdiggjort i 
2007. 
 
Ved indledningsvis at arbejde med et meget kort tidsperspektiv vurderes 
regionen at være betydelig bedre rustet til at støtte den nationale EPJ-strategi, 
som forventes færdiggjort i løbet af 2007. Et arbejde som regionen støtter og 
præger aktivt. 
 
Samarbejde på tværs af sektorer 
Med hensyn til samarbejde på tværs af sektorgrænser vurderes det, at der bl.a. 
gennem det tværsektorielle sundhedsdatanet og informationsudvekslings-
system MedCom og i det nationale EPJ-arbejde i stor udstrækning er mulighed 
for at opbygge effektive rammer og snitflader for kontakten mellem 
hospitalerne, praksissektoren og den primærkommunale sektor. Disse sektorer 
har efter strukturreformen fået en række nye opgaver på det sundhedsfaglige 
område og inddrages aktivt i arbejdet, således at regionen i videst muligt 
omfang vil støtte både det igangværende arbejde og den senere implementering 
af beslutningerne.  
 
Patientadministrative systemer 
Set i forhold til de eksisterende patientadministrative systemer – altovervejende 
Grønt System – må det konstateres, at der er et større konsolideringspotentiale. 
Der er identificeret 3 forskellige løsninger, 5 forskellige databaser og 2 
forskellige leverandører. Der er udarbejdet en kvalificeret vurdering af, 
hvorvidt det er muligt at ændre denne situation. Den endelige beslutning 
forventes taget inden juli 2007. 
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Medikoteknik 
Der opleves i disse år en sammensmeltning af it og det medikotekniske 
område. Det betyder således også, at it-afdelingerne på hospitalerne i stadigt 
større grad har behov for et tæt samarbejde med driftsafdelingerne. Visse 
hospitaler har taget konsekvensen af denne tendens og allerede lagt ansvaret for 
medikoteknik ind under it-funktionen. 
 
Det er intentionen at etablere en organisering for medikoteknik i regionen, der 
skal sikre, at anvendelsen af medikoteknisk apparatur i regionen foregår på en 
forsvarlig og sikker måde, og at indkøb, introduktion og vedligeholdelse af 
apparatur baseres på ensartede og fælles principper, koordineret med it.  
 
Web 
Endelig er det en opgave at sikre den it-mæssige understøttelse af Region 
Hovedstadens hjemmesider og intranet. Det gælder dels regionens inter- og 
intranet løsninger, men også de eksterne løsninger. Fx skal det sikres, at den 
offentlige sundhedsportal (Sundhed.dk) er et anvendeligt arbejdsredskab for 
regionens borgere og sundhedsfaglige personale, herunder de hospitalsansatte. 
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15. Information og kommunikation 
 
Information og kommunikation indgår som en væsentlig integreret del i 
sundhedsvæsenets opgaver. Velfungerende information og kommunikation er 
en forudsætning for, at hospitalerne i Region Hovedstaden kan løse deres 
opgaver på kvalificeret og effektiv vis og vægtes derfor højt i regionen. 
 
God kommunikation er afgørende for et godt patientforløb. At patient (samt 
evt. pårørende) og sundhedspersonale forstår hinanden har stor indflydelse på 
patientens oplevelse, forberedelse, behandling, pleje og efterforløb. Med andre 
ord har kommunikationen betydning for, at hospitalerne i Region Hovedstaden 
bliver patienternes foretrukne valg.  
 
Området er reguleret af lovmæssige bestemmelser, der fastslår specifik 
information og kommunikation, som den enkelte patient har krav på, fx om 
patientrettigheder, oplysning om behandlingstilbud og ventetidsgaranter mv. 
Ligeledes findes lovmæssigt og administrativt fastsatte krav til data, som 
sundhedsvæsenet skal indberette til centrale myndigheder og som efterfølgende 
konverteres til oversigter som borgere og patienter kan orientere sig med 
(venteinfo, kvalitetsoplysninger mv.). 
 
Ydermere vil et fremtidigt akkrediteringssystem rumme standarder for 
patientinformation og -kommunikation, som skal operationaliseres og 
efterleves.  
 
Den bruger- og patientrettede information og kommunikation vil indgå i 
Region Hovedstadens fremtidige politikker på kommunikationsområdet som fx 
den overordnede kommunikationspolitik, designprogram, hjemmesidepolitik, 
pressepolitik mv. 
 
Den aktuelle situation 
Region Hovedstaden har fokus på, at der er forbedringspotentiale på 
kommunikationsområdet. Klagesager og landsdækkende 
patienttilfredshedsundersøgelser viser, at der kan være 
kommunikationsproblemer mellem personale og patient og pårørende, og vedr. 
den skriftlige patientinformation såvel som ved overgange mellem sektorer.  
 
Derudover er der i stigende grad et krav fra brugerne om god og individuel 
kommunikation og om åbenhed og tilgængelighed ikke kun rettet mod 
hospitalerne men også i forhold til regionen som hospitalsejer og ny, politisk 
struktur i Danmark.   
 
Organisation 
Informations- og kommunikationsopgaven er den enkelte ledelses ansvar. 
Opgaven skal dog løses under hensyntagen til fælles politikker og strategier på 
den enkelte virksomhed og for hele regionen. Kravet om og behovet for styrket 
information og kommunikation har medført, at kommunikationsfunktionerne 
på det enkelte hospital nu oprustes.  
 
Indsatsen for styrket brugerinformation og -kommunikation iværksættes som 
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tværgående kommunikationsprojekter og -netværk i samarbejde med relevante 
tilgrænsende områder som fx kvalitet og patientsikkerhed. Indsatsen bygger på 
den tankegang, at det er de personer, som arbejder med tingene i hverdagen, 
som også følger og forbedrer kvaliteten, med ansvaret for rammer, politik og 
strategi forankret i ledelsessystemet. 
 
 
15.1 Styrket informations- og kommunikationsindsats 
Der vil ske en styrket informations- og kommunikationsindsats med fire 
fokuspunkter: 
 
Bedre kommunikation i patientens møde med regionens hospitaler  
En traditionel indgang til at forbedre patientkommunikation er gennem 
individuel uddannelse og kursusvirksomhed. Dette pågår løbende, og suppleres 
med en indsats, hvor den enkelte afdelings kommunikationsindsats anskues 
samlet og i sin helhed. Dette i form af et samlet ”kommunikationstjek” med 
henblik på et samlet løft af afdelingens kommunikationskultur i forhold til 
eksempelvis respekt, medinddragelse mm. 
 
I regionen er der på et par hospitaler allerede erfaringer med sådanne 
”kommunikationstjek”. Der iværksættes et projekt, hvor de hidtidige erfaringer 
omsættes til en model for udvikling af kommunikationskulturen. Modellen skal 
på sigt omsættes til et koncept, der kan ibrugtages bredt på hospitalerne, for 
derigennem at bidrage til en god, lokal implementering.  
 
Styrket skriftlig patientinformation 
Skriftlig patientinformation er et led i dialogen mellem borgerne og personalet 
på regionens hospitaler. Skriftlig patientinformation opfattes traditionelt som 
breve, pjecer mv., men i takt med nye mediers fremkomst skal hjemmesider, 
film, lyd, SMS, e-mail og lignende også indtænkes. 
 
Formålet med skriftlig patientinformation er at bidrage til, at patienterne under 
hele forløbet føler sig godt informerede og i stand til selv at deltage i 
beslutninger om behandling, i det omfang de ønsker.  
 
Der sker kun i begrænset omfang egentlige undersøgelser af patienter og 
pårørendes behov for skriftlig information i forbindelse med konkrete 
patientforløb. Det samme gælder test og evaluering af indhold, sprog og 
medievalg. Fremadrettet skal nødvendigheden af et samlet overblik over og 
systematisering af opdatering og revision af skriftlig patientinformation 
adresseres. Ligeledes skal skriftlig patientinformation understøtte 
patientforløbet i sin helhed, og informationen tilrettelægges, så der informeres 
enslydende om samme behandlingstilbud, uanset hvor i regionen det tilbydes. 
 
Styrket åbenhed i regionens arbejde og hospitalernes virke 
Der er som nævnt i stigende grad et krav fra brugerne og borgere om 
tilgængelighed og åbenhed ikke kun rettet mod hospitalerne, men også mod 
Region Hovedstaden som hospitalsejer og ny, politisk struktur i Danmark. Der 
indgår følgende konkrete initiativer for åbenhed og dialog: 
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! Dialogmøder/høringer. Der arrangeres dialogmøder/høringer om 
relevante emner inden for hospitalsområdet, hvor Regionsrådet 
kommer i direkte dialog med borgerne  


 
! Årlige møder med patientforeninger. Der findes mere end 200 


patientforeninger/-organisationer i Danmark. Der arrangeres årlige 
møder mellem parter i regionen/regionens hospitaler og relevante 
patientforeninger med henblik på at udveksle erfaringer og drøfte 
aktuelle emner i Region Hovedstaden 


 
! Åben telefon og -træffetid. Regionens politiske niveau samt 


hospitalernes øverste ledelse indfører træffetid/åben telefon, der sikrer 
at borgere, brugere og patienter kan henvende sig åbent og direkte med 
forslag, ris og ros om hospitalerne i regionen 


 
! Åbent hus-arrangementer. Hospitalerne arrangerer hver især åbent 


hus-arrangementer, hvor hospitalernes aktiviteter og indsats 
præsenteres for borgere i lokalområdet, og hvor personalet kan 
informere og demonstrere behandlings- og undersøgelsesprocedurer. 
Nogle år kan der afholdes fælles arrangementer som ”hospitalernes 
dag”, hvor hospitalerne rykker ud til en lokal rådhusplads eller center 
for borgerdialog og fremvisning af tilbud og procedurer mv. 


 
! Synliggørelse af regionens hjemmesider. En række brugere vil 


naturligt benytte sig af regionens hjemmesider, mens andre 
brugergrupper ikke vil være fortrolig med dette medie. Der iværksættes 
en indsats for at gøre svage brugergrupper opmærksom på 
hjemmesiden og dens tilbud, herunder debat- og dialogværktøjer 


 
God formidling af kliniske data  
I forbindelse med offentliggørelse af kliniske kvalitetsdata skal sikres, at 
patienter, pårørende og borgere kan finde, forstå og anvende informationer om 
den sundhedsfaglige kvalitet i sundhedsvæsenet. Målet er at opstille og 
implementere anbefalinger til hvordan (og gennem hvilke kanaler) 
formidlingen styrkes og udvides - ud over den blotte offentliggørelse af ofte 
uigennemsigtige tal eller symboler.  
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16. Samarbejdsrelationer 
 
For patienterne er det af afgørende betydning, at der er sammenhæng i hjælp og 
behandling, og at der er åbenhed overfor nye dokumenterede metoder. Det er 
derfor helt nødvendigt, at der er et godt og stabilt samarbejde mellem 
hospitalerne, de praktiserende læger og kommunerne. Uden at trække på 
samme hammel er det ikke muligt at skabe et bedre og længere liv for alle i 
hovedstadsregionen. 
 


Sundhedspolitiske hensigtserklæringer for Region Hovedstaden  
 
 
16.1 Praksissektoren  
 
Praksissektorens rolle i det samlede sundhedsvæsen 
I praksissektoren, som udgør Sygesikringens del af den primære 
sundhedssektor, varetages næsten alle indledende kontakter til 
sundhedsvæsenet, og her færdigbehandles størsteparten af alle henvendelser, 
idet kun ca. ti pct. af henvendelserne medfører behandling i hospitalssektoren. 
Almen praksis er den henvisende instans, som vurderer, om patienter skal 
henvises til andre behandlere i praksissektoren fx fysioterapeut eller 
speciallæge, eller om patienten skal henvises til hospitalsafdeling. Denne ”gate-
keeper” funktion er central i forhold til at sikre en effektiv udnyttelses af 
sundhedsvæsenets ressourcer. Almen praksis har endvidere tovholderrollen på 
komplicerede og kroniske patientforløb og er patientens faste kontakt til 
sundhedsvæsenet.  
 
Praksiskonsulenter  
Ved alle hospitaler fungerer praksiskonsulentordninger, som varetager et 
formaliseret samarbejde mellem hospital og de alment praktiserende læger. 
Praksiskonsulenterne er praktiserende læger, som er ansat af regionen og 
knyttet til hospitalsafdelinger eller funktionsområder med den opgave at sikre 
samarbejdet mellem primærsektoren og hospitalerne. Konsulenterne medvirker 
til at sikre helhed og kvalitet i patientforløbet. Dette gøres ved systematisk at 
formidle viden mellem sektorerne om undersøgelses- og 
behandlingsprocedurer, deltagelse i tværsektorielle audits af patientforløb samt 
udarbejdelse af patientforløbsbeskrivelser. Praksiskonsulenterne er desuden 
rådgivere og ressourcepersoner i forskellige udvalg, arbejdsgrupper og 
projekter, der involverer både hospitalsvæsenet og almen praksis. En væsentlig 
arbejdsopgave er principper for kommunikation vedr. henvisninger og 
udskrivninger, samt ambulante forløb. Praksiskonsulentordningerne videreføres 
i Region Hovedstaden i en fælles regional ordning.  
 
En udfordring ligger endvidere i at støtte praksissektoren til at gennemføre de 
nye og kommende modeller for behandling af kroniske syge, hvor 
hovedvægten af behandlingen søges varetaget i almen praksis, men med stor 
vægt på samarbejde og arbejdsdeling med det øvrige sundhedsvæsen.   
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Kommunikation om henvisninger og udskrivninger 
Kommunikation omkring henvisning og udskrivning er essentiel for 
samarbejdet mellem hospital og praksissektor og for det sammenhængende 
patientforløb. Sammenhængen sikres bl.a. via: 
 


! MedCom: Udformningen af den formelle henvisning og 
udskrivningsmeddelelse er fastlagt i den elektroniske kommunikation 
via MedComs standarder. 


 
! Visitationsmeddelelser: Regler for hvilke patienter almen praksis kan 


henvise til hvilke afdelinger og krav til forundersøgelser i praksis 
udmeldes i visitationsmeddelelser. 


 
! ”Nyhedsbreve”: Praktisk vejledning og gode råd til praksis om 


afdelingernes arbejdsgang, undersøgelser og behandling af patienterne, 
samt om hvordan den praktiserende læge bedst kan forberede patienten 
til hospitalsophold varetages i hyppige ”nyhedsbreve”, som findes på 
Sundhed.dk. 


 
! De Sundhedsfaglige Råd: Alment praktiserende læger og speciallæger 


deltager i relevante sundhedsfaglige råd med henblik på optimering af 
samarbejdet mellem sektorerne og effektive patientforløb. 


 
! Samordningsudvalg/fællesudvalg: Samarbejdet omkring patienternes 


forløb mellem praksissektor, hospital og kommunal pleje varetages af 
samordningsudvalg/fællesudvalg for hvert hospital. Samarbejdet 
involverer almen praksis og kommuner i optageområdet. 


 
! Web-baseret ”praksisinformation”: Alle informationer til praksis fra 


hospitalerne og forvaltningen er samlet på internetsider, primært på 
Sundhed.dk. Her findes bl.a. visitationsmeddelelser og ”Nyhedsbreve”. 
En koordination af regionens praksisinformation i en fælles struktur er 
under udførelse og skal støtte information til praksis om 
hospitalsplanen og dens konsekvenser. 


 
Alle læger i almen praksis er it-brugere, har elektronisk patientjournal og kan 
kommunikere via MedComs standarder. Dette er et overenskomstfastsat krav 
til almen praksis. Til støtte for it-udviklingen i almen praksis og 
speciallægepraksis er ansat et antal regionale datakonsulenter, hvis 
hovedopgave er at vejlede lægerne. Praksissektoren er således parat til 
udvidelse af den elektroniske kommunikation med hospitaler og kommuner. 
 
Planlægning for praksissektoren 
Der findes gældende praksisplaner for almen praksis og speciallægepraksis. 
Bestemmelser omkring denne planlægning findes i landsoverenskomster 
mellem Danske Regioner og lægernes faglige organisationer. De gældende 
praksisplaner omfatter også samarbejdet mellem praksis og hospitaler, idet 
praksisplaner for speciallægehjælp bl.a. skal sikre koordinering og samordning 
af den ambulante speciallægebetjening mellem hospitalerne og 
speciallægepraksis, og praksisplaner for almen lægehjælp bl.a. skal sikre, at 
almen praksis udvikles under hensyntagen til hospitalsvæsenet. 
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Aktuelt findes der gældende praksisplaner for både almen praksis og 
speciallægepraksis i alle de 5 organisationer, som fusioneres i Region 
Hovedstaden. Planerne for almen praksis omfatter udover planer for tilpasning 
af kapaciteten, mål for udvikling af kvaliteten af forløb for patienter som 
henvises til hospitalsbehandling. Speciallægepraksisplanerne omfatter forslag 
til kommunikation, arbejdsdeling og samarbejde mellem alment praktiserende 
læger, speciallægepraksis og hospitalsafdelinger.  
 
Nye praksisplaner er under forberedelse vedr. almen praksis og 
speciallægepraksis. På disse to områder skal der inden 1. april 2008 foreligge 
godkendte praksisplaner, som skal føre praksis ind i en regional 
struktur/ordning. De forberedende arbejder på dette felt omfatter delplaner for 
etablering af en regional lægevagt, samt for både almen praksis og 
speciallægepraksis delplaner omkring rekruttering og fastholdelse af læger.  
 
Kapacitet i praksissektoren 
Almen praksis i Region Hovedstaden omfatter 1.052 praktiserende læger, 
opgjort i antal fuldtidsenheder. Disse praktiserende læger varetager årligt 9,4 
mio. henvendelser (opgjort i grundydelser), hvoraf op mod 90 pct. 
færdigbehandles i praksis. De alment praktiserende læger i regionen 
repræsenterer således en ganske stor kapacitet. 
 
Speciallægepraksis i Region Hovedstaden omfatter pr. 1. april 2007 517 praksis 
med i alt 586 speciallæger. På årsplan varetager speciallægepraksis ca. 770.000 
kontakter/behandlingsforløb.  
 
Regionen har således en stor speciallægepraksissektor, der vil være i stand til at 
varetage en opgaveglidning fra hospitalerne. Samarbejdsfladen mellem 
speciallæger i primær- og sekundærsektor bør være et indsatsområde for 
regionen, idet det vurderes muligt at opnå en kapacitetsforøgelse på en række 
områder ved en ændret opgavefordeling. Mulighederne relaterer sig bl.a. til den 
fortsatte udvikling i retning af mindre indgribende kirurgi og flere 
kikkertundersøgelser. 
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Nedenfor ses de praktiserende speciallægers fordeling på specialer. 
 


Speciale Antal speciallæger i praksis 2007 
Anæstesiologi 22 
Dermato-venerologi 50 
Røntgen 21 
Reumatologi 50 
Gynækologi/obstetrik 55 
Intern medicin 55 
Kirurgi 41 
Neurologi 19 
Øjenlæger 58 
Ortopædisk kirurgi 20 
Ørelæger 59 
Patologi 13 
Plastikkirurgi 11 
Psykiatri 81 
Pædiatri 23 
Børnepsykiatri 7 
Tropemedicin 1 
I alt  586 


 
 
16.2 Kommunerne 
Med strukturreformen får kommunerne et større ansvar på sundhedsområdet og 
inddrages i sundhedsvæsenets finansiering.  
 
Kommunernes medfinansiering af sundhedsvæsnet afhænger af borgernes 
forbrug af sundhedsydelser. Kommunerne har derfor behov for indblik i 
sundhedsvæsenets virksomhed for gennem hensigtsmæssige dispositioner at 
kunne påvirke forbruget af sundhedsydelser. 
 
Kommunerne får ansvaret for genoptræning uden for indlæggelse og 
finansiering heraf. Den specialiserede ambulante genoptræning skal 
hospitalerne fortsat forestå, men kommunerne har frit valg af leverandør med 
hensyn til den almene ambulante genoptræning.  
 
Kommunerne får også ansvaret for forebyggelse og sundhedsfremme. Det 
gælder fuldt ud i forhold til de borgerrettede aktiviteter. I forhold til den 
patientrettede forebyggelse pågår nationalt og regionalt en diskussion om en 
fremtidig snitflade mellem kommunernes opgave og hospitalernes opgave. 
Kommunerne får større opgaver på den patientrettede forebyggelse end hidtil 
ikke mindst i forhold til patienter med kroniske sygdomme. 
 
De øgede kommunale opgaver på sundhedsområdet kræver et mere 
formaliseret samarbejde mellem kommunerne og regionen. Dette samarbejde 
reguleres i de sundhedsaftaler regionen har indgået med kommunerne.  
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Sundhedsaftaler  
Efter Sundhedsloven skal Region Hovedstaden indgå sundhedsaftaler med hver 
af de 29 kommuner i regionen. Sundhedsaftalerne er introduceret med 
strukturreformen for at understøtte en større kommunal inddragelse i løsningen 
af sundhedsopgaverne. Sundhedsaftalerne skal bidrage til at sikre sammenhæng 
og koordination af den indsats, der ydes på hospitalerne, i praksissektoren og i 
kommunerne, således at den enkelte borger oplever et sammenhængende forløb 
med høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der 
er behov for. Sundhedsaftalerne bygger på, at parterne har tillid til hinandens 
evne og vilje til at løse opgaverne i et åbent og tæt samarbejde med et højt 
informationsniveau omfattende videndeling og fælles kompetenceudvikling. 
 
Sundhedsaftalerne skal omfatte følgende obligatoriske emner: 


! udskrivningsforløb for svage, ældre patienter 
! indlæggelsesforløb 
! træningsområdet 
! hjælpemiddelområdet 
! forebyggelse og sundhedsfremme samt 
! indsatsen for mennesker med sindslidelser 


 
Herudover kan parterne indgå frivillige aftaler på andre områder af fælles 
interesse. Mellem Region Hovedstaden og kommunerne er indgået en generel 
aftale med vægt på den generelle arbejdsdeling, samarbejdsstruktur, it og 
dataudveksling og det videre arbejde med sundhedsaftaler. 
 
Sundhedsaftalerne mellem Region Hovedstaden og de enkelte kommuner er 
politisk godkendt i løbet af marts 2007 og indsendt til Sundhedsstyrelsen til 
godkendelse. 
 
Kernen i sundhedsaftalerne er sammenhæng og koordination i tværgående 
patientforløb, kommunikation – helst tidstro, elektroniske, klare og 
gennemskuelige arbejdsdelinger og samarbejdsstrukturer, samt opfølgning på 
at aftaler efterleves. De borger- og patientgrupper, der hermed kommer i fokus, 
er svage ældre borgere, borgere med kroniske lidelser, samt borgere med 
komplekse forløb. Sundhedsaftalerne beskriver den grundlæggende 
arbejdsdeling mellem hospital, praksissektor og kommuner samt de aktiviteter 
parterne vil sætte i værk for at udvikle det tværsektorielle samarbejde. 
 
Region Hovedstaden og kommunerne i regionen er enige om, at en formaliseret 
samarbejdsstruktur er nødvendig for at sikre, at sundhedsaftalerne bliver det 
ønskede dynamiske koordinations- og kvalitetsudviklingsværktøj. Det kræver 
samarbejde både på regionalt niveau, på optageområdeniveau og lokalt niveau. 
Der er derfor etableret samarbejdsfora både på det administrative 
ledelsesniveau og på det operationelle niveau. Der er etableret 
samordningsudvalg med udgangspunkt i det enkelte hospital og de kommuner, 
der navnlig benytter hospitalet og med repræsentanter for kommunerne, 
hospitalet og almen praksis. For Københavns Kommune er der etableret et 
særlig koordinerende samordningsudvalg. Parterne er enige om at revurdere 
samarbejdsstrukturen i det omfang hospitalsplanen eller udviklingen i 
kommunerne gør det nødvendigt. 
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Sundhedsaftalerne afspejler, at opgaven er ny for alle parter, og at der udestår 
betydelige udviklingsaktiviteter.  
 
Det er derfor aftalt, at der foretages en generel opfølgning og evaluering af 
sundhedsaftalerne i 1. kvartal 2008. Resultatet af denne opfølgning indgår i en 
samlet drøftelse mellem de 29 kommuner og regionen. Der foretages en 
tilsvarende opfølgning i første kvartal 2009, som grundlag for en generel 
revision af sundhedsaftalerne. 
 
 
16.3 Psykiatrien  
I Region Hovedstaden er psykiatrien etableret som en selvstændig virksomhed, 
hvilket styrker behovet for klarhed om samarbejdet mellem det somatiske og 
psykiatriske behandlingsområde. 
 
Der skal på de enkelte hospitaler eller afdelinger etableres aftaler, der 
understøtter et smidigt samarbejde omkring gensidigt patienttilsyn, når 
psykiatriske lidelser optræder blandt somatisk indlagte patienter eller omvendt. 
 
Dertil kommer en række områder, hvor der er behov for faste 
samarbejdsrelationer fx i forbindelse med etablering af demensteam. Særligt 
samarbejdet omkring patienter med misbrug og patienter med demens skal 
sikres gennem samarbejdsaftaler. Disse aftaler skal eventuelt udarbejdes efter 
en fælles skabelon, men de bør tilpasses det enkelte planlægningsområdes 
forhold.   
 
Sammenhæng mellem det somatiske og psykiatriske område bør ikke alene 
sikres i tilrettelæggelsen af patientforløb men også i initiativer og plantiltag 
inden for forskning, kvalitetsudvikling og uddannelse. På forskningsområdet er 
der berøringsflader mellem de psykiatriske specialer og de somatiske specialer 
inden for fx genetisk forskning, neuroforskning og epidemiologisk forskning. 
På uddannelsesområdet er der ligeledes en række samarbejdsflader, fx indgår 
neurologi i speciallægeuddannelse i psykiatri og omvendt. 
 
På ledelsesniveau sker den overordnede koordination i regi af den udvidede 
direktion, hvor hospitalsdirektører og direktøren for psykiatrivirksomheden 
mødes med regionens koncerndirektion. 
 
 
16.4. Region Sjælland 
Region Hovedstaden har i kraft af den geografiske nærhed et tæt og udstrakt 
samarbejde med Region Sjælland.  
  
Ca. 2/3 af de patienter fra andre regioner, der behandles på hospitalerne 
i Region Hovedstaden kommer fra Region Sjælland. Baggrunden herfor er 
især, at Region Sjælland i dag ikke varetager højt specialiserede funktioner, og 
at disse derfor ydes til borgerne fra Region Sjælland på Region Hovedstadens 
hospitaler. Det gælder inden for specialer, der udelukkende omfatter 
specialiserede funktioner, som fx neurokirurgi og thoraxkirurgi samt 
tilsvarende inden for fx klinisk genetik. Endvidere gælder det, at Region 
Hovedstaden varetager akutforpligtelsen i vagten for Region Sjælland inden for 







Hospitalsplan for Region Hovedstaden 2007 


 


 
105


fx karkirurgi og øjenkirurgi.  
  
I tilknytning til at Region Sjælland hjemtager specialbehandling, som hidtil er 
foregået på hospitaler i Region Hovedstaden, har regionen påtaget sig en række 
uddannelsesmæssige forpligtigelser. Det drejer sig fx om uddannelse af 
radiografer til stråleterapi i Næstved og videreuddannelse af hjertelæger fra 
Roskilde til at varetage akut PCI. 
  
Dertil kommer, at der er et tæt og konstruktivt samarbejde mellem de to 
regioner, når det gælder tilrettelæggelsen og varetagelsen af 
uddannelsesopgaver, samt på forskningsområdet. 
  
Region Hovedstaden vil fortsat indgå i en tæt dialog med Region Sjælland om 
løsningen af fælles opgaver og samarbejde inden for både behandling, 
forskning og uddannelse mv.  
 
 
16.5 Øvrige regioner  
Samarbejdet med andre regioner vedrører primært specialiseret behandling. Det 
drejer sig dels om koordineret indførelse af nye behandlingstilbud, dels om de 
enkelte regioners behov for køb af specialiseret behandling i andre regioner. 
 
Den specialiserede hospitalsbetjening af de øvrige regioner finder især sted på 
Rigshospitalet, hvor 1/3 af hospitalets aktivitet vedrører borgere fra andre 
regioner og udlandet. Rigshospitalet har endvidere særlige forpligtigelser i 
forhold til Grønland og Færøerne.  
 
Dette giver Region Hovedstaden et stort ansvar for, at planlægningen af 
specialfunktioner sker i overensstemmelse med en hensigtsmæssig faglig 
udvikling og rationel drift, som også kommer patienter fra de øvrige regioner 
til gode. Regionen har derfor fokus på at skabe rammerne for et velfungerende 
samarbejde med de øvrige regioner.  
 
Region Hovedstadens borgere bliver henvist til specialbehandling andre steder 
i landet, dels i tilknytning til behandling inden for de relativt få områder, hvor 
regionens egne hospitaler ikke kan tilbyde behandlingen, dels i tilfælde af 
kapacitetsproblemer. Ved eventuelle kapacitetsproblemer anvendes ligeledes 
hospitaler uden for landets grænser. 
 
 
16.6 Udlandet  
Regionen har gennem flere år samarbejdet med hospitalsvæsenet i Region 
Skåne, idet patienter fra regionen er blevet behandlet på hospitaler i Lund og 
Malmø, ligesom patienter fra Skåne i stigende omfang behandles i regionen i 
takt med at flere og flere danskere flytter over sundet. Desuden er der et 
sundhedsberedskabssamarbejde på tværs af Øresundsregionen og fælles 
beredskabsplan for Øresundsbroen.  
 
Der samarbejdes med en række udenlandske hospitaler på bl.a. 
stråleterapiområdet og om eksperimenterende behandling. Det gælder særligt 
klinikker i Tyskland, Norge og Sverige 
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Udover det behandlingsrelaterede samarbejde er der et omfattende samarbejde 
med udlandet på forskningsområdet.  
 
 
16.7 Private behandlingsinstitutioner  
 
Steno Diabetes Center 
Steno Diabetes Center er et privathospital, der ejes af Novo Nordisk A/S. Steno 
Diabetes Center har hidtil varetaget en del af diabetesbehandlingen for 
regionens borgere, og der har været et tæt og godt samarbejde på 
forskningsområdet.  
 
Under hensyn til reorganiseringen af diabetesbehandlingen forventes 
samarbejdet med Steno Diabetes Center at fortsætte med særlig fokus på det 
forskningsmæssige samarbejde, herunder bl.a. samarbejdet med Region Skåne 
om ph.d.-studerende inden for diabetesområdet.  
 
Der skal indgås en nærmere aftale med virkning fra 2008 om det fortsatte 
samarbejde. 
 
KISØ – Kennedy Instituttet og Statens Øjenklinik 
KISØ er et sektorforskningsinstitut under Socialministeriet som varetager  
undersøgelser, forebyggelse, behandling og forskning inden for genetisk 
sygdom og øjensygdom. Regionen har en længere tradition for samarbejde med 
KISØ, som er beliggende i Glostrup.  
 
I forbindelse med universitetsreformen er det besluttet, at KISØ skal knyttes 
tættere til regionens hospitalsvæsen. Dette sker i første omgang ved en 
rammeaftale om samarbejdet mellem KISØ og regionen, der bl.a. medfører, at 
KISØ besvares som en selvstændig enhed, og at KISØ vil indgå i regionens 
hospitalsplanlægning inden for klinisk genetik og øjensygdomme 
(oftalmologi). Rammeaftalen skal efterfølgende udfoldes i delaftaler om 
samarbejdet vedr. laboratoriediagnostik, patientbehandling, forskning og 
undervisning.   
 
Private specialsygehuse 
I henhold til Sundhedsloven yder regionen behandling til regionens borgere ved 
en række private specialsygehuse, hvoraf hovedparten er foreningsejede. Det 
drejer sig bl.a. om hospicer, sclerosecentre, gigtsanatorier og Epilepsihospitalet 
i Dianalund. Specialsygehusene er omfattet af det fri sygehusvalg. 
 
De tilbud specialsygehusene har ydes i vidt omfang ikke i det offentlige 
sundhedsvæsenet, idet der dog har været forskelle i regionsparternes hidtidige 
anvendelse heraf. Et eksempel herpå er sclerosepatienter, der enten er tilbudt 
ophold på Esbønderup Hospital eller på Sclerosecentret i Haslev.  
 
Hospice 
Samarbejdet mellem Region Hovedstaden og hospicer i regionen er reguleret af 
Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om driftsoverenskomster 
mellem regionsråd og selvejende hospicer. Ifølge bekendtgørelsen skal Region 
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Hovedstaden fremover indgå driftsoverenskomst med selvejende hospicer om 
56 sengepladser.  
 
Region Hovedstaden har aktuelt aftaler med tre hospicer med en samlet 
kapacitet på 36 stationære pladser: Arresødal Hospice, Sct. Lukas Hospice og 
Diakonissestiftelsens Hospice. Med henblik på at udvide kapaciteten i regionen 
har Forberedelsesudvalget i december 2006 besluttet at indgå 
driftsoverenskomst om yderligere 20 hospicepladser, der forventes ibrugtaget 
medio 2007 og primo 2008. Ved indgåelse af driftsoverenskomsterne skal 
sikres en høj faglig kvalitet og sammenhæng til den øvrige palliative indsats og 
kapacitet på regionens hospitaler. 
 
 
16.8 Københavns Universitet 
Region Hovedstaden indgår i Københavns Universitetshospital, der er rammen 
omkring det universitetsbaserede samarbejde mellem Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, hospitalerne og 
psykiatrien i Region Hovedstaden samt hospitalerne i Region Sjælland.  
 
Samarbejdet omhandler bl.a. klinisk forskning, forskeruddannelse og klinisk 
uddannelse af medicinstuderende. Der samarbejdes både på strategisk plan med 
fx styrkelse af udvalgte forskningsområder samt sikring af 
forskningsinfrastruktur og med konkrete projekter såsom kliniske 
forskningslektorer, professorplan, publikationsregistrering, teknologioverførsel 
og regler for forskningssamarbejder. 
 
Derudover indgår regionen som en naturlig del af opgaveløsningen i både 
regionale, nationale og internationale fora, der har til formål generelt at styrke 
forskningskompetencen og øge forskningsaktiviteten på hospitalerne og 
psykiatrien i Danmark, herunder specielt i Østdanmark og i Øresundsregionen 
– i og uden for universitetshospitalerne.  
 
Region Hovedstaden og Københavns Universitet er derudover medlemmer af 
Medicon Valley Academy - en netværksorganisation, der på tværs af Øresund 
sikrer samarbejde mellem universiteter, sundhedsvæsenet og biomedicinsk 
industri.   







Hospitalsplan for Region Hovedstaden 2007 


 


 
108 


17. Økonomi  
 
Der skal udarbejdes en energipolitik, hvori det bl.a. skal betones, at der skal 
arbejdes aktivt med at reducere energiforbruget gennem grønne budgetter og 
regnskaber på regionens hospitaler og øvrige virksomheder. 
 


Sundhedspolitiske hensigtserklæringer i Region Hovedstaden 
 
Der blev i forbindelse med budgetaftalen for 2007 tilkendegivet en forventning 
om, at en kommende hospitalsplan kunne udgøre en visionær ramme for de 
budgetændringer, der skal gennemføres fra og med 2008, og at der derfor inden 
vedtagelsen af budget 2008 skulle vedtages en hospitalsplan. Partierne var 
endvidere enige om, at det vil være nødvendigt i de kommende år at afsætte 
betydeligt flere midler på anlægsbudgettet, såfremt en visionær 
hospitalsplanlægning til gavn for borgerne skal kunne gennemføres. 
 
Driftsøkonomiske konsekvenser af hospitalsplanen 
For at kunne imødekomme det store økonomiske pres er det en forudsætning, 
at hospitalsplanen bidrager til optimering af driften og sikrer effektiv udnyttelse 
af de økonomiske ressourcer. Samlingen af funktioner på færre enheder 
vurderes at kunne give administrative og ledelsesmæssige forenklinger, der kan 
frigøre flere ressourcer til klinisk arbejde og indeholde potentialer for 
stordriftsfordele og en ressourcemæssig driftsoptimering. Endvidere vurderes 
det generelt, at den kommende hospitalsstruktur som følge af forbedrede 
interne sammenhænge i opgavevaretagelsen og fokus på bl.a. øget anvendelse 
af ambulant behandling og effektive, planlagte kirurgiske forløb, vil medføre 
muligheder for over de kommende år at sikre en fortsat økonomisk 
effektivisering gennem fx en mere hensigtsmæssig anvendelse af personale og 
fysiske ressourcer (bygninger, apparatur mv.).  
 
Der er som led i udarbejdelsen af hospitalsplanen foretaget et meget groft og 
foreløbigt estimat over de forventede rationaliseringsmuligheder i 
hospitalsplanen. Som hovedelementerne i dette estimat indgår, at der vil ske en 
reduktion i antallet af ledelser ved samlingen af funktioner på færre enheder. 
Der skal i denne sammenhæng dog tages højde for, at ledelserne mange steder 
deltager i det patientrettede arbejde. Endvidere forudsættes, at der ved 
sammenlægning af funktioner og ændringer i akutforpligtelserne vil kunne ske 
en reduktion i antallet af vagtlag. Endelig forudsættes det, at der kan opnås 
generelle stordriftsfordele, samt at der vil være driftsbesparelser ved 
nedlæggelsen af funktioner på hele matrikler. Omvendt er der i estimatet ikke 
taget højde for, at der på nogle områder sker en udvidelse i antal af funktioner 
(fx inden for onkologi, dialyse og palliativ behandling) eller etableres nye 
tværgående funktioner (fx på demensområdet).  
 
Det økonomiske estimat er endvidere kun baseret på de ændringer, som er 
indeholdt i hospitalsplanen, og tager ikke højde for de generelle behov for 
kapacitetsændringer som følger af nye behandlingsmuligheder, den 
demografiske udvikling og indførelsen af nye ventetidsgarantier, regler om 
udvidet frit valg mv. Ligeledes er der ikke i estimatet fortaget vurderinger af de 
driftsøkonomiske konsekvenser af nye initiativer vedrørende fx personale- og 
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kvalitetsområdet mv.  
 
Samlet set er det estimeret, at hospitalsplanen, når alle forslag er gennemført, 
kan medføre rationaliseringsmuligheder på mellem 250-300 mio. kr. pr. år.  
 
De store omlægninger, som indgår i planen, vil blive planlagt og forudsættes 
gennemført således, at de i mindst muligt omfang påvirker aktiviteten. Det må 
dog forventes, at de relativt store omlægninger i perioder vil få konsekvenser 
for aktiviteten, og at omlægningerne derfor vil have negative økonomiske 
konsekvenser i forhold til den aktivitetsbaserede finansiering af regionens 
sundhedsydelser.  
 
Anlægsøkonomiske konsekvenser af hospitalsplanen 
Hospitalsplanen indebærer en større koncentration af opgaverne på især 
Rigshospitalet og de fire områdehospitaler, som vil nødvendiggøre store 
tilpasninger og udbygninger på disse fem matrikler.  
 
For at Rigshospitalet kan bevare og styrke sin særstilling som landets førende 
hospital skal hospitalet have de nødvendige fysiske rammer samt muligheder 
for udvidelse til nye fremtidige opgaver. Samlingen af tand-, mund- og 
kæbekirurgi samt Rigshospitalets hovedfunktion for planlægningsområde Byen 
i forhold til pædiatri og fødsler og hospitalsplanens øvrige ændringer 
nødvendiggør nybyggeri af en Nordfløj og en række renoveringer på 
Rigshospitalet.  
 
På Hillerød Hospital gennemføres et større nybyggeri på matriklen, der sikrer 
en større kapacitet samtidig med en stærkt tiltrængt modernisering af især 
skadestue/modtagelse, operationsgang og laboratoriefaciliteter samt forbedrede 
adgangs- og parkeringsfaciliteter.  
 
På Herlev Hospital vurderes det nødvendigt at iværksætte et større 
anlægsprojekt med etableringen af et nyt, fritliggende kvinde-barn hospital, en 
kontorbygning, patienthotel, udvidelse af servicebygning samt en større 
omdisponering mellem sengetårn og behandlingsbygning og etablering af 
fælles akutmodtagelse.  
 
På Hvidovre Hospital er der behov for bygning af en 5. sengebygning samt 
ombygninger. Dette muliggør tilpasninger af akutmodtagelse og 
operationsfaciliteter, samt intensiv kapacitet - ud over interne omflytninger af 
sengeafsnit.  
 
På Bispebjerg Hospital vil der være behov for nybyggeri, der muliggør en 
samling af hospitalets akutmodtagelse, operationsfaciliteter, herunder 
opvågning og intensivafsnit samt bedre fysiske rammer for de indlagte 
patienter. 
 
Grundet størrelsen af planlægningsområde Syd og befolkningsudviklingen på 
Vestamager indgår det endvidere i planen, at regionen skaber mulighed for, at 
der kan bygges et nyt hospital på Amager fx gennem option på en grund i 
Ørestaden til et evt. fremtidigt større hospitalsbyggeri. 
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Hospitalsplanen indeholder en lang række samlinger eller flytninger af 
funktioner. I den forbindelse er der foreløbig foretaget et groft økonomisk 
estimat for et investeringsprogram, der knytter sig til de fremtidige ændringer 
og de ombygninger, der vil skulle gennemføres til indpasning af funktioner i ny 
fysisk placering, samt de eventuelle andre flytninger, der vil skulle 
gennemføres, for at den pågældende indplacering kan ske. Estimatet indeholder 
ligeledes en nødvendig opdatering af den direkte berørte bygningsmasse til 
nutidig standard.  
  
Ud over de anlægsudgifter, der følger direkte af de fremtidige ændringer, er der 
på en række områder et opsparet renoveringsbehov, der er forskelligt fra 
matrikel til matrikel. Herunder er der behov for standardmæssige opdateringer, 
som det vil være hensigtsmæssigt at søge gennemført i forbindelse med de 
anlægsaktiviteter, der følger af de planlagte flytninger. En række opdateringer 
af de tekniske anlæg (ventilation, energistyring, isolering, etc.) vil have positive 
energiøkonomiske konsekvenser og medvirke til en energimæssig mere 
bæredygtig hospitalsaktivitet. 
 
Endelig vil der i nogen udstrækning følge anlægsudgifter af den 
kapacitetstilpasning, som sker med ændringerne i hospitalernes optageområder. 
Dette gælder ikke mindst inden for akutbetjeningen og det kirurgiske område, 
hvor der sker den største samling af funktioner.  
 
Samlet set er det estimeret, at alle hospitalsplanens ændringer vil medføre 
anlægsudgifter på ca. 13 mia. kr. Heraf er ca. 2/3 direkte knyttet til de 
omlægninger, der følger af planen, mens ca. 1/3 er knyttet til nødvendige og til 
dels planlagte renoveringer, som må forudsættes gennemført under alle 
omstændigheder.  
 
Hospitalsplanen indebærer endvidere, at funktionerne på matriklerne i 
Hornbæk (Klinik for Rygmarvsskadede, under Rigshospitalet) og Esbønderup 
ophører. Dette åbner mulighed for, at de to matrikler frasælges. En salgssum vil 
afhænge af, til hvilken anvendelse bygningerne sælges og på hvilke vilkår. Den 
offentlige ejendomsvurdering af de to matrikler er på henholdsvis 21,8 mio. kr. 
for Hornbæk og 81,0 mio. kr. for Esbønderup.  
 
Hospitalsplanen vil have konsekvenser for det apparaturbehov, der vil være på 
de enkelte hospitaler, idet samlingen af funktioner på områdehospitalerne vil 
medføre et udvidet apparaturbehov på disse hospitaler, bl.a. inden for det 
billeddiagnostiske område. Visse apparaturer vil kunne flyttes sammen med 
samlingen af funktionerne, men en række apparaturer vil på grund af alder eller 
funktionalitet være nødvendig at nyanskaffe. Det skønnes, at det heraf afledte 
investeringsbehov vil være ca. 1 mia. kr. over en årrække, hvilket er indeholdt i 
de ca. 13 mia. kr. 
 
Hospitalsplanens gennemførelse 
Gennemførelsen af hospitalsplanen skal ske så hurtigt det er muligt af hensyn 
til at opnå den tilstræbte kvalitet i behandlingen af patienterne og af hensyn til 
de mange medarbejdere på hospitalerne, der vil blive berørt af 
strukturændringerne.  
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Flere af de ændringer, som hospitalsplanen lægger op til, nødvendiggør 
imidlertid som skitseret større ombygninger og tilpasninger af den 
bygningsmæssige kapacitet. Endvidere vil flytning af afdelinger ofte hænge 
sammen, da udflytning af én afdeling ofte skal give plads til indflytning af en 
anden. Hospitalsplanen er således en større helhed med en række indre 
sammenhænge, som gør at den ikke kan gennemføres på én gang, men må 
gennemføres i flere faser over ca. 5 år. Hovedparten af hospitalsplanen 
forventes at kunne gennemføres i perioden 2007-2012. 
 
Der udarbejdes en overordnet planlægning af hvornår, og i hvilken rækkefølge 
de enkelte elementer i planen kan og skal gennemføres. Planen skal realiseres 
så hurtigt som muligt. Planens realisering er afhængig af, at regering og 
folketing tilfører nye økonomiske midler hertil. Regionen vil udarbejde 
prioriterede handlingsplaner, der tager det størst mulige hensyn til, at 
patienterne også her og nu har behandlingsbehov, som Region Hovedstaden 
skal løse. Ved økonomiforhandlingerne mellem regeringen og regionerne er det 
nødvendigt at afsætte tilstrækkelige midler til bl.a. renoveringer, nybyggeri og 
apparatur, ikke blot i et 5-årigt forløb, men også i årene herefter. 
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Bilag 1. Hensigtserklæringerne 
 
Region Hovedstaden er med godt 1,6 mio. indbyggere landets største. Region 
Hovedstaden skal have landets bedste sundhedsvæsen med et stærkt, 
offentligt sygehusvæsen, der sammen med praksissektoren bl.a. arbejder på 
at fremme sundhed for alle i regionen og arbejder på at mindske den sociale 
ulighed i sundheden. Borgerne skal tilbydes fri, lige og gratis adgang til 
forebyggelse, udredning, behandling og pleje på et højt fagligt kvalitets- og 
serviceniveau. Sundhedsvæsenet skal samtidig være præget af en effektiv 
ressourceudnyttelse. 
 
Ønsket er at skabe et sammenhængende, velfungerende sundhedssystem, der 
virker for alle borgere, og som kan måle sig med det bedste i verden. 
Patienter og pårørende skal opleve, at de bliver velinformeret og 
medinddraget i alle beslutninger, der vedrører behandlingen, og der skal 
laves en brugerpolitik, der fastlægger retningslinjer for kommunikation og 
medindflydelse. 
 
Når der tales om behandling forstås dette bredt og omfatter forebyggelse, 
udredning, undersøgelse, behandling, pleje, rehabilitering og palliation. 
 
Planen for og tilrettelæggelsen af de somatiske hospitalers virke er et vigtigt 
redskab til at nå dette ønske. I Region Hovedstaden vil der parallelt med 
udarbejdelsen af en hospitalsplan blive udarbejdet en særlig plan for det 
psykiatriske område. Sammenhængen mellem de to områder skal fremgå af 
begge planer.  
 
De driftsøkonomiske rammer for sundhedssektoren er ganske stramme. Der 
er så meget man kan, og patienterne vil gerne have det hele. Hurtigt, effektivt 
og til tiden. 
 
I planerne må indgå overvejelser om, hvordan man bedst lever op til dette 
krav, så man får mest muligt for pengene. Derfor må der bl.a. indgå 
overvejelser om etablering af elektive funktioner og stordriftsfordele i 
planlægningen. Imidlertid findes der også stordriftsulemper, og der kan være 
fordele i at have mindre afdelinger, der kan sammenlignes. I nogle tilfælde 
kan højt specialiserede mindre afdelinger komme på tale. 
 
Behandlingskvaliteten skal være i top og varetages så tæt på borgerne som 
muligt. Og den skal udføres i et tæt samarbejde med de praktiserende læger 
og kommunerne i Region Hovedstaden, så der skabes sammenhæng i 
patientforløbene. Herudover skal behovet for præhospital behandling tænkes 
ind i planerne. 
  
Udover at være patienternes foretrukne valg skal hospitalerne i Region 
Hovedstaden også være attraktive arbejdspladser og dermed medarbejdernes 
foretrukne valg. Hospitalerne i regionen skal derfor bl.a. sikre uddannelse, 
udvikling og forskning af høj kvalitet både med hensyn til behandling, pleje 
og forebyggelse. Der skal være et tæt samarbejde mellem regionens 
højteknologiske universitetshospitaler, universitetet og erhvervslivet om 
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udviklingen af nye behandlingsformer, lægemidler og apparatur, når dette er 
relevant for patienterne. 
 
På denne baggrund er partierne i forberedelsesudvalget enige om, at 
planlægningen i sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden må følge disse 
overordnede grundprincipper: 
 
1. Patienterne ønsker og har krav på behandling af høj kvalitet baseret på 
højeste opnåelige videnskabelige evidens, uanset behandlingssted og 
specialiseringsniveau.  Kvaliteten skal dokumenteres. Fra den højst 
specialiserede behandling til den basale, almindelige undersøgelse skal 
Region Hovedstaden sikre det faglige grundlag for en konstant, høj kvalitet. 
Uanset om man bor i byen eller på landet skal der altid være den rette hjælp 
at hente.  
 
Den behandling, der er brug for, skal kunne gives i tide og i et tæt 
samarbejde med praksislæger, det præhospitale beredskab (vagtlæger, 
ambulancer, mv.) og kommuner, hvor der er behov herfor. Dette vil komme 
til udtryk i planlægningen vedr. det akutte beredskab, praksisplaner og 
sundhedsaftaler. Behandlingen bør kunne foregå så tæt på borgeren som 
muligt. Især for de mange kroniske patienter, hvoraf mange er ældre, vil dette 
have stor betydning. Der skal udarbejdes en egentlig plan for behandling mv. 
af den ældre medicinske patient. 
 
Specialeplanlægningen skal være udtryk for, at der ikke gås på kompromis 
med kvalitetskrav. 
 
Det midlertidige underudvalg vedrørende sygehusstruktur i 
hovedstadsregionen forventes at komme med en udredning for: 
 


! hvilke befolkningsunderlag der henholdsvis mindst skal være og 
optimalt skal være for en bæredygtig og fremtidssikret afdeling inden 
for alle lægelige specialer og relevante fagområder,  


 
! sundhedsfaglige sammenhænge mellem de enkelte specialer, der 


enten forudsætter eller taler for samme geografiske placering af 
specialerne - og som der bør tages højde for i den regionale 
specialeplanlægning. 


 
Dette materiale, og konklusionerne på den debat udredningen medfører, skal 
indgå i den videre hospitalsplanlægning. Der udarbejdes en tidsplan for det 
videre arbejde. I forlængelse af Regionsrådets vedtagelse af hospitalsplanen 
udarbejdes en plan for de nødvendige investeringer. 
 
2. Behandlingen i Region Hovedstaden skal udføres så tæt på borgerne, som 
det ud fra en samlet vurdering er hensigtsmæssigt. Behandling, der indføres 
på specialiserede afdelinger, skal udbredes i hospitalsvæsenet, når rutine og 
andre faglige forudsætninger er til stede. Der skal laves aftaler om 
arbejdsdelingen mellem Region Hovedstadens hospitaler, som giver 
mulighed for så bredt et lokalt hospitalstilbud som muligt – uden at der 
slækkes på de faglige krav og forventninger. 
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3. Hospitalerne i Region Hovedstaden skal sammen med det øvrige 
sundhedsvæsen være bedre til at arbejde med sundhedsfremme og 
forebyggelse. Sundhed og sygdom er skævt fordelt. Alt for mange dør for 
tidligt eller får et dårligt liv på grund af sygdomme, der kan forebygges. At 
rette op på problemerne kræver en omfattende indsats. Der skal udarbejdes 
en forebyggelsespolitik for Region Hovedstaden, hvori indgår, at 
forebyggelsesarbejdet i Region Hovedstaden skal være til gavn og glæde for 
alle og medvirke til at skabe større lighed i sundhed.  
 
Med baggrund i sundhedsprofiler skal en målrettet forebyggende indsats 
tilrettelægges i samarbejde mellem praksislæger, kommuner og hospitalerne. 
Der skal følges op med en forskningspolitisk indsats, der skal indgå som en 
del af en kommende samlet forskningspolitik for regionen. En fælles 
forebyggelsesstrategi skal udvikles, bl.a. gennem en række forsøg og 
projekter. Hospitalsplanen skal tilrettelægges med dette for øje. 
Faggrupperne skal sikres relevant uddannelse inden for området. 
 
God mad og ernæring skal i fokus. Maden skal ses som en integreret del af 
behandlingen på hospitalerne, hvor der sikres en velsmagende og nærende 
mad til patienterne. Der skal udarbejdes en egentlig kost- og ernæringspolitik 
for regionen. Der skal i særlig grad fokuseres på de ernæringstruede grupper. 
  
4. Akut behandling skal kunne leveres med den samme høje kvalitet døgnet 
rundt - året rundt. Borgerne skal have en let adgang til en kompetent 
døgndækket akutbetjening og relevant præhospital behandling. Det akutte 
beredskab skal være enstrenget. Det betyder, at overvejelser om 
sammenlægning af skadestuer og lægevagt skal indtænkes.  
 
Alle, der kommer til skade eller bliver syge, skal kunne forvente en hurtig og 
kvalificeret vej til den rette hjælp. En ny opbygning af akutsystemerne er 
nødvendig, og hospitalsplanen skal rumme forslag til, hvordan der bliver 
mulighed for højkvalificeret hjælp i rimelig nærhed. 
 
5. Kvalitet, patientsikkerhed og patienttilfredshed skal være i top. Ca. ti pct. 
af de patienter, der udskrives fra hospitalerne, har været udsat for en skade 
som følge af en utilsigtet hændelse, fx infektion pga. manglende hygiejne. 
Der skal udarbejdes en kvalitetspolitik for regionen, hvor arbejdet med 
patienttilfredshed, patientsikkerhed og hygiejne er vigtige elementer. 
 
6. Der skal være sammenhæng i de enkelte patientforløb, og på hospitalerne i 
Region Hovedstaden skal man som patient ved første kontakt til hospitalet 
tildeles en sundhedsfaglig kontaktperson, som skal sørge for at vejlede og 
informere patienten gennem behandlingsforløbet og medvirke til at sikre, at 
forløbet opleves som en helhed. 
 
For patienterne er det af afgørende betydning, at der er sammenhæng i hjælp 
og behandling, og at der er åbenhed overfor nye dokumenterede metoder. Det 
er derfor helt nødvendigt, at der er et godt og stabilt samarbejde mellem 
hospitalerne, de praktiserende læger og kommunerne. Uden at trække på 
samme hammel er det ikke muligt at skabe et bedre og længere liv for alle i 
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hovedstadsregionen.  
 
7. Høj kvalitet i behandlingen kræver stærke faglige miljøer med forskning, 
udvikling og uddannelse. At følge med i og medvirke til at forbedre 
behandlingsformer, apparatur og hjælpemidler vil kunne forstærkes af et 
samarbejde med universiteter og erhvervsliv. Hospitalsplanen skal lægge op 
hertil, og der skal udarbejdes en særlig politik for regionens samarbejde med 
virksomheder og institutioner omkring forskning, erhverv og uddannelse.  
 
Rigshospitalet skal fortsat være landets spydspids. De øvrige hospitaler er 
som en del af hovedstadsregionens universitetshospitaler også bærere af 
miljøer og centre for den samlede forskningsindsats. Der skal nedsættes et 
særligt forskningsråd i regionen og udarbejdes en samlet regional 
forskningspolitik, hvori det betones, at Region Hovedstaden skal fastholde og 
styrke sin position som Danmarks markant største 
universitetshospitalsvæsen, samt at hospitalerne også fremover skal spille en 
rolle internationalt på en række af de højt specialiserede spydspidsområder. 
Det forudsætter et samarbejde om de højt specialiserede områder - både over 
Storebælt og over landegrænser samt med Københavns Universitet.   
 
8. Hovedstadsregionen råder over en meget differentieret bygningsmasse, og 
hospitalerne vil derfor ikke være ens, men for borgerne skal der ikke være 
forskel i kvaliteten. Hospitalerne skal arbejde sammen, så de udgør et 
tilfredsstillende tilbud til alle borgere i Region Hovedstaden. Der vil derfor 
på en lang række områder efterfølgende skulle vedtages tværgående planer 
og politikker – ud over de allerede nævnte. Bl.a. skal der udarbejdes en 
energipolitik, hvori det bl.a. skal betones, at der skal arbejdes aktivt med at 
reducere energiforbruget gennem grønne budgetter og regnskaber på 
regionens hospitaler og øvrige virksomheder.  
 
9. Der stilles store krav til ledelse og medarbejdere på Region Hovedstadens 
hospitaler. Regionens økonomiske grundlag har som forudsætning fortsatte 
produktivitetsforbedringer, kortere liggetider, dagkirurgi og stadig flere 
patienter. Derfor er det nødvendigt at sætte fokus på og arbejde aktivt med at 
sikre et godt arbejdsmiljø, ligesom det er nødvendigt, at ledere og 
medarbejdere er veluddannede, har de rette kompetencer og er i stand til at 
omstille sig.  
 
Omstilling kræver mere end blot tilførsel af flere penge. Det kræver 
omorganisering af arbejdet, opgaveglidning mellem faggrupper, større frihed 
til hospitalerne og en fortsat stor opmærksomhed fra hospitalsledelserne på 
personaleudvikling og -pleje. Der skal i Region Hovedstaden udarbejdes en 
overordnet personalepolitik samt en arbejdsmiljøpolitik, som efter dialog 
mellem Regionsrådet, ledelse og medarbejdere skal vedtages af 
Regionsrådet.  
 
10. At lave en sundhedsplan for Region Hovedstaden er at samle, vurdere og 
prioritere mellem mange forskellige hensyn – med andre ord: Det muliges 
kunst.  
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Forberedelsesudvalget har med dette papir angivet, hvor det vil hen, hvilke 
mål der skal nås, hvilke hensyn der skal tages – som en del af styringen med 
arbejdet.  
 
 


Vedtaget af forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden  
den 14. november 2006 
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Bilag 2. Befolkningsunderlag 
 
Som led i arbejdet med hospitalsplanlægningen i Region Hovedstaden fik 
udvalget vedr. sygehusstruktur et udvidet kommissorium, godkendt af 
Forberedelsesudvalget den 26. september 2006.  
 
Forberedelsesudvalget besluttede, at sygehusstrukturudvalget i december 2006 
skulle forelægge en analyse af befolkningsunderlaget for og sammenhængen 
mellem specialerne.  
 
På fire udvalgsmøder i november 2006 har udvalget drøftet de sundhedsfaglige 
råds rådgivning omkring befolkningsunderlag og sammenhæng mellem 
specialerne til brug for den samlede analyse.  
 
Sygehusstrukturudvalgets arbejde har taget afsæt i målsætningen om at sikre en 
høj kvalitet i behandlingen (omfattende forebyggelse, diagnostik, behandling, 
pleje, rehabilitering og palliation) og et sammenhængende patientforløb. 
 
Udvalget har understreget, at anbefalingerne vedrørende befolkningsunderlag 
ikke gælder for Bornholm, idet der på grund af øens beliggenhed skal findes 
særlige løsninger for denne del af regionens hospitalsvæsen.  
 
Udvalget har sammenfattende konkluderet: 
 


! Det generelle billede, der tegner sig ud fra de faglige tilbagemeldinger 
og udvalgets drøftelser, peger på et klart behov for at samle specialer 
på færre enheder af hensyn til den faglige kvalitet i behandlingen. En 
samling af specialer giver endvidere et bedre grundlag for forskning og 
udvikling og kan bidrage til at skabe et attraktivt og dynamisk 
arbejdsmiljø for regionens medarbejdere og dermed styrke såvel 
rekruttering som fastholdelse.  


 
! En samling af specialer på færre enheder vurderes ligeledes at kunne 


give administrative og ledelsesmæssige forenklinger, der vil kunne 
frigøre flere ressourcer til klinisk arbejde og indeholde visse potentialer 
for stordriftsfordele og en ressourcemæssig driftsoptimering. 


 
! I forhold til akutmodtagelser, der kan håndtere såvel akutte medicinske 


som kirurgiske patienter, vurderes et optimalt befolkningsunderlag at 
være omkring 300.000-350.000. Samtidig har de store kirurgiske 
specialer (mave-tarm kirurgi og ortopædkirurgi) vurderet, at et optimalt 
befolkningsunderlag vil være mellem 300.000 og 400.000. En ny 
opbygning af akutsystemerne er nødvendig, og hospitalsplanen skal 
indeholde forslag til, hvordan der bliver mulighed for højkvalificeret 
hjælp i rimelig nærhed. Udvalgets analyse udgør således et af 
bidragene til det videre arbejde. Der skal senere ske en nærmere 
drøftelse af området. 


 
! For de intern medicinske specialer er det generelt vurderet, at der for at 


sikre en fagligt og kvalitetsmæssigt bæredygtig funktion bør være et 
befolkningsunderlag på optimalt omkring de 350.000 - 400.000, idet 
kardiologerne og geriaterne dog umiddelbart peger på et mindre tal, 
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men samtidig vurderer de det muligt at have funktioner med dette 
grundlag. Som begrundelse for et mindre befolkningsunderlag peger 
det sundhedsfaglige råd for geriatri på nærhed og samarbejdsrelationer 
til kommunerne. 


 
! En række specialer, bl.a. gynækologi og obstetrik, pædiatri og 


neurologi, vurderer et optimalt befolkningsunderlag svarende til fire 
afdelinger med hovedfunktion. 


 
! Samlet peger specialernes anbefalinger og udvalgets drøftelser i retning 


af en vision for regionens hospitalsplanlægning, der baserer sig på fire 
planlægningsområder til varetagelse af hovedfunktioner. (Med 
planlægningsområde forstås et geografisk område, hvor et eller flere 
hospitaler tilsammen kan varetage en række definerede funktioner). 


 
! Udover de nævnte store specialer er der en række specialer, hvor det 


vurderes optimalt, at specialet på hovedfunktionsniveau kun varetages 
på to eller ét sted i regionen. Det samme gælder i forhold til 
specialfunktionerne, der typisk kun bør varetages ét til to steder i 
regionen afhængigt af antallet af patienter på det pågældende område. 


 
! Inden for flere specialer peges på muligheden for at etablere satellit- og 


udefunktioner. 
 


! En samling af specialer på færre enheder vil samtidig medføre en 
række nye udfordringer: 


 
o En samling vil stille store krav til en grundig faglig visitation 


og til et velfungerende præhospitalt beredskab. 
 


o En samling vil kræve væsentlige anlægsinvesteringer over en 
længere årrække.  


 
o En samling forudsætter afklaring omkring visse 


uddannelsesfunktioner, der i dag forudsætter et forløb over 
flere afdelinger (speciallæger). 


 
o En samling af specialer vil betyde, at borgerne vil få længere 


til visse behandlinger, men det vurderes, at de geografiske 
afstande i regionen er så korte, at kvalitet bør gå frem for 
nærhed. 


 
En skematisk oversigt over de sundhedsfaglige råds anbefalinger til det 
minimale og optimale befolkningsunderlag er gengivet nedenfor. 
 
Forberedelsesudvalget tilsluttede sig den 12. december 2006 underudvalgets 
betragtninger og anbefalinger. 
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Befolkningsunderlag for specialerne 
SPECIALE/OMRÅDE: Minimalt Optimalt 
Akutbehandling  
Medicinsk eller kirurgisk skadestue/akutmodtagelse 200.000 300.000
Traumecenter niveau 1 1.600.000 1.600.000
Intern medicin 
Intern medicin: Endokrinologi  300.000 400-500.000
Intern medicin: Gastroenterologi 250.000 350-400.000
Intern medicin: Kardiologi 175-200.000 250.000
Intern medicin: Lungesygdomme 250.000 300-350.000
Intern medicin: Infektionsmedicin 250.000 400.000
Intern medicin: Geriatri 100-150.000 200.000
Intern medicin: Reumatologi 150.000 325.000
Intern medicin: Nefrologi 350.000 350-650.000
Intern medicin: Hæmatologi 250.000 400-500.000
Kirurgi 
Kirurgi (gastroenterologisk kirurgi) 250.000 300-400.000
Karkirurgi 600.000 1.700.000
Plastikkirurgi 500-1.000.000 1.000.000
Thoraxkirurgi 1.600.000 2.400.000
Urologi 350.000 350-1.600.000
Mammakirurgi 250-350.000 500-800.000
Børnekirurgi 1.600.000 1.600.000
Ortopædisk kirurgi 200.000 300-375.000
Andre kliniske specialer/områder 
Gynækologi og obstetrik 350.000 400-500.000
Pædiatri 100.000 (børn) 150.000 (børn)
Klinisk onkologi 
Neurologi 300.000 400.000
Neurokirurgi - 1.600-2.500.000
Tand- mund- og kæbekirurgi  200-500.000 500-800.000
Oto-rhino-laryngologi 500-800.000 800-1.600.000
Oftalmologi 500-600.000 900.000
Dermatologi- venerologi - 1.600.000
Arbejds- og miljømedicin 800.000 1.600.000
Palliativ behandling -
Demens  250.000 300-350.000
Tværgående 
Anæstesiologi (inkl. intensiv)  -  -
Patologisk anatomi og cytologi  300.000 400-600.000
Diagnostisk radiologi  -  -
Klinisk biokemi  -  -
Klinisk mikrobiologi 300.000 400-600.000
Klinisk farmakologi 200.000 500-800.000
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin - -
Klinisk genetik  -  -
Klinisk immunologi - -
 







Hospitalsplan for Region Hovedstaden 2007 


 


 
121


Bilag 3. Beskrivelse af specialerne 
 
I det følgende beskrives den hidtidige og fremtidige opgavefordeling for hvert 
af de lægelige specialer samt enkelte tværgående områder. Beskrivelserne 
fokuserer især på opgavefordelingen på hovedfunktionsniveau, men dækker i 
visse tilfælde også opgavefordelingen for så vidt angår specialfunktioner. Der 
fokuseres endvidere på opgavefordelingen i og mellem hvert af de fire 
planlægningsområder, samt Rigshospitalet.  
 
Den fremtidige samling af specialerne på færre matrikler nødvendiggør i nogen 
udstrækning etablering af tilsyns- og udefunktioner. Behovet herfor er 
beskrevet for en række specialer, men skal for andre vurderes nærmere.  
 
På grund af Bornholms særlige geografiske og organisatoriske placering er 
funktionerne på Bornholms Hospital generelt ikke medtaget i nedenstående 
beskrivelse af, hvor funktionerne varetages. Funktionerne på Bornholms 
Hospital er i stedet beskrevet samlet i bilag 5.  
 
For hvert speciale omfatter beskrivelsen: 
 


! Hvad specialet omfatter 
! Nuværende struktur (og evt. normerede senge) 
! Udviklingstendenser  
! Sammenhæng til andre specialer (på hovedfunktionsniveau)  
! Fremtidig struktur  
! Evt. særlige bemærkninger 


 
 
3.1. Kirurgiske specialer 
De kirurgiske specialer dækker alle former for operative indgreb og omfatter: 
Kirurgi (mave-tarm kirurgi), børnekirurgi, ortopædisk kirurgi, urologi, 
thoraxkirurgi, karkirurgi, plastikkirurgi og mammakirurgi. 
 
 
Kirurgi (mave-tarm kirurgi) 
Specialet omfatter forebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af 
sygdomme i spiserøret, mave-tarmkanalen, lever og bugspytkirtel og disses 
udførselsgange samt milten. Hertil kommer sygdomme i bugvæg og bughinde. 
 
Nuværende struktur 
Der er kirurgisk funktion på ni matrikler i regionen: 
  


! Amager Hospital med 38 senge 
! Bispebjerg Hospital med 70 senge  
! Hvidovre Hospital med 81 senge (herunder også gastromedicin og 5-


døgnssenge) 
! Glostrup Hospital med 40 senge  
! Herlev Hospital med 56 senge  
! Gentofte Hospital med 56 senge (heraf otte 5-døgnssenge) 
! Hillerød Hospital med 43 senge  
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! Helsingør Hospital med 58 senge  
! Rigshospitalet med 50 senge  


 
Der udføres specialfunktioner på Rigshospitalet, Hvidovre Hospital, Gentofte 
Hospital, Herlev Hospital og Glostrup Hospital. 
 
Udviklingstendenser 
Befolkningsudviklingen med stadig flere ældre betyder, at der må forventes en 
fortsat stigning i antallet af patienter med kræft. Udover behandling med 
helbredende sigt udføres i stigende omfang lindrende behandling.  
 
Sammenhæng til andre specialer 
Kirurgien har på hovedfunktionsniveau behov for døgnfunktion inden for 
følgende specialer på samme matrikel: Kardiologi, anæstesiologi (inkl. 
intensiv), interventionel radiologi og billeddiagnostik, klinisk biokemi samt 
patologi. Herudover har specialet et nært samarbejde med medicinsk 
gastroenterologi, da begge specialer er involveret i mange patientforløb. 
Specialfunktionen kræver yderligere samarbejdspartnere afhængigt af hvilken 
specialfunktion, der er tale om. 
 
Fremtidig struktur 
Der skal være fire akutte afdelinger i regionen på hovedfunktionsniveau samt 
én afdeling, der udelukkende er på specialfunktionsniveau. De akutte 
afdelinger varetager ligeledes elektiv kirurgi. 
  


! Hillerød Hospital varetager specialet for planlægningsområde Nord  
! Herlev Hospital varetager specialet for planlægningsområde Midt 
! Hvidovre Hospital varetager specialet for planlægningsområde Syd  
! Bispebjerg Hospital varetager specialet for planlægningsområde Byen 
! Rigshospitalet varetager kun specialfunktioner 


 
Flere specialfunktioner bør kun varetages på én matrikel i regionen, men alle 
specialfunktioner vil ikke alene kunne varetages på Rigshospitalet. 
 
Den fremtidige struktur medfører, at akutfunktionerne samles på ovenstående 
hospitaler og dermed flyttes fra Gentofte Hospital og Glostrup Hospital, mens 
den samlede funktion (akut og elektiv) flyttes fra Helsingør Hospital og 
Amager Hospital. Der varetages elektive kirurgiske funktioner på: 
 


! Glostrup Hospital, hvor funktionen på lægesiden knyttes til Hvidovre 
Hospital 


! Gentofte Hospital, hvor funktionen på lægesiden knyttes til Herlev 
Hospital 


 
De akutte afdelinger vil også varetage elektiv kirurgi. De elektive funktioner på 
nærhospitalerne varetages som del af elektive kirurgiske centre. 
 
Særlige bemærkninger 
De kirurgiske sygdomme er ofte karakteriseret ved enkeltstående indlæggelser 
og sygdomsperioder. Cirka 90 pct. af den kirurgiske behandling er på 
hovedfunktionsniveau. Cirka 80 pct. af de kirurgiske patienter indlægges akut, 
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oftest med en uspecifik diagnose, og 10-20 pct. opereres inden for 24 timer.  
 
 
Børnekirurgi og kirurgi på børn 
Børnekirurgi er ikke et selvstændigt speciale, men et højt specialiseret 
fagområde under kirurgi (og urologi). Børnekirurgi omfatter udredning, 
behandling og kontrol af børn med medfødte eller erhvervede sygdomme og 
skader i spiserør, mavetarmkanal, lever, galdeveje, bugspytkirtel, urinveje og 
kønsorganer, ved hvilke operative indgreb kan blive et væsentligt led i 
behandlingen. Der er tale om den specielle børnekirurgi, der udelukkende 
varetages på hospitaler med specialfunktion. 
 
 
Den specialiserede børnekirurgi varetages i Østdanmark alene på 
Rigshospitalet. Almindelige og hyppige operative indgreb på børn foretages 
generelt af de kirurgiske afdelinger. 
 
Udviklingstendenser 
Den demografiske udvikling i Region Hovedstaden indikerer faldende aktivitet 
i børnekirurgien. 
 
Sammenhæng til andre specialer 
For at kunne varetage specialets hovedfunktioner er følgende specialer som 
døgnfunktion nødvendige på samme matrikel: Pædiatri, kardiologi, anæstesi og 
intensiv funktion, interventionel radiologi og billeddiagnostik, patologi samt 
klinisk biokemi. 
 
For at kunne varetage de børnekirurgiske specialfunktioner er det endvidere 
nødvendigt med døgnfunktion inden for nefrologi, thoraxkirurgi, urologi, 
obstetrik og børneanæstesi. 
 
Fremtidig struktur 
Børnekirurgi på specialfunktionsniveau (dvs. behandling af medfødte 
misdannelser) vil fortsat skulle varetages på Rigshospitalet.  
 
Kirurgi på børn < 2 år vil ligeledes varetages på Rigshospitalet eller af 
børneanæstesiologisk team med kompetence til børn < 2 år. Kirurgi på børn > 2 
år på hovedfunktionsniveau kan kun varetages på andre hospitaler end 
Rigshospitalet, såfremt der sikres særlig børneanæstesiologisk samt pædiatrisk 
kompetence. 
 
Særlige bemærkninger 
Hovedfunktionsniveauet inden for kirurgi på børn omfatter især brok og 
blindtarmsbetændelse. Børn opereres også i andre kirurgiske specialer. 
 
 
Ortopædkirurgi (knoglesygdomme) 
Ortopædkirurgi er et stort grundspeciale, hvor der inden for specialet har 
udviklet sig en række ekspertområder. Specialet omfatter forebyggelse, 
undersøgelse og behandling af medfødte og erhvervede sygdomme i 
bevægeapparatet, såvel af traumatisk som af ikke-traumatisk art, hvor operative 
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indgreb eller bandagering er et væsentligt led. Rehabilitering er en væsentlig 
del af ortopædkirurgi. 
 
Nuværende struktur 
Der er aktuelt akut ortopædkirurgisk funktion på ti matrikler i regionen. De 
akutte ortopædkirurgiske funktioner fordeler sig således: 
  


! Amager Hospital med 40 senge 
! Bispebjerg Hospital med 101 senge  
! Hvidovre Hospital med 88 senge   
! Glostrup Hospital med 60 senge  
! Herlev Hospital med 54 senge  
! Gentofte Hospital med 84 senge  
! Frederikssund Hospital med 35 senge  
! Hillerød Hospital med 50 senge  
! Helsingør Hospital med 22 senge  
! Rigshospitalet med 69 senge  
 


Derudover er der elektive ortopædkirurgiske funktioner på to matrikler: 
 
! Hørsholm Hospital med 48 senge 
! Frederiksberg Hospital med 29 senge 


 
Udviklingstendenser 
Generelt har der gennem flere år været en markant stigning i efterspørgsel efter 
ortopædkirurgiske ydelser. Befolkningsudviklingen med stadig flere ældre 
betyder, at der må forventes en fortsat stigning i antallet af patienter med 
knoglebrud, især i hofteregion, håndled, ryg og skuldre samt øget behov for 
kunstige led.  
 
Sammenhæng til andre specialer 
Ortopædkirurgien har et tæt samarbejde med følgende specialer på 
hovedfunktionsniveau: Anæstesi, radiologi, intensiv, kardiologi, kirurgi og fys- 
og ergoterapi. Specialfunktionen kræver yderligere forskellige 
samarbejdspartnere afhængig af hvilken specialfunktion, der er tale om. 
 
Fremtidig struktur 
Der skal være fire akutte afdelinger i regionen på hovedfunktionsniveau samt 
én afdeling, der kun varetager opgaver på specialfunktionsniveau placeret på:  
 


! Hillerød Hospital, der varetager specialet for planlægningsområde 
Nord  


! Herlev Hospital, der varetager specialet for planlægningsområde Midt 
! Hvidovre Hospital, der varetager specialet for planlægningsområde 


Syd  
! Bispebjerg Hospital, der varetager specialet for planlægningsområde 


Byen 
! Rigshospitalet, der kun varetager specialfunktioner 


 
Den fremtidige struktur medfører, at de akutte ortopædkirurgiske funktioner 
samles på ovenstående hospitaler og dermed flyttes fra Frederikssund Hospital, 
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Helsingør Hospital, Gentofte Hospital, Glostrup Hospital og Amager Hospital. 
Der varetages elektive ortopædkirurgiske funktioner på: 
  


! Helsingør Hospital og Frederikssund Hospital, hvor funktionen på 
lægesiden knyttes til Hillerød Hospital  


! Gentofte Hospital, hvor funktionen på lægesiden knyttes til Herlev 
Hospital  


! Amager Hospital og Glostrup Hospital, hvor funktionen på lægesiden 
knyttes til Hvidovre Hospital 


! Frederiksberg Hospital, hvor funktionen på lægesiden knyttes til 
Bispebjerg Hospital 


 
Den fremtidige struktur medfører, at den elektive ortopædkirurgiske funktion 
på Hørsholm Hospital flyttes til Helsingør Hospital. 
 
De eksisterende idrætsklinikker bevares. En række specialfunktioner fordeles 
på hospitalerne med hovedfunktionsniveau. De akutte afdelinger vil også 
varetage elektiv kirurgi. De elektive funktioner på nærhospitalerne varetages 
som del af elektive kirurgiske centre. 
 
 
Karkirurgi  
Karkirurgi omfatter forebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af 
patienter med sygdomme i blodkar uden for hjernen og hjertet. Det drejer sig 
overvejende om behandling af forsnævringer, tillukninger og udposninger i 
karrene på grund af åreforkalkning, behandling af åreknuder og dyb venøs 
trombose samt følgetilstande til disse lidelser. 
 
Nuværende struktur 
Der er aktuelt to karkirurgiske afdelinger i regionen beliggende på:  
 


! Rigshospitalet med 28 senge 
! Gentofte Hospital med 28 senge 


 
Al akut karkirurgi i Østdanmark varetages af de to afdelinger i regionen. 
Afdelingerne udfører tillige alle specialfunktioner for hele Sjælland samt 
enkelte for hele landet. 
 
Udviklingstendenser 
Det karkirurgiske område oplever ligesom de øvrige kirurgiske specialer øget 
fokus på og mulighed for diagnostik, forebyggelse, tiltagende brug af 
medicinsk behandling og udvikling af minimalt invasive kirurgiske metoder. 
Omkring 30 pct. af den samlede operative aktivitet udføres med minimalt 
invasive metoder. Udviklingen mod mindre invasive metoder fører til udvidelse 
af indikationsområdet, idet patienterne nu kan tilbydes en mindre risikobetonet 
behandling. Dette område forventes at vokse i større omfang end de klassiske 
operationer reduceres i antal. 
 
Sammenhæng til andre specialer 
Karkirurgien har et tæt samarbejde med følgende specialer: Billeddiagnostisk 
service (diagnostisk og interventionel radiologi, CT- og MR-scanninger), 
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klinisk biokemi, anæstesiologi, kardiologi, endokrinologi, ortopædkirurgi og 
kirurgi. I forhold til specialfunktioner er der ligeledes et samarbejde med 
neurologi og medicinsk gastroenterologi. Nefrologi, lungemedicin, dermatologi 
og klinisk fysiologi er ønskværdige på samme matrikel, men kan være knyttet 
fra anden adresse via formaliseret samarbejde. Regionens traumecenter har 
behov for en karkirurgisk afdeling på samme matrikel. 
 
Fremtidig struktur 
Der skal være én afdeling i regionen placeret på:   
 


! Rigshospitalet 
 
Den fremtidige struktur medfører, at afdelingerne på Rigshospitalet og 
Gentofte Hospital sammenlægges. 
 
Der etableres på Gentofte Hospital en elektiv udefunktion vedrørende højt 
specialiseret kirurgisk behandling af venøse lidelser. 
 
Særlige bemærkninger 
Rigshospitalet har kontrakt med Region Sjælland indtil 2008 om at varetage det 
akutte karkirurgiske vagtberedskab.  
 
 
Thoraxkirurgi (brysthulens sygdomme) 
Thoraxkirurgi omfatter undersøgelse, kirurgisk behandling og kontrol af 
patienter med medfødte og erhvervede sygdomme og traumer i brystvæg, 
hjerte, lunger, spiserør, mellemgulv og brysthulens øvrige organer og kar. 
 
Nuværende struktur 
Der er to thoraxkirurgiske afdelinger i regionen:  
 


! Rigshospitalet med 59 stationære senge og 16 thoraxintensiv senge   
! Gentofte Hospital med 32 stationære senge og 9 thoraxintensiv senge  


 
Al thoraxkirurgi i Østdanmark varetages af de to afdelinger i regionen. 
Afdelingen på Rigshospitalet udfører tillige en række landsfunktioner, herunder 
hjerte- og lungetransplantationer. 
 
Udviklingstendenser 
Den teknologiske udvikling (mere ikke-kirurgisk behandling, mere skånsomme 
operationer) forventes at reducere behovet for sengekapacitet. Inden for 
hjertekirurgien ses et fald i by-pass-kirurgi grundet den øgede anvendelse af 
ballonudvidelse og stents (foregår på kardiologisk afdeling). Dette fald følges 
ikke af en tilsvarende stigning i hjerteklapkirurgien. Kræftkirurgien forventes at 
stige i de kommende år som følge af flere lungekræftoperationer og flere 
palliative behandlinger.  
 
Sammenhæng til andre specialer 
Thoraxkirurgien har et tæt samarbejde med følgende specialer: Kardiologi 
(udredning til hjertekirurgi), lungemedicin (udredning til lungeoperationer), 
kirurgisk gastroenterologi (teamfunktion ved spiserørskirurgi og behandling af 
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skader på brysthulen), anæstesiologi, patologi, nefrologi (dialyse), 
billeddiagnostisk service (radiologi, PET-, MR- og isotopundersøgelser), 
blodbank og mikrobiologi. I forhold til specialfunktioner er der et langt bredere 
samarbejde bl.a. i forhold til pædiatri, onkologi og plastikkirurgi samt specifik 
ekspertise i tilknytning til transplantationer. 
 
Fremtidig struktur 
Der skal være én afdeling i regionen placeret på:   
 


! Rigshospitalet  
 
Den fremtidige struktur medfører, at afdelingerne på Rigshospitalet og 
Gentofte Hospital sammenlægges. 
 
Der etableres en klar arbejdsdeling og et tæt formaliseret samarbejde mellem 
de to enheder, således at enheden på Rigshospitalet varetager den akutte 
neurokirurgi og primært kraniekirurgi, mens enheden på Glostrup Hospital 
primært varetager planlagt rygkirurgi. Funktionen på Glostrup Hospital knyttes 
på lægesiden til Rigshospitalet.  
 
Særlige bemærkninger 
Der er en klar sammenhæng mellem volumen og kvalitet inden for 
thoraxkirurgi. Internationalt anses det optimale befolkningsunderlag for 2,4 
mio. indbyggere.  
 
Inden for thoraxkirurgi udføres overvejende elektive operationer. Patienterne 
udredes i vidt omfang på andre afdelinger (kardiologisk og lungemedicinsk 
afdeling). Specialets ambulante aktivitet er således af begrænset omfang. 
 
Der er ansat to lungemedicinere på thoraxkirurgisk afdeling på Rigshospitalet i 
tilknytning til transplantationsaktiviteterne. Den lungemedicinske udredning af 
patienter til lungeoperationer vil skulle foregå på de lokale hospitaler. 
Tilsvarende vil rehabiliteringen af patienterne efter hjerteoperationer skulle 
varetages lokalt. 
 
 
Neurokirurgi (kirurgi ved sygdom i hjerne og rygmarv) 
Neurokirurgi omfatter undersøgelse, kirurgisk behandling og kontrol af 
patienter med medfødte og erhvervede sygdomme, sygdomme i kranie, hjerne, 
hjernens kar og hinder, rygsøjle og rygmarv og visse perifere nervesygdomme. 
 
Nuværende struktur 
Der er aktuelt to neurokirurgiske afdelinger i regionen:  
 


! Rigshospitalet med 60 senge i 2005  
! Glostrup Hospital med 40 senge i 2005  


 
Al neurokirurgi i Østdanmark varetages af de to neurokirurgiske afdelinger i 
regionen, men de to afdelinger varetager også en række landsfunktioner. 
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Udviklingstendenser 
Der pågår en udvikling inden for det neurokirurgiske speciale, hvor de to 
overordnede områder er det hjernekirurgiske område og det rygkirurgiske 
område. Inden for hvert af disse to områder sker der en yderligere 
subspecialisering. 
 
Sammenhæng til andre specialer 
Neurokirurgien har et tæt samarbejde med følgende specialer: Neurologi, 
neurofysiologi, patologi, radiologi, anæstesiologi, oftalmologi, otologi, 
hospitalsodontologi, pædiatri, plastikkirurgi, onkologi, endokrinologi og 
ortopædkirurgi. 
 
Fremtidig struktur 
Der skal være to afdelinger i regionen på:  
 


! Rigshospitalet  
! Glostrup Hospital  
 


Der etableres en klar arbejdsdeling og et tæt formaliseret samarbejde mellem 
de to enheder, således at enheden på Rigshospitalet varetager den akutte 
neurokirurgi og primært kraniekirurgi, mens enheden på Glostrup Hospital 
primært varetager planlagt rygkirurgi. Funktionen på Glostrup Hospital knyttes 
på lægesiden til Rigshospitalet.  
 
Særlige bemærkninger 
Det vurderes, at volumen i faget er for stort til at samle funktionen på én 
matrikel.  
 
 
Urologi (urinvejenes sygdomme) 
Urologi omfatter sygdomme og skader i nyrer, urinveje og mandlige 
kønsorganer hos voksne og børn, hvor kirurgisk indgreb, herunder minimalt 
invasive indgreb, teknologikrævende ikke-kirurgisk behandling, medikamentel 
behandling og palliation kan blive aktuel.  
 
Nuværende struktur 
Der er aktuelt fire urologiske afdelinger i regionen:  


! Rigshospitalet med 32 senge  
! Frederiksberg Hospital med 29 senge  
! Herlev Hospital med 84 senge  
! Frederikssund Hospital med 32 senge samt 7 dagsenge, samt 3 


urologiske senge og 1 dagseng i en fælles palliativ kirurgisk og 
urologisk klinik.  


 
Funktionen på Frederiksberg Hospital varetager udelukkende elektiv kirurgi.  
 
Udviklingstendenser 
Faget urologi dækker 15 pct. af alle nyopdagede cancertilfælde. Især 
incidensen af prostatacancer stiger - med mindst ti pct. årligt, og vil inden for få 
år være den hyppigste kræftform hos mænd. En væsentlig del af disse patienter 
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vil skulle tilbydes intenderet helbredende behandling i form af kirurgisk 
fjernelse af prostata eller strålebehandling.  
 
Sammenhæng til andre specialer 
Urologien har et tæt samarbejde med følgende specialer på 
hovedfunktionsniveau: Anæstesiologi/intensiv, billeddiagnostik inkl. 
intervention (inkl. CT, MR og ultralyd) og klinisk biokemi. I forhold til 
specialfunktioner er der et langt bredere samarbejde bl.a. i forhold til onkologi, 
thoraxkirurgi, gynækologi og obstetrik, patologi mm. 
 
Fremtidig struktur 
Der skal være to akutte afdelinger i regionen placeret på:  
 


! Herlev Hospital, der varetager specialet for planlægningsområderne 
Midt og Nord  


! Rigshospitalet, der varetager specialet for planlægningsområderne Syd 
og Byen  


 
Derudover varetages elektive urologiske funktioner på:   
 


! Hillerød Hospital, hvor funktionen på lægesiden knyttes Herlev 
Hospital  


! Frederiksberg Hospital, hvor funktionen på lægesiden knyttes til 
Rigshospitalet 


 
Den fremtidige struktur medfører, at urologifunktionen på Frederikssund 
Hospital flyttes, og at udefunktion fra Herlev Hospital på Gentofte Hospital, 
Glostrup Hospital og Amager Hospital ophører. På Hillerød Hospital etableres 
en ny elektiv urologisk funktion.  
 
Særlige bemærkninger 
Herlev Hospital og Rigshospitalet betjener på specialfunktionsniveau inden for 
specielle områder hele landet og inden for blærecancer, prostatacancer mv. 
 
 
Plastikkirurgi 
Omfatter udredning og kirurgisk behandling af medfødte og erhvervede 
misdannelser og defekter, hvor korrektive eller rekonstruktive indgreb kan 
indgå som et væsentligt led i behandlingen. Misdannelser og defekter er ofte 
opstået som følge af skade, tidligere given behandling, ond- eller godartede 
knuder, infektioner, vævsdød, -svind eller -overvækst. 
 
Nuværende struktur 
Der er aktuelt tre plastikkirurgiske afdelinger i regionen:  


! Herlev Hospital med 22 senge  
! Helsingør Hospital med 6 senge  
! Rigshospitalet med 51 senge 


 
Udviklingstendenser 
Der forventes et øget pres på plastikkirurgien som følge af et stigende kendskab 
blandt læger og patienter til behandlingstilbud inden for specialet. Dertil 
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kommer en øget forekomst modermærkekræft samt plastikkirurgisk behandling 
efter fedmeoperation, som ligeledes vil øge aktiviteten. 
  
Sammenhæng til andre specialer 
Plastikkirurgi har et tæt samarbejde med følgende specialer: Almen kirurgi, 
klinisk biokemi, patologisk anatomi og diagnostisk radiologi.  
 
Fremtidig struktur 
Der skal være to afdelinger i regionen placeret på:  
 


! Herlev Hospital, der varetager specialet for planlægningsområderne 
Nord og Midt 


! Rigshospitalet, der varetager specialet for planlægningsområderne Syd 
og Byen 


 
Rigshospitalet vil varetage akutfunktion i tæt sammenhæng med regionens 
traumecenter. 
  
Den fremtidige struktur medfører, at funktionerne på Helsingør Hospital og på 
Herlev Hospital sammenlægges.  
 
 
Mammakirurgi (brystkirurgi) 
Mammakirurgi omfatter al brystkirurgi bortset fra de rent kosmetiske og 
rekonstruktive indgreb, som varetages inden for det plastikkirurgiske speciale. 
Udredning og behandling af brystkræft er det dominerende arbejdsområde, men 
fagområdet dækker også godartede brystsygdomme. 
 
Nuværende struktur 
Funktionen mammakirurgi varetages aktuelt tre steder i Region Hovedstaden:  
 


! Herlev Hospital med 10 senge  
! Rigshospitalet med 11 senge 
! Hørsholm Hospital med 14 senge 


 
Udviklingstendenser 
Igangværende undersøgelser kan resultere i en ændring i rækkefølgen af den 
hidtidige behandlingsindsats, således at en gruppe patienter skal behandles 
medicinsk før kirurgisk behandling, men det samledes behov for kirurgisk 
behandling må forventes at stige med sygdommens incidens.  
 
Sammenhæng til andre specialer  
Følgende specialer anses for nødvendigt at have på samme matrikel for at 
kunne varetage specialets hovedfunktioner hensigtsmæssigt: Radiologi, 
patologi, onkologi, nuklearmedicin, fysisk rehabilitering, herunder 
lymfødembehandling (behandling af ophobning af lymfe i vævene) og 
plastikkirurgi.  
 
Fremtidig struktur 
Der skal være to afdelinger i regionen placeret på:  
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! Herlev Hospital, der varetager specialet for planlægningsområderne 
Nord og Midt 


! Rigshospitalet, der varetager specialet for planlægningsområderne Syd 
og Byen 


 
Den fremtidige struktur medfører, at funktionerne på Hørsholm Hospital og på 
Herlev Hospital sammenlægges.  
 
 
3.2. Intern medicinske specialer 
De intern medicinske specialer omfatter: Endokrinologi, medicinsk 
gastroenterologi og hepatologi, geriatri, hæmatologi, infektionsmedicin, 
kardiologi, lungemedicin, nefrologi samt reumatologi. 
 
De intern medicinske specialer er særdeles forskellige i karakter, omfang og 
organisering. Desuden har deltagelsen i det generelle akutte medicinske arbejde 
varieret mellem afdelingerne såvel inden for det enkelte speciale som mellem 
de intern medicinske specialer.  
 
De intern medicinske funktioner på hospitalerne vil fortsat organiseres 
forskelligt afhængigt af de lokale forhold og funktioner, herunder 
specialesammensætning og volumen. Således kan de være organiseret som 
selvstændige afdelinger for hvert af de intern medicinske specialer eller ved 
samling af flere intern medicinske specialer i samme afdeling.  
 
Den fremtidige organisering af intern medicin nødvendiggør et velbeskrevet, 
formaliseret samarbejde og arbejdsdeling mellem de intern medicinske 
funktioner på områdehospitaler og nærhospitaler. Samarbejdet er en 
forudsætning for at sikre faglig kvalitet i behandlingen og vil bestå af fælles 
retningslinjer, fælles opfølgning på kvalitet mv.  
 
For nærhospitalerne forventes at den mest hensigtsmæssige organisering er 
samlede intern medicinske afdelinger omfattende: Kardiologi, gastroenterologi, 
endokrinologi og lungemedicin. 
 
Det generelle akutte intern medicinske arbejde vil for alle hospitaler skulle 
varetages af hovedparten af de intern medicinske specialer. Grundet karakteren 
af specialet vil hæmatologi og nefrologi dog ikke deltage i dækningen af 
funktioner i den akutte modtagelse. Særligt kardiologi, gastroenterologi, 
endokrinologi og lungemedicin er væsentlige funktioner ved alle regionens 
akutte medicinske modtagelser. Desuden indgår geriatrisk ekspertise i 
lægedækningen alle steder og infektionsmedicin på områdehospitalerne.   
 
 
Kardiologi (hjerte- og kredsløbssygdomme) 
Omfatter undersøgelse, behandling, kontrol og forebyggelse af hjerte-
karsygdomme, herunder medfødte hjertesygdomme, erhvervede hjertekar- og 
hjerteklapsygdomme og hjerterytmeforstyrrelser.  
 
Nuværende struktur 
Der er aktuelt kardiologisk funktion på følgende hospitaler i regionen: 
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! Hillerød Hospital  
! Helsingør Hospital  
! Frederikssund Hospital  
! Herlev Hospital  
! Gentofte Hospital  
! Glostrup Hospital  
! Hvidovre Hospital  
! Amager Hospital  
! Bispebjerg Hospital  
! Frederiksberg Hospital  
! Rigshospitalet  


 
Rigshospitalet og Gentofte Hospital har aktuelt højt specialiseret funktion 
inden for kardiologi med satellitfunktion på hhv. Bispebjerg Hospital og 
Hillerød Hospital. 
 
Udviklingstendenser 
Specialet er præget af en hurtig teknologisk udvikling og forbedrede 
behandlingsmuligheder. Hertil kommer at antallet af patienter med 
hjertekarsygdomme forventes at stige de kommende år grundet det stigende 
antal ældre samt forlænget overlevelse for patienter med hjertekarsygdomme. 
Samlet forventes en stigning i behovet for kardiologisk ekspertise. 
 
Sammenhæng til andre specialer 
Kardiologi har et tæt samarbejde med følgende tværgående funktioner: Klinisk 
fysiologi, klinisk biokemi og billeddiagnostik med CT-scanning, 
Intensiv/anæstesiologi samt med kirurgi. 
 
For de kardiologiske specialfunktioner er der desuden tæt samarbejde med 
thoraxkirurgi og karkirurgi. Det har hidtil været et krav for Sundhedsstyrelsen, 
at der var thoraxkirurgi på de hospitaler som varetager PCI, men dette krav 
forventes, ved etablering af fælles hjertemedicinsk visitation, at kunne fraviges 
grundet udviklingen af funktionerne.  
 
Fremtidig struktur 
Der skal være akut kardiologisk funktion på områdehospitalerne samt to 
afdelinger på specialfunktionsniveau placeret på:  
 


! Hillerød Hospital 
! Herlev Hospital 
! Gentofte Hospital, der varetager specialfunktionerne for 


planlægningsområderne Nord og Midt 
! Hvidovre Hospital 
! Bispebjerg Hospital 
! Rigshospitalet, der varetager specialfunktionerne for 


planlægningsområderne Syd og Byen 
 
Derudover vil specialet blive varetaget som led i de intern medicinske 
funktioner på nærhospitalerne på Helsingør Hospital, Frederikssund Hospital, 
Glostrup Hospital, Amager Hospital og Frederiksberg Hospital. 
 
Specialfunktionerne varetages uændret på Rigshospitalet og Gentofte Hospital 
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med satellitfunktioner på hhv. Bispebjerg Hospital og Hillerød Hospital. 
Visitation og fastlæggelse af behandlingsregimer for den højt specialiserede 
kardiologi sker i tæt samarbejde mellem Rigshospitalet og Gentofte Hospital 
inkl. etablering af fælles hjertemedicinsk visitation. 
 
 
Lungemedicin 
Lungemedicin omfatter diagnostik, behandling og kontrol af sygdomme i de 
nedre luftveje, lunger og lungehinder. Patienter med lungesygdomme udgør 20-
25 pct. af de intern medicinske patienter. 
 
Nuværende struktur 
Aktuelt behandles medicinske lungesygdomme på følgende hospitaler i 
regionen, hyppigst i regi af en intern medicinsk afdeling: 
 


! Hillerød Hospital  
! Helsingør Hospital 
! Frederikssund Hospital  
! Herlev Hospital 
! Gentofte Hospital (selvstændig afdeling med specialfunktioner) 
! Hvidovre Hospital (afdeling fælles med kardiologi) 
! Glostrup Hospital 
! Amager Hospital 
! Bispebjerg Hospital 
! Frederiksberg Hospital 
! Rigshospitalet (funktion i tilknytning til lungetransplantationer på 


thoraxkirurgisk afdeling) 
 
Udviklingstendenser 
Forekomsten af KOL vil fortsætte med at stige på grund af dels den stigende 
levealder, dels den kumulerede effekt af rygning. Antallet af nye tilfælde af 
lungekræft og af astma forventes uændret i de næste 10-15 år.  
 
Sammenhænge til andre specialer 
Medicinske lungesygdomme har et tæt samarbejde med følgende specialer: 
Intern medicin med akut modtagefunktion, intensivafdeling med 
anæstesiologisk ekspertise, kardiologisk afdeling, samt radiologi og klinisk 
fysiologi. I forhold til specialfunktioner er der ligeledes et samarbejde med 
thoraxkirurgi, øre-næse-hals, patologi og klinisk mikrobiologi.  
 
 
Fremtidig struktur 
Der skal være akut lungemedicinsk funktion på områdehospitalerne samt én 
afdeling på specialfunktionsniveau placeret på:  
 


! Hillerød Hospital  
! Herlev Hospital 
! Hvidovre Hospital 
! Bispebjerg Hospital 
! Gentofte Hospital, der varetager specialfunktioner for hele regionen 
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Derudover vil specialet blive varetaget som led i de intern medicinske 
funktioner på nærhospitalerne på Helsingør Hospital, Frederikssund Hospital, 
Glostrup Hospital, Amager Hospital og Frederiksberg Hospital. 
 
Specialfunktionen for hele regionen varetages på Gentofte. Udredning af 
patienter med lungekræft varetages på Bispebjerg Hospital og Gentofte 
Hospital.  
 
På Rigshospitalet vil der fortsat være en lungemedicinsk funktion i tilknytning 
til transplantationer. 
 
 
Gastroenterologi og hepatologi (mave-tarm- og leversygdomme) 
Gastroenterologi og hepatologi omfatter forebyggelse, undersøgelse, 
behandling og kontrol af patienter med sygdomme i spiserøret, 
mavetarmkanalen, fordøjelseskanalens store kirtler, lever og galdeveje, 
bugspytkirtel samt disses udførselsgange. 
 
Nuværende struktur 
Der er en gastroenterologisk og hepatologisk funktion på 11 matrikler i 
regionen. Der er en selvstændig afdeling på Rigshospitalet og Herlev Hospital, 
medens funktionen på Hvidovre Hospital indgår i den fælles medicinske og 
kirurgiske gastroenhed. De øvrige steder er funktionen integreret i de intern 
medicinske afdelinger: Bispebjerg Hospital, Frederiksberg Hospital, Amager 
Hospital, Glostrup Hospital, Gentofte Hospital, Helsingør Hospital, Hillerød 
Hospital og Frederikssund Hospital. 
 
Rigshospitalet, Hvidovre Hospital, Herlev Hospital og Glostrup Hospital har 
højt specialiserede funktioner inden for gastroenterologi. Den specialiserede 
hepatologi varetages af hepatologisk afdeling på Rigshospitalet, 
infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital og medicinsk 
gastroenterologisk afdeling på Herlev Hospital. 
 
Udviklingstendenser 
Halvdelen af de medicinsk gastroenterologiske patienter har en kronisk 
inflammatorisk tarmsygdom, og forekomsten af sygdommene er stigende. Der 
sker en fortsat udvikling inden for behandlingen af disse patienter med 
introduktion af biologiske lægemidler, som er meget omkostningstunge, 
hvorfor behandlingen overvejende varetages som specialfunktion. 
 
Sammenhæng til andre specialer 
Gastroenterologi har et tæt samarbejde med følgende tværgående funktioner: 
Klinisk fysiologi, klinisk biokemi og billeddiagnostik med CT- og MR-
scanning samt intensiv/anæstesiologi. Specialet fungerer endvidere i nært 
samarbejde med kirurgi, da mange patientforløb involverer begge specialer. 
Det vurderes som uhensigtsmæssigt at have en gastroenterologisk enhed på en 
matrikel uden kirurgi. 
 
Fremtidig struktur 
Der skal være akut medicinsk gastroenterologi funktion på områdehospitalerne 
samt tre afdelinger på specialfunktionsniveau placeret på:  
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! Hillerød Hospital  
! Herlev Hospital, der også varetager specialfunktioner  
! Hvidovre Hospital, der også varetager specialfunktioner 
! Bispebjerg Hospital 
! Rigshospitalet, der kun vil varetage specialfunktioner 


 
Derudover vil specialet blive varetaget som led i de intern medicinske 
funktioner på nærhospitalerne på Helsingør Hospital, Frederikssund Hospital, 
Gentofte Hospital, Glostrup Hospital, Amager Hospital og Frederiksberg 
Hospital.  
 
Rigshospitalet vil fremover skulle varetage specialfunktionen inden for såvel 
gastroenterologi som hepatologi bortset fra behandling af kronisk 
inflammatorisk tarmsygdom, som ligeledes varetages på Herlev Hospital og 
Hvidovre Hospital. 
 
Særlige bemærkninger   
Gastroenterologi er overvejende et ambulant speciale. Skæringsfladen mellem 
medicinsk og kirurgisk gastroenterologi samt placeringen af aktiviteten inden 
for alkohol- og stofmisbrug har betydning for den nødvendige kapacitet inden 
for specialet. Der bør etableres fælles medicinske og kirurgiske enheder for 
kikkertundersøgelser.  
 
 
Endokrinologi (hormonsygdomme) 
Endokrinologi omfatter sygdomme inden for følgende hovedgrupper: 
Sukkersyge (diabetes), knogleskørhed og kalkstofskifte, stofskiftesygdomme, 
sygdomme i hypofyse- binyre- og kønsorganer og hormonproducerende 
svulster i andre organer samt fedme og overvægt. 
 
Nuværende struktur 
Der er aktuelt ti endokrinologiske funktioner i regionen på:  
 


! Hillerød Hospital 
! Helsingør Hospital 
! Herlev Hospital  
! Gentofte Hospital 
! Hvidovre Hospital  
! Glostrup Hospital 
! Amager Hospital 
! Bispebjerg Hospital 
! Frederiksberg Hospital 
! Rigshospitalet  


 
Udviklingstendenser 
Når det første lægemiddel, der kan medføre et stort og langvarig vægttab, 
registreres, må der forventes et betydeligt pres fra de overvægtige med henblik 
på udskrivning af recepter på lægemidlet. Inden for de næste 3-5 år kan dog 
ikke forventes nye lægemidler med større effekt end de for tiden kendte. 
Gennem de næste år forventes en stigning i antal kirurgiske indgreb mod 
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fedme.  
 
Sammenhænge til andre specialer 
Diagnostisk radiologi anses for nødvendigt at have på samme matrikel som 
specialets hovedfunktioner. Endvidere er der et tæt samarbejde fx via fælles 
ambulatorier med kardiologi, nefrologi, karkirurgi, samt ortopædkirurgi.  
 
Fremtidig struktur 
Der skal være akut endokrinologisk funktion på områdehospitalerne samt to 
afdelinger på specialfunktionsniveau placeret på:  
 


! Hillerød Hospital  
! Herlev Hospital, der varetager også specialfunktioner 
! Hvidovre Hospital 
! Bispebjerg Hospital 
! Rigshospitalet der udelukkende vil varetage specialfunktioner 


 
Derudover vil specialet blive varetaget som led i de intern medicinske 
funktioner på nærhospitalerne på Helsingør Hospital, Frederikssund Hospital, 
Gentofte Hospital, Glostrup Hospital, Amager Hospital og Frederiksberg 
Hospital. 
 
Samarbejdet med Steno Diabetes Center udvikles og fastlægges nærmere i 
samarbejdsaftale herom. 
 
Særlige bemærkninger 
Inden for specifikke sygdomsgrupper, som primært indlægges i andre specialer, 
er der evidens for en meget høj prævalens af diabetes, og disse diabetikere har 
en særlig høj morbiditet/mortalitet. Med henblik på at løse denne problematik 
bør sikres et tæt samarbejde fx via fælles ambulatorier. 
 
 
Geriatri (alderdommens sygdomme) 
Geriatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling og rehabilitering 
vedrørende ældre patienter (oftest over 65 år), hvis tilstand oftest er 
karakteriseret ved multimorbiditet, funktionsevnetab og eventuel social 
insufficiens. Undersøgelse og behandling sigter mod at genoprette den samlede 
funktionsevne med størst mulige uafhængighed. 
 
Geriatri er det bredest dækkende af de intern medicinske specialer og varetager 
såvel akut medicin som det langsigtede tværfaglige og tværsektorielle arbejde.  
 
Nuværende struktur 
De nuværende geriatriske afdelinger har et differentieret geriatrisk 
behandlingstilbud, bestående af døgnsenge og ambulatorier samt geriatriske 
team, der sædvanligvis har udgående funktion med mulighed for hjemmebesøg 
både forud for evt. indlæggelser og opfølgende efter indlæggelse. 
 
Der er aktuelt syv geriatriske afdelinger i regionen: 
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! Herlev Hospital 
! Gentofte Hospital 
! Hvidovre Hospital 
! Glostrup Hospital 
! Amager Hospital 
! Bispebjerg Hospital 
! Frederiksberg Hospital 


 
De geriatriske patienter i det tidligere Frederiksborg Amt er ikke samlet på 
geriatriske afdelinger, men fordelt, oftest på de medicinske afdelinger. Der 
findes ikke privat praktiserende speciallæger i geriatri, og der er ikke 
nuværende specialfunktioner inden for specialet. 
 
Udviklingstendenser 
De over 65-årige er den del af befolkningen med den største procentvise 
tilvækst inden for de næste 10 år, hvorfor behovet for specialet er i vækst. 
 
Sammenhæng til andre specialer 
Da den geriatriske målgruppe udgør en stor del af de akutte medicinske 
patienter, er geriatrisk funktion væsentlig i forbindelse med alle akutte 
medicinske modtagelser. 
 
Det er væsentligt på samme matrikel at have kardiologi, diagnostisk radiologi 
og klinisk biokemi, intensiv funktion samt fysio- og ergoterapi.  
 
Fremtidig struktur 
Da nærhed og tæt samarbejde med kommuner og praktiserende læger er 
væsentligt for specialet, skal der i regionen fremover være geriatriske 
funktioner ved alle hospitaler med medicinsk funktion. 
 
Geriatrien skal være repræsenteret i intern medicinske funktioner på 
områdehospitalerne: 
  


! Hillerød Hospital 
! Herlev Hospital  
! Hvidovre Hospital 
! Bispebjerg Hospital 


 
Derudover vil specialet blive varetaget som led i de intern medicinske 
funktioner på nærhospitalerne på Helsingør Hospital, Frederikssund Hospital, 
Gentofte Hospital, Glostrup Hospital, Amager Hospital og Frederiksberg 
Hospital. Den fremtidige struktur medfører, at der etableres egentlige 
geriatriske funktioner i planlægningsområde Nord.  
 
 
Reumatologi (gigtsygdomme) 
Omfatter medicinske sygdomme i bevægeapparatet herunder degenerative 
(nedbrydende) led- og muskellidelser, akutte og kroniske 
belastningssygdomme og smertetilstande i bevægeapparatet, inflammatoriske 
reumatiske sygdomme, medicinske knoglesygdomme, herunder knogleskørhed 
samt funktionsforstyrrelser i bevægeapparatet.  
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Nuværende struktur 
Der er aktuelt reumatologisk funktion på følgende afdelinger i regionen: 
 


! Hørsholm Hospital  
! Herlev Hospital  
! Gentofte Hospital  
! Glostrup Hospital  
! Hvidovre Hospital  
! Amager Hospital  
! Bispebjerg Hospital  
! Frederiksberg Hospital  
! Rigshospitalet  


 
Endvidere er Klinik for Rygmarvsskadede under Rigshospitalet placeret i 
Hornbæk.  
 
Udviklingstendenser 
Specialet er i hastig faglig udvikling, som har medført betydelige fremskridt i 
diagnostik og behandling, herunder indførelsen af biologiske 
behandlingsmidler og udvikling på det billeddiagnostiske område. Grundet 
stigende efterspørgsel og de forbedrede behandlingsmuligheder er specialet 
præget af betydelige ventetider. 
 
Sammenhæng til andre specialer 
Reumatologi har tæt samarbejde med klinisk biokemi, billeddiagnostik afdeling 
herunder MR og CT, fysio- og ergoterapi, ortopædkirurgi og rygkirurgi. 
 
Fremtidig struktur 
De reumatologiske funktioner skal varetages med forankring i nærhospitalerne 
på: 
 


! Helsingør Hospital, der varetager specialet for planlægningsområde 
Nord og tilsyn på Hillerød Hospital 


! Gentofte Hospital, der varetager specialet for planlægningsområde 
Midt og tilsyn på Herlev Hospital 


! Glostrup Hospital, der varetager specialet for planlægningsområde Syd 
og tilsyn på Hvidovre Hospital og Amager Hospital 


! Frederiksberg Hospital, der varetager specialet for planlægningsområde 
Byen og tilsyn på Bispebjerg Hospital  


! Rigshospitalet, der udelukkende vil varetage specialfunktioner  
 
Ændringen medfører, at der etableres reumatologisk funktion på Helsingør 
Hospital, og at funktionerne udvides på de øvrige nærhospitaler i Gentofte, 
Glostrup og på Frederiksberg. De reumatologiske funktioner på Hørsholm 
Hospital, Herlev Hospital, Bispebjerg Hospital, Hvidovre Hospital og Amager 
Hospital flyttes.  
 
Hermed sikres en nødvendig centralisering af de reumatologiske funktioner, 
som styrkes på nærhospitalerne som led i disse hospitalers samlede intern 
medicinske indsats. Reumatologi har overvejende ambulant funktion, der, af 
hensyn til volumen på såvel områdehospitaler som nærhospitaler, 
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hensigtsmæssigt placeres på et nærhospital. Samtidig er akutandelen i 
reumatologien af et omfang, som kan håndteres ved tilsyn på 
områdehospitalerne.  
 
Regionen ejer og driver endvidere genoptræningsinstitutionen Montebello i 
Spanien. Institutionen modtager fra hele Danmark patienter, som har behov for 
at genvinde tabt funktionsevne. Det drejer sig især om: Hofte-, knæ- eller 
rygopererede, gigtpatienter, apopleksiramte, patienter med dissemineret 
sclerose, med kroniske smerter eller kroniske hudsygdomme. Funktionen 
fortsætter uændret. 
 
Særlige bemærkninger 
Organiseringen af de reumatologiske afdelinger i regionen er nuværende meget 
forskellig. Nogle steder beskæftiger reumatologer sig kun eller helt 
overvejende med de grenspecialiserede funktioner. Andre steder indgår 
reumatologer i den samlede intern medicinske funktion. 
 
 
Infektionsmedicin 
Omfatter undersøgelse og behandling af hjemlige og importerede 
infektionssygdomme, forebyggelse af infektioner samt rådgivning vedrørende 
infektioner.  
 
Nuværende struktur 
Der er i regionen aktuelt infektionsmedicinske funktioner på følgende 
hospitaler: 
 


! Rigshospitalet  
! Hvidovre Hospital 
! Herlev Hospital  
! Helsingør Hospital  


 
På Herlev Hospital og Helsingør Hospital er de infektionsmedicinske enheder 
organisatorisk indeholdt i større intern medicinske afdelinger i form af 
fastansatte speciallæger i infektionsmedicin. 
 
Udviklingstendenser 
Antallet af patienter med infektioner fx tuberkulose, HIV eller leverbetændelse 
vil fortsat stige grundet bedre overlevelseschancer, fortsat smittespredning i 
ind- og udland mv. Hertil kommer at behandling af disse infektioner tiltagende 
centraliseres til infektionsmedicinske afdelinger.  
 
Sammenhæng til andre specialer 
Akut medicinsk modtagefunktion, intensiv terapi med respirator og 
dialysefunktion, kirurgi mhp. dræn mv., døgndækkende røntgenservice inkl. 
CT, MR og ultralyd. 
 
Fremtidig struktur 
Der skal fremover være speciallæger i infektionsmedicin i de intern medicinske 
funktioner på områdehospitalerne. Endvidere opretholdes to specialfunktioner. 
Det medfører følgende fordeling af funktionerne:  
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! Hillerød Hospital, der varetager specialet for planlægningsområde 


Nord 
! Herlev Hospital, der varetager specialet for planlægningsområde Midt 
! Bispebjerg Hospital, der varetager specialet for planlægningsområde 


Byen 
! Hvidovre Hospital, der varetager specialet for planlægningsområde 


Syd, og specialfunktion  
! Rigshospitalet, der primært varetager specialfunktioner 


 
Den fremtidige struktur medfører en udvidelse af de infektionsmedicinske 
funktioner, således at disse indgår på alle områdehospitaler, men det 
forudsættes, at der ikke etableres nye infektionsmedicinske afdelinger. 
Hvidovre Hospital varetager den østdanske beredskabsfunktion for behandling 
og isolation af patienter med alment farlige smitsomme sygdomme. 
 
 
Nefrologi (medicinske nyresygdomme) 
Omfatter medicinske nyresygdomme, herunder udredning af forhøjet blodtryk 
forårsaget af sygdomme i nyrernes blodkar og svære elektrolytforstyrrelser. 
Behandlingen omfatter bl.a. dialyse og nyretransplantation. 
 
Nuværende struktur 
Der er aktuelt tre afdelinger i regionen: 
 


! Hillerød Hospital med 16 senge og 40 hæmodialysekonsoller  
! Herlev Hospital med 30 senge og 44 hæmodialysekonsoller 
! Rigshospitalet med 51 senge og 89 hæmodialysekonsoller (inkl. 


Frederiksberg)  
 
Der er endvidere dialysesatellitter på Frederiksberg Hospital og Bornholms 
Hospital (8 hæmodialysekonsoller), som fagligt og organisatorisk er knyttet til 
Rigshospitalet.  
 
Udviklingstendenser 
Antallet af patienter med behov for dialyse er markant stigende (7 pct. årligt). 
Det skyldes bl.a. en forbedret overlevelse blandt dialysepatienter samt en øget 
forekomst af diabetes type 2, som kan medføre nyresvigt. 
 
Sammenhæng til andre specialer 
Nefrologi har et tæt samarbejde med følgende specialer: Kardiologi og 
endokrinologi, urologi, intensiv terapi, klinisk biokemi, klinisk mikrobiologi, 
patologisk anatomi, diagnostisk radiologi, klinisk fysiologi og anæstesiologi. 
 
Fremtidig struktur 
Den nuværende struktur med tre nefrologiske afdelinger bibeholdes. 
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! Hillerød Hospital, der varetager specialet for planlægningsområde 
Nord 


! Herlev Hospital, der varetager specialet for planlægningsområde Midt 
! Rigshospitalet, der varetager specialet for planlægningsområderne Syd 


og Byen 
 
De eksisterende dialysesatellitter på Frederiksberg Hospital og Bornholms 
Hospital fortsætter uændret og knyttet til Rigshospitalet.  
 
For at imødekomme kapacitetsproblemer på dialyseområdet etableres en eller 
to nye dialysesatelitter, hvoraf den ene forventes placeret i planlægningsområde 
Syd. En nærmere udredning udestår.  
 
Nyretransplantationer foretages fortsat på Herlev Hospital og Rigshospitalet.  
 
 
Hæmatologi (blodsygdomme) 
Omfatter godartede og ondartede sygdomme i blodets, knoglemarvens og 
lymfesystemets celler og i de bloddannende organer, samt lidelser i det 
hæmostatiske system (blodets størkningsevne). 
 
Nuværende struktur 
Der er aktuelt tre afdelinger i regionen: 
 


! Rigshospitalet med 55 senge 
! Herlev Hospital med 40 senge 
! Hillerød Hospital med 12 senge 


 
Udviklingstendenser 
Diagnostik, behandling og pleje inden for det hæmatologiske speciale er i 
konstant udvikling med nye molekylærbiologiske og genteknologiske metoder 
medførende udvidede behandlingsmuligheder og intensivering af behandling. 
Hertil kommer en stigende sygdomsincidens inden for specialet. Der forudses 
derfor en øget aktivitet inden for området. 
 
 
Sammenhæng til andre specialer 
Hæmatologi har et tæt samarbejde med følgende specialer: Billeddiagnostik, 
patologi, biokemi, mikrobiologi, anæstesiologi med intensiv terapi, kirurgisk 
gastroenterologi, kardiologi og nefrologi. Herudover er der tæt samarbejde med 
stråleterapi og klinisk immunologi. 
 
Fremtidig struktur 
Der skal fremover være to hæmatologiske afdelinger: 
 


! Rigshospitalet, der varetager specialet for planlægningsområderne Syd 
og Byen 


! Herlev Hospital, der varetager specialet for planlægningsområderne 
Nord og Midt 


 
Den fremtidige struktur medfører, at afdelingen på Hillerød Hospital og 
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afdelingen på Herlev Hospital sammenlægges. Der indhentes faglig rådgivning 
i forbindelse med fordelingen af specialfunktioner. 
 
 
Neurologi inkl. klinisk neurofysiologi (nervesygdom) 
Neurologi omfatter diagnostik, behandling og specialiseret genoptræning 
(neurorehabilitering) af patienter med sygdomme i hjerne, rygmarv eller nerver 
samt visse muskelsygdomme. Sygdommene kan være medfødte som følge af 
genetiske defekter eller erhvervet som følge af anden sygdom, skader eller 
degeneration af ukendt årsag. Eksempler på hyppige neurologiske sygdomme 
er epilepsi, hovedpine og apopleksi. Klinisk neurofysiologi er et diagnostisk 
speciale forankret i neurologien, der omfatter laboratorieundersøgelser med 
henblik på udredning af sygdomme i hjerne, rygmarv, nerver og muskler. 
 
Nuværende struktur 
Der er aktuelt ti neurologiske funktioner i regionen.  
 


! Hillerød Hospital  
! Esbønderup Hospital  
! Rigshospitalet  
! Hvidovre Hospital (herunder Afsnit for traumatisk hjerneskade)  
! Bispebjerg Hospital  
! Frederiksberg Hospital  
! Amager Hospital  
! Glostrup Hospital  
! Herlev Hospital  
! Gentofte Hospital 
 


Klinisk Neurofysiologi findes på 2 afdelinger i regionen: 
 


! Glostrup Hospital  
! Rigshospitalet  


 
En Klinisk Neurofysiologisk sektion indgår i Neurologienheden i Hillerød 
Hospital. Glostrup Hospital og Rigshospitalet dækker den specialiserede 
klinisk neurofysiologiske funktion i Østdanmark.  
 
Udviklingstendenser 
De næste 15-20 år forventes en stærkt øget neurologisk sygdomsbelastning 
bl.a. på baggrund af den stigende ældrebefolkning samt den hastige udvikling 
af mere avancerede muligheder for diagnostik og behandling af 
hjernesygdomme. Det forventes, at den ambulante behandling vil øges i 
omfang. 
 
Sammenhæng til andre specialer 
Neurologien har et tæt samarbejde med følgende specialer på 
hovedfunktionsniveau: Billeddiagnostik, laboratoriediagnostik, anæstesiologi 
og kardiologi. 
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I forhold til specialfunktioner er der et langt bredere samarbejde bl.a. i forhold 
til anæstesiologi, neurokirurgi, klinisk immunologi, oftalmologi, pædiatri, 
patologi mm. 
 
Fremtidig struktur 
Der skal være fire neurologiske hovedfunktioner, der både varetager apopleksi 
samt den øvrige neurologi samt to specialiserede funktioner i regionen placeret 
på:  
 


! Hillerød Hospital, der varetager specialet for planlægningsområde 
Nord  


! Herlev Hospital, der varetager specialet for planlægningsområde Midt  
! Glostrup Hospital, der varetager specialet for planlægningsområde Syd 


samt specialfunktioner (bl.a. svær hovedpine, rygmarvsskader og svær 
hjerneskade) 


! Bispebjerg Hospital, der varetager specialet for planlægningsområde 
Byen  


! Rigshospitalet, der udelukkende varetager specialfunktioner 
 
Endvidere vil der fortsat kunne varetages neurologisk rehabilitering som led i 
de intern medicinske funktioner på nærhospitalerne: Frederikssund Hospital, 
Gentofte Hospital, Amager Hospital og Frederiksberg Hospital. Hvidovre 
Hospital sikres neurologisk speciallægebetjening fra Glostrup Hospital.  
 
Den fremtidige struktur medfører, at en række specialfunktioner samles på 
Glostrup Hospital, som får en stærk profil på det neurologiske område. De 
funktioner der flyttes til Glostrup Hospital, er Klinik for Rygmarvsskade fra 
Hornbæk (under Rigshospitalet) og Afsnit for Traumatisk Hjerneskade fra 
Hvidovre Hospital. Endvidere flyttes neurorehabiliteringsfunktionen for 
planlægningsområde Nord fra Esbønderup til Frederikssund Hospital.  
 
For Klinisk Neurofysiologi skal der fortsat være 2 afdelinger i regionen 
placeret på: 
 


! Rigshospitalet  
! Glostrup Hospital  


 
 
Demens  
Demens er en folkesygdom der medfører kognitive, neurologiske, psykiske, 
adfærdsmæssige, plejemæssige og sociale problemstillinger. Indsatsen over for 
demens er ikke forankret i et speciale, men går på tværs af specialerne 
neurologi, geriatri og psykiatri og på tværs af sektorerne.  
 
Nuværende struktur 
Der er en række afdelinger i regionen, der behandler demens på 
hovedfunktionsniveau. Der er således mulighed for elektiv henvisning af 
patienter til udredning og opfølgning på: 
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! Psykiatrisk Sygehus i Helsingør (psykiatri) 
! Hillerød Hospital (neurologi)  
! Amager Hospital (geriatri) 
! Bispebjerg Hospital (geriatri) 
! Frederiksberg Hospital (psykiatri/geriatri)  
! Hvidovre Hospital (geriatri) 
! Rigshospitalet (neurologi/hukommelsesklinikken) 
! Herlev Hospital (geriatri) 
! Psykiatrisk Center Ballerup (psykiatri) 
! Gentofte Hospital (geriatri) 
! Psykiatrisk Center Gentofte (psykiatri) 
! Glostrup Hospital (geriatri) 
! Glostrup Hospital (neurologi/demens- og hukommelsesklinikken) 


 
De mere specialiserede funktioner i demensudredning varetages på: 
 


! Hillerød Hospital i samarbejde med Psykiatrisk Sygehus i Helsingør 
! Glostrup Hospitals Demens- og hukommelsesklinik 
! Rigshospitalets Hukommelsesklinik, der også varetager 


specialfunktioner på lands- og landsdelsniveau 
 
Udviklingstendenser 
Antallet af demenspatienter er stigende og patientforløbene er karakteriseret af 
at være langvarige.  
 
Sammenhæng til andre specialer 
Det er nødvendigt med tæt samarbejde mellem geriatri, neurologi og psykiatri. 
Det er nødvendigt, at der på samme matrikel er klinisk biokemi, mens 
diagnostisk radiologi, kardiologi, endokrinologi, neurofysiologi og klinisk 
fysiologi skal være let tilgængelige, evt. på anden matrikel. 
 
Fremtidig struktur 
Der skal i Region Hovedstaden etableres demensteam, der på tværs af speciale 
og fag ambulant modtager patienter til udredning, behandling, rådgivning og 
opfølgning, og som tilbyder udgående funktioner og varetager tilsyn, 
telefonrådgivning, supervision, uddannelse mv. for alle kliniske afdelinger i 
planlægningsområdet. 
 
Der skal i regionen etableres demensteam på hovedfunktionsniveau: 
 


! Hillerød Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområde 
Nord 


! Herlev Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområde 
Midt 


! Glostrup Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområde 
Syd 


! Bispebjerg Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområde 
Byen  


! Rigshospitalet, der varetager hovedfunktion for Bornholm og 
specialfunktioner 
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Særlige bemærkninger 
Demensteam skal bestå af læger, sygeplejersker, sekretærer, neuropsykologer 
og terapeuter (samt adgang til socialrådgivere og diætister), der overvejende 
beskæftiger sig med demens patientforløb, og som derfor har stor erfaring og 
kan tilbyde patienter kontinuitet og støtte gennem et langt sygdomsforløb i et 
tværsektorielt samarbejde. Der skal i demenshovedfunktionen være tilknyttet 
speciallæger med demenserfaring fra hvert af de tre specialer. Speciallægerne 
skal være ansat i egen specialeafdeling med funktion overvejende eller delvist 
ved demens hovedfunktionen. 
 
Der er i regionen forskellige samarbejdsmodeller mellem hospital, kommuner 
og praksissektor på demensområdet. Der iværksættes derfor i samarbejde 
mellem region, kommuner og praksissektor et projekt, der har til formål at sikre 
en samordning og udvikle en ny samarbejdsmodel på baggrund af en 
evaluering af de eksisterende modeller.  
 
 
3.3. Kvinde-barn specialerne 
Kvinde-barn området omfatter gynækologi/obstetrik og pædiatri og varetages 
som udgangspunkt ved områdehospitalerne i hvert af de fire 
planlægningsområder. Dog varetager Rigshospitalet hovedfunktionerne på 
dette område for planlægningsområde Byen.  
 
Hermed sikres det, at fødsler varetages på hospitaler med pædiatri og 
neonatologi.  
 
 
Gynækologi og obstetrik (kvindesygdomme og fødsler) 
Gynækologi omfatter forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdomme og 
symptomer i kvindelige kønsorganer, bækkenbund og nedre urinveje. Obstetrik 
(fødselshjælp) omfatter sundhedsfremme, forebyggelse, undersøgelse og 
behandling under svangerskab, fødsel og i barselsperioden.  
 
Nuværende struktur 
Der er aktuelt syv gynækologisk/obstetriske afdelinger i regionen:  
 


! Frederiksberg Hospital med 34 senge og 1.845 fødsler i 2005 
! Gentofte Hospital med 41 senge og 2.091 fødsler i 2005 
! Glostrup Hospital med 41 senge og 2.124 fødsler i 2005 
! Herlev Hospital med 60 senge og 2.240 fødsler i 2005 
! Hillerød Hospital med 58 senge og 3.614 fødsler i 2005 
! Hvidovre Hospital med 81 senge og 5.479 fødsler i 2005 
! Rigshospitalet med 72 senge og 3.288 fødsler i 2005 
 


Udviklingstendenser 
I den almene gynækologi vil behandlingen i stigende grad kunne foretages i 
ambulant regi. Generelt er behovet for sengedage aftagende inden for specialet. 
Antallet af kvinder med urinvejssygdomme er stærkt stigende på grund flere 
ældre. Den gynækologiske onkologi undergår i disse år en udvikling i retning 
af mere primært radikale kirurgiske teknikker, som forventes at øge 
overlevelsen blandt kvinder med såvel livmoderkræft som æggestokkræft. 
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Antallet af kvinder med livmoderhalskræft forventes at falde, dels som følge af 
en målrettet indsats for at få kvinder til at følge de etablerede 
screeningsprogrammer, dels som følge at nye vaccinationsprogrammer. 
 
I obstetrikken nærmer andelen af kvinder, som forløses ved kejsersnit sig 25 
pct., delvist fordi et stigende antal vælger at føde ved planlagt kejsersnit. Det 
forventes ligeledes, at avanceret monitorering af barnet under fødslen indføres 
som en generel mulighed.  
 
Sammenhæng til andre specialer 
Følgende specialer anses for nødvendigt at have på samme matrikel som 
gynækologi og obstetrik: Neonatologi, idet en ikke uvæsentlig del af også 
fuldbårne børn har behov for neonatal behandling umiddelbart efter fødslen og 
en tid herefter. Derudover billeddiagnostik, klinisk biokemi, anæstesiologi og 
intensiv terapi og kirurgisk gastroenterologi. Der er endvidere behov for 
adgang til patologisk service. 
 
Fremtidig struktur 
Der skal være fire afdelinger i regionen placeret på:  
 


! Hillerød Hospital, der varetager specialet for planlægningsområde 
Nord 


! Herlev Hospital, der varetager specialet for planlægningsområde Midt 
samt gynækologiske specialfunktioner 


! Hvidovre Hospital, der varetager specialet for planlægningsområde 
Syd 


! Rigshospitalet, der varetager specialet for planlægningsområde Byen 
samt obstetriske og gynækologiske specialfunktioner 


 
Den fremtidige struktur medfører, at afdelingerne på Frederiksberg Hospital, 
Gentofte Hospital og Glostrup Hospital sammenlægges med ovenstående 
afdelinger. Af hensyn til nærhedsprincippet skal der fortsat være tilbud om 
svangrekonsultationer flere steder lokalt i regionen. Fødestederne indrettes med 
mindre miljøer for at sikre trygge rammer for familierne. 
  
 
Pædiatri (børnesygdomme) 
Pædiatri omfatter undersøgelse, behandling, pleje og opfølgning af medfødte 
og erhvervede sygdomme og afvigelser fra normal funktion i barnealderen samt 
forebyggelse af sygdom og funktionsforstyrrelser, rådgivning vedr. børns 
psykiske og fysiske udvikling, samt forskning og uddannelse vedr. sygdomme 
hos børn. Pædiatri er et aldersdefineret og ikke et organdefineret speciale, der 
omfatter børn fra fødsel til overstået pubertet i ca. 15-års alderen. Specialet er 
organiseret med en betydelig opdeling i fagområder. 
 
Hovedfunktionen i pædiatri omfatter almen pædiatri, allergi og 
lungesygdomme, diabetes, endokrinologi, gastroenterologi, benign hæmatologi, 
infektionssygdomme, nefrologi, neuropædiatri, reumatologi og socialpædiatri. 
Pædiatri omfatter desuden neonatologi samt samarbejde med 
gynækologi/obstetrik om risikofødsler. 
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Nuværende struktur 
Der er aktuelt seks pædiatriske funktioner i regionen:  
 


! Amager Hospital med 28 senge 
! Rigshospitalet med 97 senge samt 42 neonatalsenge 
! Hvidovre Hospital med 50 senge samt 20 neonatalsenge  
! Glostrup Hospital med 64 senge  
! Gentofte Hospital med 36 senge  
! Hillerød Hospital med 55 senge  


 
Funktionen på Amager Hospital varetages af Glostrup Hospital.  
 
Udviklingstendenser 
Udviklingen går mod generelt at inddrage ungdommen frem til 20-års alderen i 
den pædiatriske behandling, hvilket allerede er sket inden for en række 
områder. 
 
Sammenhæng til andre specialer 
Pædiatrien samarbejder med mange forskellige specialer afhængig af 
fagområde. Der samarbejdes især med gynækologi og obstetrik, klinisk 
mikrobiologi, patologi, blodbank, otologi, urologi, nefrologi, oftalmologi, 
dermatologi og børnepsykiatri.  
 
Fremtidig struktur 
Der skal være fire afdelinger i regionen på hovedfunktionsniveau:  
 


! Hillerød Hospital, der varetager specialet for planlægningsområde 
Nord  


! Herlev Hospital, der varetager specialet for planlægningsområde Midt  
! Hvidovre Hospital, der varetager specialet for planlægningsområde 


Syd  
! Rigshospitalet, der varetager specialet for planlægningsområde Byen  


 
På hovedfunktionsafdelingerne skal alle steder findes neonatalfunktion af 
hensyn til sammenhængen med fødselsfunktionerne. Den neonatale 
specialfunktion varetages kun på Rigshospitalet. De pædiatriske 
specialfunktioner varetages hovedsageligt på Rigshospitalet, men nogle 
specialfunktioner vil kunne varetages på de øvrige hovedfunktionsafdelinger.  
 
Den fremtidige struktur medfører, at afdelingerne på Amager Hospital, 
Gentofte Hospital og Glostrup Hospital sammenlægges med ovenstående 
afdelinger. 
 
Særlige bemærkninger 
En gruppe af sjældne sygdomme stiller krav til diagnostik og behandling på 
meget højt niveau samt et tæt samarbejde med voksenmedicinske og 
voksenkirurgiske grenspecialer. 
  
Kvalificeret genoplivning og behandling af syge nyfødte nødvendiggør, at der 
findes neonatalafdelinger på fødestederne i regionen. 
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3.4. Tværgående specialer 
Den fremtidige organisering af de tværgående specialer nødvendiggør et 
velbeskrevet, formaliseret samarbejde og arbejdsdeling mellem funktionerne på 
områdehospitaler og nærhospitaler. Samarbejdet er en forudsætning for at sikre 
faglig kvalitet i behandlingen og vil bestå af fælles retningslinjer, fælles 
opfølgning på kvalitet mv. 
 
 
Anæstesiologi 
Anæstesiologi omfatter alle former for anæstesi, herunder præoperativ 
forberedelse samt overvågning og behandling under og efter operationen. 
Specialet varetager endvidere overvågning, diagnostik og behandling af kritisk 
syge patienter (intensiv terapi), præhospitalsbehandling, herunder præhospitals-
traume-behandling, samt katastrofemedicinsk intervention. Endelig varetages 
diagnostik og behandling af akutte og kroniske smertetilstande. 
 
Nuværende struktur 
Der er anæstesiologiske afdelinger på alle de somatiske hospitalsenheder i 
regionen (dog undtaget Esbønderup). De anæstesiologiske afdelingers 
opgaveportefølje er nøje afstemt med aktiviteten på de kliniske afdelinger ved 
de enkelte hospitaler.  
 
Der er multidisciplinære intensivafsnit på alle hospitalerne. Afsnittene varierer 
i størrelse fra 4 til 18 sengepladser. På en del afsnit er der såvel intensivsenge 
som intermediære senge. Herudover er der specialespecifikke intensiv afsnit 
inden for hepatologi, kardiologi, thoraxkirurgi og neurokirurgi. 
 
Respirationscenter Øst på Rigshospitalet varetager 
hjemmerespiratorbehandling i Østdanmark og behandling af patienter med 
kroniske tilstande.  
 
Den hospitalsbaserede og specialiserede smertebehandling af indlagte og 
ambulante patienter varetages hovedsageligt af anæstesiologer ansat i de to 
tværfaglige smertecentre på Rigshospitalet og Herlev Hospital samt i de fem 
monofaglige smerteklinikker på Frederiksberg Hospital, Bispebjerg Hospital, 
Hvidovre Hospital og Gentofte Hospital. 
 
Udviklingstendenser 
Nyere anæstesimidler, som er ekstremt hurtigt ude af kroppen, giver mulighed 
for en stadigt voksende dagkirurgisk aktivitet, ligesom kombinationen mindre 
indgribende kirurgi og optimeret anæstesi giver mulighed for øget patientflow. 
 
Sammenhænge til andre specialer 
Det er de øvrige specialers og funktioners tilstedeværelse på det enkelte 
hospital, der er afgørende for den anæstesiologiske organisering og for hvilke 
kompetencer, der skal være til stede.  
 
Fremtidig struktur 
Organiseringen af anæstesi- og intensivfunktionerne samt behandlingen af 
kroniske smerter på regionens hospitaler skal planlægges i balance med 
kravene fra de kliniske specialer på det enkelte hospital samt under hensyn til 
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den nye hospitalsstruktur.  
 
Der skal være anæstesiologisk ekspertise i form af en tilstedeværelsesvagt på 
speciallægeniveau hele døgnet på områdehospitalerne. Funktionerne på 
Gentofte Hospital og Glostrup Hospital tilpasses i forhold til de to hospitalers 
funktioner på henholdsvis hjerte-lunge og neuro-området. På de øvrige 
nærhospitaler skal der være anæstesiologisk funktion i dagtiden i tilknytning til 
de elektive kirurgiske funktioner samt anæstesiologisk beredskab døgnet rundt 
mhp. varetagelse af akutte kritiske situationer. Den konkrete bemanding heraf 
skal afklares nærmere. 
 
Intensiv afsnit bør ud fra et fagligt hensyn have minimum 9 senge, da 
funktionen ellers bliver for sårbar. Dette indebærer, at der fremover ikke skal 
være intensiv afsnit på Amager Hospital, Frederiksberg Hospital og Helsingør 
Hospital og Frederikssund Hospital. Ved behov for intensiv terapi på 
nærhospitalerne overflyttes patienten med akutlægebilsassistance til intensiv 
afsnit på områdehospital. Kapaciteten på intensivområdet vil blive fulgt nøje, 
ligesom det vil være genstand for en nærmere vurdering i forbindelse med 
udarbejdelse af en kapacitetsplan for intensiv behandling. 
 
Respirationscenter Øst, der varetager hjemmerespiratorbehandling i 
Østdanmark og behandling af patienter med kroniske tilstande, flyttes fra 
Rigshospitalet til Glostrup Hospital. 
 
De to tværfaglige smertecentre på Herlev Hospital og Rigshospitalet 
bibeholdes og betjener henholdsvis Nord/Midt og Syd/Byen.  
 
Særlige bemærkninger 
Kapaciteten inden for intensiv terapi i regionen vurderes at være for lille. Dette 
skyldes dels personalemangel, dels for få normerede sengepladser.  
 
Der er i øjeblikket 1½-2 års ventetid på behandling af ikke-maligne kroniske 
smerter i de to smertecentre. 
 
 
Diagnostisk radiologi 
Specialet diagnostisk radiologi omfatter udførelse og vurdering af 
undersøgelser baseret på konventionel røntgenteknik og ultralyd-, CT- og MR-
teknik samt billedvejledte diagnostiske og behandlingsmæssige procedurer og 
indgreb. 
 
Nuværende struktur 
Der er diagnostisk radiologiske afdelinger på alle hospitaler i regionen 
(undtagen Esbønderup).  
 
Udviklingstendenser 
Efterspørgslen efter radiologiske ydelser stiger med ca. 3 pct. pr. år. Der er 
endvidere et stigende behov for apparaturinvesteringer grundet hurtig udvikling 
i såvel behov som muligheder inden for især CT-, og MR-scanninger og 
specielle funktionelle undersøgelser.  
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Sammenhænge til andre specialer 
Det er de øvrige specialers og funktioners tilstedeværelse på det enkelte 
hospital, der er afgørende for, hvilken radiologisk organisering og hvilke 
kompetencer, der skal være til stede.  
 
Fremtidig struktur 
Diagnostisk radiologi skal være tilgængeligt hele døgnet, hvor der er fælles 
akutmodtagelser og på regionens traumecenter. Der skal således være 
døgndækkende radiologi på:  
 


! Hillerød Hospital 
! Herlev Hospital  
! Hvidovre Hospital  
! Bispebjerg Hospital 
! Rigshospitalet 


 
Følgende radiologiske faciliteter skal være til stede og tilbydes døgndækkende 
på hospitaler med fælles akutmodtagelse på hovedfunktionsniveau: 
Konventionelle røntgenundersøgelser, CT-scanning og ultralydsundersøgelser. 
 
Rigshospitalet skal på grund af traumecenteret tilbyde følgende radiologiske 
faciliteter døgndækkende: Konventionelle røntgenundersøgelser, 
ultralydsundersøgelser, interventionsradiologi og CT- og MR-scanning.  
 
På Gentofte Hospital og Glostrup Hospital vil der, grundet de to hospitalers 
funktioner på henholdsvis hjerte-lunge og neuroområdet, være mulighed for 
diagnostisk radiologi hele døgnet.  
 
På de øvrige nærhospitaler skal der være diagnostisk radiologi i dagtiden. Uden 
for dagtid betjenes nærhospitalerne ved behov af hovedfunktionerne. Den 
fremtidige struktur medfører, at afdelingen på Hørsholm Hospital flyttes.  
 
Særlige bemærkninger 
Der er behov for en velfungerende integration og elektronisk transmission af 
relevante radiologiske undersøgelser enhederne imellem i form af et fuldt 
integreret RIS/PACS-system, samt udarbejdelse af en langsigtet 
apparaturinvesteringsplan for Region Hovedstaden. 
 
 
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 
Specialet klinisk fysiologi og nuklearmedicin udfører diagnostiske 
funktionsundersøgelser ved hjælp af såvel billeddannende som ikke-
billeddannende teknikker. Til billeddannelse anvendes overvejende 
gammakameraer med tilknyttet SPECT- og PET-skanning, men også ultralyd 
og andre teknikker. Til undersøgelserne anvendes bl.a. måling af stråling fra 
indgivne radioaktive lægemidler, måling af strålingsabsorption, invasiv og 
ikke-invasiv måling af tryk, strømningshastighed samt måling af diffusion og 
volumina. Endvidere foretages behandling med radioaktive lægemidler samt 
stimulations- og suppressionstest. 
 
Nuværende struktur 
Der er aktuelt klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk funktion på følgende otte 
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hospitaler i regionen:   
 


! Hillerød Hospital  
! Herlev Hospital 
! Gentofte Hospital 
! Hvidovre Hospital 
! Glostrup Hospital 
! Bispebjerg Hospital 
! Frederiksberg Hospital 
! Rigshospitalet 


 
Amager Hospital henviser patienter til Hvidovre Hospital. Herudover udfører 
KPLL (Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium) klinisk fysiologiske 
undersøgelser.  
 
Udviklingstendenser 
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et speciale i en positiv og 
ekspanderende udvikling. På alle afdelinger i regionen er der en årlig stigning 
på omkring ti pct. i antal undersøgelser. Der er tilkommet nyt avanceret 
apparatur, og specialet rummer væsentlige forskningsområder. 
 
Sammenhænge til andre specialer 
Specialet foretager akutte undersøgelser, og det er vigtigt på hospitaler med 
større akut hovedfunktion.  
 
Fremtidig struktur 
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin placeres uforandret på:   
 


! Hillerød Hospital  
! Herlev Hospital 
! Gentofte Hospital 
! Hvidovre Hospital 
! Glostrup Hospital 
! Bispebjerg Hospital 
! Frederiksberg Hospital 
! Rigshospitalet 


 
Amager Hospital betjenes fortsat fra Hvidovre Hospital, medens Helsingør 
Hospital og Frederikssund Hospital betjenes fra Hillerød Hospital.  
 
Særlige bemærkninger 
De klinisk fysiologisk og nuklearmedicinske afdelingers opgaveportefølje er i 
dag nøje afstemt med aktiviteten på de kliniske afdelinger ved de enkelte 
hospitaler. Enkelte undersøgelser udføres tillige på de kliniske afdelinger, fx 
funktionstest som arbejds-EKG, lungefunktionsundersøgelse og 
blodtryksmåling på ankel- og tåniveau. Omfanget af undersøgelser udlagt til de 
kliniske afdelinger varierer fra hospital til hospital afhængigt af traditioner og 
specialefordeling. En væsentlig del af specialets undersøgelser udføres for 
almen- og speciallægepraksis.  
 
Der er behov for en velfungerende integration og elektronisk transmission af 
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relevante undersøgelser enhederne imellem i form af et fuldt integreret 
RIS/PACS-system, samt udarbejdelse af en langsigtet 
apparaturinvesteringsplan for Region Hovedstaden. 
 
 
Klinisk biokemi (undersøgelse for salte, enzymer mv.) 
Klinisk Biokemi er et tværgående speciale, som med kemiske, biokemiske og 
molekylærbiologiske analysemetoder forestår analyser af patienternes blod, 
celler, hjerne- eller rygmarvsvæske, sekreter og ekskreter herunder urin. 
Specialet betjener patienter fra hospitalernes sengeafdelinger og ambulatorier 
samt primærsektor med diagnostiske rutineundersøgelser.  
 
Nuværende struktur 
Der er aktuelt klinisk biokemiske funktioner på alle regionens hospitaler (på 
nær Esbønderup).  
 
Udviklingstendenser 
Der har gennem flere år været et stigende antal prøver, og det ventes fortsat at 
stige. Den hastige udvikling har medført behov for specialisering af de klinisk 
biokemiske funktioner.  
 
Sammenhæng til andre specialer 
Klinisk Biokemi er nødvendig på hospitaler med akut funktion. 
 
Fremtidig struktur 
Der vil fortsat være behov for klinisk biokemiske funktioner på alle de 
fremtidige hospitalsmatrikler. På nærhospitalerne tilpasses funktionerne i 
vagttiden til behovet.  
 
Særlige bemærkninger 
Klinisk biokemi betjener i en del af regionen de praktiserende læger med 
prøveanalyser/svar, mens det i andre dele af regionen er KPLL (Københavns 
Praktiserende Lægers Laboratorium), der betjener de praktiserende læger. Der 
skal foretages en nærmere udredning af en fagligt og økonomisk 
hensigtsmæssig opgavevaretagelse i forhold til betjening af praksisområdet.  
 
 
Klinisk immunologi (blodbankvirksomhed, vævstypebestemmelser) 
Omfatter transfusionsmedicin, transplantationsimmunologi og immunologisk 
diagnostik.  
 
Transfusionsmedicin varetages af blodbankerne og indeholder tapning af 
bloddonorer, produktion og udlevering af blodkomponenter samt lægelig 
rådgivning ved transfusionsbehandling.  
 
Transplantationsimmunologi varetages af vævstypelaboratoriet og indeholder 
immunologiske undersøgelser, herunder ved transplantationer, immundefekter, 
leukæmi, blodpladesygdomme og autoimmune sygdomme.  
 
Nuværende struktur 
Der er aktuelt blodbank- og tappevirksomhed på alle somatiske hospitaler samt 
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tappevirksomhed i den mobile blodbank. Blodbanksfunktionerne er af 
forskellig karakter afhængigt af de lokale forhold. Transplantationsimmunologi 
varetages af Vævstypelaboratoriet på Rigshospitalet 
 
Udviklingstendenser 
De diagnostiske muligheder i specialet øges hele tiden, men kompleksiteten og 
omkostningerne ved de nye metoder øges tilsvarende. 
 
Sammenhæng til andre specialer 
Klinisk Immunologi (såvel transfusions- som transplantationsmedicin) har et 
tæt samarbejde med højt specialiserede funktioner som traumatologi, 
transplantationsvirksomhed, stamcellebehandling og hæmatologi. 
 
Lokale blodbanksfunktioner (udleveringer) skal planlægges i forhold til de 
kliniske afdelinger og deres behov for udlevering af blodkomponenter. 
Væsentlige hensyn er således: 


! På hospitaler med hæmatologiske afdelinger, dvs. med stort 
blodkomponentforbrug og med behov for avancerede analyser, bør 
være udvidet funktion med stort lager og avanceret analyserepertoire. 


! På hospitaler med fødeafdelinger eller traumemodtagelse bør være 
bemandede funktioner med udlevering af blodkomponenter og 
døgndækkende beredskab for udvidet analyserepertoire. 


! På hospitaler med akut modtagelse og akut kirurgi varetages 
basisfunktioner generelt af bemandede afdelinger med udlevering af 
blodkomponenter og almindeligt analyserepertoire. Dog kan der, ved 
korte transportafstande og -tider til en større bemandet afdeling, være 
fagligt rationale for en ubemandet telemedicinsk funktion med 
mulighed for akut transport af blodkomponenter. 


! På øvrige hospitaler varetages udlevering af et udvalg af 
blodkomponenter fra ”ubemandede” afdelinger (Klinisk Biokemi, 
telemedicinsk udlevering). Blodbanksanalyser varetages på de kliniske 
biokemiske laboratorier med reference til den klinisk immunologiske 
afdeling. 


 
Fremtidig struktur 
Den kliniske immunologi, inkl. transplantationsimmunologien, samles i én 
enhed med fælles ledelse på Rigshospitalet og med varierende funktion på alle 
somatiske hospitaler afstemt efter hospitalernes behov. Hermed sikres en 
central styring af området inkl. blodkomponentproduktion med dertil hørende 
analyser, kvalitetssikring og diagnostik samt forskning og udvikling. 
 
Donortapning foretages fremover på de allerede etablerede tappesteder på alle 
hospitaler, der foretager blodtransfusioner.  
Den mobile blodbank fortsætter sin aktivitet i samarbejde med regionens 
samlede donorkorps Giv Blod. 
 
Klinisk transplantationsimmunologi er uændret placeret på Rigshospitalet.  
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! Rigshospitalet - Udvidet bemandet funktion med højt specialiserede og 
avancerede analyser, herunder specialfunktion for 
transplantationsimmunologi (Vævstypelaboratoriet) og regionsfunktion 
i forhold til akut transfusionsmedicinsk rådgivning  


! Herlev Hospital – Udvidet bemandet funktion med avancerede analyser 
! Hvidovre Hospital - Bemandet funktion med udvidet analyserepertoire 
! Hillerød Hospital - Bemandet funktion med udvidet analyserepertoire 
! Glostrup Hospital - Bemandet funktion med almindeligt 


analyserepertoire 
! Bispebjerg Hospital - Bemandet funktion med almindeligt 


analyserepertoire 
! Gentofte Hospital - Bemandet funktion med almindeligt 


analyserepertoire 
 
På Amager Hospital, Frederiksberg Hospital, Helsingør Hospital og 
Frederikssund Hospital sker udlevering via klinisk biokemi/telemedicinsk 
udlevering.  
 
Donortapning foretages fremover på de allerede etablerede tappesteder på alle 
hospitaler, der foretager blodtransfusioner samt i den mobile blodbank. 
 
Den konkrete opgavevaretagelse på hvert hospital vil kunne justeres ud fra 
hospitalets opgavefelt og behov inkl. transfusionsbehov. 
 
Særlige bemærkninger 
Blodbanken varetager regionens vævs- og bio-banker og kvalitetssikrer dem 
iht. Lægemiddelstyrelsens bekendtgørelser. Der pågår overvejelser om at 
etablere en regional knoglebank og en navlesnorsbank på Rigshospitalet. 
 
 
Klinisk mikrobiologi (undersøgelse af bakterier, virus mv.) 
Tværgående laboratoriespeciale, der betjener hospitalsafdelinger og den 
primære sundhedstjeneste med undersøgelser af prøver fra patienter og deres 
omgivelser for tilstedeværelse af sygdomsfremkaldende bakterier, virus, 
svampe og parasitter og disses interaktioner med værtsorganismen. Specialet 
yder lægefaglig rådgivning vedr. tolkning af undersøgelsesresultater, 
antibiotisk behandling, infektionsprofylakse og hygiejne samt foretager 
registrering og overvågning af infektionssygdom.  
 
Nuværende struktur 
Der er aktuelt fire afdelinger i regionen på: 
 


! Hillerød Hospital 
! Herlev Hospital 
! Hvidovre Hospital 
! Rigshospitalet 


 
Alle afdelinger på nær Rigshospitalet betjener praksissektoren.  
 
Udviklingstendenser 
Aktiviteten inden for specialet forventes at stige. Den demografiske udvikling 
med flere ældre i befolkningen medfører flere infektioner. Der vil være behov 
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for fokus på antibiotika-resistensudvikling og infektionshygiejne. 
  
Sammenhæng til andre specialer 
Det er de øvrige kliniske specialer, som har behov for klinisk mikrobiologiske 
ydelser. 
 
Fremtidig struktur 
De fire eksisterende klinisk mikrobiologiske afdelinger bibeholdes: 
 


! Hillerød Hospital, der varetager specialet for planlægningsområde 
Nord 


! Herlev Hospital, der varetager specialet for planlægningsområde Midt 
! Hvidovre Hospital, der varetager specialet for planlægningsområderne 


Syd og Byen  
! Rigshospitalet 


 
Den fremtidige struktur medfører, at betjeningen af Glostrup Hospital i 
fremtiden varetages fra Hvidovre Hospital, frem for fra Herlev Hospital.  
 
 
Patologisk anatomi og cytologi (vævs- og celleundersøgelser) 
Tværgående diagnostisk speciale, der betjener hospitalsafdelinger og den 
primære sundhedstjeneste med undersøgelser af organer, væv og celler i 
forbindelse med screening, udredning, behandling, behandlingskontrol og 
obduktioner. Ca. 80 pct. af specialets aktivitet er rettet mod kræftdiagnostik og 
-behandlingskontrol. 
 
Nuværende struktur 
Der er aktuelt fem afdelinger i regionen på: 
 


! Hillerød Hospital 
! Herlev Hospital 
! Hvidovre Hospital 
! Bispebjerg Hospital 
! Rigshospitalet 


 
Alle afdelinger på nær Rigshospitalet betjener praksissektoren.  
 
Udviklingstendenser 
Nye molekylærpatologiske analysemetoder har forbedret diagnostik og 
sygdomsklassifikation for visse cancersygdomme, hvilket har gjort det muligt 
at designe individuel terapi og behandlingskontrol. Der forventes derfor et øget 
samarbejde mellem klinisk onkologi og patologisk anatomi. Desuden vil 
implementering af mammografiscreening øge antallet af biopsier og 
vævsprøver. 
 
Sammenhæng til andre specialer 
Primært cancerkirurgi med behov for frysesnitsundersøgelse samt 
lungemedicin. 
 
Fremtidig struktur 
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De fem nuværende patologiske afdelinger bibeholdes: 
 


! Hillerød Hospital, der varetager specialet for planlægningsområde 
Nord 


! Herlev Hospital, der varetager specialet for planlægningsområde Midt 
! Hvidovre Hospital, der varetager specialet for planlægningsområde 


Syd  
! Bispebjerg Hospital, der varetager specialet for planlægningsområde 


Byen  
! Rigshospitalet 


 
 
Klinisk genetik 
Omfatter laboratoriediagnostik og genetisk rådgivning af patienter og deres 
familier vedrørende genetisk betingede sygdomme, samt behandling af visse 
genetiske sygdomme i samarbejde med relevante kliniske specialer. Klinisk 
genetik findes kun på højt specialiseret niveau. 
 
Nuværende struktur 
Der er aktuelt tre funktioner i regionen: 
 


! Klinisk Genetisk Afdeling, Rigshospitalet 
! Kennedy Instituttet – Statens Øjenklinik (KISØ) 


(sektorforskningsinstitution) 
! Klinik for Medicinsk Genetik på Panum Instituttet, Københavns 


Universitet  
 
Der er ingen hospitalssenge tilknyttet de klinisk genetiske klinikker. 
 
Herudover er der genetiske rådgivningsenheder med speciallæger i genetik ved 
HNPCC-registeret (arvelig tyktarmskræft) på Hvidovre Hospital samt på 
audiologisk afdeling på Bispebjerg Hospital. 
 
Udviklingstendenser 
Efterspørgslen efter genetisk rådgivning er stigende, ikke mindst på grund af 
efterspørgsel efter genetisk rådgivning og mutationsundersøgelser ved arvelige 
cancersygdomme. 
 
Sammenhæng til andre specialer 
Højt specialiseret behandling af sjældne handicap kræver adgang til 
børneortopædi, plastikkirurgi, thoraxkirurgi etc., der dog ikke behøver at være 
placeret på samme matrikel. Præimplantationsgenetisk diagnostik er mest 
hensigtsmæssigt placeret sammen med infertilitetsbehandling. 
 
Fremtidig struktur 
Der skal i fremtiden kun være to steder i regionen, der varetager patientrettet 
klinisk genetisk rådgivning:  


! Klinisk Genetisk Afdeling, Rigshospitalet, som varetager funktionen 
for tre planlægningsområder  


! Kennedy Instituttet – Statens Øjenklinik (KISØ), som varetager 
funktionen for et planlægningsområde enten Syd eller Midt 
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Der udarbejdes en nærmere samarbejdsaftale med KISØ, der som led i 
universitetsreformen knyttes tættere til regionen, men opretholdes som en 
selvstændig enhed under Socialministeriet. Samarbejdsaftalen omfatter 
genetisk rådgivning, laboratoriediagnostik, uddannelse og forskning. Den 
konkrete fordeling af opgavevaretagelsen sker i forbindelse med indgåelse af 
samarbejdsaftalen. 
 
Overtagelsen af den patientrettede klinisk genetiske rådgivning fra Klinik for 
Medicinsk Genetik på Panum Instituttet forudsætter en nærmere aftale herom 
med Københavns Universitet, der også skal fastlægge øvrige 
samarbejdsrelationer i relation til laboratoriediagnostik, uddannelse og 
forskning.  
 
De genetiske rådgivningsenheder ved HNPCC-registeret (for arvelig 
tyktarmskræft) samt i audiologisk regi er fortsat tilknyttet de respektive 
funktioner og følger placeringen heraf. 
 
 
Klinisk farmakologi (den kliniske anvendelse af lægemidler) 
Omfatter det teoretiske og praktiske grundlag for anvendelsen af lægemidler 
herunder lægemiddelkomitearbejde, lægemiddelinformation, vurdering af 
lægemidlers anvendelse, effekt og bivirkninger, farmakoepidemiologi, 
gennemførelse af kliniske afprøvninger, samt vurdering af lægemiddelanalyser 
og rådgivning vedrørende forgiftninger. Hovedformålet er at sikre rationel, 
sikker og økonomisk forsvarlig anvendelse af lægemidler. 
 
Nuværende struktur 
Klinisk farmakologi har selvstændige funktioner, men arbejder i vid 
udstrækning sammen med behandlende afdelinger, laboratorieafdelinger og 
sygehusapoteket. 
 
Der er aktuelt tre afdelinger i regionen på: 
 


! Rigshospitalet 
! Bispebjerg Hospital 
! Gentofte Hospital 


 
Udviklingstendenser 
Samordning af regionens behandlingstilbud samt akkreditering, nye 
behandlingstilbud, stigende lægemiddeludgifter og øget behov for 
farmakologisk vejledning i primærsektoren vil alle bidrage til øget behov for 
klinisk farmakologi. 
 
Sammenhæng til andre specialer 
Klinisk farmakologi er til for alle specialer. For den toksikologiske rådgivning 
kræves anæstesiologi og arbejdsmedicin på samme matrikel. 
 
Fremtidig struktur 
De nuværende afdelinger samles på:   
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! Bispebjerg Hospital 
 
Den fremtidige struktur medfører, at afdelingerne Gentofte Hospital, 
Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet sammenlægges. Fase I-enheden Zelo og 
GCP-enheden på Gentofte Hospital samt forskningslaboratoriet på 
Rigshospitalet organiseres foreløbigt som satellitfunktioner fra afdelingen på 
Bispebjerg Hospital. 
 
Særlige bemærkninger 
Lægemiddelkomitearbejdet i Region Hovedstaden vil fremover varetages af en 
central lægemiddelkomite samt af lokale lægemiddelkomiteer. 
 
 
3.5. Øvrige specialer 
 
Klinisk onkologi (kræftsygdomme) 
Omfatter undersøgelse, ikke-kirurgisk behandling og kontrol af patienter med 
kræftsygdomme herunder strålebehandling, medicinsk kræftbehandling, 
palliativ behandling, rehabilitering og pleje af døende.  
 
Nuværende struktur 
Der er aktuelt tre afdelinger i regionen på: 
 


! Hillerød Hospital med 31 senge 
! Herlev Hospital med 48 senge 
! Rigshospitalet med 76 senge 


 
Udviklingstendenser 
Antallet af kræftbehandlinger er stigende, således stiger antallet af henvisninger 
til onkologisk behandling med 5 pct. pr. år. Dette skyldes stigende incidens 
samt udvikling af flere nye behandlingsmuligheder. 
 
Sammenhæng til andre specialer 
Klinisk onkologi har et tæt samarbejde med følgende specialer: patologi, 
klinisk biokemi, klinisk mikrobiologi, klinisk fysiologi, fysioterapi, anæstesi og 
intensiv, billeddiagnostik og intern medicin. Desuden for hovedfunktionerne 
(afhængigt af organ) samarbejde med: lungemedicin, kirurgi, urologi, 
thoraxkirurgi og mammakirurgi. 
 
Fremtidig struktur 
Der skal i regionen fremover være fire afdelinger: 
 


! Hillerød Hospital varetager specialet for planlægningsområde Nord 
! Herlev Hospital varetager specialet for planlægningsområde Midt  
! Hvidovre Hospital varetager specialet for planlægningsområde Syd 
! Rigshospitalet varetager specialet for planlægningsområde Byen  


 
Den fremtidige struktur medfører, at der for at imødekomme 
kapacitetsproblemer etableres en klinisk onkologisk afdeling på Hvidovre 
Hospital. Hovedfunktion inkl. rehabilitering varetages således i alle fire 
planlægningsområder.  
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Den nuværende struktur med to specialafdelinger med strålecentre på Herlev 
Hospital (planlægningsområderne Nord og Midt) og Rigshospitalet 
(planlægningsområderne Syd og Byen) opretholdes. Enhederne for 
eksperimentel kræftbehandling på Rigshospitalet og Herlev opretholdes.  
 
Særlige bemærkninger 
Der skal fastlægges en nærmere arbejdsfordeling mellem de onkologiske 
afdelinger for såvel kemoterapi som stråleterapi.  
 
De planlagte udbygninger af stråleterapien i Herlev og på Rigshospitalet 
fortsætter som planlagt, og behovet for yderligere udvidelser af kapaciteten 
vurderes løbende. For at sikre bedst mulig udnyttelse af den nuværende 
strålekapacitet samt imødegå evt. kommende kapacitets- og 
bemandingsproblemer i stråleterapien, er der nedsat en stråleterapistyregruppe 
med deltagelse af de relevante hospitalsdirektioner, afdelingsledelser samt 
koncerndirektionen. 
 
I bilag 4 er samlet beskrevet den fremtidige håndtering af regionens 
kræftbehandling.  
 
 
Palliativ behandling (lindrende behandling) 
Omfatter den tværfaglige indsats, der har til formål at øge livskvaliteten hos 
alvorligt syge og døende patienter og deres familie. 
 
Nuværende struktur 
Palliativ behandling på hovedfunktionsniveau, der omfatter den palliative 
indsats for alvorligt syge og døende med enkle problemstillinger, varetages på 
de kliniske afdelinger.  
 
Specialfunktionerne varetager palliativ behandling for alvorligt syge og døende 
med komplicerede fysiske, psykiske eller sociale problemstillinger samt 
rådgiver de kliniske afdelinger. Specialfunktionen inkluderer, udover palliative 
medicinske afdelinger og team, også hospicer. Region Hovedstadens 
samarbejde med selvejende hospicer er beskrevet i afsnit 21. 
 
Der er aktuelt tre specialfunktioner i regionen: 
 


! Bispebjerg Hospital, med 12 senge, 2 dagsenge og palliativt team  
! Herlev Hospital, med 5 senge 2005 
! Frederikssund Hospital med 7 senge, 4 dagsenge samt palliativt team  


 
Derudover er der en palliativ funktion på Bornholms Hospital. 
 
En del af den palliative indsats varetages derudover af regionens 
smerteklinikker.  
  
Udviklingstendenser 
En meget stor del af de palliative funktioner på de palliative enheder angår i 
dag kræftpatienter. Udviklingen viser, at kræftpatienterne har behov for 
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palliativ behandling i længere tid samt undervejs i den onkologiske behandling. 
Det forudses derfor, at det fremtidige behov for kapacitet inden for det 
palliative område i tiltagende grad vil blive knyttet til de hospitalsbaserede 
onkologiske enheder. 
 
Sammenhæng til andre specialer 
Specialistniveauet har et tæt samarbejde med onkologi, kirurgi og 
ortopædkirurgi, anæstesiologi, klinisk biokemi, radiologi samt med fysioterapi, 
psykolog, præst og diætist.  
 
Fremtidig struktur 
Der skal være fire palliative enheder i regionen: 
 


! Hillerød Hospital, der varetager specialet for planlægningsområde 
Nord  


! Herlev Hospital, der varetager specialet for planlægningsområde Midt 
! Hvidovre Hospital, der varetager specialet for planlægningsområde 


Syd 
! Bispebjerg Hospital, der varetager specialet for planlægningsområde 


Byen 
 
Den fremtidige struktur medfører, at funktionen på Frederikssund Hospital 
flyttes, og at der etableres palliative specialfunktioner på Hillerød Hospital og 
på Hvidovre Hospital.  
 
Fra hver af de palliative enheder etableres udgående palliative team, der 
varetager tilsyn, telefonrådgivning, supervision, uddannelse mv. for alle 
kliniske afdelinger i planlægningsområdet samt varetager udgående palliativ 
behandling i hjemmet. 
 
Der sikres et tæt samarbejde mellem de palliative enheder og de selvejende 
hospicer, som regionen har driftsoverenskomst med, og kapaciteten i de 
palliative enheder afstemmes med regionens forpligtelser på hospiceområdet.  
 
Særlige bemærkninger 
Den palliative behandling og pleje på medicinske og kirurgiske afdelinger vil 
desuden blive forbedret ved uddannelse af nøglepersoner inden for såvel 
lægegruppen og plejegruppen.  
 
 
Oftalmologi (øjensygdomme) 
Undersøgelse, diagnostik, behandling og kontrol af patienter med lidelser i øjne 
og synsbaner samt lidelser i øjenhuler, tåreveje og øjenomgivelser.  
 
Nuværende struktur 
Der er aktuelt tre afdelinger i regionen: 
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! Hillerød Hospital  
! Glostrup Hospital 15 senge 
! Frederiksberg Hospital med 4 senge 
! Rigshospitalet med 8 senge 


 
Funktionen på Frederiksberg Hospital varetager kun elektiv kirurgi.  
 
Derudover er der samarbejde med Kennedy Instituttet – Statens Øjenklinik 
(KISØ).  
 
Udviklingstendenser 
Den demografiske udvikling vil medføre øget behandlingsaktivitet, idet flere 
øjensygdomme er aldersrelaterede. Derudover vil en øget forekomst af diabetes 
type 2 (sukkersyge) medføre en intensiveret screeningsindsats over for 
diabetiske nethindesygdomme. 
 
De kommende år forventes en udvikling i behandlingen af øjensygdomme pga. 
nye undersøgelses- og behandlingsteknikker, herunder bl.a. laserbehandling. 
  
Sammenhæng med andre specialer 
Oftalmologi har et tæt samarbejde med følgende specialer: Intern medicin, 
anæstesiologi, diagnostisk radiologi og klinisk biokemi.  
 
Fremtidig struktur 
Der skal være én øjenafdeling på: 
 


! Glostrup Hospital, som varetager akutfunktionen for hele regionen.  
 
Derudover etableres elektive klinikker på:  
 


! Hillerød Hospital, der varetager elektive funktioner for 
planlægningsområderne Nord og Midt  


! Frederiksberg Hospital, der varetager elektive funktioner for 
planlægningsområderne Syd og Byen  


 
De elektive funktioner knyttes lægeligt til Glostrup Hospital. Derudover 
etableres fra Glostrup Hospital en konsulent- og tilkaldeordning på 
Rigshospitalet af hensyn til bl.a. behandling af for tidligt fødte børn og 
traumebehandling. På regionens øvrige hospitaler etableres tilsynsfunktion 
efter behovet.  
 
Den fremtidige struktur medfører, at afdelingerne på Glostrup Hospital og 
Rigshospitalet sammenlægges, og at akutfunktionen på Hillerød Hospital 
ophører. 
 
Der etableres en elektiv udefunktion fra Glostrup Hospital, der omfatter 
operationsstue og ambulatorieenhed mhp. øjenkirurgisk varetagelse af visse 
patientforløb på Rigshospitalet. Øjenkirurgisk ekspertise i forbindelse med 
traumecenteret på Rigshospitalet varetages i øvrigt som tilkald fra Glostrup 
Hospital. 
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Samarbejdet med Kennedy Instituttet – Statens Øjenklinik (KISØ) videreføres i 
form af en samarbejdsaftale.  
 
 
Oto-rhino-laryngologi (øre-næse-hals-sygdomme) 
Oto-rhino-laryngologi omfatter diagnosticering, behandling og kontrol af såvel 
medfødte som erhvervede kirurgiske og medicinske sygdomme og lidelser i: 
ører, næse, bihuler, mundhule, spytkirtler, svælg, den øvre del af spiserøret, 
strube, halsens bløddele og kraniebasis, herunder traumatologi samt den 
kirurgiske behandling af sygdomme i skjoldbruskkirtlen og bi-
skjoldbruskkirtlerne. Desuden foretages der kikkertundersøgelser med 
diagnostik og behandling af sygdomme i luft- og spiserør samt 
brystskillevæggen. 
 
Audiologi (læren om hørelsen) er et fagområde inden for specialet øre-næse-
hals. 
 
Nuværende struktur 
Specialet varetages aktuelt i regionen på:  
 


! Hillerød Hospital med 17 senge 
! Gentofte Hospital med 28 senge 
! Rigshospitalet med 30 senge 


 
Fagområdet audiologi varetages på Bispebjerg Hospital.  
 
Udviklingstendenser 
Befolkningsudviklingen i Region Hovedstaden 2005 til 2015 vil indvirke på 
flere af specialets sygdomsgrupper, herunder hoved-halscancer (blandt ældre), 
hvor der i øjeblikket er en årlig stigning på 3 pct. og øvre luftvejsinfektioner, 
specielt infektioner i mandler ofte med komplikationer (blandt yngre). Antallet 
af døvfødte børn og børn med svær hørenedsættelse er stigende, hvilket 
forventes at give anledning til en øgning i antallet af Coclear Implant 
operationer (indsættelse af elektronisk apparat i høresneglen) fremover.  
 
Sammenhænge til andre specialer 
For at kunne varetages specialets hovedfunktioner hensigtsmæssigt anses det 
for nødvendigt, at følgende specialer er til stede på samme matrikel: 
Fagområdet audiologi med audiologopædisk ekspertise, anæstesi, 
billeddiagnostisk og klinisk fysiologisk/nuklearmedicin, patologi, klinisk 
biokemi og blodbank. Endvidere vurderes en placering i tilknytning til 
pædiatriske funktioner at være afgørende for pædiatrien, ligesom placering i 
tilknytning til regionens traumecenter er vigtig. 
 
Fremtidig struktur 
Specialet skal fortsat være placeret på:  
 


! Hillerød Hospital, der varetager funktionen for planlægningsområde 
Nord 


! Gentofte Hospital, der varetager øre-næse-hals-sygdomme for 
planlægningsområderne Midt og Syd og audiologi for 
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planlægningsområderne Midt, Syd og Byen samt specialfunktioner 
! Rigshospitalet, der varetager øre-næse-hals-sygdomme for 


planlægningsområde Byen samt specialfunktioner 
 
Den audiologiske funktion på Bispebjerg Hospital flyttes til Gentofte Hospital.  
 
Den konkrete fordeling af opgavevaretagelsen i øvrigt herunder fagområder 
sker efter nærmere vurdering. Afdelingerne vil indgå i et tæt samarbejde mhp. 
sikring af bedst mulig anvendelse af den faglige ekspertise. 
 
Etablering af dagkirurgiske satellitfunktioner er en mulighed, der skal vurderes 
nærmere. 
 
Særlige bemærkninger 
Ca. 65 pct. af speciallægerne arbejder som praktiserende speciallæger, mens 
resten er beskæftiget i hospitalsregi. 
 
Skjoldbruskkirtelkirurgi bør placeres under specialet oto-rhino-laryngologi. 
Biskjoldbruskkirtelkirurgi bør centraliseres ét sted, hvorimod 
skjoldbruskkirtelkirurgi kan placeres flere steder.  
 
 
Hospitalsodontologi (tand-, mund- og kæbesygdomme) 
Diagnostik og behandling af medfødte og erhvervede vækstforstyrrelser i 
tænder og kæber, ulykkesbetingede læsioner, infektioner og godartede 
sygdomstilstande i tand-, mund- og kæberegionen.  
 
Nuværende struktur 
Der er aktuelt tre afdelinger i regionen: 
 


! Hillerød Hospital 
! Glostrup Hospital 
! Rigshospitalet  


 
Udviklingstendenser 
Der forventes en stigning i behandlingsaktiviteten pga. øget forekomst af 
cancer i tand-, mund- og kæberegionen. 
 
Sammenhæng med andre specialer 
Tand-, mund- og kæbekirurgi har et tæt samarbejde med følgende specialer: 
Øre-næse-hals, ortopædkirurgi, anæstesiologi, klinisk mikrobiologi, klinisk 
fysiologi og nuklearmedicin, diagnostisk radiologi og neurokirurgi.  
 
Fremtidig struktur 
Der skal være én tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling på:  
 


!  Rigshospitalet  
 
Den fremtidige struktur medfører, at funktionerne på Hillerød Hospital, 
Glostrup Hospital og på Rigshospitalet sammenlægges.  
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Dermatologi og Venerologi (hud- og kønssygdom)  
Dermatologi og venerologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling og 
rehabilitering af hudsygdomme og seksuelt overførte sygdomme. 
Hudsygdommene omfatter sygelige tilstande i hud, hår, negle, mund- og 
genitalslimhinder. Hudsygdomme skyldes bl.a. infektioner (virus, bakterier og 
svampe), eksemsygdomme, psoriasis, bindevævslidelser, hud- og 
modermærkekræft, arvelige sygdomme samt problematiske sår. Venerologi 
omfatter smitsomme sygdomme, som er seksuelt overført. 
 
Nuværende struktur 
Regionens basisbehandling inden for specialet dermato-venerologi varetages i 
speciallægepraksis (i alt 40 speciallæger) og på Dermatologisk Klinik, 
Hørsholm Hospital (1 seng). 
 
De specialiserede dermatologiske afdelinger er aktuelt placeret på:  
 


! Bispebjerg Hospital med 15 senge 
! Gentofte Hospital med 10 senge 


 
Udviklingstendenser 
Det stigende antal ældre vil øge behovet for behandling af dermatologiske 
lidelser, især af hudkræft og problematiske sår. Ny laserteknologi vil give 
mulighed for korrektion af en række lidelser.  
 
Fremtidig struktur 
Der skal være dermatologisk-venerologisk afdeling på:  
 


! Bispebjerg Hospital 
! Gentofte Hospital  


 
På regionens øvrige hospitaler etableres mulighed for tilsynsfunktion efter 
behov evt. via telemedicin. 
 
Den fremtidige struktur medfører, at den dermatologiske funktion på Hørsholm 
Hospital og afdelingen på Bispebjerg Hospital sammenlægges. De to 
selvstændige dermatologiske afdelinger samarbejder tæt. Der indhentes faglig 
rådgivning om fordelingen af opgavevaretagelsen i de to afdelinger. 
 
 
Allergologi (overfølsomhedssygdomme) 
Fagområdet allergologi omfatter forebyggelse, diagnose, behandling og 
rehabilitering af patienter med overfølsomhedssygdomme (ældre end 17 år). 
Allergiske sygdomme omfatter folkesygdomme som høfeber og astma og mere 
sjældne tilstande som fødevare-, lægemiddel-, insekt- og erhvervsallergi samt 
nældefeber og allergisk hævelse i svælget (angioødem). 
 
Nuværende struktur 
Fagområdet allergologi varetages på specialiseret niveau på:  
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! Gentofte Hospital 
! Hillerød Hospital 
! Rigshospitalet  


 
Udviklingstendenser 
Øget udsættelse for kemiske stoffer og sollys vil føre til stigning i allergi og 
hudkræft. Nye biologiske midler vil medføre bedre livskvalitet og mindre 
sygelighed, men samtidigt øge medicinudgifterne. 
 
Sammenhænge til andre specialer 
Varetagelsen af allergologi på hovedfunktionsniveau forudsætter samarbejde 
med specialerne: Pædiatri, lungemedicin, dermatologi og øre-næse-hals-
sygdomme (som dog ikke nødvendigvis skal forefindes på samme matrikel).   
 
Fremtidig struktur 
De specialiserede allergologiske funktioner samles og placeres på: 
 


!  Gentofte Hospital 
 
Den fremtidige struktur medfører, at de allergologiske funktioner på Hillerød 
Hospital, Gentofte Hospital og Rigshospitalet sammenlægges. Videncenter for 
Allergi bevares på Gentofte Hospital. 
 
 
Arbejds- og miljømedicin 
Forebyggelse og udredning af patienter med arbejds- og miljøbetingede lidelser 
med fokus på relationerne mellem arbejdsmæssig eksponering og 
helbredsmæssige reaktioner. Specialet har primært forebyggende sigte med en 
integreret anvendelse af lægefaglig, toksikologisk, teknisk hygiejnisk, 
epidemiologisk og samfundsvidenskabelig viden.  
 
Nuværende struktur 
Der er aktuelt tre klinikker i regionen: 
 


! Hillerød Hospital 
! Glostrup Hospital 
! Bispebjerg Hospital 


 
Der er ingen hospitalssenge tilknyttet de arbejdsmedicinske klinikker. 
 
Giftinformationen er placeret på Bispebjerg Hospital og fungerer som 
landsfunktion i rådgivning vedrørende diagnostisk og behandling af ikke-
medikamentelle forgiftninger. 
 
Udviklingstendenser 
Sygdomsforekomsten inden området har de senere år undergået store 
forandringer. Skader efter arbejde med opløsningsmidler er næsten elimineret, 
mens der er sket en markant stigning i arbejdsrelaterede bevægeapparatslidelser 
og psykiske lidelser, herunder stress. Denne udvikling forventes at forsætte de 
kommende år. Desuden forventes et øget samarbejde med kommunerne. 
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Sammenhæng med andre specialer 
Arbejds- og miljømedicin har et tæt samarbejde med følgende specialer: Intern 
medicin (lungemedicin, reumatologi), ortopædkirurgi, dermatologi- venerologi, 
allergologi, neurologi og klinisk neurofysiologi, klinisk biokemi, klinisk 
fysiologi og nuklearmedicin og diagnostisk radiologi.  
 
Fremtidig struktur 
Der skal være én arbejdsmedicinsk klinik på:  
 


! Bispebjerg Hospital. 
 
Den fremtidige struktur medfører, at de arbejdsmedicinske funktioner på 
Hillerød Hospital, Glostrup Hospital og Bispebjerg Hospital sammenlægges. 
Der etableres lokale ambulatorier som satellitfunktioner på Hillerød Hospital 
og Glostrup Hospital, hvor ledelse og lægelig betjening udgår fra Bispebjerg 
Hospital.  
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Bilag 4. Kræftbehandling 
 
Kræftbehandlingen er et centralt fokusområde i regionens 
hospitalsplanlægning, da området er karakteriseret af stigende antal 
kræfttilfælde og fortsat udvikling i behandlingstilbud. Der skal bl.a. ske 
forbedring af kræftbehandlingen gennem tilstrækkelig kapacitet og samling af 
funktioner inden for især kræftkirurgien. 
  
Det er besluttet, at der skal udarbejdes en samlet kræftplan for regionen, men 
det er allerede i forbindelse med hospitalsplanen fundet relevant at give en kort 
oversigt over opgavefordelingen efter planen. Denne er derfor kort skitseret 
nedenfor.  
 
Organiseringen af kræftbehandlingen kan ændres i forbindelse med 
udarbejdelse af den regionale kræftplan eller fremtidige udmeldinger fra 
Sundhedsstyrelsen.  
 
Screening 
Tidlig diagnostik af kræftsygdom er vigtig. I screeningsprogrammer inviteres 
raske personer til undersøgelse med henblik på at diagnosticere sygdom så 
tidligt som muligt. Screening gør det således muligt at påvise kræft eller 
forstadier til kræft på et tidspunkt, hvor sygdommen endnu ikke har givet 
symptomer. 
 
I Region Hovedstaden er der etableret screeningsprogrammer for 
livmoderhalskræft og brystkræft.  
 
Livmoderhalskræftscreening tilbydes alle kvinder i målgruppen efter samme 
retningslinjer, men er aktuelt organiseret i fire forskellige programmer, som 
skal samordnes.  
 
Brystkræftscreening tilbydes på nuværende tidspunkt til kvinder på Bornholm 
og i Københavns og Frederiksberg kommuner, men der arbejdes på etablering 
af et samlet screeningsprogram for regionen.  
 
Udredning af kræft 
Udredning eller diagnostik af kræftsygdomme varetages i primærsektoren og 
på de relevante organrelaterede medicinske og kirurgiske afdelinger i regionen.  
 
For de fire hyppigste kræftformer, der udgør ca. 50 pct. af alle kræfttilfælde i 
regionen, vil udredningen i Region Hovedstaden ske følgende steder: 
 
Udredning af brystkræft varetages i de mammaradiologiske enheder på: 
 


! Herlev Hospital 
! Rigshospitalet 


 
Udredning af lungekræft varetages i de lungemedicinske afdelinger på: 
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! Bispebjerg Hospital 
! Gentofte Hospital 


 
Udredning af tarmkræft varetages i de kirurgiske (kirurgisk 
gastroenterologiske) afdelinger på: 
 


! Hillerød Hospital  
! Herlev Hospital 
! Bispebjerg Hospital 
! Hvidovre Hospital 


 
Udredning af prostatakræft varetages i de urologiske afdelinger på: 
 


! Herlev Hospital  
! Rigshospitalet 


 
For de øvrige kræftformer vil udredningen ske i de relevante afdelinger efter 
gældende retningslinjer. 
 
Kræftkirurgi 
For langt de fleste kræftsygdomme er kirurgi den vigtigste behandling. 
Kræftkirurgi varetages inden for de organrelaterede opererende specialer og 
grenspecialer. 
 
Den kræftkirurgiske kvalitet i regionen skal forbedres gennem samling af den 
kirurgiske indsats og etablering af tværfaglige team, hvor operationerne udføres 
i samarbejde mellem flere specialer.  
 
Med hospitalsplanen samles den kræftkirurgiske behandling på færre 
afdelinger, hvilket skal sikre den faglige kvalitet og efterlevelse af 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger.  
 
Som udgangspunkt vil de fleste kræftkirurgiske funktioner fremover varetages 
på Rigshospitalet og Herlev Hospital, dog vil den sjældne og komplicerede 
kræftkirurgi alene varetages på Rigshospitalet, mens de mere hyppige 
kræftkirurgiske behandlinger varetages på områdehospitalerne med det 
pågældende speciale.  
 
Den kirurgiske behandling af brystkræft, prostatakræft, blærekræft, leverkræft, 
kræft i bugspytkirtel, kræft ved endetarmsåbningen, modermærkekræft og kræft 
i æggestokkene skal fremover varetages på: 
 


! Herlev Hospital 
! Rigshospitalet 


 
Den kirurgiske behandling af lungekræft, kræft i mavesækken, spiserørskræft 
skal fremover varetages på:  
 


! Rigshospitalet 
 
Den kirurgiske behandling af tyktarmskræft og endetarmskræft skal fremover 







Hospitalsplan for Region Hovedstaden 2007 


 


 
169


varetages på: 
 


! Hillerød Hospital 
! Herlev Hospital 
! Hvidovre Hospital 
! Bispebjerg Hospital 
! Rigshospital  


 
Den kirurgiske behandling af kræft i livmoder skal fremover varetages på:  


 
! Hillerød Hospital 
! Herlev Hospital 
! Hvidovre Hospital 
! Rigshospitalet 


 
Der udføres ikke kirurgisk kræftbehandling på Bornholm, idet patienterne 
herfra opereres på Rigshospitalet. 
 
Den medicinske kræftbehandling 
Den medicinske kræftbehandling, herunder kemoterapi, skal fremover 
varetages i fire onkologiske afdelinger (kræftafdelinger): 
 


! Hillerød Hospital, der varetager hovedfunktionen for 
planlægningsområde Nord 


! Herlev Hospital, der varetager hovedfunktionen for 
planlægningsområde Midt samt specialfunktionen for Midt og Nord 


! Hvidovre Hospital, der varetager hovedfunktionen for 
planlægningsområde Syd 


! Rigshospitalet, der varetager hovedfunktionen for planlægningsområde 
Byen samt specialfunktionen for Byen og Syd  


 
Bornholms Hospital udreder og varetager medicinsk kræftbehandling af 
udvalgte kræftsygdomme i tæt samarbejde med Rigshospitalet. 
 
Hovedfunktion omfatter medicinsk behandling af de hyppigste kræftformer fx 
brystkræft, lungekræft, tarmkræft og prostatakræft samt rehabilitering og 
varetages således i alle fire planlægningsområder.  
 
Specialfunktionen i onkologi dækker stråleterapi samt medicinsk 
kræftbehandling til alle andre kræftformer end de der varetages som 
hovedfunktion. 
 
Eksperimentel kræftbehandling skal fortsat være placeret på Rigshospitalet og 
Herlev Hospital.  
 
Strålebehandling 
Strålebehandling varetages på de to strålecentre på Rigshospitalet og Herlev 
Hospital, der tilsammen varetager cirka halvdelen af al strålebehandling i 
Danmark, idet centrene også dækker Region Sjælland, Grønland og Færøerne. 
 
Behandlingsbehovet inden for onkologien er stigende og trods øget 
ressourcetilførsel til kræftområdet inkl. udvidelser af acceleratorkapaciteten i 
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de senere år, er der i onkologien tilbagevendende kapacitetsproblemer og heraf 
afledte problemer med at overholde ventetidsgarantien for diagnostik og 
behandling. Derudover er rekruttering og fastholdelse af personale et stort 
problem i onkologien, der forventes at stige med det øgede behandlingsbehov 
fremover. 
 
Der skal i 2007 udarbejdes en plan for kapacitet og tilrettelæggelse i 
strålebehandlingen. 
 
Palliativ behandling 
Der skal være fire palliative enheder i regionen på: 


! Hillerød Hospital  
! Herlev Hospital 
! Hvidovre Hospital 
! Bispebjerg Hospital 


 
Den fremtidige struktur medfører, at funktionen på Frederikssund Hospital 
flyttes, og at der etableres palliative specialfunktioner på Hillerød Hospital og 
på Hvidovre Hospital.  
 
Der sikres et tæt samarbejde mellem de palliative enheder og de selvejende 
hospicer, som regionen har driftsoverenskomst med, og kapaciteten i de 
palliative enheder afstemmes med regionens forpligtelser på hospiceområdet.  
 
 
Indsatsområder på kræftområdet  
! Der skal i 2007 nedsættes en regional kræftgruppe, der 


løbende kan følge regionens tilbud og sikre administrationens 
rådgivning af og afrapportering til Regionsrådet. 


 
! Der skal udarbejdes en samlet kræftplan for Region 


Hovedstaden med indsatsområder, anbefalinger og mål for 
hele kræftforløbet. Planen skal bl.a. sikre tilrettelæggelse af 
sammenhængende patientforløb på tværs af afdelinger og 
matrikler efter den nye struktur og specialefordeling, som 
vedtages med hospitalsplanen. 


  
! Der skal i 2007 udarbejdes en plan for kapacitet og 


tilrettelæggelse i strålebehandlingen. 
 
! Der skal sikres en samordning og koordinering af de 


nuværende screeningsprogrammer for livmoderhalskræft. 
 
! Der skal i 2007 etableres mammografiscreeningstilbud for 


alle kvinder i målgruppen i regionen. 
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Bilag 5. Hospitalsprofiler 
 
 
Hillerød Hospital 
Hillerød Hospital er områdehospital i planlægningsområde Nord med ca. 
310.000 borgere omfatter Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Frederiksværk-
Hundested, Gribskov, Helsingør, Hillerød og Hørsholm kommuner.  
 
Hillerød Hospital varetager den fælles akutmodtagelse i planlægningsområdet. 
Inden for kirurgien varetager hospitalet akutte og elektive funktioner for hele 
planlægningsområde Nord. I ortopædkirurgien sker det i samarbejde med 
elektive funktioner på Helsingør Hospital og Frederikssund Hospital, hvor 
funktionerne på lægesiden er knyttet til Hillerød.  
 
For de medicinske patienter varetager Hillerød Hospital sammen med 
Frederikssund Hospital funktionerne for Allerød, Frederikssund, 
Frederiksværk-Hundested, Gribskov og Hillerød kommuner med i alt ca. 
185.000 borgere. 
 
Hospitalet varetager kvinde-barn funktionerne for hele planlægningsområdet. 
  
Ligeledes varetager hospitalet neurologi, onkologi, palliativ behandling og øre-
næse-hals-sygdomme for hele planlægningsområdet.  
 
Endelig huser hospitalet elektive udefunktioner inden for urologi (fra Herlev 
Hospital) og øjensygdomme (fra Glostrup Hospital), samt en satellitfunktion 
inden for den invasive kardiologi (fra Gentofte Hospital).  
 
For at kunne rumme de fremtidige funktioner gennemføres et større nybyggeri 
på matriklen, der sikrer en større kapacitet samtidig med en stærkt tiltrængt 
modernisering af især skadestue/modtagelse, operationsgang og 
laboratoriefaciliteter samt forbedrede adgangs- og parkeringsfaciliteter.  
 
Fremtidige funktioner 
 
Fælles akutmodtagelse  
 
Kirurgiske specialer 


! Ortopædkirurgi  
! Kirurgi  
! Urologi (elektiv funktion – lægeligt bemandet fra Herlev Hospital)  


 
Intern medicinske specialer 


! Kardiologi  
! Lungemedicin  
! Gastroenterologi  
! Endokrinologi  
! Geriatri  
! Infektionsmedicin  
! Nefrologi inkl. dialyseafsnit 
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Kvinde-barn specialerne 


! Gynækologi og obstetrik  
! Pædiatri (børnesygdomme), herunder neonatalafsnit  


 
Tværgående specialer 


! Anæstesiologi inkl. intensiv 
! Diagnostisk radiologi  
! Klinisk fysiologi og nuklearmedicin  
! Klinisk biokemi  
! Klinisk immunologi  
! Klinisk mikrobiologi  
! Patologisk anatomi og cytologi  


 
Øvrige kliniske specialer 


! Neurologi   
! Klinisk onkologi  
! Palliativ behandling 
! Demensteam  
! Øjensygdomme (elektiv funktion – lægeligt bemandet fra Glostrup 


Hospital) 
! Øre-næse-hals-sygdomme inkl. audiologi 
! Arbejdsmedicin – lægeligt bemandet fra Bispebjerg Hospital 


 
Særlige bemærkninger 
Reumatologi varetages som tilsyn fra Helsingør Hospital. Arbejdsmedicin 
varetages som ambulant udefunktion fra Bispebjerg Hospital. 
 
 
Helsingør Hospital 
Helsingør Hospital er nærhospitalet for Fredensborg, Helsingør og Hørsholm 
kommuner med i alt ca. 125.000 borgere og varetager medicinsk udredning og 
behandling samt elektiv ortopædisk kirurgi. 
 
De elektive ortopædkirurgiske funktioner knyttes på lægesiden til Hillerød 
Hospital. 
 
Inden for de medicinske funktioner varetages intern medicin med dækning af 
specialerne kardiologi, gastroenterologi, endokrinologi, lungemedicin og 
geriatri. Funktionen omfatter akutte og elektive patienter. Endvidere varetages 
reumatologi for hele planlægningsområdet.  
 
Hospitalet skal have fokus på behandling af medicinske patienter med 
længerevarende forløb og kroniske forløb og dermed på udvikling af gode og 
sammenhængende patientforløb i tæt samarbejde med kommunerne. 
 
Henvendelser fra borgere i lokalområdet med akut opståede mindre skader 
varetages af Helsingør Hospitals skadestue.   
 
De tværgående specialers funktioner, herunder anæstesiologi og diagnostiske 
specialer, varetages i dagtiden samt i vagttiden tilpasset behovet. Herunder vil 
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der døgnet rundt være et anæstesiologisk beredskab. 
 
Fremtidige funktioner 
 
Skadestue 
 
Kirurgiske specialer 


! Ortopædkirurgi (elektiv funktion – lægeligt bemandet fra Hillerød 
Hospital) 


 
Intern medicinske specialer 


! Kardiologi  
! Lungemedicin  
! Gastroenterologi 
! Endokrinologi 
! Geriatri  
! Reumatologi  


 
Tværgående specialer 


! Anæstesiologi  
! Diagnostisk radiologi  
! Klinisk biokemi  
! Klinisk immunologi   


 
 
Frederikssund Hospital  
Frederikssund Hospital varetager sammen med Hillerød Hospital 
nærhospitalsfunktionen for Allerød, Frederikssund, Frederiksværk-Hundested, 
Gribskov og Hillerød kommuner med i alt ca. 185.000 borgere. 
 
Den medicinske funktion på Frederikssund Hospital skal varetage 
længerevarende medicinske forløb inden for de store intern medicinske 
specialer, herunder genindlæggelser og ambulante forløb. Hospitalet modtager 
ikke akutte medicinske patienter.  
 
Ligeledes samles planlægningsområde Nords rehabiliterings- og neuro-
rehabiliteringsfunktioner (som hidtil har været placeret i Esbønderup) på 
Frederikssund Hospital.   
 
Hospitalet skal sikre planlægningsområdets udvikling inden for rehabilitering 
og neurorehabilitering. Fokus vil være på at sikre gode og sammenhængende 
patientforløb i tæt samarbejde med kommunerne.  
 
Frederikssund Hospital varetager endvidere en elektiv dagkirurgisk funktion 
inden for ortopædkirurgien. Funktionen er på lægesiden knyttet til Hillerød 
Hospital. 
 
For at sikre at borgerne ved akut opståede mindre skader fortsat har et tilbud 
om behandling i rimelig nærhed, vil der være en skadestue. 
 
De tværgående specialers funktioner, herunder anæstesiologi og diagnostiske 
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specialer, varetages i dagtiden samt evt. i vagttiden tilpasset behovet. Herunder 
vil der døgnet rundt være et anæstesiologisk beredskab. 
 
Fremtidige funktioner  
 
Skadestue 
 
Kirurgiske specialer 


! Ortopædkirurgi (elektiv funktion – lægeligt bemandet fra Hillerød 
Hospital) 


 
Intern medicinske specialer 


! Intern medicin 
! Geriatri  
! Neurorehabilitering  


 
Tværgående specialer 


! Anæstesiologi  
! Diagnostisk radiologi  
! Klinisk biokemi  
! Klinisk immunologi  


 
 
Herlev Hospital 
Herlev Hospital skal være områdehospital for planlægningsområde Midt, som 
omfatter Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-
Taarbæk, Rudersdal og Rødovre kommuner med ca. 425.000 borgere.  
 
Hospitalet varetager den fælles akutmodtagelse i planlægningsområdet, og 
inden for kirurgien og ortopædkirurgien varetager hospitalet akutte og elektive 
funktioner for hele planlægningsområde Midt. Det sker i samarbejde med de 
elektive funktioner på Gentofte Hospital, hvor funktionerne på lægesiden er 
knyttet til Herlev.  
 
På det intern medicinske område varetager Herlev Hospital funktionerne for 
borgere i Gladsaxe, Ballerup, Egedal, Furesø, Rødovre og Herlev kommuner, 
med i alt ca. 250.000 borgere. 
 
Inden for nefrologi og neurologi vil hospitalet varetage funktionerne for hele 
planlægningsområde Midt. I neurologien er der tale om en ny funktion.  
 
Hospitalets gynækologisk-obstetriske funktion udvides, og der etableres en 
pædiatrisk afdeling inkl. neonatal funktion for planlægningsområde Midt i et 
nyt kvinde-barn center.  
 
Herlev Hospital vil fortsat fremover have en tydelig profil på kræftområdet, 
hvor man vil være et af landets 6 kræftcentre med stråleterapienhed. Heri 
indgår den ny stråleterapibygning, der snart står færdigt.  
 
Herlev Hospital varetager endvidere urologi, plastikkirurgi, mammakirurgi, 
hæmatologi, et tværfagligt smertecenter samt en række specialfunktioner inden 
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for onkologi, kirurgi, ortopædkirurgi, medicinsk gastroenterologi og 
endokrinologi for planlægningsområderne Midt og Nord (ca. 730.000 borgere). 
 
På Herlev Hospital vil der være døgndækkende konventionelle 
røntgenundersøgelser, ultralydsundersøgelser inklusiv ekkokardiografi, 
interventionsradiologi, CT-scanning, MR-scanning og akutte 
operationsfaciliteter.  
 
For at rumme de fremtidige funktioner på Herlev Hospital vurderes det 
nødvendigt at iværksætte et større anlægsprojekt med etableringen af et nyt, 
fritliggende kvinde-barn hospital, en kontorbygning, patienthotel, udvidelse af 
servicebygning samt en større omdisponering mellem sengetårn og 
behandlingsbygning og etablering af fælles akutmodtagelse.  
 
Fremtidige funktioner 
 
Fælles akutmodtagelse  
 
Kirurgiske specialer 


! Ortopædkirurgi  
! Kirurgi  
! Urologi  
! Plastikkirurgi    
! Mammakirurgi  


 
Intern medicinske specialer 


! Kardiologi  
! Lungemedicin  
! Gastroenterologi  
! Endokrinologi   
! Geriatri  
! Infektionsmedicin 
! Nefrologi inkl. nyretransplantationer  
! Hæmatologi  
 
 


Kvinde-barn specialerne 
! Gynækologi og obstetrik  
! Pædiatri, herunder neonatalafsnit  


 
Øvrige kliniske specialer 


! Neurologi  
! Klinisk onkologi inkl. strålebehandling  
! Palliativ behandling 
! Demensteam  


 
Tværgående specialer 


! Anæstesiologi inkl. intensiv funktion og tværfagligt smertecenter 
! Diagnostisk radiologi 
! Klinisk biokemi  
! Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 
! Klinisk immunologi  
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! Klinisk mikrobiologi  
! Patologisk anatomi og cytologi 


 
Særlige bemærkninger 
Reumatologi varetages som tilsyn fra Gentofte Hospital. 
 
 
Gentofte Hospital 
Gentofte Hospital skal være nærhospitalet i den østlige del af 
planlægningsområde Midt, som omfatter Gentofte, Lyngby-Taarbæk og 
Rudersdal kommuner med i alt ca. 175.000 borgere. 
 
Gentofte Hospital skal være regionens udviklingshospital for rationelt planlagt 
kirurgi. Hospitalet skal på dette område sikre udvikling af nye 
behandlingsregimer og organisationsformer, der kan udbredes til resten af 
regionen. Samtidig skal den nye behandlingsbygning, hvor kirurgien får bedre 
vilkår, sikre at regionen kan imødekomme fremtidige kapacitetskrav og hurtig 
behandling. Herudover skal Gentofte Hospital på det kirurgiske område 
fremover varetage øre-næse-hals-kirurgi for planlægningsområderne Midt og 
Syd samt audiologi for planlægningsområderne Midt, Syd og Byen. Den 
elektive kirurgiske og ortopædkirurgiske funktion på Gentofte Hospital knyttes 
på lægesiden til Herlev Hospital. Den elektive karkirurgiske funktion på 
Gentofte Hospital knyttes til Rigshospitalet. 
 
Gentofte Hospitals specialfunktioner inden for kardiologi og lungemedicin 
inklusive udredning af patienter med lungekræft fortsætter uændret, således at 
Gentofte Hospital varetager hovedfunktionen for det medicinske optageområde 
samt den specialiserede kardiologi og lungemedicin for 
planlægningsområderne Nord og Midt (med ca. 730.000 borgere), herunder en 
satellitfunktion for invasiv kardiologi på Hillerød Hospital. Endvidere bevares 
dermatologisk-venerologisk afdeling inkl. videncenter på Gentofte Hospital og 
regionens allergologiske specialfunktion samles på Gentofte Hospital. 
 
De intern medicinske funktioner for optageområdet omfatter akutte og elektive 
patienter inden for gastroenterologi, endokrinologi og geriatri. Endvidere 
varetages reumatologi for hele planlægningsområdet. Hospitalet skal bidrage til 
at udvikle planlægningsområdets behandling af medicinske patienter med 
længerevarende forløb og kroniske forløb. Fokus vil være på gode og 
sammenhængende patientforløb i tæt samarbejde med kommunerne. 
 
Henvendelser fra borgere i lokalområdet med akut opståede mindre skader 
varetages af Gentofte Hospitals skadestue.   
 
De tværgående specialers funktioner, herunder anæstesiologi, intensiv og 
diagnostiske specialer vil være døgndækkende. 
 
Fremtidige funktioner 
 
Skadestue 
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Kirurgiske specialer  
! Ortopædkirurgi (elektiv funktion – lægeligt bemandet fra Herlev 


Hospital) 
! Kirurgi (elektiv funktion – lægeligt bemandet fra Herlev Hospital) 
! Karkirurgi (elektiv funktion – lægeligt bemandet fra Rigshospitalet) 


 
Intern medicinske specialer 


! Kardiologi, herunder specialfunktioner 
! Lungemedicin, herunder specialfunktioner 
! Gastroenterologi  
! Endokrinologi  
! Geriatri  
! Reumatologi 
 


Øvrige specialer 
! Øre-næse-hals-sygdomme inkl. audiologi 
! Dermatologi og allergologi 


 
Tværgående specialer 


! Anæstesiologi inkl. intensiv 
! Diagnostisk radiologi 
! Klinisk biokemi  
! Klinisk fysiologi og nuklearmedicin  
! Klinisk immunologi  
! Klinisk farmakologi – Fase I enheden Zelo og CGP enheden som 


satellit fra Bispebjerg Hospital 
 
 
Hvidovre Hospital  
Hvidovre Hospital skal være områdehospitalet i planlægningsområde Syd, som 
omfatter kommunerne: Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, 
Høje-Taastrup, Ishøj, Tårnby, Vallensbæk, og følgende bydele i Københavns 
Kommune: Amager Vest, Amager Øst, Valby og Vesterbro med i alt ca. 
460.000 borgere. 
 
Hospitalet varetager den fælles akutte modtagelse for planlægningsområdet. 
Inden for kirurgien og ortopædkirurgien varetager hospitalet akutte og elektive 
funktioner for hele planlægningsområde Syd. Det sker i samarbejde med 
elektive funktioner på hospitalerne i Glostrup og på Amager, hvor funktionerne 
på lægesiden er knyttet til Hvidovre.  
 
For de medicinske patienter varetager Hvidovre Hospital funktionen for 
Brøndby, Hvidovre, Valby og Vesterbro med i alt ca. 180.000 borgere. 
 
Som noget nyt skal hospitalet endvidere varetage klinisk onkologi for 
planlægningsområde Syd, samt rumme en palliativ enhed. Hospitalets kvinde-
barn profil udvides, idet hospitalet skal varetage den gynækologisk-obstetriske 
og pædiatriske funktion for hele planlægningsområde Syd.  
 
Endelig varetager hospitalet en række specialfunktioner inden for bl.a. kirurgi, 
gastroenterologi og pædiatri. Hospitalets infektionsmedicinske afdeling 
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varetager den østdanske beredskabsfunktion for behandling og isolation af 
patienter med smitsomme sygdomme.  
 
På Hvidovre Hospital er der behov for bygning af en 5. sengebygning samt 
ombygninger. Dette muliggør tilpasninger af akutmodtagelse og 
operationsfaciliteter, samt intensiv kapacitet og interne omflytninger af 
sengeafsnit. 
 
Fremtidige funktioner 
 
Fælles akutmodtagelse  


 
Kirurgiske specialer 


! Ortopædkirurgi  
! Kirurgi  
 


Intern medicinske specialer 
! Kardiologi  
! Lungemedicin  
! Gastroenterologi  
! Endokrinologi  
! Geriatri  
! Infektionsmedicin  


 
Kvinde-barn specialerne 


! Gynækologi og obstetrik  
! Pædiatri, herunder neonatalafsnit  
 


Tværgående specialer 
! Anæstesiologi inkl. intensiv 
! Diagnostisk radiologi 
! Klinisk biokemi  
! Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 
! Klinisk immunologi  
! Klinisk mikrobiologi 
! Patologisk anatomi og cytologi 


 
Øvrige specialer 


! Klinisk onkologi 
! Palliativ behandling 


 
Særlige bemærkninger 
Neurologi, demens og reumatologi varetages som udefunktioner fra Glostrup 
Hospital. 
 
 
Glostrup Hospital 
Glostrup Hospital skal være nærhospital for den sydvestlige del af 
planlægningsområde Syd, som omfatter Albertslund, Glostrup, Høje-Taastrup, 
Ishøj og Vallensbæk kommuner med i alt ca. 130.000 borgere. 
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For optageområdet varetages de medicinske funktioner: Almen intern medicin 
samt kardiologi, gastroenterologi, endokrinologi, lungemedicin og geriatri. 
Funktionen omfatter akutte og elektive patienter. Endvidere varetages 
reumatologi for planlægningsområde Syd inkl. udefunktion på Hvidovre 
Hospital.   
 
Glostrup Hospital får en særlig stærk profil på det neurologiske område, idet 
hospitalet varetager hoved- og specialfunktioner inden for neurokirurgi (ryg), 
klinisk neurofysiologi og neurologi. I neurologi varetager hospitalet funktionen 
for planlægningsområde Syd. I neurokirurgi, herunder specielt elektiv 
rygkirurgi, varetages funktionen for hele regionen, dog således at funktionen 
lægebemandes fra Rigshospitalets neurokirurgiske afdeling. Regionens 
videncenter for tværfaglig rygbehandling placeres ligeledes på hospitalet.  
 
Hospitalet huser i tilknytning til den neurologiske profil et demensteam på 
hovedfunktionsniveau og et hovedpinecenter på specialniveau. Endvidere 
flyttes Klinik for Rygmarvsskade fra Hornbæk (tidligere under Rigshospitalet) 
og Afsnit for Traumatisk Hjerneskade fra Hvidovre Hospital til Glostrup 
Hospital. Regionens akutte øjenafdeling (oftalmologi) samt Respirationscenter 
Øst placeres ligeledes fremover på Glostrup Hospital.  
 
Hertil kommer elektive kirurgiske og ortopædkirurgiske funktioner, som på 
lægesiden knyttes til Hvidovre Hospital. 
 
Henvendelser fra lokalområdet med akut opståede mindre skader varetages af 
Glostrup Hospitals skadestue.    
 
De tværgående specialers funktioner, herunder anæstesiologi, intensiv og 
diagnostiske specialer, vil være døgndækkende. 
 
Fremtidige funktioner 
 
Skadestue 
 
Kirurgiske specialer 


! Ortopædkirurgi (elektiv funktion – lægeligt bemandet fra Hvidovre 
Hospital) 


! Kirurgi (elektiv funktion – lægeligt bemandet fra Hvidovre Hospital) 
 
Intern medicinske specialer 


! Kardiologi  
! Lungemedicin 
! Gastroenterologi 
! Endokrinologi   
! Geriatri  
! Reumatologi  
 


Tværgående specialer 
! Anæstesiologi inkl. intensiv 
! Diagnostisk radiologi  
! Klinisk biokemi 
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! Klinisk fysiologi og nuklearmedicin  
! Klinisk immunologi  


 
Øvrige kliniske specialer 


! Neurologi inkl. klinisk neurofysiologi og specialiseret rehabilitering 
! Neurokirurgi - herunder specielt elektiv rygkirurgi – lægeligt bemandet 


fra Rigshospitalet 
! Demensteam  
! Øjensygdomme - med akutfunktion for hele regionen 
! Arbejdsmedicin – lægeligt bemandet fra Bispebjerg Hospital 


 
 
Amager Hospital  
Amager Hospital skal være nærhospital for den østlige del af 
planlægningsområde Syd, som omfatter de københavnske bydele Amager Vest 
og Amager Øst, samt Dragør og Tårnby kommuner med i alt ca. 150.000 
borgere.  
 
For optageområdet varetages de medicinske funktioner: Almen intern medicin 
samt kardiologi, gastroenterologi, endokrinologi, lungemedicin og geriatri. 
Funktionen omfatter akutte og elektive patienter. 
 
Hospitalet skal sikre planlægningsområdets udvikling inden for behandling af 
medicinske patienter med længerevarende forløb og kroniske forløb. Fokus vil 
være på at sikre gode og sammenhængende patientforløb i tæt samarbejde med 
kommunerne. 
 
De elektive ortopædkirurgiske funktioner knyttes på lægesiden til Hvidovre 
Hospital. 
 
Henvendelser fra lokalområdet med akut opståede mindre skader varetages af 
Amager Hospitals skadestue. 
 
De tværgående specialers funktioner, herunder anæstesiologi og diagnostiske 
specialer, tilpasses behovet. Herunder vil der døgnet rundt være et 
anæstesiologisk beredskab. 
 
Fremtidige funktioner 
 
Skadestue 
 
Kirurgiske specialer 


! Ortopædkirurgi (elektiv funktion – lægeligt bemandet fra Hvidovre 
Hospital) 


 
Intern medicinske specialer 


! Kardiologi  
! Lungemedicin 
! Gastroenterologi  
! Endokrinologi  
! Geriatri  
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Tværgående specialer 


! Anæstesiologi  
! Diagnostisk radiologi  
! Klinisk biokemi 
! Klinisk immunologi  


 
Særlige bemærkninger 
Demens, neurologi og reumatologi varetages ved tilsyn fra Glostrup Hospital. 
 
 
Bispebjerg Hospital  
Bispebjerg Hospital skal være områdehospital for planlægningsområde Byen, 
som omfatter de københavnske bydele Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre by, 
Nørrebro, Vanløse og Østerbro samt Frederiksberg Kommune med i alt ca. 
400.000 borgere. 
 
Hospitalet skal varetage den fælles akutmodtagelse for planlægningsområdet. 
Inden for kirurgi og ortopædkirurgi varetager hospitalet akutte og elektive 
funktioner for hele planlægningsområde Byen. Det sker i samarbejde med 
elektive funktioner på Frederiksberg Hospital, hvor funktionerne på lægesiden 
er knyttet til Bispebjerg Hospital.  
 
For de medicinske patienter varetager Bispebjerg Hospital funktionen for by-
delene Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre by, Nørrebro og Østerbro med i alt 
ca. 270.000 borgere. Bispebjerg Hospital varetager desuden udredning af 
patienter med lungekræft for planlægningsområderne Syd og Byen med i alt ca. 
860.000 borgere og en invasiv kardiologisk satellitfunktion fra Rigshospitalet. 
 
Der etableres på Bispebjerg Hospital et dermatologisk-venerologisk center 
indeholdende alle spektre af dermatologi-venerologi og sårheling.  
 
Desuden skærpes hospitalets arbejdsmedicinske profil, idet regionens 
forebyggelse og udredning af patienter med arbejds- og miljøbetingede lidelser 
med fokus på relationerne mellem arbejdsmæssig eksponering og 
helbredsmæssige reaktioner ledelsesmæssigt samles på Bispebjerg Hospital.  
 
Bispebjerg Hospital skal desuden huse den klinisk farmakologiske funktion for 
hele regionen herunder fortsætte den landsdækkende giftinformation med 
rådgivning om behandling af ikke-medikamentelle forgiftninger. 
 
På Bispebjerg Hospital vil der være behov for nybyggeri, der muliggør en 
samling af hospitalets akutmodtagelse, operationsfaciliteter, herunder 
opvågning og intensivafsnit samt bedre fysiske rammer for de indlagte 
patienter. 
 
Fremtidige funktioner 
 
Fælles akutmodtagelse  
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Kirurgiske specialer 
! Ortopædkirurgi  
! Kirurgi  
 


Intern medicinske specialer 
! Kardiologi  
! Lungemedicin (inklusive udredning af patienter med lungekræft) 
! Gastroenterologi  
! Endokrinologi  
! Infektionsmedicin 
! Geriatri  


 
Tværgående specialer 


! Anæstesiologi inkl. intensiv 
! Diagnostisk radiologi 
! Klinisk biokemi  
! Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 
! Klinisk immunologi   
! Patologisk anatomi og cytologi 


 
Øvrige specialer 


! Neurologi  
! Demensteam 
! Palliativ behandling 
! Dermatologi og venerologi  
! Arbejdsmedicin inkl. giftinformationen 
! Klinisk farmakologi 


 
Særlige bemærkninger 
Reumatologi varetages som udefunktion fra Frederiksberg Hospital. 
 
 
Frederiksberg Hospital  
Frederiksberg Hospital skal være nærhospitalet for Frederiksberg kommune og 
den københavnske bydel Vanløse med i alt ca. 130.000 borgere. Hospitalets 
profil er elektiv ortopædkirurgi, øjenkirurgi og urologi samt medicinsk 
udredning, behandling og rehabilitering. 
 
For optageområdet varetages de medicinske funktioner: Almen intern medicin 
samt kardiologi, gastroenterologi, endokrinologi, lungemedicin og geriatri. 
Funktionen omfatter akutte og elektive patienter og indebærer en mindre 
udvidelse i forhold til hidtil. Frederiksberg Hospital varetager den 
reumatologiske hovedfunktion i planlægningsområde Byen. 
 
Hospitalet skal sikre planlægningsområdets udvikling i behandling og 
rehabilitering af medicinske patienter med længerevarende forløb og kroniske 
forløb. Fokus vil være på at sikre gode og sammenhængende patientforløb i tæt 
samarbejde med kommunerne. 
 
I planlægningsområde Byen skal Frederiksberg Hospital særligt varetage 
elektiv behandling inden for urologi, ortopædkirurgi og oftalmologi, og 
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hospitalet skal fortsat være i front med effektive planlagte forløb på disse 
områder.  
 
Frederiksberg Hospitals skadestue varetager henvendelser fra lokalområdet 
med akut opståede mindre skader. 
 
De tværgående specialers funktioner, herunder anæstesiologi og diagnostiske 
specialer tilpasses behovet. Herunder vil der døgnet rundt være et 
anæstesiologisk beredskab. 
 
Fremtidige funktioner 
 
Skadestue 
 
Kirurgiske specialer 


! Ortopædkirurgi (elektiv funktion – lægeligt bemandet fra Bispebjerg 
Hospital) 


! Urologi (elektiv funktion – lægeligt bemandet fra Rigshospitalet) 
! Øjenkirurgi (elektiv funktion – lægeligt bemandet fra Glostrup 


Hospital) 
 
Intern medicinske specialer 


! Kardiologi 
! Lungemedicin 
! Gastroenterologi 
! Endokrinologi  
! Geriatri  
! Reumatologi 


 
Tværgående specialer 


! Anæstesiologi  
! Diagnostisk radiologi   
! Klinisk biokemi  
! Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 
! Klinisk immunologi  


 
 
Rigshospitalet  
Rigshospitalet skal fortsat være regionens spydspids på hospitalsområdet med 
mange højt specialiserede afdelinger. Hospitalet har særstatus, da der varetages 
mange funktioner for hele landet, Grønland og Færøerne. Alle specialer, der 
varetages på Rigshospitalet, varetages på specialfunktionsniveau og for de 
fleste specialers vedkommende kun på specialfunktionsniveau.  
 
Rigshospitalet har fælles akutmodtagelse med højt specialiseret 
traumecenterfunktion. Regionens traumecenter skal fortsat modtage svært 
tilskadekomne patienter og kritisk syge patienter, som kræver speciel indsats 
og samarbejde på stedet mellem mange diagnostiske og kliniske specialer på 
højt specialiseret niveau. Det betyder, at der er tilstedeværelsesvagt på 
speciallægeniveau i forhold til en lang række specialer. 
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Inden for pædiatri, gynækologi og obstetrik, øre-næse-hals-sygdomme og 
klinisk onkologi varetager hospitalet hovedfunktionen for planlægningsområde 
Byen.  
 
Desuden varetager Rigshospitalet plastikkirurgi, mammakirurgi, nefrologi, 
hæmatologi, urologi og specialfunktioner i onkologi, for 
planlægningsområderne Syd og Byen samt klinisk genetik for 
planlægningsområderne Nord, Midt og Byen.  
 
Rigshospitalet varetager i øvrigt en række højt specialiserede funktioner for 
hele regionen. Inden for ortopædkirurgi, neurokirurgi (kraniekirurgi), 
børnekirurgi, thoraxkirurgi, karkirurgi, tand-, mund- og kæbekirurgi, 
kardiologi, endokrinologi, gastroenterologi, reumatologi, infektionsmedicin 
samt neurologi varetages alene specialfunktioner (ud over for borgere fra 
Bornholm, Grønland, og Færøerne samt for indlagte på andre afdelinger på 
Rigshospitalet, hvor også visse hovedfunktioner varetages). Rigshospitalet 
varetager ligeledes en særlig tværfaglig funktion for sjældne handicaps.  
 
Der tilbydes døgndækkende konventionelle røntgenundersøgelser, 
ultralydsundersøgelser inklusiv ekkokardiografi, interventionsradiologi, CT-
scanning, MR-scanning, akutte operationsfaciliteter, herunder invasiv 
kardiologi.  
 
For at Rigshospitalet kan bevare og styrke sin særstilling som landets førende 
hospital skal hospitalet have de nødvendige fysiske rammer samt muligheder for 
udvidelse til nye fremtidige opgaver. Samlingen af tand-, mund- og kæbekirurgi 
samt Rigshospitalets hovedfunktion for planlægningsområde Byen i forhold til 
pædiatri og fødsler og hospitalsplanens øvrige ændringer nødvendiggør 
nybyggeri af en Nordfløj og en række renoveringer på Rigshospitalet.  
 
Fremtidige funktioner 
 
Regionens traumecenter 
 
Kirurgiske specialer 


! Ortopædkirurgi  
! Kirurgi  
! Børnekirurgi og kirurgi på børn under 2 år 
! Karkirurgi  
! Thoraxkirurgi  
! Urologi  
! Plastikkirurgi 
! Mammakirurgi   


 
Intern medicinske specialer 


! Kardiologi  
! Gastroenterologi   
! Endokrinologi   
! Reumatologi  
! Infektionsmedicin  
! Nefrologi   
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! Hæmatologi  
 
Kvinde-barn specialerne 


! Gynækologi og obstetrik  
! Pædiatri, herunder neonatalafsnit og enhed for sjældne handicap 


 
Tværgående specialer 


! Anæstesiologi inkl. børneanæstesi og intensiv samt tværfagligt 
smertecenter 


! Diagnostisk radiologi  
! Klinisk biokemi 
! Klinisk fysiologi og nuklearmedicin  
! Klinisk immunologi inkl. transplantationsimmunologi og 


transfusionsmedicinsk rådgivning  
! Klinisk mikrobiologi  
! Patologisk anatomi og cytologi 
! Klinisk farmakologi - Forskningslaboratorium som satellit fra 


Bispebjerg Hospital 
! Klinisk genetik  


 
Øvrige kliniske specialer 


! Neurologi inkl. klinisk neurofysiologi   
! Neurokirurgi - herunder specielt kraniekirurgi  
! Klinisk onkologi  
! Øre-næse-hals-kirurgi (oto-rhino-laryngologi)  
! Tand-, mund- og kæbekirurgi 
! Demens - specialiseret funktion 


 
Særlige bemærkninger 
Bornholms Hospital varetager selv de fleste specialer på hovedfunktionsniveau, 
men knyttes organisatorisk til Rigshospitalet. Herved sikres en højt kvalificeret 
faglig tilknytning og entydig samarbejdsrelation for Bornholms Hospital. 
 
En væsentlig del af Rigshospitalets brugere kommer fra Region Sjælland, andre 
regioner eller fra Grønland og Færøerne. 
 
Der etableres en elektiv udefunktion fra Glostrup Hospital, der omfatter 
operationsstue og ambulatorieenhed mhp. øjenkirurgisk varetagelse af visse 
patientforløb på Rigshospitalet. Øjenkirurgisk ekspertise i forbindelse med 
traumecenteret på Rigshospitalet varetages i øvrigt som tilkald fra Glostrup 
Hospital.  
 
 
Bornholms Hospital  
Bornholm indtager en særstatus i Region Hovedstaden pga. de særlige 
geografiske forhold, der gør sig gældende for Bornholm. Derfor vil Bornholms 
Hospital – på trods af et lille optageområde – have akutmodtagelse samt fødsler 
for Bornholms ca. 43.000 borgere. 
 
Organisatorisk knyttes Bornholms Hospital til Rigshospitalet. Det skal sikre en 
entydig og klar tilknytning samt en løbende opfølgning og udvikling af 
hovedfunktionerne på Bornholm.  
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Bornholms Hospital varetager selv de fleste specialer på hovedfunktionsniveau, 
mens Rigshospitalet varetager hovedfunktioner og specialfunktioner, der ikke 
varetages på Bornholms Hospital. Den lægelige bemanding på Bornholms 
Hospitals sikres ved udefunktioner og telemedicinske ydelser fra 
Rigshospitalet. Når nødvendigt etableres aftaler om telemedicinske løsninger 
eller konsulentfunktioner med andre af regionens hospitaler eller eksterne 
parter. Ydelser fra Rigshospitalet eller andre er nedenfor markeret med 
”konsulent”.  
 
Fremtidige funktioner 
 
Fælles akutmodtagelse 
 
Kirurgiske specialer 


! Ortopædkirurgi  
! Kirurgi 
! Urologi (konsulent) 
! Plastikkirurgi (konsulent) 


 
Intern medicinske specialer 


! Kardiologi  
! Lungemedicin  
! Gastroenterologi  
! Endokrinologi  
! Geriatri  
! Reumatologi (konsulent) 
! Nefrologi (konsulent) 
! Hæmatologi (konsulent) 
! Neurologi (konsulent) 


 
Kvinde-barn specialer 


! Gynækologi og obstetrik  
! Pædiatri (konsulent) 


 
Tværgående specialer 


! Anæstesiologi inkl. intensiv  
! Diagnostisk radiologi  
! Klinisk biokemi  
! Klinisk immunologi  


 
Øvrige specialer 


! Klinisk onkologi (konsulent) 
! Øjensygdomme (konsulent) 
! Oto-rhino-laryngologi (konsulent) 
! Dermatologi-venerologi (konsulent) 
! Palliativ behandling  
! Demens (konsulent) 
! Arbejds- og miljømedicin (konsulent) 
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Særlige bemærkninger 
Klinisk mikrobiologi og patologisk anatomi for Bornholms Hospital varetages 
fremover fra Rigshospitalet. På demensområdet etableres en lokal udredning, 
som suppleres med en udgående konsulentfunktion fra Rigshospitalet.  
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Bilag 6. Nye hospitaler for 
kommuner og bydele  
 
Kommuner og bydele, som skifter hospital - intern medicin og geriatri 
Kommune/bydel fra til Årsag 
Christianshavn AH BBH Ændret bydelsinddeling 
Ryvang Øst GEN BBH Ændret bydelsinddeling 
Indre Nørrebro FH BBH Ændret bydelsinddeling 
Vanløse HH FH Hospitalsplan – ændret optageområde 
Brøndby GLO HH Hospitalsplan – ændret optageområde 
Frederiksværk-
Hundested 


FSU HIL/FSU Hospitalsplan – FSU delvis ændret funktion 


Frederikssund FSU HIL/FSU Hospitalsplan – FSU delvis ændret funktion 
Birkerød HIL GEN Ny kommuneinddeling ! Rudersdal kommune 
Farum FSU/HIL HER Ny kommuneinddeling ! Furesø kommune 
Ølstykke FSU/HIL HER Ny kommuneinddeling ! Egedal kommune 
Stenløse FSU/HIL HER Ny kommuneinddeling ! Egedal kommune 
 
Kommuner og bydele, som skifter hospital inden for kirurgi 
Kommune/bydel fra til Årsag 
Christianshavn AH BBH Ændret bydelsinddeling 
Tårnby, Dragør AH HH Hospitalsplan – AH ændret funktion 
Sundbyøster + -vester, 
Vestamager 


AH HH Hospitalsplan – AH ændret funktion 


Ryvang Øst GEN BBH Ændret bydelsinddeling 
Vanløse HH BBH Hospitalsplan – ændret optageområde 
Gentofte, Søllerød,  
Lyngby-Taarbæk 


GEN HER Hospitalsplan – GEN ændret funktion 


Albertslund, Ishøj, 
Brøndby, Glostrup, 
Vallensbæk, Høje-Tåstrup 


 
GLO 


 
HH 


Hospitalsplan – GLO ændret funktion 


Birkerød HIL/HEL HER Ny kommuneinddeling ! Rudersdal 
kommune 


Farum HIL/HEL HER Ny kommuneinddeling ! Furesø 
kommune 


Ølstykke HIL/HEL HER Ny kommuneinddeling ! Egedal 
kommune 


Stenløse HIL/HEL HER Ny kommuneinddeling ! Egedal 
kommune 


 
Da kirurgien hidtil har været opdelt mellem Hillerød Hospital og Helsingør 
Hospital, indebærer hospitalsplanen, at borgere fra en række kommuner i 
planlægningsområde Nord fremover alene henvises til Hillerød Hospital i 
akutte tilfælde, men fortsat kan blive henvist til såvel Hillerød Hospital som i 
Helsingør Hospital ved elektiv kirurgi. 
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Bilag 7. Aftale om hospitalsplan 
og psykiatriplan  
 
Der er mellem partierne A, C, B, F, O og Ø enighed om at fortsætte det positive 
samarbejde med udgangspunkt i de sundhedspolitiske og psykiatripolitiske 
hensigtserklæringer, bidragene fra De sundhedsfaglige Råd og forslag til 
hospitalsplan og psykiatriplan. 
 
Region Hovedstaden er med godt 1,6 mio. indbyggere landets største. Region 
Hovedstaden skal have et sundhedsvæsen i verdensklasse med et stærkt, 
offentligt hospitalsvæsen, der sammen med praksissektoren, kommunerne mv. 
arbejder på at fremme sundhed for alle i regionen og arbejder på at mindske 
den sociale ulighed i sundheden. Borgerne skal tilbydes fri, lige og gratis 
adgang til forebyggelse, udredning, behandling og pleje på et højt fagligt 
kvalitets- og serviceniveau. Sundhedsvæsenet skal samtidig være præget af en 
effektiv ressourceudnyttelse. 
 
Behandlingen af patienterne kommer først. Starten på opfyldelsen af dette 
ønske er en hospitals- og psykiatriplan, hvis realisering hurtigst muligt kan give 
den maksimale kvalitet i behandlingen. Derfor er planerne skabt med et første 
femårsperspektiv. 
 
Den konstant voksende viden om og muligheder for behandling skal kunne 
gives til patienterne i hovedstadsregionen. Derfor skaber planerne nødvendige 
samlinger af specialafdelinger efter anbefalinger fra De sundhedsfaglige Råd 
og lægger op til et tæt samarbejde med kommunerne og praksislægerne. Det 
kræver store øjeblikkelige investeringer i nybyggeri, ombygninger og 
apparatur. 
 
En målrettet forskningspolitik, opbakning og udvikling til det faglige 
samarbejde både i Europa og i den øvrige verden er en forudsætning for at være 
opdateret og med i nyskabelser til gavn for patienterne. 
 
Høj kvalitet i behandlingen kræver stærke faglige miljøer med forskning, 
udvikling og uddannelse. At følge med i og medvirke til at forbedre 
behandlingsformer, apparatur og hjælpemidler vil kunne forstærkes af et 
samarbejde med universiteter og erhvervsliv. 
 
Rigshospitalet skal fortsat være landets spydspids. De øvrige hospitaler er som 
en del af hovedstadsregionens universitetshospitaler også bærere af miljøer og 
centre for den samlede forskningsindsats. Region Hovedstaden skal fastholde 
og styrke sin position som Danmarks markant største 
universitetshospitalsvæsen, og hospitalerne skal også fremover spille en rolle 
internationalt på en række af de højt specialiserede spydspidsområder.  
 
Nye og anderledes samarbejdsformer om patienterne med kommuner og 
praktiserende læger, i fortsættelse af strukturreformens tankegange, kræver 
ikke blot lyst og vilje, men også et økonomisk råderum til forsøg og 
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ideafprøvninger. Den telemedicinske udvikling indebærer muligheder for 
kvalitetsforbedringer, hvor den højeste ekspertise kan komme ganske tæt på 
patienten. Et samarbejde om den teknologiske udvikling på dette område kan 
komme mange patienter til gavn. Regionen vil arbejde aktivt for at kunne skabe 
disse muligheder. Et vigtigt område bliver indsatsen for patienter med kroniske 
lidelser og ældre patienter. Her får nærhospitalerne en vigtig rolle for at sikre et 
tæt samarbejde med kommunerne. Partierne er enige om, at der skal udarbejdes 
en ældreplan, der sikrer den nødvendige indsats på området. 
 
Hospitalsplanen og psykiatriplanen er et vigtigt redskab til at nå disse mål. 
Planerne har som udgangspunkt et 5-årigt perspektiv, så regionens borgere 
hurtigst muligt kan få øget kvalitet gennem samling af specialafdelinger og 
andre umiddelbare gevinster. 
 
En forudsætning for at leve op til borgernes forventninger til 
hospitalsbehandlingen er tilstrækkelige investeringer og tilstrækkelige 
ressourcer til hospitalernes daglige drift. For patienterne er det vigtigste at få 
den bedste behandling. Dertil kan gode fysiske tidssvarende rammer gøre 
patienterne bedre tilpas, fremme deres helbredelse og modvirke infektioner. 
Gode fysiske rammer er også vigtige for et godt arbejdsmiljø, der skal 
medvirke til fastholdelse og rekruttering i de kommende år. Der er på regionens 
hospitaler et stort behov for grundlæggende vedligeholdelse, og der er behov 
for markant bedre fysiske rammer, hvis vi skal leve op til fremtidens krav. Nye 
investeringer giver i nogle tilfælde mulighed for at tilrettelægge behandlingen 
mere effektivt. I andre tilfælde giver investeringen større kvalitet og service for 
patienterne. Det er derfor vigtigt at se de kommende års genopretning og 
forbedring af de fysiske rammer først og fremmest som et nødvendigt bidrag til 
de kvalitetsforbedringer, som fremtidens patienter forventer. Investeringerne er 
en forudsætning for, at de offentlige hospitaler kan løse de opgaver borgerne 
forventer. 
 
Det er også nødvendigt at investere i uddannelse, ledelses- og 
medarbejderudvikling samt arbejdsmiljø – af hensyn til kvaliteten for 
fremtidens patienter, og for at sikre fastholdelse og rekruttering af 
medarbejdere. Der stilles store krav til ledelse og medarbejdere på Region 
Hovedstadens hospitaler. Regionens økonomiske grundlag får som 
forudsætning fortsatte produktivitetsforbedringer, kortere liggetider, dagkirurgi 
og stadig flere patienter. Derfor er det nødvendigt at sætte fokus på og arbejde 
aktivt med at sikre et godt arbejdsmiljø, ligesom det er nødvendigt, at ledere og 
medarbejdere er veluddannede, har de rette kompetencer og er i stand til at 
omstille sig.  
 
Psykiatrien varetager behandlingen af en stor og sammensat patientgruppe med 
varierende og forskellige behandlingsbehov. Fælles for patienterne er behovet 
for, at der er en klar sammenhæng i behandlingsforløbet, hvad enten det er af 
kortere eller længere varighed. 
 
Sindslidende skal have den nødvendige, og samtidig mindst indgribende hjælp, 
så de kan leve en så normal tilværelse som muligt. Den sindslidende skal 
opleve sammenhæng i behandlingen – og sammenhæng med den 
socialpsykiatriske indsats. Derfor må de psykiatriske tilbud fungere så tæt på 
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patienterne som fagligt muligt. For nogle sindslidende er der behov for 
specialiserede tilbud.  
 
Det er muligt helt eller delvist at komme sig efter alvorlige psykiske lidelser. 
Kontakten mellem patient og behandler skal være præget af den synsvinkel. 
Samtidig skal indsatsen kunne rumme dem, der har et årelangt behov for hjælp, 
og hvor samspillet mellem kommunernes sociale tilbud og regionens 
behandlingstilbud er særlig vigtigt. 
  
Regionens tilbud skal videreudvikles mod nærhed og tilgængelighed gennem 
en veludbygget distriktspsykiatri med Opsøgende Psykiatriske Team. 
Åbningstiden i de distriktspsykiatriske centre skal vurderes med henblik på at 
finde den optimale balance mellem indsatsen i bl.a. distriktspsykiatrien, 
Opsøgende Psykiatriske Team, de psykiatriske skadestuer og den psykiatriske 
udrykningstjeneste. Målet er, at indsatsen over for den enkelte sindslidende 
bliver bedre og mere sammenhængende, så behovet for akut hjælp på de 
psykiatriske skadestuer og akut indlæggelse bliver mindre. Der skal fortsat 
være mulighed for hjælp hele døgnet. 
 
Under indlæggelse skal der være mulighed for en målrettet intensiv behandling 
og rehabilitering, når der er behov for det, og der skal være tilbud om 
aktiviteter og motion, så de sindslidende kan udnytte deres ressourcer bedst 
muligt. 
  
Brugere og pårørende er vigtige samarbejdspartnere, der skal inddrages i 
regionens tilbud til psykisk syge. En patient- og pårørendepolitik skal udgøre 
den overordnede ramme for indsatsen. 
 
Patienterne og de pårørende, som patienterne ønsker inddraget, skal 
almindeligvis tages med på råd i tilrettelæggelsen af den konkrete indsats. Også 
børn af psykisk syge har brug for særlig opmærksomhed.  
 
Viden om psykisk sygdom er væsentlig for både patienter, pårørende og den 
øvrige befolkning. Derfor skal informationsindsatsen om psykisk sygdom 
styrkes. I samarbejde med kommunerne og repræsentanter for brugere og 
pårørende søges etableret et Psyk. Info. 
 
Partierne A, C, B, F, O og Ø er derfor enige om, at forslag til hospitalsplan og 
forslag til psykiatriplan gennemføres med følgende præciseringer og 
ændringer: 
 


1. De fire planlægningsområder i forslag til hospitalsplan og forslag til 
psykiatriplan er grundlag for den fremtidige behandlingsindsats. I alle 
og inden for hvert planlægningsområde skal borgerne sikres et ensartet 
højt kvalitets- og serviceniveau. 


2. Hvidovre Hospital, Herlev Hospital, Bispebjerg Hospital og Hillerød 
Hospital bliver områdehospitaler med fælles akutmodtagelse på de 
nuværende matrikler. Gode og moderne fysiske rammer sikres gennem 
nye bygninger og renoveringer på matriklerne i forbindelse med de 
planlagte ændringer i hospitalernes opgaver. 


3. Amager Hospital, Glostrup Hospital, Frederiksberg Hospital, Gentofte 
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Hospital, Helsingør Hospital og Frederikssund Hospital bliver 
nærhospitaler. Bornholms Hospital bevarer sine funktioner i et tæt 
samarbejde med Rigshospitalet. Gode bygningsmæssige rammer sikres 
også på nærhospitalerne med renoveringer og nybyggeri. 


4. Rigshospitalet bevarer og styrker sin særstilling som landets førende 
hospital med høj kvalitet og højt specialiserede funktioner. Hospitalet 
skal have de nødvendige fysiske rammer til sikring heraf samt 
muligheder for udvidelse til nye fremtidige opgaver. Tand-, mund- og 
kæbekirurgi samles på Rigshospitalet, og hospitalet dækker 
planlægningsområde Byen med pædiatri og fødsler. Dette sammen med 
hospitalsplanens øvrige ændringer nødvendiggør nybyggeri af en 
Nordfløj og en række renoveringer. 


5. Thoraxkirurgi samles på Rigshospitalet som forudsat i forslag til 
hospitalsplan. 


6. Karkirurgi samles på Rigshospitalet som forudsat i forslag til 
hospitalsplan. Der etableres en spydspidsfunktion i form af en elektiv 
udefunktion vedrørende højt specialiserede kirurgiske behandlinger af 
venøse lidelser på Gentofte Hospital. 


7. Dermatologi fra Hørsholm og Bispebjerg Hospital samles på 
Bispebjerg Hospital. På Gentofte Hospital bevares den dermatologiske 
afdeling og videnscenter for allergi. De to selvstændige dermatologiske 
afdelinger samarbejder tæt. 


8. Fødestederne samles som forudsat i forslaget til hospitalsplan. For at 
sikre trygge rammer for familierne indrettes fødestederne på 
Rigshospitalet, Hvidovre Hospital, Herlev Hospital og Hillerød 
Hospital med mindre miljøer. Fødeafdelingen på Bornholms Hospital 
bevares uændret. 


9. Funktionerne på Esbønderup flyttes til Frederikssund Hospital, og 
matriklen i Esbønderup søges solgt. 


10. Klinik for rygmarvsskadede i Hornbæk flyttes til Glostrup som 
forudsat i forslag til hospitalsplan, og matriklen i Hornbæk søges solgt 


11. De eksisterende idrætsklinikker bevares. 
12. Der skabes mulighed for, at der kan bygges et nyt hospital på Amager, 


fx. gennem option på en grund i Ørestaden. 
13. Rigshospitalets traumecenter tager imod meget svære skader for hele 


hovedstadsregionen. I hvert område har områdehospitalerne døgnåbent, 
så man hele døgnet kan henvende sig og få behandlet akut opståede 
skader. Ingen borger skal have problemer med at få den rigtige hjælp. 
Derfor har alle nærhospitalerne døgnåbne skadestuer for 
selvhenvendere. Her vil langt det meste kunne klares. 


14. Med henblik på at udvikle en moderne betjening på det akutte område, 
hvor borgernes behov for tryghed og akut hjælp sikres samtidig med, at 
begrænsede personaleressourcer i videst muligt omfang udnyttes 
optimalt, forsøges nye samarbejdsformer med de praktiserende læger, 
telefonrådgivning af borgerne, øget brug af telemedicin og en styrkelse 
af den præhospitale indsats.  


15. Kapaciteten på Sct. Hans Hospital målrettes til de behandlingsopgaver, 
Region Hovedstaden skal varetage. Der indledes drøftelser med 
Københavns Kommune om, hvordan kommunen hurtigt kan etablere 
de nødvendige tilbud til færdigbehandlede patienter indlagt på Sct. 
Hans Hospital og regionens øvrige afdelinger. Sengekapaciteten på Sct. 







Hospitalsplan for Region Hovedstaden 2007 


 


 
193


Hans Hospital til patienter med dobbeltdiagnoser reduceres ikke. 
Retspsykiatrien samles som forudsat i forslag til psykiatriplan på Sct. 
Hans Hospital. Behandlingsindsatsen organiseres på en sådan måde, at 
patienterne får tryghed gennem behandling i overskuelige miljøer. 


16. Den ungdomspsykiatriske sengekapacitet i Hillerød bevares, og den 
børne- og ungdomspsykiatriske afdeling betjener planlægningsområde 
Nord. Den børne- og ungdomspsykiatriske afdeling på Bispebjerg 
Hospital betjener Københavns Kommune, mens børne- og 
ungdomspsykiatrisk center i Glostrup betjener planlægningsområde 
Midt og de dele af planlægningsområde Syd, der ikke er en del af 
Københavns Kommune. Optageområderne for børne- og 
ungdomspsykiatrien kan senere blive justeret i lyset af behov og 
kapacitet. 


17. De psykiatriske senge i Frederikssund bevares. 
18. Det psykiatriske center i Gentofte flyttes til Hørsholm for at skabe 


ordentlige fysiske rammer. Borgere fra Hørsholm Kommune kan inden 
for lovgivningens rammer for frit sygehusvalg søge psykiatrisk 
behandling i Hørsholm.  


19. Den ortopædkirurgiske funktion på Hørsholm flyttes samlet til 
Helsingør Hospital for at sikre funktionens videreførelse i gode fysiske 
rammer. Mammakirurgien flyttes til Herlev Hospital. De øvrige 
nuværende funktioner på Hørsholm flyttes til andre hospitaler i 
overensstemmelse med forslag til hospitalsplan. 


20. Opsøgende Psykose Team ændrer navn til Opsøgende Psykiatriske 
Team. Der findes et andet navn til Psykiatrivirksomheden efter 
drøftelse med denne. 


 
Partierne er indstillet på at realisere planerne så hurtigt som muligt. Planernes 
realisering er afhængige af, at regering og folketing tilfører nye økonomiske 
midler hertil. Partierne vil udarbejde prioriterede handlingsplaner, der tager det 
størst mulige hensyn til, at patienterne også her og nu har behandlingsbehov, 
som Region Hovedstaden skal løse. Ved økonomiforhandlingerne mellem 
regeringen og regionerne er det nødvendigt at afsætte tilstrækkelige midler til 
bl.a. renoveringer, nybyggeri og apparatur, ikke blot i et 5-årigt forløb, men 
også i årene herefter. 
 
Hillerød, den 30. april 2007 
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Ordliste  
 
A  
Akkreditering Evaluering i forhold til eksterne og 


foruddefinerede kriterier for kvalitet. 
Akutmodtagelse En fælles fysisk lokalitet på et hospital, hvortil 


akut syge eller tilskadekomne patienter kan 
visiteres eller indbringes. Akutmodtagelsen er 
bemandet med læger, sygeplejersker og andet 
personale. 


Allergologi  Fagområde vedrørende medicinske 
overfølsomhedssygdomme. 


Anæstesiologi Speciale vedrørende bedøvelse, intensiv terapi, 
akut og præhospitalsbehandling samt 
smertebehandling. 


Apopleksi Slagtilfælde - hjerneblødning, blodprop i hjernen. 
Arbejdsmedicin Speciale vedrørende arbejds- og miljømæssige 


lidelser. 
Audiologi Læren om hørelsen er et fagområde inden for 


specialet øre-næse-hals. 
B  
Billeddiagnostik Undersøgelser, hvori indgår billeddannelse, fx 


røntgenundersøgelse, MR-scanning og 
ultralydsundersøgelse. 


Børnekirurgi Fagområde under specialet kirurgi (og urologi) 
vedrørende børns medfødte eller erhvervede 
misdannelser, sygdomme og skader (især < 5 år). 


D  
Demens En tilstand, hvor hjernens funktion er nedsat, fx 


nedsat hukommelse (hukommelsessvækkelse), 
nedsat evne til at ræsonnere og nedsat 
dømmekraft. Der kan ses ændringer i personens 
personlighed, humør og opførsel. 


Dermato-venerologi Speciale vedrørende hud- og kønssygdomme. 
Dialyse En proces, hvor man med tekniske hjælpemidler 


fjerner affaldsstoffer og regulerer kroppens salt- 
og væskebalance. Funktioner som normalt 
varetages af nyrerne. 


E  
Endokrinologi Speciale vedrørende sygdomme i 


hormonproducerende organer, herunder 
behandling af diabetes. 


F  
Farmakologi  Læren om lægemidler. 
G  
Gastroenterologi Speciale vedrørende medicinske sygdomme i 


fordøjelsesorganerne (i bughulen). 
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Geriatri Specialet omfatter behandling af ældre patienter 
(oftest over 65 år) med sammensatte 
sygdomsproblemer. 


Gynækologi Speciale vedrørende kvindesygdomme. 
H  
Hepatologi Fagområde under specialet medicinsk 


gastroenterologi og hepatologi, der vedrører 
medicinske sygdomme i lever og galdeveje. 


Hæmatologi Speciale vedrørende sygdomme i blodets, 
knoglemarvens og lymfesystemets celler.  


Hospice Betegner såvel en institution som et koncept for 
pleje og behandling af uhelbredeligt syge og 
døende. 


Hovedfunktion Behandling ved sygdomme og tilstande, hvor 
såvel sygdom som sundhedsvæsenets ydelser er 
hyppigt forekommende, hvor kompleksiteten er 
begrænset, og hvor ressourceforbruget ikke 
tilsiger en samling af ydelserne (dvs. det 
almindelige og hyppige). 


I  
Infektionsmedicin Speciale vedrørende medicinske 


infektionssygdomme. 
Inflammation Betændelsesreaktion fx grundet antistoffer mod 


eget væv eller infektioner. 
Intern medicin Intern medicin omfatter specialerne 


endokrinologi, medicinsk gastroenterologi og 
hepatologi, geriatri, hæmatologi, 
infektionsmedicin, kardiologi, lungemedicin, 
nefrologi og reumatologi. 


Interventionel radiologi Røntgen-, ultralyd-, CT- og MR-vejledte 
procedurer som fx indstik, vævsprøvetagning eller 
udtømning. 


K  
Kardiologi Speciale vedrørende medicinske hjerte- og 


kredsløbssygdomme. 
Karkirurgi Speciale vedrørende kirurgiske sygdomme i 


blodkar uden for hjerne og hjerte. 
Klinisk farmakologi Speciale vedrørende anvendelsen af lægemidler. 
Klinisk fysiologi og 
nuklearmedicin 


Speciale vedrørende funktionsundersøgelser og 
billeddiagnostiske undersøgelser ofte med 
anvendelse af radioaktive lægemidler. 


Klinisk immunologi Speciale vedrørende blodtransfusioner, 
transplantationsimmunologi og immundefekter. 


Klinisk mikrobiologi Speciale vedrørende undersøgelser for bakterier, 
virus, svamp mm. 


Kirurgi Speciale vedrørende kirurgiske sygdomme i 
spiserøret, mave-tarmkanalen, lever og 
bugspytkirtel og disses udførselsgange samt 
milten. Hertil kommer sygdomme i bugvæg og 
bughinde. 
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L  
Lungemedicin Speciale vedrørende sygdomme i de nedre 


luftveje, lunger og lungehinder. 
M  
Mammakirurgi Fagområde vedrørende brystkirurgi. 
N  
Nefrologi Speciale vedrørende medicinske nyresygdomme. 
Neonatologi Fagområde vedrørende for tidligt fødte børn. 
Neurofysiologi Fagområde vedrørende udredning af 


nervesygdomme. 
Neurokirurgi Speciale vedrørende kirurgiske sygdomme i 


kranie, hjerne og rygmarv. 
Neurologi Speciale vedrørende medicinske nervesygdomme 


i hjerne, rygmarv og de perifere nerver. 
O  
Obstetrik Speciale vedrørende fødselshjælp. 
Hospitalsodontologi Tandlægefagligt speciale vedrørende specialiseret 


kirurgisk behandling af tilstande, funktionsfejl, 
læsioner og sygdomme i tænder, mund og kæbe. 


Oftalmologi Speciale vedrørende medicinske og kirurgiske 
sygdomme i øjne og synsbaner. 


Onkologi Speciale vedrørende kræftsygdomme. 
Ortopædkirurgi  Speciale vedrørende kirurgiske sygdomme i 


bevægeapparatet. 
Oto-rhino-laryngologi Speciale vedrørende øre-næse-hals-sygdomme. 
P  
Palliativ behandling Behandling iværksat med henblik på lindring af 


fysiske gener. 
Patologisk anatomi Speciale vedrørende undersøgelse af organer, væv 


og cellers struktur og udseende. 
Plastikkirurgi Speciale vedrørende korrektive og rekonstruktive 


kirurgiske indgreb. 
Pædiatri Speciale vedrørende medicinske børnesygdomme. 
R  
Radiologi Speciale vedrørende undersøgelse baseret på 


medicinsk billeddannelse herunder røntgen. 
Reumatologi Speciale vedrørende medicinske sygdomme i 


bevægeapparatet. 
S  
Satellitfunktion  En specialfunktion, der varetages med eget 


personale under ansvar/supervision af en afdeling 
med specialfunktion på anden matrikel (fx 
satellitaftale mellem Rigshospitalets strålecenter 
og strålecentret i Næstved). 


Specialfunktion Behandling, hvor sygdom eller sundhedsvæsenets 
ydelser er sjældent forekommende, og/eller hvor 
ydelserne er af betydelig kompleksitet, og/eller 
hvor ressourceforbruget tilsiger samling af 
ydelserne (dvs. det sjældne, det dyre og det 
komplicerede).  
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Stent Støttende kateter i rørformet organ. 
T  
Terminal pleje Pleje af døende. 
Thoraxkirurgi Speciale vedrørende kirurgiske sygdomme i 


brystkassen (hjerte, lunger, spiserør mv.). 
U  
Udefunktion En funktion (på special- eller 


hovedfunktionsniveau), der varetages af personale 
(ofte speciallæger) fra en anden matrikel. 


Urologi Speciale vedrørende kirurgiske sygdomme og 
skader i nyrer, urinveje og mandlige kønsorganer. 
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BEDRE VELFÆRD OG STØRRE 
ARBEJDSGLÆDE REGERINGEN  AUGUST 2007


– REGERINGENS STRATEGI FOR HØJ KVALITET I  DEN OFFENTLIGE SERVICE







Høj kvalitet i den offentlige service – kvalitetsreformen er en national opgave


Den offentlige sektor i Danmark skal levere service af høj 
kvalitet. De ældre skal have god pleje og omsorg. Børnene 
skal have nærvær og udfordringer. Og patienterne på sy-
gehusene skal have god behandling i rette tid. 


En veludbygget offentlig sektor har en stor del af æren 
for, at Danmark i dag er et rigt og trygt land uden store 
sociale skel. Regeringen ønsker, at den offentlige sektor 
også i fremtiden skal være en integreret del af fornyelse, 
udvikling og konkurrencedygtighed i Danmark.  


Men velfærdssamfundet står over for store udfordringer, 
der stiller krav til nytænkning og udvikling af kvaliteten.  


Først og fremmest er der mangel på arbejdskraft. Mange 
offentligt ansatte går på pension i de kommende år, og  
det kan blive svært at skaffe afløsere. Ganske enkelt for-


di der ikke er hænder nok. Samtidig er der stigende for-
ventninger til kvaliteten i den offentlige velfærdsservice.


Derfor fremlægger regeringen nu en kvalitetsreform, der 
skal sikre fortsat fornyelse og udvikling af kvaliteten i 
børnepasningen, i ældreplejen og på sygehusene. I alle 
dele af den offentlige velfærdsservice. Regeringen vil 
give velfærden et markant kvalitetsløft.


Med i alt 180 konkrete initiativer lægger kvalitetsrefor-
men rammen for høj kvalitet i den offentlige service. 


Det næste store skridt bliver at føre kvalitetsreformen ud 
i livet. Dels politisk, men nok så meget med en bred ind-
dragelse af medarbejdere og ledere i den offentlige vel-
færdsservice. 


Det er dem, der møder borgerne og skal skabe resultater-
ne i hverdagen. 


Kvalitetsreformen er blevet til i en omfattende proces, 
hvor regeringen har inddraget brede grupper i arbejdet. Vi 
har lyttet til gode idéer og erfaringer gennem et års grun-
digt forarbejde med møder rundt i hele landet og besøg 
på daginstitutioner, sygehuse, plejehjem og i hjemmeple-
jen. Dialogen har omfattet medarbejdere og ledere, bru-
gere og pårørende, organisationer, erhvervsliv og eksper-
ter. Og regeringen indgik i forsommeren trepartsaftaler 
med KL, Danske Regioner, LO og AC og med KL, Danske 
Regioner og FTF.


Det har været helt afgørende at gøde jorden for en bred 
forankring af kvalitetsreformens initiativer. En kvalitetsre-
form er ikke klaret ved at udstede love fra Christiansborg. 
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Omsorg, nærvær og tryghed til borgerne skal komme ne-
defra. Fra pædagogen i børnehaven. Sygeplejersken på 
hospitalet. Og social- og sundhedsassistenten på pleje-
hjemmet. 


Derfor er opfølgning og implementering af reformen også 
utroligt vigtig. Det grundige forarbejde skal følges op af et 
solidt efterarbejde. 


Vi har været rundt på mange institutioner og har mødt en 
imponerende idérigdom og et stort engagement hos med-
arbejderne. Det er her, vi skal tage vores afsæt. Forandrin-
gerne skal bygge på medarbejdernes indsats og ske i et 
tempo, så folk kan følge med og selv bidrage til at skabe 
konkrete og synlige forbedringer i dagligdagen. 


Og brugernes ønsker, behov og konkrete oplevelser med 
servicen skal være i centrum for fornyelsen. 


En række af kvalitetsreformens vigtigste initiativer byg-
ger på lokal opfølgning og inddragelse af medarbejderne 
og brugerne. Fx skal en omfattende afbureaukratisering 
tage udgangspunkt i medarbejdernes erfaringer med, hvil-
ke procedurer og krav der er en hæmsko i dagligdagen. Og 
udbredelse af mål og dokumentation som grundlag for den 
faglige udvikling skal ske med tæt inddragelse af medar-
bejdere og brugere ude på institutionerne. 


Kvalitetsreformen indgår i den række af markante refor-
mer, som regeringen har gennemført i de seneste år. En 
kommunalreform, som styrker kommunerne og regioner-
ne. En velfærdsreform, der sikrer en langsigtet holdbar 
økonomi og en fortsat høj beskæftigelse. En globalise-
ringsreform, som ruster det danske samfund til at klare 
en stadig stærkere international konkurrence. 


Nu skal hele reformprogrammet føres ud i livet – i kommu-
ner og regioner, på uddannelserne og i hele velfærdssek-
toren. Opfølgning på og implementering af reformerne vil 
være i fokus i regeringens arbejde i de kommende år. Pro-
cessen er i gang. 


Men det er også en national opgave at gøre reformerne til 
virkelighed gennem det daglige arbejde. Det kræver en 
bred deltagelse og forankring i hele det danske samfund. 


En varm tak til de mange mennesker, der allerede har bi-
draget med gode diskussioner, forslag og erfaringer.


Anders Fogh Rasmussen   Bendt Bendtsen
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– regeringens strategi for høj kvalitet i den offentlige service


Bedre velfærd og større arbejdsglæde8


Danmark er et af de rigeste og tryggeste samfund i verden. 
Internationale undersøgelser kårer gang på gang Danmark 
som et land med en stærk konkurrenceevne, en sund øko-
nomi og uden store sociale skel.


Det skyldes i høj grad vores velfærdssamfund. En veludbyg-
get offentlig sektor understøtter både en stærk konkurren-
cekraft og en stærk sammenhængskraft. Samtidig er en 
stærk og dynamisk privat sektor en forudsætning for finan-
sieringen af en velfungerende offentlig sektor med høj kva-
litet – også i fremtiden.


Der er en bred opbakning til den danske velfærdsmodel. 
Sammen med et bredt flertal i Folketinget har regeringen 
gennemført en velfærdsreform, der sikrer en holdbar øko-
nomi. Alderen for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet for-
højes, og ændringerne sker gradvist og med et varsel, så 
den enkelte kan nå at indrette sig efter det. 


Med globaliseringsstrategien har vi investeret massivt i ud-
dannelse, forskning og konkurrencedygtighed. 


Kvalitetsbegrebet på velfærdsområderne indeholder tre  


dimensioner: 


God kvalitet forudsætter, at alle tre dimensioner af kvalitet er 


i orden. Fx skal en operation på et sygehus både være fagligt i 


orden og tilrettelagt hensigtsmæssigt. Og patienten skal op-


leve, at forløbet har været godt.


Den brugeroplevede kvalitet fokuserer fx på, om brugeren 


føler sig godt informeret, inddraget og behandlet med re-


spekt. Den oplevede kvalitet kan fx måles i brugertilfreds-


hedsundersøgelser.


God faglig kvalitet betyder, at serviceydelsen lever op til høje 


faglige standarder. 


Organisatorisk kvalitet handler om god tilrettelæggelse af 


arbejdet, om ledelse, medarbejdere, organisationsformer mv.  


Hvad er kvalitet?







Med kommunalreformen har vi skabt nye og fremtidssikre rammer for 
kommuner og regioner.


Den næste store opgave er at sikre fortsat fornyelse og udvikling af 
kvaliteten i børnepasningen, i ældreplejen og på sygehusene. I alle 
dele af den offentlige velfærdsservice.


Borgerne skal have bedre velfærd. Og medarbejderne skal have at-
traktive arbejdspladser med arbejdsglæde, engagement og faglig ud-
vikling.  


Også her har vi et stærkt udgangspunkt. Mange offentligt ansatte 
gør en stor og engageret indsats. Når man spørger brugerne, er 8 ud 
af 10 tilfredse med den offentlige service.


Danmark har et af verdens bedste velfærdssamfund. Vi har et solidt 
fundament for at give hele den offentlige service et kvalitetsløft – 
for at sikre bedre velfærd til borgerne og større arbejdsglæde til alle 
de medarbejdere, der hver dag lægger et stort engagement i at le-
vere en god service.


9
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Budskab 1. Den offentlige sektor står over for en stor  
udfordring uden lette løsninger
Men den offentlige service står over for en stor udfordring i de  
kommende år.


På den ene side forventer vi som borgere en service af stadig højere 
kvalitet, i takt med at vi bliver rigere og får råd til et større privat for-
brug. Og vi forventer at kunne vælge et tilbud, der passer til netop 
vores behov og situation. 


Antallet af ældre vil også stige – og selvom flere ældre sandsynlig-
vis vil have et godt helbred, vil behovet for ældrepleje og sundheds-
behandling blive større. 


På den anden side er det ikke muligt at ansætte mange flere i den 
offentlige sektor og på den måde imødekomme forventningspres-
set. Ganske enkelt fordi der ikke er hænder nok. Hver fjerde offent-
ligt ansat går på pension over de næste 10 år. Samtidig er det små 
årgange, der træder ind på arbejdsmarkedet. Vi bliver relativt færre 
danskere i den erhvervsaktive alder. 


Kvalitetsreformen vil med nytænkning og kreativitet finde en vej 
mellem borgernes stigende forventninger til velfærdssamfundet og 
en virkelighed, hvor vi ikke bare kan ansætte mange flere sygeplejer-
sker, læger, pædagoger og hjemmehjælpere.


Hvorfor kan vi ikke bare ansætte mange flere i den  


offentlige service?


Det er ikke muligt at øge antallet af offentligt ansatte be-


tydeligt. Ikke fordi det politisk er besluttet, at sådan skal 


det være. Nej, det er simpelthen fordi, der ikke er flere på 


arbejdsmarkedet at ansætte. 


Op til midten af 90’erne nød vi godt af en ”demografisk 


medvind”. Der blev flere i den erhvervsaktive alder i forhold 


til antallet af børn, unge og ældre. Derfor var det lettere at  


finansiere de offentlige serviceydelser. Men nu er befolk-


ningsudviklingen vendt.  


Allerede i dag er der problemer med at få ansat de medar-


bejdere, man ønsker. Og det bliver ikke lettere i de kom-


mende år. De store årgange af offentligt ansatte er på vej 


på pension. Det er små årgange, der træder ind på arbejds-


markedet. Det er den demografiske mur, vi er oppe imod. 


Samtidig går det rigtig godt for dansk økonomi, og vi har 


fuld beskæftigelse. Det betyder, at hver gang vi ansætter 


en ekstra pædagog i en børnehave, er der én mindre til at 


løse opgaver et andet sted i den private eller offentlige 


sektor. 


Hvorfor er mere i løn ikke en del af regeringens 


kvalitetsreform?


Man hører ofte synspunktet, at mere i løn vil kunne gøre 


det mere attraktivt at arbejde i fx ældreplejen eller som 


sygeplejerske på sygehusene. 


Som vi har indrettet os i Danmark, er løn et overenskomst-


spørgsmål, der afgøres af arbejdsmarkedets parter. Det er 


ikke et spørgsmål, som regering og Folketing normalt vil 


blande sig i. Derfor indgår højere løn til de offentligt ansat-


te heller ikke i regeringens kvalitetsreform. 


Der er overenskomstforhandlinger på det offentlige om-


råde næste gang i foråret 2008.
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Budskab 2. Regeringen vil investere målrettet i 
bedre velfærd 
Regeringen vil gennemføre omfattende og målrettede inve-
steringer i fremtidens velfærd. Investeringer, som vil gøre 
det muligt at levere bedre service til borgerne. Ikke ved at 
de ansatte løber hurtigere. Men ved at investere i uddan-
nelse, nye strukturer, bygninger og vedligeholdelse, tekno-
logi og nye arbejdsformer.


Siden 2001 er der tilført flere penge til bl.a. sygehuse, sund-
hed, ældrepleje, børnepasning og skoler – i alt 37 mia. kr. 
Den balancerede vækst vil fortsætte i de kommende år. Og 
regeringen vil afsætte i alt 10 mia. kr. frem til 2011 til ud-
møntning af initiativerne i kvalitetsreformen, inkl. treparts-
aftalerne på velfærdsområdet.


Regeringen vil yderligere etablere en kvalitetsfond på i alt 50 
mia. kr. Fonden skal medfinansiere investeringer i moderne 
sygehuse og apparatur, der kan sikre patienterne behandling 
af høj kvalitet. Skoler, daginstitutioner og ældreboliger skal 
vedligeholdes bedre, og der skal bygges nyt, hvor der er brug 
for det. Så børn, ældre, pædagoger, lærere og hjemmehjæl-
pere får gode og tidssvarende rammer i dagligdagen. Og inve-
steringer i it og nye arbejdsformer skal aflaste medarbejder-
ne og give bedre velfærd til borgerne.


Kvalitetsreformen og kvalitetsfonden vil sikre gode økono-
miske og fysiske rammer for en velfærd af høj kvalitet. 
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Kvalitetsreform: 10 mia.kr. i drifts udgifter til bedre kvalitet Mia.kr.  
2008-2011


  Brugerne i centrum (kapitel I) bl.a.:
    -  Afskaffelse af lukkedage i daginsti tutioner
    - Færre forskellige hjemmehjælpere
    -  Faste kontaktpersoner på hospitaler og for hjemmehjælpsmod tagere 
    -  Akut handling og klar besked til kræftpatienter
    -  Bedre behandlingsforløb for kronisk syge 
    -  Patientombudsmand og kommunale borgerrådgivere 
    -  National handlingsplan for forebyggelse


2


 Attraktive arbejdspladser og god ledelse (kapitel II og III) bl.a.:
    -  Stærk servicekultur - 9 principper for god offentlig service
    -  Efteruddannelse af bl.a. hjemmehjælpere, pædagoger og sygeplejersker
    -  Uddannelsestilbud til 15.000 ufaglærte medarbejdere
    - Årlige medarbejderudviklingssamtaler
    - Indsats for bedre arbejdsmiljø
    -  Styrket uddannelse af ledere på plejehjem, daginstitutioner og sygehusafdelinger
    - Regelmæssig evaluering af lederne


4


 Nytænkning, lokalt selvstyre og afbureaukratisering (kapitel IV, V og VI) bl.a.:
    -  Sammenlignelige kvalitetsoplysninger som afsæt for faglig udvikling
    -  Systematisk kvalitetsudvikling på plejehjem og daginstitutioner (akkreditering) 
    -  Flere midler og friere rammer for innovation og nytænkning
    -  Kommunale kvalitetskontrakter med borgerne
    -  Afbureaukratisering med inddragelse af medarbejderne 


2


Flere hænder til nærvær og service (kapitel VII) bl.a.: 
    - Øget optag på uddannelser til bl.a. hjemmehjælper og pædagog
    - Deltidsansatte får bedre mulighed for at arbejde mere 
    - Flere medarbejdere med anden etnisk baggrund
    - Øgede midler til at fastholde ældre medarbejdere


2


Driftsudgifter i alt 10


Kvalitetsfond: 50 mia.kr. til investeringer i bedre 
kvalitet (kapitel VIII)


Mia.kr.
2009-2018


1.  Sundhedsvæsen: Samling af højt specialiserede behand-


linger og modtagelse af akutte patienter, enestuer på 


sygehuse mv.


25


2.  Bedre fysiske rammer på plejehjem, skoler, daginstitutio-


ner mv.  


Udvikling og udbredelse af nye arbejdsformer og ny tek-


nologi, der giver bedre kvalitet og mere tid til omsorg 


Udisponeret reserve 25


Investeringer i alt 50







Budskab 3. Mere af det samme gør det ikke – der skal 
tænkes nyt
Men løsningen er ikke alene flere penge. Større bevillinger 
ville ikke have sikret os mod de sager, der har været med 
svigt og manglende omsorg på nogle institutioner. Og det 
handler ikke fortrinsvis om flere penge, når vi skal løse de 
akutte ventetidsproblemer for kræftbehandling på sygehu-
sene. Det kræver nytænkning og forandring.


Kvalitetsreformen omfatter i alt 8 reformer, der skal sikre 
større brugerorientering, attraktive offentlige arbejdsplad-
ser, bedre ledelse, mere nytænkning, stærkt lokalt selvsty-
re, mindre bureaukrati, flere hænder til nærvær og omsorg 
og massive investeringer i fremtidens velfærd.


Opgaven er at udvikle en moderne, dynamisk og kvalitetsrig 
offentlig service. 


14


Behov for nytænkning


UDFORDRINGER: 8 AMBITIØSE REFORMER:


1. Brugerne i centrum


2. Attraktive arbejdspladser med ansvar og faglig udvikling


3.  Ledelsesreform - kompetente, professionelle og synlige ledere 


4. Institutionerne skal tænke nyt og udvikle kvaliteten


5. Stærkt lokalt selvstyre


6. Afbureaukratiseringsreform


7. Flere hænder til nærvær og omsorg


8. Investeringer i fremtidens velfærd


 levere servicen 


 individuel service 
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Budskab 4. Velfærdssamfundet skal på en gang 
understøtte det personlige ansvar og tage hånd 
om de svageste
Som borgere skal vi selv tage et ansvar og gøre en aktiv 
indsats. Så det offentlige kan rette tilbuddene mod dem, 
der har behov, og tage særligt hensyn til svage grupper. 


Vi skal kende vores rettigheder i forhold til frit valg, kon-
taktpersoner, korte ventetider osv. Og vi skal have mulig-
hed for at komme til orde og klage, hvis det er nødven-
digt.


Men til gengæld har vi pligt til selv at møde de forventnin-
ger, der er enighed om. Vi skal have vuggestuer og børne-
haver, hvor børnene får tryghed og udfordring. Men som 
forældre har vi også et ansvar for, at børnene møder ra-
ske og udhvilede om morgenen – klar til at møde dagens 
oplevelser.


Borgere er mere end brugere. Vi er ikke bare kunder i vel-
færdssamfundets butik. Som borgere skal vi tage del i og 
tage et medansvar for samfundets udvikling. 


Regeringen ønsker et velfærdssamfund med service af 
høj kvalitet, frihed til at vælge og tryghed, når der er brug 
for hjælp. Men samtidig skal vi selv tage et ansvar for vo-
res eget liv, vores familie og for fællesskabet.


Det er en forudsætning for et velfærdssamfund, der ta-
ger hånd om de svageste og sikrer en stærk sammen-
hængskraft. 


Kvalitetsreformen har fokus på de tre store områder 
sundhed, dagtilbud til børn og ældrepleje. Indsatsen for at 
forbedre vilkårene for udsatte voksne indgår derfor kun i 
begrænset omfang i kvalitetsreformen. 


Regeringen har taget en række initiativer til at forbedre de 
udsattes forhold, herunder bedre muligheder for at komme 
i arbejde, styrket indsats for sindslidende og flere boliger til 
hjemløse. Regeringen vil fortsætte denne indsats.


DET FÆLLES ANSVAR


Regeringen har taget en række initiativer for at forbedre forhol-


dene for de udsatte og er på vej med yderligere initiativer i ef-


teråret 2007:


 der etablering af Rådet for Socialt Udsatte


 ”Det Fælles Ansvar II”: Der er afsat ca. 620 mio. kr. i 2007-  


 2010 til at lette vejen for de mest udsatte grupper til et bed- 


  re og mere aktivt liv – gerne med tilknytning til arbejdsmarke-


det


 til bl.a. sociale tilbud til sindslidende


 anbringelsesreformen fra 2006 samt flere initiativer for at   


 bekæmpe negativ social arv


for afskaffelse af ufrivillig hjemløshed. Strategien rummer 


initiativer for ca. 600 mio. kr. til flere boliger og botilbud til 


hjemløse samt til en styrket social indsats


 styrket indsats over for børns og unges sociale problemer   


 – ”Lige muligheder - styrkede personlige ressourcer og social  


 sammenhængskraft”


 Det Fælles Ansvar II og regeringens hjemløsestrategi kan 


 findes på www.social.dk.
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BEDRE VELFÆRD OG STØRRE ARBEJDSGLÆDE – REGERINGENS VISION FOR KVALITETSREFORMEN


Det er regeringens mål med kvalitetsreformen, at borgerne skal 


have bedre velfærd og medarbejderne større arbejdsglæde.


De ældre skal have god pleje og omsorg. Det enkelte barn skal 


have nærvær, tryghed og udfordringer. Og patienterne på sygehu-


sene skal have god behandling i rette tid.  


Derfor skal der være et stærkt fokus på borgernes ønsker og be-


hov. Og derfor skal medarbejderne have de bedste muligheder for 


faglig udvikling og for at yde en engageret indsats af høj kvalitet. 


Og som borgere skal vi også selv tage et ansvar og gøre en aktiv 


indsats. Så det offentlige kan rette tilbuddene mod dem, der har 


behov, og tage særligt hensyn til svage grupper.


Den offentlige sektor i Danmark skal levere kvalitet, omsorg og 


service til borgerne på højeste internationale niveau og understøt-


te både en stærk konkurrencekraft og en stærk sammenhængs-


kraft.


Regeringens mål for den offentlige velfærd:


Tilfredse brugere 


høj som muligt på landets sygehuse, plejehjem, i daginstitutio-


ner osv.


tage særligt hensyn til svage grupper 


Tilfredse og kompetente medarbejdere


-


bejdspladser


uddannelse, der giver de relevante kompetencer til at yde ser-


vice af høj kvalitet


gennem hele arbejdslivet


Kompetente ledere 


lederuddannelse


Nytænkende institutioner 


-


vative i verden. De skal have fokus på at udvikle idéer, som kan 


omsættes i høj kvalitet for brugerne  


arbejde med en enkel og anerkendt akkrediteringsmetode el-


ler kvalitetsudviklingsmetode


Stærkt lokalt selvstyre


-


ner, regioner og institutioner


-


gerne med klare mål for servicen. Der skal årligt følges op på 


kontrakten
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større frihed til at tænke nyt og til at vælge, hvordan de vil nå de 


fastsatte mål


Mindre papir og mere service


tid på papirarbejde 


forenkling og afbureaukratisering på de vigtigste kommuneret-


tede ministerområder


Flere hænder til nærvær og omsorg


den borgernære service


arbejdsmarkedet


Gode rammer for fremtidens velfærd


tidssvarende


og give mere tid til omsorg 







Budskab 5. Høj kvalitet skal komme nedefra – in-
den for de politiske rammer der sættes lokalt, 
regionalt og nationalt
Kvalitetsreformen er ikke klaret alene ved at udstede love 
fra Christiansborg. Omsorg, nærvær og tryghed til borger-
ne skal komme nedefra.


Fx er det vigtigt, at børnehavebørn skal ud i naturen. Men 
vilkårene er helt forskellige for en børnehave på Vesterbro 
og en børnehave i Vestervig. Og en forsker i Hørsholm og 
en fisker i Harboøre har ikke nødvendigvis de samme øn-
sker til ældreplejen, når de bliver gamle.


Derfor skal medarbejdere og ledere i den enkelte institu-
tion have frihed til at løse opgaverne på basis af de lokale 
forhold. Og på baggrund af høj faglighed og god ledelse. 
Ad den vej får vi de bedste løsninger og dermed høj kvali-
tet til borgerne. 


Men institutionerne skal samtidig arbejde inden for de 
rammer, der sættes af politikerne lokalt, regionalt og 
nationalt.


Det handler ikke om et valg mellem decentral eller central 
styring. Regeringen ønsker en balance, hvor politikerne 
– både på landsplan og i kommunerne – koncentrerer sig 
om de overordnede mål for kvaliteten i den offentlige ser-
vice. Samtidig med, at institutionens ledelse og medar-
bejdere får frihed til at tilrettelægge det daglige arbejde 
for at nå de udstukne mål.


På den ene side skal Folketinget ikke bestemme alting. På 
den anden side er der områder, hvor alle borgere forven-
ter og har krav på en ensartet og høj kvalitet. Og hvor de 
nationale kvalitetsstandarder kan formuleres enkelt og 
ubureaukratisk, så de ikke lægger hindringer i vejen for 
den bedst mulige opgaveløsning lokalt.


Budskab 6. Kvalitetsstandarder til alle danskere
Regeringen vil med klare kvalitetsstandarder sikre bor-
gerne en høj kvalitet på vigtige dele af ældre-, børne- og 
sundhedsområdet.


De ældre skal møde færre forskellige hjælpere i hjemmet. 
Og alle hjemmehjælpsmodtagere skal have ret til én fast 
kontaktperson, som kan give råd og vejledning. 


Børnefamilierne skal have sikkerhed for, at der ikke er luk-
kedage i daginstitutioner på almindelige hverdage. Børn i 
daginstitutioner skal have mere tidssvarende og bedre 
fysiske rammer, både inde og ude. I forbindelse med udar-
bejdelse af det nye bygningsreglement skal det sikres, at 
pladsen i daginstitutioner understøtter børns trivsel og 
fysiske udfoldelse.


Livstruende kræftformer kræver akut handling. Menne-
sker med livsfarlig kræft skal have klar og hurtig besked 
og i gang med udredning og behandling med det samme. 


På sygehusene skal alle indlagte patienter, som det er re-
levant for, have enestue, hvis de ønsker det. Visionen skal 
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opfyldes i takt med ombygning og renovering af hospita-
lerne. Indlagte patienter skal have én fast kontaktperson, 
som de kan henvende sig til for at få råd og vejledning. 
Ved akut tilkald – 112 – skal hjælpen under normale om-
stændigheder komme inden for 15 minutter.


Som borgere skal vi have klar besked om, hvad vi kan for-
vente af den offentlige service. Derfor skal kommunerne 
fastsætte mål og standarder for servicen på bl.a. børne- og 
ældreområdet. Mål og standarder skal offentliggøres, og 
der skal årligt følges op på resultaterne.


Som brugere af velfærdsservice skal vi have ret til frit 
valg inden for de rammer, som lovgivningen sætter. Og vi 
skal have ret til at kende kvaliteten af de offentlige tilbud. 
Daginstitutioner, ældrepleje og sygehusafdelinger skal 
mindst hvert andet år gennemføre og offentliggøre un-
dersøgelser af brugernes tilfredshed.


KVALITETSSTANDARDER TIL ALLE DANSKERE – INITIATIVER


Kvalitetsstandarder for ældre


-


son, som de kan henvende sig til for at få råd og vejledning


ældre


Kvalitetsstandarder for børnefamilier


 bedre fysiske rammer, både inde og ude. I forbindelse med   


 udarbejdelse af det nye bygningsreglement skal det sikres,  


 at pladsen i daginstitutioner understøtter børns trivsel og   


 fysiske udfoldelse.


Kvalitetsstandarder for patienter


-


sked. Udredning og behandling skal iværksættes straks


alle indlagte patienter, som det er relevant for, have enestue, 


hvis de ønsker det


forløb skal have én fast kontaktperson, som de kan henvende 


sig til for at få råd og vejledning


omstændigheder kan være fremme inden for 15 minutter ef-


ter opkald til 112 


Generelle kvalitetsstandarder


rammer, som lovgivningen fastsætter


-


der for servicen på børneområdet, ældreområdet osv.


mindst hvert andet år gennemføre og offentliggøre undersø-


gelser af brugernes tilfredshed
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Regeringens kvalitetsreform indeholder otte ambitiøse 
reformer med i alt 180 forslag. Kvalitetsreformen skal 
fremtidssikre det danske velfærdssamfund, så borgerne 
får omsorg, tryghed og nærvær, og medarbejderne får at-
traktive arbejdspladser med arbejdsglæde, engagement 
og gode udviklingsmuligheder. 


Høj kvalitet forudsætter et stærkt fokus på borgernes 
behov og ønsker. Medarbejderne skal have de bedste mu-
ligheder for faglig udvikling og for at yde en engageret 
indsats af høj kvalitet til gavn for brugerne. Og lederne 


skal være kompetente, professionelle og synlige. 


Den enkelte institution skal have frihed til at løse opga-
verne på basis af de lokale forhold. Og inden for de ram-
mer, der sættes af kommunen – et stærkt lokalt selvsty-
re skal sikre et klart ansvar for servicen. 


Der skal være mere tid til omsorg og bruges mindre tid på 
papirarbejde. Så medarbejderne kan koncentrere sig om ker-
neopgaven – at give borgerne tryghed og omsorg.  Samtidig 
skal en ekstra indsats sikre tilstrækkeligt med hænder til 


fremtidens opgaver. Og en ambitiøs investeringsplan skal 
sikre gode økonomiske og fysiske rammer for velfærd af høj 
kvalitet. 


I kvalitetsreformen er der særligt fokus på de tre store 
områder sundhed, dagtilbud til børn og ældrepleje. Men 
mange af de temaer og initiativer, der indgår i kvalitetsre-
formen, vil kunne bredes ud til hele den offentlige sektor, 
fx også til folkeskolen og beskæftigelsesområdet. 


Regeringens kvalitetsreform – et overblik


Otte ambitiøse reformer med i alt 180 konkrete initiativer skal sik-


re velfærd af høj kvalitet til borgerne og attraktive arbejdspladser 


for medarbejderne.


1. Brugerne i centrum 


-


trum for fornyelsen af den offentlige velfærd


2. Attraktive arbejdspladser med ansvar og faglig udvikling


faglig udvikling og for at yde en indsats af høj kvalitet


3. Ledelsesreform  


og synlige


4. Institutionerne skal tænke nyt og udvikle kvaliteten 


basis af lokale forhold


5. Stærkt lokalt selvstyre


servicen


6. Afbureaukratiseringsreform


og mindre tid til papir 


7. Flere hænder til nærvær og service


til den borgernære service


8. Investeringer i fremtidens velfærd


investeringer


BEDRE VELFÆRD OG STØRRE ARBEJDSGLÆDE - REGERINGENS STRATEGI FOR HØJ KVALITET I DEN OFFENTLIGE SERVICE
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Reform 1. Brugerne i centrum 
Regeringen vil sætte de mere end 5 millioner brugere i 
centrum for fornyelsen af den offentlige service. 


Patienter, der får stillet en kræftdiagnose, har en beret-
tiget forventning om akut handling.  Sundhedsvæsenet 
skal derfor sætte udredning og behandling i gang med det 
samme og give klar besked, når der er mistanke om eller 
er konstateret kræft. Patienterne skal sikres veltilrette-
lagte og hurtige forløb.


Sygehuspatienter og hjemmehjælpsmodtagere skal have 
tilbudt én fast kontaktperson, som de kan henvende sig 
til for at få råd og vejledning.


I daginstitutionerne skal løsrevne lukkedage afskaffes. Og 
den enkelte ældre skal møde færre forskellige hjemme-
hjælpere.


Regeringen vil udbygge det frie valg yderligere. Det er bl.a. 
en mulighed for, at også økonomisk dårligt stillede patien-
ter kan få adgang til privat behandling, hvis det offentlige 
ikke kan levere. Og der nedsættes en forebyggelseskom-
mission, der skal skabe afsæt for en national forebyggel-
sesplan. 


Som brugere skal vi kende vores rettigheder i forhold til 
frit valg, kontaktpersoner, korte ventetider osv. Til gen-
gæld skal vi også selv tage et ansvar og møde de forvent-
ninger, der er enighed om.


Aftaler med brugere og pårørende skal understøtte en 
klar forventningsafstemning og en frugtbar dialog mellem 
brugerne og institutionens ledere og medarbejdere. Og 
der skal være nem og enkel adgang til at give sin mening 
til kende og klage.


Brugerne i centrum 


Regeringen vil sætte de mere end 5 millioner brugere i 


centrum for fornyelsen af den offentlige velfærd. Re-


formen omfatter 64 initiativer, herunder:  


-


truende kræft


-


hjælpsmodtagere 







Reform 2. Attraktive arbejdspladser 
De mere end 800.000 medarbejdere i den offentlige sek-
tor skal have de bedste muligheder for faglig udvikling og 
for at yde en engageret indsats af høj kvalitet.


Regeringen har derfor indgået en trepartsaftale med KL, 
Danske Regioner, LO og AC og en aftale med KL, Danske 
Regioner og FTF. Aftalerne sætter markant ind med kom-


petenceudvikling, rekruttering, arbejdsmiljø og ledelse. 
Aftalerne vil betyde mærkbare forbedringer for offentligt 
ansatte.


Den enkelte medarbejder får bedre muligheder for at dyg-
tiggøre sig – både ved flere midler og bedre planlægning 
af kompetenceudviklingen på den enkelte arbejdsplads. 
Der skal gennemføres medarbejderudviklingssamtaler i 


hele den offentlige sektor hvert år. Og det psykiske og fy-
siske arbejdsmiljø skal forbedres. 


Forbedringerne for medarbejderne skal omsættes i mærk-
bare forbedringer for brugerne. For gode forhold for medar-
bejderne og gode forhold for brugerne er to sider af samme 
sag.


Attraktive arbejdspladser med ansvar og faglig  


udvikling


800.000 offentligt ansatte skal have de bedste muligheder 


for faglig udvikling og for at yde en indsats af høj kvalitet. 


Reformen omfatter 28 initiativer, herunder: 


sygeplejersker
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Reform 3. Ledelsesreform
Der er mange eksempler på, at god og dårlig ledelse er af-
gørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og yder 
en god service eller ej. Derfor er en ledelsesreform en helt 
central del af kvalitetsreformen. 


De offentlige ledere skal være kompetente, professionelle 
og synlige.


Alle institutionsledere skal have ret til en lederuddannelse 
af høj kvalitet. Alle ledere skal evalueres regelmæssigt. Og 
der skal være et klart ledelsesrum. 
 


Reform 4. Nytænkende institutioner 
Den offentlige sektor skal være dynamisk og nyskabende 
og være med til at præge udviklingen i resten af samfund-
et. Regeringen ønsker, at de offentlige institutioner i Dan-
mark skal være blandt de mest innovative i verden. 


Danmarks næsten 15.000 institutioner skal have frihed til at 
løse opgaverne på basis af lokale forhold. Og undersøgelser 
af, om institutionerne leverer ordentlig kvalitet, skal ikke 
være kontrol, men et redskab til faglig udvikling. 


Dokumentation af brugertilfredshed og faglig kvalitet skal 
sætte fokus på udviklingen af kvaliteten og dialogen med 
brugerne. Dokumentationen skal være enkel og relevant, og 
forældede dokumentationskrav skal afskaffes. 


Det er regeringens klare mål, at medarbejderne skal bruge 
mindre tid på administrative krav og mere tid på service til 
borgerne, når kvalitetsreformen er gennemført. 


Ledelsesreform  


70.000 offentlige ledere skal være kompetente, professio-


nelle og synlige. Reformen omfatter 10 initiativer, herunder:     


-


ner og sygehusafdelinger


Institutionerne skal tænke nyt og udvikle kvaliteten 


15.000 institutioner skal have frihed til at løse opgaverne på ba-


sis af lokale forhold. Reformen omfatter 35 initiativer, herunder: 


 


udvikling


-


ner (akkreditering) 
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Reform 5. Stærkt lokalt selvstyre
Kommunalreformen giver et solidt grundlag for at styrke det lo-
kale selvstyre og dermed velfærden til borgerne. 


Regeringen og KL har aftalt en række principper for god decen-
tral styring. Kommunerne får større frihed til at løse opgaverne. 
Til gengæld skal de tage et større ansvar lokalt og dokumentere 
deres resultater. Og så skal friheden til at tilrettelægge arbejdet 
ikke stoppe på borgmesterkontoret. Kommunerne skal give insti-
tutionerne friere rammer, fx gennem resultatkontrakter. 


Samtidig skal kommunen give borgerne klar besked om servicen i 
en ny kvalitetskontrakt. Kvalitetskontrakten skal være enkel og 
kortfattet og indeholde få, klare og kvantitative mål for hvert 
serviceområde. 


Kvalitetskontrakten vil væsentligt forbedre vilkårene for dialog 
mellem borgere og politikere. Kvalitetskontrakterne skal afløse 
de eksisterende – ofte ret omfattende – servicestrategier.


 Stærkt lokalt selvstyre


Alle 98 kommuner og 5 regioner skal have et klart ansvar for servicen.


Reformen omfatter 9 initiativer, herunder: 
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Reform 6. Afbureaukratiseringsreform
Snærende detailregler må ikke bremse omsorg og nærvær. 


Det er medarbejderne ude på institutionerne, der oplever, 
om krav og procedurer lægger hindringer i vejen for det 
daglige arbejde og gør det svært at levere god service til 
borgerne. Derfor skal afbureaukratiseringen tage udgangs-
punkt i frontmedarbejdernes erfaringer. 


Regeringen vil iværksætte en indsats nedefra, som skal 
pege på, hvor der kan afbureaukratiseres, og hvor man kan 
fjerne forældede dokumentationskrav.  Indsatsen skal om-
fatte de vigtigste kommunerettede ministerområder og for-
enkle krav og procedurer. 


Medarbejderne skal bruge mindre tid på papirarbejde og 
mere tid på omsorg og nærvær til brugerne.  


Reform 7. Flere hænder til nærvær og omsorg
Det bliver i de kommende år en stor udfordring at sikre nok 
hænder til at tage sig af børnene, hjælpe de ældre og pleje 
de syge. 


Med velfærdsaftalen om bl.a. efterløns- og pensionsalder 
og med jobkortordning og green-card til udlændinge har re-
geringen taget vigtige skridt til at øge den samlede be-
skæftigelse i samfundet. 


De to trepartsaftaler, som blev indgået før sommerferien 
2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC og 
mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF, sætter 
også ind med en markant indsats for at tiltrække og fast-
holde medarbejdere til den offentlige velfærdsservice. Der 
er enighed om et mål om frit optag og praktikpladser til 
alle, der vil være social- og sundhedshjælper eller -assi-
stent. Der skal etableres 1.000 flere pladser årligt til unge, 
der ønsker at tage den pædagogiske grunduddannelse. Og 
der afsættes 900 mio. kr. til styrket seniorpolitik, der kan 
fastholde seniorer i job.


Og så skal den offentlige sektor være bedre til også at for-
tælle om alt det positive, offentlige arbejdspladser har at 
byde på – spændende opgaver, muligheder for udvikling og 
et arbejde med mennesker og samfund. 


Afbureaukratiseringsreform


En afbureaukratiseringsreform skal sikre mere tid til omsorg 


og mindre tid til papir. Reformen omfatter 6 initiativer, her-


under: 


minister områder


 


udgangspunkt i medarbejdernes erfaringer


Flere hænder til nærvær og omsorg


En målrettet indsats skal tiltrække og fastholde medarbej-


dere til den borgernære service. Reformen omfatter 19 ini-


tiativer, herunder: 


-


hjælper og -assistent og den pædagogiske grunduddan-


nelse
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Reform 8. Investeringer i fremtidens velfærd
Der skal være gode økonomiske og fysiske rammer for en vel-
færd af høj kvalitet. 


Regeringen vil etablere en kvalitetsfond på i alt 50 mia. kr. som 
kan udbetales i perioden 2009-2018. Fonden skal medfinan-
siere investeringer i bl.a. sygehuse, renovering og nybyggeri af 
ældreboliger, skoler, daginstitutioner og nye arbejdsformer og 
kvalitetsfremmende ny teknologi. 


Massive investeringer skal sikre tidssvarende fysiske rammer  


for velfærd af høj kvalitet


Reformen omfatter 9 initiativer, herunder:


 


2009-2018. Derudover regional og kommunal medfinansiering


 


kvalitet og mere tid til omsorg


Sammen med kommunal og regional medfinansiering vil 
fonden kunne sikre massive merinvesteringer i den offent-
lige sektor i de kommende år. 


Den samlede investeringsplan vil forbedre kvaliteten for 
brugerne og arbejdsmiljøet for medarbejderne. 
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I Danmark har vi en lang tradition for bred politisk enighed 
om de store linier. Der står brede politiske flertal bag de 
afgørende reformer. Gennem 25 år har skiftende regerin-
ger ført en økonomisk holdbar og stabil politik. Vi har an-
svarlige fagforeninger og ansvarlige arbejdsgivere, som 
også ser på hele samfundets forhold, når de indgår afta-
ler på arbejdsmarkedet. 


I arbejdet med kvalitetsreformen har regeringen inddra-
get brede grupper – bl.a. på en række temamøder rundt i 
landet.  Og en kvalitetsgruppe bestående af markante 
personer og vigtige repræsentanter på velfærdsområdet 


har rådgivet regeringen om den samlede strategi for kva-
litetsreformen. 


Den endelige strategi står alene for regeringens regning.


I maj 2007 præsenterede Familie- og Arbejdslivskommis-
sionen sine analyser og anbefalinger. Kommissionen har 
sat et vigtigt fokus på børnefamiliernes behov. Flere af 
kommissionens anbefalinger er meget konkrete og opera-
tive og har umiddelbart kunnet indarbejdes i kvalitetsre-
formen, fx forslaget om at begrænse lukkedage i dagin-
stitutioner. 


En del af initiativerne i kvalitetsreformen er allerede af-
talt, fx i forbindelse med trepartsaftalen af 17. juni 2007 
mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC, tre-
partsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske 
Regioner, og FTF eller økonomiaftalerne for KL og Danske 
Regioner. Og enkelte initiativer er allerede sat i værk.


Regeringen vil indbyde Folketingets partier til forhandlin-
ger om initiativerne i kvalitetsreformen. Regeringen læg-
ger stor vægt på at opnå den bredest mulige aftale om 
fremtidens velfærd. 


Dialog og bred forankring skal føre kvalitetsreformen ud i livet
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Medarbejdere og ledere skal fylde rammerne ud 
Med kvalitetsreformens 180 initiativer lægger regeringen 
fundamentet for en moderne, dynamisk og kvalitetsrig 
offentlig service. Men de konkrete resultater skal skabes i 
det daglige arbejde på institutionerne over hele Danmark. 


Det er medarbejdere og ledere i den offentlige service, 
der skal fylde rammerne ud og levere høj kvalitet i den of-
fentlige service.


Pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker, sygehjælpe-
re, læger og sosu-assistenter har den daglige kontakt 
med brugerne. De står i front ude på institutioner og sy-
gehusafdelinger. De har værdifulde erfaringer og mange 
yder en stor indsats. Det er deres arbejde, kvalitetsrefor-
men bygger på. 


Regeringen vil også inddrage lederes og medarbejderes 
konkrete erfaringer i det videre arbejde med kvalitetsre-
formen, bl.a. med afbureaukratisering af institutionernes 
arbejde, kvalitetsmål, udvikling af akkrediterings- og kva-
litetssikringsmodeller og udbredelse af principper for god 
offentlig service.
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 … hvis du har en kronisk sygdom


Jens Jensen er 50 år og har røget 20 cigaretter om dagen siden 


han var 16. Jens har problemer med hosteanfald og går til lægen. 


Lægen vurderer, at Jens har ”kronisk obstruktiv lungesygdom” og 


henviser ham til undersøgelse på et sygehus.


På sygehuset modtages Jens Jensen af en kontaktperson, der er 


specialiseret i patienter med lungesygdomme, og som fortæller 


om, hvad der skal ske. Kontaktpersonen står også til rådighed, 


hvis Jens Jensen har spørgsmål eller brug for vejledning. 


Jens skal gennem en række prøver, for at sygehuset kan stille en 


diagnose. Prøverne er bestilt på forhånd. Jens kan få foretaget 


prøver og lavet røntgenbilleder samme dag. Fem dage efter det 


første besøg mødes Jens Jensen med sin kontaktperson på syge-


huset. Kontaktpersonen og Jens sammensætter i fællesskab et 


behandlingsforløb. 


Jens’ praktiserende læge får besked, og Jens giver samtykke til, 


at det nye sundhedscenter i kommunen bliver underrettet. Den 


praktiserende læge og det kommunale sundhedscenter under-


støtter Jens’ rehabilitering. Jens Jensen bliver bl.a. inviteret til at 


deltage i en patientgruppe på det kommunale sundhedscenter. 


Her fortæller andre, der selv har kronisk obstruktiv lungesygdom, 


hvordan det er at leve med en kronisk sygdom, og hvordan man 


kan få sygdommen under kontrol. I patientgruppen kan Jens også 


få støtte til at holde op med at ryge.


… hvis du har barn


Anders og Pernille Hansen er nybagte forældre til lille Selma. På 


nettet kan de sammenligne dagtilbuddene med hensyn til åb-


ningstid, brugertilfredshed, pædagogisk profil mv. Det gør det 


nemmere at vælge vuggestue. Når Selma er begyndt i vugge-


stuen, vil Anders og Pernille ikke være generet af løsrevne luk-


kedage. Og Selmas vuggestue giver hende god plads at boltre 


sig på.


I en ny oversigt kan Anders og Pernille hurtigt få et overblik over 


familiens rettigheder, fx optagelse, pladsgaranti og muligheder 


for tilskud. En forældreaftale med daginstitutionen beskriver 


klart, hvad der er deres ansvar som forældre, og hvad de kan for-


vente af institutionen.


 


I daginstitutionen har medarbejdere og ledelse fået bedre mulig-


heder for at sætte fokus på den faglige udvikling – kvalitetsud-


viklingsmetoder, bedre efteruddannelse og faglige netværk er 


med til at sætte fokus på det pædagogiske arbejde og børnenes 


trivsel og udvikling.


   


24-timers digital service letter hverdagen for en travl børnefami-


lie. Hvis der er brug for hjælp til fx rengøring, gør en ny e-løsning 


det lettere at ansætte privat hjælp i hjemmet. Når Selma skal til 


læge, bestiller hendes forældre tid om aftenen over nettet. Og 


det er en hjælp, når apoteket holder længe åbent.


… hvis du er ældre


Ingrid Skovgård får hjemmehjælp fra kommunen. Det er så vidt 


muligt den samme hjælper, der kommer hos Ingrid. Ingrid har én 


fast kontaktperson, som hun kan henvende sig til med spørgsmål 


DET BETYDER KVALITETSREFORMEN FOR DIG…   







31


om hjemmehjælpen. Her kan hun fx få at vide, om hun kan få et 


servicebevis, så hun selv kan planlægge, hvornår hjælpen skal 


udføres og af hvem. 


Den nye medicinprofil giver Ingrid sikkerhed for, at læger og syge-


plejersker har et komplet overblik over hendes medicin.


Hvis Ingrid får brug for at flytte på plejehjem, kan hun få oplysnin-


ger om brugertilfredshed, faciliteter mv. for alle landets plejehjem 


– det kan gøre et svært valg lettere for Ingrid og hendes familie. 


En kodeks for forventningsafstemning kan bidrage til at lette 


overgangen og forebygge misforståelser mellem plejehjemmet 


og Ingrid og hendes familie.    


… hvis du er medarbejder på en offentlig institution


Aisha Kahn er pædagog i en skolefritidsordning. Sammen med 


sine kolleger og institutionens leder har hun været med til at be-


slutte, at de vil gøre en indsats for, at børnene dyrker mere sport. 


De har opstillet et mål om, at alle børn skal deltage i sportsaktivi-


teter hver uge. Og Aisha har sammen med en kollega været på 


efteruddannelse i fysisk aktivitet. 


Institutionen har haft besøg af medarbejdere fra en institution i 


nabokommunen, som de har fået kontakt med gennem et af de 


nye kvalitetsnetværk, og som har gode erfaringer med fysisk ak-


tivitet og gerne giver gode råd.


Aisha har en medarbejderudviklingssamtale med sin leder hvert 


år. Der er udviklet en lokal handlingsplan for forbedring af ar-


bejdsmiljøet. Medarbejdertilfredsheden måles systematisk, og 


resultaterne af målingen bruges til at udvikle arbejdspladsen.


De ni principper for god offentlig service har sat gang i en diskus-


sion mellem kollegerne i skolefritidsordningen. De er nu i gang 


med at formulere deres egne principper for god service til børn 


og forældre. 


… hvis du er institutionsleder


Sonja Friberg er leder på et plejehjem. Plejehjemmet har en resul-


tatkontrakt med kommunen – det sikrer en klar ansvarsfordeling, 


hvor kommunen koncentrerer sig om at opstille mål for ældreom-


rådet, og plejehjemmet har en udstrakt frihed til at tilrettelægge 


det daglige arbejde for at nå målene. 


Med kvalitetsreformen er der udviklet redskaber til arbejdet med 


kvalitetsudvikling – fx en akkrediteringsmodel til institutioner på 


ældreområdet, som det plejehjem Sonja leder. Akkrediteringsmo-


dellen er en hjælp til at inddrage medarbejderne i at vurdere mål, 


ledelse, arbejdsprocesser og resultater. Og regelmæssige under-


søgelser af beboernes tilfredshed med plejehjemmet giver også 


input til at forbedre kvaliteten. 


Da Sonja ikke allerede har en lederuddannelse, går hun i gang 


med en – for alle institutionsledere har ret til en videreuddannel-


se af god kvalitet. Sonja bliver regelmæssigt evalueret af sine 


medarbejdere. Hun har en årlig udviklingssamtale med sin nær-


meste leder. Og hun deltager i et kvalitetsnetværk på tværs af 


den offentlige sektor.











DEL 1.   HØJ KVALITET I DEN OFFENTLIGE 
          SERVICE







så høj som muligt på landets sygehuse, plejehjem, daginsti-


tutioner osv.


tage særligt hensyn til svage grupper


dagpasning, skole, sociale tilbud og sygehuse


rettigheder og vide, hvad vi kan forvente af den offentlige 


service 


kende, hvis kvaliteten ikke lever op til det lovede


møde de forventninger, der er enighed om 


 


nærvær og respekt 


 


centrale velfærdsområder 


 


rette myndighed


støtte den enkelte i at leve sundt


REGERINGENS MÅL FOR EN OFFENTLIG SERVICE MED BRUGERNE I CENTRUM


Den offentlige sektor i Danmark fungerer generelt godt.  


Vi har gode vuggestuer og børnehaver, dygtige sygehuse 


og en veludbygget ældrepleje. Og 8 ud af 10 brugere er  


tilfredse med den offentlige service. 


Alligevel står den offentlige service over for en stor udfor-


dring. Danskerne bliver rigere, og når vi får råd til et større 


privat forbrug, forventer vi også mere af den offentlige  


service. Og vi forventer at kunne vælge et tilbud, der pas-


ser til netop vores familie.


Derfor skal den offentlige sektor være dynamisk og ny- 


skabende og udvikle sig i takt med resten af samfundet.  


Regeringen vil sætte brugerne i centrum og forny den  


offentlige service – ikke mindst til gavn for de grupper i 


samfundet, der er udsatte eller har særlige behov. De of-


fentlige servicetilbud skal leve op til de ønsker og behov, 


vi har som brugere. Og det skal sikres, at vi også kan tage 


størst muligt ansvar for os selv og vores nærmeste.


34 I. Brugerne i centrum
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Lovgivningen skal være klar i sit sigte. Nye, præcise for-
målsparagraffer skal medvirke til, at det er klart, hvad vi 
som borgere kan forvente af den offentlige service. Og vi 
skal kende vores rettigheder i forhold til frit valg, kontakt-
personer, ventetider osv. 


Men i et velfærdssamfund skal der ikke kun være fokus 
på, hvad den offentlige sektor kan gøre for den enkelte. 
Den enkelte skal også tage et ansvar – både for sig selv 
og for fællesskabet – og leve op til de forventninger, der 
er enighed om. 


Som brugere af de offentlige institutioner skal vi vide, 
hvad vi kan forvente af børnehaven, plejehjemmet og sy-
gehuset. Og også hvilke forventninger institutionen har til 
os som forældre, beboere, patienter eller pårørende. Afta-
ler med brugere og pårørende kan understøtte en klar af-
stemning af forventningerne og en frugtbar dialog mel-
lem brugerne og institutionens ledere og medarbejdere.


Det skal være let at give sin mening til kende og klage, 
hvis kvaliteten ikke lever op til de fastsatte krav. Regerin-


gen vil oprette et nyt patientklagesystem, som skal  
forbedre patienternes retssikkerhed. En ny patientom-
budsmand skal give nem og hurtig klageadgang. Og kom-
munerne skal kunne oprette borgerrådgivere, der kan 
være borgernes advokat over for systemet.


Den offentlige service skal være sammenhængende og 
præget af nærvær og respekt for det enkelte menneske. 
Sygehuspatienter og hjemmehjælpsmodtagere skal have 
tilbudt én fast kontaktperson, som de kan henvende sig 
til for at få råd og vejledning. Og de ældre skal møde fær-
re forskellige hjemmehjælpere.


Familie- og Arbejdslivskommissionen har sat et vigtigt fo-
kus på børnefamiliernes behov. Flere af kommissionens 
anbefalinger er indarbejdet i kvalitetsreformen. Børnefa-
milierne skal have sikkerhed for, at der ikke er lukkedage i 
daginstitutioner på almindelige hverdage. Ordninger med 
”reservebedster” skal udvides. 


Og det skal være lettere at ansætte privat hjælp i hjem-
met, så børnefamilier kan få hjælp til fx rengøring. 


Der skal være bedre sammenhæng i den behandling, der 
tilbydes patienterne i sundhedsvæsenet. 


Patienter, der får stillet en kræftdiagnose, har en beret-
tiget forventning om akut handling. Sundhedsvæsenet 
skal derfor sætte udredning og behandling i gang med 
det samme og give klar besked, når der er mistanke om 
eller er konstateret kræft. Patienterne skal sikres veltil-
rettelagte og hurtige forløb.


Kvaliteten i behandlingen hos egen læge skal være høj, og 
lægen skal kunne fungere som patientens tovholder gen-
nem hele sundhedsvæsenet.


Regeringen vil udbygge det frie valg yderligere. Det frie 
valg er et gode for alle. Men frit valg er særligt en mulig-
hed for, at også økonomisk dårligt stillede patienter kan 
få adgang til privat behandling, hvis det offentlige ikke 
kan levere. 


Der skal være fuld åbenhed om kvaliteten af de offentlige 
tilbud. Brugerne skal have adgang til sammenlignelige op-







37


lysninger om brugertilfredshed og faglig kvalitet på de 


enkelte sygehusafdelinger og institutioner, jf. afsnit IV.5.


Og der skal være let og hurtig adgang til det offentlige. 


En række konkrete, praktiske forslag skal gøre hverdagen 


lettere for rigtig mange danskere. Den personlige hjem-


meside til borgerne ”Min Side” bliver udviklet, så man kan 


finde og indberette alle relevante oplysninger, fx om skat 


og optag i dagtilbud. Og man skal kunne ringe 1-2-3 til en 


servicetelefon, som også skal have åbent om aftenen og i 


weekenden. 


Det offentlige skal også understøtte en sund livsstil. Bed-


re sundhed giver på en gang flere gode leveår og sparer 


samfundet for udgifter til behandling og pleje. Regeringen 


vil derfor nedsætte en forebyggelseskommission. Med af-


sæt i kommissionens anbefalinger vil regeringen lancere 


en national handlingsplan for forebyggelse med klare mål 


for indsatsen.


BRUGERNE I CENTRUM – REGERINGENS STRATEGI


1. Lovgivningen skal sætte klare overordnede mål for servicen 


2. Borgerne skal have klare rettigheder og ansvar


3. Nem og hurtig klageadgang


4. Én fast kontaktperson skal skabe sammenhæng 


5.  Der skal være sammenhæng i servicen og god  


kommunikation på børne- og ældreområdet


6.      Der skal være sammenhæng i servicen og god  


kommunikation på sundhedsområdet


7. Frit valg på flere områder 


8.  Borgerne skal let kunne komme i kontakt med og få svar  


fra det offentlige


9.  National forebyggelsesplan med klare mål for danskernes 


sundhed







I. 1.  Lovgivningen skal sætte klare overordnede mål for servicen


Som borgere skal vi vide, hvad vi kan forvente af den of-


fentlige service. Og myndighederne skal have et entydigt 


udgangspunkt for den service, de yder. Derfor skal lovgiv-


ningens formålsbestemmelser være klare og tidssvaren-


de.


På flere områder er lovgivningens formålsbestemmelser  


allerede blevet moderniseret og klargjort.


Folkeskolens formålsparagraf blev revideret i 2006, så det 


nu står helt klart i loven, at faglige kundskaber og færdig-


heder er afgørende og skal lægge grunden for videre ud-


dannelse efter folkeskolen. 


På sundhedsområdet blev loven revideret i forbindelse 


med kommunalreformen. Den nye formålsbestemmelse 


beskriver bl.a. kravene til sundhedsvæsenet, herunder re-


spekt for det enkelte menneskes integritet og selvbestem-


melse, sammenhæng mellem ydelserne og kort ventetid 


på behandling. 


På børneområdet er formålsparagraffen ændret med den 


nye dagtilbudslov, så det fremgår, at dagtilbud og klubber 


skal understøtte børn og unges trivsel, udvikling og læ-


ring og forebygge negativ social arv. Familierne skal have 


fleksibilitet og valgmuligheder. Og der skal være sammen-


hæng i tilbuddene, fx mellem skole og dagtilbud. 


Men på det sociale område – som bl.a. dækker ældre og 


handicappede – er formålsbestemmelsen i serviceloven 


ikke blevet ændret siden 1998, selvom lovgivningen er 


ændret flere gange siden da. Og formålsbestemmelsen 


beskriver heller ikke tydeligt, hvad der er lovens egentlige 


formål og vigtige principper for borgerne, fx retten til pri-


vatliv.


Regeringen vil derfor revidere loven. Det skal stå klart og 


entydigt, at lovens formål er at bidrage til at sikre tryghed 


og velfærd gennem social beskyttelse. At hjælpen efter 


loven skal tilrettelægges ud fra det enkelte menneskes 


forudsætninger, muligheder og behov. At respekten for 


den enkeltes privatliv, værdighed og ret til at bestemme 


over sit eget liv skal være centralt. Og at der skal være 


størst mulig frihed til at vælge blandt offentlige og pri-


vate tilbud, så den enkelte får den hjælp, der passer 


bedst til netop hans eller hendes situation.


Kommunalbestyrelsens rolle skal også fremgå klart. Kom-


munalbestyrelsen har ansvaret for indholdet, omfanget 


og udførelsen af hjælpen efter serviceloven. Og kommu-


nalbestyrelsen skal sikre inddragelse af brugerne og infor-


mere åbent om servicetilbuddene. 


På skolefritidsområdet (SFO) vil regeringen fremsætte lov-


forslag om, at kommunalbestyrelsen får pligt til at fast-


sætte og offentliggøre en mål- og indholdsbeskrivelse for 


skolefritidsordningerne. Det vil betyde, at kommunalbe-


styrelserne skal forholde sig til nogle centralt fastlagte 


temaer. Det kunne fx være fritidsordningernes rolle i for-


hold til lektielæsning, idræt og forældresamarbejde. En 


mål- og indholdsbeskrivelse vil give borgerne indblik i den 


enkelte kommunes prioriteringer og serviceniveau på SFO-


området.
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Formålsbestemmelser i serviceloven skal gøres tidssvarende


Regeringen vil i folketingssamlingen 2007/2008 fremsætte lovfor-


slag om en ny formålsparagraf på det sociale område: 


Borgeren


§ 1.  Formålet med denne lov er at bidrage til at sikre tryghed og


velfærd gennem social beskyttelse til enhver ved


1)  at tilbyde rådgivning og en række almene serviceydelser, her-


under opsøgende arbejde og støtte for at forebygge sociale 


problemer,


2)  at sikre børns og unges personlige udvikling gennem trygge 


opvækstvilkår, så deres sundhed eller udvikling ikke lider skade 


på grund af utilstrækkelig omsorg, misbrug, overgreb eller  


andre adfærds- eller tilpasningsproblemer,


3)  at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk 


funktionsevne eller særlige sociale problemer med henblik på 


at fremme den enkeltes udvikling og mulighed for at klare sig 


selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvalite-


ten,


4)   at fremme social inklusion og tilgodese behov, der følger af 


særlige sociale problemer.


Stk. 2. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar  


for sig selv og sin familie. Hjælpen skal tage udgangspunkt i den 


enkeltes forudsætninger, muligheder og behov for hjælp og skal


respektere den enkeltes værdighed og ret til privatliv og ret til at 


bestemme over sit eget liv.


Stk. 3. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesret-


ten skal være så lidt indgribende som muligt.


Stk. 4. Hjælpen skal tilrettelægges, så den enkelte har størst  


mulig frihed til at vælge blandt offentlige tilbud og private tilbud, 


som tilgodeser behovet for hjælp.  


Kommunalbestyrelsen


§ 1a. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for indholdet og omfan-


get af hjælpen efter denne lov, og at alle får den hjælp, som de er 


visiterede til. Kommunen skal sikre enhver en lige adgang til hjælp.


Stk. 2. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at sikre brugerne 


indflydelse på tilrettelæggelsen af hjælpen.


Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at sikre enhver  


adgang til generelle oplysninger om tilbud efter loven.


Kommunalbestyrelsen skal formulere mål- og  


indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne


Regeringen vil i folketingssamlingen 2007/2008 fremsætte lovfor-


slag om, at kommunalbestyrelsen skal formulere en mål- og ind-


holdsbeskrivelse for sin skolefritidsordning. Undervisningsministe-


ren vil fastsætte regler om, hvilke temaer der skal være dækket af 


mål- og indholdsbeskrivelserne. Det kunne fx være fritidsordning-


ernes rolle i forhold til lektielæsning, idræt og forældresamarbejde.


LOVGIVNINGEN SKAL SÆTTE KLARE OVERORDNEDE MÅL FOR SERVICEN – INITIATIVER
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I.2. Borgerne skal have klare rettigheder og ansvar 


Som brugere af de offentlige institutioner skal vi vide, 


hvad vi kan forvente, og hvilke rettigheder vi har. Og det 


offentlige skal også bidrage til, at vi som borgere selv ta-


ger et ansvar for vores egen situation. Fx skal det være 


klart, hvilke forventninger børnehaven, plejehjemmet og 


sygehuset har til os som forældre, beboere, patienter el-


ler pårørende. 


Det er en stor udfordring at afstemme forventningerne og 


få en frugtbar dialog mellem brugerne og institutionens 


ledere og medarbejdere. 


Regeringen vil på centrale serviceområder give klar be-


sked om de rettigheder, man har som bruger. 


Patienter i det danske sundhedsvæsen har ret til let og 


lige adgang til en behandling af høj kvalitet, samt valgfri-


hed, adgang til information og kort ventetid på behand-


ling. En ny patientrettighedspakke skal oplyse om de kon-


krete rettigheder, man har som patient, bl.a. én fast 


kontaktperson på sygehuset og ret til en plan for genop-


træning. Danske Regioner er også i gang med at udarbej-


de et patientcharter, der skal gøre det klart, hvad patien-


ten kan forvente af sundhedsvæsenet. 


På børneområdet skal der udvikles og offentliggøres en 


oversigt over forældres konkrete rettigheder, bl.a. frit 


valg, optagelse, pladsgaranti og muligheder for tilskud. 


Og en tilsvarende oversigt på ældreområdet skal indehol-


de oplysninger om hjemmehjælp, erstatningshjælp, pleje-


boliggaranti, hjælpemidler mv. 


Aftaler med brugere og pårørende kan understøtte en 


klar forventningsafstemning mellem institutionen og den 


enkelte bruger eller pårørende. Det skal være let og ubu-


reaukratisk for fx en daginstitution at beskrive i en foræl-


dreaftale eller lignende, hvad der er forældrenes ansvar 


– og hvad forældrene kan forvente af daginstitutionen. 


Men det er helt op til den enkelte institution, hvordan den 


vil gribe det an. Nogle steder er der gode erfaringer med 


skriftlige aftaler. Andre steder fungerer det bedst med 


mundtlige aftaler eller en grundig introduktion til institu-


tionen i en velkomstmappe eller på et introduktionsmø-


de. 


Regeringen har fra juni 2007 stillet et redskab til rådighed 


for kommunerne og andre offentlige myndigheder, så de 


let kan oprette og benytte elektroniske borgerpaneler. 


Det vil gøre det lettere for kommuner og regioner at spør-


ge borgerne, hvad de synes om servicetilbuddet. 


Det offentlige skal hjælpe dem, der har brug for det. Men 


som borgere skal vi også selv tage et ansvar og gøre en 


aktiv indsats.


Regeringen vil give afgrænsningen af de offentlige tilbud 


et regelmæssigt servicetjek. Der kan være tilbud, som 


ikke bør leveres af det offentlige, og hvor pengene kan 


bruges bedre til andre serviceydelser. Og det skal være 


synligt for borgeren, hvad en serviceydelse reelt koster. 


Der skal være bedre rammer for at tage et medansvar for 


sine nære. Regeringen vil forbedre den nuværende ord-


ning for pasning af nærtstående handicappede og alvor-


ligt syge. 


Det frivillige arbejde er en vigtig del af den samlede ind-


sats og er med til at skabe mangfoldighed og kvalitet. Re-


geringen vil vurdere, om de statslige tilskud til det frivil-


lige sociale arbejde kan ydes mere effektivt. Kommunerne 


skal opfordres til at udvikle sammenhængende frivillig-


hedspolitikker. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde skal 


styrkes. Erfaringer fra frivilligt arbejde bør tælle med ved 


offentlig ansættelse. Og alle unge skal have tilbud om et 


forløb med frivilligt arbejde i forbindelse med deres ud-


dannelse. 


42







43


På plejehjemmet Ingeborggården på Frederiksberg forsøger man ved 


hjælp af brugerinddragelse og forventningsafstemning at gøre livet så 


trygt og rart som muligt for beboerne. 


Ingeborggården benytter forventningssamtaler med nye beboere og 


pårørende. Her noteres specielle ønsker og forventninger til opholdet. 


Mindst hver tredje måned følges der op på samtalen og de plejeplaner, 


der er lagt for den enkelte beboer, så der løbende er overensstemmelse 


mellem beboernes forventninger og virkelighedens verden. 


”Beboere og pårørende er de senere år begyndt at tage mere stilling til 


de aktiviteter, vi tilbyder. Derfor er det vigtigt at kende deres holdning 


og afstemme deres forventninger med de muligheder, vi har både øko-


nomisk og personalemæssigt. Det er jo langt fra alle ønsker og behov, vi 


har ressourcer til at imødekomme”, siger Ingeborggårdens leder Pia 


Morilla.


Ud over forventningssamtaler er brugertilfredshedsundersøgelser også 


et vigtigt element til at sikre en dialog mellem plejehjem og beboere.


Ingeborggården har 156 beboere og godt 200 heltids- og deltidsansatte 


medarbejdere.


Læs mere om plejehjemmet Ingeborggården i del 2, side 190-191.


Forventningssamtaler 
– gode erfaringer på plejehjemmet 
Ingeborggården 







BORGERNE SKAL HAVE KLARE RETTIGHEDER OG ANSVAR – INITIATIVER
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Brugerrettigheder skal synliggøres 


Regeringen vil fra 2008 synliggøre rettigheder for patienter, børne-


familier samt ældre og pårørende. For patienter i det danske sund-


hedsvæsen skal der formuleres en patientrettighedspakke, som 


skal samle gældende rettigheder, bl.a. én fast kontaktperson, frit 


sygehusvalg og ret til en plan for genoptræning. For børnefamilier 


skal der udvikles og offentliggøres en oversigt over brugerrettighe-


der i dagtilbud, bl.a. optagelse, pladsgaranti og muligheder for til-


skud. Tilsvarende skal der udarbejdes en rettighedsoversigt til æl-


dre og pårørende, der på en let forståelig måde oplyser om 


rettigheder for at få hjælp og støtte efter den sociale lovgivning, 


bl.a. om hjemmehjælp, erstatningshjælp, plejeboliggaranti, hjælpe-


midler mv. Rettighedsoversigterne skal være tilgængelige på  


www.sundhed.dk og www.borger.dk.


Aftaler med brugere/pårørende kan bidrage til at  


afstemme forventningerne


Regeringen vil senest i 2008, i samarbejde med kommunerne, ud-


vikle redskaber til forældreaftaler i dagtilbuddene og til aftaler 


med pårørende i ældreplejen. Formålet er at gøre det let og ubu-


reaukratisk for alle institutioner at afstemme forventningerne mel-


lem brugere/pårørende og institutionen. Redskaberne er et tilbud 


til institutionerne, og der vil være fuld metodefrihed. 


Afgrænsningen af det offentlige servicetilbud skal  


have et årligt servicetjek


Fra 2008 vil regeringen i tilknytning til de årlige økonomiske aftaler 


drøfte med kommunerne og regionerne, om der er servicetilbud, 


der ikke bør leveres af det offentlige, og hvor pengene kan bruges 


bedre til andre serviceydelser. 


Omkostningerne på serviceydelser skal være synlige for  


borgerne


Stat, kommuner og regioner skal senest fra 2009 offentliggøre de 


reelle omkostninger på en række af de serviceydelser, som bor-


gerne modtager gratis eller med tilskud fra det offentlige. Oplys-


ninger om omkostninger på ydelser skal offentliggøres sammen 


med de øvrige oplysninger om ydelserne på fx www.borger.dk og 


på kommunens hjemmeside. Når borgeren modtager et girokort til 


fx daginstitutionen, skal det også fremgå, hvad han eller hun evt. 


modtager i tilskud fra det offentlige, så det bliver synligt for borge-


ren, hvad ydelsen reelt koster.


Bedre mulighed for at passe nærtstående, der er  


handicappede eller alvorligt syge


Regeringen vil fra 2008 forbedre mulighederne for at passe nært-


stående, der er blevet handicappede eller alvorligt syge. Blandt an-


det skal der, hvor det er velbegrundet, være adgang til at dispen-


sere fra den nuværende grænse på 6 måneders pasning.


Omlægning af de statslige tilskud til frivilligt socialt arbejde


Regeringen vil i første halvår af 2008 vurdere perspektivet i at gen-


nemføre en omlægning af de statslige tilskud, der tildeles de frivil-


lige sociale organisationer. Sigtet er bl.a. at skabe en øget kontinui-


tet i indsatsen og bedre dokumentation af effekten af organisa- 


tionernes arbejde.


Sammenhængende frivillighedspolitikker i kommunerne


Regeringen vil i efteråret 2007, i samarbejde med kommunerne, 


drøfte, hvordan der kan udvikles sammenhængende frivilligheds-
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politikker. Dvs. politikker, der sætter konkrete mål og anviser kon-


krete handlinger for, hvordan det lokale samarbejde mellem kom-


munale institutioner, frivillige sociale organisationer og erhvervs- 


livet kan styrkes, herunder en konkret oversigt med de frivillige 


tilbud, der findes i kommunen.


Rådet for Frivilligt Social Arbejde skal styrkes


Regeringen vil i efteråret 2007/2008 fremsætte forslag om, hvor-


dan Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde kan styrkes. Formålet er at 


opprioritere samarbejdet mellem det offentlige, den frivillige so-


ciale sektor og erhvervslivet. 


Erfaringer fra frivilligt arbejde har værdi ved en offentlig an-


sættelse


Regeringen vil opfordre til, at de enkelte offentlige arbejdspladser 


mere systematisk tillægger frivilligt arbejde værdi ved ansættelse 


af nye medarbejdere.


Alle på ungdomsuddannelserne skal tilbydes et forløb  


med frivilligt arbejde


Alle, der tager en ungdomsuddannelse, skal fra skoleåret 


2008/2009 have tilbud om et forløb med frivilligt arbejde. Forløbet 


skal minimum være på 20 timer i løbet af uddannelsen og skal ligge 


uden for skoletid. Forløbet skal fx etableres ved partnerskaber mel-


lem de frivillige organisationer og uddannelsesinstitutioner eller i 


kommunale institutioner. 







I.3. Nem og hurtig klageadgang 
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Som borgere skal vi have nem og hurtig adgang til det of-


fentlige. Det gælder også, hvis vi vil klage over, at den of-


fentlige service ikke lever op til de fastsatte krav.  


De kommunale tilsynsmyndigheder og Folketingets Om-


budsmand er med til at overvåge, at kommunen yder en 


service inden for de rammer, som er fastsat i lovgivnin-


gen. Og klagesystemet er i de senere år blevet væsentligt 


forenklet. Efter kommunalreformen er de fem regionale 


statsforvaltninger blevet den fælles indgang for klager på 


langt de fleste offentlige serviceområder, som fx ældre-


pleje og børnepasning.


Klager på sundhedsområdet behandles af en landsdæk-


kende specialiseret klageinstans. Her er der årligt ca. 


3.000 klager. Klageinstansen kan kun behandle konkrete 


klager over enkeltpersoner i sundhedsvæsenet. Hvis en 


patient derimod vil klage over, at han eller hun ikke har 


opnået de patientrettigheder, der er fastlagt i sundheds-


loven – fx manglende information om frit valg – er der i de 


fleste tilfælde ingen klagemyndighed. 


Derfor vil regeringen forbedre patienternes retsstilling 


ved at oprette et nyt patientklagesystem, hvor patien-


terne får én indgang, bedre klagemuligheder og mulighed 


for en hurtigere reaktion på klager. Regeringen vil tage ini-


tiativ til at oprette en ny patientombudsmandsinstitution, 


der kan bistå de patienter, som ønsker at klage eller ud-


trykke deres utilfredshed over for systemet. Patientkla-


gesystemet skal bidrage til, at sundhedsvæsenet bru-


ger patienternes klager til at lære af sine fejl, jf. afsnit 


IV.4. 


Kommunerne skal kunne oprette kommunale borgerrådgi-


vere – i dag kræver det dispensation fra loven. Borgerråd-


giveren kan påse, at borgere og virksomheders interesser 


bliver varetaget med god retssikkerhed af kommunen. Og 


borgerrådgiveren skal hjælpe borgerne, hvis de ønsker at 


klage eller udtrykke utilfredshed over for systemet. I nog-


le af de kommuner, der allerede har en borgerrådgiver, 


kan denne også tage sager op af egen drift eller gennem-


føre generelle undersøgelser på udvalgte områder, fx af 


håndtering af diskriminationssager i kommunens forvalt-


ninger eller handicaptilgængelighed til kommunale insti-


tutioner. 
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Hospital


Patientvejleder


manglende efterlevelse 
af patientrettig-
heder (fx informa-
tion om frit valg)


        Det centrale 
patientklagenævn 
& disciplinærnævn


Patientombudsmand


Almen praksis


Behandling 


og vejledning


Klager overbehandling eller information


 en konkret lægefejl


Klager over


konkrete fag-


personer og konkret 


behandling


Påtale af 
sygehus-


myndigheder
Patient


Læring


Ny patientombudsmand skal give nem og hurtig klageadgang


Sundhedsvæsen


NEM OG HURTIG KLAGEADGANG – INITIATIVER


Nyt patientklagesystem


Regeringen ønsker at etablere et nyt statsligt forankret pa-


tientklagesystem, der skal bygge på følgende principper:


 


patientombudsmanden 


-


heder som information, frit valg mv. 


 


sundhedsvæsenet


 


sundhedsvæsenet. 


Den faglige ekspertise til at håndtere klager over sundheds-


personale skal fortsat være knyttet til et centralt patientkla-


genævn. Den konkrete udformning af det nye patientklagesy-


stem vil blive drøftet med relevante parter (Danske Regioner, 


KL, Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd m.fl.). 


Kommunale borgerrådgivere


Regeringen vil i folketingsåret 2007/2008 give mulighed for, at 


kommunerne kan oprette kommunale borgerrådgivere, der fx 


kan påtale sagsbehandlingstider og hjælpe borgerne videre i 


klagesystemet. De kommunale borgerrådgivere skal fungere 


uafhængigt af den kommunale forvaltning og kunne referere 


direkte til kommunalbestyrelsen.
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I.4. Én fast kontaktperson skal skabe sammenhæng 


Den offentlige service skal være sammenhængende og 
præget af nærvær og respekt for det enkelte menneske. 


Men i dag møder borgeren ofte mange forskellige personer i 
kontakten med det offentlige – også selvom det drejer sig 
om den samme sag, fx et sygdomsforløb, spørgsmål om 
hjemmehjælp eller hjælp til et handicappet barn. Det kan 
skabe utryghed, hvis man i forvejen er i en vanskelig eller ud-
sat situation. 


Derfor skal borgeren have tilbud om én fast kontaktperson i 
de situationer, hvor der er særligt behov for koordineret vej-
ledning. 


Sygehuspatienter og hjemmehjælpsmodtagere skal have til-
budt én fast kontaktperson, som de kan henvende sig til for 
at få råd og vejledning. Kommunerne skal opfordres til at 
bruge den faste støtteperson, der tildeles udsatte børn og 
unge, på tværs af faggrænser.  Kommunerne skal tilbyde  
familier med handicappede børn en sammenhængende vej-
ledning om muligheder for hjælp på tværs af sektorer og 
myndigheder. Og beboerne på plejehjem skal have bedre 
mulighed for at benytte en læge, der er fast tilknyttet pleje-
hjemmet. 


Kontaktpersoner giver 
tryghed 
– gode erfaringer fra Pleje-
centret Betty Sørensen Parken 


På plejecentret Betty Sørensen Parken arbejder man syste-


matisk med at inddrage beboerne og deres pårørende. Alle 


visiterede beboere knyttes til én fast kontaktperson blandt 


plejepersonalet. Inden en ny beboer flytter ind, holder kon-


taktpersonen og gruppelederen et møde med den nye be-


boer og pårørende. 


Det er kontaktpersonen, der herefter ved mest om den æl-


dres liv, vaner, familie med mere.


”De fleste af vores beboere er meget svagelige og kan have 


svært ved at udtrykke sig. Hvis vi mener noget med at lytte 


til deres ønsker og krav til deres liv her, så er det nødvendigt 


med en kontaktperson, der kender dem og deres behov eks-


tra godt”, siger Inger Marie Eriksen, leder af Betty Sørensen 


Parken. 


Læs mere om Betty Sørensen Parken i del 2, side 168-169.
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Patienter skal tilknyttes én fast kontaktperson på sygehuse


En indlagt patient eller en patient i et længerevarende, ambulant 


forløb skal have tilknyttet én fast kontaktperson til sin behandling. 


Kontaktpersonordningen skal tilpasses den enkelte patients behov 


for information, vejledning mv. Det er allerede aftalt med de davæ-


rende amter, men ikke fuldt ud gennemført. Regeringen vil frem-


sætte lovforslag om kontaktpersoner på sygehusene. Loven skal 


have virkning fra 1. januar 2008.


Kontaktpersonordning for ældre skal udvides 


Den nuværende kontaktpersonordning i kommunerne skal fra 2008 


udvides, så den ældre eller pårørende kan henvende sig til kontakt-


personen med alle spørgsmål vedrørende hjemmeplejen. Kontakt-


personen kan fx være en leder eller visitator i det lokale hjemme-


plejedistrikt, som i forvejen kommer i den ældres hjem.


Fast støtteperson for udsatte børn skal bruges på tværs af 


sektorgrænser 


Kommunerne skal opfordres til at bruge den faste støtteperson til 


udsatte børn og unge på tværs af faggrænser, fx i forhold til over-


gange mellem daginstitution, skole, skolefritidsordning og i fritiden. 


Regeringen vil i 2008 informere om mulighederne, bl.a. ved at ud-


sende informationsmateriale til alle kommuner, skoleledere, dag-


institutionsledere mv.


Familievejledning – et tilbud til familier med handicappede 


børn


Fra 2008 skal alle kommuner tilbyde familievejledning for familier 


med et handicappet barn. Familievejlederen skal tilbyde information 


og vejledning om familiens muligheder for hjælp på tværs af sekto-


rerne. Familievejledningen skal være et synligt tilbud i kommunen 


for familier og for sygehuse, sundhedspleje, praktiserende læger, 


dagtilbud, skole m.fl. Ordningen skal både dække nyfødte børn med 


handicap og børn, der bliver handicappede under opvæksten.


Aftaler mellem plejehjem og egen læge skal udbredes


Aftaler mellem et plejehjem og en praktiserende læge, som bebo-


erne på plejehjemmet kan vælge at benytte, skal udbredes. Der 


skal udsendes et idékatalog om, hvordan almen praksis og pleje-


hjem kan forbedre samarbejdet, herunder udbrede erfaringerne 


med, at beboere på plejehjem kan vælge en læge tilknyttet pleje-


hjemmet. Idékataloget skal udsendes i første halvår af 2008.


ÉN FAST KONTAKTPERSON SKAL SKABE SAMMENHÆNG – INITIATIVER







I.5. Der skal være sammenhæng i servicen og god kommunikation 
på børne- og ældreområdet
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Der skal være sammenhæng i den service, som borgerne 
tilbydes, også når flere myndigheder er involveret. 


Men i dag sker det for ofte, at myndigheder ikke taler godt 
nok sammen. Og de konkrete tilbud – fx hjemmehjælp el-
ler pasning – er ikke altid tilrettelagt, så de skaber sam-
menhæng og nærvær i den enkeltes hverdag.


Regeringen vil gå aktivt ind i en dialog med kommunerne 
for at finde veje til at nedbringe antallet af forskellige 
hjemmehjælpere, der kommer i hjemmet hos den enkelte 
– bl.a. for at sikre bedre kommunikation og sammenhæng 
i indsatsen over for den ældre. Og der skal igangsættes 
en systematisk og kritisk gennemgang af den service, der 
ydes til personer i vanskelige livssituationer. Fx når man 
bliver udskrevet fra sygehuset eller mister sin arbejds-
evne. I de situationer er der typisk involveret en række 
forskellige myndigheder. 


Familie- og Arbejdslivskommissionen har bl.a. sat fokus på 
børnefamiliernes behov. Flere af kommissionens forslag 
er indarbejdet i kvalitetsreformen. Børnefamilier skal have 
sikkerhed for, at der ikke er lukkedage i daginstitutioner 


på enkeltstående hverdage uden for ferierne. Ordninger 
med ”reservebedster” – dvs. børneglade frivillige, der 
hjælper med børnepasning i familierne – skal udvides, så 
flere ”bedster” kan blive omfattet. 


Og regeringen vil også arbejde for at gøre det nemmere at 
ansætte privat hjælp i hjemmet, så fx børnefamilier kan få 
hjælp til at få hverdagen til at hænge bedre sammen. 


Familie- og Arbejdslivskommissionen har også anbefalet 
at støtte op om sunde, forældrebetalte madordninger. Fra 
2007 er det blevet nemmere for kommunerne at få ad-
gang til midler til at etablere og forbedre køkkener i dag-
tilbud. Og reglerne om forældrebetalte madordninger i 
dagtilbud er blevet forbedret med den nye dagtilbudslov, 
bl.a. har kommunerne nu fået mulighed for at tildele fri-
pladstilskud til familier med lav indkomst. 


Det indgår også i kommissionens anbefalinger, at kommu-
nerne skal tilbyde pasning af børn til forældre med skæve 
arbejdstider. Mange kommuner har allerede i dag udvidet 
åbningstiden. Og flere kommuner tilbyder fleksible del-
tidspladser, der fremover vil kunne kombineres med til-


skud til privat pasning uden for institutionernes åbningsti-
der. Regeringen har igangsat en grundig analyse af 
erfaringerne med fleksible deltidstilbud og vil udbrede de 
gode erfaringer, så flere kan få gavn af tilbuddet.


Regeringen vil igangsætte et antal projekter, hvor kom-
munerne skal ud på institutionerne og rådgive om udsatte 
børn, så forældre og pædagoger får bedre kendskab til 
kommunernes tilbud. 


Der skal være bedre sammenhæng mellem dagtilbud og 
skole, så flere børn er parate til at starte i skole i det ka-
lenderår, de fylder seks år. Efter ønske fra flere kommu-
ner skal der skabes bedre mulighed for at drive skole og 
dagtilbud under fælles ledelse. Og det skal også være 
mere enkelt at integrere skolebiblioteker og folkebibliote-
ker i lokale kulturcentre. Samtidig skal der sikres større 
fleksibilitet i skoleundersøgelserne, så også sundhedsple-
jersker får mulighed for at gennemføre undersøgelserne. I 
2005 fik kun halvdelen af skolebørnene den udskolingsun-
dersøgelse, de har krav på.
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Helsingør Kommune har gennemført et forsøg for 


at få færre hjælpere i hjemmet hos den enkelte 


borger og større fleksibilitet for både borgere og 


hjemmehjælpere. 


Ordningen er frivillig for den enkelte medarbejder. 


Medarbejderne arbejder 12 timer ad gangen, 2-3 


dage i træk og har herefter fri 2-6 dage. Hver 3. 


weekend er arbejdsweekend. 


Resultatet har været øget kontinuitet i plejen og 


større tilfredshed hos medarbejderne. Der er ca. 


30 pct. færre forskellige hjælpere i hjemmet hos 


den enkelte borger og næsten 40 pct. lavere syge-


fravær blandt medarbejderne i forhold til resten af 


hjemmeplejen. Der indsættes også væsentligt 


færre vikarer. Det giver højere kvalitet og lavere 


omkostninger. 


Færre forskellige hjælpere i hjemmet 
– gode erfaringer fra Helsingør Kommune


Sprog i børnehaven giver 
skoleparate børn
– gode erfaringer fra Vilsund Børnehave
Medarbejderne i indskolingen på den nordjyske Stagstrup Skole har gennem flere 


år vænnet sig til, at de nye børn skulle have mellem seks og ni måneder til at 


vænne sig til at gå i skole. Men det har ændret sig. Nu er børnene allerede skole-


parate efter få uger. 


”Vi har registreret en tydelig forskel, og vi kan langt hurtigere gå til biddet med 


det faglige,” siger skoleinspektør Jannick Mortensen.


Han er ikke et sekund i tvivl om årsagen til ændringen. Den skal findes i den lo-


kale børnehave, Vilsund Børnehave, der leverer de fleste børn til Stagstrup Skole.


Siden 2002 har institutionens medarbejdere ydet en stor indsats for at føre bør-


nene ind i sprogets univers. Midlerne har været mange og vidt forskellige: Der ar-


bejdes med fortællinger, drama, oplæsning, rim, remser og bogstaver, og børne-


haven har fået sit eget bibliotek. 


Jannick Mortensen understreger, at der ikke er tale om terperi, men at børnenes 


glæde ved sproget er øget.


”De har fået lov at lege det ind, og jeg er sikker på, at det er hovedårsagen til, at 


det er blevet en ubetinget succes”, siger han. 


Læs mere om Vilsund Børnehave i del 2, side 196-197.
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Færre forskellige hjemmehjælpere i hjemmet 


Regeringen vil i efteråret 2007 som et centralt udviklingstema 


drøfte med kommunerne, hvordan man kan nedbringe antallet af 


forskellige hjælpere i hjemmet. Kommunerne skal i første omgang 


gennemføre undersøgelser af brugernes tilfredshed med antallet 


af forskellige hjælpere. Samtidig skal det drøftes, hvordan man 


kan opgøre antallet af forskellige hjælpere i hjemmet. Og om der 


kan fastsættes krav til de kommunale og private leverandører af 


hjemmehjælp om, hvor mange forskellige hjælpere, der bør komme 


i den enkelte ældres hjem. I den forbindelse skal der tages hensyn 


til, at nogle ældre har mere sammensatte problemer og derfor har 


brug for flere forskellige hjælpere. 


Kritisk gennemgang af service for borgere i vanskelige  


livssituationer


Regeringen vil sammen med kommuner og regioner foretage en 


kritisk gennemgang af den service, som borgere modtager i van-


skelige livssituationer, fx ved tab af arbejdsevne eller ægtefælles 


død. Gennemgangen skal tage udgangspunkt i brugernes ople-


velse af den offentlige service og belyse mulighederne for at for-


bedre servicen og undgå, at brugerne fratages ansvaret for deres 


eget liv og familie. Gennemgangen af de første to forløb (udskriv-


ning fra sygehus og tab af arbejdsevne) færdiggøres inden udgan-


gen af 2007.


Dagsinstitutioners lukkedage på almindelige hverdage skal 


afskaffes


Dagsinstitutioners lukkedage på almindelige hverdage skal af-


skaffes. For at sikre kommunerne og institutionernes mulighed for 


at prioritere ressourcerne, skal der fortsat være mulighed for at 


holde helt eller delvist lukket i forbindelse med ferier og fridage, 


hvor der sædvanligvis kun er få børn til stede. Det skal samtidig 


indskærpes over for kommunerne, at de i tilfælde af lukkedage er 


forpligtet til at stille alternativ pasning til rådighed og sikre bør-


nene et godt og trygt tilbud. 


Reservebedsteforældreordningen skal videreføres  


og videreudvikles


Regeringen vil senest i foråret 2008 udvide den målgruppe, der kan 


søge om at administrere reservebedsteforældreordningerne, så 


også frivillige organisationer kan søge midler. I dag er det kun kom-


munerne, der kan søge om støtte til reservebedsteforældreordnin-


gerne. 


Nemmere at ansætte privat hjælp i hjemmet


Regeringen vil gøre det nemmere for private, der på eget initiativ 


og for egen regning vil ansætte privat hjælp i hjemmet til fx ren-


gøring. Information om rettigheder og pligter skal samles ét sted. 


Og der skal etableres en e-løsning, så borgeren kun bliver bedt om 


at oplyse de forhold, som er relevante i forhold til at ansætte pri-


vat hjælp i hjemmet. Løsningen skal fungere inden udgangen af 


2008.


Familiefleksordninger i dagtilbud


Nogle kommuner har gode erfaringer med familiefleksordninger, 


hvor familierne kan vælge pasningsmoduler i dagtilbud efter be-


hov, fx 25, 35 eller 45 timer ugentligt. Familien kan eventuelt 


kombinere den offentlige deltidspasning med tilskud til privat 


pasning efter deres eget behov. Regeringen har igangsat en grun-


dig undersøgelse af de eksisterende ordninger og vil på baggrund 


af undersøgelsens resultater i 2008 udbrede de gode eksempler, 


så flere familier kan få dette tilbud.


Bedre sammenhæng i indsatsen for udsatte børn


Regeringen vil i 2008 igangsætte pilotprojekter i samarbejde med 


udvalgte kommuner for at forbedre rådgivningen af forældre og 
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pædagoger om udsatte børn. I projektet skal rådgivningen foregå 


ude i dagtilbuddene, dvs. dér hvor forældre og pædagoger færdes 


til hverdag. Rådgivningen skal målrettes dagtilbud med mange  


udsatte børn. 


Bedre sammenhæng mellem dagtilbud og skole 


Regeringen vil i 2008 søge at indgå en aftale med kommunerne om 


ændring af den nuværende praksis, hvor elever i stort omfang får 


udskudt skolegangen. Regeringen vil tage initiativ til at få udarbej-


det dialogmateriale om skolestart rettet mod forældre og personale 


i dagtilbud og skoler. Regeringen vil også sammen med kommunerne 


tage initiativ til at udbrede gode eksempler på, hvordan flere børn 


kan blive parate til at starte i skole i det kalenderår, de fylder 6 år.


Større frihed til at etablere fælles ledelse af skole og  


dagtilbud


Regeringen og KL er i aftalen om kommunernes økonomi for 2008 


blevet enige om at ændre reglerne, så der i større grad åbnes for 


fælles ledelse (samdrift) af skoler og dagtilbud i respekt for hhv. 


skolens og dagtilbuddets opgaver og særpræg. Regeringen vil i fol-


ketingssamlingen 2007/2008 fremsætte forslag herom.


Frihed til at etablere lokale kulturcentre


Regeringen vil i folketingssamlingen 2007/2008 fremsætte lovfor-


slag om at give kommunerne større frihed til at etablere lokale kul-


turcentre bestående af skolebiblioteker og folkebiblioteker. Rege-


ringen vil derfor ændre folkeskoleloven, sådan at kommunerne ikke 


i hvert enkelt tilfælde skal søge om dispensation hos undervisnings-


ministeren, hvis de ønsker at integrere et skolebibliotek og et folke-


bibliotek til et lokalt kulturcenter. 


Større fleksibilitet i skoleundersøgelser


Regeringen vil fra 2008 gøre reglerne om ind- og udskolingsunder-


søgelser mere fleksible, så også sundhedsplejersker kan gennem-


føre de lovpligtige undersøgelser af skolebørn. Den nye ordning 


skal, ligesom den eksisterende, have særligt fokus på tidligt at op-


fange sundhedsmæssige problemer hos børn og unge, herunder at 


hjælpe børn og unge fra mindre ressourcestærke familier. Samtidig 


skal sundhedsplejerskeuddannelsen forbedres, så den i højere grad  


kvalificerer sundhedsplejerskerne til at tage sig af udsatte børn.







I.6. Der skal være sammenhæng i servicen og god 
kommunikation på sundhedsområdet
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Der skal være sammenhæng i den behandling, der tilby-
des patienter i det danske sundhedsvæsen. Også selvom 
flere forskellige dele af sundhedsvæsenet og flere for-
skellige myndigheder er involveret. 


Men i dag sker det for ofte, at myndigheder ikke får talt 
sammen, overleveret information eller planlagt fx et be-
handlingsforløb fra starten – selvom det i de fleste tilfæl-
de burde kunne lade sig gøre. Og patienten får ikke altid 
god vejledning i at håndtere sin situation bedst muligt. 


Derfor skal der ske en forbedret planlægning internt og 
på tværs af sundhedsvæsenet og andre relevante myn-
digheder. Og kommunikationen med patienterne skal for-
bedres. 


Patienter, der får stillet en kræftdiagnose, har en beret-
tiget forventning om akut handling. Sundhedsvæsenet 
skal derfor sætte udredning og behandling i gang med det 
samme og give klar besked, når der er mistanke om eller 
er konstateret livstruende kræft. Patienterne skal sikres 
veltilrettelagte og hurtige forløb.


Egen læge er ofte patientens indgang til sundhedsvæse-
net. Det er derfor vigtigt, at patienten får dækket flest 
muligt af sine behov hos egen læge, og at kvaliteten er 
høj. Samtidig er det den alment praktiserende læge, der 


skal fungere som patientens tovholder gennem patient-
forløbet.


Praktiserende Lægers Organisation og Sygesikringens For-
handlingsudvalg har ved den seneste overenskomst i 
2006 aftalt at udvikle kvalitetsindikatorer, så grundlaget 
for at dokumentere kvaliteten hos de alment praktiseren-
de læger kan styrkes. Og der er på diabetesområdet 
igangsat forsøg med ny honorering af praktiserende læ-
ger, hvor de tilmeldte læger modtager et fast årligt hono-
rar pr. patient mod bl.a. at dokumentere kvaliteten af ind-
satsen. 


Regeringen har i økonomiaftalerne for 2008 aftalt med KL 
og Danske Regioner at igangsætte et arbejde om almen 
praksis’ rolle i fremtidens sundhedsvæsen. Arbejdet skal 
bidrage til at sikre en høj faglig kvalitet i almen praksis, 
bedre sammenhæng for patienten og bedre hjælp uden 
for de normale åbningstider.


Regeringen vil udvikle forløbsprogrammer for kronisk syge 
patienter, som sikrer en bedre planlægning af deres be-
handling på tværs af sygehuse, kommuner og almen pra-
kis. Kommunikation og patientoplysning på sygehusene 
skal forbedres. Og de praktiserende læger skal vejlede pa-
tienterne bedre om frit valg af sygehus. Der skal laves et 
pilotprojekt med online patientnetværk for seks sygdoms-


grupper, bl.a. hjertepatienter. Her vil patienter kunne ud-
veksle erfaringer bl.a. om håndteringen af deres sygdom. 
Uddannelsen af patienter med kroniske sygdomme, fx 
diabetes, skal også udbredes, jf. afsnit I.9. 


I regi af www.sundhed.dk vil der blive oprettet elektronisk 
sundheds- og sygdomsbog, hvor alle sundhedspersoner 
og patienter nemt og hurtigt kan finde den viden, de har 
brug for. 


Regionalt bliver der også arbejdet med initiativer, som 
sætter dialogen med brugerne og brugernes behov i cen-
trum. Danske Regioner planlægger at udvikle en politik for 
patientinddragelse, som sætter konkrete mål for inddra-
gelsen af patienterne på en række områder. Og Region 
Midtjylland har, som den første region, nedsat et sund-
hedsbrugerråd sammensat af repræsentanter fra pa-
tient- og handicapforeninger, ældreråd samt et medlem 
fra brugerrådet for nærsygehusene i regionen. 


Regeringen vil som tidligere annonceret udarbejde en ny 
samlet it-strategi for sundhedsvæsenet, hvor der opstil-
les en udviklings- og tidsplan for arbejdet med den elek-
troniske patientjournal (EPJ). Og sikkerheden i medicine-
ringen skal forbedres ved, at læger og sygeplejersker får 
adgang til en komplet oversigt over den medicin, der er 
ordineret til hver enkelt patient – en medicinprofil.
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Sammenhængende behandling 
af medicinske sygdomme 
– gode erfaringer fra Mediciner-
huset i Aalborg
I det nybyggede Medicinerhus i Aalborg er ekspertisen og facilite-


terne til at behandle medicinske patienter blevet samlet. Huset 


rummer i dag 7 ud af de 11 medicinske afdelinger og er dermed i 


stand til at sikre et helhedsforløb for patienter med flere medicin-


ske sygdomme, som ikke ”passer” ind på en enkelt afdeling, fordi 


deres sygdomme fordeler sig på flere specialer. 


De gode rammer fører blandt andet til et højere fagligt niveau, 


lavere sygefravær blandt personalet og færre indlæggelsesdage 


for patienterne. 


”Huset er bygget for at opnå både forbedringer af patientbehand-


lingen og faglige synergier. Mange patienter fejler jo flere ting sam-


tidig, og når det hele er samlet ét sted, er det nemmere at samar-


bejde om patienterne”, siger leder af Medicinerhuset, overlæge 


Carl Otto Gøtszche. 


Tidligere var de medicinske specialer spredt på to sygehuse i 


Aalborg. Forholdene på afdelingerne var trange, og patienterne 


lå oftest på seks-sengsstuer. Der var længere indlæggelsestider 


og større sandsynlighed for, at patienterne fik infektioner. 


Læs mere om Medicinerhuset i Aalborg i del 2, side 202-203.







Lungepakke giver hurtig diagnose 
– gode erfaringer fra Vejle Sygehus


Når lægerne på Vejle Sygehus får mistanke om lungekræft hos en pa-


tient, får patienten med det samme en ”lungepakke”. Betegnelsen dæk-


ker over den logistiske opgave, det er at få en patient gennem systemet 


fra den første mistanke opstår, til en eventuel behandling går i gang. 


En lungepakke på Vejle Sygehus tager ca. 10 dage. Det er det hurtigste 


forløb noget sted i landet, når det gælder lungekræft. 


Tværfaglighed er et vigtigt led i at skabe et sammenhængende forløb. 


Læger fra alle seks involverede specialer samles og diskuterer de enkel-


te patienters diagnose og det videre behandlingsforløb.


Gevinsterne er bl.a. den korte ventetid, der er afgørende både for patien-


tens psykiske tilstand og for chancen for helbredelse. Desuden scorer 


sygehuset højt på medarbejdertilfredshed – en vigtig detalje i tider med 


rekrutteringsproblemer.   


”Vi arbejder efter devisen én boldberøring, og så skal den spilles videre. 


Ingen patienter i et pakkeforløb her på Vejle Sygehus må ligge og vente”, 


siger Johannes Gaub, cheflæge på Vejle Sygehus.


Læs mere om lungepakken på Vejle Sygehus i del 2, side 200-201.
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Akut handling og klar besked til patienter med livstruende 


kræft


Patienter, der får stillet en kræftdiagnose, har en berettiget for-


ventning om akut handling. Sundhedsvæsenet skal derfor hand-


le resolut og give klar besked, når der er mistanke om eller er 


konstateret kræft. Patienterne skal sikres veltilrettelagte og 


hurtige forløb, hvor der ikke spildes kostbar tid for patienterne. 


Der skal derfor udarbejdes optimale pakkeforløb for samtlige 


kræfttyper, så patienterne hurtigt kan få præcis information om, 


hvad der skal foregå, og der med det samme kan reserveres tid 


til de enkelte dele af forløbet. Pakkeforløbene skal danne grund-


lag for fastsættelse af differentierede frister for den samlede tid 


til udredning for hver enkelt kræftform. Faglighed, og ikke kapa-


citet, skal være grundlaget for hvert pakkeforløb. Eventuel 


manglende kapacitet skal tilkøbes i privat regi eller i udlandet.


Bedre kvalitet hos egen læge – vision for almen praksis


Regeringen, KL og Danske Regioner er i aftalerne om kommuner-


nes og regionernes økonomi for 2008 blevet enige om, at der i 


fællesskab skal igangsættes et arbejde om almen praksis’ rolle i 


fremtidens sundhedsvæsen. Arbejdet skal bl.a. belyse organise-


ring og tilrettelæggelse i mere bæredygtige enheder, den faglige 


og økonomiske styring og samspillet mellem sygehusvæsen, al-


men praksis og kommuner. Regeringen, Danske Regioner og KL er 


desuden enige om, at der skal være øget fokus på at få kortlagt 


almen praksis’ henvisningspraksis. Regeringen ønsker endvidere 


at se nærmere på organiseringen af vagtordningen. Arbejdet af-


sluttes senest 1. oktober 2008.


Bedre planlægning af forløb for patienter med kronisk sygdom


De centrale sundhedsmyndigheder vil i samarbejde med kommu-


ner og regioner udvikle forløbsprogrammer for patienter med 


kronisk sygdom. Forløbsprogrammerne skal sikre en klar arbejds-


deling mellem sygehus, kommune og almen praksis, så patienten 


får den rette hjælp på det rigtige tidspunkt og sted – og dermed 


et sundere og bedre liv med sygdommen. Det første forløbspro-


gram forventes færdigudviklet i 2008. 


Bedre kommunikation med patienter 


Fra 2008 vil regeringen aftale flerårige målsætninger med regio-


nerne om udviklingen af sundhedsvæsenet, jf. initiativ om fælles 


målsætninger for udviklingen af sundhedsvæsenet i afsnit V.1. 


Regeringen ønsker i den forbindelse, at der opstilles mål for kom-


munikation og patientoplysning, fx andel af patienter, der skal 


modtage et udskrivningsbrev, have tilbudt mulighed for patient-


uddannelse, tilbydes adgang til online patientnetværk mv. 


Bedre vejledning til patienter om frit valg i sundhedsvæsenet


De praktiserende læger skal fra 2008 have pligt og støtte til at 


vejlede patienterne om valgmulighederne i sygehusvæsenet i 


forbindelse med henvisning til sygehusbehandling. Det vil især 


komme de ressourcesvage patienter til gode. De regionale pa-


tientkontorer skal aktivt og opsøgende informere og vejlede de 


praktiserende læger om reglerne for frit og udvidet frit sygehus-


valg samt valgmulighederne i det regionale sygehusvæsen. 


Oprettelse af online patientnetværk


I regi af www.sundhed.dk lanceres et pilotprojekt med online pa-


tientnetværk for seks sygdomsgrupper. Projektet planlægges at 


løbe fra efteråret 2007 til 2009. På baggrund af en evaluering af 


pilotprojektets resultater, vurderes en eventuel udbredelse til 


andre områder. Der udvikles i forbindelse med pilotprojektet en 


teknisk løsning til brug for oprettelse af online patientnetværk. 


Regeringen vil endvidere finansiere fortsat adgang fra  


www.sundhed.dk til Cochrane-biblioteket, hvis formål er at ind-


samle, kritisk vurdere, sammenfatte og formidle pålidelig infor-


mation om virkninger af behandlinger og forebyggelse.


Udvikling af elektronisk patientjournal (EPJ) og fælles  


medicindata


Regeringen vil som tidligere annonceret sammen med KL og 


Danske Regioner udvikle en ny it-strategi for sundhedsvæsenet, 


hvor der opstilles en udviklings- og tidsplan for EPJ-arbejdet, 


herunder udbygning af den Personlige Elektroniske Medicinprofil 


(PEM). Den nye strategi forventes færdiggjort i løbet af efteråret 


2007 og dermed inden den gældende strategi udløber. På 


baggrund af udviklingsarbejdet vil der kunne træffes beslutning 


om investering i sundheds-it.


Mere sikker medicinering


Regeringen vil i samarbejde med regioner og kommuner arbejde 


for en mere sikker medicinering. Læger og sygeplejersker skal 


have adgang til en komplet oversigt – en medicinprofil – over den 


medicin, der er ordineret til en patient. Den kommunale hjemme-


sygepleje har fået adgang til medicinprofilen fra 1. januar 2007. 


Sygehusvæsenet skal være i stand til at indberette de nødven-


dige oplysninger til medicinprofilen fra 2008.







I.7. Frit valg på flere områder 


Valgfrihed er helt centralt for at styrke og videreudvikle 
kvaliteten i den offentlige sektor. Brugerne skal have 
mulighed for at vælge det gode til og det mindre gode 
fra. Det kommer ikke mindst de borgere til gode, der ikke 
selv har mulighed for at købe sig til et privat tilbud.


Alle danskere skal have adgang til hurtig behandling af 
høj kvalitet uanset indkomst eller forsikring. 


Regeringen ønsker derfor at udvide og videreudvikle det 
frie valg.


Der er allerede indgået politisk aftale om, at psykiatriske 
patienter i børne- og ungdomspsykiatrien skal have ad-
gang til at vælge et privat tilbud, hvis der er mere end to 
måneders ventetid på udredning eller behandling. Ord-
ningen indfases gradvist og kommer til at omfatte ud-
redning fra 2008 og behandling fra 2009. Det er satspul-
jepartiernes fælles målsætning, at alle patienter i 
psykiatrien fra 2010 skal have tilsvarende rettigheder. 


Andre patienter skal som planlagt have frit valg til privat 
behandling fra 1. oktober 2007, hvis der er mere end én 
måneds ventetid. Det samme skal gælde inden udgan-
gen af 2008, hvis sygehuset aflyser en operation. Og det 
skal være nemmere frit at vælge praktiserende læge, fx 
tæt på sin arbejdsplads.


Ældre og handicappede har fået mulighed for frit at væl-
ge plejebolig. Kommunerne skal derudover kunne tilbyde 
ældre, der er visiteret til hjælp, et ”servicebevis”, der gi-
ver mulighed for at ansætte en privat hjælper til at ud-
føre opgaverne. Og flere leverandører skal have adgang 
til madserviceområdet.
 
I dag kan kommunerne tilbyde borgere, der er visiteret til 
genoptræning mv., frit valg af leverandør. Men på læn-
gere sigt skal alle tilbydes frit valg. Og borgere, der er vi-
siteret til et personligt hjælpemiddel eller støtte til han-
dicapvenlig boligindretning, skal kunne vælge en anden 
leverandør end kommunen. 
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Frit valg for psykiatriske patienter


Der er indgået aftale i Folketinget om, at psykiatriske patienter i 


børne- og ungdomspsykiatrien skal have adgang til at vælge et pri-


vat tilbud, hvis der er mere end to måneders ventetid på udredning 


eller behandling. Ordningen indfases gradvist og kommer til at om-


fatte udredning fra 2008 og behandling fra 2009. Det er satspulje-


partiernes fælles målsætning, at alle patienter i psykiatrien fra 


2010 skal have tilsvarende rettigheder. Indfasningen vil afhænge 


af, hvor hurtigt der kan opbygges den nødvendige kapacitet.


Udvidet frit valg, når sygehuset aflyser operation


Sundhedsloven er blevet ændret så patienter, der har udsigt til en 


ventetid på sygehusbehandling i regionen på mere end én måned, 


fra 1. oktober 2007 får adgang til at vælge et privat sygehus, som 


regionerne har indgået aftale med. I dag sker det først efter 2 må-


neder. Regeringen fremlægger endvidere i folketingssamlingen 


2007/2008 forslag om, at patienter, der får aflyst en operation på 


et offentligt sygehus, inden udgangen af 2008 skal kunne vælge at 


få foretaget behandlingen på et privat sygehus, som regionerne 


har indgået aftale med.


Ophævelse af kilometergrænsen ved valg af  


praktiserende læge 


Regeringen ønsker, at alle patienter fra foråret 2009 frit skal kunne 


vælge praktiserende læge, uanset geografisk afstand, så man fx 


har mulighed for at vælge læge tæt på sit arbejde. Lægen forplig-


tes dog ikke til at komme på sygebesøg, hvis afstanden overstiger 


den nuværende grænse på 5 km i hovedstaden og 15 km i resten 


af landet.


”Servicebevis” til hjemmehjælp


Den enkelte kommune skal have mulighed for at give et ”service-


bevis” til borgere, der er visiteret til personlig eller praktisk hjem-


mehjælp. Borgerne kan bruge servicebeviset til at ansætte en 


hjælper til at udføre de visiterede opgaver. Regeringen vil som led i 


ordningen skabe mulighed for, at borgere, der ansætter privatper-


soner som hjælpere, mod betaling kan overlade det medfølgende 


arbejdsgiveransvar og administrationen til andre. Regeringen frem-


sætter forslag herom i folketingssamlingen 2007/2008.


Mad til de ældre – højere kvalitet og flere valgmuligheder


Regeringen vil i 2008 skabe adgang for flere leverandører af mad-


service i kommunerne. Regeringen lægger vægt på, at madservi-


cen for de ældre i hjemmeplejen skal være præget af høj kvalitet 


og lydhørhed over for de ældres individuelle ønsker og behov.


Frit valg af genoptræning og vedligeholdelsestræning


Kommuner har i dag mulighed for at give frit valg af leverandør til 


borgere, der er visiteret til genoptræning mv. På længere sigt vil 


regeringen arbejde for, at alle får adgang til frit valg af leverandør 


til træningsopgaven. Regeringen vil i 2008 vurdere, hvordan man 


kan videreudvikle fritvalgsordningen på grundlag af de erfaringer, 


der er gjort med den nuværende ordning.


Frit valg af personlige hjælpemidler og boligindretning


Borgere, der af kommunen er visiteret til et personligt hjælpemid-


del eller støtte til handicapvenlig boligindretning, skal have mulig-


hed for at vælge andre personlige hjælpemidler og en anden bolig-


indretningsleverandør end kommunens. Borgeren skal selv betale 


en eventuel prisforskel. Regeringen fremsætter forslag herom i fol-


ketingssamlingen 2007/2008.







I.8. Borgerne skal let kunne komme i kontakt med og få svar fra det offentlige 


Indgangene til den offentlige sektor skal være enkle og 
overskuelige. Og de skal tilpasses borgernes konkrete be-
hov. 


6 ud af 10 danskere bruger i dag internettet til at komme i 
kontakt med det offentlige – og det skal gerne være at-
traktivt for endnu flere i fremtiden. Det giver en mere 
fleksibel betjening for alle dem, der gerne ville kunne ud-
fylde fx deres selvangivelse om aftenen på nettet. Og 
plads til en bedre service til dem, der fortsat har brug for 
en personlig kontakt og betjening.


Regeringen er enig med kommunerne og regionerne om 
en fælles digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor. 
Strategien rækker frem til 2010. Målet er, at borgere og 
virksomheder skal opleve, at kontakten med det offent-
lige på internettet er lige så let, overskuelig og fleksibel, 
som det at bruge netbank. Og at Danmark skal fastholde 
sin internationale førerposition på området.


Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi betyder bl.a., at 
den personlige hjemmeside til borgerne, ”Min Side”, bliver 
udviklet, så borgerne på sigt kan finde og indberette alle 
relevante oplysninger, fx om skat og optagelse i dagtilbud. 


Det er også aftalt, at der skal etableres en fællesoffentlig 
sms-service, hvor borgerne kan blive mindet om fx deres 
tid hos lægen eller en vigtig frist hos kommunen, at 30 
væsentlige områder, hvor der er megen kontakt mellem 


borgere og myndigheder, fra 2008 skal kunne håndteres 
fuldt ud digitalt, at den digitale signatur skal forbedres, og 
at al post fra det offentlige fra 2009 skal kunne leveres 
elektronisk til de borgere, der ønsker det. For særligt it-pa-
rate grupper, som fx studerende på videregående uddan-
nelser, er det besluttet at undersøge, om det skal gøres 
obligatorisk at anvende selvbetjeningsløsninger. Og der 
skal være bedre tilgængelighed for handicappede på of-
fentlige hjemmesider.


Regeringen foreslår derudover, at der skal oprettes et  
telefonisk kontaktcenter med telefonnummer 123, som 
også har åbent om aftenen og i weekenden. Her skal  
man fx kunne få hjælp til at finde frem til den rette  
myndighed, eller til at anvende digitale services på  
www.borger.dk. Kontaktcenteret kan bidrage til, at endnu 
flere borgere kan få glæde af at bruge internettet til at 
komme i kontakt med det offentlige.


Det skal være muligt at henvende sig til et borgerser-
vicecenter og med det samme få svar på ukomplicerede 
spørgsmål. Og det offentlige skal være bedre til at gen-
bruge oplysninger om borgernes indkomst på tværs af 
forskellige myndigheder, så borgerne ikke skal indberette 
de samme oplysninger flere gange. 


Regeringen har allerede aftalt med regionerne, at det skal 
være lettere at kommunikere digitalt med egen læge. Det 
er også aftalt, at apotekernes åbningstid skal være mere 
fleksibel, så apotekerne får mulighed for at holde åbent 
fra kl. 9.00 til 20.00 på hverdage og fra kl. 9.00 til 17.00 på 
lørdage. Samtidig skal lægernes åbningstider være mere 
fleksible, og det skal være lettere at komme igennem på 
telefonen til de praktiserende læger. 


Fra 2009 skal alle borgere kunne få en årlig pensionsover-
sigt, der på en enkel måde oplyser om borgerens samlede 
forventede rettigheder i pensionssystemet, både offent-
lige og private.


E-PARATHED – TOP 10, 2007 


1. Danmark, 8,88


2. USA, 8,85


3. Sverige, 8,85


4. Schweiz, 8,61


5. Storbritannien, 8,59


6. Holland, 8,50


7. Australien, 8,46


8. Finland, 8,43


9. Østrig, 8,39


10. Norge, 8,35


Note: De 10 mest e-parate lande i verden - bortset fra Hong Kong 
og Singapore - er vist. E-parathed er målt bl.a. ved den digitale 
infrastruktur, borgeres og virksomheders anvendelse af digitale 
ydelser, investering i IKT, de lovgivningsmæssige rammer og be-
folkningens kompetencer.
Kilde:  The Economist/IBM, The 2007 e-readiness rankings, 2007
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”Min side” på www.borger.dk 


Regeringen har i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi aftalt 


med kommunerne og regionerne at udvikle borgernes personlige 


side – ”Min side” – på hjemmesiden www.borger.dk. På den person-


lige side kan borgerne få overblik over deres forhold med det of-


fentlige. Og de skal nemt kunne indberette og modtage oplysnin-


ger til og fra kommune, region og statslige myndigheder – fx om 


skat og optag til dagtilbud. I 2010 bør (og i 2012 skal) alle relevan-


te kommunale, regionale og statslige løsninger være tilgængelige 


på www.borger.dk, så borgerne digitalt kan få et fuldt overblik 


over deres egen situation og handlemuligheder. 


Fælles offentlig sms-service


Regeringen har i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi aftalt 


med kommunerne og regionerne at etablere en fællesoffentlig 


sms-service, så borgerne via www.borger.dk får mulighed for at 


tilmelde sig servicebeskeder på sms fra det offentlige, fx påmin-


delser om aftaler hos lægen, tandlægen eller om vigtige tidsfrister 


hos kommunen. På sundhedsområdet skal løsningen fungere fra 


2009.


Bedre digitale løsninger til borgerne


Regeringen har i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi aftalt 


med kommunerne og regionerne at forbedre de digitale løsninger i 


den offentlige sektor. Fra 2008 skal 30 væsentlige kommunale, 


regionale og statslige borgerservices være fuldt ud digitale og til-


gængelige på www.borger.dk, så borgerne oplever en bedre ser-


vice. Det kunne bl.a. gælde områder som flyttemeddelelser, an-


søgning om lægeskift eller nyt sygesikringskort og ansøgning om 


optagelse på venteliste til dagtilbud. 


Forbedret digital signatur


Regeringen har i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi aftalt 


med kommunerne og regionerne, at der i 2007/08 gennemføres et 


udbud af den digitale signatur med henblik på at sikre en viderefø-


relse og en forbedring af den digitale signatur i 2008. Udbuddet 


skal tilvejebringe en forbedring af den digitale signatur med fokus 


på en forbedring af sikkerheden og en høj grad af brugervenlighed 


og mobilitet, så signaturen bl.a. kan bruges på flere computere.  


Parallelt hermed skal det undersøges om det, i tilknytning til den 


digitale signatur, kan gøres muligt at se om en bruger fx har auto-


risation til at ordinere medicin. 


Bliv fri for offentlige breve i postkassen 


Regeringen har i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi aftalt 


med kommunerne og regionerne, at borgere og virksomheder fra 


2010 skal kunne vælge at modtage al post fra det offentlige digi-


talt via borgerportalen, www.borger.dk og virksomhedsportalen, 


www.virk.dk.


Obligatoriske selvbetjeningsløsninger til de mest  


it-parate grupper 


Regeringen har i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi aftalt 


med kommunerne og regionerne at undersøge mulighederne for, 


på nogle områder, at gøre digital kommunikation obligatorisk. Der-


for igangsætter regeringen i efteråret 2007 en analyse af de ser-


viceområder, hvor det forventes, at borgere og virksomheder er 


mest parate til digital selvbetjening. Analysen vil i første omgang 


se nærmere på selvbetjeningsløsninger for elever og studerende, 


herunder ved ansøgning og ændring af SU og SU-lån. Endvidere 


undersøges mulighederne for obligatorisk digital selvbetjening, 


når virksomheder m.fl. skal indberette oplysninger om sygedag-


penge, stifte aktie- og anpartsselskaber og registrere nye oplys-


ninger om virksomhedens basale forhold (navn, adresse mv.).


Bedre tilgængelighed på hjemmesider for handicappede 


Regeringen vil i samarbejde med kommunerne og regionerne tage 


initiativ til, at opdateringer og nyindkøb af alle offentlige hjemme-


sider fra 1. januar 2008 skal leve op til internationale standarder 


for tilgængelighed for handicappede. Og regeringen vil styrke råd-


givningen om, hvordan man udvikler tilgængelige hjemmesider. 
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Ring 123 til det offentlige med åbent om aftenen og  


i weekenden 


Regeringen vil i løbet af 2008 sammen med kommuner og regioner 


arbejde for at etablere et kontaktcenter med telefonnummeret 


123, som borgerne kan bruge til at kontakte det offentlige. Kon-


taktcenteret skal have åbent i aftentimerne og i weekenden, hvor 


det bl.a. kan bruges som en vejviser for borgerne til den offentlige 


sektor og som hjælp til at finde den rette myndighed og/eller rele-


vant information. Kontaktcenteret skal også hjælpe borgerne med 


at bruge de digitale services på www.borger.dk. Inden for normal 


arbejdstid skal et opkald til 123 fx viderestilles til den enkelte 


kommunes borgerservicecenter eller den relevante myndighed på 


regionalt eller statsligt niveau.


Udvikling af borgerservicecentre 


Regeringen vil i 2008 søge at aftale med kommunerne, at borgerne 


skal kunne få afklaret flere spørgsmål på borgerservicecentrene 


med det samme. Målet er, at de 80 pct. af borgerhenvendelserne, 


der i dag er relativt ukomplicerede, kan afklares umiddelbart ved 


første kontakt. Det kræver bl.a. løbende fokus på og udvikling af 


medarbejderkompetencer i første led af sagsbehandlingen. Samti-


dig vil regeringen søge at aftale med kommunerne, at mulighe-


derne for at bruge borgerservicecentre uden for ens egen kom-


mune – fx tæt på arbejdspladsen – bliver forbedret. 


Offentlige myndigheder skal genbruge oplysninger  


om borgernes indkomst  


Regeringen vil justere oplysningskravene mv. på en række offent-


lige sagsbehandlingsområder, så de nødvendige indkomstoplys-


ninger kan hentes via e-Indkomstregisteret – fx i forbindelse med 


udbetaling af boligstøtte, pensioner og fripladstilskud til daginsti-


tutionsplads. Dermed slipper borgere og virksomheder for at skul-


le aflevere de samme oplysninger mere end én gang, og de offent-


lige myndigheder skal ikke bruge ressourcer på at kontakte bor-


gerne for at bede om yderligere indkomstoplysninger. De første 


justeringer vil ske i løbet af 2008 og 2009.


Lettere adgang til egen læge


Det er allerede aftalt, at alle alment praktiserende læger fra 1. ja-


nuar 2009 skal tilbyde deres patienter elektronisk tidsbestilling, 


elektronisk receptfornyelse og e-mailkonsultation. Regeringen vil 


derudover i efteråret 2007 sammen med regionerne tage initiativ 


til at få opstillet konkrete mål for bedre tilgængelighed via telefo-


nen til de praktiserende læger. Regeringen vil endvidere arbejde 


for mere fleksible åbningstider i almen praksis i forbindelse med 


de kommende overenskomstforhandlinger (ikrafttræden 1. april 


2009).


Årlig pensionsoversigt


Regeringen vil i samarbejde med pensionsbranchen tage initiativ 


til, at borgerne fra 2009 kan få tilsendt en årlig pensionsoversigt, 


der ved hjælp af ganske få tal oplyser om borgerens samlede for-


ventede rettigheder i pensionssystemet, både private og offent-


lige.
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I.9. National forebyggelsesplan med klare mål for danskernes sundhed


Vi skal leve længere og have flere år med god livskvalitet. 
Og vi skal alle sammen have lige adgang til et sundt og 
aktivt liv. 


Men i dag er usund kost, rygning, alkohol og for lidt mo-
tion årsag til ca. 40 pct. af alle sygdomme og tidlige døds-
fald. Og den usunde livsstil er mest udbredt i de mindre 
ressourcestærke grupper. 


Derfor vil regeringen nedsætte en hurtigt arbejdende 
forebyggelseskommission, der skal analysere og frem-
sætte forslag til en styrket forebyggende indsats. Fore-
byggelseskommissionen skal færdiggøre sit arbejde inden 
udgangen af 2008. Med afsæt i kommissionens anbefalin-
ger vil regeringen sammen med kommuner og regioner i 
2009 udarbejde og lancere en national handlingsplan for 
forebyggelse med klare mål for indsatsen. Handlingspla-
nen skal sætte fokus på både den borgerrettede og pa-
tientrettede forebyggelse.


Den store gruppe mennesker med en kronisk sygdom, 
skal rustes bedre til at leve med deres sygdom. Og en 
række patientgrupper skal inddrages i selv at håndtere og 
overvåge deres sygdom i hverdagen. Undersøgelser viser, 


at mere viden om egen sygdom forbedrer livskvaliteten be-
tydeligt.


Sundhedstegnet for daginstitutioner og skoler skal ud-
bredes, så det også kommer til at omfatte ældreområdet. 
Og der skal udarbejdes vejledningsmateriale om kost og 
motion til institutioner på børne- og ældreområdet.
 
Regeringen vil styrke forskningen i forebyggelse og viden 
om, hvilke forebyggelsesinitiativer der virker. Og effekten 
af helbredstjek og opfølgende helbredssamtaler på bor-
gernes sundhedstilstand skal undersøges. 


Relevante informationer om danskernes sundhedstilstand 
vil blive stillet til rådighed for kommunerne. Og de første 
sundhedsaftaler mellem kommuner og regioner skal eva-
lueres. Initiativerne kan bidrage til at gøre det nemmere 
at opstille mål for og planlægge forebyggelsesindsatsen i 
kommunerne.
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Forebyggelse giver mere tryghed og færre 
komplikationer  
– gode erfaringer fra Skejby Sygehus 


Ved Center for Selvstyret Antikoagulationsbehandling  på Skejby Sygehus styrer udvalgte  


patienter med forhøjet risiko for at få blodpropper selv deres behandling.


Én af patienterne er taxachauffør Jørn Bøge Pedersen. Mindst en gang om ugen stikker 


han hul på sin pegefinger og presser en bloddråbe ud på en strimmel papir. Strimlen indfø-


rer han i et lille analyseapparat, der straks måler blodets evne til at størkne.


Størkningsevnen er afgørende for, om den 59-årige taxachauffør skal øge eller reducere 


sin daglige dosis af blodfortyndende medicin, som han har fået siden sin anden blodprop. 


Behandlingen betegnes antikoagulationsbehandling (AK-behandling), fordi den skal forhin-


dre, at patienter, hvis blod har en øget tendens til at koagulere – størkne – bliver ramt af 


blodpropper.


”Jeg har efterhånden en del bekendte, der har haft en blodprop, og nu går med skrækken 


for, at de kan få en ny. Den angst oplever jeg ikke”, siger Jørn Bøge Pedersen.


Når patienter med forhøjet risiko for at få blodpropper styrer deres egen behandling, ople-


ver de markant færre komplikationer, mindre utryghed og større frihed. 


De selvstyrende patienter er ikke er overladt til sig selv, men har solid backup i centret.  


Patienterne får en grundig oplæring, og deres evne til at være i selvstyret behandling kon-


trolleres jævnligt . 


Læs mere om de gode erfaringer på Skejby Sygehus i del 2, side 164-165. 
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Forebyggelseskommission og national handlingsplan for 


forebyggelse med klare mål


Regeringen vil nedsætte en hurtigt arbejdende forebyggelseskom-


mission, der skal analysere og fremsætte forslag til en styrket 


forebyggende indsats. Forebyggelseskommissionen skal færdig-


gøre sit arbejde inden udgangen af 2008. Med afsæt i kommissio-


nens anbefalinger vil regeringen sammen med kommuner og regio-


ner i 2009 udarbejde og lancere en national handlingsplan for 


forebyggelse med klare mål for indsatsen. Handlingsplanen iværk-


sættes i 2009 og skal løbe frem til 2015.


Patientundervisning og egenbehandling for patienter  


med kroniske sygdomme


Regeringen vil i 2008 søge at aftale et program med kommuner og 


regioner for, hvordan man kan ruste kroniske patienter til at hånd-


tere deres sygdom. Programmet skal omfatte både generel under-


visning i at leve med en kronisk sygdom og sygdomsspecifik patient-


undervisning (astmaskoler, diabetesskoler etc.). Herunder skal en 


række patientgrupper inddrages mere direkte i overvågning og be-


handling af egen sygdom. Og Sundhedsstyrelsen skal i samarbejde 


med kommuner og regioner lave en konkret plan for udbredelsen af 


egenbehandling som behandlingsprincip, så flere patienter efterhån-


den omfattes. 


Sundhedstegnet skal udbredes


Regeringen ønsker i løbet af 2008 at udbrede Sundhedstegnet til 


at omfatte ældreområdet og gøre ordningen mere tilgængelig. På 


ældreområdet skal Sundhedstegnet tage hensyn til ældres sær-


lige sundhedsbehov. Og på børneområdet skal der sættes øget fo-


kus på håndhygiejne i dagtilbud som tema i Sundhedstegnet. Der 


skal desuden udarbejdes vejledningsmateriale om kost og motion 


til institutioner på børne- og ældreområdet som bl.a. vil ligge på 


www.sundhedstegnet.dk. Sundhedstegnet vil fremover kunne ind-


gå som brugerinformation om institutionerne på www.borger.dk. 


Sundhedstegnet skal stadig være frivilligt. 


Udvikling af forskning i effektiv forebyggelse


Regeringen vil i løbet af 2008 iværksætte et forskningsprogram, 


der kan bidrage til at udvikle konkrete metoder til forebyggelse, 


der virker. Der skal være fokus på KRAM-faktorerne, Kost, Rygning, 


Alkohol og Motion. På baggrund af forskningen skal Sundhedssty-


relsen udarbejde anbefalinger om hvilke indsatser, der bør priorite-


res. Derudover vil regeringen underbygge forebyggelsesindsatsen 


ved at sørge for, at alle statsligt støttede projekter om forebyg-


gelse og sundhedsfremme bliver evalueret. Senest i 2008 skal der 


oprettes en database under www.sundhed.dk, hvor der systema-


tisk vil blive opsamlet viden om sundhedsfremmende faktorer.


Undersøgelse af effekt af helbredstjek


I forlængelse af KRAM (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) projek-


tet, der undersøger danskernes livsstil, vil regeringen i samarbejde 


med 2-4 af de deltagende kommuner i 2008 iværksætte hel-


bredstjek af de borgere, der deltager i undersøgelsen. Deltagerne 


vil blive tilbudt en opfølgende helbredssamtale. Resultaterne skal 


analyseres og bl.a. belyse effekten af indsatsen i forhold til de 


grupper, der er mest udsat for at blive ramt af livsstilssygdomme. 


Erfaringerne skal bruges i forebyggelsesarbejdet i resten af landet.


Bedre grundlag for forebyggelsesindsatsen i kommunerne


Hver enkelt kommune skal fra 2008 have adgang til relevante nøg-


letal, der beskriver den samlede sundhedsprofil for borgerne i 


kommunen. Sundhedsstyrelsen vil stille informationer vedrørende 


borgernes sundhedstilstand til rådighed for kommunerne som 


grundlag for at varetage forebyggelsesindsatsen  – fx antal bor-


gere med livsstilssygdomme, antal genindlæggelser og dehydre-


rede ældre. Regeringen vil i overensstemmelse med kommuneaf-


talen for 2008 drøfte det konkrete informationsbehov med kom- 


munerne. Informationerne vil bygge på oplysninger, som allerede 


registreres i dag.


Evaluering af sundhedsaftaler skal udbrede gode erfaringer


Regeringen vil i løbet af 2008 iværksætte en evaluering af de før-


ste sundhedsaftaler mellem regioner og kommuner, der er trådt i 


kraft i 2007. Evalueringen skal fastslå sundhedsaftalernes virkning 


i praksis og give kommuner og regioner et bedre grundlag for at 


sprede de gode løsninger. Evalueringen færdiggøres, så den kan 


indgå som grundlag for nye aftaler i den kommende kommunale 


og regionale valgperiode.


NATIONAL FOREBYGGELSESPLAN – INITIATIVER
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II. Attraktive arbejdspladser med ansvar og faglig udvikling68


Gode arbejdspladser for medarbejderne og god service til 
borgerne er to sider af samme sag. De 800.000 medarbej-
dere i den offentlige sektor skal have de bedste mulighe-
der for faglig udvikling og for at yde en engageret indsats 
af god kvalitet. 


Medarbejderne skal tage ansvar for den service, de yder. 
Medarbejdernes ressourcer og viden skal inddrages og 
bruges bedst muligt. Medarbejderne skal have de rette 
kompetencer til at yde en god service. Der skal være fo-
kus på trivsel og motivation. Og en god indsats skal aner-
kendes. 


Det er det personlige møde mellem borgere og medarbej-
dere, der afgør, om borgeren oplever en god service på  
hospitalet, på plejehjemmet eller i daginstitutionen. Men 
centrale regler og bekendtgørelser kan ikke sikre kvalite-
ten af det personlige møde. Den afhænger af kulturen på 
den enkelte arbejdsplads, blandt medarbejderne og hos 
lederen. 


Derfor nedsatte regeringen som et led i arbejdet med 
kvalitetsreformen, en arbejdsgruppe, bestående af med-


arbejdere og ledere fra den offentlige og private service-
sektor. Regeringen, KL og Danske Regioner har på bag-
grund af arbejdsgruppens arbejde givet deres bud på ni 
principper for god offentlig service. Principperne kan 
være udgangspunkt for at formulere egne lokale princip-
per for god service og for at drøfte, hvad principperne be-
tyder i det daglige arbejde på det enkelte plejehjem eller i 
den enkelte børnehave.


Regeringen har indgået trepartsaftaler med KL, Danske  
Regioner, LO og AC samt med KL, Danske Regioner og FTF. 
Aftalerne sætter ind med en markant øget kompetence-
udvikling og med en styrkelse af indsatsen for bedre ar-
bejdsmiljø.


Det er væsentligt for hver enkelt medarbejders trivsel, at 
man oplever, at ens kompetencer bliver anvendt i det 
daglige, og at kompetencerne svarer til de opgaver, der 
skal løses. I sundhedsvæsnet mener mange af medarbej-
derne fx selv, at der er grundlag for en bedre arbejdsde-
ling mellem bl.a. sygeplejersker og social- og sundheds-
assistenter. 


REGERINGENS MÅL FOR ATTRAKTIVE ARBEJDS-


PLADSER MED ANSVAR OG FAGLIG UDVIKLING


-


fentlige arbejdspladser


have en uddannelse, der giver de relevante kompe-


tencer til at yde service af høj kvalitet


-


ficere sig gennem hele arbejdslivet


 


professionelt og præget af nærvær og respekt 


-


drages og anvendes bedst muligt


 


mulige service
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Der skal udvikles en strategi for, hvordan det løbende sik-
res, at opgaverne på sundheds- og ældreområdet ikke va-
retages på et højere specialiseringsniveau end nødven-
digt. Fx mener mange medarbejdere, at der er mulighed 
for en bedre arbejdsdeling mellem sygeplejersker og so-
cial- og sundhedsassistenter. Tilsvarende kan der på an-
dre områder være behov for en særlig indsats for at frem-
me fleksibel opgavevaretagelse. 


Alle ansatte i den borgernære service skal have de nød-
vendige kompetencer for at yde service af høj kvalitet.  


Regeringen har i trepartsaftalerne aftalt at afsætte 700 
mio. kr. til at understøtte aftaler om at styrke voksen- og 
efteruddannelsesindsatsen i den kommende overens-
komstperiode. 15.000 ikke-faglærte skal have mulighed 
for at tage en relevant faglig uddannelse. Der skal være 
adgang til uddannelse med voksenelevløn for per soner 
over 25 år. Regeringen vil afsætte puljer til styrket kom-
petenceudvikling til socialpædagoger, socialformidlere og 
andre med en videregående uddannelse og til at nedsæt-
te deltagerbetalingen på de videregående uddannelser, 
der retter sig mod medarbejdere i den offentlige sektor. 


Samtidig er det aftalt, at der skal ske en mere systema-
tisk brug af medarbejderudviklingssamtaler.


Offentlige arbejdspladser skal have fokus på medarbej-
dernes trivsel, tilfredshed og motivation. På nogle områ-
der er der i dag et betydeligt sygefravær på de offentlige 
arbejdspladser. Omkring en tredjedel af sygefraværet 
skyldes forhold på arbejdspladsen. 


Mange steder har man lokalt gjort en særlig indsats for at 
få sygefraværet ned. Og i forbindelse med velfærdsfor-
handlingerne blev der etableret en forebyggelsesfond på 
3 mia. kr. Regeringen vil foreslå, at en del af disse penge 
prioriteres til projekter på de borgernære serviceområder.


Alle offentlige arbejdspladser skal regelmæssigt gennem-
føre en måling af medarbejdernes tilfredshed og trivsel.  
Opfølgningen på arbejdspladsvurderingerne skal styrkes, 
så vurderingerne anvendes til reelle forbedringer for med-
arbejderne. Sygefraværet skal bringes ned, arbejdsplad-
serne skal have bedre adgang til rådgivning om arbejds-
miljøproblemer, og der skal være en aktiv dialog mellem 
arbejdsgiver og medarbejder. 


Desuden skal medarbejdere, der yder en ekstra indsats og 
opnår gode resultater, i højere grad anerkendes for deres 
indsats.  


ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER MED ANSVAR OG 


FAGLIG UDVIKLING – REGERINGENS STRATEGI 


1.  Medarbejderne skal tage ansvar for en stærk offentlig  


servicekultur


2. Medarbejdernes kompetencer skal anvendes bedst muligt


3. Medarbejdernes kompetencer skal udvikles


4. En styrket indsats for et bedre arbejdsmiljø 


5. Medarbejderne skal anerkendes for en god indsats







II.1. Medarbejderne skal tage ansvar for en stærk offentlig servicekultur
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Medarbejderne i den offentlige sektor skal tage ansvar for, 
at mødet mellem borgere og medarbejdere er professionelt 
og præget af nærvær og respekt for det enkelte menneske.


Mange offentlige institutioner arbejder aktivt med at ud-
vikle en god servicekultur blandt ledere og medarbejdere. 
Men der har ikke været nogle overordnede principper for god 
offentlig service, som den enkelte institution kunne bruge 
som inspiration til at fastlægge lokale principper for god ser-
vice.


Derfor nedsatte regeringen sammen med KL og Danske Re-
gioner, som et led i arbejdet med kvalitetsreformen, en ar-
bejdsgruppe bestående af medarbejdere og ledere fra den 
offentlige og private servicesektor, som skulle give deres 
bud på principper for god offentlig service. Arbejdsgruppen 
fremlagde i april 2007 udkast til ni principper, der bl.a. hand-
ler om professionalisme i arbejdet. Om at møde brugeren 
der, hvor brugeren er. Sikre god kommunikation med bruge-
ren. Vise ydmyghed over for den rolle, man har, særligt i for-
hold til sårbare mennesker. Og håndtere og lære af de fejl, 
der opstår. 


De ni principper skal inspirere og hjælpe ledere og medar-
bejdere på blandt andet hospitaler, i dagtilbud og på pleje-
hjem. Principperne kan være udgangspunkt for at formulere 
egne lokale principper for god service og for at drøfte, hvad 
principperne betyder i det daglige arbejde.


Principperne skal udbredes og forankres i hele den offent-
lige velfærdsservice. For at sikre, at de ni principper giver 
mening for både brugere og de offentligt ansatte, har prin-
cipperne været i høring hos brugerorganisationer, de faglige 
organisationer, i alle landets kommuner, regioner og i sta-
ten. 


Der vil blive udarbejdet let tilgængelige redskaber som  
ledere og medarbejdere på institutionerne kan bruge til at 
drøfte, hvad principperne helt konkret betyder i deres dag-
lige arbejde.  Redskaberne lanceres inden udgangen af 
2007. 
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Regeringen har sammen med KL og Danske Regioner nedsat en ar-


bejdsgruppe under ledelse af koncernchef Allan Søgaard Larsen, 


Falck, til at udarbejde et udkast til principper for god offentlig ser-


vice. Et forslag til de ni principper blev fremlagt på temamødet om 


”Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation” den 19. april 


2007. Principperne skal danne grundlag for drøftelser mellem le-


delse og medarbejdere i de enkelte institutioner om, hvordan man 


kan arbejde med god service i dagtilbudet, på plejehjemmet, på sy-


gehuset osv. 


Ni principper for god offentlig service 


Øjenhøjde - mød brugeren, hvor brugeren er


Klar tale - åben og klar kommunikation


Tydelige forventninger - brugeren skal vide, hvad brugeren  


kan forvente 


Ydmyghed - ydmyghed over for din rolle og din magt 


Hånd om fejl - tag hånd om de fejl, der sker


Professionalisme - faglig dygtighed og professionalisme er  


fundamentet for god service


Sammenhæng - brugeren skal opleve sammenhæng i mødet 


med det offentlige 


Udvikling - udvikling og fornyelse skal præge den offentlige  


sektor


Ressourcer med omtanke - brug de offentlige ressourcer  


med omhu og omtanke


Udbredelse af principperne


For at sikre, at de ni principper giver mening for både brugerne og 


de offentligt ansatte, har principperne været i høring hos bruger-


organisationer, de faglige organisationer, i alle landets kommuner 


og regioner samt i staten. Høringen har resulteret i mindre revisio-


ner af principperne. 


Der arbejdes i øjeblikket på, i samarbejde med KL og Danske Regio-


ner, at udvikle redskaber, der kan stilles til rådighed for ledere og 


medarbejdere på de enkelte institutioner, når de skal drøfte, hvad 


principperne betyder i deres daglige arbejde. Redskaberne bliver 


offentliggjort på en konference inden udgangen af 2007.


PRINCIPPER FOR GOD OFFENTLIG SERVICE







II.2. Medarbejdernes kompetencer skal anvendes bedst muligt


72


De offentlige arbejdspladser skal inddrage og anvende 
medarbejdernes ressourcer og faglige viden bedst muligt. 


Det sker ikke altid i dag. Fx mener medarbejderne på syge-
husene, at der er mulighed for en bedre arbejdsdeling mel-
lem læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter 
og ergo- og fysioterapeuter. 


Det er derfor i trepartsaftalen af 17. juni 2007 mellem rege-
ringen, KL, Danske Regioner, LO og AC aftalt, at der skal ud-
vikles en strategi for, hvordan det løbende sikres, at opga-
verne på sundheds- og ældreområderne ikke varetages på 
et højere specialiseringsniveau end nødvendigt. Tilsvarende 
kan der på andre områder være behov for en særlig indsats 
for at fremme fleksibel opgavevaretagelse. 


I Brovst Kommune har man i en årrække drevet hjemmeplejen 


efter en særlig model, hvor opkvalificering af det SOSU-ud-


dannede personale har været omdrejningspunkt for tilrette-


læggelsen af arbejdet. Kommunen har arbejdet målrettet med 


at nedbryde den traditionelle arbejdsdeling mellem SOSU-ud-


dannet personale og sygeplejersker. 


Man har siden 1994 videreuddannet det fastansatte perso-


nale og opkvalificeret vikarerne i hjemmeplejen. Det SOSU-


uddannede personale får løbende tilbudt uddannelse og op-


kvalificering, så de ansatte bliver klar til at løfte ansvaret for 


nye sygeplejefaglige arbejdsopgaver. Og samtidig arbejdes der 


med kompetencefor delingsplaner, der sikrer, at enhver op-


gave matches af en medarbejder, der har de nødvendige kom-


petencer. 


Indsatsen i Brovst Kommune har bl.a. betydet meget høj med-


arbejdertilfredshed sammenlignet med lignende kommuner. 


Og så har der ikke været rekrutterings- og fastholdelsespro-


blemer i kommunen. 


Fleksibel opgavevaretagelse gennem opgaveglidning 
– gode erfaringer fra Brovst Kommune 
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MEDARBEJDERNES KOMPETENCER SKAL ANVENDES 


BEDST MULIGT - INITIATIVER


Fleksibel opgavevaretagelse, glidende faggrænser og ar-


bejdstilrettelæggelse på sundheds- og ældreområdet


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaftalen af 


17. juni 2007 enige om, at der er behov for at fremme en mere 


fleksibel opgavevaretagelse og en mere hensigtsmæssig ar-


bejdstilrettelæggelse på sundheds- og ældreområderne. Rege-


ringen, KL, Danske Regioner, LO og AC vil derfor foreslå et samar-


bejde med andre relevante parter om en ”task-force”, som skal 


udarbejde en strategi herfor inden udgangen af 2008. ”Task-for-


cen” skal bl.a. (a) undersøge, hvordan medarbejdernes kompe-


tencer kan anvendes bedst muligt og opnå anerkendelse, (b) 


foretage overvejelser om autorisation, (c) belyse, hvordan det 


sikres, at opgaverne ikke varetages på et højere specialiserings-


niveau end nødvendigt, og (d) belyse, hvordan det bedst kan un-


derstøttes, at opgaverne løses i teams med fleksibel arbejdsde-


ling. ”Task-forcen” skal inddrage hidtidige erfaringer med 


fleksibel opgavevaretagelse og en ændret arbejdstilrettelæg-


gelse. I ”task-forcen” vil medarbejderorganisationerne på sund-


heds- og ældreområderne blive repræsenteret.


[ILLUSTRATION KOMMER]







II.3. Medarbejdernes kompetencer skal udvikles


Alle ansatte i den borgernære service skal have de nød-
vendige kompetencer for at yde service af høj kvalitet  
inden for de politisk fastsatte rammer. 


Men mange medarbejdere deltager ikke regelmæssigt i 
aktiviteter, der udvikler deres kompetencer. Og kun lidt 
over halvdelen af medarbejderne i kommuner og regioner 
har haft en medarbejderudviklingssamtale inden for de 
seneste to år. 


Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om be-
hovet for at styrke voksen- og efteruddannelsesindsat-
sen for at sikre en livslang opkvalificering og uddannelse 
af alle grupper på arbejdsmarkedet. Det vil ikke mindst 
være til fordel for de kortest uddannede. Partierne bag 
velfærdsaftalen i 2006 afsatte således en pulje på 1 mia. 
kr. til mere erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse for 
ufaglærte og faglærte. 


Regeringen vil – i medfør af trepartsaftalen af 17. juni 
2007 med KL, Danske Regioner, LO og AC – afsætte 700 
mio. kr. i den kommende overenskomstperiode til at un-
derstøtte aftaler om at styrke voksen- og efteruddannel-
sesindsatsen i stat, regioner og kommuner. 15.000 ikke-
faglærte skal have mulighed for at tage en relevant faglig 
uddannelse. Regeringen vil oprette en pulje til at finan-
siere nedsat deltagerbetaling til uddannelser på videregå-
ende niveau. Personer over 25 år med mere end ét års er-
hvervserfaring skal have voksenelevløn som led i en 
ungdomsuddannelse. Aktiviteten for de korte kurser for 
fx socialpædagoger og –formidlere, pædagoger, lærere 
og sygeplejersker skal øges ved bl.a. at yde godtgørelse 
for tabt løn. Samtidig er regeringen, KL, Danske Regioner, 
LO og AC enige om at styrke planlægningen af medarbej-
dernes kompetenceudvikling, bl.a. ved mere systematisk 
brug af medarbejderudviklingssamtaler. Og ved at medar-
bejderudviklingssamtalerne regelmæssigt skal evalueres. 


Regeringen, KL, Danske Regioner og FTF er enige om at 
styrke efteruddannelsen af lærere inden for linjefag og af 
sygeplejersker. Og at igangsætte specialuddannelse for 
sygeplejersker inden for kræftområdet. 


Regeringen vil foretage en gennemgang af de eksisteren-
de kompetence- og efteruddannelsestilbud for pædago-
giske medarbejdere i dagtilbud for børn for at identificere 
behovet for nye eller ændrede tilbud. En tilsvarende gen-
nemgang skal foretages af tilbud for frontpersonale på 
det sociale område, der arbejder med ældre og svage 
grupper, som fx udsatte børn og unge og psykisk og fy-
sisk handicappede. Endelig vil regeringen fremlægge en 
samlet vurdering af behovet for efter- og videreuddan-
nelse på sygeplejerskeområdet.
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I Børnehaven Bangsbo i Struer Kommune dyrker man den 


pædagogiske faglighed. Hvert år deltager 2-4 af institutio-


nens i alt 6 pædagoger i moduler på den pædagogiske di-


plomuddannelse på CVU Vita i Holstebro.


”Når enkelte af medarbejderne rykker fagligt, så giver det 


input til hele gruppen. Det er med til at gøre børnehaven til 


et spændende sted at være, og det betyder, at jeg kan 


have medarbejderne i lang tid”, siger lederen af Børneha-


ven Bangsbo Bibi Salskov. 


”Som pædagoger er vi vores eget vigtigste arbejdsred-


skab. Så det er vigtigt, at vi får mulighed for at udvikle os 


fagligt og personligt”, siger pædagog Hanne Grøn, der har 


været ansat i børnehaven i et år.


Du kan læse mere om Børnehaven Bangsbo i del 2, side 


194-195


Efteruddannelse øger 
arbejdsglæden 
– gode erfaringer fra 
Børnehaven Bangsbo
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MEDARBEJDERNES KOMPETENCER SKAL UDVIKLES – INITIATIVER


15.000 ikke-faglærte skal have mulighed for at tage en


uddannelse


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaftalen af 


17. juni 2007 enige om behovet for en omfattende opkvalifice-


ringsindsats for de medarbejdere, der er beskæftiget inden for 


offentlige serviceområder, men ikke har en relevant faglig uddan-


nelse. Derfor skal 15.000 flere ikke-faguddannede medarbejdere 


have mulighed for fx at tage en pædagogisk grunduddannelse 


eller en kontoruddannelse eller en uddannelse til fx serviceas-


sistent, lægesekretær, håndværker eller social- og sundheds-


hjælper i perioden 2008 til 2015. Det skønnes at indebære en 


samlet udgift på ca. 4 mia.kr. i perioden 2008-2015.


Rammerne for efter- og videreuddannelse skal styrkes


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaftalen af 


17. juni 2007 enige om at opfordre til, at parterne ved de offent-


lige overenskomstforhandlinger i 2008 styrker kompetenceudvik-


ling og efter- og videreuddannelsesindsatsen. Regeringen vil på 


forhånd afsætte 450 mio. kr. i den kommende overenskomstpe-


riode til at understøtte aftaler herom. Formålet er at tilvejebringe 


rammerne for, at offentligt ansatte får bedre mulighed for at del-


tage i uddannelses- og udviklingsaktiviteter, fx ved at dække 


kursusafgifter. De konkrete rammer og retningslinjer for udmønt-


ning af midlerne aftales mellem parterne på LO- og AC-området i 


forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2008, herunder 


om der skal være særlige prioriteringer i forbindelse med tildeling-


en af midler. 


Derudover er regeringen, KL, Danske Regioner og FTF i treparts-


aftalen af 1. juli 2007 enige om at opfordre til, at parterne ved de 


offentlige overenskomstforhandlinger i 2008 styrker kompeten-


ceudvikling og efter- og videreuddannelsesindsatsen. Regering-


en vil på forhånd afsætte i alt 250 mio.kr. i den kommende over-


enskomstperiode til at understøtte aftaler herom på FTF-områ-


det i stat, regioner og kommuner. Formålet er at tilvejebringe 


rammerne for, at offentligt ansatte får bedre mulighed for at del-


tage i uddannelses- og udviklingsaktiviteter, fx ved at dække 


kursusafgifter. De konkrete rammer og retningslinjer for udmønt-


ning af midlerne aftales mellem parterne på FTF-området i for-


bindelse med overenskomstforhandlingerne i 2008, herunder om 


der skal være særlige prioriteringer i forbindelse med tildelingen 


af midler.


Voksenelevløn til alle elever over 25 år


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaftalen af 


17. juni 2007 enige om, at alle, der er fyldt 25 år og har haft mere 


end ét års relevant beskæftigelse, skal have voksenelevløn som 


led i en erhvervsrettet ungdomsuddannelse. Det skønnes at inde-


bære en årlig merudgift på ca. 400 mio. kr. Initiativets virkning på 


reguleringsordningen neutraliseres.


Ekstra midler til udvikling af medarbejdernes kompetencer


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaftalen af 


17. juni 2007 enige om behovet for at styrke rammerne for med-


arbejdernes kompetenceudvikling. Der afsættes to puljer til ned-


sættelse af deltagerbetalingen på uddannelser, der retter sig 


mod medarbejdere i den offentlige sektor: I alt 60 mio. kr. i 2008-


2011 til de lange videregående uddannelser, og i alt 65 mio. kr. til 


korte og mellemlange videregående uddannelser – fx socialpæ-


dagoger og socialformidler – og efteruddannelser hertil. Den re-


ducerede betaling vil give anledning til en øget aktivitet, som 


skønnes at medføre statslige merudgifter ud over puljerne på ca. 


125 mio. kr. Efteruddannelsesindsatsen skønnes således at blive 


styrket med i alt ca. 250 mio. kr.


Derudover vil regeringen, som konsekvens af aftalen af 1. juli 2007 


mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF, afsætte en pulje 


på i alt 125 mio. kr. i 2008-2011 til at nedsætte deltagerbetalingen 


på de videregående uddannelser, som retter sig mod medarbej-


dere i den offentlige sektor. Det vedrører bl.a. efteruddannelse af 


lærere, pædagoger, sygeplejersker, ergoterapeuter, bioanalytikere, 


jordemødre og socialrådgivere. Den reducerede betaling vil give 


anledning til en øget aktivitet, som skønnes at medføre statslige 


merudgifter ud over puljen på i alt ca. 125 mio. kr. i 2008-2011.


Flere skal tage kortvarige kurser som led i deres 


efteruddannelse


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaftalen af 


17. juni 2007 enige om behovet for at øge aktiviteten på fagspe-


cifikke kurser - kortvarige kurser, der fx tages af socialpædago-


ger og socialformidlere som led i deres efteruddannelse. Der af-


sættes en pulje til driftstaxametre og løntabsgodtgørelse på i alt 


75 mio. kr. i 2008-2011 til øget aktivitet på fagspecifikke kurser. 


Den nærmere udmøntning vil blive aftalt mellem parterne. 


Herudover vil regeringen, som konsekvens af aftalen af 1. juli 


2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF, afsætte 


yderligere en pulje til driftstaxametre og løntabsgodtgørelse på i 


alt 200 mio.kr. i 2008-2011 til øget aktivitet på fagspecifikke kur-


ser, dvs. kortvarige kurser, der bl.a. tages af pædagoger, lærere, 
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sygeplejersker, socialrådgivere og fysioterapeuter som led i deres 


efteruddannelse.


Årlige medarbejderudviklingssamtaler og bedre planlæg-


ning af medarbejdernes kompetenceudvikling


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaftalen 


af 17. juni 2007 enige om, at der skal ske en styrkelse af planlæg-


ningen af medarbejdernes kompetenceudvikling ved en mere ud-


strakt brug af medarbejderudviklingssamtaler. Alle medarbejdere 


i den offentlige sektor skal have en årlig medarbejderudviklings-


samtale. Samtalerne skal bl.a. bruges til at kortlægge medarbej-


dernes udviklingsbehov, planlægning af kompetenceudviklings-


aktiviteter og opfølgning på gennemført kompetenceudvikling. 


Udviklingsaktiviteterne kan fx omfatte efter- og videreuddan-


nelse i form af kurser og kompetencegivende forløb, nye opgaver, 


deltagelse i interne eller eksterne udviklingsprojekter, selvstæn-


digt projektansvar, jobbytte og jobrotation eller international  


erfaring. Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i treparts-


aftalen af 17. juni 2007 enige om at iværksætte projekter, der 


skal afprøve arbejdspladsbaserede samarbejder om jobbytte, fx 


som led i arbejdet med talent- og karriereudvikling.


Brugen af medarbejdersamtaler skal evalueres regelmæssigt


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaftalen af 


17. juni 2007 enige om, at samarbejdsudvalgs-/MED-systemet 


regelmæssigt evaluerer anvendelsen af medarbejderudviklings-


samtaler.


Lærerne skal efteruddannes i linjefag


Regeringen, KL, Danske Regioner og FTF er i trepartsaftalen af  


1. juli 2007 enige om at styrke efteruddannelsen af lærere. Der 


afsættes en pulje på i alt 50 mio. kr. i 2008-2011 til dækning af 


undervisningsudgifter ved ekstra efteruddannelsesaktiviteter.


Midlerne skal anvendes til pædagogiske diplomuddannelser inden 


for linjefag i grundskolen. Udmøntning af puljen aftales mellem 


parterne.


Sygeplejerskerne skal efteruddannes


Regeringen, KL, Danske Regioner og FTF er i trepartsaftalen af  


1. juli 2007 enige om at styrke efteruddannelsen af sygeplejer-


sker. Der afsættes en pulje på i alt 50 mio.kr. i 2008-2011 til dæk-


ning af undervisningsudgifter ved ekstra efteruddannelsesaktivi-


teter. Udmøntning af puljen aftales mellem parterne.


Specialuddannelse for sygeplejersker inden for 


kræftområdet skal igangsættes


Regeringen har i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, 


KL, Danske Regioner og FTF tilkendegivet, at regeringen, som led i 


den generelle styrkelse af indsatsen på kræftområdet, fra 2008 


vil igangsætte den allerede udformede specialuddannelse, der 


målrettes til sygeplejersker, der arbejder inden for kræftområdet. 


Til opstart af uddannelsen afsættes en pulje på i alt 25 mio. kr. 


Udmøntningen af den udformede specialuddannelse drøftes mel-


lem parterne.


Gennemgang af efteruddannelsestilbud for medarbejdere


på dagtilbud for børn


Regeringen vil i samarbejde med KL og arbejdstagerorganisatio-


nerne på området i 2008 foretage en kortlægning og vurdering af 


de eksisterende kompetence- og efteruddannelsestilbud for pæ-


dagogiske medarbejdere i dagtilbud for børn. Sigtet er bl.a. at 


vurdere behovet for nye tilbud for at fremme en specialisering i 


forhold til fx arbejde med udsatte børn, sprogudvikling, idræt og 


sundhed, evaluering og dokumentation.


Gennemgang af efteruddannelsestilbud for medarbejdere 


på det sociale område


Regeringen vil i 2008 i samarbejde med KL, Danske Regioner og 


de centrale arbejdstager- og brugerorganisationer foretage en 


kortlægning og vurdering af de eksisterende kompetence- og ef-


teruddannelsestilbud for frontpersonale på det sociale område, 


der arbejder med ældre og med svage grupper som fx udsatte 


børn og unge og psykisk og fysisk handicappede. Sigtet er at 


identificere behovet for nye tilbud, som kan give medarbejderne 


en bedre faglig og etisk ballast til at arbejde med borgere med 


særlige behov.


Vurdering af det fremtidige behov for efter- og videre-


uddannelser på sygeplejerskeområdet


Regeringen har i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, 


KL, Danske Regioner og FTF tilkendegivet, at den i 2008 vil frem-


lægge en samlet vurdering af det fremtidige behov for efter- og 


videreuddannelser på sygeplejerskeområdet i lyset af det igang-


satte arbejde under Sundhedsstyrelsens Råd for sygeplejerskers 


efter- og videreuddannelse.







78


Offentlige arbejdspladser skal have fokus på medarbej-
dernes trivsel, tilfredshed og motivation. 


Men en undersøgelse fra 2006 viser, at under halvdelen 
af medarbejderne i kommuner og amter er tilfredse med 
det psykiske arbejdsmiljø – fx omgangstonen og stressni-
veauet på arbejdspladsen. Og en tredjedel af medarbej-
derne på sundheds-, børne- og ældreområdet er utilfred-
se med det fysiske arbejdsmiljø på deres arbejdsplads. 


På visse områder er der i dag et betydeligt sygefravær på 
de offentlige arbejdspladser. På børne- og ældreområdet 
har de ansatte i gennemsnit 14-15 sygedage om året. I 
sundhedssektoren er det 11 dage om året. Ansatte i den 
kommunale sektor, som er meget utilfredse med arbejds-
miljøet, har gennemsnitligt 25 sygedage om året, mens 
ansatte med høj tilfredshed i gennemsnit har 6 sygedage. 


Undersøgelser viser, at hen ved en tredjedel af sygefra-
været kan tilskrives forhold på arbejdspladsen. 


Mange steder har man gjort en særlig indsats for at få sy-
gefraværet ned. Og der er i de seneste år taget en række 


initiativer til at styrke arbejdsmiljøet. I forbindelse med 
velfærdsforhandlingerne i 2006 indgik regeringen en af-
tale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det 
Radikale Venstre om at etablere en forebyggelsesfond 
med en kapital på 3 mia. kr. Fonden kan udbetale op til 
350 mio. kr. årligt til initiativer, der bl.a. forebygger og for-
hindrer fysisk og psykisk nedslidning. Regeringen vil ved 
den kommende udmøntning foreslå, at der prioriteres 
midler til projekter på de borgernære serviceområder.


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaf-
talen af 17. juni 2007 enige om, at alle offentlige arbejds-
pladser regelmæssigt skal gennemføre en måling af med-
arbejdernes tilfredshed og trivsel. Og er samtidig blevet 
enige om, at tidssvarende bygninger og lokaler er centra-
le for en god service til borgerne og er af betydning for et 
godt arbejdsmiljø, jf. kapitel VIII.


Arbejdet med at nedbringe sygefraværet skal styrkes, 
bl.a. ved at tilvejebringe en opgørelse af sygefraværet på 
institutionsniveau. Medarbejderne skal inddrages i indsat-
sen overfor fx sygefravær og måling af medarbejdertil-
fredshed. Arbejdsgivere og medarbejdere skal have en 


mere aktiv dialog om sygefraværet. Der skal etableres en 
pulje, så de enkelte offentlige arbejdspladser får bedre 
adgang til professionel rådgivning om arbejdsmiljøproble-
mer. Videncenter for Arbejdsmiljø skal styrkes. Viden om 
bedste praksis skal indsamles og formidles til arbejds-
pladserne. Arbejdsmiljøet skal tænkes ind, når der foreta-
ges ændringer i arbejdstilrettelæggelsen. Endelig skal re-
sultatkontrakter på det statslige område indeholde 
personalepolitiske kvalitetsmål.


Regeringen ønsker, at der sættes fokus på attraktive  
offentlige arbejdspladser. Offentlige arbejdspladser skal  
opfordres til at deltage i målinger af, hvor god den enkelte 
arbejdsplads er. Og efter forslag fra Familie- og Arbejds-
livskommissionen vil regeringen udvikle en balancepris, 
som skal sætte fokus på arbejdspladsens evne til at ska-
be balance mellem familie- og arbejdsliv.


II.4. En styrket indsats for et bedre arbejdsmiljø 
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Attraktive arbejdspladser giver bedre 
trivsel for medarbejderne
– gode erfaringer fra Bispebjerg Hospital


På Bispebjerg Hospital har man arbejdet aktivt med udvikling af en attraktiv arbejds-


plads, da antallet af sygedage og hospitalets medarbejderomsætning indikerede, at 


trivslen og sundheden blandt medarbejderne ikke var helt, som man kunne ønske sig, 


når man sammenlignede med andre hospitaler.  


 


På baggrund af en interviewundersøgelse blandt medarbejderne valgte man på ho-


spitalet at fokusere på ”Faglighed”, ”Kollegialt miljø”, ”Inddragelse” og ”Moderne 


ledelse”. Konkret blev i alt 6 projekter sat i gang: At styrke kvaliteten og gennemføre 


MUS-samtaler, at forebygge mobning, at synliggøre hospitalets værdier, vision og 


mission, at formulere en god ledelsespolitik, at formulere en kommunikationspolitik 


og at forbedre samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere.


I 2006 blev der gennemført en effektmåling. Undersøgelsen viste, at Bispebjerg Hos-


pital er blevet en mere attraktiv arbejdsplads. Der har været en fremgang på 5-10 


pct. point på alle trivselsparametre. Der er 20 medarbejdere mere på arbejde hver 


dag. Det svarer til en gevinst på godt 5,8 mio. pr. år. Samtidig er patienttilfredsheden 


steget, og kommunikation bliver i dag taget mere alvorligt på hospitalet. 
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EN STYRKET INDSATS FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ - INITIATIVER


Medarbejdernes tilfredshed og trivsel skal måles og  


forbedres


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaftalen af  


17. juni 2007 enige om, at alle offentlige arbejdspladser fra 2008 


mindst hver tredje år skal foretage målinger af medarbejdernes til-


fredshed og trivsel, herunder af det psykiske arbejdsmiljø. Det kan 


ske i tilknytning til den lovpligtige arbejdspladsvurdering.


Der skal følges systematisk op på arbejdspladsvurderinger


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaftalen af  


17. juni 2007 enige om, at institutionerne skal udarbejde arbejds-


pladsvurderinger, og at der følges op herpå. I de tilfælde, hvor der 


skal udarbejdes en handlingsplan til løsning af specifikke arbejdsmil-


jøproblemer, skal den indeholde konkrete anvisninger på, hvordan 


problemet skal løses, ligesom det tydeligt skal fremgå, hvordan og 


hvornår der skal følges op på planen. Det gælder både i forhold til det 


fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Handlingsplanen skal drøftes i 


sikkerhedsudvalget/MED-udvalget.


Arbejdet med at nedbringe sygefraværet skal styrkes


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaftalen af  


17. juni 2007 enige om, at sygefraværet skal nedbringes. For at frem-


me arbejdet med at nedbringe sygefraværet på de enkelte arbejds-


pladser vil regeringen, KL og Danske Regioner i 2008 tilvejebringe en 


opgørelse af sygefraværet på institutionsniveau. Opgørelsen udar-


bejdes på baggrund af de sygefraværsregistreringer, som allerede 


finder sted på de enkelte institutioner. Opgørelsen gør det muligt for 


arbejdspladserne at sammenligne sig med hinanden og danne grund-


lag for, at der lokalt arbejdes målrettet på at reducere sygefraværet. 


Medarbejderne skal inddrages i indsatsen i forhold til  


seniorer, medarbejdertilfredshed, sygefravær mv.


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaftalen af 


17. juni 2007 enige om, at løbende information, dialog og inddra-


gelse af medarbejderne er en forudsætning for videreudviklingen 


af den offentlige sektor. Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og 


AC er i den forbindelse enige om, at samarbejdsudvalgs-/MED-sy-


stemet har en central rolle i forhold hertil og skal i den forbindelse 


aftale retningslinjer for:


 


tilfredshed og trivsel, herunder det psykiske arbejdsmiljø 


 


i arbejdspladsvurderingen


Der er enighed om at implementere ovennævnte i samarbejds-/MED-


aftalerne på det kommunale og regionale område ved overens-


komstforhandlingerne i 2008.


Aktiv dialog om sygefravær


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaftalen af  


17. juni 2007 enige om, at arbejdsgivere og sygemeldte medarbej-


dere skal have en mere aktiv dialog om sygefraværet. Formålet er at 


få sygemeldte medarbejdere hurtigere tilbage og få dem fastholdt i 


jobbet. Arbejdsgivere skal have pligt til at efterkomme et ønske fra 


medarbejdere med et længerevarende sygefravær om en sygefra-


værssamtale, bl.a. om mulighed for tilpasning af den sygemeldtes 


jobfunktioner eller for en omplacering. De muligheder, som de gæl-


dende regler inden for helbredsoplysningsloven giver for sygefra-


værssamtaler og løbende kontakt med den sygemeldte, skal herud-


over anvendes i større udstrækning. Der skal derfor iværksættes en 


kampagne i 2008, der sætter fokus på værdien af at føre en aktiv 


sygefraværspolitik, herunder oplyse om de muligheder der er for at 


tale om sygefravær. 


Adgang til rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaftalen af  


17. juni 2007 enige om at styrke arbejdsmiljøet gennem øget arbejds-


miljørådgivning på den enkelte arbejdsplads. Der afsættes 10 mio. kr. 


årligt i 2008-2011 til at medfinansiere en særlig rådgivningsindsats i 


offentlige institutioner. Rådgivningsindsatsen skal evalueres i 2010.


Videncenter for Arbejdsmiljø skal styrkes


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaftalen af  


17. juni 2007 enige om behovet for øget indsamling og formidling af 


forskningsbaseret viden om forebyggelse og afhjælpning af arbejds-
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miljøproblemer ved en styrkelse af Videncenter for Arbejdsmiljø. 


Centret vil derfor få tilført 25 mio. kr. årligt i perioden 2008-2015. 


Fokus skal være på indsamling og formidling af best-practice. Der 


oprettes et rejsehold, der via besøg på institutioner skal sprede og 


udveksle erfaringer vedrørende forbedring af arbejdsmiljøet. Styr-


kelsen af Videncenter for Arbejdsmiljø skal evalueres i 2010.


 


Samarbejde om medarbejderindflydelse og hensyn til  


arbejdsmiljø 


Regeringen vil etablere et samarbejde mellem stat, regioner og 


kommuner med det mål, at flere nye offentlige projekter om æn-


dringer af arbejdstilrettelæggelse, som fx lean-projekter, inddrager 


medarbejdernes erfaringer i større omfang. Målet er, at det fysiske 


og psykiske arbejdsmiljø skal tænkes ind, når der foretages ændrin-


ger i arbejdstilrettelæggelsen. Mange private virksomheder har vist 


interesse for et lignende projekt under Arbejdsmiljøforskningsfon-


den. 


De statslige resultatkontrakter skal indeholde  


personalepolitiske kvalitetsmål


Regeringen, LO og AC er i trepartsaftalen af 17. juni 2007 enige om 


at justere konceptet for resultatkontrakter i staten. Regeringen til-


kendegiver derfor, at der ved udarbejdelsen af resultatkontrakter i 


staten fremover indgår personalepolitiske kvalitetsmål. Formålet er 


at styrke koblingen mellem kontrakternes faglige mål og de perso-


nalepolitiske rammer for opgaveløsningen. Kontraktens konsekven-


ser for institutionens arbejds- og personaleforhold skal indgå i sam-


arbejdsudvalgets drøftelse af kontraktens udmøntning. Samar bejds -


udvalget orienteres regelmæssigt om resultatmålenes opfyldelse.


Måling af hvor god arbejdspladsen er


Regeringen opfordrer de offentlige institutioner til at deltage i of-


ficielle målinger af, hvor god den enkelte arbejdsplads er. Regering-


en vil primo 2008 udarbejde informationsmateriale om, hvilke rele-


vante priser og anerkendelser der eksisterer. Som forsøg oprettes 


en pulje, der kan yde hel eller delvis refusion for et evt. ansøgnings-


gebyr. Forsøget evalueres i efteråret 2009.


Balancepris


Regeringen vil i samarbejde med arbejdsgiver- og lønmodtagerorga-


nisationer udvikle en såkaldt balancepris. Prisen skal uddeles til den 


arbejdsplads, offentlig såvel som privat, der har gjort noget ekstra-


ordinært for at opnå bedre balance mellem medarbejderes familie- 


og arbejdsliv. Prisen uddeles første gang i slutningen af 2008.







Medarbejdere, der yder en ekstra indsats og opnår gode 
resultater, skal anerkendes for deres indsats. 


Men det sker ikke i tilstrækkelig grad i dag. Næsten 9 ud 
af 10 ansatte i den offentlige sektor mener, at positiv 
feedback og spændende arbejdsopgaver kan motivere 
dem til at gøre en ekstra indsats. Men langt færre medar-
bejdere oplever, at deres nærmeste leder anerkender 
dem på den måde. Og kun 14 pct. af medarbejderne inden 
for ældre-, børne- og sundhedsområdet får i dag resultat-


løn – selvom det har været muligt at anvende resultatløn 
i næsten 10 år. 


Offentlige ledere skal derfor være bedre til at anerkende 
medarbejderne for en god indsats og et godt resultat. An-
erkendende ledelse kan udøves på mange forskellige må-
der. 


Overenskomsterne giver fx i dag mulighed for at yde resul-
tatløn til den enkelte medarbejder eller til et team af med-


arbejdere. Teambaseret resultatløn vil ofte være naturligt 
på de borgernære områder, hvor servicen i høj grad afhæn-
ger af en fælles indsats på den enkelte arbejdsplads. 


Regeringen vil sammen med KL og Danske Regioner udar-
bejde et katalog til offentlige ledere, som beskriver for-
skellige former for anerkendelse, herunder personalego-
der, og hvordan de kan anvendes i praksis i stat, regioner 
og kommuner.


II.5. Medarbejderne skal anerkendes for en god indsats 
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Bonus får medarbejderne til at yde en ekstra indsats 
– gode erfaringer fra friklinikken i Brædstrup


På friklinikken i Brædstrup belønnes medarbejderne for en eks-


tra indsats – både individuelt og som gruppe. Og erfaring erne 


fra friklinikken er, at det motiverer medarbejderne til at yde 


noget ekstra. Hvis en patient aflyser en operation i sidste øje-


blik, så ringer man til én fra ventelisten, og man sætter en 


ære i altid at nå den sidste på programmet – også selv om det 


betyder, at man skal blive en time længere. 


Produktiviteten på friklinikken i Brædstrup er meget høj. Og 


bonusordningen vurderes at være en del af forklaringen.
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MEDARBEJDERNE SKAL ANERKENDES FOR EN GOD INDSATS - INITIATIVER


Medarbejderne skal anerkendes for en god indsats 


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaftalen af 


17. juni 2007 enige om, at det er en central ledelsesmæssig op-


gave at anerkende medarbejderne for en god indsats og et godt 


resultat. Anerkendende ledelse kan udøves på mange forskellige 


måder. Overenskomsterne giver fx i dag mulighed for at yde re-


sultatløn til den enkelte medarbejder eller til et team af medar-


bejdere. Og der er inden for de rammer, som lovgivningen sætter, 


mange muligheder for at anvende personalegoder, når de er be-


grundet i jobmæssige forhold. 


Inspirationskatalog med anerkendelsesformer


For at styrke anerkendelse af medarbejdernes indsats vil rege-


ringen invitere KL og Danske Regioner til i 2008 i fællesskab at 


udarbejde et inspirationskatalog til offentlige ledere, som beskri-


ver nogle af de mange muligheder for anerkendelse, der er i stat, 


regioner og kommuner, herunder personalegoder.
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God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en of-
fentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god 
service. 


De offentlige ledere står over for udfordringer, der stiller 
store krav til ikke alene faglig, men også personalemæs-
sig og strategisk ledelse. Ikke mindst vil udfordringen 
med at tiltrække og fastholde medarbejdere blive skær-
pet i de kommende år. 


Derfor er der behov for et stærkt fokus på offentlig ledel-
se. Regeringen vil gøre det mere attraktivt at være leder i 
det offentlige.


Der er allerede gjort en stor indsats, ikke mindst med ko-
deks for god offentlig topledelse, der bliver brugt som le-
delsesgrundlag i ministerierne og i mange kommuner og 
regioner.  


Men nu er udfordringen at styrke ledelsen på de enkelte 
institutioner. 


Regeringen vil give alle institutions- og mellemledere bed-
re vilkår for at lede. 


For det første skal der være et klart ledelsesrum. Lederne 
skal have de beføjelser, det kræver at lede institutioner 
og afdelinger mod de mål, som politikerne har opstillet for 
det enkelte serviceområde, jf. afsnit V.2.


REGERINGENS MÅL FOR EN LEDELSESREFORM


 anerkendt lederuddannelse 


år og have krav på en årlig lederudviklingssamtale 


med deres overordnede


og rum til at lede


III. Ledelsesreform – kompetente, professionelle og synlige ledere
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Regeringen vil arbejde for, at de relevante parter i de kom-
mende overenskomstforhandlinger genovervejer elemen-
ter, der kan virke indskrænkende på ledelsesrummet. Fx 
begrænser overenskomsterne på folkeskoleområdet i dag 
skolelederens mulighed for at prioritere lærernes arbejds-
tid.  Og regeringen vil sikre, at brugerbestyrelser og bru-
ger-/pårørenderåds rolle i forhold til institutionslederen 
bliver gjort helt klar. 


For det andet skal de offentlige ledere have kompeten-
cerne til at løse deres opgaver.


Mange steder er ledernes kompetencer ikke blevet løftet 
i takt med, at opgaverne er blevet flere. Fx indebærer 
mål- og rammestyring, at driftsansvaret uddelegeres til 
de enkelte institutioner. Det stiller højere krav til lederne. 
Institutionsledere på børne-, ældre- og sundhedsområdet 
peger selv på flere forskellige veje til deres kompetence-
udvikling, bl.a. kurser, ledernetværk, udviklingssamtaler 
og ledelsesevaluering. 


Derfor skal alle institutionsledere have ret til en lederud-
dannelse af god kvalitet. Det indgår i trepartsaftalen af  
1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF.


For det tredje skal ledere belønnes, når de skaber gode 
resultater for brugerne og en god arbejdsplads for deres 
medarbejdere. Der er flere steder gode erfaringer med re-
sultatløn. Det er en grundlæggende sund tanke at lade en 
del af ledernes løn være afhængig af de opnåede resulta-
ter. 


Resultatet af lederevalueringen kan indgå i ledernes  
resultatløn. Alle offentlige ledere bør evalueres mindst 
hvert tredje år af både deres nærmeste leder og deres 
medarbejdere. Og alle offentlige ledere skal have krav på 
mindst en årlig lederudviklingssamtale med deres over-
ordnede. 


LEDELSESREFORM – REGERINGENS STRATEGI


1.  Institutionslederne skal have et klart ansvar og  


rum til at lede


2.  Alle institutionsledere skal have ret til en lederuddan-


nelse af god kvalitet


3. Lederne skal anerkendes og belønnes for gode 


 resultater







III.1. Institutionslederne skal have et klart ansvar og rum til at lede
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Ledere af offentlige institutioner skal have et klart ledel-
sesansvar og rum til at lede.


I dag er ledelsesrummet nogle steder begrænset af ele-
menter i overenskomsterne – fx på folkeskoleområdet,  
hvor skolelederens mulighed for at prioritere lærernes ar-
bejdstid er begrænset. Og flere steder har man ikke gjort 
sig tilstrækkeligt klart, hvordan ansvar og roller fordeles 
mellem institutionslederen og en brugerbestyrelse eller 
et bruger-/pårørenderåd.


Den nye dagtilbudslov har gjort ansvarsfordelingen mel-
lem kommunalbestyrelsen, ledelsen af daginstitutionen 
og forældrebestyrelsen mere klar. Men der kan stadig 
være behov for at synliggøre ansvarsfordelingen både på 
dagtilbudsområdet og andre velfærdsområder. Ikke 
mindst fordi kommunalreformen medfører sammenlæg-
ninger af fx flere dagtilbud og skoler.


Regeringen vil sammen med parterne på det offentlige 
arbejdsmarked drøfte, hvilke barrierer der er for, at leder-
ne kan udøve god og professionel ledelse.


Og regeringen vil sikre, at brugerbestyrelsers og bruger-/
pårørenderåds rolle i forhold til institutionslederen bliver 
gjort klart. Ansvarsfordelingen skal beskrives bedre. Og 
gode erfaringer med klar kompetencefordeling mellem in-
stitutionslederen og brugerbestyrelser og bruger-/pårø-
renderåd skal udbredes. 


En klar ansvarsfordeling mellem kommunalpolitikere og 
institutionsleder kan fx sikres ved styringsformer, der ty-
deligt adskiller kommunalbestyrelsens ansvar for de poli-
tiske mål og institutionslederens ansvar for den daglige 
drift af institutionerne, jf. afsnit V.3. 


INSTITUTIONSLEDERNE SKAL HAVE ET KLART ANSVAR 


OG RUM TIL AT LEDE – INITIATIVER


Klart ledelsesrum for offentlige ledere


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaftalen 


af 17. juni 2007 enige om, at ledere skal sikres et tilstrækkeligt 


rum til at udøve den nødvendige ledelse. Parterne og de for-


handlingsberettigede organisationer på LO- og AC-området vil 


derfor i fællesskab drøfte, hvilke barrierer der er for, at lederne 


har de nødvendige frihedsgrader til at udøve god og professio-


nel ledelse.


Klar ansvarsfordeling mellem institutionsleder og bruger-


bestyrelse og bruger-/pårørenderåd


Regeringen vil i samarbejde med KL og Danske Regioner inden 


udgangen af 2008 udarbejde en konkret beskrivelse af, hvilke 


regler der gælder for brugerbestyrelser og bruger-/pårørende-


råds rolle i forhold til institutionerne på alle velfærdsområder. 


Gode erfaringer med at skabe et klart ledelsesrum for instituti-


onsledelsen samtidig med, at bestyrelser og råd inddrages i de 


relevante beslutninger, skal samtidig udbredes. Begge dele 


skal bidrage til, at der på den enkelte institution kan tages en 


drøftelse af den konkrete ansvarsfordeling.







III.2. Alle institutionsledere skal have ret til en lederuddannelse af god kvalitet
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Alle ledere af offentlige institutioner skal have de rele-
vante forudsætninger for at lede. 


Bl.a. vil udfordringen med at tiltrække og fastholde med-
arbejdere blive skærpet i de kommende år. Og mål- og 
rammestyring giver ikke kun flere muligheder. Det stiller 
også større krav til lederne, når driftsansvaret uddelege-
res til de enkelte institutioner.  


Men mange steder er ledernes kompetencer ikke blevet 
løftet i takt med, at opgaverne er blevet større. Og ikke 
alle ledere føler sig tilstrækkeligt rustet til at møde udfor-
dringerne. Næsten 40 pct. af de offentlige ledere mener, 
at deres efteruddannelse i ledelse er mangelfuld.


Derfor skal alle offentlige institutionsledere og afdelings-
ledere på sygehuse, der har ledelse som primær jobfunk-
tion, have ret til en anerkendt lederuddannelse på diplom-
niveau, jf. trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regering - 
en, KL, Danske Regioner og FTF. Tilbuddene om efter- 
uddannelse til ledere skal gøres mere fleksible, og der 
skal udvikles en ny fleksibel masteruddannelse i offentlig 
ledelse. Personaleledelse, strategisk ledelse og ledelse af 
forandringer med fokus på innovation og nytænkning skal 
være centrale temaer i uddannelserne.


Målet er, at alle ledere, der ønsker det, skal have mulig-
hed for at være med i et ledelsesnetværk. Som aftalt i 
trepartsaftalen af 17. juni 2007 mellem regeringen, KL, 
Danske Regioner, LO og AC skal der etableres netværk, 
hvor institutionsledere kan udveksle erfaringer og sprede 
viden om god ledelsespraksis. Der skal oprettes en ’bank’ 
af erfarne ledere, som kan tilbyde sparring for nye ledere. 
Og nye ledelsestalenter skal plejes bl.a. ved mentorord-
ninger og lederafklaringsforløb. Der skal etableres et dia-
logforum for offentlig ledelse, der skal følge, inspirere og 
evaluere de ledelsesaktiviteter, der iværksættes i tilknyt-
ning til trepartsaftalen af 17. juni 2007. I den forbindelse 
vil også forskere kunne bidrage med væsentlig viden om 
ledelse.


BEHOV FOR UDDANNELSE AF INSTITUTIONSLEDERE


-  39 pct. af de offentlige ledere mener, at deres efterud-


dannelse i ledelse er mangelfuld. 


-  Kun 8 pct. af de offentlige ledere anfører, at der sker en 


systematisk opfølgning på deres efteruddannelse.


-  I den private sektor mener 54 pct. af lederne, at deres  


efteruddannelse i ledelse er mangelfuld. 
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Alle institutionsledere skal have ret til en lederuddannel-


se af god kvalitet


Regeringen, KL og Danske Regioner tilkendegiver i trepartsafta-


len af 1. juli 2007 med FTF, at offentlige institutionsledere og 


afdelingsledere på sygehuse, der har ledelse som primær job-


funktion, skal have ret til en anerkendt lederuddannelse på di-


plomniveau. For nye institutionsledere og afdelingsledere på 


sygehusene er det målet, at lederuddannelsen skal være påbe-


gyndt senest tre år efter udnævnelsen. Alle nuværende ledere 


i målgruppen, som ikke allerede har tilsvarende uddannelsesni-


veau, skal have ret til senest i 2015 at have gennemført leder-


uddannelse på diplomniveau. Der afsættes en pulje på i alt 200 


mio. kr. i 2008-2011 til medfinansiering af uddannelse af nuvæ-


rende institutionsledere og afdelingsledere mv. i kommuner og 


regioner. Staten vil herudover afsætte midler til uddannelse af 


de nuværende institutionsledere i staten. Uddannelsen af nye 


institutionsledere mv. skal finansieres af de ansvarlige – staten, 


kommuner og regioner. Der gøres status over indsatsen medio 


2011.


Mere fleksible tilbud om efteruddannelse af offentlige 


ledere


Regeringen har i trepartsaftalen af 17. juni 2007 med KL,  


Dan ske Regioner, LO og AC tilkendegivet, at den vil fremlægge 


udspil til reform af lederuddannelser på diplomniveau og andre 


lederuddannelser. Der afsættes en pulje hertil. Udspillet drøf-


tes mellem de relevante aftaleparter. Regeringen, KL og 


Dansk e Regioner har i trepartsaften af 1. juli 2007 med FTF til-


kendegivet, at der – ud over de eksisterende diplomuddannel-


ser i ledelse – skal være et højt kvalificeret udbud af lederud-


dannelser for institutionsledere, som giver den enkelte leder 


en relevant, generel ledelsesfaglig og praksisnær lederuddan-


nelse. Lederuddannelserne skal være opbygget i moduler, så 


den enkelte leder kan sammensætte et individuelt og målret-


tet uddannelsesforløb med progression. Uddannelserne skal 


indeholde et tværgående grundforløb (30 ECTS-point). Grund-


for løbet skal bl.a. tage udgangspunkt i de særlige vilkår og vær-


dier og krav til faglighed i den offentlige sektor. Herudover skal 


der være supplerende moduler, som rækker op til diplomniveau  


(60 ECTS-point). Kravene om kvalitet, relevans mv. skal sikres 


ved certificering af uddannelserne og auditering af udbyderne i 


henhold til kravspecifikation. Alle offentlige og private lederud-


dannelser, der opfylder de fælles certificeringskrav, kan udby-


des som anerkendt lederuddannelse. En styregruppe skal med 


dette udgangspunkt udarbejde et samlet forslag til en efterud-


dannelsesmodel for offentlige institutionsledere, så uddannel-


serne kan blive udbudt i senest 2. halvår 2008.


Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaftalen 


af 17. juni 2007 enige om, at der skal etableres en ny fleksibel 


masteruddannelse i offentlig ledelse.  Masteruddannelsen vil 


være forskningsbaseret og skal som en nyskabelse kunne gen-


nemføres over en længere periode og have fokus på udvikling 


af ledernes praksis og ikke alene på deres teoretiske ballast. 


Der afsættes en pulje på i alt 75 mio. kr. til at understøtte akti-


viteter på den nye masteruddannelse. Uddannelsen vil blive 


udbudt fra 2009.


ALLE INSTITUTIONSLEDERE SKAL HAVE RET TIL OM EN LEDERUDDANNELSE AF GOD KVALITET – INITIATIVER
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Etablering af ledelsesnetværk


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaftalen 


af 17. juni 2007 enige om behovet for at styrke etablering af 


ledelsesnetværk og sparring for ledere. Staten, KL og Danske 


Regioner vil i 2008 tage initiativ til at etablere ledelsesnetværk 


med henblik på at udveksle erfaringer og sprede god ledelses-


praksis. Målet er, at alle ledere, der ønsker det, har mulighed 


for at indgå i et relevant ledernetværk. Regeringen, KL og  


Danske Regioner vil endvidere i 2008 etablere en ’bank’ af  


erfarne ledere, som kan tilbyde sparring for nye ledere.


Nye ledelsestalenter skal identificeres og udvikles


Regeringen vil sammen med KL og Danske Regioner understøt-


te, at de lokale arbejdsgivere fra 2008 iværksætter forløb, der 


skal sikre mere systematisk arbejde med ledelsestalenter og 


dermed styrke rekrutteringsgrundlaget for kommende ledere. 


Forløbet skal være et læringsforløb med udgangspunkt i praksis 


og kan bl.a. bestå i føl- og mentorordninger, hvor lederaspiran-


ter knyttes tæt til en erfaren leder og får lov at prøve kræfter 


med egentlige ledelsesopgaver.


Nyt dialogforum for offentlig ledelse


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaftalen 


af 17. juni 2007 enige om at nedsætte et tværgående dialogfo-


rum for offentlig ledelse, som skal følge, inspirere og evaluere 


de ledelsesaktiviteter, der iværksættes i tilknytning til tre-


partsaftalen af 17. juni 2007. Dialogforum skal drøfte udviklin-


gen inden for offentlig ledelse og videreudvikle den fælles for-


ståelse af god offentlig ledelse. I dialogforum indgår repræ - 


sentanter fra de forhandlingsberettigede organisationer på LO 


og AC-området, KL, Danske Regioner og Finansministeriet.
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Offentlige ledere skal belønnes, når de skaber gode resul-
tater for brugerne og en god arbejdsplads for deres med-
arbejdere. Vurderingen af ledernes resultater skal bl.a. 
bygge på regelmæssige lederevalueringer. 


I 2006 modtog kun 17 pct. af lederne i den kommunale 
sektor resultatløn. Og under halvdelen af de offentlige le-
dere inden for ældre-, børne- og sundhedsområdet bliver i 
dag evalueret regelmæssigt af deres medarbejdere, selv-
om lederne selv efterspørger evalueringer som et væ-
sentligt redskab til at arbejde med deres styrker og svag-
heder som ledere.


Derfor har regeringen, KL og Danske Regioner i trepartsaf-
talen af 17. juni 2007 med LO og AC tilkendegivet, at alle 
offentlige ledere skal evalueres mindst hvert tredje år af 
både deres egen leder og deres medarbejdere. Og alle of-
fentlige ledere skal have krav på mindst én årlig lederud-
viklingssamtale med deres nærmeste overordnede. 


Regeringen ønsker, at aflønningen af offentlige ledere  
i højere grad end i dag skal afspejle gode resultater.  
Offentlige ledere kan fx måles på udviklingen i kvaliteten, 
brugernes tilfredshed, arbejdsmiljø og lavt sygefravær. 
Regeringen vil i første omgang arbejde på, at alle ledere i 
staten på det borger- og virksomhedsrettede område 
omfattes af en resultatlønskontrakt.


III.3. Lederne skal anerkendes og belønnes for gode resultater
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LEDERNE SKAL ANERKENDES OG BELØNNES FOR GODE 


RESULTATER – INITIATIVER


Ledere skal evalueres af medarbejdere og overordnede 


mindst hver tredje år


Regeringen, KL og Danske Regioner har i  trepartsaftalen af  


17. juni 2007 med LO og AC tilkendegivet, at alle offentlige  


ledere bør have evalueret deres ledelsespraksis mindst hvert 


tredje år med henblik på at udvikle deres ledelseskompetence. 


Den enkelte institution, kommune eller region kan selv fast-


lægge, hvordan evalueringen skal foregå, men medarbejderne 


skal inddrages i evalueringen af ledelsespraksis. I forlængelse 


heraf bør alle offentlige ledere have en årlig lederudviklings-


samtale med deres nærmeste overordnede.


Offentlige ledere i staten skal aflønnes efter deres  


resultater og gode arbejdsvilkår


Regeringen ønsker, at offentlige ledere skal have en klar til-


skyndelse til at udvikle kvaliteten i servicen og gode arbejdsvil-


kår. Målet er, at aflønningen af offentlige ledere i højere grad 


end i dag skal afspejle opnåede resultater særligt i forhold til 


udviklingen i kvaliteten. Regeringen vil i første omgang arbejde 


på, at alle ledere i staten på det borger- og virksomhedsret-


tede område omfattes af en resultatlønskontrakt.
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Den offentlige sektor skal være dynamisk og nyskabende 
og være med til at præge samfundsudviklingen. Regerin-
gen ønsker, at de offentlige institutioner i Danmark skal 
være blandt de mest innovative og dynamiske i verden – 
ligesom vi fx allerede er i front med det offentliges brug 
af it. 


Rundt om på landets institutioner er der mange gode ek-
sempler på, at nytænkning har givet bedre kvalitet til bor-
gerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne. Men 
der er behov for at give medarbejdere og ledere endnu 
bedre muligheder for at tænke nyt og løse opgaverne på 
basis af de lokale forhold. Udvikling af kvaliteten og nye 
idéer skal gro frem ude omkring i landets børnehaver, på 
plejehjem og på sygehuse.


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC har i treparts-
aftalen af 17. juni 2007 understreget vigtigheden af, at 
der er gode rammer for at fremme nytænkning og innova-
tion. 


REGERINGENS MÅL FOR AT INSTITUTIONERNE SKAL TÆNKE NYT OG UDVIKLE KVALITETEN


innovative i verden. De skal have fokus på at udvikle idéer, 


som kan omsættes i høj kvalitet for brugerne


2015 arbejde med en enkel og anerkendt akkrediterings-


metode eller kvalitetsudviklingsmetode


skal hurtigt spredes og gøre nytte andre steder


 


af fejl


-


litet skal understøtte den faglige udvikling 


skal øge fokus på borgernes ønsker og behov
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Gode ideer skal ud i hele landet, så alle borgere får gavn 
af dem. Det vil også give nye udfordringer og mere spæn-
dende arbejdsopgaver for medarbejderne. 


Nye kvalitetsnetværk skal give kommuner henholdsvis 
regioner mulighed for mere systematisk at udveksle erfa-
ringer. På sygehusområdet vil regeringen aftale med re-
gionerne, hvordan man kan lave en helt konkret plan for 
udbredelse af bedre og mere effektive behandlingsforløb, 
så patienter i hele landet kan få den bedste behandling.


Institutionerne skal arbejde systematisk med nytænkning 
og kvalitetsudvikling. Udgangspunktet skal være bruger-
nes og medarbejdernes helt konkrete erfaringer. Regerin-
gen vil fremme brugerdreven innovation inden for børne-, 
ældre-, sundheds- og handicapområdet. Der skal oprettes 
en pulje til forsøg mv. vedrørende medarbejderdreven in-
novation. Og forskningen i innovation og kvalitet i den of-
fentlige sektor skal styrkes.


Fejl kan aldrig helt undgås, men man skal lære af sine fejl. 
Brugere, pårørende og personale skal kunne indberette 
fejl og utilsigtede hændelser, så sygehuse, læger, pleje-
hjem og ældrepleje kan følge op og forebygge, at andre 
borgere udsættes for lignende fejl i fremtiden.


I flere kommuner og regioner er der gode erfaringer med 
at bruge undersøgelser af brugertilfredshed og kvalitet til 
at sætte fokus på den faglige udvikling. Undersøgelserne 
skaber opmærksomhed om de faglige resultater og giver 
et godt grundlag for en dialog med brugerne. 


Regeringen vil udbrede systematiske undersøgelser af 
brugertilfredshed og faglig kvalitet til alle landets pleje-
hjem, alle tilbud om hjemmehjælp, handicapområdet, dag-
tilbud for børn og sygehusafdelinger.
 
Dokumentationen skal være enkel og relevant, og foræl-
dede dokumentationskrav skal afskaffes. Det er regerin-
gens mål, at medarbejderne samlet set skal bruge mindre 
tid på administrative krav og mere tid på service til bor-
gerne, når kvalitetsreformen er gennemført. 


Undersøgelser af, om institutionerne leverer en ordentlig 
kvalitet, skal ikke være kontrol, men et redskab til faglig 
udvikling. Regeringen vil udbrede akkreditering og kvali-
tetsudviklingsmetoder til alle institutioner på velfærds-
området. Første skridt er at færdiggøre og udbrede Den 
Danske Kvalitetsmodel på sundhedsområdet og nogle 
helt enkle modeller på ældre- og børneområderne, som 
skal afprøves i udvalgte kommuner.  


Udbredelse af akkreditering og kvalitetsudviklingsmeto-
der vil på sigt reducere behovet for tilsyn og kontrol.  


Mulighederne for at skabe nytænkning og bedre service 
gennem offentlig-privat samarbejde og konkurrence skal 
også udnyttes bedre. Det afgørende er ikke, hvem der ud-
fører opgaven, men at den bliver løst bedst muligt. 


INSTITUTIONERNE SKAL TÆNKE NYT OG UDVIKLE 


KVALITETEN – REGERINGENS STRATEGI


1. Gode erfaringer skal spredes hurtigere


2. Systematisk innovation, der sætter borgeren i centrum


3.  Forskning i innovation og kvalitet på velfærdsområderne 


skal styrkes


4. Aktiv læring af fejl 


5.  Sammenlignelige oplysninger om brugertilfredshed og 


kvalitet skal sætte fokus på faglig udvikling 


6. Akkreditering skal sikre og udvikle kvaliteten 


7.  Styrket offentlig-privat samarbejde skal give bedre  


service







IV.1. Gode erfaringer skal spredes hurtigere 
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Gode erfaringer fra en institution, kommune eller  
region skal hurtigt spredes og gøre nytte andre 
steder. Alle skal have mulighed for at lære af de 
bedste. Så borgerne kan få service af høj kvalitet. 
Og så medarbejderne får bedre mulighed for faglig 
udvikling.  


I mange børnehaver, på plejehjem og sygehuse bli-
ver der udviklet nye og bedre løsninger. 


Men de gode erfaringer bliver ikke spredt systema-
tisk. Fx bliver nye, skånsomme og effektive be-
handlingsmetoder ikke udbredt hurtigt nok i syge-
hussektoren, selvom der er solid dokumentation 
for, at de er til gavn for patienterne og samtidig 
kan frigøre ressourcer til andre opgaver.


Regeringen vil i samarbejde med KL og Danske Re-
gioner understøtte, at kommuner henholdsvis re-
gioner mere systematisk kan udveksle erfaringer i 
kvalitetsnetværk. Kommunerne i et netværk vil fx 
kunne bruge andre kommuners erfaringer til at til-
rettelægge arbejdet bedre, så der bliver mere tid 
til nærvær og omsorg til borgerne.


Som en del af de kommunale kvalitetsnetværk 
skal der udnævnes kommunale kvalitetsambassa-
dører – dvs. praktikere fra de bedste kommuner og 
institutioner, der kan hjælpe til med fx innovation 
og nytænkning. Kvalitetsambassadørerne kan fx 
bistå en gruppe institutioner med at etablere fæl-
les områdeledelse, så der bruges mindre tid på pa-
pirarbejde og kommer øget fokus på pædagogisk 
faglighed. 


På sygehusområdet vil regeringen aftale med re-
gionerne, hvordan man kan lave en helt konkret 
plan for udbredelse af bedre og mere effektive be-
handlingsforløb, så patienter i hele landet kan få 
den bedste behandling. Det er fx Hvidovre Hospi-
tals erfaringer med skånsomme og bedre behand-
linger, der skal udbredes. 


Og de takster, der i dag anvendes til at afregne be-
handlingerne i sundhedsvæsenet, skal i højere grad 
tilskynde sygehusene til at tilrettelægge gode og 
sammenhængende forløb for patienterne. 


Skånsom behandling giver kortere indlæg-
gelse og gladere patienter 
– gode erfaringer med knæoperationer 
på Hvidovre Hospital


En mandag morgen i maj fik Flemming Hansen savet lårbens-, skinnebens- og spole-


bensknoglen i højre ben over og fjernet sit knæ. To timer og 20 minutter senere var 


han oppe og gå på Hvidovre Hospitals gange for at få aktiveret benet og bruge den 


protese, som kirurgerne havde sat ind. Tre dage efter operationen havde han det så 


godt, at han kunne forlade hospitalet. 


”Jeg må indrømme, at jeg var noget overrasket over, at jeg allerede var helt smerte-


fri og kunne bruge benet. Jeg havde ikke drømt om, at det ville gå så hurtigt”, siger 


den 73-årige københavner, der i seks-syv år inden operationen havde døjet med til-


tagende smerter i knæet.


Flemming Hansens hurtige udskrivning skyldes, at han har været igennem et så-


kaldt accelereret patientforløb – et nyt og skånsomt behandlingskoncept, som er 


udviklet på Hvidovre Hospital, og i disse år vinder frem både i ind- og udland. Det er 


en vigtig del af konceptet, at patienten før indgrebet modtager udførlig information 


om operationen. Det giver tryghed og mindre stress.


Patienter, der har været gennem et accelereret forløb, oplever færre komplikationer, 


genvinder hurtigere deres funktionsevne og ligger kortere tid på hospitalet. Fx ville 


en patient, der har gennemgået en knæoperation, som den Flemming Hansen var 


igennem, almindeligvis først blive udskrevet efter 7-8 dage.


Læs mere om accelererede patientforløb på Hvidovre Hospital i del 2, side 176-177.


Billede af knæopereret patient fra Hvidovre Hospital
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Kommunerne skal lære af hinanden i kvalitetsnetværk


Regeringen vil senest i 2008 søge at aftale, at KL organiserer kom-


munale kvalitetsnetværk, hvor kommunerne systematisk kan ud-


brede bedste praksis til gavn for medarbejdere og borgere. Det 


kommunale og regionale evalueringsinstitut KREVI kan understøtte 


kvalitetsnetværkenes arbejde – bl.a. gennem kommunesammen-


ligninger og opsamling af viden om god praksis. KREVI kan også 


stille en netværkskoordinator til rådighed for hvert netværk. 


Kommunale kvalitetsambassadører skal hjælpe med  


innovation og nytænkning


Der vil blive etableret en ordning med kommunale kvalitetsambas-


sadører i 2008. Ordningen skal være et frivilligt tilbud, hvor prakti-


kere fra de bedste kommuner og institutioner i et kvalitetsnetværk 


kan tilbyde at hjælpe ledere og medarbejdere i andre kommuner og 


institutioner med bl.a. innovation og nytænkning. Medarbejdere fra 


det kommunale og regionale evalueringsinstitut KREVI kan bistå 


med at tilrettelægge indsatsen. Ordningen med kommunale kvali-


tetsambassadører etableres i samarbejde mellem regeringen og 


KL.


Sygehuse skal lære af hinanden i kvalitetsnetværk


Regeringen vil senest i foråret 2008 søge at aftale med Danske Re-


gioner, at der dannes kvalitetsnetværk inden for sundhedsvæse-


net, hvor regioner, sygehuse, sygehusafdelinger, praktiserende læ-


ger m.fl. kan udbrede bedste praksis til gavn for medarbejdere og 


patienter. Netværkene skal dannes i regi af Den Danske Kvalitets-


model og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 


(IKAS).


Omkostningseffektive sygdomsbehandlinger skal  


gøres synlige


Fra 2008 vil regeringen i samarbejde med regionerne offentliggøre 


produktivitetsmålinger for relevante sygdomsbehandlinger. På 


baggrund heraf vil der blive offentliggjort et katalog over behand-


lingsudgifterne hos de mest omkostningseffektive enheder, så 


gode behandlingsmetoder hurtigere kan blive udbredt til alle syge-


husafdelinger. 


Hurtigere udbredelse af bedre og mere effektive metoder  


til sygdomsbehandling 


Regeringen vil senest i foråret 2008 søge at indgå en aftale med 


regionerne om en konkret strategi for udbredelse af dokumenteret 


bedre og mere effektive behandlingsforløb og -metoder. Og der 


skal opstilles mål for udbredelsen af ambulante behandlinger, hvor 


disse kan erstatte længerevarende indlæggelser. For at identifi-


cere effektive behandlingsforløb og -metoder skal der på www.


sundhedskvalitet.dk fra 2008 offentliggøres en række nøglevaria-


ble om produktivitet og kvalitet for udvalgte behandlingstyper.


Takster der belønner gode og effektive patientforløb


I dag afregnes behandlinger i sundhedsvæsenet på grundlag af 


DRG-takster (Diagnose Relateret Gruppering). Regeringen ønsker at 


udvikle takstsystemet, så taksterne kan understøtte den mest 


omkostningseffektive behandling, herunder understøtte omlæg-


ning til ambulant behandling. Regeringen vil sideløbende udbrede 


anvendelse af sammenhængende behandlingstakster, så sygehu-


sene tilskyndes til at foretage flere behandlinger og undersøgelser 


samme dag med kortere ventetid for patienterne. Regeringen vil 


sikre, at det kommer til at gælde for relevante forløb på det medi-


cinske område og på det kirurgiske område fra 2009. 


GODE ERFARINGER SKAL SPREDES HURTIGERE – INITIATIVER
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IV.2. Systematisk innovation, der sætter borgeren i centrum


Ledelse og medarbejdere i den offentlige sektor skal arbej-
de systematisk med nytænkning og kvalitetsudvikling. Og 
udgangspunktet skal være brugernes og medarbejdernes 
konkrete erfaringer.


Der er allerede eksempler på, at den offentlige service kan 
forbedres betydeligt ved en systematisk afdækning af bru-
gernes behov og en større inddragelse af medarbejderne. 


Regeringen har igangsat et program for brugerdreven inno-
vation. Programmet skal bidrage til, at danske virksomhe-
der og offentlige institutioner bliver bedre til at forstå øn-
sker og behov hos brugerne – det gælder både ønsker og 
behov hos borgere og medarbejdere. Programmet arbejder 
således også med at styrke medarbejdernes forudsætnin-
ger for at tage aktiv del i innovationsarbejdet, dvs. medar-
bejderdreven innovation.


Regeringen vil fremme brugerdreven innovation i den of-
fentlige sektor yderligere. Der skal derfor sættes større pi-
lotprojekter i gang inden for børne-, ældre-, sundheds- og 
handicapområdet under programmet. 


Brugerdreven innovation øger kvaliteten 
– gode erfaringer med systematisk at afdække brugernes behov


Brugerdreven innovation handler om at udvikle nye pro-


dukter eller ydelser på baggrund af en systematisk afdæk-


ning af brugernes behov og ønsker. 


Århus Kommune har skabt en ny Borgerservice, som sam-


ler de hidtidige 35 lokaliteter for borgerhenvendelser ét 


sted. Først observerede designere og analytikere forskel-


lige borgerservicebutikker. De hentede også inspiration fra 


indretning af banker og familierestauranter. Så blev der 


gennemført interviews med borgere, og medarbejdernes 


erfaringer blev inddraget. Endelig blev der udviklet person-


karakteristikker for forskellige brugergrupper. Resultatet er 


en borgerservice, hvor borgerne bydes personligt velkom-


men med det samme, og som er indrettet efter borgernes 


behov for kortere, længere eller mere personlige samtaler.


Den offentlig-private virksomhed Zealand Care udvikler 


hjælpemidler til ældre og handicappede. Hjælpemidlerne er 


indrettet efter fremtidens brugerkrav og personalets øn-


sker om bedre arbejdsvilkår. Fx har en ny kørestol større 


siddekomfort. Samtidig er den meget let og har særlige kø-


rehåndtag, så belastningen for plejepersonalet mindskes. 


Innovationsprocessen har taget afsæt i en systematisk 


iagttagelse af kørestolsbrugere i hverdagssituationer. Med-


arbejdere og brugere er blevet inddraget i hele forløbet 


fra specificering af krav, over afprøvning af prototyper til 


det endelige produkt.
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Som en del af trepartsaftalen af 17. juni 2007 opfordrer rege-
ringen, KL, Danske Regioner, LO og AC offentlige arbejdspladser 
til at ansøge om midler til innovationsprojekter fra den pulje på 
i alt 400 mio. kr. i årene 2007-2010, der er afsat til brugerdreven 
innovation som led i aftalen om globaliseringsstrategien. Rege-
ringen, KL, Danske Regioner, LO og AC har også aftalt, at der 
afsættes en pulje på i alt 20 mio. kr. i 2008-11 til udvalgte for-
søg og demonstrationsprojekter vedrørende medarbejderdre-
ven innovation i den offentlige sektor. Og regeringen har i afta-
len tilkendegivet, at indsatsen under Videnskabsministeriet for 
videnspredning og innovation i erhvervslivet ligeledes skal un-
derstøtte innovation i det offentlige. 


En ny, årlig innovationspris for den offentlige sektor skal være 
med til at sprede viden og sætte fokus på nytænkning. 


På sundhedsområdet skal en række udvalgte spydspidsafde-
linger eller spydspidssygehuse have mulighed for at afprøve 
nye former for arbejdstilrettelæggelse og finansiering, som 
kan øge kvaliteten og forbedre arbejdsgangene i sygehusvæ-
senet. Tilsvarende skal spydspidsinstitutioner på fx børne- og 
ældreområdet kunne afprøve nye måder at tilrettelægge ar-
bejdet på for at øge kvaliteten for brugerne. 
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SYSTEMATISK INNOVATION, DER SÆTTER BORGEREN I CENTRUM – INITIATIVER 


Fremme af brugerdreven innovation i den offentlige sektor


Der igangsættes årligt 2-4 større pilotprojekter om brugerdreven 


innovation inden for fx børne-, ældre-, sundheds- og handicapom-


rådet. Projekterne skal udvikle nye løsninger, der øger kvaliteten 


af offentlig service og sikrer bedre udnyttelse af ressourcerne. 


Det skal ske med afsæt i en bedre forståelse af borgernes behov 


samt dialog og inddragelse af medarbejdere, dvs. via medarbej-


derdreven innovation. Kriterierne for udvælgelse af projekter vil 


bl.a. være høj nyhedsværdi og bred anvendelighed. Pilotprojek-


terne etableres inden for rammerne af Program for Brugerdreven 


Innovation, der blev sat i gang i foråret 2007 under Økonomi- og 


Erhvervsministeriet. Der er til programmet afsat en pulje på i alt 


400 mio. kr. i årene 2007-2010 til brugerdreven innovation som led 


i aftalen om globaliseringsstrategien. Regeringen, KL, Danske Re-


gioner, LO og AC er i trepartsaftalen af 17. juni 2007 enige om at 


opfordre offentlige arbejdspladser til at ansøge om midler til inno-


vationsprojekter fra programmet.


Pulje til forsøg mv. vedrørende medarbejderdreven  


innovation


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaftalen af 


17. juni 2007 enige om, at der afsættes en pulje på i alt 20 mio. kr. 


i 2008-11 til udvalgte forsøg og demonstrationsprojekter vedrø-


rende medarbejderdreven innovation i den offentlige sektor. Afta-


leparterne drøfter denne pulje.


Indsatsen for videnspredning og innovation i erhvervslivet 


skal udbredes til det offentlige


I trepartsaftalen af 17. juni 2007 med KL, Danske Regioner, LO og 


AC har regeringen tilkendegivet, at indsatsen under Videnskabs-


ministeriet for videnspredning og innovation i erhvervslivet ligele-


des skal understøtte innovation i det offentlige. Rådet for Tekno-


logi og Innovation skal udarbejde en strategi for, hvilke af de 


eksisterende virkemidler der med fordel i højere grad kan udbre-


des til også at omfatte den offentlige sektor.


Innovationspris


Regeringen vil i samarbejde med kommuner og regioner etablere 


en årlig innovationspris, der skal belønne de mest innovative tiltag 


inden for offentlig service. Prisen kan gives til tiltag, der øger kva-


liteten i den offentlige service, sætter borgerne i centrum, sikrer 


bedre udnyttelse af ressourcer og kompetencer mv. Prisen skal 


medvirke til at sprede viden og sætte fokus på nytænkning og in-


novation i det offentlige og uddeles første gang i 2008.


Etablering af spydspidsinstitutioner/-afdelinger 


Regeringen vil i 2008 søge at aftale, at der i samarbejde med re-


gionerne og kommunerne og med inddragelse af de faglige organi-


sationer i 2008 bliver oprettet en række spydspidsinstitutioner/-


af delinger til at afprøve nye former for arbejdstilrettelæggelse mv. 


i kommunerne og på sygehusene. Spydspidsinstitutionerne/-afde-


lingerne skal have større frihedsgrader til at tilrettelægge opgave-


løsningen. Samtidig skal de enkelte institutioner/ -afdelinger have 


større råderet over de tildelte økonomiske ressourcer med fokus 


på synlige forbedringer for brugerne. 
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IV.3. Forskning i innovation og kvalitet på velfærdsområderne skal styrkes


Den offentlige service skal være innovativ og baseret på 
viden på højt niveau. 
 
Der har i de seneste år været betydeligt fokus på innova-
tion i private virksomheder. Der er også sket en oprust-
ning på det offentlige område. Fx blev der som en del af 
regeringens globaliseringsstrategi nedsat en ekspert-
gruppe om små børns læring. Og på dagtilbudsområdet 
har man oprettet en central evaluerings- og rådgivnings-
funktion, der er tilknyttet Danmarks Evalueringsinstitut 
(EVA). EVA skal forestå systematisk indsamling, analyse 
og formidling af viden samt evaluering på dagtilbudsom-
rådet. 
 
Men der mangler stadig forskningsbaseret viden om, 
hvordan offentlige institutioner bedst kan innovere og ud-
vikle kvaliteten. 


Regeringen vil styrke forskningen i innovation og kvalitet 
på velfærdsområderne, herunder sundhedstjenesteforsk-
ning. Der skal etableres en forskningsindsats om, hvilke 
metoder og løsninger der virker i praksis, og om hvordan 
ny teknologi kan understøtte kvalitet. Der skal også for-
skes i, hvordan valg af organisationsformer og frihedsgra-
der for institutioner og medarbejdere påvirker kvaliteten, 
brugernes tilfredshed og medarbejdernes arbejdsglæde. 
 
Regeringen vil udbrede erhvervs-ph.d. ordningen til også 
at omfatte det offentlige. Ordningen giver mulighed for at 
koble praktisk arbejde med forskningsbaseret udvikling, 
men kan i dag kun bruges af private virksomheder. Og det 
indgår i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, 
KL, Danske Regioner og FTF, at forskningstilknytningen til 
bl.a. genoptræning skal styrkes.
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FORSKNING I INNOVATION OG KVALITET PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE – INITIATIVER 


Praksisnær forskning i kvalitet og innovation på  


velfærdsområderne


Der udvikles og etableres fra 2009 en forskningsindsats om kvali-


tet og innovation på velfærdsområderne. Forskningen skal kunne 


anvendes praktisk i den offentlige service. Forskningsindsatsen 


skal for det første fokusere på, hvilke metoder der i praksis frem-


mer høj kvalitet, herunder hvordan ny teknologi kan understøtte 


kvaliteten. For det andet skal indsatsen fokusere på, hvordan valg 


af organisationsformer og frihedsgrader for institutioner og med-


arbejdere påvirker faglig kvalitet, brugertilfredshed, medarbejder-


nes motivation, sygefravær mv. Formidling skal indgå som en inte-


greret del af indsatsen. 


Erhvervs-ph.d. i den offentlige sektor


Regeringen vil fra 2009 udvide erhvervs-ph.d. ordningen, så den 


også omfatter den offentlige sektor. Ordningen indebærer, at  


ph.d.-studerende i løbet af deres ansættelse både gennemfører 


en forskeruddannelse og indgår i et målrettet og praksisnært 


forskningsprojekt. Specielt for sundhedsområdet vil ordningen 


omfatte forskning i organisation, arbejdsgange mv., men ikke  


omfatte den almindelige lægevidenskab, da denne er dækket af 


sundhedssektorens normale ph.d.-uddannelser. 


Styrket forskningstilknytning/udviklingsbasering


Regeringen, KL, Danske Regioner og FTF er i trepartsaftalen af      


1. juli 2007 enige om at styrke forskningstilknytning og udviklings-


projekter bl.a. til genoptræning og rehabilitering, der kan fremme 


udvikling af nye måder, hvorpå der kan ydes service af høj kvalitet 


til borgerne. Der afsættes en pulje på i alt 10 mio. kr. i 2008-2011 


hertil. Udmøntning af puljen drøftes med aftaleparterne.







IV.4. Aktiv læring af fejl 
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Det offentlige skal være bedre til at lære af egne fejl – også 
i de tilfælde, hvor fejlene ikke udvikler sig til klagesager. Ind-
berettede fejl fra brugere, pårørende og personale kan 
fremme nytænkning og forebygge, at andre borgere ud-
sættes for lignende fejl i fremtiden.


På sygehusene sker der i dag en systematisk læring af fejl 
og utilsigtede hændelser. Men mange fejl sker i overgangen 
fra en sektor til en anden, fx fra sygehus til hjemmesyge-
pleje. 


Regeringen vil derfor udbrede erfaringerne fra sygehusene 
til bl.a. egen læge, speciallæger, hjemmesygepleje og apo-
teker. En systematisk læring af fejl, fx i overgangen fra sy-
gehus til hjemmesygepleje, vil give patienterne et mere 
trygt og sikkert forløb. 


De gode erfaringer med læring af fejl skal også udbredes til 
den sociale sektor. I ældreplejen skal personale, beboere og 
pårørende på plejehjem kunne indberette fejl og utilsigtede 
hændelser – i første omgang som forsøg.


Og i andre dele af den sociale sektor – fx institutioner for 
udsatte børn og botilbud til voksne – skal der etableres for-
søg i et antal kommuner, hvor plejepersonale, beboere og 
pårørende kan indberette fx svigt i plejen. Så kan kommu-
nerne hurtigere rette op, hvis der er problemer. 


Indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i den primæ-


re sundhedssektor


Regeringen vil udbrede den nuværende patientsikkerhedsord-


ning til også at gælde den primære sundhedssektor, dvs. prak-


sissektoren, apoteker og det kommunale sundhedsvæsen, her-


under genoptræning, hjemmesygepleje og kommunal tandpleje. 


Sundhedspersonalet skal anonymt kunne indberette fejl og 


utilsigtede hændelser. Sundhedsstyrelsen udarbejder på bag-


grund af indrapporteringerne faglige udmeldinger og vejlednin-


ger vedrørende patientsikkerhedsområdet. Udvidelsen skal 


træde i kraft senest i 2009. 


Patienter skal kunne indberette fejl og utilsigtede hæn-


delser på sygehuset og i den primære sundhedssektor


Fra 2008 skal de centrale sundhedsmyndigheder indføre et sy-


stem, så patienterne og deres pårørende selv kan indberette 


fejl og utilsigtede hændelser. Systemet skal både omfatte sy-


gehuse og den primære sundhedssektor. 


Forsøg med indberetning af utilsigtede hændelser i ældre-


plejen


I lighed med indberetningssystemet i sundhedsvæsenet skal 


der udvikles et system, hvor plejepersonale, beboere og pårø-


rende anonymt kan indberette fejl og utilsigtede hændelser i 


ældreplejen. Systemet skal være kommunalt forankret for at 


sikre, at der hurtigt kan følges op i forhold til det enkelte pleje-


hjem eller i ældreplejen, og klart afgrænset i forhold til klagesy-


stemet. En national videnindsamling skal supplere det lokale 


system. Der sættes forsøg i gang i foråret 2008. 


Forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i 


den øvrige sociale sektor 


Der etableres i 2008 et forsøg i et mindre antal kommuner for 


den øvrige sociale sektor, hvor plejepersonale, beboere, pårø-


rende og besøgsvenner m.fl. får mulighed for anonymt at ind-


berette fejl, utilsigtede hændelser, svigt i plejen mv. til et lokalt 


forankret indberetningssystem. Der er ikke tale om en ny klage-


adgang, men om en mulighed for, at de kommunale myndighe-


der kan rette op på systematiske fejl, svigt mv. 


AKTIV LÆRING AF FEJL – INITIATIVER
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Systematisk læring af fejl 
– gode erfaringer på sygehusene 


I dag skal sundhedspersonalet på sygehusene indberette fejl og utilsig-


tede hændelser til en regional sikkerhedsansvarlig. Den regionale 


sikkerhedsansvarlige vurderer – ud fra definerede kriterier – om hæn-


delsen skal indrapporteres til Sundhedsstyrelsen (Dansk Patientsikker-


hedsdatabase). Formålet er både at følge op på fejl og utilsigtede hæn-


delser lokalt på sygehuset og at samle viden i et nationalt system, så 


arbejdsgangene på alle sygehuse kan forbedres.


Eksempel på indberetning af utilsigtet hændelse: 


En patient blev indkaldt af kirurgisk afdeling til ambulant kikkertunder-


søgelse af tyktarmen grundet mistanke om polypper. Patienten var i 


behandling med blodfortyndende medicin, men havde ikke fået besked 


om at skulle holde pause med behandlingen. På grund af blødningsrisi-


koen kunne lægerne ikke gennemføre undersøgelse og operation.


Fejlen blev indberettet. Og for at undgå, at det samme sker igen, anbe-


faler Sundhedsstyrelsen nu, at alle patienter, der møder til undersø-


gelse eller operation, på forhånd skal have tilsendt et oplysningsskema, 


hvor de kan skrive, hvilken medicin de indtager. Skemaet medbringes, 


når patienten møder den læge, der skal indstille til operationen. 
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IV.5. Sammenlignelige oplysninger om brugertilfredshed  
og kvalitet skal sætte fokus på faglig udvikling 


Offentlige institutioner og medarbejdere skal lære af 
dem, der gør det bedst.


Et systematisk arbejde med udvikling af kvaliteten kræ-
ver viden om, hvor gode ens egne resultater er i sammen-
ligning med andres. Derfor skal alle daginstitutioner, pleje-
hjem, sygehusafdelinger mv. have adgang til sammen- 
lignelige oplysninger om brugertilfredshed og kvalitet, der 
kan understøtte den faglige udvikling i det daglige arbej-
de.


Men i dag foregår der ikke en systematisk måling og do-
kumentation af kvaliteten på landets institutioner, bort-
set fra på nogle dele af sundhedsområdet. Det kan umid-
delbart forekomme vanskeligt at måle den faglige kvalitet 
på de ”bløde” serviceområder, fx om børnene i et dagtil-
bud trives og har det godt. Men erfaringer fra en række 
kommuner viser, at det kan lade sig gøre. Flere kommuner 
er godt i gang med at udvikle mål for kvaliteten bl.a. på 
børneområdet. 


Tilsvarende har en del kommuner og institutioner positive 
erfaringer med at anvende brugertilfredshedsundersøgel-


ser til at få en god dialog med brugerne og udvikle kvali-
teten ad den vej. 


Regeringen vil udbrede undersøgelser af brugertilfreds-
hed og måling af faglig kvalitet til alle landets plejehjem, 
alle tilbud om hjemmehjælp, handicapområdet, dagtilbud 
for børn og sygehusafdelinger.  
 
På sundhedsområdet skal hjemmesiden www.sundheds-
kvalitet.dk udbygges med kvalitetsoplysninger for det øv-
rige sundhedsvæsen, herunder den kommunale sundheds-
sektor.  
 
Oplysningerne om brugertilfredsheden og den faglige kva-
litet skal være sammenlignelige på tværs af institutioner 
og kommuner, så alle kan lære af de bedste. Det vil give 
medarbejdere og ledere på institutionerne et redskab til 
at sætte sig faglige mål, se om man når dem og til en lø-
bende dialog med brugerne. Og det vil give borgerne klar 
besked om kvaliteten.  


Kommuner og institutioner skal have frihed til at sætte 
fokus på lokale forhold. Hvis en børnehave fx lægger spe-
ciel vægt på økologisk mad eller naturoplevelser, skal de 


forhold kunne indgå i brugertilfredshedsundersøgelserne.


Regeringen vil inddrage kommuner, regioner, praktikere, 
organisationer og eksperter i arbejdet med den konkrete 
udformning af brugertilfredshedsundersøgelser og de 
faglige mål for kvaliteten. Det indgår også i trepartsafta-
len af 17. juni 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regio-
ner, LO og AC, at udformningen af institutionernes selv-
valgte mål og dokumentationskrav sker ved inddragelse 
af medarbejdere og brugere med henblik på at sikre en 
stærk forankring.  


Dokumentation af kvaliteten skal være enkel og relevant 
og tage mindst mulig tid. Og forældede dokumentations-
krav skal afskaffes, jf. afsnit VI. 


Dokumentation af resultaterne på den enkelte institution 
skal kunne ske smidigt og enkelt. Regeringen vil medfi-
nansiere udvikling af nye arbejdsformer og ny teknologi, 
der kan understøtte, at dokumentationen foregår som en 
integreret del af det daglige arbejde, jf. afsnit VIII. Fx kan 
dokumentation på sygehuse og i hjemmeplejen ske på 
baggrund af de oplysninger, der i forvejen tastes ind i pa-
tientsystemer og på håndholdte computere. 
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Brugertilfredshedsundersøgelser som fagligt redskab i hverdagen 
– gode erfaringer på ældreområdet


Undersøgelser af patienttilfredshed 
bruges til at udvikle kvaliteten 
– gode erfaringer fra Region Midtjylland


I det tidligere Århus Amt har man siden 1998 arbejdet med patientople-


vet kvalitet som et redskab til faglig udvikling på de enkelte sygehusaf-


delinger.


Man har udviklet et koncept, der muliggør mere nuancerede patienttil-


fredshedsmålinger på alle afdelinger i regionen, og som samtidig tager 


hensyn til de enkelte afdelingers behov og vilkår. Konceptet anvendes i 


dag i hele Region Midtjylland. 


Ved at lave patienttilfredshedsundersøgelser på regionens sygehuse får 


den enkelte sygehusafdeling et redskab til løbende at arbejde med at 


forbedre patienttilfredsheden. Afdelingen har mulighed for at sammen-


ligne sig med andre afdelinger på udvalgte områder og derved hente  


inspiration til bedste praksis. Det er også muligt systematisk at følge 


patienttilfredshedens udvikling over tid på afsnits-, afdelings-, sygehus- 


og regionsniveau. Patienttilfredshedsundersøgelserne bliver desuden 


brugt som et ledelsesværktøj til de enkelte ledere.


Høje-Taastrup Kommune har siden 2004 foretaget stik-


prøveundersøgelser af brugertilfredsheden. Hvert tredje 


år er det en generel undersøgelse af hele hjemmeplejen 


og frit valg, og de øvrige år udpeges et særligt område, fx 


madservice eller træning. Resultaterne bruges som et 


konkret redskab til at justere indsatsen. 


 


Københavns Kommune har siden 2005 arbejdet målrettet 


med brugertilfredshedsundersøgelser. Siden 2006 har det 


været muligt at sammenligne resultaterne mellem institu-


tionerne. Undersøgelserne bliver brugt til at udvikle ind-


satsen, fx i forhold til antal forskellige hjemmehjælpere i 


hjemmet og i forhold til ernæringsrigtig kost på plejehjem-


mene. Undersøgelserne bliver også drøftet med mellemle-


dere i alle lokalområder og fulgt op med lokale initiativer. 


Frederiksberg Kommune foretager regelmæssigt bruger-


tilfredshedsundersøgelser. I ulige år foretages undersø-


gelser af plejehjem og ældreboliger. I lige år foretages un-


dersøgelser af hjemmeplejen, hjælpemiddelcentret, 


dagcentre og daghjem. Det sikrer, at der er tid til at følge 


op på resultaterne, og at undersøgelserne ikke bliver for 


ressourcekrævende.


 


Kommunen sender resultaterne af brugertilfredshedsun-


dersøgelserne til ældrerådene og handicaprådene og føl-


ger op på undersøgelserne med konkrete politiske handle-


planer.


Læs mere om erfaringerne med brugertilfredshedsunder-


søgelser på et af Frederiksbergs største plejehjem Inge-


borggården i del 2, side 190-191.
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Fredericia Kommune har sammen med København, Sønder-


borg og Køge kommuner sat sig for at måle børns og unges 


livsglæde i perioden 2007-2012. På baggrund af disse målin-


ger ønsker kommunerne at skabe miljøer for optimal udvik-


ling og læring.


I Fredericia er kvalitet på børneområdet koncentreret til føl-


gende tre ”målestokke”:


 


dringer og meningsfuldhed


Fredericia vil i første omgang i 2007 måle skolebørns livsglæ-


de ved hjælp af spørgeskemaer, der er udarbejdet til brug for 


alle kommunerne i projekt ”God Skole” i samarbejde med bl.a. 


Danmarks Pædagogiske Universitet. Eleverne bliver fx 


spurgt: Har du været tryg i frikvartererne? Har undervisnin-


gen været spændende? Har du oplevet, at du og dine kam-


merater respekterer hinanden?


Intentionen med ”God Skole” og livsglædeprojektet er at sup-


plere de nye regelmæssige test af børnenes faglige kompe-


tencer ud fra den grundtanke, at trivsel fremmer læring.


Gode erfaringer med kvalitets-
oplysninger og måling af 
brugertilfredshed:
Fredericia sætter fokus på børns 
og unges trivsel i skolen 
– ved at måle livsglæde
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Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser på  


børne-, ældre- og sundhedsområdet


Senest fra 2009 skal der for alle dagtilbud for børn, tilbud om 


hjemmehjælp, sygehusafdelinger og tilbud på handicapområdet 


mv. mindst hvert andet år gennemføres en opgørelse af bruger-


nes tilfredshed med den service, de modtager. Regeringen vil 


sammen med kommuner, regioner, praktikere, organisationer og 


eksperter udvikle et fleksibelt redskab til at gennemføre sammen-


lignelige brugerundersøgelser. Den enkelte kommune og institu-


tion vil også få adgang til at stille supplerende spørgsmål, fx om 


lokale forhold. Der skal gøres en særlig indsats i forhold til svage 


brugere. Og pårørende skal inddrages på områder, hvor de direkte 


brugere kan have vanskeligt ved at deltage i en undersøgelse, fx 


på det psykiatriske område.


Oplysninger om faglig kvalitet på sygehuse skal udvides


Som det allerede er besluttet, skal kvalitetsoplysningerne for sy-


gehusene på www.sundhedskvalitet.dk udbygges, så de bl.a. kom-


mer til at indeholde oplysninger om den kliniske kvalitet på alle 


større behandlingsområder på de enkelte sygehusafdelinger. Ud-


bygningen af hjemmesiden skal ske løbende, så der allerede i 


2008 vil indgå kvalitetsmål for flere nye behandlingsmetoder bl.a. 


for behandlingen af flere kræftsygdomme. Arbejdet koordineres 


med udarbejdelse af Den Danske Kvalitetsmodel, jf. afsnit IV.6. 


Oplysninger om faglig kvalitet hos praktiserende læger,  


speciallæger og i den kommunale sundhedssektor


Hjemmesiden www.sundhedskvalitet.dk skal gradvist udbygges 


med kvalitetsoplysninger for det øvrige sundhedsvæsen, herun-


der den kommunale sundhedssektor, almen praksis og privatprak-


tiserende speciallægers behandling af de væsentligste sygdom-


me. For almen praksis vil der allerede fra 2008 blive offentliggjort 


serviceinformationer, fx åbningstider, email-konsultation og elek-


tronisk booking.


Oplysninger om faglig kvalitet på børne- og ældreområdet


Regeringen vil inddrage kommuner, regioner, praktikere, organisa-


tioner og eksperter i arbejdet med at udvikle kvalitetsindikatorer 


for børneområdet, ældreplejen, handicapområdet mv. Kvaliteten 


på den enkelte institution skal opgøres ved hjælp af få og sam-


menlignelige kvalitetsoplysninger. Kvalitetsoplysningerne skal op-


gøres fra 2009. Arbejdet skal ses i sammenhæng med den turnus-


gennemgang af de store serviceområder, som er godt i gang i det 


statslige-kommunale samarbejdsprojekt, og koordineres med ud-


arbejdelse af akkrediteringsmodeller, jf. afsnit IV.6.


Fuld åbenhed om kvaliteten


Brugerne skal have let adgang til alle oplysninger om faglig kvali-


tet og resultater fra brugertilfredshedsundersøgelser på de en-


kelte institutioner. På børne- og ældreområderne skal oplysnin-


gerne fra 2009 kunne findes på www.borger.dk og fx på lokale 


hjemmesider i kommunerne eller opslag på institutionerne. På 


sundhedsområdet skal oplysninger fra 2009 findes på  


www.sundhedskvalitet.dk.


SAMMENLIGNELIGE OPLYSNINGER OM BRUGERTILFREDSHED OG KVALITET SKAL SÆTTE FOKUS PÅ FAGLIG UDVIKLING – INITIATIVER
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IV.6. Akkreditering skal sikre og udvikle kvaliteten


De offentlige institutioner skal have de bedste redskaber 
og metoder til at sikre og udvikle kvaliteten. 


På sundhedsområdet er der ved at blive udviklet en cen-
tral akkrediteringsordning – Den Danske Kvalitetsmodel 
– hvor alle offentlige sygehuse skal leve op til standarder 
fastsat af et uafhængigt akkrediteringsinstitut. Hørings-
fasen blev afsluttet i maj 2007. Bemærkninger fra hø-
ringssvarene vil blive indarbejdet i kvalitetsmodellen, især 
i forhold til at sikre en fornuftig afvejning mellem gevin-
sterne ved akkreditering og de administrative byrder, der 
kan være forbundet med at sikre den nødvendige doku-
mentation. Akkrediteringsprocessen påbegyndes i 2008. 
Akkreditering vil efterfølgende blive udbredt til alle sund-
hedsaktører.


På det sociale område og daginstitutionsområdet findes 
der i dag ikke fælles metoder, der sætter fokus på kvali-
teten, og som systematisk understøtter medarbejderes 
og lederes arbejde med kvalitetsudvikling, selvom der in-
ternationalt kan peges på gode erfaringer. I fx Australien 
har plejehjemsområdet været akkrediteret gennem 10 år, 
og akkreditering vurderes her at være et vigtigt instru-
ment til at udvikle kvaliteten i ældreplejen. 


I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 er regerin-
gen og KL enige om at sætte fokus på nye former for kva-
litetssikring af den kommunale opgavevaretagelse. Der er 


enighed om, at akkreditering kan bidrage til fokus på vide-
reudvikling af kvaliteten. Regeringen og KL vil samarbejde 
om udvikling af frivillige akkrediteringsmodeller. Model-
lerne skal understøtte forankringen af det lokale ansvar 
for kvalitetsudvikling og sikre løbende læring på de kom-
munale institutioner gennem ekstern sparring med uaf-
hængige og særligt uddannede akkreditører. Danske Re-
gioner vil blive inddraget i arbejdet for så vidt angår de 
regionale institutioner på det specialiserede socialområde.


I Den Danske Kvalitetsmodel vil regeringen i samarbejde 
med regionerne arbejde for, at den tid, der bruges til do-
kumentation, modsvares af et tilsvarende kvalitetsmæs-
sigt løft, som er synligt for medarbejderne og patienter-
ne. I forbindelse med den foreslåede revision af standard- 
erne hvert tredje år skal der løbende indarbejdes nye 
dokumenterede metoder, som fremmer høj kvalitet, her-
under standarder vedrørende dokumenteret bedste prak-
sis, fx accelererede patientforløb, jf. afsnit IV.1. Udvælgel-
sen af standarderne kan bl.a. ske på baggrund af en 
særlig national faglig kongres, der afholdes hvert tredje år. 


Regeringen vil i samarbejde med kommuner og regioner 
udvikle en model for akkreditering til brug for kvalitetsud-
vikling på det sociale område. Akkrediteringen skal bygge 
på få og klare standarder og være væsentligt enklere end 
systemet på sundhedsområdet. Modellen skal i første 
omgang afprøves som forsøg i udvalgte kommuner. 


På daginstitutionsområdet skal der udvikles en helt enkel 
akkrediteringsmodel – en ”akkreditering light” – som bør-
nehaver og vuggestuer kan bruge til at inddrage medar-
bejdere i at vurdere mål, ledelse, arbejdsprocesser og op-
nåede resultater. Også denne model skal i første omgang 
afprøves som forsøg i et antal kommuner.


Arbejdet med at udvikle akkrediteringsmodeller skal koor-
dineres på tværs af sektorområder og respektere hensy-
net til sammenhæng i kommunernes og regionernes le-
delsessystemer. På sigt bør akkrediteringen også tænkes 
ind i lederuddannelserne og de faglige uddannelser, jf. af-
snit III.2 og afsnit II.3.


Udbredelse af akkreditering kan på sigt reducere behovet 
for tilsyn og kontrol. Det skal i første omgang være muligt 
at målrette embedslægetilsynet, så institutioner med 
overbevisende resultater kan nøjes med færre besøg fra 
tilsynsmyndighederne. Og tilsyn skal generelt tilrettelæg-
ges, så det i højere grad understøtter læring og udvikling.


Regeringen og KL er enige om, at de detaljerede proces-
regler i forbindelse med det særlige tilsyn med kommunale 
plejehjem og botilbud mv. vil kunne afvikles i takt med, at 
der etableres dækkende akkrediteringsordninger.
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AKKREDITERING SKAL SIKRE OG UDVIKLE KVALITETEN – INITIATIVER


Den Danske Kvalitetsmodel – akkreditering på sundhedsom-


rådet


Regeringen vil sammen med regionerne sikre, at Den Danske Kva-


litetsmodel på sundhedsområdet bliver så enkel som muligt. I for-


bindelse med den foreslåede revision af standarderne hvert tredje 


år skal nye, dokumenterede metoder, som fremmer den patient-


oplevede og organisatoriske kvalitet løbende indarbejdes, herun-


der standarder vedrørende dokumenteret bedste praksis, fx ac-


celererede patientforløb. Udvælgelsen af standarderne kan bl.a. 


ske på baggrund af en særlig national faglig kongres, der afhol-


des hvert tredje år. 


Udvikling og forsøg med akkreditering på det sociale om-


råde


Regeringen vil i samarbejde med kommuner og regioner udvikle og 


afprøve en model for akkreditering til brug for kvalitetsudvikling 


på det sociale område. Modellen vil blive afprøvet på plejehjem fra 


2008. Akkrediteringsmodellen skal systematisk understøtte med-


arbejdernes arbejde med kvalitetsudvikling gennem løbende læ-


ring med mulighed for sparring med faglige eksperter. 


Udvikling og forsøg med akkreditering af dagtilbud


Regeringen vil i samarbejde med kommunerne udvikle og iværk-


sætte forsøg med akkreditering på udvalgte områder i dagtilbud 


fra 2008. Akkrediteringsmodellen skal ses som et værktøj, der 


understøtter arbejdet med de pædagogiske læreplaner, sprogvur-


dering og børnemiljøvurderingerne, og som er med til at sikre lø-


bende udvikling af kvaliteten gennem læring og indsigt i egen 


praksis ved brug af selvevaluering og ekstern sparring. 


Bedre dokumentation, herunder akkreditering, muliggør 


målretning af embedslægernes tilsyn


Embedslægernes sundhedsfaglige tilsyn med de kommunale in-


stitutioner skal fra 2008 målrettes, så institutioner uden eller 


med ganske få konstaterede fejl og mangler får færre tilsyn. Her-


ved frigjorte ressourcer kan anvendes til en øget indsats i de in-


stitutioner, hvor der er konstateret problemer. 


Bedre dokumentation, herunder akkreditering, giver mulig-


hed for målrettet tilsyn med de kommunale serviceopgaver


Regeringen og KL er i aftalen om kommunernes økonomi for 2008 


blevet enige om, at detaljerede procesregler i forbindelse med 


kommunale tilsyn skal afvikles i takt med, at der etableres nye 


former for kvalitetssikring af den kommunale opgavevaretagelse, 


fx i form af akkreditering, der forestås af eksterne aktører.
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IV.7. Styrket offentlig-privat samarbejde skal give bedre service


Offentlige serviceopgaver skal løses bedst og billigst. Og så 
er det underordnet, om leverandøren er offentlig eller privat. 


Konkurrence mellem offentlige og private leverandører øger 
fokus på brugernes ønsker og behov. Og offentlig-privat 
samarbejde kan føre til nytænkning og bedre udnyttelse af 
samfundets kompetencer og ressourcer. 


Med de nye, større kommuner er der grundlag for at skabe 
mere konkurrence. Regeringen og KL er enige om, at en 
større del af de kommunale opgaver skal konkurrenceud-
sættes og om at arbejde med en ny, mere retvisende indi-
kator til at måle konkurrenceudsættelse. Endvidere vil der 
med virkning fra 1. januar 2008 blive lavet regler for kommu-
nernes beregning af kontrolbud, det vil sige bud på opgaver, 
som kommunen selv har udbudt.


Men der er stadig barrierer i forhold til at skabe konkurren-
ce med lige vilkår for private og offentlige leverandører. 


For regeringen er det afgørende at sikre, at der er lige kon-
kurrencevilkår mellem kommunale og private leverandører 
på hjemmehjælpsområdet, jf. afsnit I.7. Derfor skal reglerne 
om kommunernes prisfastsættelse gøres klarere og mere 


præcise. Og det skal være lettere for private virksomheder 
at markedsføre deres ydelser, så borgerne bedre kan vur-
dere, hvilken leverandørs tilbud der svarer til deres ønsker 
og forventninger. 


På dagtilbudsområdet er der sat en undersøgelse i gang af 
vilkårene for private og offentlige institutioner, bl.a. om der 
er lige konkurrencevilkår. Regeringen vil følge op på resulta-
terne af undersøgelsen, når de foreligger i starten af 2008.


Regeringen vil oprette et Udbudsråd, som skal sikre debat 
og dialog om rammerne for konkurrence om offentlige op-
gaver og give regeringen konkrete anbefalinger, der kan øge 
konkurrenceudsættelsen i det offentlige. Og sagsbehand-
lingstiden for klager om offentlige udbud skal nedbringes 
væsentligt.


Projekter med offentlig-private partnerskaber i kommuner 
og regioner skal synliggøre de konkrete muligheder og fald-
gruber og ad den vej bane vejen for flere nye offentlig-pri-
vate partnerskaber. De regionale vækstfora skal i højere 
grad fokusere på, hvordan offentlig-privat samarbejde kan 
skabe lokal og regional erhvervsudvikling og kvalitet i den 
offentlige service. 
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STYRKET OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE SKAL GIVE BEDRE SERVICE – INITIATIVER


Klare regler for kommunernes prisberegninger på  


hjemmehjælp


Regeringen vil i efteråret 2007 klargøre og præcisere kravene til 


kommunernes prisfastsættelse, så det sikres, at priserne afspej-


ler de reelle og samlede omkostninger til hjælpen i forhold til den 


faktiske tid, den kommunale leverandør bruger på at levere ydel-


serne i hjemmeplejen. Samtidig vil der blive stillet entydige krav til, 


hvordan kommunerne opgør den faktisk leverede tid. 


Mulighed for markedsføring af private leverandører af  


hjemmehjælp


Kommunerne skal fra 2008 – ud over at oplyse om godkendte leve-


randører – formidle leverandørernes markedsføringsmateriale til 


hjemmehjælpsmodtagere. Dermed får borgerne et bedre grundlag 


for at beslutte, hvilken leverandør der passer bedst til netop deres 


ønsker og forventninger til levering af ydelserne. Den enkelte leve-


randør kan selv fastlægge materialets udformning og indhold in-


den for markedsføringslovens regler mv. De nye regler skal erstat-


te de nuværende regler om kommunernes pligt til udarbejdelse af 


generelt informationsmateriale om leverandører. 


Opfølgning på undersøgelse af vilkårene for private og  


offentlige dagtilbud


Regeringen vil i 2008 følge op på resultatet af den igangværende 


undersøgelse af vilkårene for selvejende daginstitutioner sam-


menlignet med andre typer af offentlige og private dagtilbud. Der 


er i forbindelse med undersøgelsen nedsat en følgegruppe med 


deltagelse af bl.a. KL. 


Et nyt Udbudsråd skal sikre debat og dialog om vilkårene for 


konkurrence om offentlige opgaver


Regeringen vil i 2008 oprette et nyt Udbudsråd. Rådet skal sikre de-


bat og dialog med offentlige myndigheder og virksomheder om ram-


merne for konkurrence, bl.a. med udgangspunkt i de nye regler for 


konkurrence om offentlige opgaver samt afgørelser fra Konkurren-


cerådet og Klagenævnet for Udbud. Rådet skal desuden foretage 


analyser, indsamle erfaringer, formidle metoder til mere konkurrence 


om offentlige opgaver og evaluere resultaterne af konkurrenceud-


sættelse. Udbudsrådet skal være uafhængigt og forankres i Konkur-


rencestyrelsen. Samtidig nedlægges Udliciteringsrådet.


Hurtigere behandling af klager på udbudsområdet


Regeringen vil nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 


for klager på udbudsområdet betragteligt. Som opfølgning på af-


talen om kommunernes økonomi for 2007 har en arbejdsgruppe 


gennemført et serviceeftersyn af klagesystemet og sanktions-


mulighederne og præsenteret en række anbefalinger til, hvordan 


målet kan nås. Regeringen vil i dialog med involverede parter følge 


op på arbejdsgruppens anbefalinger inden udgangen af 2007.


Midlertidig medfinansieringspulje til offentlig-private  


partnerskaber 


Regeringen vil i 2008 og 2009 oprette en midlertidig medfinansie-


ringspulje til et antal kommunale og regionale offentlig-private 


partnerskaber (OPP). Puljen sigter på fasen fra en forundersøgelse 


har vist, at der er perspektiver i at anvende et offentlig-privat 


partnerskab, og til en kontrakt indgås. Erfaringerne fra de igang-


satte projekter skal understøtte, at flere egnede projekter udby-


des som offentlig-private partnerskaber. Sideløbende med medfi-


nansieringspuljen vil der blive udarbejdet en generel vejledning i 


OPP, en vejledning i konkurrencepræget dialog, og OPP-basiskon-


trakten vil blive opdateret. Desuden vil der blive udarbejdet sek-


torspecifikke OPP-vejledninger for bl.a. skoler og idrætsanlæg. 


Øget fokus på offentlig-privat samarbejde i de  


regionale vækstfora


De regionale vækstfora skal i højere grad have fokus på, hvordan 


offentlig-privat samarbejde kan være til gavn for både det offent-


lige og den private sektor i regionen. Regeringen foreslår som led i 


de kommende partnerskabsaftaler mellem regeringen og de regi-


onale vækstfora, at disse i 2007-2009 skal følge udviklingen i  


offentlig-privat samarbejde i regionen, herunder drøfte og igang-


sætte initiativer, der kan styrke nytænkning og kvalitet, 


bruger tilfredshed og effektiv opgaveløsning gennem et styrket 


samarbejde, der samtidig kan gavne vækst og erhvervsudvikling. 


Danmarks Vækstråd vil løbende følge realiseringen af de regionale 


erhvervsudviklingsstrategier og partnerskabsaftalerne, herunder 


udviklingen i offentlig-privat samarbejde.







112


Offentlig-privat samarbejde 
– Biopark Vejle som eksempel


Forskerparken Biopark Vejle er et nyåbnet offentlig-privat samarbejde. Parken 


er opstået som et samarbejde mellem private venture-virksomheder og Vejle 


Sygehus. Forskerne i parken arbejder bl.a. med at finde nye måder at opdage 


sygdomme på via analyse af menneskelige gener.


Ambitionen med Biopark Vejle er at skabe et kreativt og udviklingsorienteret 


forskningsmiljø, som både Vejle Sygehus og de private investorer kan have 


gavn af. 


Vejle Sygehus råder over en fjerdedel af forskningsindsatsen, mens de private 


investorer tegner sig for resten. 


For Vejle Sygehus repræsenterer forskerparken mere end en fordobling af den 


nuværende forskningsindsats. Samarbejdet er en mulighed for Vejle Sygehus 


for at få igangsat forskning, som der ellers ikke ville være ressourcer til.


De private partnere får ret til at bruge forskningsresultaterne kommercielt. 


Samtidig får de private parter adgang til sygehusets kompetencer, fx i forbin-


delse med at udvikle ideer til produkter til afsætning på et marked.


Læs mere om Vejle Sygehus i del 2, side 200-201.
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114 V. Stærkt lokalt selvstyre


Det kommunale selvstyre lægger fundamentet for et vel-
færdssamfund båret af nærhed og et stærkt lokalt enga-
gement.


I Danmark står kommuner og regioner for langt størstede-
len af den borgernære service. Med kommunalreformen  
er der skabt 98 nye store kommuner. Og der er etableret 
5 stærke regioner med sundhedsvæsenet som hovedop-
gave.


Kommunalreformen giver et solidt grundlag for at styrke 
det lokale selvstyre yderligere. Regeringen vil lade øget  
frihed til at løse opgaverne lokalt gå hånd i hånd med kla-
re mål og ansvar for resultater. Der skal være en klar an-
svarsfordeling mellem stat, kommuner, regioner og insti-
tutioner.  


Det er også indholdet i de principper for god decentral  
styring, som regeringen og KL har aftalt i forbindelse med 
økonomiaftalen for 2008. 


Samarbejdet mellem regeringen og den kommunale sek-
tor skal i højere grad baseres på mål, rammer og doku-
mentation frem for detailstyring. 


Regeringen ønsker, at de årlige aftaler med kommunerne 
skal indeholde flerårige mål på centrale velfærdsområder, 
hvor regeringen og kommunerne er enige om en særlig 
fælles indsats for at forbedre kvaliteten. Og fælles indika-
torer skal sikre, at man løbende kan dokumentere og føl-
ge op på kommunernes indsats.


Inden for de rammer, der er fastlagt centralt, skal den en-
kelte kommune opstille klare mål for servicen. I en ny kva-
litetskontrakt med borgeren skal kommunalbestyrelsen 
på hvert serviceområde – dagtilbud for børn, folkeskolen, 
ældrepleje osv. – fastlægge få og klare målsætninger for, 
hvordan kvaliteten skal udvikle sig over en årrække. 


Kommunerne skal hvert år orientere kommunens borgere 
om, hvor langt man er med at realisere målene. Det skal 
synliggøre de politiske prioriteringer og give borgerne klar 
besked om, hvilket serviceniveau de kan forvente. 


Kvalitetskontrakterne vil væsentligt forbedre vilkårene 
for dialog mellem borgere og politikere i forhold til det nu-
værende krav om at udarbejde en servicestrategi hvert 
fjerde år.


Når kommunerne får større frihed, skal det også sprede 
sig til institutionerne. Decentraliseringen må ikke stoppe 
på borgmesterkontorerne. 


REGERINGENS MÅL FOR ET STÆRKT LOKALT  


SELVSTYRE


 


kommuner, regioner og institutioner


bejdet en kvalitetskontrakt med borgerne med klare 


mål for servicen. Der skal årligt følges op på kontrak-


ten


 


institutionerne større frihed til at tænke nyt og til at  


vælge, hvordan de vil nå de udstukne mål 


sammenlignes på tværs af kommuner og på tværs af 


regioner – så alle kan lære af de bedste







Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaf-
talen af 17. juni 2007 enige om, at mål- og rammestyring 
er en central forudsætning for, at de enkelte institutioner 
kan få større frihed i selve opgaveløsningen og til service-
udvikling og innovation. 


Der er allerede mange kommuner, der arbejder med at 
give institutionerne mere frihed – fx ved kontraktstyring. 


Regeringen ønsker at udbrede nye styringsformer til flere 
kommuner og institutioner. Fx kan bestiller-udførermodel-
ler sikre en klar ansvarsfordeling, hvor kommunen koncen-
trerer sig om at opstille de overordnede mål for servicen, 
mens ledere og medarbejdere på institutionerne har en 
udstrakt frihed til at tilrettelægge det daglige arbejde for 
at nå målene.


Regeringen vil også fremme forsøg, hvor institutionerne 
får mere frihed, og pengene følger borgerne. Den nye for-
søgsordning er inspireret af den svenske kommune Nac-
ka, hvor der er gode erfaringer med at give både offent-
lige og private institutioner udstrakt frihed til at indrette 
sig efter lokale ønsker.
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STÆRKT LOKALT SELVSTYRE – REGERINGENS STRATEGI


1.  Mål, rammer og dokumentation skal sikre en klar ansvars-


fordeling mellem stat, kommuner og regioner


2.  Kommunerne skal opstille klare mål for servicen i en ny  


kvalitetskontrakt 


3.  Nye styringsformer skal give ledere og medarbejdere i  


institutionerne større frihed til at yde service af høj kvalitet


PRINCIPPER FOR DECENTRAL STYRING AFTALT 


MELLEM REGERINGEN OG KL


Klar ansvarsfordeling mellem stat og kommuner


1. Tydeligt opgaveansvar over for borgerne


2. Enkeltsager løses konkret


Mål- og rammestyring er grundlag for samarbejdet mellem 


stat og kommuner


3. Klare mål og fokus på resultater


4. Dokumentation af indsats og effekt


Klart politisk ledelsesansvar og rum for ledelse og medar-


bejdere i de udførende institutioner


5. Politiske målsætninger er styrende for indsatsen


6. Decentralt ledelsesrum og metodefrihed


7. Mål og resultater synliggøres for borgerne


8. Aktiv inddragelse af medarbejdere og brugere 


Fælles ansvar for forenkling af regulering og dokumentation 


af den kommunale opgaveløsning


9. Systematisk forenklingsindsats af regulering


Målrettet tilsyn med de kommunale serviceopgaver


10. Nye former for kvalitetssikring


Læs mere i økonomiaftalen med KL for 2008 på www.fm.dk.
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Mål, rammer og dokumentation skal sikre en klar  
ansvarsfordeling mellem stat, kommuner og regioner


Kommunerne skal opstille klare mål for servicen  
i en ny kvalitetskontrakt


Mål: 


formål, centrale kvalitetsstan-
darder mv. for de enkelte 
service områder.


kommunerne og regionerne om 
mål på centrale velfærdsområder, 
hvor der er enighed om en styrket 
indsats. 


nerne.


Nye styringsformer skal give ledere og medarbejdere i 
institutionerne større frihed til at yde service af høj 
kvalitet


Mål:


arbejde, og styringsformer 
der fremmer en klar 
ansvarsfordeling mellem 
kommune og institution.


arbejdet og udvikle faglig-
heden, så institutionen 
bidrager til de politiske mål. 


sætte egne mål, fx at 
børnene skal have 
økologisk mad.


Dokumentation: 


skal understøtte dialog og 
faglig udvikling. Dokumen-
tationen skal bl.a. omfatte 
målinger af brugertilfreds-
hed og faglig kvalitet.  


Mål: 


større frihed i opgaveløsningen.


enkel og kortfattet kvalitetskon-
trakt med få, klare og kvantitative 
mål for hvert serviceområde. Og 
følge op på resultater, der ikke er 
gode nok.


den hidtidige – ofte ret omfattende 
– servicestrategi.


Dokumentation: 


informere borgerne om, hvor 
langt man er med at nå de 
opstillede mål. 


Dokumentation: 


sammen med 
kommunerne og 
regionerne udvikle 
bedre dokumentation 
for indsatsen på alle 
større serviceområder. 


Klare mål og bedre dokumentation 
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V.1. Mål, rammer og dokumentation skal sikre en klar ansvarsfordeling mellem stat, 
kommuner og regioner


Samarbejdet mellem regeringen og den kommunale sek-
tor skal i højere grad baseres på mål, rammer og doku-
mentation frem for detailstyring. Det skal sikre en klar an-
svarsfordeling mellem stat, kommuner og regioner. 


Kommunalreformen har skabt mere bæredygtige kommu-
ner og banet vejen for, at kommunerne får større friheds-
grader og løfter et større ansvar. I forbindelse med økono-
miaftalen for 2008 har regeringen og KL aftalt en række 
hovedprincipper for et tæt samarbejde, bl.a. at den stats-
lige styring skal baseres på mål- og rammestyring og fast-
holdelse af kommunalbestyrelsens ansvar for prioritering 
og opgaveløsning.


Regeringen ønsker, at de årlige aftaler med kommunerne 
skal indeholde flerårige mål på centrale velfærdsområder, 
hvor regeringen og kommunerne er enige om en særlig 
fælles indsats for at forbedre kvaliteten. Og fælles indika-
torer skal sikre, at man løbende kan dokumentere og føl-
ge op på kommunernes indsats. 


Med kommunalreformen er der også etableret fem stær-
ke regioner med sundhedsvæsenet som hovedopgave. 
Styringen af regionerne er forskellig fra styringen af kom-
munerne, da patienter i hele landet forventer adgang til 
de samme tilbud og samme høje kvalitet. Og regionernes 
finansieringssystem giver alle regioner de samme økono-
miske muligheder. 


På sundhedsområdet ønsker regeringen at aftale med re-
gionerne, hvilke ambitiøse, men realistiske, flerårige mål, 
der skal sættes for udviklingen af sundhedsvæsenet.
 
Omkostningsbevillinger i kommuner og regioner vil bl.a. 
gøre det lettere at vurdere, hvor og hvordan der skal inve-
steres i ny teknologi og ny arbejdstilrettelæggelse. 


MÅL- OG RAMMESTYRING – AFTALE OM ØGET 


KONKURRENCEUDSÆTTELSE I KOMMUNERNE SOM 


EKSEMPEL  


Mål- og rammestyring handler om, at samspillet mellem 


stat og kommuner i højere grad skal basere sig på styring 


ved at opstille overordnede mål og rammer – og ikke ved 


at detailstyre processer i opgaveløsningen. 


Regeringens og KL’s aftale om øget konkurrenceudsæt-


telse i kommunerne er et eksempel på, hvordan den stats-


lige mål- og rammestyring af kommunerne fungerer. 


Regeringen og KL er i økonomiaftalen for 2007 enige om at 


øge andelen af konkurrenceudsatte opgaver til 25 pct. i 


2010 for alle kommuner under ét. Samtidig er det aftalt, at 


regeringen ikke vil tage initiativ til ny procesregulering ret-


tet mod at øge konkurrenceudsættelsen, hvis kommu-


nerne, som aftalt, øger andelen af konkurrenceudsatte 


opgaver. Kommunerne konkurrenceudsatte i 2005 ca. 20 


pct. af opgaverne. 
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Mål- og rammestyring af kommunerne: Flerårige aftaler  


om udviklingen på centrale serviceområder


Regeringen ønsker at indgå flerårige aftaler med kommunerne om 


overordnede, fælles målsætninger for udviklingen af den kommu-


nale service på centrale områder, hvor der er en fælles interesse i 


at give særlig prioritet til et område. 


Fælles indikatorer skal dokumentere kommunernes indsats


Frem til 2010 vil regeringen sammen med kommunerne gennemgå 


alle større serviceområder for at sikre en bedre dokumentation af 


kommunernes indsats. Regeringen og KL har igangsat et fælles 


arbejde om bedre dokumentation. Som led i arbejdet er der i januar 


2007 blevet offentliggjort en række indikatorer for ressourceind-


sats og resultater på ældreområdet. Der er sat et tilsvarende ar-


bejde i gang om indsatsen for udsatte børn og unge. 


Fælles målsætninger for udviklingen af sundhedsvæsenet


Regeringen ønsker fra 2008 at aftale flerårige målsætninger for 


udviklingen af sundhedsvæsenet med regionerne. Udviklingen skal 


overvåges løbende, og der skal følges op årligt. Regionerne skal 


hvert år orientere borgerne om status for realiseringen af de opstil-


lede mål. Endvidere vil regeringen i samarbejde med Danske Regio-


ner gennemgå sundhedsområdet for at sikre en bedre dokumenta-


tion af regionernes indsats. 


Omkostningsbevillinger skal give kommunerne og  


regionerne et mere gennemsigtigt prioriteringsgrundlag


Regeringen lægger op til, at kommunerne overgår til omkostnings-


baserede bevillinger, ligesom det allerede er aftalt med regionerne 


fra 2009. Inden kommunerne overgår til omkostningsbaserede be-


villinger, vil regeringen og kommunerne i fællesskab undersøge, om 


omkostningsbaserede bevillinger stiller yderligere krav til ændrin-


ger i styringsmekanismerne, end dem, der allerede er aftalt for re-


gionerne.


MÅL, RAMMER OG DOKUMENTATION SKAL SIKRE EN KLAR ANSVARSFORDELING MELLEM STAT, KOMMUNER OG REGIONER 


– INITIATIVER







V.2. Kommunerne skal opstille klare mål for servicen i en ny kvalitetskontrakt 
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Kommunerne skal opstille klare mål for servicen. Både for 
at synliggøre de politiske prioriteringer og for at give bor-
gerne klar besked om, hvilket serviceniveau de kan for-
vente. Samtidig vil klare mål give ledere og medarbejdere 
i kommunen et fælles fokus på, hvilken service der skal 
leveres, og hvor kvaliteten skal forbedres.


Med økonomiaftalen for 2008 er regeringen og KL enige 
om, at borgerne skal have klar besked om de politiske mål 
for kommunens serviceniveau. 


Derfor ønsker regeringen, at de enkelte kommunalbesty-
relser fremover skal udarbejde en kvalitetskontrakt med 
borgerne. Kvalitetskontrakten skal på hvert serviceom-
råde – dagtilbud for børn, folkeskolen, ældrepleje osv. – 
indeholde få og klare målsætninger for, hvordan kvalite-
ten af kommunens servicetilbud skal udvikle sig over en 
årrække. Kommunen kan selv fastlægge, hvilke mål man 
ønsker at opstille, men de skal være konkrete og kvanti-
tative. Og kommunerne skal hvert år orientere kommu-
nens borgere om status for realiseringen af målene. 


Kvalitetskontrakterne skal afløse de eksisterende – ofte 
ret omfattende – servicestrategier. 


Regeringen foreslår også, at de enkelte daginstitutioner, 
plejehjem mv. skal offentliggøre oplysninger om det aktu-
elle kvalitetsniveau og brugernes tilfredshed med institu-
tionen, jf. afsnit IV.5. Oplysningerne om kvaliteten kan 


være med til at give et samlet billede af serviceniveauet i 
kommunen.


Og de eksisterende kommunale nøgletal skal gøres mere 
brugervenlige, så borgere og kommuner kan sammenligne 
niveau for og udvikling i kommunernes service.


Klare mål for servicen 
– gode erfaringer fra Fredericia, København og Odense kommuner 


En række kommuner har gode erfaringer med at opstille kvan-


titative og konkrete mål for den kommunale service:


Fredericia Kommune har som en del af “Vision Fredericia 


2012” opstillet mål for skoleområdet. Fx er der for 2007 opstil-


let et mål om, at 98 pct. af alle skoleelever (fraregnet psykisk 


handicappede) skal rummes inden for den almindelige diffe-


rentierede undervisning.   


Københavns Kommune har opstillet mål for brugernes ople-


velse af kvalitet på skoleområdet. Det er et mål, at den gen-


nemsnitlige elevtilfredshed med ungdomsskolens almene ud-


dannelsestilbud på en skala fra 1-5 skal ligge på mindst 4,55 i 


2007. 


Odense Kommune har opstillet mål om brugeres oplevelse af 


kvalitet i ældreplejen. Målene er opstillet i en resultatkon-


trakt, fx at 90 pct. af ældreplejens brugere skal være tilfredse 


eller meget tilfredse med fleksibiliteten i den modtagne hjælp 


målt på områderne personlig pleje og praktisk bistand.
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KOMMUNERNE SKAL OPSTILLE KLARE MÅL FOR SERVICEN I 


EN NY KVALITETSKONTRAKT – INITIATIVER


 


Kvalitetskontrakter med borgerne: Kommuner skal sætte  


klare mål for bedre service


Alle kommuner skal fra 2008 opstille kvalitetskontrakter med borger-


ne – med få klare og kvantitative målsætninger for hvert serviceom-


råde i kommunen, dvs. dagtilbud for børn, ældrepleje osv. Kvalitets-


kontrakten skal være et dynamisk redskab, der fx kan tilpasses nye 


lokale beslutninger. Kommunen bestemmer selv, hvilket service- og 


kvalitetsniveau den ønsker at opstille som målsætning på de enkelte 


områder. Kommunerne skal følge op på målene og hvert år orientere 


borgerne om status for realiseringen af målene. Kvalitetskontrakten 


skal erstatte de servicestrategier, som kommunerne udarbejder i dag. 


Mere brugervenlige nøgletal til at sammenligne kommunerne


Brugergrænsefladen for Indenrigs- og Sundhedsministeriets kom mu-


nale nøgletal skal fra 2008 være mere overskuelig og mere bruger-


venlig. Der skal skabes bedre mulighed for – på en enkel måde – at 


sammenligne kommunerne i relevante grupper. Og nøgletallene skal 


opdateres og videreudvikles.  







V.3. Nye styringsformer skal give ledere og medarbejdere i institutionerne 
større frihed til at yde service af høj kvalitet 
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Institutionerne skal have større frihed til at yde god service 
inden for de mål og rammer, der er fastlagt af kommunen el-
ler regionen. Det er vigtigt, at medarbejdere og ledere har de 
bedste muligheder for at løse opgaverne på basis af de lokale 
forhold. 


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsafta-
len af 17. juni 2007 enige om, at mål- og rammestyring er en 
central forudsætning for, at de enkelte institutioner kan få 
større frihed i selve opgaveløsningen og til serviceudvikling 
og innovation.


I kommuneaftalen for 2008 er regeringen og KL enige om, at 
kommunalbestyrelsen skal sikre institutionslederne rum til at 
lede og frihed til at tilrettelægge det daglige arbejde, jf. også 
afsnit III.1.   


Der er allerede mange kommuner, som arbejder med at give 
institutionerne mere frihed – fx ved kontraktstyring. Men der 
er behov for at udbrede nye styringsformer til flere kommu-
ner og institutioner. Og for at udveksle erfaringer om, hvordan 
man bedst sætter mål og rammer, som fremmer nytænkning 
og god opgavevaretagelse på institutionerne.


Regeringen ønsker en øget anvendelse af styringsformer, der 
fremmer ansvar og nytænkning ude på institutionerne. Fx kan 
systematisk anvendelse af resultatkontrakter eller bestiller-
udførermodeller sikre en klar ansvarsfordeling, hvor kommu-
nen koncentrerer sig om at opstille de overordnede mål for 
servicen, og ledere og medarbejdere har en udstrakt frihed til 
at tilrettelægge det daglige arbejde for at nå målene.


Med en bedre dokumentation af institutionernes kvalitet på 
børne-, ældre- og sundhedsområdet får kommuner og regio-
ner også et bedre grundlag for at give institutionerne mere 
frihed, jf. afsnit IV.5. 


Et nyt forum skal give mulighed for at udveksle erfaringer 
med mål-, ramme- og resultatstyring på tværs af stat, kom-
muner og regioner. 


Regeringen vil også fremme forsøg, hvor institutionerne får 
mere frihed, og pengene følger borgerne. Den nye forsøgsord-
ning er inspireret af den svenske kommune Nacka, hvor der er 
gode erfaringer med at give både offentlige og private institu-
tioner udstrakt frihed til at indrette sig efter lokale ønsker.
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Styringsformer, der understøtter adskillelse af politik og 


drift – og fremmer ansvar og nytænkning på institutionerne


Regeringen ønsker en øget anvendelse af forskellige styringsfor-


mer, fx resultatkontrakter og bestiller-udførermodeller, der kan 


fremme ansvar og nytænkning hos de udførende institutioner og 


leverandører, herunder synliggøre det politiske ledelsesansvar og 


den enkelte institutionsledelses ansvar for driften af institution-


en. Regeringen vil foreslå en ændring i den kommunale styrelses-


lov, så kommunalbestyrelsen fra 2008 får friere muligheder for at 


tilrettelægge styringen af sine institutioner, fx så kommunalbe-


styrelsen kan indgå resultatkontrakter direkte med hver enkelt 


institution.


Forum for udveksling af erfaringer om mål-, ramme- og  


resultatstyring af offentlige institutioner


Regeringen vil i samarbejde med kommuner og regioner etablere 


et forum på tværs af stat, regioner og kommuner, hvor der kan 


ske en systematisk erfaringsudveksling om mål- og resultatsty-


ring. Samarbejdet skal i 2008 munde ud i en række anbefalinger, 


der kan understøtte udviklingen af dækkende og meningsfyldte 


mål, som kan motivere medarbejdere og danne udgangspunkt for 


en løbende kvalitetsudvikling. Arbejdet skal ligeledes munde ud i 


en eksemplificering af de principper for god styring af decentrale 


enheder, som indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2008. 


Forsøg med øget frihed til institutionerne og  


pengene-følger-borgeren


Regeringen ønsker at fremme forsøg med modeller for større fri-


hedsgrader til institutionerne. Der skal i 2008 etableres en for-


søgsordning, hvor et mindre antal kommuner kan søge støtte til at 


omlægge deres bevillinger på børne- eller ældreområdet. Bevillin-


gerne skal gøres afhængige af antallet af brugere (pengene-føl-


ger-borgeren) og give institutionerne større frihed i opgaveløsnin-


gen. Kommunerne kan fx vælge at målrette ordningen mod de 


dygtige institutioner, der dokumenterer en god kvalitet i opgave-


løsningen. Forsøgskommunerne vil få stillet midler til rådighed til 


fx frikøb af medarbejdere, juridisk bistand, evaluering mv. Forsøgs-


kommunerne skal evaluere de indhøstede erfaringer senest to år 


efter forsøgets ikrafttræden.


NYE STYRINGSFORMER SKAL GIVE LEDERE OG MEDARBEJDERE I INSTITUTIONER STØRRE FRIHED TIL AT YDE SERVICE AF HØJ KVALITET – INITIATIVER


Virksomhedsmodel giver ejerskab – gode erfaringer fra Bornholms Regionskommune 


Da Bornholm i 2003 gik fra et amt og fem kommuner til én regi-


onskommune, indførte politikerne en ’virksomhedsmodel’. Med 


modellen blev de traditionelle forvaltninger delt op, og kommu-


nen blev inddelt i 122 selvstændige virksomheder med eget 


budget og egen ledelse. En virksomhed kunne fx være en bør-


nehave. I virksomhedsmodellen fastsætter politikerne de over-


ordnede mål og rammer for opgaveløsningen. Den enkelte 


‘virksomhed’ har driftsansvaret, som uddelegeres gennem en 


virksomhedsaftale mellem kommunalbestyrelsen og den en-


kelte institution. Ideen er, at virksomheden har frihed til at 


vælge, hvordan den vil løse opgaverne – inden for de politisk 


fastlagte rammer og mål. 


Modellen er blevet justeret nogle gange, bl.a. så der nu kun er 


66 virksomheder. Men de overordnede principper er stadig de 


samme.


”Det tog naturligvis noget tid at få styreformen ind under hu-


den. Men det har været en fantastisk måde at styrke både 


teamlederens og medarbejdernes engagement og ejerskab. 


Der har virkelig været en opfattelse af, at det er os, der driver 


denne her virksomhed”, siger Janike Sonne Thisen, leder af æl-


drevirksomheden for plejehjem og plejecentre på Bornholm.


Læs mere om virksomhedsmodellen i Bornholms Regionskom-


mune i del 2, side 172-173.
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Medarbejderne på daginstitutioner, plejehjem og sygehu-
se skal bruge mere tid på omsorg og service og mindre tid 
på administration. Snærende regler og stive systemer må 
ikke stå i vejen for at yde service af høj kvalitet. 


Den statslige regulering af, hvordan de administrative pro-
cesser i kommunerne skal tilrettelægges, er taget til gen-
nem 1990’erne og frem til i dag. Det er fx krav om tilsyn 
med plejehjem eller krav om, at der udarbejdes handlings-
planer for børn og unge, der har begået kriminalitet. Dertil 
kommer den regulering, kommunerne selv har vedtaget 
og implementeret lokalt. 


Der kan være gode grunde til, at den statslige og kommu-
nale procesregulering er blevet mere omfattende. Borger-
nes retssikkerhed er blevet styrket med klare rettigheder, 
dokumentation af sagsbehandlingsforløbet og krav om 
inddragelse af borgerne. Og central regulering kan give 
borgerne en mere ens og gennemskuelig sagsbehandling 
på tværs af kommuner. 


Men mere regulering betyder mere administrativt arbejde 
for kommunerne. Reguleringen sætter en grænse for den 
enkelte kommunes muligheder for at bestemme og priori-
tere lokalt. Og den begrænser ledernes og medarbejder-
nes muligheder for at tilrettelægge arbejdet bedst muligt 
på den enkelte institution.


Der skal være en fornuftig balance mellem på den ene 
side politiske målsætninger og på den anden side institu-
tioners og medarbejderes frihed. Derfor er det vigtigt at 
få identificeret de regler, procedurer og krav om doku-
mentation, som belaster institutioner og medarbejdere 
unødigt, og som kun i mindre omfang tjener øvrige hen-
syn. 


Regeringen vil gennemføre en afbureaukratiseringsreform 
på de vigtigste kommunerettede ministerområder. Refor-
men skal give den enkelte ansatte på de borgernære ser-
viceområder mere tid til omsorg og pleje, og dermed sikre 
en højere kvalitet i den offentlige service til gavn for bru-
gerne. Det kræver en systematisk afdækning af arbejds-


gange og administrative processer på de centrale vel-
færdsområder. Det er medarbejderne på den enkelte in-
stitution, der oplever regler, krav og procedurer i det dag-
lige arbejde. Derfor skal afdækningen tage udgangspunkt 
i frontlinjepersonalets erfaringer. 


REGERINGENS MÅL FOR EN  


AFBUREAUKRATISERINGSREFORM 


  Institutionerne skal bruge mere tid på omsorg og ple-


je og mindre tid på papirarbejde – regeringen vil med 


afsæt i medarbejdernes erfaringer iværksætte en 


indsats nedefra for at forenkle krav og procedurer 


I løbet af 2008 skal der foreligge ambitiøse og kon-


krete  planer for forenkling og afbureaukratisering på 


de vigtigste kommunerettede ministerområder


offentliggøres en gang om året
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AFBUREAUKRATISERINGSREFORM – REGERINGENS STRATEGI


1.  Medarbejderdreven forenkling og sanering af utidssvarende regler, 


arbejdsgange og dokumentationskrav







VI.1. Medarbejderdreven forenkling og sanering af utidssvarende regler,  
arbejdsgange og dokumentationskrav
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Et vist omfang af regler og dokumentation er nødvendigt,
bl.a. for at sikre borgernes retssikkerhed, understøtte det
frie valg og udvikle den faglige kvalitet.


Men unødvendige procedurer og dokumentation, som re-
elt ikke anvendes, eller som lægger hindringer i vejen for 
at yde service efter de lokale og individuelle forhold, er 
demotiverende for ledelse og medarbejdere. Og papirar-
bejdet tager tid fra kerneopgaven – at levere service af 
høj kvalitet til børn, ældre og syge.


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaf-
talen af 17. juni 2007 enige om, at der er behov for en styr-
ket forenklingsindsats. Eksisterende regler og dokumenta-
tionskrav skal gennemgås og saneres for at skabe større 
ledelsesrum og frihed i opgaveløsningen på de borgerret-
tede serviceområder, der kan fremme nytænkning og ser-
viceudvikling.


Regeringen og KL er desuden i forbindelse med økonomi-
aftalen for 2008 enige om, at staten henholdsvis kommu-


nerne er ansvarlige for løbende at have fokus på at 
forenkle reguleringen af henholdsvis kommuner og insti-
tutioner.


Derfor skal der på de vigtigste kommunerettede minister-
områder udpeges særlige fokusområder, hvor der er be-
hov for at reducere eller forbedre den statslige og kom-
munale regulering. Og alle eksisterende krav om dokumen- 
tation skal gennemgås for at vurdere, om de stadig er re-
levante, eller om de kan bortfalde. Det vil bl.a. betyde, at 
hele ældreområdet vil blive gennemgået. 


For hvert af de vigtigste kommunerettede ministerområ-
der skal der udarbejdes og offentliggøres konkrete og for-
pligtende handlingsplaner med angivelse af målsætnin-
ger, metoder og milepæle for arbejdet.


Og regeringen vil opfordre kommuner og regioner til selv 
at gennemgå den regulering, de har vedtaget og imple-
menteret lokalt.


Det er medarbejderne på den enkelte institution, der ople-
ver regler, krav og procedurer i det daglige arbejde. Derfor
skal arbejdet tage udgangspunkt i konkrete erfaringer 
hos medarbejdere og ledere på de enkelte institutioner. 
Det er der bl.a. gode erfaringer med fra et projekt om re-
gelforenkling og afbureaukratisering på Beskæftigelses-
ministeriets område.


Arbejdet skal også bidrage til at tydeliggøre formålet med 
regler og dokumentationskrav, der fortsat skal være gæl-
dende. Det vil kunne bidrage til at gøre det administrative 
arbejde mere meningsfyldt for den enkelte medarbejder.


Afbureaukratiserings- og regelforenklingsindsatsen skal 
understøttes ved, at der løbende offentliggøres analyser 
og undersøgelser af de administrative byrder, som kom-
munerne pålægges ved nye love og bekendtgørelser. Det 
vil styrke kvaliteten i den statslige regulering og skabe 
større fokus på og viden om de administrative konsekven-
ser af den statslige regulering.
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I samarbejde med Danske Regioner vil regeringen gen-
nemgå de eksisterende krav til dokumentation på syge-
husområdet bl. a. på baggrund af indførelsen af Den Dan-
ske Kvalitetsmodel.


Desuden vil regeringen opfordre parterne på det offent-
lige arbejdsmarked til at modernisere og forenkle aftaler 
og overenskomster. Håndteringen af de mange aftaler og 
overenskomster kræver i dag store ressourcer på de en-
kelte arbejds pladser.


Derudover skal reglerne om udveksling af oplysninger i 
den offentlige forvaltning forenkles og samordnes. På fol-
keskoleområdet vil reglerne om uddannelsesbog, uddan-
nelsesplan og elevplan indgå i forenklingsarbejdet.


Medarbejderdreven forenkling virker 
– gode erfaringer på beskæftigelsesområdet


Arbejdsmarkedsstyrelsen og KL m.fl. påbegyndte i starten af 2007 et projekt om regel-


forenkling og afbureaukratisering af de administrative processer og arbejdsgange på kon-


tant- og starthjælpsområdet.


Projektet på beskæftigelsesområdet har indtil nu haft tre centrale faser:


1.  Fokusgruppeinterviews med jobcentermedarbejdere i 6 projektkommuner. På  


baggrund af interviewene er der dannet en omfattende bruttoliste over forslag til  


afbureaukratiseringer


2.  Workshoprunde med diskussion af forslagene på bruttolisten, hvor de interviewede 


jobcentermedarbejdere sættes sammen på tværs


3.  To store halvdagskonferencer, hvor samtlige landets kommuner er inviteret. Her er 


bruttolisten blevet diskuteret og udbygget med yderligere forslag


Projektet har indtil videre resulteret i en omfattende liste med 169 afbureaukratiserings-


forslag, der strækker sig fra små konkrete tiltag i it-systemerne over forslag til ændring 


af procesregler, til mere vidtgående forslag som kræver lovændringer – fx at forenkle  


sygedagpengeopfølgningen. Mange af forslagene kan og vil blive gennemført uden  


væsentlige omkostninger.







Forpligtende handlingsplaner for mindre regulering og sane-


ring af dokumentationskrav


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaftalen af 


17. juni 2007 enige om, at der er behov for en styrket forenk-


lingsindsats for at skabe større ledelsesrum og frihed i opgave-


løsningen, der kan fremme nytænkning og serviceudvikling. Sta-


ten og kommunerne er ansvarlige for at forenkle hhv. de nationalt 


og lokalt fastsatte reguleringer. Regeringen tilkendegiver, at den i 


2007 i samarbejde med kommuner og de relevante organisationer 


for ledere og for medarbejdere vil iværksætte en forenklingsind-


sats vedrørende regler, dokumentationskrav og forbedring af ar-


bejdsgange på udvalgte sektorområder. Forenklingsindsatsen vil 


blive tilrettelagt, så der bliver tid til problemidentifikation med 


inddragelse af medarbejdere, som dagligt arbejder med de på-


gældende regler og krav. Regeringen, KL, Danske Regioner og FTF 


er i trepartsaftalen af 1. juli 2007 enige om, at der i forenklings-


indsatsen på folkeskoleområdet bl.a. vil indgå arbejdet med elev-


planer. 


Arbejdet skal også bidrage til at tydeliggøre formålet med regler 


og dokumentationskrav, der fortsat skal være gældende. Det vil 


kunne bidrage til at gøre det administrative arbejde mere me-


ningsfyldt for den enkelte medarbejder. Regeringen vil derudover 


i samarbejde med Danske Regioner gennemgå de eksisterende 


krav til dokumentation på sygehusområdet, bl.a. på baggrund af 


indførelsen af Den Danske Kvalitetsmodel.


Kommuner og regioner skal selv reducere egen regulering


Parallelt med regeringens indsats med forpligtigende handlings-


planer for mindre regulering og sanering af dokumentationskrav


på de vigtigste kommunerettede ministerområder, vil regeringen 


opfordre de enkelte kommuner og regioner til også selv at igang-


sætte indsatser for lokal regelforenkling med fokus på de princip-


per og metoder, der anvendes i styringen af kommunernes insti-


tutioner.


Undersøgelse af de administrative byrder ved ny regulering 


(VAKKS)


Regeringen vil fra efteråret 2007 offentliggøre undersøgelser og


analyser af de administrative byrder for kommunerne af nye ud-


valgte love og bekendtgørelser. Sigtet er bl.a. at anvende den op-


samlede viden i forberedelse af ny lovgivning for at sikre den


mindst byrdefulde regulering.


Modernisering og forenkling af de offentlige 


overenskomster


Regeringen opfordrer parterne på det offentlige arbejdsmarked 


til at modernisere og forenkle aftaler og overenskomster på 


det offentlige arbejdsmarked, så de bliver enkle, ensartede 


og nemme at administrere og lettere at tilpasse til lokale forhold.


Udvalg om samordning af reglerne for udveksling af


personoplysninger


Regeringen vil nedsætte et udvalg, der skal komme med forslag 


til at forenkle og samordne reglerne om udveksling af oplysninger 


i den offentlige forvaltning i henholdsvis persondataloven og for-


valtningsloven. Udvalget skal også overveje, om der er behov for


at ændre forvaltningslovens par. 29, som regulerer spørgsmålet


om offentlige myndigheders indhentelse af oplysninger i ansøg-


ningssager. Udvalget skal i givet fald udarbejde forslag hertil. Ar-


bejdet skal så vidt muligt være afsluttet inden 1. januar 2009.


Fremtidig justering af elevplan, uddannelsesbog og uddan-


nelsesplan


Regeringen vil på folkeskoleområdet forenkle og samordne reg-


lerne om uddannelsesbog, uddannelsesplan og elevplan.
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130 VII. Flere hænder til nærvær og omsorg


Det er afgørende for udviklingen af den offentlige service 
både i dag og i fremtiden, at den offentlige sektor kan re-
kruttere og fastholde medarbejdere.


Regeringen har allerede taget betydelige initiativer til at 
øge arbejdsstyrken og dermed forbedre mulighederne for 
at rekruttere medarbejdere til den borgernære service: 
Velfærdsaftalen i 2006 om bl.a. efterløns- og pensionsal-
der, aftalen om at lempe reglerne for østeuropæisk ar-
bejdskraft fra juni 2007 og udvidelsen af jobkortordningen 


og green-card til udlændinge. Velfærdsaftalen betyder, at 
den samlede private og offentlige beskæftigelse ikke vil 
falde i de næste årtier, som der ellers var udsigt til.


Men i de kommende årtier kan det alligevel blive svært at 
skaffe tilstrækkeligt med nye og dygtige medarbejdere til 
at løse opgaverne i den offentlige sektor.


Der er allerede i dag problemer med at rekruttere arbejds-
kraft på en række områder – ikke mindst sundheds- og 
ældreområdet.


Mere end hver fjerde offentligt ansat forventes at gå på 
pension over de næste 10 år. Og det er små årgange, der 
træder ind på arbejdsmarkedet. Samtidig vil en fortsat 
sund økonomi med lav ledighed betyde gode muligheder 
for at få job i den private sektor. 


Det vil forstærke behovet for attraktive arbejdspladser
i den offentlige sektor.


Trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regio-
ner, LO og AC af 17. juni 2007 og mellem regeringen, KL, 
Danske Regioner og FTF af 1. juli 2007 sætter ind med en 
markant indsats for at tiltrække og fastholde medarbej-
dere til den offentlige velfærdsservice. Der er enighed om 
målet om frit optag og praktikpladser til alle, der vil være 
social- og sundhedshjælper eller -assistent. Der skal etab-
leres 1.000 flere pladser årligt til unge, der ønsker at tage 
en pædagogisk grunduddannelse, og optaget på de mel-
lemlange videregående uddannelser skal øges.


Desuden skal der gøres mere for at fastholde ældre med-
arbejdere og tiltrække flere mænd og ansatte med anden 
etnisk baggrund til den borgernære offentlige service. Og 
regeringen vil gøre det lettere for virksomheder og insti-
tutioner at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. 


REGERINGENS MÅL FOR FLERE HÆNDER TIL 


NÆRVÆR OG OMSORG


 


medarbejdere til den borgernære service 


-


gere tid på arbejdsmarkedet


etnisk baggrund i den borgernære offentlige service
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Herudover skal styrket kompetenceudvikling og mere at-
traktive arbejdspladser også bidrage til, at flere medarbej-
dere ønsker at arbejde i den offentlige sektor, jf. afsnit II. 
Og nye arbejdsformer og teknologier kan aflaste medarbej-
derne og give mere tid til service til borgerne, jf. afsnit 
VIII.3.


FLERE HÆNDER TIL NÆRVÆR OG OMSORG – 


REGERINGENS STRATEGI


1.  Bedre muligheder for at rekruttere til de borgernære 


serviceområder


2.  En styrket seniorindsats og større mangfoldighed 


blandt medarbejderne i den borgernære service
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VII.1. Bedre muligheder for at rekruttere til de borgernære serviceområder


Der skal være tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft
på alle borgernære serviceområder. Det er en forudsæt-
ning for ældrepleje, sundhedsydelser og børnepasning af 
høj kvalitet.


Allerede i dag mangler der personale inden for sundheds-
væsenet, bl.a. sygeplejersker og speciallæger. Og der er 
rekrutteringsproblemer i ældreplejen.


Der er i de senere år taget en række initiativer for at af-
hjælpe rekrutteringsproblemerne inden for især sund-
hedsvæsenet. Bl.a. har regeringen i forlængelse af økono-
miaftalen for 2007 med Danske Regioner iværksat en 
række initiativer, der skal forkorte varigheden af special-
lægeuddannelsen, uden tab af kompetence, for at øge 
antallet af speciallæger. 


Det er meget vanskeligt at forudsige, hvor mange uddan-
nede medarbejdere, der vil være behov for på de enkelte
fagområder. Det afhænger fx af, hvor længe de ansatte 
bliver på arbejdsmarkedet.


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaf-
talen af 17. juni 2007 enige om, at der er behov for en 
mere systematisk identifikation af behovet for uddannet 
arbejdskraft i den offentlige sektor og en mere systema-


tisk planlægning af udbuddet af uddannelsespladser. En 
gang om året skal der gøres status for rekrutteringssitua-
tionen i den offentlige sektor.


Der er også enighed om at øge antallet af praktik- og ud-
dannelsespladser til unge, der ønsker at tage en social- og
sundhedsuddannelse eller en pædagogisk grunduddan-
nelse. Og der er enighed om at øge optaget og reducere 
frafaldet på disse uddannelser, bl.a. ved at styrke praktik-
vejledningen. 


Regeringen vil i overensstemmelse med trepartsaftalen af 
1. juli 2007 med KL, Danske Regioner og FTF søge tilslut-
ning til, at de lønnede praktikperioder i pædagoguddannel-
sen overgår til at være SU-finansieret. Regeringen, KL, 
Danske Regioner og FTF er i trepartsaftalen af 1. juli 2007 
derudover enige om at styrke lærernes grunduddannelse 
bl.a. ved at styrke rekrutteringen, indsatsen mod frafald 
og institutionernes vejledningsindsats. Og tilgangen af sy-
geplejersker skal øges, bl.a. ved at styrke sammenhængen 
mellem teori og praktik på sygeplejerskeuddannelsen. 


Der er også enighed om at uddanne flere praktikvejledere til 
at reducere frafaldet på især sygeplejerske- og læreruddan-
nelsen og de mellemlange videregående sundhedsfaglige 
uddannelser. Samtidig er der enighed om at øge optaget på 


de mellemlange videregående uddannelser – bl.a. socialråd-
giver-, bioanalytiker- og fysioterapeutuddannelsen. 


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaf-
talen af 17. juni 2007 enige om, at det er et mål, at deltids-
beskæftigede, der ønsker flere timer, får mulighed for det. 


Regeringen vil desuden i efteråret 2007 fremlægge initiati-
ver, der kan gøre det lettere for virksomheder og institutio-
ner at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Og der skal 
iværksættes en målrettet indsats for at ansætte personer 
med længerevarende forudgående ledighed – fx langtids-
ledige indvandrerkvinder – i job i fx ældre- og sundheds-
sektoren.


Den offentlige sektor skal også generelt være bedre til at 
fortælle om alt det positive, offentlige arbejdspladser har 
at byde på – spændende opgaver, muligheder for udvikling 
og et arbejde med mennesker og samfund.


I dag mener mange unge, at den private sektor bedre kan 
opfylde deres ønsker til et fremtidigt job end den offentlige 
sektor. Men når man spørger de unge om det konkrete ind-
hold af jobbet, er det næsten 40 pct., der foretrækker at 
arbejde med opgaver, der typisk varetages i den offentlige 
sektor.
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Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i tre-
partsaftalen af 17. juni 2007 enige om at iværksæt-
te oplysningskampagner, der skal fremme rekrutte-
ringen til den offentlige sektor. Systematisk identifikation af behovet for uddannet


arbejdskraft i den offentlige sektor


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaftalen 


af 17. juni 2007 enige om, at der skal foretages en mere syste-


matisk identifikation af behovet for uddannet arbejdskraft i 


den offentlige sektor og en mere systematisk planlægning af 


udbuddet af uddannelsespladser.


Årlig status for rekrutteringssituationen


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaftalen 


af 17. juni 2007 enige om behovet for at følge udviklingen i re-


krutteringsproblemerne til den offentlige sektor. Regeringen, 


KL, Danske Regioner, LO og AC vil i 2008 og herefter årligt 


drøfte status for rekrutteringssituationen i den offentlige sek-


tor. Aftaleparterne nedsætter en teknikergruppe til forbere-


delse af statusmøderne. 


Mål om frit optag og praktikplads til alle elever på 


uddannelserne til social- og sundhedshjælper og 


–assistent


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaftalen 


af 17. juni 2007 enige om, at det er et mål, at der skal være frit 


optag og praktikplads til alle elever på uddannelserne til social- 


og sundhedshjælper og -assistent. For at komme nærmere det-


te mål øges den årlige dimensionering for perioden 2008-2015 


med 1.100 elever. Det skønnes at indebære merudgifter på i alt 


ca. 1! mia.kr. i 2008-2015. Der gøres status i 2009.


Større dimensionering af den pædagogiske grunduddan-


nelse


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaftalen 


af 17. juni 2007 enige om for perioden 2008-2015 at øge den 


årlige dimensionering af den pædagogiske grunduddannelse 


med 1.000 elever. Det skønnes at indebære merudgifter på i 


alt ca. 1" mia.kr. i 2008-2015.


Flere skal gennemføre de grundlæggende social- og 


sundhedsuddannelser og pædagoguddannelsen


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaftalen 


af 17. juni 2007 enige om behovet for at styrke uddannelsesin-


stitutionernes indsats for at øge optaget og reducere frafal-


det, herunder at styrke praktikvejledningen, på de grundlæg-


gende social- og sundhedsuddannelser samt pædagogud-


dannelsen. Der afsættes en pulje på i alt 50 mio.kr. i 2008-


2011 med henblik herpå. Regeringen, KL, Danske Regioner, LO 


og AC er enige om at undersøge mulighederne for at etablere 


BEDRE MULIGHEDER FOR AT REKRUTTERE TIL DE BORGERNÆRE SERVICEOMRÅDER – INITIATIVER
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en ny merit-sygeplejerskeuddannelse med tilskuds- og godt-


gørelsesmuligheder under åben uddannelse, hvor fx social- og 


sundhedsassistenter kan videreuddanne sig til sygeplejerske.


Praktikperioder på pædagoguddannelsen skal finansie-


res af SU 


Regeringen vil i overensstemmelse med trepartsaftalen af  


1. juli 2007 med KL, Danske Regioner og FTF søge tilslutning  


til, at de lønnede praktikperioder i pædagoguddannelsen fra 


og med 1. august 2009 overgår til at være SU-finansieret. Stu-


derende, der optages 1. august 2009 eller senere, vil således 


være omfattet af den nye ordning. Praktikken skal fortsat 


være organiseret, således at den studerende varetager ar-


bejdsfunktioner, der har relation til de fastlagte uddannelses-


mål. Der skal endvidere være et styrket samspil mellem stu-


dieelementer og praksis, så de færdiguddannede tilegner sig 


kompetencer, der danner et godt fagligt grundlag for en umid-


delbar overgang til erhvervsmæssig beskæftigelse. Der af-


sættes en økonomisk ramme på i alt 200 mio.kr. i 2008-2011 


med henblik på at muliggøre ansættelse af medarbejdere til 


erstatning i praktikperioder. Finansiering i årene herefter fast-


lægges i henhold til DUT-princippet. Der nedsættes et udvalg 


med relevante parter med henblik på at fastlægge de nær-


mere kriterier for omlægningen af praktikken i pædagogud-


dannelsen. Udvalgsarbejdet skal færdiggøres inden udgangen 


af 2007.


Styrkelse af lærernes grunduddannelse


Regeringen, KL, Danske Regioner og FTF er i trepartsaftalen af 


1. juli 2007 enige om at styrke lærernes grunduddannelse. Der 


afsættes en pulje på i alt 100 mio.kr. i 2008-2011. Midlerne til-


deles institutionerne til styrkelse af rekrutteringen, styrket


indsats mod frafald, styrkelse af institutionernes vejlednings-


indsats og øget bachelorvejledning. En del af midlerne skal 


endvidere anvendes til at lette de nyuddannedes overgang til 


beskæftigelse i grundskolen.


Flere sygeplejersker


Regeringen, KL, Danske Regioner og FTF er i trepartsaftalen af 


1. juli 2007 enige om at øge tilgangen af sygeplejersker. Der 


afsættes i alt 15 mio.kr. i 2008-2011 med henblik på at under-


støtte initiativer til at reducere frafaldet på sygeplejerskeud-


dannelsen. Det skal bl.a. ske gennem en styrkelse af sammen-


hængen mellem teori og praktik. Initiativerne skal supplere 


den stigning i dimensionering og optag på i alt 272 på syge-


plejerskeuddannelsen og i alt 50 på radiografuddannelsen, 


som aftalt fra 2007. Mulighederne for i de kommende år yder-


ligere at øge optaget og reducere frafaldet på sygeplejerske-


uddannelsen drøftes mellem parterne.


Styrket praktikvejledning


Regeringen, KL, Danske Regioner og FTF er i trepartsaftalen af 


1. juli 2007 enige om at styrke praktikvejledningen med hen-


blik på at reducere frafaldet på især sygeplejerskeuddannel-


sen, læreruddannelsen og de mellemlange videregående 


sundhedsfaglige uddannelser. Der afsættes en pulje på i alt 


35 mio.kr. i 2008-2011 til uddannelse af flere praktikvejledere.


Øget optag på de mellemlange videregående 


uddannelser


Regeringen, KL, Danske Regioner og FTF er i trepartsaftalen af 


1. juli 2007 enige om at øge optaget på de mellemlange vide-


regående uddannelser, herunder socialrådgiveruddannelsen, 


bioanalytikeruddannelsen og fysioterapeutuddannelsen. Der 


afsættes en økonomisk ramme på i alt 100 mio.kr. i 2008-2011 


hertil. Den konkrete indsats på de forskellige uddannelser 


drøftes med aftaleparterne.
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Bedre adgang for deltidsansatte til at arbejde flere timer


Med baggrund i den forventede mangel på arbejdskraft øn-


sker regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC i trepartsafta-


len af 17. juni 2007, at flere deltidsansatte får mulighed for at 


arbejde mere. Det vil lette løsningen af de offentlige velfærds-


opgaver. Derfor har regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC 


som fælles mål, at de deltidsansatte, der ønsker det, får mu-


lighed for at arbejde på fuld tid eller i flere timer. Regeringen, 


KL og Danske Regioner forpligter sig til at arbejde for, at målet 


realiseres. Tjenestestedet skal have pligt til at tilbyde ledige 


timer til deltidsansatte medarbejdere, som ønsker en perma-


nent forøgelse af arbejdstiden, og som opfylder sagligt be-


grundede krav til kvalifikationer og fleksibilitet vedrørende 


arbejdstid, -sted og -opgaver mv. En deltidsansat, der har søgt 


om flere timer, men får afslag på sin ansøgning, skal efter an-


modning have en skriftlig begrundelse. Regeringen, KL, Dan-


ske Regioner, LO og AC er endvidere enige om, at der er behov 


for udarbejdelse af konkrete forslag til, hvordan denne forplig-


tigelse praktisk kan tilrettelægges, herunder spørgsmålet om 


håndtering af evt. uenighed. Derfor igangsættes et arbejde 


mellem denne aftales parter på hvert af de offentlige over-


enskomstområder, der skal lede frem til konkrete forslag til 


løsninger. Arbejdet skal være afsluttet før 1. oktober 2007 


med henblik på, at initiativer kan iværksættes fra 1. januar 


2008. Hvis der ikke opnås enighed om konkrete forslag, drøf-


tes dette mellem parterne bag aftalen.


Handlingsplan for international rekruttering


Regeringen vil udarbejde en handlingsplan for at gøre det enk-


lere for den enkelte arbejdsplads at skaffe ekstra hænder fra


udlandet bl.a. ved at nedbryde barrierer for international re-


kruttering. Handlingsplanen, der offentliggøres i efteråret 


2007, vil bl.a. tage afsæt i en række forslag, som arbejdsmar-


kedets parter er fremkommet med på temamøder i juni 2007 


om international rekruttering.


Styrket indsats for personer med længerevarende forud-


gående ledighed 


I medfør af trepartsaftalen af 17. juni 2007 mellem regeringen, 


KL, Danske Regioner, LO og AC afsættes en pulje på i alt 200 


mio. kr. til en målrettet indsats for ansættelse af personer 


med længerevarende forudgående ledighed – fx langtidsle-


dige indvandrerkvinder – i fx job i ældre- og sundhedssekto-


ren. Den nærmere tilrettelæggelse af ordningen drøftes mel-


lem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC. 


Oplysningskampagner skal fremme rekruttering


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaftalen 


af 17. juni 2007 enige om i fællesskab at gennemføre oplys-


ningskampagner, der skal fremme rekrutteringen til den offent-


lige sektor. Kampagnerne skal gennemføres i 2008 og 2009 og 


bl.a. rette sig mod elever og studerende på uddannelsesinstitu-


tioner.







Horsens Kommune har siden 2000 gennemført en 


bred vifte af initiativer på specielt skoleområdet for 


at fastholde og tiltrække seniorlærere, bl.a.:


inspiration, sætte teori på erfaringerne og skabe 


nyt engagement 


-


ler), hvor sigtet er udvikling og fremtidige lære-


planer – og ikke hvad den enkelte lærer kan nå, 


inden han/hun stopper


skole om at undgå, at der opstår to lærerværel-


ser (for de unge og de gamle) 


-


ring af mentorordninger, selvstyrende teams og 


projektgrupper på tværs af alder


lærere, som på grund af fx sygdom var på vej ud 


af arbejdsmarkedet.


Initiativerne har omfattet alle 14 folkeskoler og ca. 


650 folkeskolelærere i kommunen. Initiativerne har 


betydet, at antallet af lærere over 60 år er steget til 


over det dobbelte i løbet af seks år – fra 30 lærere i 


2000 til 62 lærere i 2006.


Horsens Kommune vandt i 2006 Seniorpraksis Prisen 


for offentlige virksomheder.


En seniorindsats batter 
– gode erfaringer fra Horsens kommune 


VII.2. En styrket seniorindsats og større mangfoldighed 
blandt medarbejderne i den borgernære service 


De offentlige arbejdspladser skal være attraktive – også for
seniorer, for mænd og for danskere med en anden etnisk
baggrund. 


I forhold til andre lande bliver mange ældre medarbejdere
på arbejdsmarkedet i Danmark, og de offentligt ansatte se-
niorer er generelt motiverede og tilfredse. Alligevel regner
næsten halvdelen af de ansatte mellem 50 og 60 år i kom-
muner og regioner med at trække sig tilbage fra arbejds-
markedet, når de fylder 60 år. Og på flere serviceområder er
mændene i klart undertal, fx er kun 4 pct. af alle nyuddan-
nede social- og sundhedshjælpere og social- og sundheds-
assistenter mænd. Den offentlige sektor skal også blive
bedre til at tiltrække danskere med anden etnisk baggrund.


Der er i 2005 indgået rammeaftaler om seniorordninger i
kommuner og regioner og i staten. Rammeaftalerne inde-
holder bl.a. mulighed for at aftale nedsat tid med op til fuld 
pensionsbetaling.
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Regeringen har i trepartsaftalerne med henholdvis KL, 
Danske Regioner, LO og AC samt FTF aftalt, at regeringen 
vil afsætte to puljer på samlet 900 mio. kr. i 2008-2011 til 
at fremme forsøg med nye seniorpolitiske initiativer, der 
kan bidrage til at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet.


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er desuden i 
trepartsaftalen af 17. juni 2007 enige om, at ældre medar-
bejdere i forbindelse med medarbejderudviklingssamta-
len skal have mulighed for at få drøftet og afklaret ønsker 
og forventninger til deres arbejdsliv både på kort og læn-
gere sigt. Arbejdspladsens indsats for at fastholde senio-
rerne skal klart fremgå af personalepolitikken. 


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaf-
talen også enige om, at der i alle kommuner og regioner 
skal opstilles måltal for andelen af medarbejdere med an-
den etnisk baggrund, ligesom staten gør det i dag. Des-
uden skal ungdomsuddannelsesvejledningen og de nye 
jobcentre fortsætte arbejdet med at nedbryde kønsmæs-
sige barrierer i uddannelses- og jobvalget, så flere mænd 
får mulighed for at blive ansat i den offentlige sektor.
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Nye virkemidler i seniorpolitikken


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC samt FTF er i trepartsaf-


talerne af henholdsvis 17. juni 2007 og 1. juli 2007 enige om beho-


vet for effektivt at fremme, at flere seniorer bliver længere på ar-


bejdsmarkedet. Der afsættes en pulje på i alt 600 mio.kr. i 2008- 


2011 til LO og AC-området, der fordeles efter antallet af medarbej - 


dere på LO- og AC-området. Der afsættes endvidere en pulje på i alt 


300 mio.kr. til FTF-området i stat, regioner og kommuner i 2008-


2011. Puljerne skal fremme seniorpolitiske initiativer, der kan bidra-


ge til at fastholde seniorer i job, herunder til oprettelse af stillinger 


til seniorer. Den konkrete anvendelse af midlerne aftales ved af-


tale- og overenskomstforhandlingerne i 2008. Puljernes virkning på 


reguleringsordningen neutraliseres.


Tilbud om særlige medarbejderudviklingssamtaler til ældre 


medarbejdere


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaftalen af 


17. juni 2007 enige om, at ældre medarbejdere i forbindelse med 


medarbejderudviklingssamtalen skal have tilbud om en seniorsam-


tale, der har fokus på fastholdelse og medarbejdernes ønsker og 


forventninger til deres arbejdsliv både på kort og længere sigt.


Indsatsen for at fastholde seniorer skal fremgå af personale-


politikken


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaftalen af 


17. juni 2007 enige om at fremme ældre medarbejderes muligheder 


for at blive længere tid på arbejdsmarkedet. Derfor skal arbejds-


pladsens indsats for at fastholde seniorerne klart fremgå af perso-


nalepolitikken. Personalepolitikken skal være skriftlig, og det skal 


fremgå, hvilke instrumenter der anvendes til at udvikle og fasthol-


de seniorer.


Bedre kønsmæssig balance inden for de offentlige 


velfærdsområder


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaftalen af  


17. juni 2007 enige om behovet for at tilstræbe en hensigtsmæssig 


kønsmæssig balance inden for de offentlige velfærdsområder. Re-


geringen og parterne vil derfor opfordre ungdommens uddannel-


sesvejledning, studievalgcentrene samt de nye jobcentre til at 


søge at nedbryde kønsmæssige barrierer, der findes i uddannelses- 


og jobvalg. Vejlederne og jobkonsulenterne skal i vejledningen af 


den enkelte arbejde for at nedbryde kønsmæssige barrierer, der 


kan være i valg af uddannelse eller valg af job. Regeringen vil endvi-


dere i 2008 gennemføre en kampagne, der skal gøre mænd mere 


opmærksomme på jobmulighederne inden for de offentlige vel-


færdsområder.


Måltal for andel af medarbejdere med anden etnisk baggrund


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaftalen af 


17. juni 2007 enige om, at der – ligesom i staten i dag – skal opstil-


les måltal i alle kommuner og regioner for andel af medarbejdere 


med anden etnisk baggrund. Målet er, at ikke-vestlige indvandreres 


og efterkommeres andel af den enkelte kommunes og regions an-


satte i videst muligt omfang kommer til at afspejle den regionale 


arbejdsstyrke- og jobsammensætning.


STYRKET SENIORPOLITIK OG STØRRE MANGFOLDIGHED BLANDT MEDARBEJDERNE I DEN BORGERNÆRE SERVICE – INITIATIVER   







139







Der skal være gode økonomiske og fysiske rammer for en 
offentlig service af høj kvalitet.


I de kommende år bliver det ikke muligt at ansætte man-
ge flere medarbejdere i det offentlige. Arbejdsstyrken vil 
være stort set konstant. Og samtidig er der stigende for-
ventninger til kvaliteten i den offentlige velfærdsservice.


Kvalitetsreformen handler om med nytænkning og kreati-
vitet at forene de to grundvilkår: På den ene side borger-
nes stigende forventninger til velfærdssamfundet. På den 
anden side en virkelighed, hvor vi ikke bare kan ansætte 
mange flere sygeplejersker, læger, pædagoger og hjem-
mehjælpere. 


Derfor er der behov for målrettede investeringer i fremti-
dens velfærd. Investeringer, som skal gøre det muligt at  
levere bedre service med færre hænder. Ikke ved at de  
ansatte løber hurtigere. Men ved at investere i ny tekno-
logi, nye arbejdsformer, vedligeholdelse og bedre fysiske 
rammer. Det vil give hele den offentlige velfærdsservice 
et kvalitetsløft og sikre en moderne offentlig sektor til 
gavn for borgerne.


Siden 2001 er der tilført 37 mia. kr. til bedre offentlig ser-
vice. Det er især sygehusene, ældreområdet, skolerne og 
det sociale område, der har fået et løft. Med globalise-


ringsaftalen, trepartsaftalen om voksen- og efteruddan-
nelse, trepartsaftalen af 17. juni 2007 mellem regeringen, 
KL, Danske Regioner, LO og AC og trepartsaftalen af 1. juli 
2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF vil 
der desuden blive investeret massivt i uddannelse og 
forskning, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø og bedre le-
delse.


Regeringen vil sætte yderligere midler af til velfærdsser-
vice af høj kvalitet i de kommende år – inden for en øko-
nomisk ansvarlig ramme. Der afsættes en særlig ramme 
på i alt 10 mia. kr. i 2008-2011 til kvalitetsreformens initia-
tiver. Rammen omfatter også de forslag, der er enighed 
om i trepartsaftalerne.


140 VIII. Investeringer i fremtidens velfærd


REGERINGENS MÅL FOR INVESTERINGER I FREMTI-


DENS VELFÆRD


 


skal være moderne og tidssvarende 


 


aflaste medarbejderne og give mere tid til omsorg
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2015-planen sikrer, at den økonomiske politik er holdbar, dvs. at løftet 


i serviceudgifter og investeringer kan fastholdes, uden at skatterne 


skal sættes op i fremtiden. Planen giver plads til en vækst i det reale 


offentlige forbrug på 7! mia. kr. i 2008, 4! mia. kr. om året i 2009-


2012 og 3! mia. kr. om året i 2013-2015. I alt en vækst på 37 mia. kr. 


fra 2007 til 2015.


Udgifterne til offentlig service vil dermed vokse godt og vel på linje 


med resten af økonomien fra 2005 til 2015. I 2015 kan udgifterne ud-


gøre op til 26! pct. af BNP. Det er det højeste niveau siden starten af 


1980’erne.    


Samtidig planlægges der med overskud eller balance på de offentlige 


finanser i hele perioden.


Initiativerne i kvalitetsreformen, herunder trepartsaftalerne, finansieres 


inden for rammen i 2015-planen. Tilsvarende vil globaliseringsaftalen 


som forudsat kunne rummes inden for rammen frem til og med 2012.


De ekstra penge til kvalitetsfonden findes også inden for rammerne 


af 2015-planen. Regeringen vil sikre, at den konkrete udmøntning af 


midler fra kvalitetsfonden afpasses med  konjunktursituationen.


I 2015-planen er det lagt til grund, at der gennemføres initiativer, som 


kan hæve beskæftigelsen med 20.000 personer. Det vil også gøre det 


lettere at rekruttere til den offentlige sektor, jf. afsnit VII.


Læs mere i Mod nye mål – Danmark 2015 på www.fm.dk


Udgifterne til offentligt forbrug vokser lidt hurtigere end resten 


af økonomien


Figuren viser, hvor meget det offentlige forbrug udgør af samfundsøkono-
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Fortsat overskud eller balance på det offentlige budget 


Figuren viser den offentlige budgetsaldo i forhold til den samlede sam-


fundsøkonomi
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Fortsat vækst i det offentlige forbrug


Figuren viser udviklingen i det reale offentlige forbrug i perioderne 2001-


2007 og 2001-2015. Fra 2007-2015 planlægges der med en real udgifts-


vækst på 37 mia. kr.
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REGERINGENS INVESTERINGER I BEDRE VELFÆRD ER ØKONOMISK HOLDBARE
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Regeringen vil derudover etablere en kvalitetsfond på i alt 
50 mia. kr., som kan udmøntes frem mod 2018. Fonden 
skal medfinansiere massive investeringer i bl.a. sygehuse, 
renovering og nybyggeri af ældreboliger, skoler, daginsti-
tutioner, nye arbejdsformer og ny teknologi, som kan afla-
ste medarbejderne og give mere tid til omsorg.


Kommuner og regioner skal selv bidrage med egenfinan-
siering for at få del i midlerne bl.a. ved at sælge frigjorte 
bygninger og arealer og ved at benytte investeringerne til 
at fremme bedre arbejdsgange mv. 


For det første skal der foretages investeringer i et moder-
ne sundhedsvæsen. Regeringen og Danske Regioner er 
enige om, at der skal gennemføres betydelige investerin-
ger i den fremtidige sygehusstruktur, der kan fremme pro-
duktiviteten og sikre patienterne behandling af høj kvali-
tet. Med kvalitetsfonden bidrager regeringen med i alt 25 
mia.kr. over 10 år.


For det andet vil regeringen sammen med kommunerne 
investere i moderne fysiske rammer for plejehjem, skoler, 
daginstitutioner mv. Målet er et meget mærkbart løft i 
bygningsstandarder mv.


For det tredje vil regeringen medfinansiere udvikling og 
udbredelse af nye arbejdsformer og teknologier, der giver 
bedre kvalitet og mere tid til borgerrettet service. Fx kan 
it-systemer frigøre tid fra administration til omsorg og 
give medarbejderne et bedre overblik over den enkelte 
borgers behov. 


Kvalitetsfondens investeringer skal udmøntes over 10 år 
– fra 2009 til 2018. I lyset af den lange tidshorisont vil re-
geringen reservere en del af fondens midler til løbende 
prioritering af nye behov i perioden, herunder på andre 
områder. 


Den samlede investeringsplan vil forbedre kvaliteten for 
brugerne og arbejdsmiljøet for medarbejderne.


Med meget mærkbare investeringer i en moderne offent-
lig sektor og en ansvarlig vækst i det offentlige forbrug 
vil regeringen sikre en offentlig service af høj kvalitet, 
også i fremtiden.
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Kvalitetsfond: 50 mia.kr. til investeringer i bedre kvalitet Mia.kr. 2009-2018


1.  Sundhedsvæsen: Samling af højt specialiserede behandlinger og modtagelse af akutte patienter, enestuer på 


sygehuse mv.


25


2.  Bedre fysiske rammer på plejehjem, skoler, daginstitutioner mv.  


Udvikling og udbredelse af nye arbejdsformer og ny teknologi, der giver bedre kvalitet og mere tid til omsorg 


Udisponeret reserve 25


Investeringer i alt 50
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STRATEGI FOR INVESTERINGER I FREMTIDENS VELFÆRD


1.  Moderne og bæredygtige sygehuse


2.  Tidssvarende indretning af offentlige institutioner


3.    Investeringer i nye arbejdsformer og ny teknologi skal  


aflaste medarbejderne og give mere tid til omsorg
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Tidssvarende bygninger og faciliteter i sygehussektoren 
er afgørende for høj kvalitet i behandlingen af patienter-
ne, for at medarbejderne kan bruge deres kompetencer 
bedst muligt og for at apparatur mv. kan anvendes mere 
effektivt. 


I dag er der et betydeligt behov for at investere på syge-
husområdet for at udvikle en ny, fremtidssikret sygehus-
struktur.  


Behandlinger og akutte beredskaber er fordelt på for 
mange sygehuse. Det kan forringe kvaliteten i behandlin-
gen, hvis personalet ikke udfører de enkelte behandlinger 
ofte nok til at opbygge den nødvendige rutine. Det vari-
erer også meget, hvor effektivt apparaturet – fx scannere 
og strålekanoner – bliver anvendt. 


Kvaliteten i sygehusvæsenet hænger bl.a. sammen med 
de fysiske rammer. 


Landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelser dokumen-
terer en sammenhæng mellem fysiske rammer og patienter-
nes samlede indtryk af indlæggelsen. Og gode fysiske ram-
mer kan have en positiv sammenhæng med arbejdsmiljø, 
medarbejdertilfredshed og rekrutteringsmuligheder. 


I målsætningerne for fremtidens sygehusvæsen skal de  
fysiske rammer samtidig understøtte optimale patient-
forløb i stærke og specialiserede faglige enheder, hvor 
knappe personalemæssige ressourcer udnyttes bedst 
muligt. 


I forlængelse af de principper for de fremtidige beslutnin-
ger om investeringer i en ny sygehusstruktur, som er fast-
lagt i aftalen om regionernes økonomi for 2008, vil rege-
ringen med kvalitetsfonden afsætte i alt 25 mia. kr. over 
10 år bl.a. til at medfinansiere nybyggeri og investeringer i 
et stærkt sundhedsvæsen.
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PRINCIPPER FOR INVESTERINGER I FREMTIDENS SYGEHUSSTRUKTUR


Kvaliteten i sygehusvæsenet hænger også sammen med de 


fysiske rammer. Ambitiøse investeringer i sygehusenes indret-


ning skal derfor imødekomme fremtidens krav og understøtte 


opfyldelsen af målsætningerne for sygehusvæsenet, som er 


aftalt mellem regeringen og Danske Regioner.


I økonomiaftalen for 2008 mellem regeringen og Danske Re-


gioner er der fastlagt principper for investeringer i fremtidens 


sygehusstruktur under følgende hovedoverskrifter: 


Samlingen af højt specialiserede behandlinger og akutte be-


redskaber på færre sygehuse er den overordnede forudsæt-


ning for de fremtidige ændringer i sygehusstrukturen. Princip-


perne skal sikre, at de fremtidige investeringer i sygehus-


væsenet er bæredygtige og øger kvaliteten i sygehusvæse-


net. Og sikre, at de fysiske rammer i sygehusvæsenet bliver 


tidssvarende og kan understøtte mere sammenhængende pa-


tientforløb og en bedre anvendelse af de personalemæssige 


ressourcer i sygehusvæsenet.


Læs mere i økonomiaftalen med Danske Regioner for 2008  


på www.fm.dk


VIII.1. Moderne og bæredygtige sygehuse
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Pengene fra kvalitetsfonden bygger oven på de midler, 
som regionerne selv kan bidrage med, fordi:


eksisterende bygninger og grunde kan sælges  
moderne sygehuse gør arbejdsgangene lettere og frigør  
personalets tid  
en del af regionernes normale anlægsbudgetter kan fo-
kuseres på investeringer i en ny sygehusstruktur.


Der skal ske en styrket planlægning, så sygehusene bliver 
tilstrækkeligt bæredygtige til at udføre de enkelte specia-
liserede behandlinger. Regionerne skal som aftalt samle 
det akutte beredskab på færre enheder, så mennesker, 
der akut skal indlægges på et sygehus med en alvorlig 
sygdom, hurtigt kan komme i specialiseret behandling.


Nybyggerier kan indrettes fleksibelt så logistik mv. løben-
de kan tilpasses behovene – nu og i fremtiden. Regerin-
gen ønsker, at i takt med, at sygehusene bliver udbygget 
og renoveret, skal alle indlagte patienter, som det er rele-
vant for, have enestuer, hvis de ønsker det, jf. afsnit VIII.2.


En ny sygehusstruktur vil give væsentlige fordele for be-
handlingskvaliteten for patienterne. Men uanset god 
planlægning vil nogle få længere til det nærmeste syge-
hus. 


Regeringen vil derfor forbedre det akutte beredskab, så 
hjælpen under normale omstændigheder kan være frem-
me inden for 15 minutter fra alarmcentralen modtager et 
opkald om assistance via 112. Regeringen vil også vurdere 
om sundhedsbetjeningen i lokalområderne kan forbedres, 
fx ved at samle flere praktiserende læger i lokale sund-
hedscentre eller lignende, jf. afsnit I.6.


Regeringen og Danske Regioner vil nedsætte et ekspert-
panel med internationalt anerkendte eksperter med stor 
indsigt på sygehusområdet for at sikre et grundigt beslut-
ningsgrundlag for de fremadrettede strukturændringer 
og medfølgende investeringer. Ekspertpanelet skal vur-
dere de konkrete større strukturelle anlægsprojekter i 
forhold til de principper for investeringer i fremtidens sy-
gehusstruktur som regeringen og Danske Regioner er eni-
ge om.


Behovet for investeringer i nyt apparatur skal koordineres 
på tværs af sygehuse og regioner, og investeringsbeslut-
ningerne skal træffes på et fuldt oplyst grundlag. Og der 
skal udarbejdes en ny strategi for øget anvendelse af te-
lemedicin. Det kan være med til at sikre, at personalets 
knappe og kostbare ekspertise udnyttes bedre.
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Højere kvalitet i sygehusvæsenet ved samling af højt specia-


liserede behandlinger 


I overensstemmelse med den politiske aftale om de overordnede 


principper for specialeplanlægningen fra foråret 2006 og aftalen om 


regionernes økonomi for 2008 skal højt specialiserede behandlinger 


samles på færre enheder for at sikre, at sygehuse og læger har den 


rutine og ekspertise, der er nødvendig for at give den bedst mulige 


behandling. Regeringen har med Danske Regioner aftalt en proces 


for det videre forløb om den fremtidige udvikling af sygehusstruktu-


ren.


Højere kvalitet i modtagelsen af akutte patienter 


Kvaliteten i den akutte modtagelse af patienterne skal forbedres 


ved at samle modtagelsen på færre enheder. I forbindelse med drøf-


telserne med regionerne af det fremtidige sygehusvæsen vil bl.a. 


indgå en plan for samling af akutberedskabet, herunder behovet for 


investeringer i lægeambulancer og lægehelikoptere mv., som hurtigt 


kan give patienter i yderområder en diagnose og indledende behand-


ling og bringe dem til behandling på sygehus.


Ekspertpanel om fremadrettede strukturændringer i syge-


hussektoren


I overensstemmelse med økonomiaftalen for 2008 med Danske  


Regioner er regeringen og Danske Regioner enige om at nedsætte  


et ekspertpanel med internationalt anerkendte eksperter med stor 


indsigt på sygehusområdet i forhold til sygehusdrift, logistik, større 


sygehusbyggerier, faglig bæredygtighed mv. Ekspertpanelet skal 


vurdere de konkrete større strukturelle anlægsprojekter i forhold til 


de principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur som re-


geringen og Danske Regioner er enige om. Ekspertpanelet afgiver 


indstilling til regeringen om, hvorvidt de enkelte projekter opfylder 


målsætningerne og principperne med henblik på gennem en løbende 


drøftelse med Danske Regioner at tage stilling til udmøntning og fi-


nansiering af de prioriterede projekter, der vedrører fremtidens syge-


husstruktur. 


Bedre anvendelse af sygehusapparatur


Apparatur og teknisk udstyr skal anvendes, så patienterne får den 


bedst mulige behandling. Regeringen vil senest i foråret 2008 i sam-


arbejde med regionerne have gennemført en kortlægning af regio-


nernes investeringer i apparatur mv. Derved vil der foreligge et solidt 


beslutningsgrundlag for fremtidige investeringer. Kortlægningen skal 


bl.a. give et overblik over det nuværende apparatur, sammenligne 


priser på investeringer og måle og sammenligne anvendelsen af eksi-


sterende apparatur. 


Øget anvendelse af telemedicin


Regeringen vil i efteråret 2007 i samarbejde med Danske Regioner og 


KL nedsætte en arbejdsgruppe, der får til opgave at udarbejde et 


konsolideret beslutningsgrundlag vedr. ikt/telemedicin. Det forven-


tes, at strategien vil foreligge i foråret 2008 med henblik på igang-


sættelse af initiativer i 2008/2009. 


MODERNE OG BÆREDYGTIGE SYGEHUSE – INITIATIVER
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Bygning og indretning af daginstitutioner, plejehjem og 
sygehuse skal være tidssvarende. De fysiske rammer har 
stor betydning for kvaliteten af de offentlige serviceydel-
ser, brugernes oplevelse af servicen og de offentligt an-
sattes arbejdsvilkår.


Mange offentlige institutioner er bygget og indrettet på 
et tidspunkt, hvor brugernes forventninger og de ansat-
tes arbejdsgange var anderledes, end de er i dag. Fx tilsi-
ger nye pædagogiske principper helt anderledes fysiske 
rammer for folkeskolen, end da skolerne blev bygget. 


I sundhedsvæsenet giver dårlig indretning og vedligehol-
delse flere patientskader, infektioner, genindlæggelser og 
et dårligere arbejdsmiljø. Uhensigtsmæssig indretning i 
forhold til moderne arbejdsgange medfører også et unød-
vendigt ressourceforbrug, manglende sammenhæng og 
forsinkelser i diagnostik og behandling. 


I skoler og daginstitutioner er et sundt indeklima vigtigt 
for børns indlæringsevne og trivsel. Og i ældreboliger er 
tidssvarende forhold en forudsætning for, at den enkelte 
kan opretholde en tilværelse med respekt for egne øn-
sker og retten til et privatliv.


Regeringen vil derfor ud over de 25 mia. kr., der er øre-
mærket til sundhedsområdet, også via kvalitetsfonden 
investere i at skabe mere tids- og funktionssvarende fysi-
ske rammer for offentlige institutioner på ældre-, børne- 
og skoleområdet mv. Målet er et betydeligt løft i byg-
ningsstandard mv. frem til 2018.


 


Børn skal have bedre fysiske rammer i nye og renoverede 
daginstitutioner, både ude og inde. I forbindelse med ud-
arbejdelse af det nye bygningsreglement skal det sikres, 
at pladsen i dagsinstitutioner understøtter børns trivsel 
og fysiske udfoldelse. Og i takt med at sygehusene bliver 
udbygget og renoveret skal alle indlagte patienter, som 
det er relevant for, have enestue, hvis de ønsker det, jf. 
afsnit VIII.1.


VIII.2. Tidssvarende indretning af offentlige institutioner
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BETYDNINGEN AF FYSISKE RAMMER I SYGEHUSVÆSENET


En amerikansk analyse af betydningen af fysiske rammer i 


sundhedssektoren viser, at de fysiske rammer har betydning 


for både patienternes tilfredshed og den organisatoriske og 


faglige kvalitet. Undersøgelsen viser bl.a., at:


indretningen af sygehusene tager højde for de ansattes 


arbejdsmønstre. Fx bruger sygeplejerskerne en stor del 


af deres arbejdsdag på at gå. En indretning af sygehu-


set, der tager højde for det, vil kunne give mere tid til 


patientkontakt


på enestue. Bl.a. bliver risikoen for hospitalserhvervede 


infektioner mindre. Det er muligt at mindske støjgener, 


så patienterne bedre kan hvile og sove og derved hurti-


gere komme til kræfter igen.


Kilde: Roger Ulrich, Xiaobo Quan, Center for Health Systems and 


Design, College of Architecture, Texas A&M University, Craig Zim-


ring, Anjali Joseph, Ruchi Choudhary, College of Architecture, Ge-


orgia Institute of Technology, 2004: The Role of Physical Environ-


ment in the Hospital of the 21st Century: A Once-in-a-Lifetime 


Opportunity.
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Gode fysiske rammer giver trivsel


En børnehave er ikke bare en børnehave. Det ved de i Tversted i Hjørring Kom-
mune, hvor man i 2005 fik udskiftet den gamle lærerbolig og tilhørende pavil-
lon, der fungerede som daginstitution for byens børn. Ind kom i stedet et arki-
tekttegnet børnehus skabt i fællesskab mellem ledelse, personale, forældre, 
kommunen og arkitekten.


”I det nye hus fik de pædagogiske retningslinjer og børnenes trivsel forrang for 
det arkitektoniske. Man kan ofte opleve det modsatte, men vi fik opbakning 
til, at det hele vejen igennem skulle bygges på børnenes præmisser og i alle 
leder og kanter være understøttende for pædagogikken”, fortæller Karen 
Chris tensen, leder af Tversted Børnehave.


I det nye børnehus findes også en atriumgård – et uderum indendørs. Her kan 
børnene blandt andet se på gennemsigtige nedløbsrør, når det regner. Des-
uden rummer huset et stort atelier med nordøst-vendt malerlys. Begge rum er 
eksempler på, hvordan byggeriet er optimeret for at styrke børnenes nysger-
righed og dermed selve læringsprocessen. 


Læs mere om Tversted Børnehave i del 2, side 180-181.
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En arkitektkonkurrence skal give bud på fremtidens institu-
tionsbyggeri og fremme funktionelle daginstitutioner, pleje-
boliger og lægehuse mv. Forslagene skal understøtte en ef-
fektiv tilrettelæggelse af arbejdet og en god udnyttelse af 
materialer og andre ressourcer.


Desuden er det sund økonomi at vedligeholde i tide. En 
mere effektiv ejendomsadministration skal sikre løbende 
vedligeholdelse og en bedre totaløkonomi i de offentlige 
bygninger.


TIDSSVARENDE INDRETNING AF OFFENTLIGE INSTITUTIONER – INITIATIVER


Bedre fysiske rammer


Der skal investeres i mere tids- og funktionssvarende fysiske 


rammer for offentlige institutioner på ældre-, børne-, sund-


heds- og skoleområdet. I forbindelse med udarbejdelse af det 


nye bygningsreglement skal det sikres, at pladsen i dagsinsti-


tutioner understøtter børns trivsel og fysiske udfoldelse. Og i 


takt med at sygehusene bliver udbygget og renoveret skal 


alle indlagte patienter, som det er relevant for, have enestue, 


hvis de ønsker det.


 


Arkitektkonkurrence om fremtidens institutionsbyggeri


I samarbejde med interesserede kommuner, regioner og pri-


vate aktører afholdes i 2008-2010 en arkitektkonkurrence, 


der skal give bud på fremtidens byggeri af fx daginstitutioner, 


plejeboliger, lægehuse mv. Institutionerne skal indrettes med 


udgangspunkt i brugernes behov, arbejdet på institutionen og 


god totaløkonomi fx lave udgifter til energi og vedligeholdel-


se. Erfaringerne fra arkitektkonkurrencen vil blive formidlet 


bredt.


Et nyt prioriteringsredskab skal sikre en mere effektiv 


bygningsvedligeholdelse og bedre totaløkonomi 


Regeringen vil senest i foråret 2008 invitere kommunerne til 


at deltage i arbejdet med at udvikle et redskab, der kan bru-


ges til at prioritere vedligeholdelsesop gaver og give bedre 


overblik over totaløkonomi, fx hvornår det bedst kan betale 


sig at renovere og vedligeholde eller bygge nyt.
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Ny teknologi og nye arbejdsformer kan aflaste medar-
bejderne i den borgernære service og give mere tid til 
nærvær, omsorg og pleje.


Men mulighederne i ny teknologi mv. kan udnyttes 
bedre, end det er tilfældet i dag. 


Regeringen vil derfor medfinansiere udvikling og ud-
bredelse af nye arbejdsformer og teknologier, der gi-
ver bedre kvalitet og mere tid til borgerrettet service. 
Fx kan it-systemer målrette den daglige indsats ved at 
frigøre tid fra administration til omsorg. Robottekno-
logi kan mindske arbejds belastningen og nye speciali-
serede hjælpemidler kan gøre hjælpen mere fleksibel.


VIII.3. Investeringer i nye arbejdsformer og ny teknologi skal aflaste 
medarbejderne og give mere tid til omsorg


Håndholdte computere giver tilfredse medarbejdere og brugere 
– gode erfaringer fra Københavns Kommune


Medarbejderne i hjemmeplejen i Vanløse/Husum/
Brønshøj bruger håndholdte computere til at koordi-
nere og registrere de daglige opgaver. 


I 2005 gennemførte Københavns Kommune en bruger-
tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen. De ældre 
blev spurgt om deres opfattelse af serviceniveauet. 
Hjemmeplejen i Vanløse/Husum/Brønshøj lå markant 
over gennemsnittet på områderne ’Praktisk hjælp’ og 
’Personlig pleje’.  Brugen af håndholdte computere 
spiller en stor rolle i den vurdering, mener Vivian Buse, 
leder af hjemmeplejen i Vanløse/Husum/Brønshøj.


Medarbejderne har tilkendegivet, at deres arbejde er 
blevet mere professionaliseret gennem brug af hånd-
holdte computere. Blandt andet har det været muligt 


at indføre og administrere fleksible mødetider for 
personalet.    


”Det er blevet nemmere for os at tilrettelægge vores 
egen hverdag og lægge flere besøg hos den samme 
borger samtidigt, hvis det er hensigtsmæssigt. Jeg 
fornemmer, at vi som hjemmehjælpere er blevet mere 
tilfredse med arbejdet”, siger hjemmehjælper Anne-
Mette Johansen.


Hjemmeplejen i Vanløse/Husum/Brønshøj vandt i 
2006 Københavns Kommunes Digitaliseringspris.


Læs mere om hjemmeplejen i Vanløse/Husum/Brøns-
høj i del 2, side 188-189.
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BEDRE TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET SKAL AFLASTE 


MEDARBEJDERNE OG GIVE MERE TID TIL OMSORG – INITIATIVER


Medfinansiering af udvikling og udbredelse af nye arbejdsformer og ny 


teknologi, der giver bedre kvalitet og mere tid til omsorg  


Regeringen vil i 2008 etablere en ordning, der skal medfinansiere udvikling og ud-


bredelse af nye arbejdsformer og ny teknologi, fx social it, der kan sikre, at mest 


muligt af de ansattes tid går til omsorg og service til borgerne. Desuden skal der 


ske en udbredelse af it, der fx understøtter bedre vagtplanlægning, robottekno-


logi, der mindsker arbejdsbelastningen og gør hjælpen mere fleksibel og nye spe-


cialiserede hjælpemidler. Løsningerne skal udvikles på en måde, hvor de vil kunne 


genbruges af andre myndigheder. Ordningen skal gælde for statslige, kommunale 


og regionale projekter.







DEL 2.  ARBEJDET MED KVALITETSREFORMEN
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Regeringen lancerede arbejdet med kvalitetsreformen 
den 18. august 2006. Samtidig blev der nedsat et mini-
sterudvalg, der frem til sommeren 2007 fik til opgave at 
udarbejde en samlet strategi for, hvordan kvaliteten i 
den offentlige sektor kan sikres i fremtiden. Ministerud-
valget har bestået af statsministeren (formand), øko-
nomi- og erhvervsministeren, finansministeren, inden-
rigs- og sundhedsministeren, socialministeren og 
familie- og forbrugerministeren. Andre ministre har del-
taget efter behov.


Regeringen har inddraget brede grupper i arbejdet med 
kvalitetsreformen. 


Fra efteråret 2006 til foråret 2007 holdt regeringen fem 
temamøder rundt i landet. I møderne deltog brugere,  
pårørende, medarbejdere, ledere, centrale organisati-
onsfolk, erhvervsfolk og eksperter. I forbindelse med 
tema møderne holdt ministrene morgenmøder med le-
dere, medarbejdere og brugere på de institutioner, hvor 
møderne blev holdt.


Medlemmerne af ministerudvalget har også besøgt en 
række andre institutioner og sygehuse for at mødes 
med de medarbejdere og ledere, som har den daglige 
kontakt med brugerne. Ikke mindst for at høre om de 
gode eksempler og erfaringer, som andre kan lære af.


I foråret 2007 udpegede statsministeren to personlige 
repræsentanter, som har besøgt institutioner og syge-
huse over hele landet for at indsamle gode eksem pler, 
se hvor der er barrierer og problemer og drøfte konkrete 
forslag til forbedringer.   
 
I februar 2007 nedsatte regeringen en kvalitetsgruppe. 
Kvalitetsgruppen består af 27 personer fra centrale ar-
bejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer, regionale og 
kommunale repræsentanter samt andre markante per-
soner med viden om velfærdsområdet. 


Der har parallelt været afholdt trepartsdrøftelser på vel-
færdsområdet mellem regeringen, KL, Danske Regioner, 
LO, FTF og AC. Drøftelserne førte 17. juni 2007 til en for-
pligtigende aftale mellem regeringen, KL, Danske Regio-
ner, LO og AC og 1. juli 2007 til en forpligtende aftale mel-
lem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF. Aftalerne 
skal forbedre rammerne i den offentlige sektor og frem-
me rekrutteringen.


Regeringen har også inddraget andre fora i arbejdet med 
kvalitetsreformen. Blandt andet kunne Arbejdsgruppen 
for principper for god offentlig service i forbindelse med 
temamøde V den 19. april 2007 lancere ”Ni principper for 
god offentlig service”.


Regeringen har desuden haft drøftelser med KL om prin-
cipper for god decentral styring.  


Drøftelserne blev afsluttet i forbindelse med økonomi-
aftalen for 2008, hvor regeringen og KL opnåede enig-
hed om en række principper for god central styring. Prin-
cipperne er vedlagt som bilag til økonomiaftalen for 
2008. 


På embedsmandsplan har arbejdet med regeringens  
strategi været forankret i et Sekretariat for Ministerud-
valget med deltagelse fra Statsministeriet, Økonomi- og 
Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet, Socialministeriet og Ministeriet for 
Familie- og Forbrugeranliggender. 


Læs mere om tilrettelæggelsen af arbejdet med  
kvalitetsreformen og det udarbejdede materiale på  
www.kvalitetsreform.dk


I – Proces for det samlede arbejde156
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KOMMISSORIUM


Den 24. august 2006


Kvalitetsreform – bedre service til borgerne


Regeringen vil nedsætte et ministerudvalg om kvalitet i 
den offentlige sektor, der inden sommeren 2007 skal  
offentliggøre en strategi for, hvordan kvaliteten i den  
offentlige sektor sikres i fremtiden.


Behov for en reform
Der er med kommunalreformen, politi-, domstols- og 
tinglysningsreformen samt reformen af skatteinddrivel-
sen mv. vedtaget en omfattende organisatorisk tilpas-
ning af den offentlige sektor. Der er indført frit valg og 
centrale garantier på serviceområderne.


Med velfærdsaftalen er der sikret finansiering af den  
offentlige service i mange år fremover, uden at det bli-
ver nødvendigt at sætte skatten op.


Men trods det gode udgangspunkt står den offentlige 
sektor over for en række udfordringer for at sikre kvali-
teten i den offentlige sektor i fremtiden.


Den offentlige sektor står overfor en stor rekrutterings-
mæssig udfordring. Den demografiske udvikling indebæ-


rer, at arbejdsstyrken ikke længere vil vokse. Mange af 
de ansatte i den offentlige sektor er på vej på pension. 
Nyt personale skal komme fra mindre årgange i konkur-
rence med den private sektor. 


Efterspørgslen efter velfærdsydelser vil fortsætte med 
at stige i takt med, at velstanden i samfundet stiger.


Den offentlige service skal indrettes fleksibelt, så den  
lever op til de krav, som et moderne familieliv og ar-
bejdsliv stiller i fremtiden. 


Det er ikke en løsning at sætte skatterne i vejret. Højere 
skatter mindsker tilskyndelsen til initiativ, virkelyst og  
arbejde.


Regeringen vil i de kommende år fortsat prioritere væk-
sten i det offentlige forbrug til den borgernære service. 
Velfærdsaftalen betyder, at den offentlige velfærds-
service kan forbedres med ! pct. årligt frem til 2010. 


Ministerudvalg om kvalitet i den offentlige sektor
For at sikre, at den offentlige sektor har en kultur, hvor 
der altid er fokus på at udvikle kvaliteten, hvor kunder-
nes behov og løsning af kundernes problemer er i cen-
trum for alle dele af arbejdet, vil regeringen udarbejde 
en samlet strategi for kvaliteten i den offentlige sektor.


Strategien skal i første række fokusere på kvalitet af  
den offentlige service på velfærdsområdet, dvs. ældre-, 
børne- og sundhedsområdet. 


Strategiens konkrete initiativer skal så vidt muligt kun-
ne finde anvendelse på tværs af de nævnte områder og 
vil efterfølgende kunne udbredes inden for andre of-
fentlige serviceområder som fx trafik-, skole- og social-
området.


Strategien skal fokusere på seks områder, der skal føre 
frem til konkrete politiske initiativer, som kan fremme 
kvaliteten i den offentlige service:


 tilbuddene
 


ansvar
-


dere


I papiret ”Kvalitetsreform – bedre service til borgerne”  
offentliggjort i forbindelse med regeringsseminaret den 
17.-18. august 2006, er de enkelte temaer nærmere  
beskrevet.


II – Ministerudvalget om kvalitet i den offentlige sektor158
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Strategiens konkrete initiativer skal understøttes af 
grundige analyser og alle tilgængelige fakta. Herunder 
analyser af erfaringer fra de institutioner, kommuner, 
amter/regioner og lande, der er længst fremme med at 
sætte den enkelte borger i centrum for deres tilbud og 
tilpasse disse efter den enkelte borgers ønsker og be-
hov.


Regeringen nedsætter et ministerudvalg om kvalitet i 
den offentlige sektor, der inden sommeren 2007 skal of-
fentliggøre en strategi med forslag til konkrete initiati-
ver inden for hvert af disse temaer. 


Ministerudvalget består af statsministeren (formand), 
økonomi- og erhvervsministeren, finansministeren,  
indenrigs- og sundhedsministeren, socialministeren, og 
familie- og forbrugerministeren. Andre ministre deltager 
på ad hoc basis.


Ministerudvalgets forslag skal være så konkrete, at de 
umiddelbart kan danne grundlag for politiske beslutnin-
ger, som efterfølgende kan udmøntes i konkrete initiati-
ver. 


Ministerudvalgets arbejdsform
Ministerudvalget vil i efteråret 2006 og foråret 2007 af-


holde et antal møder om arbejdets centrale temaer. Mø-
derne vil dække et eller flere temaer. Til møderne invite-
res centrale organisationsfolk, erhvervsfolk og eks perter 
m.fl. Desuden inviteres oplægsholdere. Forud for møder-
ne udarbejdes oplæg, der beskriver regeringens tanker 
om det pågældende tema.


I arbejdet frem mod møderne inddrages repræsentanter 
for brugere, pårørende, medarbejdere og ledere. Der ar-
rangeres et antal møder med fokus på kommuner og in-
stitutioner, der har haft særligt spændende udviklings-
forløb.


Ministerudvalget vil i efteråret 2006 udgive et debat-
oplæg med fokus på udfordringen i den offentlige sek-
tor. Debatoplægget vil nærmere angive, hvilke konkrete 
udfordringer den endelige strategi skal være svaret på. 


Sekretariat
Der nedsættes et fælles sekretariat for ministerudval-
get om kvalitet i den offentlige sektor. Sekretariatet vil 
bestå af medarbejdere fra hvert af de seks ministerier: 
Statsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Fi-
nansministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, So-
cialministeriet og Familie- og Forbrugerministeriet. Se-
kretariatets arbejde koordineres af Statsministeriet.


Sekretariatet bistås i sit arbejde af de relevante mini-
sterier. Sekretariatet kan bestille analyser i ministerier-
ne, nedsætte særlige arbejdsgrupper og rekvirere eks-
terne analyser.


Sekretariatet løser de opgaver, som ministerudvalget 
fastlægger, og forbereder møder i ministerudvalget. Se-
kretariatets oplæg forelægges for de departements-
chefer, der deltager i forberedende k-udvalgsmøder for-
ud for møder i ministerudvalget. Departements chef- 
gruppen udvides i disse sager med Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet, Socialministeriet og Familie- og 
Forbrugerministeriet.


 


Ministerudvalgets medlemmer:


Statsminister Anders Fogh Rasmussen, formand
Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen
Finansminister Thor Pedersen
Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen
Socialminister Eva Kjer Hansen
Minister for familie- og forbrugeranliggender  
Carina Christensen







Fra efteråret 2006 til foråret 2007 har regeringen holdt 
fem temamøder om kvalitetsreformen. 


Formålet med møderne har været at få en bred debat og 
indsamle erfaringer og gode eksempler fra hele landet.  
Organisationer, medarbejdere, ledere og eksperter har 
været inviteret til at deltage i møderne og bidrage med et 
skriftligt oplæg. Regeringen har også inviteret en række 
oplægsholdere med særlig viden og erfaringer inden for 
det pågældende tema. Og regeringen har forud for hvert 
temamøde offentliggjort et debatoplæg med konkrete 
forslag. 


I forbindelse med hvert møde er dagsorden, deltagerliste, 
regeringens debatoplæg og yderligere materiale til mødet 
blevet lagt på hjemmesiden www.kvalitetsreform.dk.


Ministerudvalget har deltaget i samtlige temamøder. 


Temamøderne har været afholdt på gode institutioner 
rundt i hele landet. De følgende sider indeholder også op-
slag med gode erfaringer fra værtsinstitutionerne.


På de følgende sider er listet deltagere, oplægsholdere og 
skriftligt materiale til de fem temamøder.


III – Temamøder med gode erfaringer fra hele landet160
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TEMAMØDE 1: 
Frit valg, brugerinddragelse og personligt 
ansvar 
30. november 2006, Skejby Sygehus


Oplæg og oplægsholdere:
-  ”Udfordringerne for den offentlige service”
 Torben M. Andersen, professor ved Økonomisk  
 Institut, Aarhus Universitet
-  ”Frit valg og brugerinddragelse – et kommunalt per-


spektiv baseret på konkrete erfaringer 1” 
Vagn Ry Nielsen, borgmester i Horsens Kommune


-  ”Frit valg og brugerinddragelse – et kommunalt per-
spektiv baseret på konkrete erfaringer 2” 
Lars Krarup, borgmester i Herning Kommune


-  ”Kræver private problemer nødvendigvis offentlige  
løsninger?” 
Jørgen Søndergaard, direktør for SFI – Det Nationale 
Forskningscenter for Velfærd


-  ”Mangfoldighed – hvorfor skal det være trist 
 at blive gammel?”


 Irene Hesselberg, leder af det private plejehjem  
 Margrethe Hjemmet
-  ”Patienten som partner - egenomsorg i praksis”  


Allan Flyvbjerg, formand for Diabetesforeningen  
og professor ved Aarhus Universitetshospital


-  ”Fælles ansvar og forventningsafstemning – hvordan 
kan forældre og dagtilbud tilsammen skabe de bed-
ste rammer for børns liv og udvikling?”


 Jens Andersen, psykolog, Pædagogisk Psykologisk  
 Rådgivning (PPR) i Århus


Materiale til mødet:
-  ”På vej mod en kvalitetsreform – debatpjece om ud-


fordringerne”
-  Regeringens debatoplæg: ”Frit valg, brugerinddragel-


se og personligt ansvar”
- Faktabilag:


Deltagerliste:
Inviterede organisationer:
Akademikernes Centralorganisation - Sine Sunesen
Børne- og Kulturchefforeningen - Per B. Christensen, 
Børnerådet - Charlotte Guldberg
Centralorganisationernes Fællesudvalg - Peter Waldorff
Daginstitutionernes Lands-Organisation - Eigil Mørck
Dansk Arbejdsgiverforening - Henrik Bach Mortensen 
Dansk Handel & Service - Poul Erik Pedersen
Dansk Industri - Hans Skov Christensen
Danske Regioner - Bent Hansen
Dansk Sygeplejeråd - Connie Kruckow
Familie- og Arbejdslivskommissionen - Linda Nielsen
FOA - Dennis Kristensen
Forældrenes Landsorganisation - Michael Fomsgaard
Foreningen af Socialchefer i Danmark - Ole Pass
FTF - Bente Sorgenfrey
HTS-A - Allan Søgaard Larsen
HTSI - Niels Nygaard
Håndværksrådet - Poul Ulsøe







KL - Erik Fabrin
Kræftens Bekæmpelse - Frede Olesen
Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte - 
Dennis Kristensen
Landsorganisationen i Danmark - Hans Jensen
Lægeforeningen - Jens Winther Jensen
Organisationen af Selvejende Institutioner - Poul Bech
Patientforeningen Danmark - Karsten Skawbo-Jensen
Patientforum - Susanne Volqvartz
Pårørendegruppen for Svage Ældre - Alice Wulff
Sammenslutningen af Privathospitaler og Privatklinikker i 
Danmark - Henrik Erichsen
Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark - Kirsten Feld
Sundhedskartellet - Connie Kruckow
Ældreforum - Povl Riis
Ældremobiliseringen - Knud Kingo Christensen
Ældre Sagen - Bjarne Hastrup


Øvrige inviterede:
Andersen, Jørgen Goul, professor, Institut for Økonomi, 
Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet
Andersen, Suzan Werther, pædagogisk konsulent, Kolding 
Kommune
Birch, Jens Christian, kommunaldirektør, Næstved Kom-
mune
Bomholtz, Kirsten, institutionsleder, Humlebien
Buse, Vivian, hjemmeplejeleder, Sundhedsforvaltningen, 
Københavns Kommune
Falk, Susanne, direktør, TitiBo-gruppen Aps
Hasenkam, John Michael, professor, dr.med., Center for 
Antikoagulationsbehandling, Skejby Sygehus
Helleskov, Villy, sygehusdirektør, Skejby Sygehus
Haaning, Vibeke, direktør, Blæksprutten Pleje
Johansen, Bo, regionsdirektør, Region Midtjylland
Kirk, Katrine, selvstændig konsulent, KirkKompetence
Madsen, Lene, patientvejleder, Fyns Amt
Pedersen, Kjeld Møller, professor, Syddansk Universitet
Pedersen, Leif Vestergaard, sundhedsdirektør, Region 
Midtjylland
Rasmussen, Erik, chefredaktør, Mandag Morgen
Riis, Kristian, fhv. generalsekretær i Omsorgsorganisatio-
nernes Samvirke
Wammen, Nicolai, borgmester, Århus Kommune


Læs materialet fra temamøde 1 på  
www.kvalitetsreform.dk.
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Når patienter med forhøjet risiko for at få blod-
propper styrer deres egen behandling, oplever de 
markant færre komplikationer, mindre utryghed og 
større frihed. 


Mindst en gang om ugen stikker Jørn Bøge Pedersen et 
hul på sin pegefinger og presser en bloddråbe ud på en 
strimmel papir. Strimlen indfører han i et lille analyseap-
parat, der straks måler blodets evne til at størkne. 


Størkningsevnen er afgørende for, om den 59-årige ta-
xachauffør skal øge eller reducere sin daglige dosis af 
blodfortyndende medicin, som han har fået siden sin an-
den blodprop i 1999. Behandlingen betegnes antikoagu-
lations-behandling (AK-behandling), fordi den skal for-
hindre, at patienter, hvis blod har øget tendens til at 
koagulere - størkne – bliver ramt af blodpropper.  


”Kontrolmålingen tager mig mindre end fem minutter, og 
jeg får øjeblikkelig besked om, hvorvidt mit blod er tyn-
dere eller tykkere, end det bør være. Det giver mig en 
god fornemmelse, at jeg selv har styr på min tilstand”, 
siger Jørn Bøge Pedersen.


Udfordringen ved AK-behandling er, at doseringen skal 


være meget præcis – er dosis for høj, bliver blodet 
tyndt, hvilket eksempelvis kan resultere i en hjerneblød-
ning. Er dosis for lav, øges risikoen for blodpropper. Kra-
vene til præcision havde ikke udgjort det helt store pro-
blem, hvis ikke det var fordi, blodets behov for at blive 
fortyndet kan svinge ganske betragteligt. Behovet kan 
være afhængigt af mange forskellige faktorer, bl.a. 
kost, indtagelse af alkohol, infektioner og stress, og der-
for er dosis en dynamisk størrelse, der skal reguleres tit 
og ofte. 


Derfor bliver de fleste patienter i AK-behandling hver 4. 
uge kontrolleret af en læge, der på baggrund af en blod-
prøve afpasser dosis. 


Selvstyret behandling
Jørn Bøge Pedersen er blandt de relativt få patienter i 
AK-behandling, der klarer både kontrol og justering af 
dosis selv. Han er knyttet til Center for Selvstyret Anti-
koagulationsbehandling ved Skejby Sygehus, og det er 
han overordentligt godt tilfreds med. 


For det første sparer selvstyringen ham for besværet 
med at skulle møde frem til kontroller hos sin læge. Men 
det er blot en mindre sidegevinst, pointerer han. Den 


største gevinst er, at han føler sig helt tryg ved, at han 
får den rette dosis, når han selv kan kontrollere og ju-
stere, så snart han fornemmer på sin krop, at noget er i 
ubalance. 


”Det betyder meget for min livskvalitet. Jeg har efter-
hånden en del bekendte, der har haft en blodprop, og nu 
går med skrækken for, at de skal få en ny. Den angst op-
lever jeg ikke. Tanken strejfer mig aldrig, fordi jeg ved, at 
mit blod hele tiden er, som det skal være”, siger han og 
tilføjer, at månedlige kontroller hos lægen for ham at se 
er et mere spinkelt grundlag at beregne dosis på bag-
grund af, idet blodprøven kan være taget på toppen el-
ler på bunden af et udsving. 


Den antagelse bekræfter professor i eksperimentel hjer-
tekirurgi, dr. med. J. Michael Hasenkam, der er lægelig 
ansvarlig for Center for Selvstyret Antikoagulationsbe-
handling. 


”Risikoen for over- eller underdosering er betydeligt min-
dre hos de patienter, der behandler sig selv, fordi de læ-
rer deres krop at kende meget bedre, end lægen nogen-
sinde kan”, siger han. 


Patienter styrer deres egen behandling
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J. Michael Hasenkam understreger, at de selvstyrende 
patienter ikke er overladt til sig selv, men har solid back-
up i centret. Afgørende vigtigt er det, at patienterne får 
en grundig oplæring, og at deres evne til at være i selv-
styret behandling jævnligt kontrolleres.


”Hver tredje måned sender de et skema med deres test-
resultater ind til os. Dermed har vi føling med deres 
mentale egnethed til at fortsætte i selvstyret behand-
ling. Folk kan jo for eksempel blive demente, og så skal 
deres behandling naturligvis under lægekontrol”, siger 
han.  


Skræddersyet 
Selvstyret AK-behandling reducerer ikke blot risikoen 


for under- eller overdosering, men er også langt nem-
mere at skræddersy. Således har årene med blodfortyn-
dende medicin og hundredvis af blodprøver gjort Jørn 
Bøge Pedersen særdeles fortrolig med sit blods reaktio-
ner på forskellige påvirkninger. 


”Jeg ved, at hvis jeg har drukket alkohol, så bliver mit 
blod tyndere, og så skal jeg tage mindre medicin. Hvis 
jeg har spist kål – det elsker jeg – bliver det til gengæld 
tykkere, og så sætter jeg dosis op. På den måde har jeg 
frihed til at leve et normalt liv, fordi jeg bare kan justere 
efter behov”, siger han og tilføjer: 


”Og hvis der er det mindste, der føles forkert, så tager 
jeg med det samme en prøve”.  


”Jeg har efterhånden en del bekendte, der har haft en blodprop, og nu 
går med skrækken for, at de skal få en ny. Den angst oplever jeg ikke”


Taxachauffør Jørn Bøge Pedersen


MARKANT FÆRRE KOMPLIKATIONER


med blodfortyndende medicin. Ca. 45.000 er i 


livslang behandling. Professor J. Michael Hasen-


kam skønner, at omkring hver 3. af disse (ca. 


15.000) selv vil kunne styre sin behandling. End-


nu flere vil kunne foretage blodprøveanalyser i 


hjemmet og få hjælp til doseringen fra et AK-


center. I dag er ca. 2.000 patienter i selvstyret 


AK-behandling.


med blodfortyndende medicin efter den kon-


ventionelle metode, får alvorlige blødninger. Kun 


lidt over 1 pct. af patienterne i selvstyret AK-


behandling får alvorlige blødninger. 


-


bundet med selvstyret AK-behandling – udgif-


ter til udstyr samt uddannelse af patienterne – 


er metoden i de første fire år dyrere i drift end 


den konventionelle metode. Derefter giver selv-


styret AK-behandling en besparelse. Regne-


stykket tager ikke højde for udgifter som følge 


af komplikationer. Medregnes disse, øges be-


sparelsen markant.







TEMAMØDE 2:
Sammenhængende service 
– med respekt for borgerne 
11. januar 2007, Betty Sørensen Parken


Oplæg og oplægsholdere:
-  “Stepping up to the challenges of the future chronic 


patients” 
Robert Crane, Senior Vice President, 


 Kaiser Permanente, USA
-  ”Hvad kan vi gøre bedre? Om større sammenhæng i 


behandlingstilbuddene fra det offentlige” 
Katrine Kirk, tidligere lymfekræftpatient på Rigsho-
spitalet og selvstændig konsulent, KirkKompetence


-  ”Hvad kan vi gøre bedre? Behandlingsforløbet for  
en dement fra den pårørendes synsvinkel” 
Kirsten Enemark, enke efter dement ægtefælle


-  ”Om hvordan der kan skabes større sammenhæng  
i forebyggelses-, behandlings- og plejetilbuddene  
til borgerne” 
Tove Larsen, borgmester i Aabenraa Kommune


-  ”Hvordan kan man skabe større sammenhæng på  
børneområdet?” 
Carsten Kissmeyer, borgmester i Ikast-Brande Kom-
mune


Materiale til mødet:
-  Regeringens debatoplæg: ”Sammenhængende ser-


vice – med respekt for borgerne”
- Faktabilag:


 
service som følge af kommunalreformen”


Deltagerliste:
Inviterede organisationer:
Akademikernes Centralorganisation - Sine Sunesen
Alzheimerforeningen - Aase Stær
Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund -  
Henning Pedersen
Børnerådet - Charlotte Guldberg
Centralorganisationernes Fællesudvalg - Peter Waldorff
Dansk Sygeplejeråd - Connie Kruckow
Danske Regioner - Bent Hansen
Danske Regioner - Kristian Ebbensgaard
Det Centrale Handicapråd - Ester Larsen
Det Nationale Råd for Folkesundhed - Bente Klarlund  
Pedersen
De Samvirkende Invalideorganisationer - Stig Langvad
FOA - Dennis Kristensen


FTF - Bente Sorgenfrey
KL - Erik Fabrin
KL - Anker Boye
Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte - 
Dennis Kristensen
Landsorganisationen i Danmark - Hans Jensen
Lægeforeningen - Jens Winther Jensen
Patientforum - Susanne Volqvartz
Praktiserende Læger - Michael Dupont
Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde – Terkel Andersen 
Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark - Kirsten Feld
SIND - Finn Graa Jakobsen
Sundhedskartellet - Connie Kruckow
Ældremobiliseringen - Knud Kingo Christensen
Ældre Sagen - Bjarne Hastrup


Øvrigt inviterede:
Andersen, Jens, regionsdirektør, Region Sjælland
Bo, Egon, kommunaldirektør, Slagelse Kommune
Busse, Johan, borgerrådgiver, Borgerrådgiveren, Køben-
havns Kommune
Christensen, Else, programleder, Socialforskningsinstitut-
tet
Danielsen, Lene Hartig, chef, Borgerservice, Århus Kom-
mune
Clausen, Jørgen, stadsdirektør, Odense Kommune
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Dahl, Karin, udviklings- og demenskonsulent, Nordsjæl-
lands Hospital 
Deltorp, Jette, vicekommunaldirektør, Bornholms Regions-
kommune
Engholm, Ulla Qvist, børnehaveleder, Lyngby-Taarbæk 
Kommune
Eriksen, Inger Marie, centerchef, Betty Sørensen Parken
Frank, Thyra, plejehjemsleder, Plejehjemmet Lotte
Guldager, Else, konsulent og sundhedsplejerske, Lyngby-
Taarbæk Kommune
Hallgreen, Lone, projektleder, Region Hovedstaden 
Holst, Carl, regionsformand, Region Syddanmark
Jørgensen, Svend Juul, afdelingslæge, Sundhedsstyrelsen
Larsen, Allan Søgaard, koncernchef, Falck A/S
Mogensen, Torben, lægelig direktør, Hvidovre Hospital
Myrndorff, Karen Marie, hjemmeplejechef, Helsingør  
Kommune
Nielsen, Julie Damgaard, alment praktiserende læge, ph.d.
Nielsen, Michael, direktør, MEDIREST Danmark
Nordentoft, Merete, overlæge, Bispebjerg Hospital 
Pedersen, Torben Möger, direktør, PensionDanmark
Puggaard, Lis, centerleder, Syddansk Universitet
Sandal, Michael, direktør, Team Online A/S
Skiveren, Jette, klinisk oversygeplejerske, Bispebjerg  
Hospital
Skov Leif, borgmester, Vejle Kommune


Søndergaard, Jørgen, direktør for SFI – Det Nationale 
Forskningscenter for Velfærd
Sørensen, Georg, direktør, Messecenter Herning
Vass, Mikkel, alment praktiserende læge og associeret 
forsker, Københavns Universitet


Læs materialet fra temamøde 2 på  
www.kvalitetsreform.dk.
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På plejecenteret Betty Sørensen Parken i Vejle 
betragtes de ældre som unikke individer med stor 
selvbestemmelsesret.   


De seneste par år har der været fokus på de uværdige 
vilkår for ældre borgere på nogle af landets plejehjem.  
Til gengæld har der ikke været meget fokus på plejecen-
tre som for eksempel Betty Sørensen Parken i Vejle, 
hvor man forsøger at hæve den plejemæssige overligger 
for både beboere, personale og pårørende.


Formanden for plejehjemmets brugerråd, Martha Jørgen-
sen, hvis mand bor i Betty Sørensen Parken, lægger ikke 
skjul på sin tilfredshed.


”Nu har vi prøvet både et traditionelt kommunalt pleje-
hjem, og så det her. Og som pårørende synes jeg, at det 
her føles mere som et hjem. Her lægges større vægt på 
individet og på beboernes ret til at have stor indflydelse 
på deres hverdag”, siger hun.


Inger Marie Eriksen, leder af Betty Sørensen Parken,  
forklarer, at retten til forskellighed er en hjørnesten. 
 ”De ældre får selv mulighed for at vælge, hvad de vil 
lave i løbet af dagen og hvornår. Her er ingen faste pro-
cedurer for, hvornår de skal spise, spille banko og hvilke 
terapeu tiske programmer, de skal igennem, sådan som 
det er på mange andre plejehjem”, siger hun og fortsæt-
ter:


”Vi mener, at de ældre hver for sig – uanset at de fleste 
er meget svage – er nogle unikke liv, som selv skal be-
stemme, hvordan deres liv skal foregå. Retten til selvbe-
stemmelse står virkelig bøjet i neon herude”.


Alle har en kontaktperson
På plejecentret arbejder man systematisk med at ind-
drage beboerne og deres pårørende. Det sker ved, at 
alle visiterede beboere knyttes til en fast kontaktper-
son blandt plejepersonalet. Inden en ny beboer flytter 
ind holder kontaktpersonen og gruppelederen et møde 


med den nye beboer og de pårørende. Det er kontakt-
personen, der herefter ved mest om den ældres liv, va-
ner, familie med mere.


 ”De fleste af vores beboere er meget svagelige og kan 
have svært ved at udtrykke sig. Hvis vi mener noget 
med at lytte til deres ønsker og krav til deres liv her, så 
er det nødvendigt med en kontaktperson, der kender 
dem og deres behov ekstra godt”, siger Inger Marie Erik-
sen. 


 ”Vi siger ikke, vi har fundet de vise sten. Men jeg mener, 
vi har en tilgang til det at drive plejehjem, som er ander-
ledes end mange kommunale plejehjemstilbud. Her ar-
bejder vi efter OK-Fondens motto om, at livet skal leves 
hele livet – også selv om man er en svagelig ældre”, si-
ger Inger Marie Eriksen.  


Livet skal leves hele livet


”Hvis vi mener noget med at lytte til bebo-
ernes ønsker og krav til livet her, så er det 
nødvendigt med en kontaktperson, der 
kender dem og deres behov ekstra godt”


Inger Marie Eriksen, leder af Betty Sørensen Parken
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INDIVIDUALITET I BEHOLD


-


vember 2006. Centeret er opkaldt efter  


tyggegummiproducenten Holger Bagger-


Sørensens bedstemor. Det er blevet til i et 


samarbejde mellem Vejle kommune, non-


profit organisationen OK-Fonden, der driver 


flere selvejende plejehjem samt Holger Bag-


ger-Sørensen.


-


son for to-tre borgere på centret. 


-


niorbofællesskab med ejerboliger for yngre 


ældre – er med til at skabe liv og aktivitet 


for beboere i hele parken. 







TEMAMØDE 3:
Klare mål og ansvar for resultater 
8. februar 2007, Bornholms Regionskommune


Oplæg og oplægsholdere:
-  ”Forankring af mål blandt ledere og medarbejdere” 


Allan Søgaard Larsen, koncernchef for Falck A/S
-  ”Mål- og resultatstyring i kommunerne – udfordringer 


og muligheder” 
Suzanne Aaholm, kommunaldirektør i Køge Kommune


-  ”Klare og meningsfulde mål på et plejehjem” 
Pia Kjær, forstander for Kredsens Hus Plejehjem,  
Frederiksberg Kommune


-  ”Mål og dokumentation i et dagtilbud” 
Anni Jacobsen, institutionsleder, institutionen  
Egebjerg & Lillian Andersen, pædagogisk konsulent, 
Horsens Kommune


-  ”Hvem har ansvaret for hvad? Mål og dokumentation 
af resultater på det kommunale område” 
Erik Fabrin, formand for KL


-  ”Hvem har ansvaret for hvad? Mål og dokumentation 
af resultater på det regionale område” 
Bent Hansen, formand for Danske Regioner


Materiale til mødet:
-  Regeringens debatoplæg: ”Klare mål og ansvar for  


resultater”
-  Faktabilag:


kommunale parter”


Deltagerliste:
Inviterede organisationer:
Akademikernes Centralorganisation - Sine Sunesen
Børne- og Kulturchefforeningen - Per B. Christensen 
Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund -  
Henning Pedersen
Centralorganisationernes Fællesudvalg - Peter Waldorff 
Dansk Arbejdsgiverforening - Henrik Bach Mortensen
Dansk Erhverv - Poul Erik Pedersen
Dansk Industri - Frank Bill
Dansk Sygeplejeråd - Connie Kruckow
FOA - Dennis Kristensen
Foreningen af Socialchefer i Danmark - Ole Pass
FTF - Bente Sorgenfrey
HTS – Handel, Transport og Service - Johnny Hansen
Håndværksrådet - Poul Ulsøe 
Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte - 
Dennis Kristensen
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KL - Anker Boye
Landsorganisationen i Danmark - Hans Jensen
Ledernes Hovedorganisation - Svend Askær
Lægeforeningen - Jens Winther Jensen
Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark - Kirsten Feld
Sundhedskartellet - Connie Kruckow
Ældremobiliseringen - Knud Kingo Christensen
Ældre Sagen - Bjarne Hastrup


Øvrigt inviterede:
Andersen, Bjarne Normark, sygehusdirektør, Sydvestjysk 
Sygehus
Blom-Hansen, Jens, professor, Aarhus Universitet
Buchholt, Preben, socialdirektør, Aalborg Kommune
Csonka, Agi, direktør, Danmarks Evalueringsinstitut
Dahler-Larsen, Peter, professor, Syddansk Universitet 
Daugaard, Henning, hospitalsdirektør, Gentofte Hospital
Elkjær, Jens, sundhedsdirektør, Region Syddanmark
Fisker, Jesper, adm. direktør, Københavns Kommune
Funder, Peder, kommunaldirektør, Allerød Kommune 
Greve, Carsten, professor, Copenhagen Business School
Hansen, Benthe, sundhedschef, Rebild Kommune
Hansen, Susan Falk, leder, Børnehaven Toppen
Jacobs, Uwe, kommunaldirektør, Bornholms Regions- 
kommune
Jensen, Jens, direktør, Arbejdstilsynet
Jeppesen, Tim, direktør, Det Kommunale og Regionale 
Evalueringsinstitut


Kristiansen, Bjarne, borgmester, Bornholms Regions- 
kommune
Krøll, Vibeke, chefsygeplejerske, Skejby Sygehus
Lindberg, Birgit, børnechef, Svendborg Kommune 
Madsen, Per Askholm, sygehusdirektør, Vejle Sygehus
Majgaard, Klaus, børne- og kulturdirektør, Fredericia  
Kommune
Mouritzen, Poul Erik, professor, Syddansk Universitet
Thors, Thomas, formand, Sundheds- og forebyggelsesudval-
get, tidl. regionsborgmester, Bornholms Regionskommune
Ulrichsen, Helle, regionsdirektør, Region Hovedstaden
Wiis, Jane, kommunaldirektør, Frederikshavns Kommune


Læs materialet fra temamøde 3 på  
www.kvalitetsreform.dk.
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Da Bornholm gik fra et amt og fem kommuner til én 
regionskommune, indførte politikerne en ’virksom-
hedsmodel’, hvor udgangspunktet er central 
styring – decentral ledelse. Modellen øger medar-
bejdernes engagement og følelse af ejerskab.


Familiecentervirksomheden. Vejvirksomheden. Handi-
capvirksomheden. Navnene er ikke udpræget mundret-
te, men understreger til gengæld den organisationsmo-
del, som de bornholmske politikere valgte at indføre, da 
de fem bornholmske kommuner i 2003 blev lagt sam-
men til én, Bornholms Regionskommune.


Sammenlægningen var frivillig og blev gennemført efter 
folkeafstemninger, hvor et flertal i alle fem kommuner 
gik ind for den. Politikerne benyttede samtidig anlednin-
gen til at introducere en virksomhedsmodel for hele den 
politiske og administrative organisation. 


Groft sagt betød den nye model, at de gamle traditio-
nelle forvaltninger blev brudt op, og at man i stedet ind-
delte kommunen i 122 selvstændige virksomheder med 
eget budget og egen ledelse. En virksomhed kunne i 
den forbindelse eksempelvis være en børnehave med 
syv ansatte. Et væsentligt element i den nye model er 


virksomhedsaftaler, som indgås mellem kommunalbe-
styrelsen og den enkelte virksomhed.


I styringsmodellen er beslutningskompetencen fordelt 
på to niveauer: Det politiske niveau og virksomhedsni-
veauet. Politikerne fastsætter de overordnede målsæt-
ninger og rammer for opgaveløsningen, mens den en-
kelte ‘virksomhed’ har driftsansvaret, som uddelegeres 
gennem virksomhedsaftalen. Ideen er, at den enkelte 
virksomhed har frihed til – inden for de politisk fastlagte 
rammer og mål – at vælge midler og metoder til at løse 
virksomhedens opgaver. 


Det bornholmske eksperiment har siden været gennem 
flere justeringer. Blandt andet er antallet af virksomhe-
der reduceret fra de oprindelige 122. Pr. 1. marts i år var 
der således 66 aftalestyrede virksomheder, men antal-
let forventes at bevæge sig yderligere nedad – primært 
via frivillige sammenlægninger af eksempelvis børneha-
ver. Samtidig centraliserer man dele af administratio-
nen, hvor det kan give stordriftsfordele.


”Det har vist sig, at nogle af virksomhederne var for 
små. Dermed gik man glip af en række stordriftsfordele, 
og der var også en tendens til, at de enkelte virksomhe-


der så at sige lukkede sig om sig selv på bekostning af 
helhedsbilledet. Men selv om der er gennemført juste-
ringer, er de overordnede principper bag modellen fort-
sat de samme”, siger afdelingsleder i Bornholms Regi-
onskommunes økonomiske sekretariat, Sten Kock- 
Hansen. 


Fantastisk ejerskab
Da Bornholms Regionskommune blev en realitet i 2003 
blev Janike Sonne Thisen udnævnt som leder for en af 
øens fem ældrevirksomheder, CurdtsLunden Plejecen-
trene med ca. 150 medarbejdere og 134 beboere. Pr.  
1. juni 2007 blev de fem ældrevirksomheder lagt sam-
men til én under Janike Sonne Thisens ledelse. Samtidig 
blev der indsat et ekstra ledelseslag – en områdechef. 


Ældrevirksomheden for plejehjem og plejecentre, som 
den nye enhed kommer til at hedde, får i alt 600 medar-
bejdere og kommer til at bestå af 11 plejehjem og -cen-
tre, men Janike Sonne Thisen håber, at det trods den 
øgede volumen vil lykkes at bevare de positive effekter, 
som virksomhedsmodellen har medført.


”Det tog naturligvis noget tid at få styreformen ind un-
der huden. Men det har været en fantastisk måde at 


Virksomhedsmodel giver ejerskab







173”Det tog naturligvis noget tid at få styreformen ind under huden. Men 
det har været en fantastisk måde at styrke både teamlederens og 
medarbejdernes engagement og ejerskab på. Der har virkelig været 
en opfattelse af, at det er os, der driver denne her virksomhed.


Janike Sonne Thisen, leder af ældrevirksomheden for plejehjem og plejecentre på Bornholm


DEN BORNHOLMSKE 


VIRKSOMHEDSMODEL


blev en realitet i 2003, blev kom-


munen inddelt i 122 selvstæn-


dige virksomheder med eget 


budget og egen ledelse. Siden er 


modellen blevet justeret af flere 


omgange, og pr. 1. marts i år var 


antallet af virksomheder 66. 


ældrepleje ligger på ca. seks pct. 


-


søgelser på CurdtsLundens Ple-


jecentrene har vist, at trivslen 


er god. En miniundersøgelse i et 


af de fem teams viste således, 


at medarbejderne samlet set i 


en enkelt måned blot karakteri-


serede små to pct. af deres ar-


bejdsdage som ’øv-dage’. Til 


gengæld var der 86 pct. ’gode 


dage’ og 12 pct. ’OK dage’. 


styrke både ledelsens og medarbejdernes 
engagement og ejerskab på. Det, at vi ek-
sempelvis selv kan flytte rundt på midler-
ne inden for budgettet, giver en ejerskabs-
følelse, som skal bevares, selv om virksom- 
heden nu bliver meget større”, siger hun.


Det har hidtil også været muligt for de 
bornholmske virksomheder at overføre 
over- og underskud fra budgetår til bud-
getår. Men på grund af kommunens an-
strengte økonomi er det pt. uvist, om mu-
ligheden for at ’spare op’ får lov at bestå. 


Den anstrengte økonomi har samtidig be-
tydet, at Bornholms Regionskommune si-
den kommunesammenlægningen har væ-
ret gennem flere sparerunder. Ifølge Janike 
Sonne Thisen har virksomhedsmodellen 
dog været medvirkende til, at besparelser-
ne har kunnet gennemføres, uden at hver-
ken medarbejdere eller ældre har mærket 
væsentlige kvalitetsforringelser. 


”Både ledelse og medarbejdere har en klar 
opfattelse af, at det er dem, der sammen 
driver virksomheden – og dermed er enga-
gementet i forhold til de nødvendige æn-
dringer meget stort. Der bliver sat en ære i, 
at ’vores’ virksomhed fungerer”, siger hun 
og peger på, at sygefraværet har været 
lavt, og medarbejdertilfredshedsundersø-
gelser har givet positive resultater trods 
sparerunderne og omstruktureringerne si-
den 2003.  


En gruppe har dog været hårdt spændt for, 
nemlig lederne af de enkelte teams, som 
har været forpligtet på at få pengene til at 
slå til, erkender Janike Sonne Thisen.


”De har skullet arbejde meget med budget-
styringen og med optimering af vagtpla-
ner. Og det har været hårdt, men samtidig 
har de også oplevet mange personlige sej-
re, når tingene er lykkedes”, siger hun. 







TEMAMØDE 4:
Nytænkning og konkurrence 
22. marts 2007, Hvidovre Hospital


Oplæg og oplægsholdere:
-  ”Offentlig-privat samarbejde: Hvordan kommer vi  


videre? Udfordringer og muligheder?”
 Peer Krogh, koncernchef for Forenede Service
-  ”Fornyelse, offentlig-privat samarbejde og konkurren-


ce - erfaringer fra et kommunalt perspektiv” 
Torben Kjærgaard, kommunaldirektør, Greve Kommu-
ne


-  ”Innovation i det offentlige: Hvordan kan vi blive bedre 
- også i praksis?” 
Annemette Digmann, afdelingschef for innovation og 
forskning, Region Midtjylland


-  ”Accelererede patientforløb. Muligheder ved udbre-
delse af bedste praksis i sundhedsvæsenet” 
Henrik Kehlet, professor, Rigshospitalet


-  ”Muligheder for at skabe kvalitet i ældreplejen gen-
nem indførelse af ny teknologi: Hvordan?” 
Janne Krag, teamleder på Hjemmeplejen Bispebjerg 
- Vest, Københavns Kommune


-  ”Bedre kvalitet og mere tid sammen med børnene.  
Udfordringer for effektiv spredning af de gode løsnin-
ger på børneområdet?” 
Klaus Nørskov, børne- og fritidsdirektør, Lyngby- 
Taarbæk Kommune


Materiale til mødet:
-  Regeringens debatoplæg: ”Nytænkning og kon- 


kurrence”
- Faktabilag:


 
området i Nacka Kommune i Sverige”


Deltagerliste:
Inviterede organisationer:
Akademikernes Centralorganisation - Martin Teilmann 
Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund -  
Henning Pedersen
Centralorganisationernes Fællesudvalg - Peter Waldorff
Daginstitutionernes Landsorganisation - Eigil Mørck
Dansk Arbejdsgiverforening - Henrik Bach Mortensen
Dansk Erhverv - Poul Erik Pedersen
Dansk Industri - Hans Skov Christensen
Danske Regioner - Bent Hansen
Danske Regioner - Kristian Ebbensgaard
De Samvirkende Invalideorganisationer - Stig Langvad
Det Centrale Handicapråd - Ester Larsen
FTF - Bente Sorgenfrey
HTS – Handel, Transport og Service - Johnny B. Hansen
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Håndværksrådet - Poul Ulsøe
KL - Erik Fabrin
KL - Ritt Bjerregaard
Landbrugsrådet - Peter Gæmelke
Ledernes Hovedorganisation – Svend Askær
Lægeforeningen - Jens Winther Jensen
Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark - Kirsten Feld
Ældremobiliseringen - Knud Kingo Christensen
Ældre Sagen - Bjarne Hastrup


Øvrigt inviterede:
Birch, Jens Christian, kommunaldirektør, Næstved  
Kommune 
Bonnerup, Erik, personlig repræsentant for stats- 
ministeren
Elvers, Miriam, leder, Plejecentret Christians Have,  
Aleris Ældreservice
Gelineck, Torben, direktør, Berendsen Textil Service A/S
Gundelach, Søren, sociolog og forsker,  
Udviklingsforum I/S
Hegnsvad, Mogens, kommunaldirektør, Gribskov  
Kommune 
Holm, Jacob, adm. direktør, Fritz Hansen A/S og besty-
relsesformand for Program for Brugerdreven Innovation
Højberg, Niels, regionsdirektør, Region Syddanmark
Højgaard, Liselotte, klinikchef, professor, Rigshospitalet
Jensen, Ida Sofie, adm. direktør, Lægemiddelindustrifor-
eningen 


Jensen, Morten Rand, koncernchef, Region Hovedstaden
Jeppesen, Jens-Otto, områdedirektør, Odense Universi-
tetshospital
Johansen, Lars Nørby, formand, Danmarks Vækstråd
Juhl, Erik, personlig repræsentant for statsministeren
Knudsen, Leo H., direktør, Hillerød Kommune
Kragh-Sørensen, Anne, vicedirektør, Patienthotellet, 
Odense Universitetshospital 
Larsen, Allan Søgaard, koncernchef, Falck A/S
Lillesø, Inga, dagtilbudschef, Vejle Kommune 
Logo-Koefoed, Karen, pensions- og omsorgschef,  
Københavns Kommune
Naver, Lars, overlæge, Hvidovre Hospital
Nissen, Edith Ravnborg, leder, Børnehuset Luna
Pedersen, Arne, adm. direktør, Elite Miljø
Pedersen, Beth Lilja, klinikchef, Region Hovedstadens  
Enhed for Patientsikkerhed
Pedersen, Kjeld Møller, professor, Syddansk Universitet
Rasmussen, Erik, chefredaktør, Mandag Morgen
Rasmussen, Vibeke Storm, regionsrådsformand, Region 
Hovedstaden
Sandal, Michael, direktør, Team Online A/S
Skadhede, Poul, formand, Dansk Management Råd
Stenderup, Birgitte, afdelingschef, Sundhed og Omsorg, 
Esbjerg Kommune
Stentoft, Torben, sygehusdirektør, Hvidovre Hospital
Sørensen, Peter Birch, professor, Københavns Universi-
tet


Tilsted, Dorthe, kvalitetschef, Regionshospital Herning
Torpegaard, Jane, social- og sundhedsdirektør, Gladsaxe 
Kommune
Ulrichsen, Helle, regionsdirektør, Region Hovedstaden
Ågerup, Martin, direktør, Center for Politiske Studier


Læs materialet fra temamøde 4 på  
www.kvalitetsreform.dk.
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Accelererede patientforløb betyder, at patient-
erne oplever færre komplikationer, hurtigere 
genvinder deres funktionsevne og ligger kortere 
tid på hospitalet.


En mandag morgen i maj fik Flemming Hansen savet lår-
bens-, skinnebens- og spolebensknoglen i højre ben over 
og fjernet sit knæ. To timer og 20 minutter senere var 
han oppe og gå på Hvidovre Hospitals gange for at få ak-
tiveret benet og bruge den protese, som kirurgerne hav-
de sat ind.


”Jeg må indrømme, at jeg var noget overrasket over, at 
jeg allerede var helt smertefri og kunne bruge benet. 
Jeg havde ikke drømt om, at det ville gå så hurtigt”, si-
ger den 73-årige københavner, der i seks-syv år inden 
operationen havde døjet med tiltagende smerter i knæ-
et på grund af slitage.


Tre dage efter operationen havde han det så godt, at 
han kunne forlade hospitalet. 


”Jeg kunne ikke komme hurtigt nok hjem. Behandlingen 
var såmænd super-duper, men jeg er altså sådan indret-
tet, at jeg helst vil hurtigt i gang igen. Og jeg har det fint 
og er slet ikke plaget af smerter”, siger han.


Flemming Hansens hurtige udskrivning skyldes, at han 
har været igennem et såkaldt accelereret patientforløb 
- et nyt og skånsomt behandlingskoncept, som er udvik-
let på Hvidovre Hospital, men som i disse år vinder frem 
både i ind- og udland. 


Konceptets fremmarch skyldes ikke mindst meget over-
bevisende resultater, idet de patienter, der har været 
gennem et accelereret forløb, oplever færre komplika- 
tioner, hurtigere genvinder deres funktionsevne og lig-
ger kortere tid på hospitalet. For eksempel ville en pa-
tient, der har gennemgået en knæoperation, som den 
Flemming Hansen var igennem, almindeligvis først blive 
udskrevet efter 7-8 dage. Men de patienter, der er gen-
nem et accelereret forløb, kan tage hjem efter 2,8 dage 
i gennemsnit. 


Optimering skive for skive
Hovedprincippet i accelererede patientforløb er at opti-
mere de forskellige dele af patientbehandlingen både 
før, under og efter en operation. På den måde mindskes 
belastningen af patienterne, og det forkorter den tid, de 
er om at komme til hægterne. 


Før indgrebet modtager de udførlig information om ope-
rationen, hvilket giver dem tryghed og sænker deres 


stress niveau. I forbindelse med selve indgrebet er især 
smertebehandlingen i fokus. Ved at benytte lokal bedø-
velse i så udstrakt grad som muligt, undgår patienterne 
de bivirkninger – blandt andet svimmelhed, kvalme og 
opkastninger, vandladningsbesvær og sløvhed – som 
brug af morfinpræparater ofte medfører. Efter operatio-
nen bliver patienterne hurtigt fysisk mobiliserede, de 
holdes smertefri, og de får en ernæringsrigtig kost. 


Manden bag konceptet er professor Henrik Kehlet, der i 
dag er ansat på Rigshospitalet. Han forklarer, at princip-
perne kan anvendes inden for alle kirurgiske specialer, og 
at der også er muligheder inden for det medicinske om-
råde.


”I virkeligheden er det såre simpelt. Det handler om at 
fokusere på de mange delelementer, som et patientfor-
løb består af, og så forbedre og optimere det skive for 
skive. På den måde sikrer du, at patienterne hurtigst 
muligt kommer på højkant og bliver aktiverede. Og det 
er lige præcis, hvad de har allerbedst af. Det passer 
ikke, når man tidligere sagde, at kirurgiske patienter 
skulle have megen hvile efter et indgreb. Nej, de skal op 
og røre sig”, siger han og forklarer, at fysisk aktivitet 
både får vævet til at hele hurtigere og fremskynder 
kroppens tilbagevenden til en normal tilstand. 


Op og gå med det samme
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”Jeg havde ikke drømt om, 
at det ville gå så hurtigt.”


Flemming Hansen, knæopereret


ACCELEREREDE PATIENTFORLØB


indlæggelsestiden for en lang række 


kirurgiske patienter. Indlæggelsesti-


den ved tyktarmskirurgi forkortes fra 


syv til tre dage, ved hofte- og knæ-


operationer afkortes indlæggelsesti-


den fra syv til maksimalt fem dage og 


ved fjernelse af livmoderen forkortes 


indlæggelsestiden fra fire til to dage.


-


tientforløb kan anvendes inden for 


alle kirurgiske specialer, men vil også 


forsøges udbredt til det medicinske 


område.


-


rurgiske specialer har vist, at patient-


tilfredsheden efter et accelereret for-


løb er den samme som eller højere 


end traditionelle forløb.


accelereret forløb, bliver hurtigere og 


bedre rehabiliteret. 


Kvalitetsforbedring der vil noget
Der er et stort besparelsespotentiale i at få pa-
tienterne ud af hospitalssengene så hurtigt som 
muligt. En forskergruppe har således beregnet, 
at der alene på de ca. 7.000 hofteoperationer og 
ca. 3.500 knæoperationer, der udføres årligt i 
Danmark, kan frigøres 28.000 sengedage – det 
svarer til en udgift på ca. 90 millioner kroner. 


Henrik Kehlet understreger dog kraftigt, at de 
accelererede patientforløb ikke handler om at 
spare penge ved at ændre på udskrivningskrite-
rierne og sende patienterne hjem, før de er pa-
rate til det. 


”Tværtimod. Der er tale om, at patienterne ople-
ver en kvalitetsforbedring, der virkelig vil noget. 
De oplever færre smerter, de bliver hurtigere ra-
ske, og de oplever færre komplikationer”, siger 
han og tilføjer:


”Det usædvanlige er, at de accelererede forløb 
både højner kvaliteten markant og sænker ud-
gifterne. Sådan hænger tingene jo meget sjæl-
dent sammen”.


Billede af knæopereret patient 


på Hvidovre Hospital.







TEMAMØDE 5
Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation 
19. april 2007, Tversted Børnehave


Oplæg og oplægsholdere:
-  ”Forslag til principper for god offentlig service”   


Allan Søgaard Larsen, formand for Arbejdsgruppe for 
god offentlig service og koncernchef for Falck A/S


-  ”Det er tilladt at have succes, og vi tror, du kan! Om 
medarbejdermotivation, mangfoldighedsledelse og 
værdibaseret ledelse i praksis”


 Alfred Josefsen, adm. direktør for Irma
-  ”Hvad kan man gøre? Fastholdelse, sygefravær og 


medarbejdertilfredshed”
  Inge Fjordside Weileby, forstander for E-huset,  


Københavns Kommune
-  ”Betydningen af professionel ledelse i institutioner 


og forvaltninger?”
 Marius Ibsen, kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune
-  ”Kvalitetsløft gennem kompetenceudvikling: Hvor-


dan?”
 Hanne Shapiro, centerchef i Teknologisk Institut
-  ”Resultatløn og alternative anerkendelsesformer: Ud-


fordringer og muligheder for de kommunalt ansatte?” 
Dennis Kristensen, forbundsformand for Fag og 


 Arbejde og formand for Kommunale Tjenestemænd  
 og Overenskomstansatte.


Materiale til mødet:
-  Regeringens debatoplæg: ”Ledelse, medarbejderind-


dragelse og motivation”
-  Faktabilag:


2040 i lyset af allerede besluttede reformer”


Deltagerliste:
Inviterede organisationer:
Akademikernes Centralorganisation - Sine Sunesen
Børne- og Kulturchefforeningen - Per B. Christensen
Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund -  
Henning Pedersen
Centralorganisationernes Fællesudvalg - Peter Waldorff
Dansk Arbejdsgiverforening - Jørn Neergaard Larsen
Dansk Erhverv - Poul Erik Pedersen
Dansk Industri - Hans Skov Christensen
Dansk Selskab for Sygehusledelse - Per Christiansen
Dansk Sygeplejeråd - Connie Kruckow 
Danske Regioner - Bent Hansen
Danske Regioner - Kristian Ebbensgaard
De Samvirkende Invalideorganisationer - Stig Langvad
Det Centrale Handicapråd - Ester Larsen
Foreningen af Socialchefer - Ole Pass
FTF - Bente Sorgenfrey
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HTS – Handel, Transport og Service - Johnny Hansen
KL - Erik Fabrin
KL - Jan Trøjborg
Landsorganisationen i Danmark - Hans Jensen
Ledernes Hovedorganisation – Svend Askær
Lægeforeningen - Jens Winther Jensen
Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark - Kirsten Feld
Socialpædagogernes Landsforbund - Kirsten Nissen
Sundhedskartellet - Connie Kruckow
Ældremobiliseringen - Knud Kingo Christensen
Ældre Sagen - Vibeke Andersen


Øvrigt inviterede:
Andersen, Laila Vang, kontorchef for dagtilbud, Hjørring 
Kommune
Birch, Jens Christian, kommunaldirektør, Næstved  
Kommune
Bomholz, Kirsten, institutionsleder, Humlebien
Bonnerup, Erik, personlig repræsentant for stats- 
ministeren
Brønserud, Hans Erik, adm. direktør, Middelfart Spare-
kasse
Børresen, Anders, plejehjemsleder, Huset William
Christensen, Karen, institutionsleder, Tversted Børne-
have
Drachmann, Bente, vicedirektør, Næstved Sygehus
Hav, Orla, regionsrådsformand, Region Nordsjælland


Hegnsvad, Mogens, kommunaldirektør, Gribskov  
Kommune
Holm, Jacob, adm. direktør, Fritz Hansen A/S og besty-
relsesformand for Program for Brugerdreven Innovation
Hørder, Mogens, dekan og professor, Syddansk Univer-
sitet
Johansen, Bo, regionsdirektør, Region Midtjylland
Jørgensen, Jørgen, hospitalsdirektør, Rigshospitalet
Kløjgaard, Anne, leder, Idrætsbørnehaven Ryvang 2
Kristensen, Lars, centerleder, Østervrå Ældrecenter 
Larsen, Henrik Holt, professor, Copenhagen Business 
School
Lebech, Mads, borgmester, Frederiksberg Kommune
Lindegaard, Jørgen, adm. direktør, ISS A/S
Madsen, Ingerlis, pædagogisk konsulent, Svendborg  
Kommune
Nielsen, Flemming, regionssundhedsdirektør, Region  
Sjælland 
Nielsen, Linda, professor og formand, Familie- og Ar-
bejdslivskommissionen
Nielsen, Steen Friberg, cheflæge, Regionshospitalet  
Horsens og Brædstrup
Okkels, Per, regionsdirektør, Region Nordjylland
Olesen, Finn, borgmester, Hjørring Kommune
Pedersen, Kjeld Møller, professor, Syddansk Universitet
Planck, Anne, leder, Genoptræningscentret Tranehaven 
Rasmussen, Erik, chefredaktør, Mandag Morgen


Stilling, Michael, skolechef, Jammerbugt Kommune
Strømsnes, Wenche, direktør, Center for Ledelse


Søndergaard, Jørgen, direktør for SFI – Det Nationale 
Forskningscenter for Velfærd
Uddin, Asif, konsulent, mindlift.net
Ørbæk, Palle, direktør, Arbejdsmiljøinstituttet
Aalund, Niels, kommunaldirektør, Horsens Kommune


Læs materialet fra temamøde 5 på 
www.kvalitetsreform.dk.
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Børn trives bedst i gode fysiske rammer. Det 
mærker både personale og børn i den næsten 
nybyggede Tversted børnehave, hvor væggene 
opsuger støj og stress, så pædagogerne kan 
koncentrere sig om det væsentlige: Ungerne.


En børnehave er ikke bare en børnehave. Det ved de i 
Tversted i Hjørring Kommune, hvor man i 2005 fik udskif-
tet den gamle udtjente lærerbolig og tilhørende pavil-
lon, der fungerede som daginstitution for byens unger. 
Ind kom i stedet et arkitekttegnet børnehus skabt i fæl-
lesskab mellem ledelse, personale, forældre, kommunen 
og arkitekten.


”I det nye hus fik de pædagogiske retningslinjer og bør-
nenes trivsel forrang for det arkitektoniske. Man kan 
ofte opleve det modsatte, men vi fik opbakning til, at 
det hele vejen igennem skulle bygges på børnenes præ-
misser og i alle leder og kanter være understøttende for 
pædagogikken”, fortæller Karen Christensen, leder af 
Tversted Børnehave.


Markant færre konflikter 
I praksis betyder det, at Tversted i dag har en børneha-


ve, hvor de fysiske rammer har sat konflikter og støj i 
skammekrogen til fordel for leg, inspiration og læring. 


”Fra dag ét mærkede vi en kontant nedgang i antallet af 
konflikter. Tidligere var der ingen plads, og det betød, at 
børnene måske jokkede ind på hinandens legeområder, 
når de skulle fra et sted til et andet. Det skabte mange 
konflikter og masser af larm og støj”, siger Karen Chri-
stensen. 


Ved hjælp af en systematisk tilgang til indretningen er 
støjniveauet desuden reduceret med mange decibel. 
Huset er indrettet med få store og flere mindre rum 
med mange ’øer’ til henholdsvis rolige hyggelege og 
mere vilde konstruktions- og tumlelege.


”Jeg har for nylig spurgt medarbejderne, som var enige 
om, at støjniveauet var faldet helt vildt. Det har også 
været til gavn for de børn, der har det svært i store flok-
ke eller med megen larm. Lige nu har vi eksempelvis et 
barn, der har det svært med larm, men det barn kan nu 
trække sig lidt væk, hvor det tidligere måske blev lidt 
panisk, fordi der ingen steder var at gå hen”, siger Karen 
Christensen.  


Pirrer nysgerrigheden
I det nye børnehus findes også en atriumgård – et ude-
rum indendørs. Her kan børnene bl.a. se på gennemsig-
tige nedløbsrør, når det regner. Desuden rummer huset 
et stort atelier med lækkert nordøst-vendt malerlys. 
Begge rum er eksempler på, hvordan byggeriet er opti-
meret med henblik på at styrke børnenes nysgerrighed 
og dermed selve læringsprocessen.  


”I dag er der megen fokus på læring i daginstitutionerne. 
De metoder, vi arbejder med her, er der jo masser af bør-
nehaver i landet, som også bruger. Men i modsætning til 
mange andre steder, har vi fået de fysiske rammer til 
det. Og optimale fysiske rammer er afgørende for, at 
pædagogerne kan koncentrere sig om det vigtige; at få 
børnene til at fordybe sig og give dem lyst til at lære”, 
siger Karen Christensen. 


Børnene, der ser gennem nedløbsrør 


”Fra dag ét mærkede vi en kontant 
nedgang i antallet af konflikter”


Karen Christensen, leder af Tversted Børnehave
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-


have oplever, at støjniveauet er faldet 


markant. Det samme gælder antallet af 


konflikter børnene imellem. 


-


lerer deres nysgerrighed og giver dem mu-


lighed for at udforske og lære, mens en 


forkert indretning kan forhindre dem i at 


udvikles. 


Kommune forsøger i det daglige at operere 


efter principperne om et godt rum. Men 


børnehaven i Tversted er den eneste, der 


decideret er bygget efter principperne.







IV – Morgenmøder på institutioner182


Forud for hvert af de 5 temamøder holdt statsministe-
ren, økonomi- og erhvervsministeren og den pågælden-
de ressortminister morgenmøde med kommunalpoliti-
kere, medarbejdere og ledere samt patienter, pårørende 
og beboere på den institution, hvor temamødet blev 
holdt. 


Formålet med møderne var at høre om gode eksempler 
og erfaringer fra institutionens daglige arbejde. En ræk-
ke af de gode eksempler er beskrevet i bokse i afsnit III 
om temamøderne.


Nedenfor er listet deltagerne ved de 5 morgenmøder.


Morgenmøde i forbindelse med temamøde 1:
Ministre:
Statsminister Anders Fogh Rasmussen
Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen 
Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen


Skejby Sygehus/Århus Amt:
Flensted-Jensen, Johannes, amtsborgmester
Garde, Anne Birte, oversygeplejerske
Hasenkam, Michael, professor
Heegaard, Annette, bioanalytiker
Helleskov, Villy, sygehusdirektør
Krøll, Vibeke, chefsygeplejerske
Lindgren, Susanne, ledende bioanalytiker
Mølgaard, Henning, overlæge


Pedersen, Jørn Bøge, patient
Poulsen, Lotte, fuldmægtig 
Skajaa, Kristjar, cheflæge
Skov, Lene, sygeplejerske 
Skov, Majbritt, ledende sekretær


Morgenmøde i forbindelse med temamøde 2:
Ministre: 
Statsminister Anders Fogh Rasmussen
Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen 
Socialminister Eva Kjer Hansen


Betty Sørensen Parken:
Bank, Bettina, økonoma
Bertelsen, Synne, ergoterapeut
Elkrog, Hanne, sygeplejerske
Eriksen, Inger Marie, centerchef 
Feldskov, Mia, social- og sundhedsassistent
Gammelgård, Majbritt, social- og sundhedshjælper
Hansen, Mila, social- og sundhedshjælper
Jacobsen, Anette, social- og sundhedsassistent
Jensen, Karsten, social- og sundhedsassistent
Jørgensen, Martha, rådsformand, pårørende 
Madsen, Karina, social- og sundhedsassistent
Malberg, Dorthe, social- og sundhedshjælper
Møller, Kirsten, social- og sundhedsassistent
Nielsen, Inge, social- og sundhedshjælper
Nielsen, Kaja, social- og sundhedsassistent
Pedersen, Ebbe Nørgård, souschef 


Pedersen, Per, beboer
Pjenggård, Ulla, social- og sundhedshjælper
Sørensen, Karen M., køkkenassistent


Morgenmøde i forbindelse med temamøde 3:
Ministre:
Statsminister Anders Fogh Rasmussen
Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen
Finansminister Thor Pedersen


Bornholms Regionskommune:
Deltorp, Jette, vicekommunaldirektør 
Ebdrup, Steen, skoleleder
Hansen, Hans Peter Birk, geolog, Natur og Miljø i Tejn,  
AC-tillidsrepræsentant 
Jacobs, Uwe, kommunaldirektør 
Johannesen, Peter, sekretariatschef
Kock-Hansen, Sten, udviklingskonsulent
Kristiansen, Bjarne, borgmester
Leemet, Lea, konsulent
Lenau, Søren, lean-konsulent
Madvig, Elna, fuldmægtig, personalesekretariatet i 
Nexø, HK
Pedersen, Claus, budgetchef
Thors, Thomas, formand Sundheds- og forebyggelses-
udvalget, tidl. regionsborgmester
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Morgenmøde i forbindelse med temamøde 4:
Ministre:
Statsminister Anders Fogh Rasmussen
Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen
Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen


Hvidovre Hospital:
Fabrin, Marianne, uddannelseschef, Udviklings- og  
Uddannelsesafdelingen
Gedde, Henriette, sygeplejedirektør
Hallin, Marianne, afdelingssygeplejerske, Gastroenheden
Henriksen, Birthe, kontorassistent, Information og  
Oplysning
Holm, Gitte, afdelingssygeplejerske, Ortopædkirurgisk  
Afdeling
Husted, Henrik, overlæge, Ortopædkirurgisk Afdeling
Jørgensen, Bettina, sygeplejerske, Reumatologisk  
Afdeling
Kehlet, Henrik, professor, Rigshospitalet
Kronborg, Gitte, overlæge, Infektionsmedicinsk Afdeling
Lund, Claus, ledende overlæge, Anæstesiologisk Afde-
ling 
Mogensen, Torben, lægelig direktør
Møller, Margit, afdelingssygeplejerske, Reumatologisk  
Geriatrisk Afdeling
Pedersen, Mogens Fonseca, køkkenchef
Schiellerup, Line, fysioterapeut, Fysio- og Ergoterapeu-
tisk Afdeling
Stentoft, Torben, hospitalsdirektør


Herudover en patient, som havde gennemgået en acce-
lereret operation på Hvidovre Hospitals Ortopædkirurgi-
ske Afdeling


Morgenmøde i forbindelse med temamøde 5:
Ministre:
Statsminister Anders Fogh Rasmussen
Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen
Minister for familie- og forbrugeranliggender Carina  
Christensen 


Hjørring Kommune:
Albæk, Ole, formand, Børne- og Undervisningsudvalget
Andersen, Laila Vang, kontorchef for dagtilbud
Broen, Jens, viceborgmester
Christensen, Jesper, kommunaldirektør
Christensen, Karen, børnehaveleder Tversted Børnehave
Kristensen, Dorthea, pædagog, Tversted Børnehave
Llolk, Elvira, dagtilbudsleder
Mark, Thomas, næstformand, Børne- og Undervisnings-
udvalget 
Mejlvang, Flemming, skoleleder 
Olesen, Finn, borgmester
Pedersen, Lene, børnehaveleder 
Petersen, Annemette, pædagog, Børnehaven Margrethe
Rasmussen, Jørgen, direktør, børne- og undervisnings-
området, kultur- og fritidsområdet
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Patienterne på Hvidovre Hospital kan selv vælge, 
hvad de vil spise, og hvornår de vil spise. Maden 
fremstilles af friske råvarer og alt tyder på, at den 
lækre mad er med til at gøre patienterne hurtigere 
raske.


En stilling som chef for et hospitalskøkken giver ikke li-
gefrem høj status blandt kokkene i restaurationsverde-
nen. Derfor blev der da også løftet øjenbryn under kok-
kehuerne, da Mogens Fonseca Pedersen i sommeren 
2004 sagde ja til at påtage sig det øverste ansvar for 
madlavningen på Hvidovre Hospital.


Med et flot og solidt karriereforløb – hvor han bl.a. hav-
de lavet mad i et af Danmarks bedste køkkener, det fire-
stjernede Hotel Munkebjerg i Vejle – var det ikke lige det 
træk, kollegerne havde forventet af ham. 


Med til historien hører dog, at Mogens Fonseca Peder-
sen ikke bare skulle køre Hvidovre Hospitals eksisteren-
de samlebåndskøkken videre. Han skulle derimod stå i 
spidsen for et opsigtsvækkende projekt; at etablere et 
restaurationskøkken, hvorfra patienterne kunne bestille 
den mad, de havde lyst til, når de havde lyst til den. 


”Som søn af en sygeplejerske har jeg spist utrolig me-
gen dårlig hospitalsmad. Men jeg har altid haft en tese 
om, at det måtte kunne gøres bedre. Jobbet på Hvidov-
re Hospital har givet mig muligheden for at bevise det”, 
siger chefkokken, hvis udfordring ikke blev mindre af, at 
forandringen skulle gennemføres uden, at køkkenets år-
lige driftsbudget på godt 30 millioner kr. blev sat i vejret.


Maden genopbygger kroppen
Tre år, en masse slid, en stor køkkenombygning, udskift-
ning af en pæn andel af medarbejderne og en masse 
kreative løsninger senere, kan det konstateres, at chef-
kokkens tese er bevist. 


Patienterne på hospitalet kan via et telefonsystem be-
stille deres måltider ud fra et menukort med omkring 
100 forskellige valgmuligheder. Maden fremstilles i vid 
udstrækning af friske råvarer og tilberedes af dedike-
rede medarbejdere – 14 af de 83 medarbejdere i køkke-
net er uddannede kokke. Reglen er, at maden skal leve-
res ved patientens seng i løbet af højest 45 minutter. 


Og budgettet bliver holdt, når der ses bort fra ekstra 
omkostninger i forbindelse med fratrædelser og forsin-
kelser i ombygningen af køkkenet.


Men allervigtigst er det, at patienterne tilsyneladende 
spiser mere mad af bedre kvalitet. Og det var hele for-
målet med køkkenprojektet: At undgå, at patienternes 
helbredelse blev forsinket på grund af et for lavt kalorie-
indtag. 


”Vi ved jo, at mange patienter ikke får kalorier nok, når 
de er på sygehuset. Det betyder, at deres kroppe ikke 
bliver genopbygget så hurtigt, og at risikoen for tilstø-
dende komplikationer øges. Men det er vores formod-
ning, at vi ved at tilbyde patienterne lækker mad, når de 
er sultne, kan øge deres kalorieindtag, og dermed opnå 
en positiv effekt”, siger hospitalets lægelige direktør, 
Torben Mogensen, der er forsigtig med at konkludere 
entydigt på baggrund af de foreløbige erfaringer.


”Vi har endnu ikke forskningsmæssigt belæg for at sige, 
at den lækre mad fremskynder patienternes helbredel-
se. Men der er ingen tvivl om, at alle foreløbige indikatio-
ner er gode og peger i den retning. Samtidig får vi gode 
tilbagemeldinger fra patienterne, og vi kan se, at der bli-
ver smidt langt mindre mad ud”, siger han. 


Restaurant Hvidovre Hospital







”Som søn af en sygeplejerske har jeg spist utrolig megen  
dårlig hospitalsmad. Men jeg har altid haft en tese om, at  
det måtte kunne gøres bedre. Jobbet på Hvidovre Hospital 
har givet mig muligheden for at bevise det”


Chefkok Mogens Fonseca Pedersen, Hvidovre Hospital


VERDENS STØRSTE A LA CARTE-KØKKEN


omdannet til et restaurantkøkken smed ho-


spitalet dagligt et halvt ton mad ud. Hvor 


stort et omfang spildet har i dag er endnu 


ikke gjort op. Men det står klart,  


at det er faldet betragteligt. 


kort med oplysninger om maden – bl.a. om 


energiindholdet. Efter måltidet noterer ple-


jepersonalet, hvor stor en del af måltidet, 


der er spist. På den baggrund kan det bereg-


nes nøjagtig, hvor mange kalorier patien-


terne har fået i løbet af dagen.


kan Hvidovre Hospitals køkken betjene op til 


800 mennesker, der alle sammen har mulig-


hed for at bestille præcis, hvad de har lyst til 


ud fra menukortet. Chefkok Mogens Fon-


seca Pedersen vurderer, at køkkenet er ver-


dens største a la carte-køkken.


185







Medlemmerne af ministerudvalget har besøgt en række 
institutioner og sygehuse på børne-, ældre- og sund-
hedsområdet. Ministrene har holdt møder med medar-
bejdere og ledere, som har den daglige kontakt med bru-
gerne. Besøgsdagene har været med til at skabe større 
indblik i arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse og 
frembragt endnu flere eksempler på gode problemløs-
ninger.


BESØGSDAG PÅ ÆLDREOMRÅDET 
HJEMMEPLEJEN VANLØSE/ HUSUM/BRØNSHØJ 
(Københavns Kommune) OG PLEJEHJEMMET 
INGEBORGGÅRDEN (Frederiksberg Kommune) 


Deltagerliste:
Ministre:
Statsminister Anders Fogh Rasmussen
Socialminister Eva Kjer Hansen


Hjemmeplejen Vanløse/Husum/Brønshøj
(Københavns Kommune):
Andersen, Brian, controller
Bregnebøl, Charlotte, hjemmesygeplejerske
Buse, Vivian, hjemmeplejeleder
Hansen, Linda, hjemmesygeplejerske
Johansen, Anne–Mette, uudannet hjemmehjælper
Koldbech, Jane, sygeplejefaglig leder
Kreutzer, Pia, daggruppeleder
Lønborg, Mogens, sundheds- og omsorgsborgmester,
Københavns Kommune, 
Plas, Gunvor, tillidsrepræsentant, social- og sundheds-
hjælper
Røstad, Jan, aftengruppeleder
Setralla, Achwak, social- og sundhedshjælper
Suder, Tina, social- og sundhedshjælper
Terkelsen, Bo, administrativ medarbejder
 


Ingeborggården (Frederiksberg Kommune):
Ledelse og personale:
Baunsgaard, Bolette, afdelingsleder
Bojesen, Anne Katrine, klinisk oversygeplejerske
Brosø, Betina, social- og sundhedsassistent
Fernandez, Pia Morilla, forstander
Gjerding, Mette Bønnelycke, ergoterapeut
Glenthøj, Jørgen, 1. viceborgmester, Frederiksberg  
Kommune
Larsen, Daisy Friis, social- og sundhedsassistent
Naumann, Elin, sygehjælper
Olsson, Grethe, formand, bestyrelsen for Ingeborggården
Pedersen, Hanne, afdelingsleder
Rasmussen, Annemette, social- og sundhedshjælper
Zwisler, Jesper, socialdirektør, Frederiksberg Kommune


Beboer- og pårørenderåd:
Abitz, Else, beboer
Amundsen, Jørgen, beboer
Bruun, Jørgen, pårørende
Carlsen, Elly, beboer
Damgaard, Johan Alfred, beboer
Halberg, Preben, beboer
Jensen, Anne Korsø, tidl. pårørende og afgående for-
mand, Beboer- og pårørenderådet
Jørgensen, Henrik Ditlev, pårørende
Kilving, Lillian, beboer
Madsen, Leo, pårørende og bestyrelsesmedlem


186186 V – Besøgsdage på børne-, ældre- og sundhedsområdet
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Medarbejderne i hjemmeplejen i Vanløse/Husum/
Brønshøj bruger håndholdte computere til at 
koordinere og registrere de daglige opgaver. Det 
giver mere gennemskuelighed og fokus på kvalitet 
og øger de ældres retssikkerhed.


Når Anne-Mette Johansen til daglig går fra ældrebolig til 
ældrebolig på sit arbejde som hjemmehjælper i Vanløse/
Husum/Brønshøj-distriktet i Københavns Kommune, er 
hun taknemlig for den lille håndholdte computer (PDA) – 
i daglig tale blot ’den håndholdte’ – der er med til at til-
rettelægge hendes arbejdsdag.
 
”Det er blevet mere overskueligt med den håndholdte. 
Det er nemmere at organisere vores hverdag og nem-
mere at udføre de korrekte opgaver hos de ældre. Des-
uden ved vi mere om de ældre, fordi der i den håndhold-
te ligger navne på pårørende og deres læge samt oplys-
ninger om, hvad de fejler eller har af handicap. Så ved 
man på forhånd, at her bor altså en borger, der hører 
dårligt, og som man skal huske at tale højt til”, siger  
Anne-Mette Johansen.


Den håndholdte – der godt og vel fylder det dobbelte af 
en mobiltelefon – afløste i 2002 de papirlister, som 


hjemmehjælperne i distriktet havde med sig rundt på 
besøg hos de ældre. Listerne indeholdte informationer 
om borgerne samt om den opgave, hver enkelt borger 
skulle have løst. For at minimere tekstmængden var op-
gaverne beskrevet i et kodesprog, som gav et alt for 
stort rum for fortolkning, forklarer Vivian Buse, leder af 
hjemmeplejen i Vanløse/Husum/Brønshøj. 


”Der var koder for alle opgaver, for eksempel en kode 
for rengøring, men koden fortalte ikke hvilken slags 
rengøring. I dag kan vi beskrive direkte i den håndhold-
te, hvor der skal gøres rent. Så brugen af PDA’erne har 
sikret, at vores borgere får lige præcis den ydelse, de 
har krav på. Den har øget borgernes retssikkerhed”, si-
ger Vivian Buse. 


Skeptiske i begyndelsen
Distriktet blev i 2002 udvalgt som forsøgsområde i Kø-
benhavns Kommune, der ville teste effektiviteten ved 
at indføre PDA’ere i kommunens hjemmepleje. 


”I begyndelsen var vi måske lidt skeptiske. Skulle de nu 
til at kontrollere og styre os?”, husker Anne-Mette Jo-
hansen. 


Hurtigt fandt hun og kollegerne dog ud af, at det ikke 
var tilfældet. Den håndholdte kunne ikke overvåge dem. 
I stedet var den en hjælp i forhold til den daglige plan-
lægning, der blev gjort mere overskuelig og retfærdig. 


”Når der skulle deles opgaver ud før i tiden, så var der 
nok nogle, der kunne sidde og gemme sig og mene, at de 
havde nok opgaver. I dag kan man se på den håndholdte 
præcist, hvor mange minutter hver hjemmehjælper har 
til rådighed til hver opgave. Det er blevet mere gennem-
skueligt for alle, hvad det er, vi bruger vores tid på”, for-
klarer Anne-Mette Johansen. 


Eliminerer personale-fnidder
Netop gennemskueligheden har gjort det lettere at lede 
og fordele arbejdet, mener Vivian Buse. Via den hånd-
holdtes statistik-modul har ledelsen mulighed for at 
lave lister over brugt tid og udførte opgaver. Det gør det 
muligt dagligt at følge op på, om de forskellige grupper, 
som distriktet er inddelt i, når sine mål. 


”Det er blevet lettere at dokumentere, at opgaverne er 
løst. Der er ikke noget personale-fnidder længere, hvor 
man kan stille spørgsmålstegn ved, hvad den og den 
bruger tiden til. Vi er blevet langt mere effektive, og der-


Håndholdt hjemmepleje i Vanløse/Husum/Brønshøj


”Det er blevet nemmere for os at tilrettelægge  
vores egen hverdag, fx lægge flere besøg hos 
den samme borger samtidigt, hvis det er hen-
sigtsmæssigt. Jeg fornemmer, at vi som hjemme-
hjælpere er blevet mere tilfredse med arbejdet.”


Anne-Mette Johansen, hjemmehjælper, Vanløse/Husum/Brønshøj







FAKTA OM HJEMMEPLEJEN I VANLØSE/


HUSUM/BRØNSHØJ: 


brugertilfredshedsundersøgelse af hjem-


meplejen. De ældre blev spurgt om deres 


opfattelse af serviceniveauet. Hjemmeple-


jen i Vanløse/Husum/Brønshøj lå markant 


over gennemsnittet på områderne ’Praktisk 


hjælp’ og ’Personlig pleje’.  Vivian Buse vur-


derer, at brugen af PDA’ere spiller en stor 


rolle i den vurdering.


arbejde er blevet mere professionaliseret 


gennem brug af håndholdte computere. 


Blandt andet har det været muligt at ind-


føre og administrere fleksible mødetider for 


personalet.    


vandt i 2006 Københavns Kommunes Digita-


liseringspris.


-


gere og 530 ansatte. Hver ansat har 6 til 10 


borgerbesøg dagligt. Et tal, der ikke har  


ændret sig efter indførelsen af PDA’ere.


for har vi kunnet flytte fokus væk fra blot at få opga-
verne løst til i dag at se på, hvordan vi løser opgaver-
ne”, siger Vivian Buse. 


”Det er blevet nemmere for os at tilrettelægge vores 
egen hverdag, fx lægge flere besøg hos den samme 
borger samtidigt, hvis det er hensigtsmæssigt. Jeg for-
nemmer, at vi som hjemmehjælpere er blevet mere til-
fredse med arbejdet”, siger Anne-Mette Johansen.


Ifølge Vivian Buse har den håndholdte været med til at 
gøre hjemmeplejens arbejde mere effektivt. Men den 
er ikke løsningen på det største af de problemer, som 
hjemmeplejen står over for de kommende år – mang-
len på kvalificerede hænder til at tage sig af landets 
ældre.


”Nej, den frigiver ikke flere hænder, det gør den des-
værre ikke. I stedet har den været med til at give et fo-
kusskift fra levering af kvantitet til kvalitet. Og jeg ville 
aldrig selv søge en ny stilling et sted, hvor de ikke ar-
bejdede med håndholdte. Det er sikkert”, siger Vivian 
Buse.
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På plejehjemmet Ingeborggården forsøger man ved 
hjælp af brugerinddragelse og forventningsaf-
stem ning at gøre livet så trygt og rart som muligt 
for beboerne. 


Midt imellem fodboldbaner og parcelhuse på det yder-
ste Frederiksberg ligger Ingeborggården.


Plejehjemmet er et af Frederiksbergs største og for at 
sikre, at plejehjemmets beboere får den service og om-
sorg, de har krav på, har beboere og brugere af pleje-
hjemmets dagtilbud fået stor indflydelse på de daglige 
rutiner og aktiviteter. 


Et af de vigtigste elementer er en brugertilfredshedsun-
dersøgelse. Gennem et omfattende spørgeskema får 
beboere og pårørende hvert andet år mulighed for at til-
kendegive deres ærlige mening om en række praktiske 
forhold som eksempelvis mad og rengøring.


Pia Morilla, leder af Ingeborggården, indrømmer gerne, 
at hun er den første, der kaster sig over undersøgelsen, 
når den kommer. Den er nemlig et vigtigt element i Fre-
deriksbergs Kommunes kontrol med, om plejehjemsbe-
boerne får de ydelser, de har krav på. 


”Jeg bruger den meget aktivt i forhold til ledelse og 
medarbejdere. Alle får den, og så gennemgår vi den og 
drøfter vores resultater”, fortæller Pia Morilla.


Justering efter undersøgelse
Hun har gennem tiden bl.a. brugt undersøgelsen til at 
sætte flere udendørsaktiviteter i gang og til at tilrette-
lægge de daglige måltider anderledes. 


”Tidligere holdt vi mange fester og fælles udflugter. Men 
undersøgelsen viste på et tidspunkt, at der var et større 
behov for mere individuelle ture og arrangementer, så nu 
er vi begyndt at tilbyde flere ture i mindre grupper”, siger 
hun.   


I brugertilfredshedsundersøgelsen har beboere og pårø-
rende mulighed for at skrive kommentarer eller forslag 
til ændringer i hverdagen. Et forhold, som er af stor be-
tydning for både medarbejdere og beboere. 


”Sidst var der for eksempel én, der undrede sig over, at 
fjernsynet i fællesarealet på min afdeling altid var 
tændt uden lyd, selv om ingen sad og så på det. Det var 
vi ikke opmærksomme på, og i dag er det aldrig tændt, 
når der ikke er nogle, der skal se noget”, forklarer Elin 
Naumann, sygeplejer på Ingeborggården.


Johan Damgaard, som har boet på Ingeborggården i 
godt et år, ser også brugerundersøgelserne som et ele-
ment, der fremmer kommunikationen mellem brugere 
og medarbejdere. 


 ”Personalet har jo travlt til hverdag, og der er mange 
ting, man ikke altid når at tale om. Så jeg synes, at under-
søgelsen er en god mulighed for at gøre opmærksom på 
ting, der måske ikke lige fungerer, som de skal”, siger han.


Brugertilfredshedsundersøgelsen har også bevirket en 
større systematik omkring afstemning mellem de ydel-
ser plejehjemmet tilbyder og beboernes forventninger 
til dagligdagen. Aktuelt planlægges en brugerundersø-
gelse i plejehjemmets ergoterapi for at finde ud af, hvad 
beboerne synes om aktivitetsniveauet og de fysiske 
øvelser, og hvor og hvordan der eventuelt skal justeres. 


Plejehjemmets leder Pia Morilla understreger dog, at 
selv om tilfredshedsundersøgelser er et helt centralt 
element i udviklingen af plejeniveauet på Ingeborggår-
den, så må de ikke stå alene. 


”Ingeborggården har altid klaret sig godt i de her under-
søgelser. Men siger en høj score på rengøring noget om, 
hvorvidt her er trygt og rart at være?”, spørger hun og 
giver selv svaret.


Brugere og beboere får ordet







”Personalet har jo travlt til hverdag, og der er mange ting, 
man ikke altid når at tale om. Så jeg synes, at brugertil-
fredshedsundersøgelsen er en god mulighed for at gøre 
opmærksom på ting, der måske ikke lige fungerer, som  
de skal.”


Johan Damgaard, beboer, Ingeborggården


TILFREDSHED I SYSTEM


foretages hvert andet år på samtlige 


plejehjem på Frederiksberg. Frederiks-


berg Kommune bruger undersøgelsen 


til at vurdere og måle plejen på de en-


kelte plejehjem. 


-


fredshed inden for områder som: Ren-


gøring, mad, aktivitetsniveau, pleje og 


omsorg, kontakt, fællesarealer, egen 


bolig, ergoterapi m.m.


skal dokumenteres i den elektroniske 


beboerjournal.


godt 200 heltids- og deltidsansatte.


”Det gør det jo ikke nødvendigvis. Og vi hører da også 
kritikpunkter, som vi så tager alvorligt og forholder os 
til. Derfor mener jeg, at brugertilfredshedsundersøgel-
sen i fremtiden bør suppleres af eksempelvis en inter-
viewundersøgelse, som gør det muligt for os at sætte 
endnu mere fokus på den pleje og omsorg, som i den 
sidste ende måske er den allervigtigste ydelse, vi har at 
tilbyde”.


Forventningssamtaler
Ingeborggården benytter endvidere forventningssamtaler 
med nye beboere og pårørende. Her noteres specielle øn-
sker og forventninger til opholdet. Mindst hver tredje må-
ned følges der op på samtalen og de plejeplaner, der er 
lagt for den enkelte beboer, så der løbende er overens-
stemmelse mellem beboernes forventninger og virkelig-
hedens verden. 


”Beboere og pårørende er de senere år begyndt at tage 
mere stilling til de aktiviteter, vi tilbyder. Derfor er det 
vigtigt at kende deres holdning og afstemme deres for-
ventninger med de muligheder, vi har både økonomisk 
og personalemæssigt. Det er jo langt fra alle ønsker og 
behov, vi har ressourcer til at imødekomme”, siger Pia 
Morilla.
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BESØGSDAG PÅ BØRNEOMRÅDET 
BØRNEHAVEN BANGSBO (Struer Kommune) 
OG VILSUND BØRNEHAVE (Thisted Kommune)


Deltagerliste:
Ministre:
Statsminister Anders Fogh Rasmussen
Familie- og Forbrugerminister Carina Christensen


Børnehaven Bangsbo (Struer Kommune):
Christensen, Dorthe Ryø, forælder
Dalgaard, Grethe, afdelingsleder, dagplejen
Jacobsen, Steen, formand, Børne- og Uddannelses- 
udvalget
Jansen, Ole Bang, forælder
Jensen, Keld Vagner, kommunaldirektør, Struer Kommune
Merrild, Martin, borgmester, Struer Kommune 
Nybo, Siv, souschef
Thomsen, Jørn, chefkonsulent, børnepasningsområdet, 
Struer Kommune
Salskov, Bibi, leder
To medarbejderrepræsentanter


Vilsund Børnehave (Thisted Kommune):
Dahlgaard, Preben, udvalgsformand
Davidsen, Kjeld, bestyrelsesformand
Gade, Birthe, Vilsund Børnehave
Kold, Laila, Vilsund Børnehave
Korsgaard, Lisbeth, børnehaveleder 
Mortensen, Jannick, skoleleder Stagstrup Skole
Odgaard, Erik, dagpasningschef, Thisted Kommune
Olesen, Erik Hove, borgmester, Thisted Kommune 
Sloth, Lars, børne-, familie- og kulturdirektør,  
Thisted Kommune
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Fagligheden bliver dyrket i Børnehaven Bangsbo, 
som derfor udelukkende har uddannede pædago-
ger ansat. Udstrakt brug af efteruddannelse er 
også med til at øge motivationen.


Samtlige pædagoger i Børnehaven Bangsbo i Struer 
Kommune får en bonus på 5.000 kr., når institutionens 
souschef til efteråret vender tilbage efter en orlovspe-
riode. I hendes fraværsperiode har de nemlig fordelt 
hendes opgaver mellem sig, og pengene er derfor en be-
lønning for at have taget et ekstra slæb.


”Hun er væk i så kort tid, at det ikke giver mening at an-
sætte en vikar. Og fordi kommunens institutioner har 
økonomisk selvforvaltning, har vi aftalt, at det, vi sparer, 
skal fordeles mellem pædagogerne. Det er en meget 
konkret måde at anerkende deres indsats på”, siger bør-
nehavens leder Bibi Salskov. 


Hun har en gang tidligere belønnet medarbejderne på lig-
nende vis, men hun understreger, at det ikke er udsigten 
til en økonomisk luns i ny og næ, der overordnet set skal 
motivere medarbejderne. Hun ser snarere de sjældne bo-
nusser som et mindre led i en række af tiltag, som skal 
sikre, at medarbejderne holder motivation og engage-
ment højt. 


Et langt mere afgørende element for arbejdstilfredshe-
den er en bevidst dyrkelse af den pædagogiske faglig-
hed og udstrakt mulighed for efteruddannelse. Således 
er alle medarbejdere i børnehaven – bortset fra service-
manden og køkkendamen – uddannede pædagoger, og 
hvert år deltager to til fire af de i alt seks pædagoger i 
moduler på den pædagogiske diplomuddannelse på CVU 
Vita i Holstebro. Uddannelsen er videregående på ba-
chelorniveau. 


”Når enkelte af medarbejderne rykker fagligt, så giver 
det input til hele gruppen. Det er med til at gøre børne-
haven til et spændende sted at være, og det betyder, at 
jeg kan have medarbejderne i lang tid”, siger Bibi Sal-
skov.


Udfordret på fagligheden
I fjor var pædagog og tillidsrepræsentant Lisa Lund væk 
fra børnehaven i hele tre måneder, mens hun fulgte to 
moduler på den pædagogiske diplomuddannelse, der i 
alt består af fem moduler og en afsluttende opgave. 


”Det var helt utrolig motiverende at blive udfordret på 
min faglighed. Det er vigtigt for mig at føle, at jeg bliver 
ved med at udvikle mig som pædagog og at jeg ikke 
bare skal gøre tingene på den samme måde de næste 


30 år”, siger hun og tilføjer, at kurser af kortere varighed 
ikke på samme måde giver mulighed for fordybelse og 
derfor heller ikke giver den samme tilfredshed.


Hanne Grøn, der blev ansat i Bangsbo for et år siden, da 
der blev oprettet en ny pædagogstilling, skal i gang med 
diplomuddannelsen til efteråret. Det ser hun frem til.


”Som pædagoger er vi vores eget vigtigste arbejdsred-
skab. Så det er vigtigt, at vi får mulighed for at udvikle 
os fagligt og personligt”, siger hun og pointerer, at det 
ligeledes nærer engagementet, at børnehavens ledelse i 
høj grad uddelegerer opgaver og giver medarbejderne 
frihed til at tage egne initiativer. 


Alt bliver evalueret
Børnehavens leder Bibi Salskov understreger, at beto-
ningen af den pædagogiske faglighed også skinner klart 
igennem i medarbejdernes arbejde med de omkring 50 
børn. Høj faglighed i dagligdagen er en lige så vigtig kilde 
til motivation af medarbejderne som efteruddannelse, 
mener hun. 


”Vi arbejder meget med temaer. Her benytter vi en fast 
model (SMTTE modellen, red.), som tvinger os til at være 
meget bevidste om, hvad vi gør, og hvad vi gerne vil 


”Vi passer ikke bare børn”


” Det er vigtigt, at personalet oplever, at det, de fore-
tager sig, er meningsfyldt. Derfor lægger vi også 
vægt på, at vores arbejde bliver formidlet til forældre-
ne, så de kan se, at vi ikke ’bare’ passer deres børn”


Børnehaveleder Bibi Salskov, Børnehaven Bangsbo
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BANGSBOS SELVSTYRE


-


forvaltning, hvilket giver dem udstrakt selvbestemmel-


se over, hvordan bevillingerne skal bruges. Kommunen 


benytter princippet ’pengene følger barnet’ – dvs. at 


bevillingerne beregnes på baggrund af antallet af børn. 


-


de medarbejdere på efteruddannelse. 


Bangsbo har fået en kontant bonus på 5.000 kr. var i 


efteråret 2005, da de på grund af to langtidssygemel-


dinger havde været under pres i en længere periode. 


opnå. Samtidig sørger vi for, at alt bliver evalueret. 
Dels så vi kan lære af vores erfaringer, dels for at 
understrege fagligheden”, siger hun og fortsætter:


”Det er vigtigt, at personalet oplever, at det, de 
foretager sig, er meningsfyldt. Derfor lægger vi 
også vægt på, at vores arbejde bliver formidlet til 
forældrene, så de kan se, at vi ikke ’bare’ passer 
deres børn”. 
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Sproget er den røde tråd i børnenes hverdag i 
Vilsund Børnehave i Thisted Kommune. Det hjælper 
dem, når de skal begynde i skole.


Medarbejderne i indskolingen på nordjyske Stagstrup 
Skole har gennem flere år vænnet sig til, at de nye børn 
skulle have mellem seks og ni måneder til at vænne sig 
til at gå i skole. Men det har ændret sig. Nu er børnene 
allerede skoleparate efter få uger.


”Vi har registreret en tydelig forskel, og vi kan langt hur-
tigere gå til biddet med det faglige. Vi skal ikke længere 
bruge ret meget tid på at få børnene til at koncentrere 
sig, de er gode til at lytte til de andre, og de er gode til 
at fortælle og sætte ord på deres tanker og oplevelser”, 
siger skolens inspektør Jannick Mortensen.


Han er ikke et sekund i tvivl om årsagen til ændringen. 
Den skal findes i den lokale børnehave, Vilsund Børne-
have, der leverer de fleste børn til Stagstrup Skole.


Siden 2002 har institutionens medarbejdere ydet en 
stor indsats for at føre børnene ind i sprogets univers. 
Midlerne har været mange og vidt forskellige: Børneha-
ven har fået sit eget bibliotek med 600 bogtitler, som  


en gang om ugen betjenes af en børnebibliotikar fra  
Thisted Bibliotek, der hjælper børn og forældre med at 
finde de rigtige bøger. Resultatet er, at næsten alle for-
ældre låner bøger og læser højt for deres børn. Desuden 
arbejder børnehaven indgående med fortællinger, dra-
ma, oplæsning, rim og remser og bogstaver.


”Sproget er blevet den røde tråd i vores børnehave. Ak-
kurat som for eksempelvis naturen er det i andre insti-
tutioner. Børnene synes, at det er sjovt, og de erhverver 
nogle kompetencer, som de siden hen får brug for i sko-
len. Bl.a. udvider de deres ordforråd, og de er alle sam-
men fantastisk gode til at fortælle historier”, siger bør-
nehavens leder, Elisabeth Korsgaard. 


Læring gennem leg
Fokuseringen på sprog har – især i begyndelsen – af-
stedkommet skepsis fra en del af forældregruppen, for-
tæller Elisabeth Korsgaard.


”Der var nogle, der sagde ’er det ikke lidt tidligt, at de 
skal lære noget? Skal de ikke bare have lov til at lege’. 
Men til det kunne vi ikke svare andet end ’jo, de skal 
have lov til at lege – og det er også det, de gør’. Det ene 
udelukker ikke det andet, vi lægger stor vægt på, at der 


er tale om læring gennem leg”, siger hun.


Også inspektør Jannick Mortensen betoner, at der ikke 
blot er tale om, at den faglige undervisning allerede be-
gynder på et tidligere tidspunkt.


”Der er ikke tale om terperi, men om at deres glæde ved 
sproget er øget. De har fået lov til at lege det ind, og jeg 
er sikker på, at det er hovedårsagen til, at det er blevet 
en ubetinget succes”, siger han. 


Påvirker hjemmene
Sprogsatsningen i Vilsund Børnehave har ikke blot givet 
dønninger på Stagstrup Skole. Også hjemme hos stør-
stedelen af børnehavebørnene har den haft effekt. Iben 
Hjortshøjs to døtre, Lea på fem år og Ida på fire år, der 
begge går i børnehaven, har i hvert fald også sat spro-
get i højsædet på hjemmefronten.


”Nu synes forældre jo altid, at deres børn er fantastiske. 
Men de udviser en enorm interesse for bogstaver og 
ord. Vi bruger megen tid på at skrive, og især den store 
er god til at genkende skrevne ord. Og så elsker de at 
fortælle historier – det er de virkelig blevet skrappe til”, 
siger Iben Hjortshøj. 


Børnehaven er lastet med sprog


”Vi har registreret en tydelig forskel, og vi kan 
langt hurtigere gå til biddet med det faglige”


Skoleinspektør Jannick Mortensen, Stagstrup Skole
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SKOLEPARATE BØRN


sproget i 2002 lånte 33 pct. af familierne bøger via 


børnebiblioteket. I dag er tallet næsten 100 pct.  


Vilsund Børnehave er sporet ind på det skrevne 


sprog meget tidligt i skoleforløbet. Generelt ken-


der de bogstaverne, når de starter i børnehave-


klassen, og langt de fleste kan stave til og skrive 


deres navn. De er fortrolige med rim og remser, har 


et meget større ordforråd, kender læseretning, og 


er gode til at genkende forlyde og vokaler. 


få børnene til at koncentrere sig om undervisnin-


gen, og de udviser glæde ved at arbejde med 


sprogstimulerende undervisningsforløb og værktø-


jer. De er gode til at lytte til de andre, og de er 


gode til at fortælle og sætte ord på deres tanker 


og oplevelser, også set i forhold til emner, der ar-


bejdes med i klassen.


fra børnehaven, hvorfor Stagstrup skole vurderer 


mulighederne for at styrke elevernes udvikling in-


den for dette område som betydeligt forbedret. 
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BESØGSDAG PÅ SUNDHEDSOMRÅDET 
BIOPARK VEJLE, VEJLE SYGEHUS (Region 
Syddanmark) OG MEDICINERHUSET I  
AALBORG (Region Nordjylland)


Deltagerliste:
Ministre:
Statsminister Anders Fogh Rasmussen
Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen


Biopark Vejle og Vejle Sygehus (Region Syddanmark):
Andersen, Bent Nyboe, ledende overlæge 
Fabricius, Sine, sygeplejerske 
Gaub, Johannes, cheflæge 
Hansen, Rikke, beskrivende radiograf 
Holst, Carl, regionsrådsformand, Region Syddanmark
Kristensen, Per Wagner, overlæge 
Larsen, Sten, overlæge 
Madsen, Per Askholm, sygehusdirektør 
Mathiesen, Finn, IT-overlæge 
Pedersen, Anniezette Bøgelund, næstformand i Medarbej-
derudvalget
Skjødt, Thomas, ledende overlæge 


Medicinerhuset i Aalborg (Region Nordjylland):
Borg, Jonna, oversygeplejerske 
Dam, Bente, vicecenterchef 
Gøtzsche, Carl-Otto, centerchef 
Hav, Orla, regionsrådsformand, Region Nordjylland 
Mølgaard, Jytta, oversygeplejerske 
Nielsen, Henrik, ledende overlæge 
Secher, Lene, sygeplejerske 
Skov, Jens Ole, sygehusdirektør 
Sølling, Jakob, ledende overlæge 
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Vejle Sygehus har effektiviseret diagnosticeringen 
af livstruende sygdomme som lunge- og 
brystkræft. For de fleste patienter med symp-
tomer på lungekræft går der ti dage fra første 
besøg på sygehuset, til diagnosen er stillet.


Når lægerne på Vejle Sygehus får mistanke om lunge-
kræft hos en patient, får patienten med det samme en 
pakke. En lungepakke. Betegnelsen dækker over den logi-
stiske opgave, det er at få en patient igennem systemet 
fra den første mistanke opstår, til en eventuel behandling 
går i gang. 


En lungepakke på Vejle Sygehus tager ca. ti dage. Det er 
det hurtigste diagnostiske forløb noget sted i landet, 
når det gælder lungekræft.  


Dag 1 – alle skannes 
Kernen i lungepakken er, at man hver uge har reserveret 
faste tider til røntgen og CT-scanning.  Alle patienter, 
der skal undersøges for lungekræft møder op mandag 
morgen til CT-scanning og diverse andre analyser. 


Mandag eftermiddag gennemgår lederen af lungeafde-
lingen samtlige patienters journaler, som han kan læse 


og indtale kommentarer til via et tale-genkendelsespro-
gram.  


”Det er meget effektivt med vores talegenkendelses-
system. Jeg er ikke afhængig af fysiske journaler, som 
skal fragtes fra afdeling til afdeling, og som måske ikke 
kan læses eller bliver væk”, siger Niels Mygind, leder af 
lungeafdelingen.


Dag 2 – frikendt eller videre
På dag 1 er alle væsentlige oplysninger analyseret, og 
lægerne på lungeafdelingen mødes derfor om tirsdagen 
og gennemgår alle patienterne. Enten bliver de ’fri-
kendt’, eller også skal de til videre undersøgelser. 


Efter mødet er alle patienter indkaldt til personlig sam-
tale, hvor de får information om det videre forløb. 


Dag 4 og 5 – flere undersøgelser
For de patienter – godt to tredjedele - der skal have flere 
undersøgelser, er der igen forudbestilt tid til undersø-
gelser på dag 4 og 5. På grund af forudbestillingen kan 
patienterne komme til med det samme.  


”Når vi fast har reserveret et bestemt antal pladser, gør 
det selvfølgelig, at andre bliver skubbet lidt bagud i 
køen. Men her på sygehuset har vi valgt at opprioritere 
mennesker med mulige livstruende sygdomme. Generelt 
har vi dog ikke lange ventelister, hvilket skyldes, at vi så 
hurtigt som muligt sørger for at få frigivet de tider, vi 
ikke bruger til andre patientgrupper”, siger Johannes 
Gaub, cheflæge på Vejle Sygehus.


Dag 8 – dommens dag
Om mandagen – en uge efter at lungepakken er be-
gyndt – samles læger fra alle seks involverede specialer 
for at diskutere de enkelte patienters diagnose og det 
videre behandlingsforløb.


”Vores tværfaglighed i lungepakken er vi meget stolte 
af. Der kan visse steder i sygehusvæsenet være ten-
dens til stive faggrænser, men dem har vi nedbrudt. Alle 
afhænger af alle og har et medansvar for, at en diagno-
se er korrekt”, siger Johannes Gaub.


Dag 10 – endeligt svar
Ti dage efter at de første undersøgelser begyndte, kom-
mer alle patienter med en pårørende ind på sygehuset 
og får det endelig svar. Hvad er diagnosen? Hvad skal 


Én boldberøring og videre


”Vi arbejder efter devisen én boldberøring, 
og så skal den spilles videre. Ingen patien-
ter i et pakkeforløb her på Vejle Sygehus 
må ligge og vente.” 


Cheflæge Johannes Gaub, Vejle Sygehus   







201


der til af behandling? Hvornår kan du komme i gang?
”Svarene gives af den samme sygeplejerske og lunge-
læge, som har fulgt dem over de ti dage. Lungekræft er 
en alvorlig diagnose, så det er meget vigtigt, at det er 
det samme personale, som patienterne igennem ugen 
har haft kontakt med, der også giver dem det endelige 
svar”, siger Niels Mygind. 


Alle har medansvar
Sådan foregår et diagnostisk pakke-forløb på Vejle Sy-
gehus 52 uger om året. Den slags rutiner giver bindin-
ger på personale og afdelinger, som kan miste selvbe-
stemmelse og prioriteringsmuligheder.  


”Overlægerne er måske lidt mere bundede her. De har 
lange planlægningshorisonter med hensyn til efterud-
dannelse, kurser og ferie, men de tolererer det, fordi de 
hver dag oplever gevinsterne”, siger Johannes Gaub. 


Gevinsterne er blandt andet den korte ventetid, der er 
afgørende både for patienternes psykiske tilstand og de-
res helbredelseschancer på længere sigt. Desuden sco-
rer sygehuset højt på medarbejdertilfredsheden – en vig-
tig detalje i tider med rekrutteringsproblemer.


”Vi arbejder efter devisen én boldberøring, og så skal 
bolden spilles videre. Ingen patienter i et pakkeforløb 
må ligge og vente. Alle involverede afdelinger har et 
ansvar for den enkelte patients prøver, analyser og en-
delige diagnose. Det giver en større arbejdsglæde at 
have medansvar og vide, at hvis jeg laver en prop, så 
stopper jeg hele forløbet”, siger Johannes Gaub.   


DIAGNOSTISKE PAKKER


lungekræft gennem lungepakken. 20-25 pct. får stillet diagno-


sen lungekræft.


hurtigste diagnostiske forløb noget sted i landet, når det gæl-


der lungekræft.


-


kræft kommer ind i et pakkeforløb på Vejle Sygehus.


stjerner i karakter for behandlingen af lungekræft.


stor undersøgelse, der skal se på både den økonomiske og hel-


bredsmæssige effekt af bl.a. de diagnostiske pakker på Vejle 


Sygehus.
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Nybyggeriet Medicinerhuset i Aalborg samler 
ekspertisen og faciliteterne til at behandle medi-
cinske patienter. De gode rammer fører bl.a. til 
lavere sygefravær blandt personalet og færre 
indlæggelsesdage for patienterne.


I de øverste etager i Medicinerhuset på Aalborg Sygehus 
er der god udsigt over Limfjordsbyens pulserende by-
centrum. Puls er der også inden for i huset, hvor seks 
medicinske specialer for halvandet år siden flyttede 
sammen i et funktionelt tænkt nybyggeri, der rummer 
faciliteter til alt fra modtagelse af akutte patienter og 
behandling af medicinske patienter til forskning og ud-
dannelse af nye læger og sygeplejersker.  


”Huset er bygget for at opnå både forbedringer af pa-
tientbehandlingen og faglige synergier. Mange patien-
ter fejler jo flere sygdomme samtidig, og når det hele er 
samlet ét sted, er det nemmere at samarbejde om pa-
tienterne”, siger leder af Medicinerhuset, overlæge Carl 
Otto Gøtszche.


Tidligere var de medicinske specialer spredt på to syge-
huse i Aalborg. Forholdene på afdelingerne var trange, 
og patienterne lå oftest på seks-sengs-stuer. Der var 
længere indlæggelsestider og større sandsynlighed for, 


at patienterne fik infektioner. 


De ydre rammer betød også, at personalet oplevede be-
sværlige arbejdsgange og dårlig plads til kørestole, lifte 
og andre hjælpemidler. Desuden måtte de bruge meget 
tid på at finde plads til patienter, der havde medicinske 
eller etiske behov for at være alene.


Fravær falder og tilfredsheden stiger
Det var for meget for både medarbejdere, ledelse og po-
litikere i Nordjylland, der bevilgede penge til et nyt sam-
let hus med to-sengsstuer og god plads til både patien-
ters privatliv og personalets muligheder for at arbejde. 
Der er kommet lys og luft, og forandringerne har bragt 
medarbejdertilfredsheden til tops og bevirket et mar-
kant fald i sygefravær blandt både plejepersonale og 
læger. 


”Jeg føler, at arbejdet med de medicinske patienter er 
mere anerkendt”, siger Lene Secher, sygeplejerske og 
tillidsmand på Medicinerhusets akutte modtageafde-
ling.


”Det er jo ofte meget syge mennesker, vi arbejder med, 
og det at omgivelserne er i orden gør nok, at man bedre 
kan fokusere på patienterne.  Nu kan vi koncentrere os 


om det, vi er uddannede til, i stedet for konstant at 
skulle forholde os til problemer, der opstår på grund af 
dårlige fysiske forhold”, siger hun.


Højnet faglige niveau
Samling af de medicinske specialer i ét hus betyder 
også, at kommunikationen og kontakten mellem læger-
ne er blevet bedre til gavn for patienterne.  


”Tidligere skulle man ringe rundt for at få fat i en kolle-
ga. Nu kan man gå ind i kontoret ved siden af eller må-
ske en etage ned. Det er også blevet lettere at rekvirere 
tilsyn. Hvis man før det nye hus havde brug for en vur-
dering fra en anden speciallæge, kunne det tage en 
dags tid at få vedkommende forbi. I dag kommer tilsy-
net med det samme”, siger Carl Otto Gøtzsche, der poin-
terer, at kommunikationen ud af huset også skal fun-
gere. 


”Når man laver denne slags sygehuse i sygehuset, kan 
det blive sværere at kommunikere med de andre afde-
linger. Det er noget, vi er meget bevidste om”, siger han.


Også Lene Secher fremhæver, at samarbejdet mellem 
de forskellige specialer i huset er blevet bedre.  


Arkitektur, der helbreder


”Vi kan godt mærke, at Medicinerhuset 
brandingmæssigt har haft en stor værdi  
for os. Vi har ingen problemer med rekrut–
teringen.”


Carl Otto Gøtzsche, leder af Medicinerhuset, Aalborg Sygehus
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ET SUNDT HUS


-


stede 550 mio. kr. Huset stod 


indflytningsklart i november 


2005. I 2006 var den samlede 


produktivitetsstigning på afdelin-


gerne 3,9 pct. Det samlede 


driftsbudget var på 400 mio. kr. 


er sygefraværet blandt plejeper-


sonalet faldet med ca. 18 pct. 


Blandt lægerne er sygefraværet 


faldet med ca. 36 pct.


muligt at afsætte ca. 10 pct. af 


sengene til smittefarlige patien-


ter. Det har forbedret hygiejne-


standarden med det resultat, at 


færre patienter får infektioner. 


”Vi er bl.a. begyndt at arrangere temadage på tværs af 
afdelingerne. Jeg tror, at Medicinerhuset har bidraget til 
en øget sammenhængskraft blandt personalet. Og som 
patient må det da også betyde noget at opleve, at per-
sonalet er glade for at være her”, siger Lene Secher.    


Styrket rekruttering 
Også forskningen og uddannelsen af yngre læger på Aal-
borg Sygehus er styrket væsentligt med Medicinerhu-
set. Forskningsmæssigt er det blevet nemmere at arbej-
de på tværs af de medicinske grænser, siger Carl Otto 
Gøtzsche. I øjeblikket er Medicinerhuset ved at opbygge 
en stor biobank til brug i stamcelleforskningen. Desuden 
giver de mange læger, der konstant er i huset, gode mu-
ligheder for at træne og uddanne yngre læger 24 timer i 
døgnet. 


De fysiske rammer smitter også af på mulighederne for 
at rekruttere læger, sygeplejersker og øvrigt sundheds-
personale. Noget, som mange andre sygehuse i landet 
døjer med i disse år.


”Vi kan godt mærke, at Medicinerhuset brandingmæs-
sigt har haft en stor værdi for os. Vi har ingen problemer 
med rekrutteringen”, siger Carl Otto Gøtzsche. 
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Februar 2007 nedsatte regeringen sammen med KL og 
Danske Regioner en arbejdsgruppe under ledelse af kon-
cernchef Allan Søgaard Larsen, Falck A/S, til at udarbej-
de et udkast til principper for god offentlig service.


Arbejdsgruppens medlemmer:
Regionalt niveau:
Johansen, Bo, regionsdirektør, Region Midtjylland


Kommunalt niveau:
Birch, Jens Christian, kommunaldirektør, Næstved  
Kommune
Hegnsvad, Mogens, kommunaldirektør, Gribskov  
Kommune


Statsligt niveau:
Sørensen, Bente Flindt, direktør, Statsforvaltningen,  
Hovedstaden


Private ledere: 
Haaing, Vibeke, direktør, Blæksprutten (privat leveran-
dørvirksomhed på hjemmehjælpsområdet)
Larsen, Allan Søgaard, koncernchef, Falck A/S (formand 
for Principgruppen)


Institutionsledere:
Bomholtz, Kirsten, institutionsleder, Børnehaven Humle-
bien, Gentofte Kommune
Madsen, Anne Dorte Greve, distriktsleder og fungerende 


centerleder, Plejecentret Olivenhaven, Kolding Kommune
Stentoft, Torben, hospitalsdirektør, Hvidovre Hospital


Medarbejderniveau:
Jacobsen, Jonna, pædagog, Børnehuset Møllehaven,  
Hjørring Kommune
Plas, Gunvor Leeraar, social- og sundhedshjælper,  
Hjemmeplejen i Brønshøj/Husum/Bellahøj
Videbech, Mette, oversygeplejerske, Vejle Sygehus


Læs mere i strategiens del 1.
 
Kommissorium for arbejdsgruppe –  
Principper for god offentlig service


Formål
Kvalitet i den offentlige service opstår i det konkrete 
samspil mellem medarbejdere og borgere. Vi har i den 
danske offentlige sektor kompetente og engagerede 
medarbejdere, der udfører et godt stykke arbejde. God 
kvalitet med mennesker i centrum kræver stærke vær-
dier for den måde offentligt ansatte møder borgerne 
hver dag, bl.a. at man er imødekommende og service-
orienteret. 


Som led i kvalitetsreformarbejdet ønsker regeringen at 
sætte en debat i gang blandt politikere, ledere og med-
arbejdere i den offentlige sektor om, hvilke grundlæg-
gende værdier, de mener, der bør gælde for god offent-


lig service. Målet er at skabe en stærk fælles forståelse 
blandt offentligt ansatte ledere og medarbejdere om, 
hvad god og borgernær offentlig service er med ud-
gangspunkt i et antal principper for god offentlig ser-
vice, fx 5-10. 


Principperne skal beskrive, hvilke centrale værdier der 
skal ligge til grund for den offentlige service. 


Principperne tager på ledelsesområdet afsæt i kodeks 
for god offentlig topledelse, som er udviklet i et tæt 
samspil mellem toplederne i staten, amterne og kom-
munerne og offentliggjort i 2005.


Principperne skal være af en sådan karakter, at de ef-
terfølgende kan danne afsæt for, at ledelse og medar-
bejdere i de enkelte institutioner drøfter, hvordan man 
kan arbejde med god service i det enkelte dagtilbud, på 
det enkelte plejehjem, det enkelte borgerservicecenter, 
det enkelte sygehus osv.


For at sikre, at principperne får gennemslagskraft og im-
plementeres i praksis skal udviklingen af disse tage ud-
gangspunkt i følgende forudsætninger:


1.  Principperne skal beskrive de værdier, som offentlige 
institutioner skal tage udgangspunkt i, i deres møde 
med borgerne (uagtet serviceniveauet i den enkelte 
kommune).
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 2.  Principperne skal have en så generel karakter, at de 
har relevans for servicen på alle de borgernære ser-
viceområder i stat, regioner og kommuner.


3.  Principperne skal være i overensstemmelse med 
gældende regler om god forvaltningsskik. 


Organisering af arbejdet
Arbejdet organiseres som et tværoffentligt samarbejde, 
og i en konstruktion, som er inspireret af bl.a. projekt Fo-
rum for Offentlig Topledelse. Der nedsættes en arbejds-
gruppe og et sekretariat. Begge grupper sammensæt-
tes på tværs af staten, regionerne og kommunerne.


Arbejdsgruppen får til opgave at udarbejde forslag til 
5-10 principper for god offentlige service.  Formanden 
for arbejdsgruppen præsenterer gruppens forslag på 
tema møde 5, den 19. april 2007 om ”Ledelse, medarbej-
derinddragelse og motivation”.


Arbejdsgruppen sammensættes af to kommunaldirek-
tører, en regionsdirektør, tre institutionsledere, tre med-
arbejdere fra institutionsniveauet, en statslig styrelses-
direktør og to ledere fra private virksomheder. Deltager - 
ne udpeges sammen med KL og Danske Regioner. 
Arbejdsgruppens formand er fra den private sektor.


Formanden har ansvaret for at tilrettelægge arbejds-
gruppens arbejde og for at sikre fremdrift i arbejdet. Ar-
bejdsgruppens arbejde understøttes af en ekstern pro-


ceskonsulent, der har til opgave at igangsætte og 
planlægge arbejdsgruppens drøftelser i samarbejde med 
sekretariatet.


Sekretariatet har til opgave at servicere arbejdsgrup-
pen. Opgaven omfatter at være skrivende kraft på pro-
duktet, samt mødeplanlægning mm. Sekretariatet sam-
mensættes af to medarbejdere fra Finansministeriet, to 
medarbejdere fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og 
to medarbejdere fra hhv. KL og Danske Regioner. 


Proces for udarbejdelse af forslag til principper for 
god offentlig service
Arbejdsgruppen fastlægger selv antallet af møder frem 
til præsentationen den 19. april 2007. 


Arbejdsgruppen skal tage udgangspunkt i viden om kon-
krete erfaringer fra brugere af forskellige typer af insti-
tutioner og invitere udvalgte brugerrepræsentanter til 
at deltage i forløbet. 


Der skal desuden gennemføres en workshop for en bre-
dere kreds af ledere og medarbejdere. Workshoppen 
skal gennemføres senest medio marts, således, at ar-
bejdsgruppen kan inddrage resultaterne af disse work-
shops i deres udkast til principper.  


Formanden for arbejdsgruppen præsenterer på arbejds-
gruppens første møde forslag til en arbejdsplan.


Arbejdsgruppens arbejde betragtes som afsluttet, når 
formanden har præsenteret forslag til principper for god 
borgerservice på temamødet den 19. april 2007. Forsla-
get offentliggøres på kvalitetsreformprojektets hjem-
meside.


Herefter lægges der op til følgende proces:


1.  Centrale organisationer og alle interesserede invite-
res til at kommentere forslaget til principper. Det 
kan bl.a. ske via kvalitetsreformprojektets hjemme-
side.


 
2.  Regeringen, Danske Regioner og KL vil præsentere 


det samlede bud på principper for god offentlig ser-
vice på det afsluttende møde den 24. maj 2007. 


3.  Regeringen, Danske Regioner og KL offentliggør i juni 
2007 de endelige principper for god offentlig service. 
De indkomne bidrag vil blive afspejlet i det endelige 
bud på principper for god offentlig service.


4.  Regeringen vil, i samarbejde med Danske Regioner 
og KL efterfølgende udarbejde materiale og værktø-
jer til udbredelse af principperne for god offentlig 
service, så fx daginstitutioner, plejehjem, borgerser-
vicecentre og sygehuse får et godt grundlag for at 
diskutere, hvad principperne betyder for det daglige 
arbejde i deres institution.
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Ni principper for god service


Professionalisme   


Faglig dygtighed og 
professionalisme er 


fundamentet for 
god service


Sammenhæng 


Brugeren skal 
opleve


sammenhæng i 
mødet med det 


offentlige 


Ressourcer med 


omtanke


Brug de offentlige 
ressourcer med 


omhu og omtanke


Tydelige 


forventninger 


Brugeren skal 
vide, hvad 


brugeren kan 
forvente


Hånd om fejl        


Tag hånd om 
de fejl, der 


sker


Øjenhøjde  


Mød
brugeren,


hvor
brugeren er


Klar tale


Åben og klar 
kommunikation


Udvikling 


Udvikling og 
fornyelse skal 


præge den 
offentlige sektor


Ydmyghed 


Ydmyghed over 
for din rolle og 


din magt
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VII – Kvalitetsgruppen208


For at styrke arbejdet med kvalitetsreformen nedsatte  
regeringen en gruppe til at rådgive sig. Kvalitetsgruppen 
består af 27 centrale personer fra organisationer, regio-
ner, kommuner, erhvervsliv mv. samt de 6 involverede 
ministre. Gruppen har afholdt 5 møder. Desuden er der 
planlagt et møde i det tidlige efterår med fokus på im-
plementering og forankring af kvalitetsreformen.


22. FEBRUAR 2007 
Sættemøde. Præsentation af de mest centrale spørgs-
mål for en kvalitetsreform.


22.-23. MARTS 2007
En indledende drøftelse af skitse til strategi for kvali-
tetsreformen med indlæg fra gruppens medlemmer 
samt regeringens fremlæggelse af de centrale politiske 
spørgsmål i forhold til udfordringerne om større krav til 
den offentlige service i en situation, hvor der ikke er flere 
hænder.


2.-3. MAJ 2007
Workshops, ledet af ministrene, med diskussion af kon-
krete initiativer fra regeringens temaoplæg og med in-
put fra Kvalitetsgruppens medlemmer.


Udleveret materiale:
- Bedre kvalitet i sundhedsbehandlingen
- Bedre kvalitet i børnepasningen
- Bedre kvalitet i ældreplejen
- Stærkt lokalt selvstyre


- Brugerne i centrum
- Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation
-  Debat: Tilkøb af offentlige ydelser på hjemmehjælps-


området        
 
Læs materialet på www.kvalitetsreform.dk.


24.-25. MAJ 2007
En nærmere diskussion af hovedlinjerne i den samlede 
strategi.


Udleveret materiale: 
- Formålsbestemmelser på velfærdsområdet
-  Dokumentation og åbenhed om brugertilfredshed og 


kvalitet
-  Eksempler på kvalitetsoplysninger på daginstituti-


ons-, ældre- og sundhedsområdet
-  Fakta om brugertilfredshedsundersøgelser på ældre-


området
-  Fakta om erfaringer med patienttilfredshed i Århus 


Amt
-  Fakta om Fredericia (samt København, Sønderborg 


og Køge) Kommunes projekt om måling af børns livs-
glæde


-  Debat: Tilkøb af offentlige serviceydelser på hjem-
mehjælpsområdet


- Faktabilag om udskillelse af kommunale selskaber
-  Faktabilag om hjemmehjælpsmodtagere og private  


leverandører
- Nem og hurtig klageadgang og aktiv læring af fejl


- Faktabilag om klagesystemet på velfærdsområdet
- Faktabilag om borgerrådgivere
-  En styrket indsats for regelforenkling og afbureau-


kratisering
- Fakta om VAKKS
-  Fakta om Beskæftigelsesministeriets afbureaukrati-


seringsprojekt


Læs materialet på www.kvalitetsreform.dk.


20. JUNI 2007
Drøftelse af regeringens 1. udkast til strategi.


Udleveret materiale:
- Brugerne i centrum 
-  Attraktive arbejdspladser med ansvar og faglig ud-


vikling 
-  Ledelsesreform - kompetente, professionelle og syn-


lige ledere
- Institutionerne skal tænke nyt og udvikle kvaliteten
- Stærkt lokalt selvstyre 
- Afbureaukratiseringsreform
- Flere hænder til nærvær og omsorg


Læs materialet på www.kvalitetsreform.dk.


TIDLIGT EFTERÅR 2007
Planlagt møde om implementering og forankring af kva-
litetsreformen.
 







Kvalitetsgruppens medlemmer:
Andersen, Jørgen Goul, professor, Aalborg Universitet 
Askær, Svend, formand og adm. direktør, Ledernes Ho-
vedorganisation 
Binderup, Lisbeth, partner, Lundgaard Konsulenterne og 
tidligere kommunaldirektør, Nordborg Kommune 
Birch, Jens Christian, kommunaldirektør, Næstved Kom-
mune 
Boye, Anker, næstformand, KL 
Christensen, Hans Skov, adm. direktør, Dansk Industri  
Ebbensgaard, Kristian, næstformand, Danske Regioner 
Egelund, Niels, professor, Danmarks Pædagogiske  
Universitet 
Fabrin, Erik, formand, KL 
Hansen, Bent, formand, Danske Regioner 
Holm, Jacob, adm. direktør, Fritz Hansen A/S og besty-
relsesformand, Program for Brugerdreven Innovation 
Jensen, Hans, formand, Landsorganisationen i Danmark  
Jensen, Jens Winther, formand, Lægeforeningen
Kristensen, Dennis, formand, Fag og Arbejde og Kommu-
nale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 
Kruckow, Connie, formand, Dansk Sygeplejeråd og Sund-
hedskartellet 
Larsen, Allan Søgaard, koncernchef, Falck A/S
Larsen, Jørn Neergaard, adm. direktør, Dansk Arbejds-
giverforening
Lindegaard, Jørgen, adm. direktør, ISS A/S
Pedersen, Henning, formand, Forbundet for pædagoger  
og klubfolk
Pedersen, Kjeld Møller, professor, Institut for Sundheds


tjenesteforskning, Syddansk Universitet 
Pedersen, Poul Erik, adm. direktør, formand, Dansk  
Erhverv 
Rasmussen, Erik, leder, Innovationsrådet og chefredak-
tør, Mandag Morgen 
Sorgenfrey, Bente, formand, FTF 
Sunesen, Sine, formand, Akademikernes Centralorgani-
sation 
Søndergaard, Jørgen, direktør for SFI – Det Nationale 
Forskningscenter for Velfærd
Ulrichsen, Helle, regionsdirektør, Region Hovedstaden 


Waldorff, Peter, formand, Statsansattes Kartel og for-
mand for Centralorganisationernes Fællesudvalg 


Ministre:
Statsminister Anders Fogh Rasmussen
Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen
Finansminister Thor Pedersen
Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen 
Socialminister Eva Kjer Hansen
Minister for familie- og forbrugeranliggender Carina  
Christensen
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Hans Skov Christensen, Jacob Holm, Jørn Neergaard Larsen og Carina Christensen var ikke tilstede, da billedet blev taget. 







VIII – Trepartsdrøftelser210


Regeringen har sammen med KL, Danske Regioner, LO, 
FTF og AC afholdt trepartsdrøftelser med henblik på at 
sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer, attrak-
tive arbejdspladser og rekruttering af medarbejdere til 
den offentlige sektor.


Der er indgået to trepartsaftaler: En aftale af 17. juni 
2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC. 
Og en aftale af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Dan-
ske Regioner og FTF.


Trepartsaftalerne ligger på www.kvalitetsreform.dk.


Kommissorium af 11. april 2007


God offentlig service spiller en central rolle i et moderne 
velfærdssamfund. Den er med til at sikre sammen-
hængskraften, skaber grundlag for en dynamisk privat 
sektor og er afgørende for mange menneskers udvikling 
og livskvalitet. 


Medarbejderne i den offentlige sektor udfører et godt 
arbejde, men den offentlige sektor står over for væ-
sentlige udfordringer. Store årgange i den offentlige 
sektor vil i de kommende år gå på pension og skal aflø-
ses af medarbejdere fra små ungdomsårgange. Samti-
digt vil borgernes forventninger til den offentlige ser-
vice stige i takt med, at vi bliver mere velstående. 


Det bliver derfor en udfordring for den offentlige sektor  
at sikre hænder nok og sikre en fortsat udvikling af den 
offentlige service.


God offentlig service skabes i et velfungerende møde 
mellem medarbejdere og brugere, hvor medarbejderne 
anvender deres faglige kompetencer og sætter den en-
kelte borger i centrum. Det er derfor vigtigt, at medar-
bejdere og ledere har fokus på god service og at de poli-
tisk fastsatte rammer for mødet mellem medarbejdere 
og borgerne er gode.


Regeringen, KL, Danske Regioner, LO, FTF og AC vil gen-
nemføre drøftelser med henblik på at sikre udvikling af 
medarbejdernes kompetencer, attraktive arbejdsplad-
ser, og rekruttering af medarbejdere til den offentlige 
sektor både på kort og lang sigt. 


Trepartsdrøftelserne vil vedrøre overordnede principper 
og anbefalinger på følgende emneområder:


voksen- og efteruddannelse.
-


arbejdere i den offentlige service.


udvikling af service.


-
under seniorpolitik.


 grund.


Regeringen, KL og Danske Regioner vil i perioden frem til 
medio juni 2007 afholde en række møder med repræ-
sentanter for LO, FTF og AC. 


Drøftelserne skal sigte mod vedtagelse af et fælles,  
forpligtende slutdokument.


I drøftelserne deltager KL og Danske Regioner med hhv. 
3 og 2 repræsentanter. LO, FTF og AC deltager med hhv. 
5, 4 og 2 repræsentanter. Fra regeringen deltager 
finans ministeren (formand), økonomi- og erhvervsmini-
steren, beskæftigelsesministeren, indenrigs- og sund-
hedsministeren, socialministeren og ministeren for fami-
lie- og forbrugeranliggender. Det indledende og det 
afsluttende møde ledes af statsministeren.


Der nedsættes en sekretariatsgruppe med repræsen-
tanter fra de deltagende organisationer.
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Deltagere:
Repræsentanter for de offentlige arbejdsgivere:
Pedersen, Thor, finansminister
Fabrin, Erik, formand, KL 
Boye, Anker, næstformand, KL 
Lebech, Mads, formand, Kommunernes Løn- og Persona-
leudvalg 
Hansen, Bent, formand, Danske Regioner 
Ebbensgaard, Kristian, næstformand, Danske Regioner 
og formand, Regionernes Lønnings- og Takstnævn


Repræsentanter for de offentlige lønmodtagere:
Jensen, Hans, formand, Landsorganisationen i Danmark 
Kristensen, Dennis, formand, Fag og Arbejde og formand, 
Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 
Waldorff, Peter, formand, Statsansattes Kartel og for-
mand, Centralorganisationernes Fællesudvalg 
Nissen, Kirsten, formand, Socialpædagogernes Landsfor-
bund 
Simonsen, Kim, formand, HK/Kommunal 
Sorgenfrey, Bente, formand, FTF 
Kruckow, Connie, formand, Dansk Sygeplejeråd og for-
mand, Sundhedskartellet 
Pedersen, Henning, formand, Forbundet for pædagoger 
og klubfolk 
Christensen, Anders Bondo, formand, Danmarks Lærer-
forening 


Sunesen, Sine, formand, Akademikernes  
Centralorganisation
Andersen, Finn Borch, formand, Danmarks Jurist- og  
Økonomiforbund 


Repræsentanter for regeringen:
Finansminister Thor Pedersen
Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen, 
Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen
Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen 
Socialminister Eva Kjer Hansen
Minister for familie- og forbrugeranliggender Carina  
Christensen 







IX – Statsministerens personlige repræsentanter212


Ud over de nævnte temamøder, morgenmøder og be-
søgsdage har regeringen ønsket at indsamle gode ek-
sempler på initiativer, der kan fremme kvalitet på  bør-
ne-, ældre- og sundhedsområdet. Målet har været at 
sikre, at så mange gode idéer som muligt kom med i 
kvalitetsreformarbejdet.


Derfor udpegede statsministeren den 2. marts 2007 to 
personlige repræsentanter: Erik Juhl og Erik Bonnerup.


De to skulle være statsministerens ”øjne og ører” i lan-
det og på de institutioner, som stats ministeren ikke selv 
har haft mulighed for at besøge i forbindelse med be-
søgsdage og temamøder.


Tidl. direktør for H:S Erik Juhl har fungeret som personlig 
repræsentant på sygehusområdet. Som tidligere direk-
tør for Københavns Sundhedsvæsen og senere H:S og 
med en baggrund som overlæge dr. med. har Erik Juhl 
en væsentlig indsigt i de udfordringer, som sundheds-
væsenet står overfor.


Tidl. departementschef og adm. dir. Erik Bonnerup har 
fungeret som personlig repræsentant på børne- og æl-
dreområdet. Erik Bonnerup har bl.a. været medlem af 
Strukturkommissionen og formand for Udliciteringsrå-
det og har også i mange andre kommissioner og besty-
relser arbejdet med kvalitet og nytænkning i den offent-
lige sektor.


Sekretariat for de personlige repræsentanter:
Agerbak, Hanne, specialkonsulent, Indenrigs- og  
Sundhedsministeriet
Brøcker, Lene, specialkonsulent, Socialministeriet
Neergaard, Tobias, specialkonsulent, Indenrigs- og  
Sundhedsministeriet


Afrapportering:
Erik Bonnerups afrapportering om børne- og ældreområ-
det og Erik Juhls afrapportering om sundhedsområdet 
ligger på www.kvalitetsreform.dk.







213







Læs mere om Erik Bonnerup på 
www.kvalitetsreform.dk  


Som statsministerens personlige repræsentant rejste 
Erik Bonnerup i perioden 1. marts – 1. juni 2007 rundt for 
at indsamle gode eksempler på initiativer, der kan frem-
me kvalitet i institutioner på børne- og ældreområdet. 


Erik Bonnerup har besøgt 20 institutioner i 12 kommu-
ner fordelt over hele landet. Der er besøgt 12 daginsti-
tutioner, 6 plejehjem/Leve-/Bo-miljøer og 2 specialinsti-
tutioner for handicappede. Kun institutioner, der er 
kendetegnet ved at levere service af høj kvalitet, er ble-
vet udvalgt til besøg. 


Erik Bonnerup har prioriteret en grundig afdækning af 
den enkelte institution frem for at besøge mange insti-
tutioner. I forbindelse med hvert besøg har der således 
været samtaler med ledelse og medarbejdere samt re-
præsentanter for brugere, pårørende og den administra-
tive og politiske ledelse i kommunen. 


Det er erfaringen fra besøgene, at den ”gode insti-
tution”, til trods for variationen mellem institutionerne,  
i grove træk er kendetegnet ved de samme egenskaber. 
Erik Bonnerups anbefalinger gælder derfor i udgangs-
punktet både institutioner på børne- og ældreområdet.


Nedenfor sammenfattes Erik Bonnerups anbefalinger 
på børne- og ældreområdet baseret på indtrykkene fra 
besøgene. Erik Bonnerups fulde rapport kan læses på 
www.kvalitetsreform.dk.


Anbefalingerne er udtryk for Erik Bonnerups egne over-
vejelser på baggrund af indtrykkene fra besøgene. 


Statsministerens personlige repræsentant 
på børne- og ældreområdet 
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Frit valg styrker kvaliteten


· Udvidelse og udbredelse af det frie valg. Konkurrence og valgfri-


hed udvikler kvalitet og forbedrer borgernes muligheder for at 


finde det servicetilbud, der bedst matcher deres ønsker og for-


ventninger.


Gode medarbejdere er nøglen


· Bedre mulighed for anerkendelse af medarbejderne på børne- 


og ældreområdet, fx via udbredelse af Ny Løn 


· Let administrerbar pulje til (efter)uddannelse af medarbejdere 


og ledere. 


Mange nye opgaver kan være en barriere


· Undersøgelse af arbejdsgange i institutioner for at identificere 


utidssvarende dokumentationskrav og arbejdsgange.


Bedre økonomi gør det ikke alene


· Frikøb af institutionsledere, så de kan koncentrere sig fuldt ud 


om at lede. Mange institutionsledere på især børneområdet ind-


går i den pædagogiske normering, selvom de reelt bruger al de-


res tid på ledelsesopgaver


· Øget brug af lederrotation og fællesledelse for at sprede gode 


erfaringer og løfte kvaliteten på de mindre velfungerende institu-


tioner.


Mangel på kvalificeret personale 


· Fælles indsats for at løfte ældreområdets image via et forplig-


tende samarbejde mellem stat, kommune og de faglige organi-


sationer på ældreområdet


· De kommunale beskæftigelsesforvaltninger skal kun henvise 


egnede og motiverede kandidater til SOSU-uddannelserne og 


den pædagogiske grunduddannelse


· Revision af grunduddannelserne på ældre- og børneområdet, så 


de kommende medarbejdere er bedre rustet til kravene i marken. 


Behov for prioriteret og målrettet anvendelse af ressourcerne


· Større fleksibilitet i udmålingen af de kommunale bevillinger, så 


der er bedre mulighed for at tilgodese institutioner med mange 


brugere med særlige behov


· Bedre støttemuligheder til opførelse og drift af målrettede boli-


ger og aktivitetstilbud til fysisk handicappede/senhjerneska-


dede voksne.


Deling af erfaringer og viden


· Flere tværkommunale samarbejder, også på institutionsniveau, 


for at udbrede de gode erfaringer på børne- og ældreområdet


· Udbredelse af den meget tidlige indsats til sprogstimulering af 


børn med sprogvanskeligheder.


Anvendelse af ny teknologi


· Udvikling og udnyttelse af ny teknologi, så der bliver mere tid til 


brugerne og for at gøre handicappede og ældre mere selvhjulp-


ne.


Samarbejdet mellem stat og kommune


· Fælles retningsliner for samarbejdet mellem stat og kommune, 


bl.a. så enkeltsager bliver håndteret bedre


· Stat, kommune og de relevante faglige organisationer skal i et 


forpligtende samarbejde hæve kvaliteten på børneområdet på 


tværs af faggrænser, overenskomstkrav mv.
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ERIK BONNERUPS ANBEFALINGER







Læs mere om Erik Juhl på 
www.kvalitetsreform.dk


Som statsministerens personlige repræsentant rejste 
Erik Juhl i perioden 1. marts – 1. juni 2007 rundt for at ind-
samle gode eksempler på initiativer, der kan fremme kva-
litet i det danske offentlige sygehusvæsen.


Erik Juhl har været i kontakt med 30 sygehuse fordelt på 
alle 5 regioner. Erik Juhl har også gennemført besøg i al-
men praksis og på et privathospital og talt med en række 
ressourcepersoner inden for sundhedsområdet. 


Nedenfor sammenfattes Erik Juhls anbefalinger til det 
danske sundhedsvæsen baseret på indtrykkene fra rund-
rejsen. Erik Juhls fulde rapport kan læses på www.kvali-
tetsreform.dk.


Anbefalingerne er udtryk for Erik Juhls egne overvejelser 
på baggrund af indtrykkene fra besøgene.
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Statsministerens personlige 
repræsentant på sundhedsområdet


Større klarhed om ledelsesvilkår og bedre ledelsesred-


skaber


· Systematisk og fyldestgørende formulering af et begræn-


set antal mål på alle ledelsesniveauer


· Brugen af relevante it-baserede ledelsesinformationssy-


stemer skal styrkes


· Landsdækkende mentorordning, hvor aktive og tidligere 


ledere i sygehusvæsenet kan rekvireres til rådgivning og 


coaching.


Sygehusvæsenet skal i højere grad basere sig på  


klinisk meningsfulde data


· Rejsehold på registreringsområdet skal gennemgå alle 


nuværende krav om indberetninger og dokumentation 


kritisk


· Tid, der bruges til dokumentation i den kommende Dan-


ske Kvalitetsmodel, skal modsvares af et tilsvarende syn-


ligt kvalitetsløft


· Der skal implementeres systemer, der muliggør automa-


tisk indberetning af data og automatisk feedback


ERIK JUHLS ANBEFALINGER







· De centrale sygehusmyndigheder skal bidrage til at skabe gen-


nemsigtighed om, hvilke resultater de enkelte sygehuse leverer


· Sundhedsstyrelsen skal mere systematisk stille klinisk menings-


fulde data til rådighed.


En mere systematisk spredning af best practice i regi af Den 


Danske Kvalitetsmodel


· Udviklingsstandarder og -indikatorer skal indarbejdes som resul-


tatakkreditering, der tager udgangspunkt i nogle af de bedste 


dokumenterede cases


· En national konference kan hvert tredje år udvælge de projekter, 


der kan omsættes til standarder og indikatorer, som kan indgå i 


Den Danske Kvalitetsmodel.


Øget anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi 


(IKT) 


· En lang række områder vurderes modne til øget anvendelse af 


telemedicinske løsninger. Indenrigs- og Sundhedsministeriet 


skal udarbejde en strategi for øget brug af IKT


· Patienter, pårørende og alment praktiserende læger skal kom-


munikere via e-mail med alle patientrettede sygehusafdelinger 


· Brugen af SMS skal bredes ud.


Et mere sammenhængende patientforløb 


· Hver region skal systematisk implementere faglige og planlæg-


ningsmæssige styringsværktøjer, der sikrer sammenhængende 


behandlingsforløb


· Regioner og sygehusledelser skal gennem klare ledelsesvilkår 


overvåge og belønne sammenhængende patientforløb


· Nationalt og regionalt skal der skabes økonomisk mulighed og 


incitament til at sikre sammenhængende patientforløb på 


tværs af enheder


· De alment praktiserende speciallæger skal forpligtiges til at føl-


ge fælles faglige forløbsregimer mv. 


Øget faglighed og udvikling


· I overvejelserne om incitamentsprofiler skal det lægges til 


grund, at det er faget, dets udvikling og muligheder, som pri-


mært optager medarbejderne i sygehusvæsenet


· Det interne medicinske område skal have mere opmærksomhed 


og flere ressourcer


· Patienterne i børne- og voksenpsykiatrien skal have de samme 


rettigheder som dem, der gælder på det somatiske område


· Sundhedstjenesteforsikringen skal opprioriteres.


Et mere fremtidssikret byggeri af nye sygehuse


· Der skal stilles krav om evidensbaseret sygehusbyggeri og det 


skal understøttes af en ny finansieringsmodel


· Den geografiske placering af nybyggeri skal være hensigtsmæs-


sig ud fra et nationalt perspektiv.


Nedsættelse af kommission, der skal komme med anbefalinger 


til almen praksis’ rolle i fremtidens sundhedsvæsen


· Der skal tages stilling til organisering i mere bæredygtige enhe-


der


· Opgavefordeling og snitfladeproblemer mellem almen praksis, 


sygehusvæsen og kommuner skal revurderes i lyset af regioner-


nes kommende sygehusstruktur, herunder også visitationspro-


cedurer og tovholderfunktion. 
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X – Sekretariatet for kvalitetsreformen218


Sekretariatet for kvalitetsreformen har forberedt møder-
ne i Ministerudvalget samt løst andre opgaver, som Mini-
sterudvalget har fastlagt. Sekretariatets oplæg har væ-
ret forelagt departementscheferne fra de involverede 
ministerier.


Repræsentanter fra de seks involverede ministerier  
har deltaget i sekretariatets arbejde:


Statsministeriet
Garfiel, Sophus, departementsråd (formand)
Furu, Anita, konsulent 
Møller, Nanna, konsulent 
Hansen, Ellen Klarskov, specialkonsulent 
Lyndrup, Mads, specialkonsulent 
Taudorf, Barbara, specialkonsulent 


Økonomi- og Erhvervsministeriet
Nødgaard, Ulrik, finansdirektør 


Hansen, Mette Kaae, kontorchef 


Finansministeriet
Brøchner, Jens, afdelingschef 
Gregersen, Thomas, kontorchef 


Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Juul, Thorkil, afdelingschef 
Særkjær, Svend, kontorchef 


Socialministeriet
Smith, Helle Birkman, afdelingschef 
Jensen, Jakob, kontorchef 


Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
Fenger, Annelise, afdelingschef 
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XI – Samlet deltagerliste til temamøderne220


Oplægsholdere:
Andersen, Jens, psykolog, PPR-Århus
Andersen, Lillian, pædagogisk konsulent, Horsens Kommune
Andersen, Torben M., professor, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
Crane, Robert, senior vice-president, Kaiser Permanente, USA
Digmann, Annemette, afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland
Enemark, Kirsten, enke til dement mand
Fabrin, Erik, formand, KL
Flyvbjerg, Allan, professor, formand for Diabetesforeningen
Hansen, Bent, formand, Danske Regioner
Hesselberg, Irene, plejehjemsleder, Margrethehjemmet
Ibsen, Marius, kommunaldirektør, Gladsaxe Kommune
Jacobsen, Anni, institutionsleder, Horsens Kommune
Josefsen, Alfred, adm. direktør, Irma
Kehlet, Henrik, professor, Rigshospitalet
Kirk, Katrine, tidligere kræftpatient, selvstændig konsulent, KirkKompetence 
Kissmeyer, Carsten, borgmester, Ikast-Brande Kommune
Kjær, Pia, plejehjemsforstander, Frederiksberg Kommune
Kjærgaard, Torben, kommunaldirektør, Greve Kommune
Krag, Janne, teamleder, hjemmeplejen Bispebjerg Vest, Københavns Kommune
Krarup, Lars, borgmester, Herning Kommune
Kristensen, Dennis, forbundsformand for Fag og Arbejde og formand for Kommunale  
Tjenestemænd og Overenskomstansatte
Krogh, Peer, koncernchef, Forenede Service
Larsen, Allan Søgaard, formand for Arbejdsgruppen for god offentlig service,  
koncernchef, Falck A/S
Larsen, Tove, borgmester, Aabenraa Kommune
Nielsen, Vagn Ry, borgmester, Horsens Kommune
Nørskov, Klaus, børne- og fritidsdirektør, Lyngby-Taarbæk Kommune
Shapiro, Hanne, centerchef, Teknologisk Institut


Søndergaard, Jørgen, direktør for SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Weileby, Inge Fjordside, forstander, E-huset, Københavns Kommune
Aaholm, Suzanne, kommunaldirektør, Køge Kommune


Inviterede organisationer:
Akademikernes Centralorganisation - Sine Sunesen, Martin Teilmann
Alzheimerforeningen - Aase Stær
Børne- og Kulturchefforeningen - Per B. Christensen
Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund - Henning Pedersen
Børnerådet - Charlotte Guldberg
Centralorganisationernes Fællesudvalg - Peter Waldorff
Daginstitutionernes Lands-Organisation - Eigil Mørck
Dansk Arbejdsgiverforening - Povl-Christian Jensen, Henrik Bach Mortensen,  
Jørn Neergaard Larsen
Dansk Erhverv - Poul Erik Pedersen
Dansk Handel & Service - Poul Erik Pedersen
Dansk Industri - Hans Skov Christensen, Frank Bill 
Dansk Selskab for Sygehusledelse - Per Christiansen
Dansk Sygeplejeråd - Connie Kruckow
Danske Regioner - Bent Hansen, Kristian Ebbensgaard
Det Centrale Handicapråd - Ester Larsen
De Samvirkende Invalideorganisationer - Stig Langvad
Familie- og Arbejdslivskommissionen - Linda Nielsen 
Fag og Arbejde - Dennis Kristensen
Forældrenes Landsorganisation - Michael Fomsgaard
Foreningen af Socialchefer i Danmark - Ole Pass
FTF - Bente Sorgenfrey
HTS-A - Allan Søgaard Larsen 
HTS – Handel, Transport og Service - Johnny B. Hansen
HTSI - Niels Nygaard







Håndværksrådet - Poul Ulsøe
KL - Erik Fabrin, Anker Boye, Ritt Bjerregaard, Jan Trøjborg
Kræftens Bekæmpelse - Frede Olesen
Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte - Dennis Kristensen
Landbrugsrådet - Peter Gæmelke
Landsorganisationen i Danmark - Hans Jensen
Ledernes Hovedorganisation – Svend Askær
Lægeforeningen - Jens Winther Jensen
Organisationen af Selvejende Institutioner - Poul Bech
Patientforeningen Danmark - Karsten Skawbo-Jensen 
Patientforum - Susanne Volqvartz
Praktiserende Læger - Michael Dupont
Pårørendegruppen for Svage Ældre - Alice Wulff
Sammenslutningen af Privathospitaler og Privatklinikker i Danmark - Henrik Erichsen
Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark - Kirsten Feld 
SIND - Finn Graa Jakobsen
Socialpædagogernes Landsforbund - Kirsten Nissen
Sundhedskartellet - Connie Kruckow 
Ældreforum - Povl Riis
Ældremobiliseringen - Knud Kingo Christensen
Ældre Sagen - Bjarne Hastrup


Øvrige inviterede:
Andersen, Bjarne Normark, sygehusdirektør, Sydvestjysk Sygehus
Andersen, Jens, regionsdirektør, Region Sjælland
Andersen, Jørgen Goul, professor, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning,  
Aalborg Universitet
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Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation


Kvalitet i den offentlige sektor er ofte et spørgsmål om oplevet kvalitet for den enkelte bru-
ger, snarere end en objektiv parameter som antallet af minutters pleje. God ledelse er en for-
udsætning for et godt arbejdsmiljø. Det er velkendt, at tilfredse og motiverede medarbejdere 
leverer en bedre service. Udfordringen er derfor at udvikle dygtige og tilfredse ledere, som 
kan motivere deres medarbejdere. En måde at motivere medarbejderne er gennem medarbej-
derinddragelse og muligheden for at præge sin egen arbejdsdag. Målet er derfor at skabe 
rammer, hvor dygtige ledere kan inddrage deres medarbejdere og levere en god service.


Hvis lederne på institutionerne skal blive dygtigere, kræver det en målrettet indsats. I dag er 
det ofte den fagligt dygtigste medarbejder, som bliver leder, og ikke den med flest leder-
kompetencer. Det må være et krav, at lederne i den offentlige sektor har gennemgået leder-
uddannelser og løbende bliver opkvalificerede. Ledernes uddannelser skal opkvalificeres for
ledernes egen skyld, for medarbejdernes og for brugernes skyld. 


Der er stor forskel i sygefraværet mellem den offentlige og den private sektor. Det er et ty-
deligt tegn på, at der er problemer med ledelsen og medarbejdertilfredsheden i den offentlige 
sektor. Nye tal viser, at hver eneste medarbejder i landets største kommuner har mere end 20 
sygedage om året. Det er mere end 4 gange så mange sygedage som blandt medarbejderne 
hos Håndværksrådets medlemmer inden for plejesektoren.


Det lave sygefravær tyder på, at de private serviceleverandører har fundet bedre løsninger på 
de udfordringer, de står over for. De private serviceleverandører skal leve op til de samme 
overordnede lovkrav som den offentlige sektor. I en privat virksomhed er der hele tiden fo-
kus på at udvikle servicen for at gøre virksomheden mere konkurrencedygtig. Det betyder, at 
medarbejdernes kompetencer og forslag til forbedringer bliver inddraget og taget seriøst i 
udviklingen af virksomheden. Den store forskel ligger i måden at organisere arbejdet og 
medarbejdernes ansvar og inddragelse.
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De private udbydere af plejeydelser har stor succes. Det skyldes i høj grad, at det giver en 
større fleksibilitet og valgfrihed for brugeren – samt anbefalinger fra andre brugere. Samti-
dig angiver en stor del, at det er utilfredshed med kommunens service, som har fået dem til 
at vælge en privat udbyder. Det viser en undersøgelse, som Håndværksrådet har lavet i sam-
arbejde med virksomhederne i KA-Pleje. 


Regeringen har en påstand om, at den offentlige sektor bygger på en samarbejdskultur med 
fokus på dialog. Vi er usikre på, hvad den konklusion bygger på, da Magtudredningen 
kommer frem til, at samarbejde på tværs og erfaringsudveksling ikke er de vigtigste dele af 
værdigrundlaget for den offentlige sektor. Målsætningen må være at arbejde frem mod en 
mere innovativ samarbejdskultur, hvor de medarbejdere, som er i kontakt med brugerne, og-
så har mulighed for at komme med nye forslag og løsninger. Håndværksrådet foreslår, at der 
igangsættes et projekt, som sætter fokus på, hvordan samarbejde, innovation og erfaringsud-
veksling kan komme i højsædet i den offentlige sektor. 


Der har været en tendens til i stigende grad at detailregulere og -styre den offentlige sektor. 
Det er et stopurstyranni, hvor fokus kommer til at ligge på, om man har været for længe hos 
fru Nielsen, eller om man har husket at opdatere et barns læreplan. Det giver en dagligdag, 
hvor lederne og medarbejderne på institutionerne skal bruge meget energi på administrative 
byrder. I stedet bør man lægge nogle overordnede rammer, som lederne kan styre indenfor, 
kombineret med en løbende dialog mellem politikere og ledere, så gode erfaringer kan spre-
des hurtigere, og fejltagelser ikke bliver gentaget.


Håndværksrådet vil derfor anbefale, at det undersøges, hvordan man kan lave en effektiv 
kvalitetssikring, uden at det bliver meget administrativt tungt for de medarbejdere og ledere, 
som skal bruge dem. Der er stort fokus på reduktion af de administrative byrder i erhvervsli-
vet. Et skridt mod bedre kvalitet i den offentlige service kunne være et tilsvarende fokus på 
reduktion af de administrative byrder i den offentlige sektor. Håndværksrådet mener, at der 
bør opstilles konkrete mål for reduktionen af de administrative byrder, som den offentlige 
sektor pålægger institutionerne og medarbejderne.


Danmark har en stor udfordring med mangel på arbejdskraft, og der er intet, der tyder på, at 
udfordringen bliver mindre de kommende år. Tværtimod går de såkaldte store årgange og 
dermed en stor del af arbejdsstyrken i den offentlige sektor på pension de næste ti år. Hvis 
de skal fastholdes et par år længere, er det nødvendigt med en god ledelse, som forstår at til-
passe arbejdet efter medarbejdernes ønsker og kompetencer. 
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Bilag 8: Kriterier i for god ledelse. 
 
For at sikre en professionel tilgang til ledelse på Herlev Hospital, er det vigtigt at den enkelte leder 
ved, hvilke succeskriterier der er for ledelsesopgaven, som beskrevet i den enkelte leders stillings- og 
funktionsbeskrivelse.  
 
Herlev Hospital fokuserer på fem ledelsesområder, som en fælles model for ledelse på hospitalets 
tre ledelsesniveauer. Inden for de fem områder er udarbejdet kriterier for god ledelse, konkretiseret i 
forskellige adfærds- og kompetencetermer. Det betyder, at uanset hvilken type ledelsesansvar den 
enkelte har, vil de 5 ledelsesområder være grundlaget for den enkeltes udfoldelse af ledelse på sit 
niveau, samt for evaluering af ledelse. 
 
Kriterierne er omdrejningspunkt for løbende ledelsesevalueringer, der gør det muligt at indkredse 
relevante indsatsområder for den enkelte leders udvikling i lederrollen i et konstruktivt og fremadret-
tet perspektiv. 
 
De 5 ledelsesområder er inspireret af bl.a. Kurt Klaudi Klausens ledelsesdiscipliner suppleret og 
bundet sammen af den enkeltes personlige lederstil. 
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Strategisk ledelse  
Lederen evner at håndtere sit ansvarsområde i et helhedsperspektiv og balancerer i sin lederrolle 
mellem at håndtere daglige ledelsesopgaver og at anlægge en fremadrettet og strategisk synsvinkel 
på sit ansvarsområde. Det indebærer evnen til at: 
 


• Sikre klare mål og strategier 
• Sikre helhedsorientering, herunder sammenhæng i f.eks. patientforløb, sagsforløb mv. 
• Bidrager til og understøtte nytænkning og visioner 
• Skaber rum for afprøvning af nye ideer / metoder 
• Går foran i forandringer og udviklingen af organisationen til gavn for patient og medarbejder 
• Agere i politiske processer internt på sygehuset samt i eksterne relationer 


 
Driftsledelse  
Lederen evner at varetage de driftsmæssige og administrative dele af ledelsesopgaven synligt og 
indenfor de givne rammer, og er resultat- og løsningsorienteret. Det indebærer evnen til at: 
 


• Sikre løbende kontrol og resultatopfølgning i forbindelse med drift og produktion 
• Sikre effektiv arbejdstilrettelæggelse, herunder løbende udvikling af procedurer og arbejds-


gange 
• Sikre klare kommunikationsveje og løbende information 
• Synliggør og anerkender opnåede resultater 
• Sikre ajourførte opgave- og arbejdsbeskrivelser i henhold til interne og eksterne krav. 
• Udviser omkostningsbevidsthed i valg og prioriteringer 


 
Personaleledelse  
Lederen evner at være udviklingsorienteret overfor den/de personer, der er i faglig eller personale-
ledelsesmæssig reference. Lederen evner at bringe egne faglige kompetencer i spil på en måde, der 
understøtter medarbejderes udvikling og trivsel i jobfunktionen. Det indebærer evnen til at: 
 


• Skaber udfordringer og kompetenceudvikling for den enkelte 
• Delegerer opgaver og ansvar i overensstemmelse med andres ressourcer og kvalifikationer 
• Motiverer, f.eks.ved en situationsbestemt og anerkendende tilgang 
• Give løbende feedback på opgaveudførelser i form af ros og konstruktiv kritik 
• Yder relevant sparring/coaching ifm. andres jobudførelse 
• Bakker op og drage omsorg for medarbejderens trivsel i jobbet 


 
Faglig ledelse  
Lederen evner at sikre effektiv faglig ledelse ved at agere kvalitets- og samarbejdsorienteret. Lede-
ren bidrager til såvel at overholde og udvikle faglige standarder, som at sikre konstruktive samar-
bejdsprocesser. Det indebærer evnen til at: 
 


• Understøtter en løbende kvalitetsudvikling af arbejdsområdet i henhold til ny viden og stan-
darder 


• Skaber sammenhæng og tværfaglighed ved en løbende og relevant arbejdskoordinering 
• Benytter projektorganisering, hvor det er relevant 
• Understøtter samarbejde og videndeling i grupper/teams internt i afdelingen 
• Skaber og understøtter relevante faglige netværk på tværs i og udenfor organisationen 
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• Bidrager til et tillidsfuldt samarbejdsklima ved at være åben og lyttende (empatisk) 
 
Personlig lederstil  
Lederen evner at udfolde en personlig lederstil, der fremmer gensidig tillid og respekt i det daglige 
samarbejde. Lederen har en passende selvindsigt og evner at bruge sig selv konstruktivt i lederrollen. 
Det indebærer evnen til at: 
 


• Udviser troværdighed i tale og adfærd, herunder overholder aftaler 
• Udviser loyalitet overfor organisationens mission, strategi og værdier 
• Udviser mod og handlekraft til at håndtere vanskelige og konfliktfyldte situationer 
• Udviser respekt for andre i dialog og samarbejde 
• Udviser vedholdenhed og beslutsomhed 
• Udviser åbenhed overfor kritik og andre forslag 
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Statsministeriet
att. Stine Mariendal


Værløse den 3. april 2007


NOTAT om bedre kvalitet i offentlig service – ældreområdet


Et grundlæggende problem inden for ”ældreområdet” er selve betegnelsen. Inden 
for de sidste 20-25 år er man i stigende grad slået ind på IKKE at benævne indsatsen 
efter den service som ydes - ”omsorg og pleje” – men derimod efter (flertallet af) 
modtagernes alder. Man regner f.eks. med at at ca. hver syvende modtager af 
hjemmepleje ikke hører til ældregruppen  - alligevel betegner man indsatsen som 
”ældrepleje”. Det betyder at f.eks. en 45-årig sklerosepatient modtager ”ældrepleje”, 
ydet fra en ”ældreforvaltning” (som måske ledes af en ”ældrechef”).


At der inden for de sidste 20 år er kommet mere end 70 nye ”ældreord” i det danske 
sprog (før 1985 var der iflg. Dansk Sprognævn under 10), forekommer at være en 
bivirkning i forhold til den – ellers udmærkede – fokuseren på svage ældres vilkår. 
En udvikling som må ses i kølvandet på Ældrekommissionen og EGV’s 
navneændring til Ældresagen.


Når jeg fremhæver ovenstående, er der efter min opfattelse tale om en ikke 
uvæsentlig systemfejl. For når man fremhæver modtagernes alder som 
betydningsfuld, signalerer man samtidig at man tillægger alderen en kausal rolle. 
Befolkningen (og medierne) fastholdes i den opfattelse at alderen i sig selv kan 
forklare behov for div. former for service.


Dette forekommer især paradoksalt når man betænker at en voksende andel af den 
danske ældrebefolkning får brug for pleje- og omsorgsydelser. Statens Institut for 
Folkesundhed kan således vise at der i perioden 1987-2005 fremdeles er en voksende 
andel af 60+-årige med god funktionsevne.


Set i sammenhæng med det tidligere omtalte, at også yngre og midaldrende voksne 
kan få behov for omsorg og pleje, vil der være store pædagogiske og 
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sundhedsfaglige fordele ved at benævne ydelser efter ”varen” (omsorg og pleje) 
frem for ud fra modtagernes alder.


En sådan udvikling vil yderligere bidrage til at forbedre den faglige indsats med 
pleje og omsorg, idet man vil fokusere på individerne som mennesker med sociale-
og sundhedsmæssige problemer der kræver præcis diagnostik og problemløsning. 
Ved at tage udgangspunkt i alderen, risikerer man at fortidens utallige fordomme 
knyttet til alder får en fremtrædende plads. Det ses fortsat tydeligt inden for 
demensomsorg.


Når det gælder ledelse, har vi herhjemme et stort problem med status og aflønning. 
Ledere inden for hjemmepleje og plejehjem har i forhold til ansvarsområde et meget 
lavt lønniveau. Hvis lønniveauet matchede det ledelsesmæssige og faglige ansvar, 
ville man kunne tiltrække fagpersoner med bedste faglige forudsætninger. Vi savner 
forskning og udviklingsprojekter der vil kunne vise hvad forbedret ledelse og 
faglighed ville kunne betyde for output, herunder økonomien i indsatsen.


Generelt kunne der være store fordele ved et fagligt løft inden for omsorg og pleje. 
Desværre  bestemmes niveauet i for høj grad af det eksisterende lønniveau. Det er 
ikke nok med menneskelighed og ”varme hænder”. Det kræver faglighed f.eks. at 
sørge for den rette stimulation af personer med demens.


Venlig hilsen


Henning Kirk








Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation


Ældre Sagen lægger stor vægt på, at en sammenhængende indsats med vægt på medmenneskelig omsorg og 
fleksibilitet prioriteres i kvalitetsreformen. For at kunne nå dette mål er det en forudsætning, at det er muligt 
at rekruttere det nødvendige antal medarbejdere, og at arbejdsmiljøet er præget af engagement. Derfor skal 
der arbejdes målrettet med ledelse, medarbejderinddragelse og motivation og andre tiltag, som kan gøre 
arbejdet i ældreplejen yderligere meningsfyldt.


Der skal satses massivt på ledelse i ældreplejen
Ældre Sagen foreslår, at der satses massivt på ledelse i ældreplejen. Den ledelsesmæssige kompetence 
skal øges. Der skal være friere mulighed for den enkelte leder til at bruge alle de værktøjer, der er til 
rådighed for den moderne ledelse. Der skal friere kunne eksperimenteres med nye og andre løsninger 
til, hvordan de overordnede mål nås på en anden, bedre og mere effektiv måde. Alle ledere i 
ældreplejen skal være i stand til at formidle klare værdier og forventninger til de ansatte og så overlade 
mere initiativ og ansvar til den enkelte medarbejder inden for disse rammer. Det kræver bl.a. en 
uddannelsesmæssig satsning, så lederne får lettere adgang til at dygtiggøre sig som ledere. 


Danmarks bedste arbejdsplads
For at øge motivationen og bedre det image, som jobs i hjemmeplejen har, foreslår Ældre Sagen, at 
kommunerne arbejder målbevidst på at gøre deres hjemmepleje til Danmarks bedste arbejdsplads ved 
at slå på og satse på det individuelle ansvar, engagementet, gode efteruddannelsesmuligheder, 
arbejdsglæde og det meningsfulde og menneskelige i arbejdet. Ministeriet eller andre kan hvert år kåre 
den/de hjemmeplejer, hvor man kommer tættest på det mål. 


Den enkelte medarbejder skal have større indflydelse på arbejdet, hvis vi vil øge medarbejdernes 
motivation. Det kræver et opgør med stive styringssystemer samt information og den meget 
detaljerede planlægning af medarbejderens tid ned til hver enkelt minut på dagen. Sæt mennesket i 
centrum, lad modtager og hjælper beslutte i fællesskab, hvad der er dagens mest presserende behov. 
Mulighederne for fx fleksibel hjemmehjælp skal i langt højere grad anvendes i praksis. Der behøver 
ikke være modsætninger mellem, at den enkelte modtager har retsgarantier og præcis information om 
tildelte ydelser, og på den anden side, at der i det daglige er stor fleksibilitet for modtager og hjælper 
mht. at tilrettelægge den konkrete hjælp og pleje.


Jobbene i hjemmeplejen og i plejeboliger skal gøres mere varieret
Jobbene i hjemmeplejen og i plejeboliger foreslås gjort mere varierede ved at give de ansatte nye 
opgaver og et medansvar for den lettere del af genoptræning og forebyggelse i borgerens eget hjem. 
Det kan give denne indsats et yderligere løft. Det forskyder yderligere fokus hos den enkelte fra passiv 
til aktiverende hjælp. Det kan gøre arbejdet mere attraktivt og fremme motivationen. Denne løsning 
forudsætter, at de ansatte får den fornødne uddannelse.


Bedre efteruddannelsestilbud til ansatte, bl.a. om hjælp og pleje af demente, medicinhåndtering og 
om opgaver i forbindelse med genoptræning og forebyggelse. Sammenhængende service er et emne, 
der skal undervises i indenfor de uddannelser, som har at gøre med pleje og omsorg samt behandling 
af ældre mennesker. Efteruddannelse og evt. ekstra uddannelsesmoduler vil kræve ressourcer, men vil 
give medarbejderne mulighed for at varetage flere varierede arbejdsgaver og dermed øge deres 
motivation. 


Lønsystem til eftersyn
Ældre Sagen kan se fordelene i et lønsystem i ældreplejen, der præmierer efteruddannelse og anden 
dygtiggørelse. Et ændret lønsystem med de tilhørende forudsætninger (uddannelse) vil samtidig øge 
kvaliteten i hjemmeplejernes indsats og - gennem øgede udfordringer i arbejdet - bidrage til at 







rekruttere medarbejdere til området. Sammenhæng og helhedstænkning bør tillægges prestige, fx 
gennem præmiering og også via økonomiske incitamenter, der belønner en adfærd hos de forskellige 
led i ”behandlingskæden”, som bidrager til sammenhæng. 


Gode praktikvejledere og mentorordninger kan nedsætte frafald fra uddannelse og job.


Statsligt kvalitetsinstitution
Der foreslås etableret en uafhængig statslig institution for kvalitet i de kommunale ældreplejer og for 
kommunernes sundhedsindsats. Institutionen skal have til formål at inspirere, støtte, herunder 
produktudvikle indsatser med træning, forebyggelse og sundhedsfremme. Institutionen skal have 
ansvar for forskning i ældrepleje, herunder inddragelse af brugere og pårørende, teknologivurdering på 
ældrepleje-området, herunder organisationsvurdering, en styrket og systematiseret efter- og 
videreuddannelse for ledere / medarbejdere i ældreplejerne, analyser af kommunale data om den 
brugerrettede service i ældreplejerne og om driftsforhold og organisation i ældreplejerne. Institutionen 
skal også vurdere indberettede utilsigtede hændelser og udarbejde forslag til forebyggelse. Tilsyn i 
betydningen ”kontrol” hører fortiden til. Et moderne tilsyn bygger på, at medarbejderne ønsker at 
udføre deres arbejde så godt som muligt inden for de rammer, de har. Tilsynets rolle bliver derfor at 
afdække begrænsninger og barrierer for at udføre det gode arbejde. Det kan fx dreje sig om personalets 
faglige forudsætninger, tilrettelæggelse af arbejdsrutiner, ledelsens holdning til arbejdet, opgavens 
omfang i forhold til ressourcerne osv. Tilsynets rolle bliver dermed rapporterende og formidlende -
lærende.


Tilsyn med den kommunale pleje- og omsorgsindsats skal udføres af den statslige institution for 
kvalitet i de kommunale ældreplejer i form af to årlige tilsynsbesøg på hvert plejehjem eller 
hjemmeplejeenhed, hvorunder den pleje- og sundhedsmæssige kvalitet bredt vurderes, der gøres 
opmærksom på mangler og gives forslag til forbedringer, observationerne ved tilsynet bruges som 
udgangspunkt for læring. 


Kulturen på sygehusene og i kommunerne skal ændres. Hver enkelt del af organisationen og hver 
enkelt medarbejder skal tage ansvar for den enkelte patients problem indtil problemet er løst eller 
forsvarligt overgivet til en anden, som bedre kan løse det. Hvis medarbejderne hjælper 
patienterne/borgerne til de reelt er færdigbehandlede, vil arbejdet også give større mening for 
medarbejderne. 


Med venlig hilsen
Ældre Sagen


Bjarne Hastrup
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Strukturplan for ledelsen 
i 


Region Hovedstadens virksomheder 
 
 
 
 
 
1. Indledning 
 
Strukturplanen fastlægger ledelsesstrukturen i Region Hovedstadens virksomheder: 
 


• Hospitaler  
• Psykiatri  
• Handicap  
• Apotek  


 
Strukturplanen beskriver desuden ansvars- og kompetencefordelingen mellem de forskellige ledel-
sesniveauer. 
 
Koncerndirektionens og koncernstabenes ledelsesstruktur fremgår af regionens overordnede admi-
nistrative organisationsplan. 
 
 
2. Ledelse i Region Hovedstaden 
 
Ledelsesfunktionerne i de enkelte virksomheder varetages med udgangspunkt i regionens overord-
nede administrative organisering, planlægningsgrundlag, personalepolitik og ledelsespolitik. 
 
 
Ledelsesopgaverne skal udføres i overensstemmelse med regionsrådets beslutninger og det grund-
lag, der følger af de lovgivnings- og myndighedsmæssige forhold. 
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3. Generelt om ledelsesstrukturen på virksomhedsniveau 
 
Ledelsesstrukturen skal afspejle den enkelte virksomheds opgaver og størrelse, således som det 
fremgår af plangrundlaget for område- og nærhospitalerne, Rigshospitalet og Bornholms Hospital 
 samt psykiatri, handicap og apotek. 
 
Det er væsentligt, at ledelsesstrukturen på alle organisatoriske niveauer er indrettet med henblik på 
at fremme effektive beslutningsprocesser, på grundlag af professionel faglig rådgivning og med 
inddragelsen af medarbejdernes synspunkter. 
 
De enkelte virksomheder ledes af en direktion bestående af en virksomhedsdirektør og et antal di-
rektionsmedlemmer. 
 
Virksomhedsdirektøren har overfor koncerndirektionen det overordnede administrative ansvar for 
virksomhedens drift og udvikling, herunder de samlede opgaver, den økonomiske styring og perso-
naleledelsen.  
 
Den samlede direktion skal besidde de nødvendige faglige kompetencer. Direktionsmedlemmerne 
har – udover ledelsesfaglige kompetencer - komplementære faglige profiler - f.eks. lægefagli-
ge, sygeplejefaglige og økonomiske kompetencer. De enkelte medlemmer af direktionen skal 
kunne fungere selvstændigt på vegne af direktionen. 
 
Antallet af medlemmer i de enkelte direktioner afspejler virksomhedens opgaver og størrelse. 
 
Virksomhedsdirektøren ansættes og afskediges af koncerndirektionen. De øvrige direktionsmed-
lemmer ansættes og afskediges af koncerndirektionen efter indstilling fra virksomhedsdirektøren. 
Forretningsudvalget orienteres løbende om ændringer. 
 
Virksomhedernes organisatoriske struktur vil bestå af  institutioner, centre, klinikker og afdelinger. 
 
Virksomhedsdirektørene fastsætter nærmere retningslinier for center-, klinik- og afdelingsledelser-
nes arbejde og sammensætning. 
 
Hospitaler 
Alle hospitaler med undtagelse af Rigshospitalet er opbygget med afdelinger.  
 
På kliniske og tværgående afdelinger består afdelingsledelsen som hovedregel af 2 personer. 
Afhængig af specialets karakter kan afdelingsledelsen dog bestå af  1-3 personer med fælles 
ledelsesansvar. Ledelsen udøves i et ligeværdigt forpligtende samarbejde, hvor beslutningerne til-
stræbes truffet i enighed.  I tilfælde af uenighed i afdelingsledelsen, forelægges sagen for hospitals-
direktionen. I sager af uopsættelig karakter har den ledende overlæge kompetence og pligt til at di-
sponere på afdelingsledelsens vegne. Hospitalsdirektionen orienteres efterfølgende.  
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De enkelte medlemmer af ledelsen skal kunne fungere selvstændigt på vegne af afdelingsledel-
sen. 
 
Afdelingsledelsens sundhedsfaglige ansvar er uanset bestemmelserne i dette regulativ reguleret af 
den til enhver tid gældende lovgivning vedr. sundhedspersonalets forhold. 
 
Rigshospitalet 
Rigshospitalet er opbygget med en centerstruktur, hvor hvert center har et antal klinikker, der ikke 
nødvendigvis relaterer sig til et enkelt lægefagligt speciale, men kan omfatte flere specialer eller 
dele af et speciale. Centerstrukturen begrundes i hospitalets størrelse og det store antal kliniske en-
heder. 
 
Det enkelte center ledes af en centerdirektør, og af en faglig leder, der har en komplementær faglig 
profil til centerdirektøren. Den faglige leder kan f.eks. være en centerchefsygeplejerske eller en cen-
terchefbioanalytiker. Centerdirektøren har det overordnede ansvar for centrets drift og udvikling og 
refererer til hospitalsdirektionen. 
 
Den enkelte klinik ledes af en klinikchef. Der vil sædvanligvis være en klinikledelse, der ud over 
klinikchefen består af en faglig leder med komplementær faglig profil til klinikchefen. F.eks. en 
klinikchefsygeplejerske. 
 
Bornholm 
Det forudsættes at Bornholms Hospital indgår i et tæt og gensidigt forpligtende samarbejde med 
Rigshospitalet.  
 
Bornholms Hospital har egen ledelse og eget budget. Hospitalet ledes af en hospitalschef og en vi-
cehospitalschef. 
 
Hospitalet er opbygget med afdelinger, hvor ledelsesforholdene svarer til øvrige hospitaler. 
Hospitalschefen refererer til Rigshospitalets direktør og er funktionsmæssigt sidestillet med center-
direktørerne og indgår i centerdirektørgruppen på Rigshospitalet. 
 
Psykiatri 
Psykiatrien består af psykiatri, der er opbygget af centre og socialpsykiatri, der er opbygget med 
institutioner.   
 
Centerdannelsen begrundes i den geografiske adskillelse mellem de forskellige enheder, med deraf 
følgende krav til den lokale ledelse og i de komplekse samarbejdsrelationer til husværter, praksis-
sektor og kommuner. 
 
På institutioner består ledelsen af en leder, der refererer til direktionen i psykiatrien. 
 
Det enkelte center ledes af en centerchef, der har det overordnede ansvar for drift og udvikling og af 
en klinikchef og en udviklingschef, hvor klinikchefen har ansvaret for den lægelige behandling og 
udviklingschefen har ansvaret for plejen og kvalitetsudvikling generelt. 
 
Centerchefen refererer til psykiatridirektionen. Klinik- og udviklingschef refererer til centerchefen. 
Denne model gælder almindeligvis. 
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Sct. Hans Hospital vil fremover være et center i psykiatrien, men pga. sin størrelse vil centret blive 
underopdelt i et antal afdelinger, med hver sin afdelingsledelse svarende til de somatiske hospitaler.  
 
Centret på Sct. Hans ledes af en centerchef, der refererer til psykiatridirektionen og har det overord-
nede ansvar for drift og udvikling samt af en vicecenterchef, der refererer til centerchefen og har en 
komplementær faglig profil til denne. Desuden indgår afdelingsledelserne i centerledelsen. 
 
Centret i Hillerød består af de psykiatriske afdelinger  i Helsingør, Hillerød og Frederikssund. 
Centret ledes af en centerchef, der refererer til direktionen i psykiatri og har det overordnede ansvar 
for centrets drift og udvikling samt af de tre afdelingsledelser. 
 
På Bornholm og på Stolpegården etableres centre, der ledes af en centerchef, som har det overord-
nede ansvar for centrets drift og udvikling og refererer til psykiatridirektionen, samt af en faglig 
leder med komplementær faglig profil til centerchefen. Den faglige leder refererer til centerchefen. 
 
Børne- og ungdomspsykiatrien organiseres i tre særskilte centre (Hillerød, Bispebjerg og Glostrup). 
Hvert center ledes af en centerchef, som har det overordnede ansvar for centrets drift og udvik-
ling og refererer til psykiatridirektionen, samt af en faglig leder med komplementær faglig profil til 
centerchefen.  
 
Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium på Bornholm bliver en del af Bispebjergcentret. 
Den lokale ledelse på Bornholm udgøres af en afsnitsledelse, der referer til centerledelsen på 
Bispebjergcentret. 
 
Handicap 
Handicapområdet er opdelt i institutioner, der ledes af én leder med reference til handicapdirektio-
nen. 
 


 
4. Ledelsesstrukturen i de enkelte virksomheder 
 


 
4.1. Rigshospitalet (strukturen implementeres umiddelbart) 
 
Direktionen består af: 


• Hospitalsdirektøren  
• 2 vicedirektører  
 


Centerstruktur (x antal centre) med centerledelser bestående af: 
• Centerdirektøren  
• Faglig leder, f.eks. centerchefsygeplejerske…..  
 
 


4.2. Hillerød Hospital (strukturen implementeres umiddelbart) 
 
Direktionen består af: 


• Hospitalsdirektøren  
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• 3 vicedirektører  
 
4.3. Frederikssund Hospital (strukturen implementeres umiddelbart) 
 
Direktionen består af: 


• Hospitalsdirektøren 
• 1 vicedirektør 
 


 
4.4. Helsingør Hospital (strukturen implementeres umiddelbart) 
 
Direktionen består af: 


• Hospitalsdirektøren 
• 1 vicedirektør 
 


 
4.5. Gentofte Hospital (strukturen implementeres umiddelbart) 
 
Direktionen består af: 


• Hospitalsdirektøren  
• 2 vicedirektører  


 
 
4.6. Herlev Hospital (strukturen implementeres umiddelbart) 
 
Direktionen består af: 


• Hospitalsdirektøren  
• 3 vicedirektører  


 
 
4.7. Bispebjerg Hospital (strukturen implementeres umiddelbart) 
 
Direktionen består af: 


• Hospitalsdirektøren  
• 3 vicedirektører  


 
 
4.8. Glostrup Hospital ( strukturen implementeres, når ombygningerne er tilendebragt, formentlig i 
år 5) 
 
Direktionen består af: 


• Hospitalsdirektøren  
• 2 vicedirektører  


 
 
4.9. Frederiksberg Hospital (strukturen implementeres, når ombygninger og flytninger er tilende-
bragt, formentlig i år 5) 
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Direktionen består af: 
• Hospitalsdirektøren  
• 1 vicedirektør 


 
 
4.10. Hvidovre Hospital (strukturen implementeres umiddelbart) 
 
Direktionen består af: 


• Hospitalsdirektøren  
• 3 vicedirektører  


 
4.11. Amager Hospital (strukturen implementeres, når ombygninger og flytninger er tilendebragt, 
formentlig år 5) 
 
Direktionen består af: 


• Hospitalsdirektøren  
• 1 vicedirektør 


  
 
4.12. Bornholms Hospital (strukturen implementeres umiddelbart) 
 
Direktionen består af: 


• Hospitalschefen  
• 1 vicechef  


 
 
4.13. Psykiatri (strukturen implementeres umiddelbart) 
 
Direktionen består af: 


• Psykiatridirektøren  
• 3 vicedirektører  


 
Behandlingspsykiatri: 
Centerstruktur (x antal centre) med centerledelser bestående af: 


• Centerchefen  
• Klinikchef  
• Udviklingschef  


 
Da der er stor forskel i centrenes størrelse, vil Sct Hans og Hillerød have en udvidet centerledelse 
og Bornholm, Stolpegården og de børne- og ungdomspsykiatriske centre vil have mindre centerle-
delser. 
 
 
4.14. Handicap (strukturen implementeres umiddelbart) 
 
Direktionen består af: 


• Handicapdirektøren  
• Vicedirektør  
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• Fag- og administrationschef  
 
 
4.15. Region Hovedstadens Apotek (strukturen implementeres umiddelbart) 
 
Direktionen består af: 


• Regionsapotekeren 
• 3 Farmaceutiske chefer 


 
 
5. Udefunktioner 
 
En udefunktion er en funktion hvor et hospital stiller personale indenfor et bestemt speciale til rå-
dighed for et andet hospital bl.a. mhp., at borgerne, på en faglig forsvarlig måde, kan blive betjent 
så tæt på deres bopæl som muligt. 
 
Udefunktioner kan omfatte tilsyn, konsulentordninger, ambulatorier – herunder laboratorier og 
elektive funktioner, herunder både dagkirurgi og stationær kirurgi. Udefunktioner vil således kunne 
have et meget forskelligt omfang, hvilket bør afspejle sig i de ledelsesmæssige forhold. 
 
Hospitalsdirektørerne på henholdsvis det betjenende og det betjente hospital har det overordnede 
ansvar for at tilrettelægge udefunktionerne, som reguleres ved kontrakter, hvori ydelserne og de 
gensidige forpligtelser beskrives. Der skal under hensyn til fagligheden tilstræbes kontinuitet i op-
gavevaretagelsen. 
 
I alle kontrakter beskrives de ledelsesmæssige forhold.  
 
Ved udefunktioner, der omfatter daglig udstationering af flere medarbejdere, vil der sædvanligvis 
skulle være en lokal forankret ledelse, der refererer til både det betjenende og det betjente hospital.  
 
De konkrete referenceforhold beskrives i kontrakten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtaget af Regionsrådet, den …….. 
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Principper for god offentlig service
Arbejdsgruppen


Principper for god offentlig service, sekretariatet, Finansministeriet, Christiansborg Slotsplads 1, 1218 København K, Tlf. 3392 3333


30. januar 2007


Kommissorium for arbejdsgruppe - Principper for god offentlig service


Formål
Kvalitet i den offentlige service opstår i det konkrete samspil mellem medarbejdere og borgere. Vi har i 
den danske offentlige sektor kompetente og engagerede medarbejdere, der udfører et godt stykke ar-
bejde. God kvalitet med mennesker i centrum kræver stærke værdier for den måde offentligt ansatte 
møder borgerne hver dag, bl.a. at man er imødekommende og serviceorienteret. 


Som led i kvalitetsreformarbejdet ønsker regeringen at sætte en debat i gang blandt politikere, ledere og 
medarbejdere i den offentlige sektor om, hvilke grundlæggende værdier, de mener, der bør gælde for 
god offentlig service. Målet er at skabe en stærk fælles forståelse blandt offentligt ansatte ledere og 
medarbejdere om, hvad god og borgernær offentlig service er med udgangspunkt i et antal principper 
for god offentlig service, fx 5-10. 


Principperne skal beskrive, hvilke centrale værdier der skal ligge til grund for den offentlige service. 


Principperne tager på ledelsesområdet afsæt i kodeks for god offentlig topledelse, som er udviklet i et 
tæt samspil mellem toplederne i staten, amterne og kommunerne og offentliggjort i 2005.


Principperne skal være af en sådan karakter, at de efterfølgende kan danne afsæt for, at ledelse og med-
arbejdere i de enkelte institutioner drøfter, hvordan man kan arbejde med god service i det enkelte dag-
tilbud, på det enkelte plejehjem, det enkelte borgerservicecenter, det enkelte sygehus osv.


For at sikre, at principperne får gennemslagskraft og implementeres i praksis skal udviklingen af disse 
tage udgangspunkt i følgende forudsætninger:


• Principperne skal beskrive de værdier, som offentlige institutioner skal tage udgangspunkt i, i 
deres møde med borgerne (uagtet serviceniveauet i den enkelte kommune).


• Principperne skal have en så generel karakter, at de har relevans for servicen på alle de borgernæ-
re serviceområder i stat, regioner og kommuner.


• Principperne skal være i overensstemmelse med gældende regler om god forvaltningsskik. 


Organisering af arbejdet
Arbejdet organiseres som et tværoffentligt samarbejde, og i en konstruktion, som er inspireret af bl.a. 
projekt Forum for Offentlig Topledelse. Der nedsættes en arbejdsgruppe og et sekretariat. Begge grup-
per sammensættes på tværs af staten, regionerne og kommunerne.


Arbejdsgruppen får til opgave at udarbejde forslag til 5-10 principper for god offentlige service.  For-
manden for arbejdsgruppen præsenterer gruppens forslag på temamøde 5, den 19. april 2007 om ”Le-
delse, medarbejderinddragelse og motivation”.


Arbejdsgruppen sammensættes af to kommunaldirektører, en regionsdirektør, tre institutionsledere, tre 
medarbejdere fra institutionsniveauet, en statslig styrelsesdirektør og to ledere fra private virksomheder. 
Deltagerne udpeges sammen med KL og Danske Regioner. Arbejdsgruppens formand er fra den priva-
te sektor.
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Formanden har ansvaret for at tilrettelægge arbejdsgruppens arbejde og for at sikre fremdrift i arbejdet. 
Arbejdsgruppens arbejde understøttes af en ekstern proceskonsulent, der har til opgave at igangsætte 
og planlægge arbejdsgruppens drøftelser i samarbejde med sekretariatet.


Sekretariatet har til opgave at servicere arbejdsgruppen. Opgaven omfatter at være skrivende kraft på 
produktet, samt mødeplanlægning mm. Sekretariatet sammensættes af to medarbejdere fra Finansmini-
steriet, to medarbejdere fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og to medarbejdere fra hhv. KL og Dan-
ske Regioner. 


Proces for udarbejdelse af forslag til principper for god offentlig service
Arbejdsgruppen fastlægger selv antallet af møder frem til præsentationen den 19. april 2007. 


Arbejdsgruppen skal tage udgangspunkt i viden om konkrete erfaringer fra brugere af forskellige typer 
af institutioner og invitere udvalgte brugerrepræsentanter til at deltage i forløbet. 


Der skal desuden gennemføres en workshop for en bredere kreds af ledere og medarbejdere. Work-
shoppen skal gennemføres senest medio marts, således, at arbejdsgruppen kan inddrage resultaterne af 
disse workshops i deres udkast til principper.  


Formanden for arbejdsgruppen præsenterer på arbejdsgruppens første møde forslag til en arbejdsplan.


Arbejdsgruppens arbejde betragtes som afsluttet, når formanden har præsenteret forslag til principper 
for god borgerservice på temamødet den 19. april 2007. Forslaget offentliggøres på kvalitetsreformpro-
jektets hjemmeside.


Herefter lægges der op til følgende proces:


1. Centrale organisationer og alle interesserede inviteres til at kommentere forslaget til principper. 
Det kan bl.a. ske via kvalitetsreformprojektets hjemmeside.


2. Regeringen, Danske Regioner og KL vil præsentere det samlede bud på principper for god of-
fentlig service på det afsluttende møde den 24. maj 2007. 


3. Regeringen, Danske Regioner og KL offentliggør i juni 2007 de endelige principper for god of-
fentlig service. De indkomne bidrag vil blive afspejlet i det endelige bud på principper for god of-
fentlig service.


4. Regeringen vil, i samarbejde med Danske Regioner og KL efterfølgende udarbejde materiale og 
værktøjer til udbredelse af principperne for god offentlig service, så fx daginstitutioner, pleje-
hjem, borgerservicecentre og sygehuse får et godt grundlag for at diskutere, hvad principperne 
betyder for det daglige arbejde i deres institution.
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Regeringen vil i sommeren 2007 fremlægge en strategi for 
en kvalitetsreform. En reform, som skal sikre fortsat forny-
else og udvikling af det danske velfærdssamfund.


Denne pjece fortæller om de udfordringer, som den offent-
lige service står over for i de næste årtier, og som refor-
men skal være med til at give svar på. Pjecen rejser en 
række spørgsmål om forskellige valg, vi skal træffe, og 
veje, vi kan gå.


Regeringen vil indbyde brede kredse til at deltage i udarbej-
delsen af strategien for kvalitetsreformen – brugere og på-
rørende, medarbejdere og ledere, repræsentanter for kom-
muner og regioner, centrale organisationsfolk og personer 
med særlig indsigt.


Nytænkning og fokus på mennesker
Den offentlige sektor i Danmark fungerer godt og effektivt. 
Vi har en veludbygget offentlig sektor, der afspejler, at vi er 
et rigt samfund. De offentligt ansatte er motiverede og 
dygtige. Og 8 ud af 10 brugere er tilfredse med den offent-
lige service. 
 
Men den offentlige sektor står til stadighed over for foran-
dringer.


Borgernes forventninger til den offentlige service stiger i 
takt med, at vi bliver mere velstående. Vi ønsker at få op-
fyldt individuelle og forskelligartede behov. Teknologiske 
fremskridt skaber nye muligheder. Antallet af ældre vil sti-
ge. Flere ældre vil sandsynligvis have et godt helbred, men 
behovet for ældrepleje vil også blive større. Store årgange i 
den offentlige sektor er på vej på pension og skal afløses af 
medarbejdere fra små ungdomsårgange.


Den offentlige service skal derfor hele tiden tilpasse sig nye 
krav og udnytte nye muligheder for at løse opgaverne bed-
re. Det er ikke nok med ”mere af det samme”.


Høj kvalitet i den offentlige service kræver, at vi tænker nyt 
og indretter den offentlige sektor, så den bliver dynamisk 
og sætter mennesker i centrum.


Fra 1. januar 2007 har kommunalreformen skabt nye ram-
mer for landets kommuner og regioner. Vi får større og 
mere bæredygtige enheder, som har bedre muligheder for 
at sikre offentlig service af høj kvalitet.


Regeringen vil nu indlede en ny fase i udviklingen af den of-
fentlige service. Fokus skal rettes mod kvaliteten for den 
enkelte borger. Hvordan sikrer vi service af højeste faglige 


kvalitet? Hvordan sikrer vi en offentlig sektor, der lytter til 
borgernes behov? Hvordan får vi den bedste service for 
pengene? Og hvordan respekterer og fastholder vi den en-
kelte borgers frihed og ansvar?


5Kvalitetsreform – med mennesker i centrum


KVALITET I DEN OFFENTLIGE SERVICE 
– REGERINGENS MÅL 
Den offentlige service skal give alle danskere et solidt 
fundament for den enkeltes frie udfoldelsesmuligheder, 
for familier og for vores fælles samfundsliv. Den skal 
fremme den enkelte borgers trivsel og evne til at tage 
del i samfundet. Og de offentlige tilbud skal skabe tryg-
hed ved at være der, når der er brug for hjælp. Men de 
offentlige tilbud må ikke fratage os ansvaret for vores 
eget liv og vores familie. 


Den offentlige service skal derfor være af høj faglig 
kvalitet, være lydhør over for borgernes behov, leveres 
effektivt og værne om personlig frihed og ansvar.







6


UDFORDRING: MERE KVALITET FOR PENGENE, 
SÅ BORGERNES FORVENTNINGER KAN MØDES


Mere kvalitet for pengene


Økonomisk råderum


Borgernes fo
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HØJE OFFENTLIGE SERVICEUDGIFTER I DANMARK


Pct. af BNP


Øvrige


Sundhed


Undervisning


Socialområdet


Kvalitet for pengene
Den offentlige sektor kan vokse lidt hvert år, uden at vi 
sætter den holdbare samfundsøkonomi over styr. Men høj 
kvalitet kan ikke alene sikres ved at sætte flere penge af til 
service. Danmark er i forvejen et af de lande, som bruger 
allerflest offentlige penge på service til borgerne. Det dan-
ske skattetryk er blandt verdens højeste. 


Derfor er det ikke nok at give flere penge til velfærd. Vi skal 
også hele tiden sikre, at vi har en offentlig sektor, som leve-
rer kvalitet i verdensklasse.


Stigende velstand og forventninger …
Danskerne bliver hele tiden rigere. Om 40 år vil vi sandsyn-
ligvis være dobbelt så rige som i dag. Når velstanden stiger, 
vil vi ikke kun øge det private forbrug. Vi vil også have sti-
gende forventninger til den offentlige service.


Derfor bliver en målrettet indsats for at forbedre kvaliteten 
i den offentlige service ekstra vigtig i de kommende årtier. 


... men ikke flere hænder
Vi kan ikke bare øge antallet af beskæftigede i den offent-
lige sektor. Antallet af danskere i arbejdsstyrken vil være 
nogenlunde uændret. 


Og der er kun få ledige hænder til at komme i beskæftigel-
se. Én mere ansat i den offentlige sektor vil derfor betyde 
én mindre ansat i den private sektor.


Allerede i dag er der problemer med at få dækket behovet 
for arbejdskraft inden for flere offentlige serviceområder. 
De store årgange af offentligt ansatte er på vej på pension, 
og det er små ungdomsårgange, der træder ind på arbejds-
markedet. Det offentlige står over for en vanskelig opgave, 
når der skal rekrutteres nye ansatte i skarp konkurrence 
med den private sektor. 


Det er altså ikke muligt at imødekomme borgernes stigende 
forventninger til den offentlige service ved at ansætte 
mange flere i den offentlige sektor.


Og risiko for uholdbar økonomi
Hensynet til samfundsøkonomien sætter også grænser for, 
hvor meget den offentlige sektor kan vokse. En høj vækst i 
de offentlige udgifter og dermed i antallet af offentligt an-
satte vil true grundlaget for den langsigtede holdbarhed i 
dansk økonomi. Et grundlag, som blev lagt af et bredt fler-
tal i Folketinget ved aftalen om velfærdsreformer i juni 
2006. 


En høj vækst i de offentlige udgifter her og nu vil gøre det 
meget vanskeligt at finansiere fremtidens højere udgifter 
til blandt andet ældrepleje. Vi kan derfor ikke bruge løs af 
statens overskud i dag, for det vil på sigt betyde underskud 
på de offentlige finanser.


Højere kvalitet – en positiv udfordring
Den offentlige sektor skal i de kommende årtier imødekom-
me borgernes stigende forventninger til den offentlige ser-
vice ved at øge kvaliteten uden mange flere offentligt an-
satte. 


Det er en positiv udfordring. Vi skal ikke skære ned i den of-
fentlige sektor, men forsat udbygge den. Vi skal ikke for-
ringe servicen, men forbedre den ved at tænke nyt. Vi skal 
finde nye veje, som både giver større tilfredshed hos bru-
gerne og mere attraktive arbejdspladser for de offentligt 
ansatte.
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Sommeren 2007 vil regeringen fremlægge en kvalitetsre-
form med konkrete politiske initiativer, som skal bidrage til 
bedre kvalitet i den offentlige service.


Reformen vil indeholde initiativer inden for fem temaer. Til-
sammen sætter temaerne fokus på centrale forudsætnin-
ger for kvalitetsudvikling i den offentlige sektor:


•  Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar  
Borgerne skal have frit valg på de centrale velfærdsom-
råder. De skal kunne vælge mellem forskellige leveran-
dører og tilbud, så de fx kan fravælge en hjemmehjælp, 
de er utilfredse med. Borgerne skal have oplysninger om 
kvaliteten af den offentlige service. Aktiv inddragelse af 
brugere og pårørende på fx daginstitutioner og pleje-
hjem skal sikre, at servicen tager udgangspunkt i bru-
gernes behov. Det offentlige skal bidrage til, at borgerne 
selv tager ansvar og gør en aktiv indsats. Familien og 
den enkelte borger skal løfte ansvaret for sin egen si-
tuation. Og det frivillige arbejde er en vigtig del af den 
samlede indsats, som vi kan udnytte bedre.


•  Sammenhængende service – med respekt for borgerne 
Borgerne skal have let ved at komme i kontakt med det 
offentlige. Borgerne skal opleve sammenhæng mellem 
den service, som forskellige myndigheder tilbyder. Pa-
tienter, som bliver udskrevet efter et sygehusophold, 
skal hurtigt modtage den nødvendige genoptræning i 
kommunen. Barnets overgang fra daginstitution til skole 
skal være forberedt ordentligt. Unødige ventetider skal 
fjernes, så der er respekt for borgernes tid. Mennesker i 
”kritiske livssituationer” – såsom invalidering eller ægte-
fælles dødsfald – skal opleve et overskueligt og sam-
menhængende forløb mellem de forskellige myndighe-
der.


Mere skånsomme, kortere indlæggelser på sygehus
En række sygehuse er begyndt at tilrettelægge særligt 
skånsomme, korte indlæggelser, så patienterne hurtigt 
kommer sig og vender tilbage til en normal tilværelse, og 
behovet for efterfølgende genoptræning bliver mindre. De 
korte indlæggelser giver tilfredse patienter og færre senge-
dage. Ved fx hofteoperationer kan liggetiden på sygehuset 
reduceres fra 7 til 4 dage.


Bedre hjemmehjælp ved 12-timersvagter  
og selvstyrende teams
Helsingør Kommune har nedbragt antallet af forskellige 
hjemmehjælpere, som kommer hos den enkelte ældre, med 
op til 30 pct. ved at indføre 12-timersvagter og selvstyren-
de teams på 3-6 medarbejdere. Ordningen betyder også, at 
personalet kender den enkelte ældre bedre. Plejen bliver 
mere fleksibel, fordi medarbejderen lettere kan ændre og 
tilpasse opgaverne i samarbejde med den ældre. 12-timers-
vagterne er udviklet af medarbejderne selv, og det er frivil-
ligt, om de vælger at arbejde i ordningen.


God, ernæringsrigtig mad på Hvidovre Hospital
På Hvidovre Hospital er der oprettet et restaurantkøkken, 
hvor patienterne frit kan bestille mad fra et menukort. Pa-
tienterne får maden bragt 45 minutter efter, at de har be-
stilt. Hospitalet har ansat en firestjernet kok til at lede køk-
kenet. Maden er ernæringsrig og en del af hospitalets 
indsats for at få patienterne hurtigt raske. Hvidovre Hospi-
tal forventer, at restaurantkøkkenet kan levere maden 
uden meromkostninger. Det skyldes, at hospitalet regner 
med at smide 2 tons mad mindre ud om ugen.


 


FEM TEMAER FOR REGERINGENS KVALITETSREFORM


GODE EKSEMPLER PÅ, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE KVALITET FOR PENGENE
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Naturoplevelser til børn i dagtilbud i Esbjerg
Esbjerg Kommune har i en årrække udbygget antallet af 
skovbørnehaver for at give børn bedre muligheder for na-
turoplevelser. Kommunen vil nu anlægge en række naturba-
ser, som alle dagtilbuddene kan benytte. Det vil give alle 
børn i kommunen mulighed for flere naturoplevelser – også 
de børn, hvor udendørsarealerne og transportmulighederne 
i hverdagen begrænser adgangen til naturen.


Mobilteknologi i hjemmehjælpen giver bedre pleje
Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og visitato-
rer i hjemmehjælpen i flere kommuner benytter håndholdte 
computere i det daglige arbejde. Personalet kan hente og 
indtaste vigtige oplysninger om den ældre under selve be-
søget. Det hjælper personalet med at skabe en mere koor-
dineret og bedre plejeindsats over for den ældre. De hånd-
holdte computere kan også frigøre tid fra administration til 
pleje af den ældre.


•  Klare mål og ansvar for resultater  
Borgerne skal have oplysninger om, hvilket serviceni-
veau de kan forvente og let kunne skabe sig overblik 
over kvalitet og resultater på det enkelte plejehjem, sy-
gehuse mv. Kommunalbestyrelser og regionsråd skal op-
stille klare mål og følge op, hvis resultaterne ikke lever 
op til målene. Klare mål skal sikre, at ledere og medar-
bejdere hele tiden har fokus på det, som de yder til bor-
gerne. Og der skal være overblik over, om de overordne-
de mål og krav, som Folketinget har fastlagt, føres ud i 
livet. Hvert politisk niveau skal kunne stilles til ansvar 
for sine prioriteringer.


•  Nytænkning, konkurrence og mest kvalitet for pengene 
Hele den offentlige sektor skal arbejde systematisk med 
løbende at udvikle kvaliteten og lære af de bedste. 
Blandt andet ved at omstille arbejdsgange, anvende ny 
teknologi og ved at inddrage brugere og medarbejdere. 
Private virksomheder skal inddrages tættere i at løse de 
offentlige serviceopgaver, hvor det kan betale sig. Vi 
skal bruge færre ressourcer på administration og flere 
på borgernær service. I ældreplejen skal personalet bru-
ge en større del af tiden sammen med de ældre, og i 
daginstitutionerne skal de bruge mere af tiden sammen 
med børnene. Fejl skal håndteres åbent og professionelt 
og forebygges, hvor det er muligt.


•  Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation  
Fokus på professionel ledelse og inddragelse af medar-
bejderne skal sikre, at den offentlige sektor udvikler sig. 
Medarbejdernes tilfredshed skal måles. De ansattes vi-
den og kompetencer skal udnyttes aktivt. Ledelsen skal 
motivere til nytænkning og effektiv opgaveløsning og 
sikre attraktive arbejdspladser, så den offentlige sektor 
kan rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere.  
Sygefraværet skal bringes ned. Vi skal belønne dygtige 
ledere og medarbejdere, der leverer service effektivt  
og med høj kvalitet.


FEM TEMAER FOR REGERINGENS 
KVALITETSREFORM


1. Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar


2. Sammenhængende service – med respekt for borgerne


3. Klare mål og ansvar for resultater


4. Nytænkning, konkurrence og mest kvalitet for pengene


5. Ledelse, medarbejderindragelse og motivation







10 Debatside


Om 40 år er vores generelle velstand sandsynligvis dobbelt 
så stor som i dag. Vi vil derfor også forvente en betydelig 
bedre offentlig service end i dag.


Men samtidig vil arbejdsstyrken i de næste årtier være no-
genlunde konstant. Én mere ansat i den offentlige sektor vil 
derfor betyde én mindre i den private sektor. Og øget skat 
er ikke vejen frem. Det sætter grænser for, hvor meget be-
skæftigelsen i den offentlige service kan udbygges for at 
imødekomme den øgede efterspørgsel.


Der er altså et spænd mellem borgernes stigende forvent-
ninger og de begrænsede muligheder for at udbygge den 
offentlige service. Vi kan lukke spændet på tre måder: 


1.   Vi kan øge kvaliteten og effektiviteten af servicen. 


2.  Vi kan skærpe prioriteringen af servicen, så den  
målrettes til dem, der har størst behov. 


3.  Vi kan indføre betaling for servicen. 


Skal vi gå alle tre veje? Eller er der veje, som vi skal  
foretrække frem for andre?


Den første vej kræver en meget vedholdende indsats på 
alle niveauer i den offentlige sektor for at opnå en stadig 
højere kvalitet og effektivitet.


Den anden vej forudsætter, at de ressourcestærke borgere 
vil acceptere, at den offentlige service koncentrerer sig om 
de borgere, der har mest brug for det. 


Den tredje vej indebærer en diskussion af og stillingtagen 
til, hvad der skal finansieres over skatten, og hvad brugeren 
selv skal betale for. I dag er der egenbetaling for fx dagin-
stitutioner og tandlægebesøg. Egenbetaling kan begrænse 
en høj efterspørgsel efter offentlige ydelser. Men det ska-
ber også mere ulige adgang.


DILEMMA:
Hvordan får vi bedre offentlig service uden flere hænder? 







Sundhed
•  Ret til at vælge behandling i privat regi eller i udlandet, 


hvis ventetiden på offentligt sygehus er over to måneder.
•  Kommunalreformen samler sygehusopgaven i fem  


stærke regioner.
•  Kræfthandlingsplan II i 2005.
•  Sundhedsområdet har fået et løft på 8 mia. kr. fra 2001 


til 2005.
•  Regeringens økonomiaftaler 2006 og 2007 indebærer et 


yderligere samlet udgiftsløft til sundhed på 4 mia. kr. i 
forhold til 2005. Pengene skal først og fremmest gå til 
kortere ventetider, nye behandlingsmetoder, flere ope-
rationer, medicin og bedre kræftbehandling.


Dagtilbud for børn
•  Pasningsgaranti, når barnet er 6 måneder.
•  Frit valg af pasningstilbud i en anden kommune.
•  Pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud.
•  Bedre mulighed for madordninger i daginstitutioner for 


børn i alderen 3 år og derover.
•  Forældrebetalingen er reduceret.
•  Regeringen har i perioden 2006-2009 afsat i alt 2 mia. kr. 


til at styrke kvaliteten i børnepasningen. Blandt andet til 
forbedringer af det fysiske miljø, lige muligheder for alle 
børn og opkvalificering af personale.


Ældrepleje
•  Frit valg af leverandør i hjemmehjælpen.
•  Større brugerindflydelse på hjemmehjælpen.
•  Retskrav på erstatningshjælp ved aflyst hjælp.
•  Frit valg af plejeboliger på tværs af kommunegrænser.
•  Indførelse af garanti for plejebolig efter to måneder.
•  Ægtefælle kan flytte med på plejehjem.
•  Regeringen har siden 2002 tilført ældreområdet et  


generelt løft på 500 mio. kr.
•  I 2006 blev yderligere afsat 500 mio. kr. årligt til ældre-


plejen. Og i kommuneaftalen for 2007 er der endvidere 
tilført 300 mio. kr.


Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar


Sammenhængende service - med respekt for borgerne


Klare mål og ansvar for resultater


Nytænkning, konkurrence og mest kvalitet for pengene


Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation


ÆLDRE BØRN SUNDHED


Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar


Sammenhængende service - med respekt for borgerne


Klare mål og ansvar for resultater


Nytænkning, konkurrence og mest kvalitet for pengene


Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation


ÆLDRE BØRN SUNDHED
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REGERINGEN HAR ALLEREDE GENNEMFØRT FORBEDRINGER PÅ DE TRE OMRÅDER – EKSEMPLER


Fokus på sundhed, dagtilbud og ældrepleje
I arbejdet med kvalitetsreformen vil regeringen have sær-
ligt fokus på tre områder:
• Sundhed
• Dagtilbud til børn
• Ældrepleje


Det er tre store serviceområder. Vi bruger årligt ca. 85 mia. 
kr. på sundhed, ca. 20 mia. kr. på dagtilbud til børn og ca. 30 
mia. kr. til ældrepleje, inkl. plejehjem. 


Kvaliteten på de tre områder skal være bedre, så borgerne 
får mere service for pengene. Og den offentlige service skal 


indrettes fleksibelt, så den lever op til de krav, som et mo-
derne familie- og arbejdsliv stiller i fremtiden. Familie- og  
arbejdslivskommissionen vil i 2007 komme med anbefalin-
ger til, hvordan samfundet kan indrettes mere fleksibelt og 
skabe bedre balance mellem arbejdslivet og familielivet.


De fem temaer i regeringens kvalitetsreform går på tværs 
af de fleste af serviceområderne. De redskaber, som kan 
øge kvaliteten på sundhed, børne- og ældreområderne, vil 
sandsynligvis også kunne anvendes inden for andre offent-
lige serviceområder som fx trafik- og skoleområdet.







EKSEMPLER PÅ OMRÅDER, HVOR DER I DAG ER GRATIS 
SERVICEYDELSER, EGENBETALING OG TILKØB


Serviceydelser, der er gratis for brugeren
Besøg hos praktiserende læge
Sygehusbehandling
Folkeskole
Varig hjemmehjælp
Biblioteker


Serviceydelser, hvor der er delvis egenbetaling
Medicin
Tandlæge
Psykologhjælp
Vuggestuer og børnehaver
Madservice til ældre


Offentligt tilkøb
Høreapparater
Sygesikringsgruppe 2
Madordninger i daginstitutioner
Skolemælk og -mad


12 Debatside


DILEMMA:


Skal alle have gratis offentlig service 
– også de velhavende?


Der er i dag en vis egenbetaling for en række offentlige ser-
viceydelser. Ét af formålene er at målrette den fuldt skat-
tefinansierede ydelse til dem, der har størst behov. Fx beta-
ler mange forældre ca. 2.500 kr. om måneden for at få 
passet deres barn i en vuggestue. For forældre med en 
samlet indkomst under 400.000 kr. om året, er forældrebe-
talingen lavere. For forældre med en indkomst under 
130.000 kr., er pasningen helt gratis.


Er det ikke rimeligt, at de velhavende betaler mere for mod-
tagelsen af offentlige ydelser? Fx at de rigeste ældre beta-
ler for praktisk hjemmehjælp som rengøring og tøjvask, 
mens de økonomisk svagere ældre fortsat får hjælpen 
gratis?


Der er argumenter både for og imod: 


1.  For et betalingsprincip taler, at det ikke nødvendigvis er 
en social begivenhed at blive gammel, og at de velhaven-
de har råd til at betale for ydelsen. Det offentlige kan så 
bruge de penge, man får ind fra de velhavende ældre, til 
at forbedre hjemmehjælpen for de svageste ældre.


2.  Imod taler, at det vil kunne bryde med et princip om, at 
det er en fælles opgave at hjælpe dem, der ikke kan selv, 
uanset indkomst. En egenbetaling, der øges i takt med 
ens arbejdsindkomst eller formue, vil også for nogle virke 
ligesom en øget marginalskat, så det bliver mindre fordel-
agtigt at yde en ekstra indsats eller spare op.


DILEMMA:


Skal man kunne købe sig til en ekstra ydelse  
fra det offentlige (tilkøb)?


I dag kan man få tilskud til et høreapparat og – mod fuld 
egenbetaling – få et dyrere høreapparat. I en række børne-
haver kan børnene få mad mod betaling. Og i mange skoler 
kan børn købe mælk og mad i frokostpausen.


Skal sådanne tilkøb udbredes til flere områder? Fx så ældre 
kan købe ekstra rengøring hos den offentlige hjemmehjæl-
per – på samme måde, som de i dag kan købe det hos pri-
vate? Eller at en patient mod betaling kan få enestue på sy-
gehuset?


Der er argumenter både for og imod:


1.  For taler, at hvis borgere ønsker en særlig service, er der 
adgang til at imødekomme sådanne individuelle behov – 
mod fuld egenbetaling. Ligesom man på det private mar-
ked kan købe fx en togbillet på 1. klasse.


2.  Imod taler, at der vil blive forskel på, hvad de økonomisk 
stærke og svage borgere modtager fra det offentlige. 
Det skaber skel, som normalt ikke eksisterer inden for 
den offentlige service i dag.


Desuden er der risiko for, at konkurrencen mellem offent-
lige leverandører af tilkøbsydelserne og private udbydere af 
samme ydelser ikke sker på lige vilkår, hvis det offentlige 
opkræver en pris, der ikke afspejler alle omkostninger. 


Adgang til tilkøb kan på sigt betyde et større udgiftspres på 
den offentlige sektor, hvis alle borgerne med tiden vil stille 
krav om den ekstra service uden egenbetaling. Omvendt 
kan det afdæmpe udgiftsvæksten, at tilkøb – mod egenbe-
taling – gør det muligt at tilpasse de offentlige ydelser til 
specifikke behov, uden at det kræver dyre standardløsnin-
ger for alle brugere.







Udgangspunkt: Veludbygget offentlig service
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VÆKST I UDGIFTER TIL BORGERNÆR SERVICE OFFENTLIGT OG PRIVAT FORBRUG ER STEGET 
NOGENLUNDE LIGE MEGET SIDEN 1980


HØJ ÅRLIG REALVÆKST I OFFENTLIGE 
SERVICEUDGIFTER, 1981-2005


Forsvar, politi mv. Borgernær service


Pct. af BNP Indeks 1980 = 100, løbende priser Pct.


De offentlige serviceudgifter er vokset meget
Den offentlige service blev udbygget kraftigt op gennem 
1960’erne og 1970’erne, og antallet af offentligt ansatte 
blev næsten tredoblet. Væksten var især på de borgernære 
områder – daginstitutioner, skoler, sundhed og ældrepleje.


De offentlige serviceudgifter kunne stige, fordi arbejdsstyr-
ken steg markant i takt med, at flere kvinder deltog på ar-
bejdsmarkedet. Og fordi man valgte at øge skatten. Siden 
starten af 1980’erne er serviceudgifterne vokset i takt med 
den generelle økonomiske udvikling.


Og de offentlige serviceudgifter er vokset i nogenlunde 
samme takt som det private forbrug – målt i løbende priser.


Serviceudgifterne er vokset med omkring 1! pct. realt, dvs. 
når der tages højde for blandt andet stigningerne i de of-
fentlige ansattes lønninger. Serviceudgifterne på socialom-
rådet er vokset med knap 4 pct. om året og med omkring 1 
pct. på sundhedsområdet og undervisning. 


Der er blandt andet sket en udbygning af dagtilbudene, og 
andelen af børn i daginstitution er næsten blevet fordoblet 
siden starten af 1980’erne. 


På ældreområdet er de offentlige serviceudgifter fordoblet 
fra 1990 til 2005 opgjort som andel af BNP.


Siden 2001 er sundhedsområdet det velfærdsområde, der 
er vokset mest.







Thisted, Kolding, Århus og Lyngby-Taarbæk 
Serviceniveauet er ikke ens i landets kommuner. I fx Århus 
og Lyngby-Taarbæk er der flere fuldtidsansatte pr. barn i 
daginstitution end i fx Thisted og Kolding. Antallet af elever 
i folkeskoleklasserne er højere i fx Kolding end i Thisted. I 
Århus er udgifterne pr. ældre større end i fx Thisted og 
Lyngby-Taarbæk.


Serviceniveau (2005)


Også indkomstgrundlaget og de kommunale skatteprocen-
ter er forskellige. Den mellemkommunale udligning udjæv-
ner dog indkomstgrundlaget betydeligt. Lyngby-Taarbæk 
afleverer penge til de øvrige kommuner, men har en lav 
skatteprocent.


Indkomstgrundlag og skatteprocent (2005)
 


Dagtilbud:  
Børn pr. ansat


Skole:
Klassekvo-
tient


Ældre:
Udgifter  
pr. ældre


Thisted 3,2 18 53.700


Kolding 3,3 22 55.400


Århus 2,8 21 58.100


Lyngby-Taarbæk 2,4 22 49.100


Indkomst-
grundlag  
pr. indbygger


Indkomst-
grundlag ef-
ter udligning


Skattepct.


Thisted 121.100 135.000 20,58


Kolding 138.700 140.200 21,13


Århus 138.900 140.600 20,71


Lyngby-Taarbæk 210.300 153.500 19,23
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DILEMMA:
Hvem skal have ansvaret for servicen til borgerne – Folketinget eller kommunalbestyrelsen?


Danmark er ét af de lande i verden, som har den mest de-
centraliserede offentlige sektor. Kommunerne har generelt 
vide rammer for at fastlægge det serviceniveau, som bor-
gerne skal have. Graden af decentralisering varierer dog  
fra område til område. Fx er folkeskolen og sygehusene  
i højere grad styret af Folketinget end daginstitutioner og 
ældreområdet.


I den politiske debat er der røster, der kritiserer, at Folketin-
get i de seneste år har øget detailreguleringen. Og der er 
røster, der ønsker en stærkere central styring.


Grundlæggende kan man vælge mellem to tilgange:
1.  Et centraliseret system, hvor Folketing og regering fast-


lægger serviceniveauet på alle skoler, daginstitutioner, 
plejehjem mv. Og hvor regeringen har ansvaret for, at ser-
vicen lever op til de fastsatte krav.


2.  Et decentraliseret system, hvor kommunerne fastlægger 
det konkrete serviceniveau - inden for overordnede lov-
givningsmæssige og økonomiske rammer. Her kan servi-
ceniveauet være forskelligt fra kommune til kommune. 
Og kommunen har ansvaret for at følge op.


Skal vi gå i retning af et entydigt statsligt ansvar og  
ensartede serviceniveauer i hele landet?


Et centraliseret system kan have den fordel, at ansvaret for 
den offentlige service entydigt er placeret hos Folketing og 
regering. Når Folketingets medlemmer oplever, at vælgerne 
stiller dem til ansvar for forskelle i serviceniveau og eksem-
pler på utilfredsstillende service i kommunerne, så kan det 
være naturligt, at Folketinget også påtager sig ansvaret for 
ældreplejen, folkeskolen og daginstitutionerne – gennem 
øget lovregulering (nationale regler, standarder og tilsyn) 
og øremærkede bevillinger. 


Men national detailstyring af kommunerne vil udhule nær-
demokratiet. Prioriteringen af serviceniveauet vil ske langt 
væk fra borgerne, og centralt vil man have vanskeligere ved 
at tilpasse sig til borgernes konkrete ønsker og behov. Øget 
national detailstyring indebærer samtidigt en betydelig ri-
siko for at være mindre økonomisk effektiv.
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HOVEDPRINCIPPER FOR DIALOGEN MED 
KOMMUNERNE


•  En tæt løbende dialog mellem regeringen  
og KL


•  Indgåede aftaler bliver overholdt
•  Udgangspunktet for styringen af  


kommunerne er mål- og rammestyring
•  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for  


at prioritere og løse opgaverne
•  Ressourcerne skal altid udnyttes bedst  


muligt
•  Udgangspunktet er metodefrihed til at  


finde lokale løsninger


DE OFFENTLIGE SERVICEUDGIFTER MV. 
VOKSER MED 31 mia. kr. FRA 2001 TIL 2007


Mia. kr. (2007-priser)
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UDLIGNINGSREFORMEN OMFORDELER MELLEM 
KOMMUNER – INDEN FOR EN STØRRE RAMME


Væksten er fortsat i de seneste år
Fra 2001 til 2007 forventes de offentlige serviceudgifter at 
stige med 31 mia. kr.


Sundhedsområdet er i perioden 2001 til 2005 blevet løftet 
med ca. 8 mia. kr. Pengene er først og fremmest anvendt til 
kortere ventetider, nye behandlingsmetoder og flere opera-
tioner. Antallet af opererede steg fra 2001 til 2005 med ca. 
96.000 personer. Det svarer til en stigning på 20 pct. Rege-
ringen har med økonomiaftalerne for 2006 og 2007 givet 
sundhedsvæsenet et yderligere løft på 4 mia. kr. i forhold til 
2005.


Undervisningsområdet og socialområdet forventes at blive 
løftet med i alt 16 mia. kr. i 2007 i forhold til 2001. I dag er 
der i gennemsnit flere undervisningstimer i folkeskolen end 


i 2001, og der har i de senere år været et nogenlunde uæn-
dret antal voksne pr. barn i daginstitutionerne.


Stigningen i serviceudgifterne er sket i amter og kommuner 
under ét, mens staten har reduceret sit forbrug en smule. 


Kommunerne har altså haft plads til at øge de kommunale 
serviceudgifter.


Også for 2007 har regeringen med KL aftalt en samlet øko-
nomisk ramme, der er større end for 2006.


De enkelte kommuner skal prioritere serviceniveauet på 
hvert enkelt område inden for denne samlede større ram-
me. 


I 2007 står mange kommuner over for en særlig udfordring.
De nye storkommuner skal finde et fælles serviceniveau, og 
nye opgaver skal indpasses i det kommunale serviceudbud.


Samtidig flytter den nye udligningsreform flere penge fra 
de mere velstillede til de mindre velstillede kommuner.


Kommunalreformen har skabt større og mere bæredygtige 
kommuner, som bedre kan levere høj kvalitet.


I lyset heraf har regeringen aftalt en dialog med KL om at 
nå et fælles mål om bedre og mere sammenhængende ser-
vice til borgerne. Det er aftalt, at den statslige styring af 
kommunerne skal baseres på mål- og rammestyring, og at 
kommunalbestyrelsen fortsat har ansvaret for at prioritere 
og løse opgaverne.
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DILEMMA:
Hvilke rettigheder skal borgerne have – et bestemt serviceniveau eller frit valg og indflydelse?


I lovgivningen kan man give borgerne tre forskellige slags 
rettigheder for at sikre høj kvalitet:


1.  Lovgivningen kan give alle borgere i hele landet ret til en 
konkret service. Fx at alle børn i en daginstitution har ret 
til et frokostmåltid tilberedt af økologiske fødevarer.


2.  Lovgivningen kan give borgerne ret til frit valg. Det bety-
der, at borgerne kan fravælge de tilbud, som de ikke er 
tilfredse med, og i stedet vælge tilbud, som bedre svarer 
til deres ønsker. Fx en daginstitution som tilbereder mad 
af økologiske fødevarer.


3.  Lovgivningen kan give borgerne ret til at være repræsen-
teret i en brugerbestyrelse eller et brugerråd på den en-
kelte institution. Det giver forældre i en daginstitution 
mulighed for sammen med daginstitutionens ledelse og 
medarbejdere at beslutte, at børnene skal have mad af 
økologiske fødevarer.


Fordelen ved den første fremgangsmåde er ufravigelige, 
klare og konkrete regler. Ulempen er, at alle brugere får et 
standardprodukt. Der kan ikke tages hensyn til individuelle 
eller lokale ønsker. Ensartede rettigheder over hele landet 
vil også fjerne grundlaget for en kommunal prioritering.


Fordelen ved de to andre fremgangsmåder – frit valg og 
brugerbestyrelser – er, at brugerne selv har indflydelse på 
deres dagligdag. Daginstitutionerne kan være forskellige, 
hvis forældrene ønsker det, og der kan tages hensyn til 
særlige behov og ønsker. Men svagheden er, at forældrene 
ikke er sikret en bestemt standard.
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Mange brugere er tilfredse
Mange borgere er tilfredse med den offentlige service, de 
modtager. Omkring 80-90 pct. af brugerne er tilfredse med 
servicen på sygehuse, børnepasning, skoler og hjemme-
hjælp.


På nogle af de mere specifikke områder, er brugerne ikke 
helt så tilfredse med den leverede service. Det gælder fx 
rengøring og anden praktisk hjemmehjælp.


Brugernes overordnede tilfredshed er ikke større i kommu-
ner, der bruger mange penge på dagtilbud til børn. Bruger-
nes tilfredshed er stort set ens, uanset om de bor i en 
kommune med høje eller lave udgifter pr. plads.


Det er oftest sådan, at de, der bruger en konkret service-
ydelse som fx børnehaver eller ældreplejen, er mere til-
fredse med den end de, der ikke bruger serviceydelsen. 


Det kan være fordi, brugerne oplever den offentlige service 
som velfungerende i hverdagen, mens mange andre især 
hører om den offentlige service på anden hånd.


Bruttoudgift pr. plads Andel der er positive over for  
den leverede service (pct.)


Under 50.000 kr. 88


50-60.000 kr. 89


60-70.000 kr. 88


70-80.000 kr. 87
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DILEMMA:
Giver mål og dokumentation bedre service eller mere bureaukrati?


Det er en udbredt opfattelse, at øget kvalitet i den offent-
lige sektor forudsætter, at der opstilles klare mål for, hvad 
fx skolen eller sygehuset skal levere til borgerne, og at det 
dokumenteres, om målene nås. Mål skal skabe fælles fokus 
for ledelse og medarbejdere. Og kun ved at kende resulta-
tet af sin indsats og ved at sammenligne sig med andre kan 
man vide, om man gør det rigtige. Lærer børnene at læse? 
Og bliver patienterne helbredt?


Sigtet med mål- og resultatstyring er at mindske behovet 
for regelstyring og bureaukrati. Men kan resultatet ikke i 
praksis blive det modsatte, nemlig mere bureaukrati på be-
kostning af service til borgerne?


1.  Mål- og resultatstyring betyder, at den enkelte institution 
– fx skole – skal måles på sine resultater og ikke på, om 
den overholder detaljerede regler om, hvordan den når til 


resultaterne. Institutionen skal have større spillerum til 
selv at tilrettelægge sit arbejde. Dokumentation af resul-
tater skal derfor afløse detailstyring og give plads til ny-
tænkning og mere attraktive arbejdspladser.


2.  Men øget krav til dokumentation kan betyde, at ledelse 
og medarbejdere skal bruge mere tid på at registrere, 
måle og lave statistik. Det kan derfor ende med mere pa-
pirarbejde på bekostning af tid til de borgere, som institu-
tionen skal betjene.


Modstandere af mål- og resultatstyring mener, at der vil bli-
ve brugt alt for megen tid på at måle og dokumentere – tid 
som går fra brugerne. Modstanderne ser også mål og doku-
mentation som udtryk for manglende tillid til de offentligt 
ansatte.


Tilhængere af mål- og resultatstyring mener, at man kan 
undgå faren for øget bureaukrati. De mål og resultater, som 
ledelsen og medarbejderne skal måles på, skal være cen-
trale og meningsfulde mål for deres dagligdag og for den 
kerneopgave, som skal leveres til borgerne. Det skal sikre, 
at dokumentation af resultaterne ikke bliver en kontrolme-
kanisme, men en integreret del af den faglige udviklingspro-
ces i fx folkeskolen. Kendskab til de opnåede resultater bli-
ver en vigtig del af ledelsens og medarbejdernes udvikling 
af deres arbejde. Fx vil lærerne kunne se, hvilke pædagogi-
ske metoder der er bedst til at lære børn at læse og regne.







Fremtidens udfordring: Mere kvalitet for pengene 19


DEMOGRAFISK MEDVIND ER VENDT TIL MODVIND 
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Også fremover vil der være plads til en vis vækst i den of-
fentlige sektor. Men det er et grundvilkår, at væksten ikke 
kan være så høj, som vi har været vant til.


Der mangler i dag ledige hænder på arbejdsmarkedet – det 
gælder både det offentlige og private område. Og der er 
ikke udsigt til, at der bliver flere i arbejdsstyrken fremover. 
Hvis vi ansætter flere i den offentlige sektor, vil der blive 
tilsvarende færre til at arbejde i det private.


Samtidig gør det høje skattetryk – et af verdens højeste – 
at højere skat ikke er vejen frem.


Demografisk medvind er vendt til modvind
Op til midten af 1990’erne nød vi godt af en „demografisk 
medvind“. Der blev flere i den erhvervsaktive alder – som 
arbejder og betaler skat – i forhold til antallet af børn, unge 
og ældre. Derfor var det lettere at finansiere de offentlige 
serviceydelser, som i høj grad er rettet mod børn, unge og 
ældre.


Men nu er befolkningsudviklingen vendt. Fremover vil antal-
let af ældre medborgere stige betydeligt. Selvom de ældre 
generelt bliver mere raske, betyder det et stigende behov 
for fx hjemmehjælpere, læger og sygeplejersker.


Velfærdsaftalen muliggør en holdbar finansiering 
af fremtidens ældreudgifter
I foråret 2006 indgik et bredt flertal i Folketinget en vel-
færdsaftale om blandt andet efterløns- og folkepensionsal-
deren. Aftalen betyder, at beskæftigelsen ikke vil falde de 
næste årtier, sådan som der ellers var udsigt til. Antallet af 
danskere på arbejdsmarkedet vil være nogenlunde uændret 
i de næste årtier.


Velfærdsaftalen gør det muligt, at vi kan finansiere de sti-
gende ældreudgifter i fremtiden, uden der opstår under-
skud på de offentlige finanser.
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Det nuværende store overskud på de offentlige finanser vil 
gradvist forsvinde i takt med, at det stigende antal ældre 
vil kræve flere udgifter til pensioner, ældrepleje og sund-
hed. Men der er ikke udsigt til, at de stigende ældreudgifter 
vil skabe et stort underskud på de offentlige finanser, så-
dan som det var tilfældet før velfærdsaftalen.


Velfærdsaftalen har skabt plads til en vis vækst i 
antallet af offentligt ansatte ...
Velfærdsaftalen har skabt plads til, at antallet af offentligt 
ansatte kan stige svagt frem mod 2040 i takt med det sti-
gende antal ældre og den forventede udvikling i børnetal-
let. Hvis beskæftigelsen inden for hvert af de offentlige 


serviceområder, som fx børnepasning, sundhed og ældre-
pleje, skal følge udviklingen i antallet af brugere af de på-
gældende ydelser, vil de offentligt ansatte udgøre en sti-
gende andel af den samlede beskæftigelse.


Det skønnes, at det i givet fald gradvist vil øge antallet af 
offentligt ansatte med knap 110.000 frem mod 2040, mens 
den private beskæftigelse vil falde med knap 100.000.


... men det sættes over styr, hvis de offentlige 
udgifter vokser hurtigere
Hvis vi øger de offentlige serviceudgifter hastigere end for-
udsat ved velfærdsaftalen, kan det medføre en stor for-


værring af de offentlige finanser på længere sigt. Og der 
vil igen være risiko for, at der opstår underskud på de of-
fentlige finanser i fremtiden. Vi vil være tilbage til før vel-
færdsaftalen. Vi risikerer at gældsætte os. 


Hvis det offentlige fx ansætter 2.000 flere om året – ud-
over den stigning som velfærdsaftalen har skabt plads til 
– koster det 1 mia. kr. ekstra hvert år. Med renters rente vil 
det føre til, at den offentlige saldo efter 35 år bliver 75 
mia. kr. ringere målt i dagens penge. Det vil ikke være 
holdbart. Vi kan ikke bare bruge løs af statens overskud i 
dag.


Offentlig beskæftigelse i forhold til samlet beskæftigelse


Overskud Overskud


Underskud Underskud
Før velfærdsaftalen


Velfærdsaftalen


Høj udgiftsvækst


Velfærdsaftalen
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PÅ FLERE STORE OFFENTLIGE OMRÅDER 
ER MANGE MEDARBEJDERE OVER 50 ÅR 
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Svært at få nye hænder til det offentlige
Allerede i dag er der problemer med at rekruttere arbejds-
kraft til det offentlige, ikke mindst inden for sundhed og so-
cial service. Og i nogle udkantsområder er der problemer 
med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til offentlig ser-
vice.


Den høje aktivitet har ført til udbredt mangel på arbejds-
kraft i den private sektor, blandt andet i byggeriet og i en 
række serviceerhverv.


I en sådan situation vil en øget beskæftigelse i det offentlige 
føre til for store løn- og prisstigninger. Det vil indebære risiko 
for at sætte den sunde økonomi over styr og dermed for-
mindske mulighederne for at fastholde den høje beskæfti-
gelse. 


Også på lidt længere sigt vil der være betydelige udfordrin-
ger med at rekruttere til den offentlige sektor. Der er rela-
tivt mange offentligt ansatte op mod efterløns- og pensi-
onsalderen sammenlignet med den private sektor.


Hver tredje af de offentligt ansatte er i dag over 50 år. I den 
private sektor er det kun hver fjerde. Inden for nogle offent-
lige områder er det mere end 4 ud af 10 ansatte, der er over 
50 år. Mere end hver fjerde offentligt ansat vil trække sig 
tilbage inden for de næste 10 år. 


Det betyder, at der skal genbesættes mange stillinger i de 
kommende år, selv ved et uændret antal offentligt ansatte.


Høj udgiftsvækst


Velfærdsaftalen


Alder


Pct. af beskæftigede


Andel, pct.
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INGEN LETTE LØSNINGER TIL AT STYRKE KVALITETEN AF DEN OFFENTLIGE SERVICE


I den offentlige debat optræder af og til argumenter 
for, hvordan man kan finansiere fremtidens offentlige 
sektor. Det er bare et spørgsmål om at øge skatterne, 
få endnu mere gang i økonomien eller noget helt tred-
je. Argumenterne kan få karakter af myter. Men selvom 
flere veje kan bidrage til en bedre offentlig sektor, så 
er der ingen lette løsninger.


1. Højere skatter
Højere skatter er ikke vejen frem. Danmark har i forvejen 
et af verdens højeste skattetryk. Højere skatter ville 
mindske tilskyndelsen til at arbejde og uddanne sig. Det 
ville gøre sort arbejde mere attraktivt. Højere skat vil 
dermed reducere velstanden og skærpe problemet med 
at sikre en tilstrækkelig stor arbejdsstyrke fremover. 


Høje skatter og afgifter på bestemte områder kan 
også få virksomheder og personer til at flytte til andre 
lande med lavere beskatning eller føre til øget grænse-
handel fx via Internettet. Dermed vil højere skat ikke 
føre til tilsvarende større offentlige indtægter.


2. Højere økonomisk vækst
Højere produktivitet i den private sektor – og dermed 
større vækst i samfundet – vil gøre Danmark rigere. 


Højere produktivitetsvækst i den private sektor vil kun-
ne øge kvaliteten af den offentlige service, fordi fx 
scannere og strålekanoner til sygehuse bliver billigere. 
Men det vil ikke skabe et større økonomisk råderum til 
at øge antallet af offentligt ansatte eller hæve servi-
ceniveauet generelt.


Højere produktivitetsvækst i den private sektor vil 
medføre større indkomstfremgang og dermed øgede 
offentlige skatteindtægter. Men med de regler, vi har i 
dag, vil de offentlige udgifter vokse tilsvarende, fordi 
de offentlige lønninger vil stige parallelt med lønnen i 
den private sektor. Det samme gælder ydelserne til 
dem, der modtager overførselsindkomst.


Vi har således indrettet os, så den økonomiske vækst 
ikke kun kommer den private sektor til gode, men også 
offentligt ansatte og personer på overførselsindkomst.


3. Flere børn
Flere børn er med til at skabe udvikling og dynamik i 
samfundet. Og børn er en meget vigtig del af livet for 
de fleste.


Flere børn er derfor ønskværdigt af mange grunde, 
men det kan ikke bidrage til at lette udfordringen med 
at finansiere udgifter til pasning og pleje af flere ældre. 
Indtil børnene bliver voksne og har afsluttet deres ud-
dannelse og kommer i beskæftigelse, vil de kræve fle-
re offentlige udgifter til blandt andet børnepasning og 
uddannelse. Flere børn vil derfor på kort sigt belaste 
de offentlige finanser.


4. Øget indvandring
Større indvandring kan øge antallet af beskæftigede – 
og dermed antallet af skattebetalere, hvis indvandrer-
ne hurtigt kan finde job her i landet.


Især på de områder, hvor der er mangel på arbejdskraft 
med særlige kvalifikationer som fx læger, kan indvan-
dring øge det samfundsøkonomiske råderum. Den net-
op aftalte ”green card”-ordning vil bidrage hertil. 


Men de historiske erfaringer tilsiger, at øget generel 
indvandring næppe vil være en farbar vej. Det skyldes, 
at ikke alle indvandrere kommer i arbejde, og at indvan-
drere ofte medbringer familiemedlemmer, som bruger 
de offentlige serviceydelser eller modtager offentlig 
forsørgelse.


5. Flere i beskæftigelse
Det samfundsøkonomiske råderum kan især styrkes 
ved at øge antallet af beskæftigede i den private sek-
tor. Det vil give øgede skatteindtægter til det offent-
lige.


Samtidigt vil øget beskæftigelse betyde færre offent-
lige udgifter og dermed aflaste de offentlige finanser.
Det sker, når ledige kommer i job. Når ældre medarbej-
dere trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet.
Og når sygefraværet og nedslidning reduceres.


Regeringen har taget en lang række initiativer til at øge 
antallet af beskæftigede. Ledigheden er på et historisk 
lavt niveau. Og velfærdsaftalen i foråret 2006 betyder 
blandt andet senere tilbagetrækningsalder, mindre sy-
gefravær, styrket forebyggelse af nedslidning og bedre 
integration af indvandrere og efterkommere.
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AKTUELLE REKRUTTERINGSPROBLEMER


De regionale arbejdsmarkedsråd, der står for planlægningen af den regionale arbejdsmar-
kedspolitik, melder aktuelt om betydelige vanskeligheder med at skaffe medarbejdere på 
blandt andet social- og sundhedsområderne.


Således melder stort set alle 14 Arbejdsmarkedsråd i landet om mangel på læger og  
sygeplejersker. 5 råd rapporterer om mangel på jordemødre og 7 om mangel på læge-
sekretærer.


På det sociale område melder 4 råd om mangel på social- og sundhedsassistenter.  
5 råd rapporterer om mangel på socialrådgivere og socialformidlere. En stor del af  
rådene rapporterer om risiko for mangel på social- og sundhedspersonale.


Det er ikke mindst en udfordring i lyset af mindre ungdoms-
årgange og en stagnerende arbejdsstyrke.


Derfor indebærer selv en relativt begrænset offentlig ser-
vicevækst, at det offentlige vil skulle ansætte en større del 
af de unge, der træder ind på arbejdsmarkedet, end i de se-
neste årtier.


Højere generel løn til de offentlige ansatte er imidlertid 
ikke en løsning, fordi det vil indebære risiko for lønudgifter 
i et omfang, der ikke er holdbart på længere sigt. Højere 


løn vil også kunne føre til højere private lønstigninger til 
skade for konkurrenceevnen og dermed den private be-
skæftigelse.


Behovet for at rekruttere flere unge til den offentlige sek-
tor, end vi har været vant til, rejser derfor navnlig spørgs-
målet, om de unge, der fremover træder ind på arbejdsmar-
kedet, har de uddannelser, der vil svare til behovene i den 
offentlige sektor. 


Derfor behov for en kvalitetsreform
Mulighederne for at ansætte flere og flere i det offentlige 
er samlet set begrænsede. 


Derfor må vi satse på at få mere og bedre service ved at 
øge kvaliteten. En større andel af de beskæftigede i det of-
fentlige skal arbejde med borgernær service, og færre med 
administration. Den enkelte medarbejder skal blive i stand 
til at yde en bedre service ved at organisere arbejdet på 
nye måder, ved et tættere samspil med brugerne og ved at 
anvende ny teknologi.
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VÆKST I DET OFFENTLIGE FORBRUG OG I DET PRIVATE FORBRUG – EN SVÆR SAMMENLIGNING


De offentlige serviceudgifter er siden starten af 1980’erne 
vokset i nogenlunde samme tempo som samfundsøkono-
mien (BNP). Det offentlige forbrug har næsten konstant ud-
gjort godt 25 pct. af BNP. I samme periode er det private 
forbrugs andel af BNP faldet lidt. 


Når de offentlige serviceudgifter – det offentlige forbrug – 
vokser i takt med samfundsøkonomien, kan det også ud-
trykkes på den måde, at det offentlige forbrug nogenlunde 
vokser i samme tempo som det private forbrug.


Denne parallelitet i de to forbrugstyper gælder imidlertid 
kun, når man måler det offentlige og det private forbrug i 
løbende priser.


Hvis man sammenligner forbrugsudviklingen i faste priser – 
realvæksten – vil en parallel udvikling i det offentlige og det 
private forbrug forudsætte, at det offentlige forbrug i faste 
priser vokser langsommere end det private forbrug. Det er 
også det, der er sket fra begyndelsen af 1980’erne til i dag.
Et mål om samme realvækst i den offentlige og den private 
sektor vil derfor medføre, at det offentlige forbrug vil ud-


gøre en stadig større del af samfundsøkonomien, og at de 
offentlige ansatte vil udgøre en stigende andel af den sam-
lede beskæftigelse.


Det skal blandt andet ses i sammenhæng med, at det of-
fentlige og det private forbrug opgøres på to helt forskel-
lige måder.


Realvæksten i det private forbrug måles ved at se, om vær-
dien af de varer, som forbrugerne køber, er steget, når man 
tager højde for prisstigninger og -fald. Fx om forbrugerne 
bruger flere penge til mobiltelefoner, og om priserne på fx 
mobiltelefoner er faldet, så borgernes reelle forbrug stiger, 
fordi de får flere eller bedre mobiltelefoner for det samme 
beløb i kroner og øre.


Realvæksten i det offentlige forbrug opgøres derimod ved 
at se på, om der bruges flere eller færre ressourcer til at 
fremstille offentlige serviceydelser (antallet af offentligt 
ansatte og realvækst i indkøb af varer mv.). Man måler ikke 
værdien af det, som borgerne får (”output”), men de an-
vendte ressourcer (”input”). Det skyldes, at de offentlige 


ydelser typisk er gratis for den enkelte borger, så der ikke 
er sat nogen pris/værdi på ydelserne.


Realvæksten i henholdsvis det private og det offentlige for-
brug måler derfor to forskellige ting. Væksten i det reale 
private forbrug kan skyldes en lavere ressourceindsats, for-
di øgede produktivitetsstigninger i den private sektor – og 
dermed lavere priser til forbrugerne på fx mobiltelefoner – 
muliggør et højere privat forbrug for de samme penge. Men 
hvis den offentlige service produceres mere effektivt – fx 
så det samme personale på et sygehus gennemfører flere 
operationer – vil det reale offentlige forbrug, som det opgø-
res rent statistisk, ikke stige. Også selvom patienterne vil 
opleve lavere ventetider og dermed højere service.  


Hvis man derfor opstiller den målsætning, at realvæksten i 
det offentlige forbrug og det private forbrug skal være ens, 
så vil man ikke få en parallel udvikling af den private og den 
offentlige sektor. Det offentlige vil skulle udvise en større 
vækst i ressourceindsatsen end det private. 


1983 1993 2005


Offentligt forbrug i pct. af BNP 28 26 26


Privat forbrug i pct. af BNP 53 51 49


Løbende priser Faste priser (realvækst)


Offentligt forbrug 4,7 1,5


Privat forbrug 4,7 1,9


Det offentlige og private forbrug har været en 
nogenlunde konstant andel af BNP


Væksten i det offentlige og private forbrug 1983-
2005, pct., gns. pr. år
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Regeringens møder om kvalitetsreformen


30. november Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar


11. januar Sammenhængende service – med respekt for borgerne


8. februar Klare mål og ansvar for resultater


22. marts Nytænkning, konkurrence og mest kvalitet for pengene


19. april Ledelse, medinddragelse og motivation


24. maj Samlet kvalitetsreform


Brede kredse skal med i arbejdet 


Ministerudvalg
Regeringen har nedsat et ministerudvalg, som frem til som-
meren 2007 skal udarbejde en strategi for bedre kvalitet i 
den offentlige sektor. Ministerudvalget består af statsmini-
steren (formand), økonomi- og erhvervsministeren, finans-
ministeren, indenrigs- og sundhedsministeren, socialmini-
steren og familie- og forbrugerministeren.


Ministerudvalget vil inddrage brede kredse i arbejdet for at 
få nye idéer til, hvordan kvaliteten i den offentlige service 
kan forbedres.


Temamøder
Ministerudvalget vil afholde 5 temamøder og et afslutten-
de møde. Til møderne vil regeringen invitere repræsentan-
ter for kommuner og regioner, centrale organisationsfolk, 
erhvervsfolk, forskere, praktikere og andre med gode ideer 
og nyttige erfaringer. 


Op til hvert temamøde vil regeringen offentliggøre et de-
batoplæg med tanker om det pågældende tema og forslag 
til konkrete initiativer. 


Ministrene vil også besøge offentlige institutioner, som har 
gode erfaringer med at udvikle bedre kvalitet. På møderne 
vil ministrene inddrage brugere, pårørende, medarbejdere 
og ledere.


På www.kvalitetsreform.dk har alle mulighed for at følge 
arbejdet med at forbedre den offentlige sektor og for selv 
at bidrage med idéer og erfaringer. 











WWW.KVALITETSREFORM.DK
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Statsministeriet
Christiansborg
Prins Jørgens Gård 11
1281 København K


Att.: Stine Mariendal


Kvalitetsreform – udfordringer i forhold til ledelse, medar-
bejderinddragelse og motivation


Nedenstående bidrag er udarbejdet på foranledning af Statsministeriet 
og indgår som baggrundsmateriale til temamøde om kvalitetsreformen 
d. 19. april 2007.


Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere bliver én af sundhedssek-
torens helt store udfordringer i de kommende år, hvor de små årgange 
træder ind på arbejdsmarkedet og hvor mulighederne for alternativ be-
skæftigelse er store.


I Region Sjælland arbejder vi målrettet med kvalitet, service og effekti-
vitet, således at vi bliver borgerens førstevalg, når der er behov for 
sundhedsvæsenet. For også fremover at kunne honorere kravene fra 
borgeren, skal vi løbende kunne tiltrække og fastholde den rette medar-
bejderstab. Det betyder, at vi også som arbejdsplads - i forhold til den 
unge såvel som for seniorer - skal være attraktive for at blive valgt. Vi vil 
- med andre ord - være en attraktiv arbejdsplads i alle livets faser. 


Den attraktive arbejdsplads i alle livets faser


At kunne føle stolthed i forhold til arbejdspladsen er en grundlæggende 
forudsætning for at kunne engagere sig i det daglige arbejde. Det gælder 
både ledere og medarbejdere. Med de sidste års stærke fokusering på 
svigt, fejl og utilfredshed – er det nu nødvendigt med en troværdig for-
midling ”den gode historie” fra vores sygehuse.  ”Lidt medvind” giver 
grobund for stolthed og dermed for et yderligere engagement.  


At arbejde i en udviklende virksomhed, som teknologisk, bygningsmæs-
sigt og fagligt kan måle sig på internationalt plan giver et godt renomme 
og skaber stolthed. Vi har brug for et løft på de fysiske rammer, således 
at vi indenfor disse kan udvikle en kvalitet på internationalt plan.  


Kompetenceudvikling af både ledere og medarbejdere har været temaer 
i centrale forhandlinger såvel som lokalt plan på de enkelte arbejds-
pladser. Regionerne har brug for kompetent adfærd, men øget indivi-
duel kompetenceudvikling giver ikke i sig selv kompetent adfærd. Der 
skal mere til. Det er i samspil med andre og under de rette betingelser 
at kompetenceudvikling giver kompetent adfærd. Gode arbejdsproces-
ser, nødvendig teknologi samt god ledelse er alle forudsætninger for, at 
kompetencer giver kompetent adfærd. Og disse skal tilpasse samtidig 
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Side 2


med at man tage stilling til den løbende kompetenceudvikling. Dette såkaldte nuancerede kom-
petencebegreb sætter mere fokus på de praktiske forudsætninger på den lokale arbejdsplads. 
Det er her man skal kunne mærke effekten – i relationen til patienten. En bestemt ”kvote” kom-
petenceudvikling er ikke nødvendigvis svaret på øget kompetent adfærd. 


Sundhedssektoren er traditionelt præget af stærke professionsmiljøer og en stærk selvforståelse 
heri. En helt særegen kultur med både negative og positive konsekvenser til følge. Opgaveglid-
ning og ændring af arbejdsgange hæmmes i disse strukturer og forværrer situationen omkring 
knaphed på ressourcer. Omvendt er de stærke professionsmiljøer og selvforståelsen i disse, 
medvirkende årsag til, at stoltheden og engagementet er intakt på vore sygehuse. For at bevare 
de gode elementer i denne kultur, samtidig med at vi gør op med de indbyggede barrierer, har vi
brug for nytænkning i ledelse. Dette i respekt for såvel faglig ledelse som personaleledelse. Her 
skal vi i regionerne bruge de kommende strukturomlægninger til at se på gode eksempler fra 
andre brancher.


Tiderne skifter og som sådan også kravet til hvad en leder skal kunne. Ikke kun de faglige krav 
skal honoreres, men også de ledelsespædagogiske. For at være en attraktiv arbejdsplads i alle 
livets faser skal den enkelte leder have forudsætninger i forhold til fastholdelse og rekruttering 
af medarbejder. Vores ledere skal klædes på i forhold til de behov vi ser på kort og lang sigt. Et 
arbejde som skal tilpasse den enkelte region, og som skal tage sit udgangspunkt i den praktiske 
virkelighed.


Medinddragelse i relevante dele af arbejdsprocesserne, bl.a. via Lean, skaber grobund for moti-
vation og engagement. Og det er med medarbejdernes motivation og engagement vi skal drive 
kvalitetsreformen. Men motivation og engagement kommer ikke blot af sig selv. Vi risikerer at 
blive kvalt i alt det ”gamle vi gør, som ikke længere giver mening”. Arbejdet må være menings-
fyldt, der skal være plads til alt det nye og vi skal have ryddet op i unødvendige administrative 
procedurer. 


Anerkendelse i hverdagen er motiverende. Men også andre motivationsskabende foranstaltnin-
ger er relevante. Resultatløn og anden former for belønningsstrukturer for grupper og enkelt-
personer skal udbygges i regionerne. Vi har her brug for, at opsamle de gode erfaringer fra det 
danske/internationale sundhedsvæsen, således at vi på sigt kan indarbejde disse.    


Vi skal i den offentlige sektor være bedre til, at måle om det vi gør, faktisk giver den ønskede ef-
fekt. Dette gælder ikke mindst i forhold til måling af tilfredshed blandt patienter, medarbejder-
tilfredshed, sygefravær mv. På de initiativer, som igangsættes, skal der opsættes succeskriterier 
og vi skal turde, at måle effekten herpå efterfølgende.  


Sundhedssektoren skal have fokus på sunde og attraktive arbejdsvilkår, således at sygefravær og 
nedslidning reduceres. Vi skal være attraktive i forhold til den unge småbørns mor, ved at kunne 
tilbyde hende attraktive arbejdstider og vi skal være attraktive i forhold til den middelalderlige 
mand, som ønsker at omlægge sit arbejdsliv. Med andre ord, vi har brug for fleksibilitet i forhold 
til at finde den bedste løsning for både medarbejdere, virksomhed og dermed borgeren.


Med venlig hilsen


Flemming Nielsen
Direktør








Bredsten 31.03.2007
LLeeddeellssee,, mmeeddaarrbbeejjddeerriinnddddrraaggeellssee oogg mmoottiivvaattiioonn ffrreemmmmeess ggeennnneemm DDiiaalloogg,,
DDyyggttiigghheedd oogg DDrriissttiigghheedd..
Ved Steen Friberg, cheflæge ved Regionshospitalsenheden Horsens (4 Stjernet, produktionsfaktor 
118, >95 % patienttilfredshed, nr. 6 på den nationale rangliste) med primært afsæt i min nuværende 
succesrige organisation, med refleksioner fra tidligere ansættelser. CV nederst i oplægget.


”……i hospitalsvæsnet har alle komplicerede spørgsmål et enkelt svar- som så med tiden viser sig 
at være forkert” Kjeld Møller Pedersen, 1995.
.
1.  ۩۩. Ledelse på sygehusene i Danmark
Ledelse på sygehusene er i dag domineret af troikaledelse (dir., chefsygeplejerske og – læge). Det er 
en styrke specielt i disse tider, hvor strukturændring og forandringskrav kræver ledelseskraft til at 
trække organisationen ind i fremtiden mod ”et hospitalsvæsen i verdensklasse”, at ledelsen har en 
bredde af top-kompetence frem for entydig administrativ kompetence. Hele ledertræningen på 
hospitaler har gennem årene givet lederne en kompetence med åbenhed og respekt for 
komplementær tværfaglighed. Det store forandringspres har ført til at hævde et værdisæt, som kan
fastholdes gennem hele processen, hvor strategier løbende skal justeres. Vi har valgt: Dialog, 
Dygtighed og Dristighed. Dette vedkender hele organisationen sig og har vakt begejstring hos alle 
medarbejdere. Kendskabet til værdierne er gennemsyret i årlige MARS-undersøgelser 
(MedARbejdertilfredsheds- Spørgeskema, svar % > 70). 
Udfordringer:
* Gennemsnitsalderen blandt ledere er alt for høj. Vi burde søge et glidende generationsskifte for at 
tiltrække en ny gruppe af yngre ledere og fastholde de erfarne, og lade de ny ledere coache/vejlede 
af seniore ledere/pensionister.
*Man skal passe på ikke at lade sig friste af organisatoriske udfald, som går i retning af overlade 
lederrollen til én profession (Sygeplejerskerne, DJØF’erne eller lægerne.)
*Hospitalerne skal have stor frihed til at søge de mest effektive løsninger, og hospitalerne skal i 
konkurrence have mulighed for at ”tjene” penge på gode ideer, udover på større produktion, fordi 
det skaber incitament til at tage chancer og gøre en ekstra indsats.. Dette kræver et ”nyt” 
forretningstalent.
*Lederstillinger i toppen af institutionerne har ikke været tidsbegrænsede. Det bør de være idet 
mange ledere i det offentlige mister fremdrift i løbet af en periode, og i nogle perioder/situationer 
kræver hospitalet iværksættere, i andre perioder kræver det konsolidatorer. 
* antallet af motiverede/kvalificerede ansøgere til mellemlederstillinger er få eller fraværende. Dette 
har fået os til at ansætte mellemledere som har begrænset potentiale og motivation Også 
mellemlederstillinger skal være tidsbegrænsede. Mellemledere skal have deres første ledelses 
ansvar i den tidlige 30-års alder, mens de endnu er fremadrettede og innovative.
* lederudvikling og lederuddannelse i Danmark skal koordineres og målrettes mod de 
færdighedsmål, som ”den nye hospitalskultur” kræver. En oprettelse af et nationalt TOP-
lederakademi kan sikre et fælles nationalt ledelses værdifokus.


2.۩۩Medarbejderinddragelse - midler:
Udstukne mål og resultater formidles løbende opdateret online som ledelses-målopfølging (WebLis) 
tilgængeligt for alle med PC’adgang og er dynamoen i resultatskabelse.
Strategier skal udover fokus på drifts og kvalitetsresultater fokusere på medarbejderstrategi, 
innovations- og udviklingstrategi. På Regionshospitalet arbejder alle for forbedring ved at sikre 
udvikling gennem afvikling. Det skaber glæde ved forandring – i modsætning til utryghed ved 
stilstand og fremdriften forankres gennem dialogbaseret ledelse..
Dialog har en tendens til at stjæle tid, som er sygehusvæsnets kritiske ressource. Men tiden er godt 
investeret, fordi resultaterne forankres gennem dialogprocessen helt ud i hjørnerne af 
organisationen. Alle medarbejdergrupper inddrages og opnår ejerskab til resultaterne.
Sammenhængskraften i organisationen er baseret på tillid til at medarbejdere ved, hvad de skal og at 
hele energien rettes mod at gøre det bedste for patienterne, også når man skal handle alene og 
hurtigt. Lederne går foran som rollemodeller. Gensidig tillid medfører at medarbejdere er åbne og







tager initiativ til at rette opmærksomhed på risikofaktorer, uhensigtsmæssigheder og direkte 
patientskadelige forhold. Straf er formålsløs. Formålet er ”at lære af personlige eller strukturelle 
fejl”. Incitamenter bruges til at ”belønne det gode” og ”markere det dårlige”. En venlig kappestrid 
om at blive bedst stimuleres. Fælles resultater fejres med penge, billetter og sammenkomster (se 
billedcollagen til sidst !)
Lederudvikling er sat i system og alle ledere er på udkig efter talenter til afløsning på lederposter.
Udfordringer: 
* Vi står overfor en umulig rekrutteringssituation vedr. speciallæger, fordi vi ikke i tide har 
uddannet tilstrækkeligt mange i Danmark. Dette medfører helt uacceptabelt høje lønniveauer. Vi 
rekrutterer i øjeblikket mange udlændinge til de mest belastede specialer. Der er ikke udsigt til at 
dette problem kan løses strukturelt i løbet af de næste 10 år. Jeg er i øjeblikket engageret i at
rekruttere 30 kompetente indiske speciallæger til Region Midt – en løsning som vil udfordre 
kulturen på vore sygehuse. Om få år vil vi også skulle rekruttere sygeplejersker. Sundhedsvæsnet er 
af natur globalt, ligesom sygdom. Kulturen på hospitalet er præget af rummelighed – hospitalet 
afspejler samfundet. Sproget kan være udfordring – danskundervisning er obligatorisk.
* Vi skal eksperimentere med privathospitalsfunktioner på de offentlige sygehuse. Udenlandske 
erfaringer viser at dette skaber dynamik og fleksibilitet (UK og Frankrig) og med denne mulighed 
har vi et tilbud til medarbejdere, som i dag arbejder i udlandet eller på andre hospitaler i fritiden.
* Vores MARS-undersøgelser har afdækket at det helt dominerende problem for medarbejderne er 
arbejdspresset, og der klages over at ledelsen fokuserer på produktion. Der er bekymring for om 
kvaliteten kan holde, og om etikken er på retur. ”Kaldet” lever endnu – i et vist omfang. Denne 
ressource skal fastholdes og berømmes.
* Vi bliver nødt til at tilpasse arbejdspresset individuelt, da nogle medarbejdere bryder sammen 
under et arbejdspres, som andre medarbejdere trives under.


3. ۩۩. Motivation – virkeligheden i dag.
Den højeste motivation hos alle de professionelle på hospitalet er bevidstheden om at have gjort 
godt for patienterne. Alle de gode historier er rettet mod dette. Ingen praler af at have kort ventetid 
eller høj produktion. Det er primært et ledelsesfokus.
En anden højt prioriteret motivationsfaktor er at bidrage til faglig kvalitetsudvikling og – sikring. 
Forskning og udvikling er en privilegeret aktivitet, som der har været fokuseret alt for lidt på.( Se 
www.ihospitalet.dk.) Endelig er relevant faglig efteruddannelse og studieekskursioner indenlandsk 
og udenlandsk et attraktivt gode – alle ønsker at besøge de gode steder – og selv blive bedre. Et 
nationalt besøgskatalog er en mulighed. ”Vi har alle besøgt Kaiser Permanente i Californien”
Indretning og vedligehold af hospitalet har stor betydning for såvel patienters, pårørendes og 
medarbejderes oplevelse af belønning. Et gammelt og nedslidt hospital udstråler et signal om at det 
ikke er vigtigt, om der er rent, orden og kvalitet i ydelserne. ”Jo flere børn, der har deres eget 
værelse i hjemmet, jo flere patienter kræver enestuer på hospitalet!”
Udfordringer
* Vi skal have mobiliseret flere midler til efteruddannelse til alle personalegrupper, da den 
medicinske teknologi og patientbehov flytter sig med lysets hast i disse år.
* Vi skal gennem moderne mediestrategi have fortalt de gode historier fra hospitalet, medierne er en 
vigtig informationskilde for samfundet og hospitalets medarbejdere, og de gode historier skal 
bidrage til at genskabe tilliden til og stoltheden ved at arbejde på hospitalet..
* Vi skal afsætte større midler til at ”alle” medarbejdere kan deltage i forskning og udvikling.
* Vi skal forske i og udvikle standarder for hospitalsindretning og finde midler til at opnå disse.
* Vi skal have frihedsgrader til ”uhæmmet” at fejre de uomtvistelige succeser som hospitalerne 
også bidrager med. Dette vil tiltrække opmærksomhed på de pragtfulde oplevelser, som det 
offentlige bidrager med til den enkelte medarbejders livs- og kariereeventyr i en organisation, som 
ellers mest fokuserer på ”liv og død”.


CV: 20 år som topleder: tidligere klinikchef i anæstesiologi på - og cheflæge ved Vejle Sygehus i 
10 år, Ordførende direktør i Åbenrå i 4 år, Lægelig Direktør i Vejle amt og Direktør ved 
Amtsrådsforeningens TOP-lederakademi.
Underviser i ledelse i over 20 år, artikler og bogudgivelse om ledelse i sygehussektoren. 
MBA fra USA, 1994. 
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Ni aktuelle udfordringer inden for ledelse, medarbejderinddragelse og motivation


Af professor, dr. merc. Henrik Holt Larsen, Copenhagen Business School


At lave noget, der ikke kan ses


Der er en grundlæggende forskel på offentlig service og en industrivirksomhed. Man laver noget, 
der ikke kan ses. Produktionen er immateriel. Man kan tage en patient i hånden, men ellers kan 
offentlige ydelser ikke tages i hånden som en mobiltelefon, en kuglepen eller en pose kaffe. 
Arbejdsopgaverne handler om omsorg, undervisning, sagsafgørelser, pleje, videndeling mv. De er 
ikke ”til at tage og føle på”, men stiller alligevel – eller netop derfor? – enorme krav om 
professionalisme, indlevelse, menneskelighed og intuition. Det betyder, at både produktionsmål, 
kvalitet og effektivitet udtrykkes i menneskelig adfærd. Dette er meget vanskeligere at måle end 
kvantitet og kvalitet af fysisk, industriel produktion. Ekstra sårbart er det, fordi det offentlige netop 
har valgt at tage de områder ind under sine vinger, som er mest følsomme: liv og død 
(sundhedsområdet), uddannelse, forsvar, lov og orden mv.


Udfordringen består i, at offentlig service er meget kompleks, vigtig og følsom, men samtidig er 
meget uhåndgribelig. Det er lidt som med rengøring: man ser det ikke, når det er i orden, men kun
eller primært, når der er noget galt.


At lede medarbejdere, der er klogere end én selv


At offentlig produktion er så kompleks og følsom, forklarer, hvorfor medarbejderne ofte har en 
solid professionsuddannelse bag sig. Der stilles meget store uddannelseskrav, og derfor er offentlige 
arbejdspladser meget videnintensive. Det betyder imidlertid, at ledere ofte leder medarbejdere, som 
er dygtigere specialister inden for forskellige nøgleområder end dem selv. Der er imidlertid ikke 
tradition i det offentlige for, at medarbejderne får lov til at påtage sig det fulde faglige ansvar, og at 
ledere til gengæld koncentrerer sig om at lede. Der er stadig mange eksempler på, at de bedste 
specialister forfremmes til lederstillinger, og at det forventes, at lederen har styr på detaljen og 
enkeltsager. Dermed ikke blot stjæler man udfordringer og ansvarsfølelse fra medarbejderne; man 
fratager dem også glæden ved at være de klogeste. Dette kan virke meget destruktivt i en sektor, der 
bygger på medarbejdere med stærk professionsidentitet.


Udfordringen består i, at offentlig service er spækket med medarbejdere, der holder den faglige 
fane højt og gerne vil og kan selv, men som kan opleve, at deres ledere – bevidst eller ubevidst –
stjæler udfordringer, anerkendelse og læremuligheder fra dem.


Made in Denmark: Dansk ledelse er noget specielt


Ledelse i Danmark (og til dels de øvrige nordiske lande) er kendetegnet ved, at ledelse opfattes som 
processer, som medarbejderne inddrages i. Ledere monopoliserer ikke ledelse, der er lav 
magtdistance, det er tilladt at tale Roma midt imod, og der er fra medarbejderside større 
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ansvarsfølelse over for helheden og solidaritet med ledelsen, end man ser i andre dele af verden. 
Dansk/nordisk ledelse ses som en medvirkende årsag til det høje velfærdsniveau, men vi er ikke nok 
bevidste om, hvor meget vi lever højt på danske/nordiske ledelsesværdier, og hvordan disse kunne 
raffineres yderligere.


Udfordringen består i at erkende (bedre), hvordan dansk/nordisk ledelse kan være en katalysator 
for yderligere samfundsudvikling, frem for at lade os fascinere af ledelsesmetoder og –teknikker, 
der er udviklet i fx USA, som slet ikke har det muldlag af demokratisk involvering, som vi har.


Træerne vokser ikke ind i himlen


Vi har desværre en forestilling om, at offentlige ledere kan gå på vandet og har 72 timer i døgnet. 
De skal have dyb faglig kompetence, de skal udøve personaleledelse, de skal holde styr på 
ressourcer, de skal binde egen enhed sammen med helheden, de skal være ambassadører udadtil, og 
i visse tilfælde skal de være den bedste ekspert, som når vi fx siger: ”Jeg vil gerne opereres af 
overlægen”. De mange krydspres på offentlige ledere gør, at kvaliteten brister, at lederadfærden 
bliver blafrende, og at lederne føler sig utilstrækkelige og stressede. 


Udfordringen består i at erkende, at ledelse er situationsbestemt, og at vi derfor må vælge, hvor 
lederen skal lægge sine talenter, sin opmærksomhed og sin tid i det konkrete job, frem for at leve i 
en illusion om, at ledere kan være 360 grader kompetente inden for alle ledelsesområder.


Vis mig dine medarbejdere, og jeg skal sige dig, hvem du er


Immateriel produktion som offentlig service stiller store krav til personaleledelse. Ikke 
overraskende har danske ledere – herunder også institutionsledere, kontorchefer, skoleledere osv. –
et meget stort personaleansvar, sammenlignet med andre lande. Som det er blevet udtrykt: ”Hvis 
personaleforhold skal tages alvorligt, skal det fjernes fra personaleafdelingen.” Der er tre ting, der
bestemmer, om en medarbejder fungerer godt: at de kan, dvs. har den nødvendige kompetence, at 
de vil, dvs. er engagerede, og at de har mulighed for at arbejde godt, dvs. har gode 
omgivelsesbetingelser. Disse tre faktorer påvirker lederen i meget høj grad, og derfor får de tillagt 
personaleansvaret.


Udfordringen består i at få synliggjort de menneskelige og økonomiske konsekvenser ved 
henholdsvis god og dårlig ledelse – og få rustet lederne bedre til at kunne og ville øve 
personaleledelse på en bedre måde.


Når ledere har samme DNA-profil som medarbejderne


Når ovenstående kan være en udfordring, skyldes det bl.a. den stærke tradition i den offentlige 
sektor for, at en leder skal have samme uddannelsesbaggrund som medarbejderne. Man ser ikke 
gerne personer med en ”utraditionel” baggrund komme ind fra kulissen og overtage en lederstilling. 
Dette er forståeligt af mange principielle, fagprofessionelle og taktiske grunde. Ulempen er 
imidlertid, at ledelsesmiljøet bliver mere iltfattigt, når ledere typisk hentes op via den interne, 
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faglige elevator. Det øger også risikoen for, at lederne ikke slipper den konkrete faglighed og fortsat 
”leger medarbejder”.


Udfordringen består i at ændre den noget dogmatiske opfattelse af, hvem der kan være leder for 
hvem, så medarbejderne får lov til at udfolde sig fagligt og tage ansvar for dét, mens lederen 
koncentrerer sig om at lede.


Engagementet er i top, men det kan knibe med loyaliteten


Offentligt ansatte har ofte en sublim ansvarsfølelse over for den konkrete arbejdsopgave og den 
konkrete borger, bruger, patient, elev, klient, beboer mv. Man gør sit bedste, har hjertet med og ser 
borgeren direkte i øjnene. Vi taler jo om ”varme hænder” i offentlig service, men faktisk kræver 
disse opgaver ikke blot dét, men også, at man både kan holde hovedet koldt og har et varmt hjerte. 
Paradoksalt nok er denne ildhu ofte kombineret med et negativt syn på arbejdspladsen, andre 
faggrupper mv. En overlæge, som er en landskendt fagperson, sagde engang: ”Det er menneskeligt 
at fejle, men det behøver jo ikke at være det eneste menneskelige ved sygehusvæsenet!” Man kan 
forklare meget med rummelighed, ytringsfrihed og demokratisk kultur på offentlige arbejdspladser, 
men det kan også virke giftigt, når offentligt ansatte på denne måde besudler deres egen rede.


Udfordringen består i at skabe større respekt for andre faggrupper, andre dele af organisationen eller 
arbejdspladsen for helheden, så man siger ”vi” om - og tager ansvar for – helheden, frem for at ”vi” 
er indskrænket til egen faggruppe eller institution.


At være god til det rigtige – og ikke blot rigtig god


Der satses meget på medarbejderuddannelse og lederudvikling i disse år, men vi undervurderer to 
vigtige pointer: det afgørende er ikke, at vi bliver meget dygtigere, men at vi lærer det rigtige. Og: 
ofte lærer man mere på jobbet end ved at blive sat på skolebænken. Der er masser af gold, 
indkapslet viden, og dette er i bedste fald spild af ressourcer og i værste fald kimen til frustration, 
fordi man kan noget, som ikke anvendes. Kompetence er at kunne dét, man skal, dvs. dét der er 
nødvendigt og efterspurgt, hvis organisationen skal kunne opfylde sine mål. Derfor skal vi også 
aflære dét, som var vigtigt i går, men som der ikke er brug for i morgen, og det kan gøre ondt. 
Arbejdspladsen kan – ikke mindst i det offentlige, hvor jobbene er meget krævende – være en unik 
kilde til ”learning by doing”, men det kan opleves som mindre eksotisk end at komme på kursus.


Udfordringen består i at blive bedre til at sondre mellem generel kvalifikationsudvikling og at 
erhverve kompetence, dvs. lære det rigtige. Vi skal også blive bedre til at udnytte de unikke 
muligheder for læring på jobbet, som offentlige arbejdspladser rummer.


Hønen og ægget: Er det motivation, der skaber effektivitet – eller omvendt?


Det har været et dogme, at når medarbejder trivedes, blev de motiverede, og det ledte til effektivitet. 
I stigende grad erkender vi, at det er omvendt. Hvis arbejdsforholdene er sådanne, at det giver 
mulighed for at være effektiv, ja, så vil det skabe motivation og trivsel. Mange af punkterne ovenfor 
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peger netop på, hvordan man via udformning af jobbet, god ledelse, kompetenceudvikling mv. øger 
mulighederne for at levere en god arbejdspræstation – og det øger motivation og trivsel.


Udfordringen består i at skabe den fornødne lyst og evne til at forbedre ledelses- og arbejdsforhold, 
så dette sikrer både effektivitet og medarbejderengagement.
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Oplæg til temamødet ”Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation”den 19. april 2007, fra 
forstander Anders Børresen, plejehjemmet Huset William i København.


Ledelse:
Oplægget fra undertegnede er betragtninger dels fra egen side, dels kollegaers syn på ledelse, 
medarbejderinddragelse og motivation, og tager udgangspunkt i den dagligdag som vi befinder os i.
Og denne verden er dokumentation, dokumentation og dokumentation. Jo mere vi skal 
dokumentere, jo længere fjerner vi os den primær opgave vi er sat til at udføre. Det være sig lige fra 
mig selv til mine afdelingsledere, Social- og Sundhedshjælpere og Social- og Sundhedsassistenter.


At en ledelse af et plejehjem i dag skal have en rygrad, er der vist ikke noget tvivl om, idet der ca. 
hvert andet år dukker en skandale op enten i den ene ende af landet eller den anden del. Ofte er det 
jo således at ledelsen, som har det overordnede ansvar, som oftest bliver ”gået” når en skandale 
optræder i medierne. Disse skandaler rammer ikke kun det enkelte plejehjem, men hele landets 
plejehjem, deres medarbejdere, beboere og pårørende.
Efter sådanne hændelser skal alle plejehjem enten have ekstra tilsyn, dokumentere yderligere, eller 
efterses i krogene af en 21 punkts plan. 


Jaget vildt vil jeg ind imellem vores folkefærd.
Hvor mange tænker egentlig på, at det at være leder af en døgnenhed er et 24 timers job, idet 
ledelsen jo ikke kun er leder for et hold af medarbejdere der arbejder om dagen. Der er 
aftenvagterne som også gerne vil have del i den engagerede leder, og der er såmænd også 
nattevagter som også gerne vil se ledelsen.


Når man arbejder i en Topstyret organisation, (kald det centralisme) kan det ikke undgå at have en 
indvirkning på det decentrale niveau. Det virker som om vi skal holdes i ørene, og 
gennemkontrolleres. Centralisme og petitesserytteri dræber kreativiteten.
Kontrolledelse kan nemt få en snert af ledelse ved frygt.
Som leder i dag bliver du oftest målt på om økonomien holder og om du har lavt sygefravær, om 
målene nås, om hvilke udviklingsprojekter der er nået, ingen anmærkninger i de anmeldte og 
uanmeldte besøg. Der bliver ikke talt om, hvilke værdier der er gældende i din institution. Alle 
kommuner har et værdigrundlag, men hvor anvendbart er det ? Hvor ofte drøftes værdierne set i 
forhold til de kontrolbesøg der foretages.


”Citat” fra Politiken torsdag den 29 marts 2007(kronikken)
”Dokumentationsforholdet mellem Bestiller og Udfører er vokset overalt i det offentlige, og det 
påvirker efter vores erfaring ledelsestænkningen negativt. Ting gælder kun hvis der er papir på det, 
og forskellen mellem god og dårlig ledelse fortoner sig i det uvisse. Lederens (og medarbejderens) 
personlige ansvar fortaber sig i papirstrømmen. ”
Jeg er fuldstændig enig


Ingen leder er født som leder, men bliver leder på baggrund af de faglige kvalifikationer. Det 
kræver hele tiden uddannelse og udvikling inden for området, både fagligt, ledelsesmæssigt og 
administrativt.
For hver leder, der bliver ansat i det offentlige skulle der ligge en uddannelse/udviklings/coaching 
plan, således at kommunerne kunne følge den enkeltes udvikling i jobbet.
Dette ville sikre at lederen løbende blev klædt på til opgaven og på den måde ville kommunen
kunne følge den enkelte leders resultater, udvikling og karrieremuligheder.
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Medarbejderinddragelse:
Den kvalitet som vi i dag er kendt for, udøves af medarbejderne, og i dette tilfælde meget ofte de 
medarbejdere, der har den tætteste kontakt med beboerne på plejehjemmet.  De er kendt for at 
udøve et godt stykke arbejde. Hvor de før i tiden havde megen indflydelse på organiseringen, synes 
det i dag at indflydelsen og kontrollen kommer fra myndighederne.  Vi har fået adskilt 
myndigheden fra leverandøren, (Bestiller-Udfører-Modtager) også på plejehjemsområdet i 
København, dette har bevirket, at medarbejderne finder, at der skal dokumenteres betydelig mere 
end før, og den tid der skal anvendes på dokumentation, går fra beboerne.  Jeg har adskillige gange 
hørt medarbejde sige ”nu kan vi ikke engang sætte mål for beboerne mere” det er visitationen 
(Bestilleren) der gør det.
Det ansvar og den medinddragelse der hørte sig naturligt til jobbet synes lige så langsomt at 
forsvinde, i forhold til kvalitetsstandarder og dokumentation. Kvalitetsstandarderne synes at 
indskrænke den enkeltes handlefrihed, men giver et ensartet serviceniveau i kommunen.
Om jeg tror medarbejderne kender de 70 siders kvalitetsstandarder der findes i min kommune, nej 
selvfølgelig gør de da ikke det, og er det rimeligt ? Får man en bedre kvalitet i form af 
standarderne ? 
Medarbejderne kan godt lide deres job og synes det er meningsfyldt, men den megen kontrol der er 
på området, ryster dem.
Det nuværende servicekoncept stiller krav om kontrol og overvågning. Et nyt koncept som eks. 
mindre central styring, ansvar i arbejdstilrettelæggelsen, nyttiggørelse af medarbejdernes viden og 
kompetencer skulle øge kreativiteten.
Medarbejderne skal i langt højere grad inddrages og høres, i alle henseender, når det gælder deres 
arbejde.


Skandaler indskrænker også den enkeltes handlefrihed og kreativitet og dræber motivationen, og i 
vores branche kan vi ikke tåle flere negative historier.
Vi ved godt, at så længe vi forsætter med at lave fejl, så vil vi blive kontrolleret.
Tvivlen gør, at man må have/lave kontrol


Indførelse af nye kontrolsystemer eller et akkrediteringssystem vil gøre livet endnu svære for 
medarbejderne og motivationen for at arbejde i vores branche. Mindre kontrol og mere indflydelse 
på tilrettelæggelsen af arbejdet ville gøre det mere attraktivt at gå på arbejde, og kunne måske være 
med til at flere søger ind i vores branche.


Motivation:
Ser vi hvilke krav der stilles til plejepersonale med kort uddannelse (1 år 2 måneder for en Social-
og Sundhedshjælper) og hvad det er der kræves på et plejehjem, kunne det se således ud?
Pasning af demente
Pasning af psykisk syge
Pasning af fysisk syge
Pasning af døende
Omsorg for de efterladte
Dette er blot lidt af det vi forventer der skal gabes over.
Og så taler vi om lavstatus, jeg synes vi skulle ranke ryggen, det er faktisk et højstatus job vi her har 
Der skal mod til mennesker, og det dårlige image som nogen siger vi har, vil jeg mane i jorden.
Vores branche er fyldt med ildsjæle og der er ikke mange der kan bestride disse job.
1 år og 2 måneders uddannelse flot gået.
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Tillid virker motiverende, så færre tilsyn, færre procedurer, mere tillid og tiltro til at medarbejderne 
er faglig dygtige og kvalificerede. Det styrker ens selvværd og fremmer lysten og drivkraften til at 
yde mere, når man ved at man er dygtig nok til selv at stille mål og yde pleje/omsorg.


En attraktiv arbejdsplads med faglig og social kultur skal fremmes. Det kan der gøres ved at 
fremme læring, give medarbejderne mere ansvar, kompetence og gode uddannelsesmuligheder.


Et tilbud til medarbejderne kunne være, at i stedet for behandling for nedslid, rygskader m.m. var 
der et tilbud om profylaktisk behandling så som akupunktur, massage, zoneterapi m.m.
Et tilbud som måske kunne bidrage til et lavere sygefravær.


Resultatløn afprøves i dag på mange ledere i det offentlige, og detaljeringsgraden er efterhånden så 
stor, at det må være svært at adskille det væsentlige fra det uvæsentlige. For at lederne skal opnå 
gode resultater, er det ofte medarbejderne der skal løbe stærkere, have mindre sygefravær, 
dokumentere, lave handleplaner, ingen anmærkninger ved anmeldte og uanmeldte besøg m.m.


Resultatløn til plejepersonalet  kunne anvendes i forbindelse med at medarbejderne deltog i at 
fastsatte mål, og selv være med til at fastsætte succeskriterier. Her kunne så de bløde værdier 
komme i spil f. eks fokus på medarbejdernes engagement, kreativitet, beboertilfredshed, omsorg, 
arrangementer m.m.


Anders Børresen
Forstander 
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Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation


Kompetent ledelse, dygtige ledere, motiverede og kompetente medarbejdere er 
afgørende omdrejningspunkter for øget kvalitet i den offentlige sektor. Engagement 
og motivation forudsætter medindflydelse og medansvar. Lederne og medarbejdere 
decentralt skal derfor have større indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet. Det 
øger ejerskabet til opgaveløsningen, og øget ejerskab lokalt vil medvirke til at øge 
kvaliteten i den offentlige service, som er målrettet kunderne.  


Den offentlige sektors høje sygefravær, tidlige tilbagetrækning blandt en række 
medarbejdergrupper og problemer med at fastholde og rekruttere ledere og 
medarbejdere er et problem, der har mange årsager. Blandt årsagerne er en 
generel mangel på anerkendelse og respekt for arbejdsindsatsen og en generel 
mangel på ledelsesrum til den enkelte leder. Større anerkendelse og respekt kræver 
mere plads til ledelse på den enkelte lokale institution. God ledelse i den offentlige 
sektor og belønning herfor er afgørende for kvaliteten. 


God ledelse i den offentlige sektor kan fremmes ved 


• Mere lederskab gennem lokalt aftalt kodeks for god ledelse 
• Individuel løn til ledere og løn som ledelsesværktøj
• Systematisk ledertalentudvikling
• Uddannelse og kompetenceudvikling af ledere 
• Systematisk feedback og evaluering


Mere lederskab gennem et lokalt aftalt kodeks for god ledelse
God offentlig ledelse kræver plads til lederskab. Den lokale leder skal være med til 
at udvikle visioner og værdier, samt kunne stå i spidsen for organisatoriske 
forandringer. Lederen lokalt skal fremstå som rollemodel og kulturbærer. Det kræver 
mere plads til lederskab således, at topledelsen i kommunerne og politikerne 
reviderer deres syn på god ledelse. God ledelse handler ikke kun om orden i 
budgetterne og en sikker service, men også om plads og rum til nytænkning og 
innovation med udgangspunkt i ”hvordan vi kan gøre det bedre”, hvor lederen reelt 
har mulighed for at træffe den rigtige beslutning, blandt andet ved også at inddrage 
erfaringer og input fra medarbejderne.


Derfor skal der skabes en fælles forståelse af, hvad god ledelse er. En forståelse, 
der aftales gennem et kodeks for god ledelse i hver enkelt kommune. Det sikrer, at 
der tages højde for lokale forskelligheder og prioriteringer, som samtidig synliggør, 
hvad god ledelse og godt lederskab er i kommunen. Så har ledere, medarbejdere,
politikere og borgere en rettesnor at agere efter og forholde sig til. Et kodeks 
medvirker til den nødvendige synliggørelse af den enkelte leders ansvar, således at 
det også bliver klart, hvilke mål lederen bliver holdt op i forhold til.
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Et kodeks kan også synliggøre den del af ledelsesopgaven, som handler om at have 
mulighed for at sige fra overfor uaccepabel adfærd.


Individuel løn til ledere og løn som ledelsesværktøj
Lederen lokalt skal have de nødvendige ledelsesværktøjer. Det kræver en 
mangfoldighed af værktøjer, men bedre muligheder for individuel aflønning af 
medarbejdere er et af vigtige. Den enkelte leders muligheder for at belønne de 
medarbejdere og teams, der yder en ekstraordinær indsats, skal forbedres. 


Samtidig skal mulighederne for mere individuel og resultatafhængig løn til ledere 
styrkes. Det kan øge motivationen til at nå og holde fokus på fastsatte mål. Målene 
kan være tilfredse kunder, engagerede og loyale medarbejdere, lavt sygefravær 
samt de mål, man lokalt aftaler. Udgangspunktet er, at resultataflønningen af 
lederne skal være med til at sikre et fokus på lederskab. Den individuelle løn skal 
afspejle det ledelsesmæssige ansvar, jobbet indebærer og være med til at gøre de 
offentlige lederjob attraktive. 


Systematisk ledertalentudvikling
Mange af de offentlige ledere forlader arbejdsmarkedet de næste år. Der bliver
mangel på ledere i den offentlige sektor. Derfor er det nu endnu vigtigere end 
tidligere, at sektoren sætter fokus på ledertalentudvikling, således at egnede 
lederkandidater opdages, bliver udviklet og fastholdes. Med de nye og større 
kommuner er mulighederne for at systematisere talentudviklingen bedre end 
nogensinde før. Større kommuner betyder større medarbejdergrupper, hvor man 
mere omkostningsbevidst og systematisk har mulighed for at igangsætte
førlederudviklingsprogrammer.


Uddannelse og kompetenceudvikling af ledere skal have bredde
Uddannelse og kompetenceudvikling er nødvendig for, at lederne kan sætte sig i 
spidsen for forbedringer og udviklingen af offentlige serviceydelser. Uddannelse 
samt læring på jobbet er blandt de vigtigste inspirationskilder til udvikling af 
lederevner. Generelt er de offentlige ledere godt uddannet ledelsesmæssigt. Dette 
bør fastholdes og udbuddet af lederuddannelser i det offentlige uddannelsessystem 
bør løbende udvikles og kvalitetssikres med fokus på, at ledelse er et fag, som har 
en række fællesnævnere uafhængigt af den aktuelle jobsituation.


En væsentlig del af en læringsproces er helhedsforståelse. Her er det afgørende, at 
man ikke kun efteruddannes med personer magen til en selv, men også bliver 
inspireret og udfordret ved deltage i lederuddannelse med personer, som ikke 
umiddelbart har samme uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring.


De nuværende længerevarende, kompetencegivende og modulopbyggede 
lederuddannelser på såvel diplom- som akademiniveau retter sig mod den offentlige 
sektor og det private erhvervsliv. De bør danne grundlag for en styrket 
efteruddannelsesindsats for de offentligt ansatte ledere. Der er indbygget en 
fleksibilitet i uddannelserne, så de kan justeres i forhold til den eller de aktuelle 
målgrupper.


Ledelse frem for faglighed skal i fokus. Det skal være de ledelsesmæssige 
kvaliteter, der bliver omdrejningspunkt i efteruddannelsesindsatsen for de offentligt 
ansatte ledere.
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Systematisk feedback og evaluering
Systematisk feedback og evaluering er vigtig. En optimal mål- og rammestyring 
kræver opfølgning med det formål at sikre, at evaluering og feedback bliver en del af 
en systematisk læringsproces på den enkelte institution. Den lokale leder har både 
et krav på og en pligt til opfølgning i forhold til de mål, som er opstillet. Med en 
optimal mål- og rammestyring er opfølgning afgørende for både den lokale leder og 
medarbejderne.


Systematisk feedback og evaluering er en af forudsætningerne for også at kunne 
skabe rum til at udøve den ledelsesmæssige konsekvens, så der kan sættes ind 
overfor manglende opfyldelse af mål og resultater.








Dansk Erhverv
Tlf.:  +45 3374 6000


Børsen
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Ledelse kræver klare mål og selvstændigt ansvar
Indlæg fra Dansk Erhverv forud for temamødet den 19. april 2007 vedrørende Ledelse, 
medarbejderinddragelse og motivation


Kvalitetssikring og kvalitetsløft i den offentlige sektors velfærdsservice stiller store krav til 
politikere, ledere og medarbejdere. Alle parter har ansvar for, at den leverede service har den 
kvalitet, som borgerne med rette kan forvente af en moderne offentlige sektor. 


Forudsætningen for et løft i velfærdsservice er, at der er klare målsætninger for kvaliteten af 
serviceydelserne, og at denne er klar og tydelig for såvel ledere, medarbejdere og borgere. Det 
er politikernes ansvar at sætte klare tydelige mål for velfærdsservicen


Ledelsens opgave er at opfylde de politisk fastsatte målsætninger. Det kræver, at ledelsen har 
både ledelsesansvar og ledelsesrum og selvstændigt bedømmes de opnåede resultater.


Ledelse – klare mål og rammer for den offentlige velfærdsservice


Afgørende for, at kvaliteten i den offentlige sektor løftes, er, at politikerne påtager sig ansva-
ret for at prioritere og sætte faste målsætninger og rammer for serviceniveauet. Den politiske 
ledelse skal synliggøre målene således, at den offentlige sektors ledere har fuldt kendskab til 
de fastsætte målsætninger samt fuldt kendskab til egne succeskriterier.


Et kvalitetsløft i velfærdsservice kræver, at den offentlige sektor bevæger sig fra regelstyring 
til mål- og opgavedefinition. Mål- og opgavedefinition sikrer en klar ansvarsfordeling til både 
ledere og medarbejdere, og det er også en forudsætning for, at de offentlige ledere har et for-
nuftigt decentralt ledelsesrum med plads til at udfolde lederskab samt ledelsesansvar.


En konsekvent evaluering og opfølgning på de fastsatte mål, som den enkelte leder forventes 
at indfri, giver politikerne mulighed for i tide at gribe ind overfor institutioner og ledere, der 
ikke opfylder de fastsatte mål.  
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Kvalitetsløft i den offentlige velfærdsservice kræver bl.a.:
• At politikerne fastsætter klare målsætninger for servicekvaliteten.
• At den offentlige sektor fokuserer mere mål- og opgavedefinition
• At der laves sammenlignelige undersøgelse og kvalitetsmålinger som for eksempel 


benchmarking og tilfredshedsundersøgelser på tværs af den offentlige sektor og mel-
lem den offentlige og private sektor


• At ledelsen selvstændigt skal bedømmes på opnåede resultater, hvilket forudsætter le-
delsesansvar og ledelsesrum


Medarbejderne – den offentlige sektors vigtigste ressource


Medarbejderne er den offentlige sektors vigtigste ressource. Den offentlige sektor har mange 
engagerede og dygtige medarbejdere. Et kvalitetsløft i velfærdsservicen kan ske ved at moti-
vere de dygtige medarbejdere til at gøre en ekstra indsats samtidig med, at der sættes målrettet 
ind overfor de medarbejdere, den enten ikke har kompetencerne til at løfte opgaverne eller 
mangler motivation til at levere en god velfærdsservice. 


Ledelsen har ansvaret for at skabe attraktive arbejdspladser og incitamentsstrukturer, der 
fremmer medarbejderne ansvarsbevidsthed og stolthed over at levere en høj servicekvalitet.
Et opgør med stive faggrænser skaber bedre vilkår for en fælles forståelse medarbejderne 
imellem og dermed optimal udnyttelse af medarbejderne viden, erfaring og kompetencer. 
Samtidig skal de offentlige ledere i større omfang end tilfældet er i dag have indflydelse på 
medarbejdernes ansættelsesrammer og arbejdsvilkår som for eksempel løn og arbejdstid. 


Indflydelse på egen arbejdsdag og den enkelte medarbejders mulighed for selv at tackle be-
lastninger og uforudsete udfordringer kan øge medarbejdernes tilfredshed og trivsel på 
arbejdspladsen.


Det er ikke fremmende for medarbejderfleksibiliteten at opfatte det danske arbejdsmarked 
som opdelt i et offentligt og et privat arbejdsmarked. Der er behov for at ledere og medarbej-
dere igennem et arbejdsliv skifter mellem de to sektorer. Kun derved udnyttes arbejdskraften
fuldt ud, og der kan ske en gensidig inspiration mellem det offentlige og private.


Kvalitetsløft i den offentlige velfærdsservice kræver bl.a.:
• At stive faggrænser nedbrydes og at det offentlige og private arbejdsmarked opfattes 


som ét arbejdsmarked og ikke to
• At det offentlige fokuserer på at styrke medarbejdernes trivsel og har en klar strategi 


for at motivere og styrke medarbejdernes kompetencer
• At de offentlige ledere får og tager ansvar for at skabe attraktive arbejdspladser og in-


citamentsstrukturer, der fremmer medarbejdernes ansvarsbevidsthed og stolthed
• At de offentlige ledere får større indflydelse på medarbejdernes ansættelsesvilkår og


rammer herunder løn og arbejdstid samt ret til at hyre og fyre. 


Dansk Erhverv ser frem til at uddybe ovenstående betragtninger på temamødet den 19. april
2007. 
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Ledelse, medarbejderindragelse og motivation


Offentlige organisationer operere indenfor nøje fastlagte rammer af 
politisk og økonomisk karakter. Det betyder at det offentlige ikke fra den 
ene dag til den anden kan opfinde og implementere nye ideer. Som 
medarbejder kan systemet opfattes som meget tungt og ufelksibelt, og 
hverdagen drukner i papir, ord og rutiner. Det kan være nemmere at løse 
det daglige arbejde en dag af gangen, end at sætte sin lid til at 
arbejdsgange og præmisser vil forandres afgørende. Når der så endelig 
sker en forandring, kan tilpasningen til det nye være svær for 
medarbejdere, og ledere kan opleve modstand og uvilje. Det er derfor en 
stor udfordring for en leder at fastholde og motivere medarbejdere. 


Der er ingen tvivl om, at der i det offentlige er kvalificerede, motiverede 
og engagerede ledere og medarbejder, men hvordan får vi flere og 
hvordan fastholder vi dem der er?  Om blot nogle få år ude i fremtiden vil 
mange medarbejdere og ledere trækker sig tilbage fra de offentlige 
arbejdspladser, og en masse viden vil forsvinde med dem. Vil stat, 
regioner og kommuner være rustet til, at kunne tiltrække de nødvendige 
ledere og medarbejdere til at erstatte de, der går på pension? 


Jeg vil fremhæve tre ting: løn, vidensdeling og corporte identity. 


Det er naturligvis langtfra lønnen alene der er afgørende, når man 
bestemmer sig for at arbejde i det offentlige, særligt ikke inden for 
omsorgsfagene hvor det jo siges at arbejdet bærer lønnen i sig selv. Men 
hvis lønforskellene bliver for store mellem det offentlige og det private, 
så vil der uundgåelig ske en fravælgelse af de offentlige arbejdspladser 
til skade for kvaliteten af de offentlige velfærdsydelser. 


Selvom det er uortodokst i det offentlige regi og i særdeleshed inden for 
soci- og omsorgssektoren, kan en differentiering af lønnen være et 
redskab og en del af af den fremtidige udfordring. Løn er meget mere og 
andet end en pose penge, det kan være videreuddannelse, kurser eller 
andre goder. Den offentlige sektor har brug for en langt mere fri 
løndannelse, for at kunne tiltrække, fastholde og ikke mindst motivere 
medarbejdere og ledere.
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Dernæst mangler der i udpræget grad vidensdeling inden for det 
offentlige når det handler om motivation. Alle vil gerne lære af og bruge 
de gode erfaringer, men hvorfor sker det ikke? En årsag kan være at der 
ikke er tradition for at tænke i de baner. Der kan dukke gode intentioner 
om vidensdeling op i ny og næ, men effektiv vidensdeling kræver en 
imlementering af tankegangen i det daglige arbejde. Her handler det 
både om vidensdeling intert på arbejdspladsen  og eksternt mellem 
arbejdspladser og sektorer.   


Der er et behov for at udvikle tilgængelige og brugbare værktøjer med 
henblik på at at dele erfaringer og den viden som findes i det offentlige. 
Det ikke nødvendigt at opfinde noget på ny, da der er erfaringer 
nationalt såvel som internationalt som kan konverteres til at fungere i 
danske forhold. 


Det sidste jeg vil nævne er stoltheden ved at arbejde i det offentlige. Det 
er tankevækkende, at et job inden for det offentlige omtales som ”et 
arbejde” men ikke ”en karriere”. Det er eksempelvis yderst sjældent at en 
sygelejerske eller socialrådgiver offenligt omtaler sit arbejde som en 
karriere, i bedste fald bliver det omtalt som et kald. Motivation betyder 
bevægelse, og hvis en medarbejder på kortere eller længere sigt ikke 
oplever en bevægelse i sit arbejde er motivation ikke muligt. Motivation 
er en gensidig proces mellem mellem medarbejder og leder, men det er 
lederen som må initiere processen. 


Asif Uddin


Partner








Lars Kristensen. Uddannet sygeplejerske, i 15 år har jeg været leder af et 
ældrecenter og tilhørende hjemmepleje. Ca. 80 ansatte af alle faggrupper,
Sygeplejersker, plejepersonale, dagcenterpersonale, rengøring, vaskeri og
Køkkenpersonale.


Når vi snakker ledelse, medarbejderinddragelse og motivation, har vi med en 
kompleks størrelse at gøre. Jeg vil forsøge at beskrive 3 af de mest grundlæggende.


-Holdninger
-Tillid
-Ærlighed


Holdninger: Vi har i mange år lavet fine målsætninger og visioner for vores arbejde. 
Problemet er,at det ofte forbliver ”pæne overskrifter”. Målsætninger forpligter ikke, 
hvis det er for overordnet.
Udformning af holdninger er en måde at ”forpligte” personalet på. 
Når holdninger forpligter mere end målsætninger, skyldes det at holdninger er de 
værdier der ligger til grund for de beslutninger og handlinger der foretages.
Holdninger skal skabes i fællesskab. De skal vokse op fra grunden i en proces hvor 
alle deltager og i slutfasen forpligtige sig på dem.
Når holdningerne er en naturlig del af alle personalers tankegang, kan vi sende 
personalet til Langbortistan, og de vil stadig agere efter de fælles holdninger.
Kendte og accepterede holdninger er en måde at sikre, at der ikke bliver ledet fra sag 
til sag, men sikrer en rød tråd i beslutningerne. Det gælder både ledelsens  og 
medarbejdernes beslutninger i hverdagen.
Understøtning af holdninger sikres gennem ”leveregler”. Disse leveregler skal være 
så håndgribelige at vi i hverdagen kan se, om vi lever op til de holdninger vi siger vi 
har.


Tillid: Gensidig tillid er utrolig vigtig. Hvis en opgave uddelegeres, må man stole på 
at opgaven bliver løst efter bedste evne, eller personen vender tilbage og får hjælp til 
at løse opgaven. Hvis ledelsen, i stedet finder det nødvendigt at kontrollere 
medarbejderen, har vi ikke uddelegeret opgaven, vi har blot ”sat hunden i en længere 
snor”.


Det ville være klogt og motiverende hvis den megen kontrol fra offentlig side blev 
afskaffet til fordel for tillid. Generelt mener jeg, at vi skal ”slå ned” på de som ikke 
overholder de fælles spilleregler. Vi skal ikke kæmme alle over en kam og lave regler 







som rammer alle men populært sagt. ”vi skal ikke skyde med spredehagl, men ramme
præcist.”


Ærlighed: Ærlighed og tillid hænger nøje sammen. Som leder står vi ofte i situationer, 
som medfører ubehagelige beslutninger. Overfor personalet er det vigtigt at kalde en 
skovl for en skovl. Ubehageligheder bliver ikke mindre ved at fortie dem. Med andre 
ord, det er ikke en farbar vej at liste noget ind ad bagdøren. Vi skal som ledere kunne 
tåle frustrationer. Hvis vi går med på frustrationerne bliver vi ikke respekteret som 
ledere.
Jeg tror på, at ærlighed avler ærlighed. Det bliver en naturlig ting for personalet, at 
bringe de ting til torvs, som de finder svære. Det vil skabe en kultur hvor vi bruger de 
gode erfaringer til alles bedste. 


Det var ganske lidt, af det jeg tror på. Det er med til at skabe motivation, og holde 
fokus på den primære opgave, at passe de gamle mennesker der har hjælp behov.








Kvalitet i regionerne 
– Danske Regioner mener:


Patienten som et aktiv – den aktive patient


Kvalitet i regionerne 
Regionerne som attraktive arbejdspladser
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Regionerne er attraktive arbejdspladser. Vi ønsker, at med-
arbejderne er stolte af at arbejde i en region. 


Fagligt dygtige, engagerede og motiverede medarbejdere 
er grundlaget for, at vi kan skabe gode resultater og forud-
sætninger for innovation, nytænkning, kvalitetsudvikling og 
effektiv opgaveløsning. Gennem attraktive arbejdspladser 
danner vi grundlaget for rekruttering og fastholdelse på 
fremtidens arbejdspladser i regionerne. 


Den attraktive arbejdsplads er en sund arbejdsplads, der 
er dynamisk og i konstant forandring. Den er kendeteg-
net ved anerkendelse, udviklingsmuligheder og medind-
dragelse. Vi har fokus på betydningen af god, professionel 
ledelse. Vi har blik for, at en attraktiv arbejdsplads er for-
skellig, afhængigt af den livsfase den enkelte medarbejder 
befinder sig i. 


Vi vil noget med vores personalepolitik. Denne pjece giver 
indblik i, hvordan vi som arbejdsgivere skaber attraktive ar-
bejdspladser. Den konkrete personalepolitik skal naturlig-
vis udformes lokalt i dialog og samarbejde mellem ledelse 
og medarbejdere. 


Bent Hansen
Formand for Danske Regioner


Kristian Ebbensgaard
Næstformand for Danske Regioner
og formand for Løn- og 
Personalepolitisk Udvalg
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PUF-akademiet


Danske Regioner, KL og KTO’s uddannelsesinitiativer er samlet under
navnet PUF – Parternes Uddannelsesfællesskab. Til PUF er knyttet et
akademi, hvis formål er at danne et undervisningsmiljø, som kan inspirere 
underviserne.


Akademiet er et åbent miljø for kompetenceudvikling, fornyelse og inspi-
ration inden for MED-, SU og arbejdsmiljøuddannelse. Grundtanken med 
akademiet er at danne en ramme for serviceringen af underviserne, såle-
des at de lokalt kan tilbyde den bedst mulige uddannelse for MED-repræ-
sentanter. De undervisere, der er tilknyttet akademiet, skal have adgang 
til og løbende tilbydes ny, relevant og kompetent viden om de forhold,
man som medlem af et MED-udvalg bør kende og forholde sig til. 


SUS-projekt om samspillet mellem personalepolitiske initiativer
og kvalitetsudvikling


Danske Regioner vil med projektet opbygge og formidle viden om sam-
spillet mellem personalepolitiske initiativer og kvalitetsudvikling. Projek-
tet fokuserer særligt på de ledelsesinitiativer, der tages for at styrke kva-
liteten gennem det tværfaglige samarbejde på afdelingsniveau. Projektet 
skal bidrage til at øge fokuseringen på det systematiske samarbejde om
kvalitetsudvikling på sygehusene.


Projektet foregår i SUS-regi, som er et partssamarbejde mellem Danske
Regioner, Det Kommunale Kartel, Sundhedskartellet, Foreningen af 
Yngre Læger og Foreningen af Speciallæger.
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Regionerne skal skabe gode resultater for borgere, brugere og virksom-
heder. 
 
Ledere og medarbejdere samarbejder om, at regionerne når målene. Vi løser 
opgaverne med høj kvalitet og bliver til stadighed mere effektive. Det fordrer 
klarhed om mål og vilkår. Det frugtbare samarbejde bygger på gensidig tillid, 
åbenhed og respekt – med lydhørhed over for omgivelsernes krav og forvent-
ninger. 


Vi lægger vægt på en tidlig og reel inddragelse af medarbejderne i beslut-
ningsprocesserne. Det er nødvendigt at drage nytte af alles erfaring og viden, 
og at alle tager medansvar for at løse opgaverne. Dialogen finder sted i det 
daglige arbejde mellem ledere og medarbejdere og i de forskellige samar-
bejdsfora, som er på alle arbejdspladser. Vores MED-aftaler sikrer medarbej-
dernes indflydelse på arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøfor-
hold.


Resultaterne i fokus – i dialog mellem ledere 
og medarbejdere
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Nye arbejdsgange på sygehusene – et fælles ansvar 
og en fælles opgave


Der er på de danske sygehuse iværksat en lang række projekter, der 
udvikler arbejdsgange og metoder. Under SUS-samarbejdet er der 
igangsat et projekt om nye arbejdsgange på sygehusene. Danske Regi-
oner vil med projektet skabe et overblik over sygehusenes erfaringer 
med, hvordan medarbejdere og ledere i fællesskab kan forbedre og 
effektivisere sygehusene. Samtidig er formålet at inspirere igangvæ-
rende projekter med metoder, erfaringer og best practice oplevelser. 
Det er også et vigtigt sigte for Danske Regioner, at projektet fokuserer 
på at udvikle sygehusene ved at involvere og medinddrage medarbej-
derne i at skabe attraktive arbejdspladser. 


Det Personalepolitiske Forum


Fokus på en aktiv og synlig personalepolitik, som kan inspirere de 
regionale og kommunale arbejdspladser til at tage forskellige perso-
nalepolitiske initiativer. Det er formålet med Det Personalepolitiske
Forum, som er et debatforum nedsat af Danske Regioner, KL og 
KTO. Af de mange tiltag, som Det Personalepolitiske Forum står bag,
er Den Personalepolitiske Messe det største. Én gang i hver over-
enskomstperiode – senest i august �00� – samles �.000 regionalt
og kommunalt ansatte til messen. Her byder Det Personalepolitiske
Forum på foredrag, workshops og udstillinger – alle med den gode 
og aktive personalepolitik som omdrejningspunkt.
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Det er noget særligt at arbejde i en region. Regionerne løser væsentlige og 
meningsfulde samfundsopgaver inden for sundhed, psykiatri, socialområdet 
og regional udvikling. Vores arbejdspladser har mange attraktive jobmulighe-
der - fra konkret praksis til grundforskning. Det vil vi synliggøre.


Udviklende og udfordrende faglige miljøer er vores varemærke. Vi vil brande 
os som attraktive og professionelle arbejdspladser præget af: 


Rekruttering – vejen til fortsat kvalitet 
i opgaveløsningen 


Gode muligheder for udviklende job og karriere
Høj faglighed og høj kvalitet 
Ansvar og engagement
Medindflydelse og respektfuld dialog
Mangfoldighed og ligestilling
Sundt arbejdsmiljø
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Væksthus for Ledelse


Danske Regioner er involveret i en række initiativer, der har til formål at 
styrke den ledelsesmæssige kapacitet i den offentlige sektor. Initiativer-
ne foregår inden for rammen af Væksthus for Ledelse, der er et samar-
bejde mellem Danske Regioner, KL og KTO. Væksthus for Ledelse har 
igangsat en række projekter for at understøtte udviklingen af ledelse
som et selvstændigt fag. Projekterne er gennemført med ledere og 
medarbejdere, der kender udfordringerne fra deres hverdag. Væksthu-
set lægger vægt på at formidle resultaterne på en nem og overskuelig 
måde via blandt andet lederweb.dk. Her er �.�00 regionale og kommu-
nale ledere tilmeldt som faste brugere. De får tilsendt et nyhedsbrev 
hver uge om den seneste udvikling på ledelsesområdet.


Find den rigtige leder


Danske Regioner har medvirket til at udarbejde en rekrutteringsguide 
– ”Find den rigtige leder” – for at inspirere ansættelsesudvalg i regioner
og kommuner til at styrke rekrutteringsprocessen. At finde, udvælge
og ansætte den rette leder er en vigtig proces i organisationen, ikke
mindst i forhold til at sikre en attraktiv arbejdsplads samt kvalitet i ker-
neydelserne.


Guiden dækker alle de væsentlige processer i et rekrutteringsforløb – fra
man beslutter at finde en ny leder, til vedkommende er godt introduceret 
i jobbet.


Guiden fokuserer på:
•  Ansættelsesudvalgets rolle


•  Valg af interviewmetode
•  Gennemførelse af interview
•  Lederens første tid i det nye job


Guiden kan downloades fra www.lederweb.dk.


•  Jobanalyse og kompetenceprofil
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Vi vil lede regionerne professionelt og visionært. Ledelse har afgørende betydning for at 
skabe kvalitet i den enkelte afdeling og i hele organisationen.


Professionel og visionær ledelse er resultatorienteret, udviklingsorienteret og helhedsorien-
teret. Det betyder, at ledelsen sætter klare mål og rammer, håndterer forandringer, skaber 
tillid og involverer sig i mennesker. I regionerne har vi ledere på mange niveauer. Fælles for 
dem er, at de på forskellig vis skal medvirke til at opfylde overordnede strategiske og politi-
ske målsætninger og dermed bidrage til at skabe sammenhæng i den offentlige sektor. 


Hovedparten af vores ledere har det direkte ansvar for den daglige kontakt med borgerne. 
De skal i særlig grad kunne håndtere krydspresset mellem hverdagens udfordringer og de 
overordnede ledelsesopgaver. De skal være til stede i nuet på arbejdspladsen, tænke og 
handle i forhold til faglig udvikling, effektivisering af arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse. 
De skal være opmærksomme på omkostningsniveauet og samtidig sikre meningsfyldte jobs 
og et godt arbejdsmiljø.


Vi dygtiggør vores ledere via feedback, sparring, netværk og uddannelse og har fokus på ud-
vikling af kompetente ledere på alle niveauer. Endvidere skaber vi fundament for god ledelse 
via gode værktøjer og ledelsesinformationssystemer. 


Ledelse – ansvar og indsigt


Forum for Offentlig Topledelse


Sammen med regionerne deltager Danske Regioner i Forum for Offentlig 
Topledelse for tværoffentligt at styrke ledelsesområdet. Forum har lanceret 
Kodeks for god offentlig topledelse, der indeholder ni anbefalinger. De skal 
tilsammen bidrage til, at topledere og ledelsen generelt i offentlige organi-
sationer sætter fokus på ledelsesopgaven for bl.a. at skabe bedre resultater 
og attraktive arbejdspladser. Aktuelt driver Forum to netværk med aktiv 
deltagelse af den regionale topledelse: ét om brug af Kodeks i egen organi-
sation og ét om toplederkompetencer og om udviklingen af dem. 


Endelig lancerer Forum om kort tid et værktøj til at måle topledere, for også 
på denne måde at udvikle god ledelse.
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Ledere, der lykkes i sygehussektoren


Hvad kendetegner en leder, der lykkes i sygehussektoren? Danske Regio-
ner ønsker at komme med et bud på dette spørgsmål, og har derfor sat et
projekt i gang, der skal identificere særlige ledelseskompetencer. Projek-
tet omfatter ledere, der af deres medarbejdere og overordnede er blevet 
anerkendt som særligt succesfulde ledere. Projektet interviewer de udvalgte 
ledere for at undersøge, hvordan de handler i særligt væsentlige ledelses- 
situationer. Dermed kan vi formulere kompetenceprofiler, der efterfølgende
kan bruges som inspiration for sygehuse i deres rekruttering af ledere. De 
kan også sige noget om forventninger til ledelse på sygehusene. Projektet er
finansieret af Væksthus for Ledelse og gennemføres i et samarbejde mellem
Danske Regioner, Foreningen af Speciallæger og Sundhedskartellet.


Kodeks for god offentlig ledelse


Bestyrelsen for Væksthus for Ledelse har besluttet at gennemføre en 
konsensuscamp for at formulere et kodeks for god offentlig ledelse. 
Campen gennemføres af Danske Regioner, KL, KTO og Sundhedskartellet.
Inspirationen kommer fra Kodeks for god offentlig topledelse, der har 
givet anledning til debat og reflektion om ledelse. Der er et behov for
også at drøfte et tilsvarende kodeks for den del af den offentlige sektor,
der primært er rettet mod velfærdsproduktionen og borgeren. Hvad er 
det for ledelsesmæssige udfordringer, ledere står overfor, når de har et
driftsansvar?


Formålet med projektet er at udarbejde et udkast til et eller flere kodek-
ser for god institutionsledelse og sætte fokus på betingelser, rammer 
og dilemmaer for god institutionsledelse. Ambitionen er at arbejde hen 
imod et kodeks, der beskriver god institutionsledelse bredt – dog såle-
des, at der ud over de fælles kodekser skal være mulighed for at indar-
bejde kodekspunkter med særlig vægt inden for de enkelte sektorer.


Formålet er desuden, at konsensuscampens resultater efterfølgende 
kan bruges som inspiration til at drøfte og arbejde med kodeks lokalt.
Kodeks ses nemlig som et værktøj, der kan skabe refleksion om arbejdet
med god offentlig institutionsledelse. Man kan f.eks. forestille sig, at der
i forlængelse af campen etableres en række arbejdsgrupper med institu-
tionsledere og organisationer inden for forskellige institutionsområder, 
som skal arbejde med at konkretisere kodekset.
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Innovative ledere


Mange ledere oplever, at hverdagen går med drift og besparelser, 
og at det kan være svært at få frigjort hjernen fra den daglige trum-
merum. Danske Regioner har sammen med Væksthus for Ledelse
derfor iværksat et innovationsforløb med deltagelse af ledere fra 
regioner og kommuner. Målet er at inspirere disse ledere til at gå
ad nye veje mod målet. Ikke med store komplekse styringsmodeller,
men med simple og lokale udviklingstiltag – at gøre tingene på en 
ny, bedre eller billigere måde.


Overskrifterne er henholdsvis ”Det personlige lederskab”, ”Inno-
vationsberedskab” og ”Handlingskompetencer”. Målet med de tre
workshops er, at deltagerne bliver inspireret til at se nye muligheder
og trænet i at udvikle og implementere nye konkrete tiltag i deres
organisation. Det vigtigste succeskriterium er, at deltagerne lykkes 
med at implementere disse nye tiltag i deres hverdag.


Derudover foregår der en række aktiviteter før, mellem og efter de 
tre workshops. Aktiviteterne er centreret om deltagernes individu-
elle forandringsprojekter. Emnerne er f.eks. organisationsanalyse og 
brugerinddragelse via observation og dialog; metoder til idéudvik-
ling; ledelse og kommunikation i relation til forandringsprocesser 
mv. Aktiviteterne i projektet er udviklet i et samarbejde med Kaos-
piloterne.
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Regionerne står for sundhed. På samme måde som vi styrker sundheden hos borgere og 
brugere, bidrager vi til at styrke medarbejdernes sundhed. 


Vi handler målrettet for at skabe sunde arbejdspladser med fokus på engagement og i re-
spekt for medarbejdernes indsats og trivsel. Det sker bl.a. ved at give anerkendelse og med-
indflydelse og ved at skabe sammenhæng mellem jobkrav og faglig og personlig udvikling. 
Sunde arbejdspladser forudsætter et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 


Vi har fokus på nærvær, levende arbejdsfællesskaber og arbejdsglæde. Ledelsens adfærd har 
afgørende betydning i det målrettede arbejde med at skabe sunde arbejdspladser. 


Vi er særligt opmærksomme på de udfordringer, som arbejdets karakter og vilkår i sundheds-, 
psykiatri- og socialsektoren skaber. Vi vil arbejde systematisk på at nedbringe sygefraværet 
og hente inspiration i de gode eksempler. Nøgleord er forebyggelse, identifikation af indsats-
områder og aktiv håndtering. 


Sunde arbejdspladser – engagement og 
nærvær


Indsats mod arbejdsbetinget stress


Danske Regioner har sat fokus på arbejdsmiljø og arbejdsbetinget stress i 
et partssamarbejde med KL og KTO. Vi ønsker god trivsel på arbejdsplad-
serne med sunde og tilfredse medarbejdere. Arbejdsbetinget stress kan
medføre manglende trivsel, øget sygefravær og nedsat effektivitet. Dan-
ske Regioner vil derfor arbejde for at nedbringe arbejdsbetinget stress
gennem identificering, videndeling og initiativskabelse. 


Danske Regioner vil etablere et virtuelt værksted for erfarings- og videns-
formidling med blik for succesfulde stressindsatser. Danske Regioner vil 
screene arbejdsmarkedet for relevante værktøjer til at måle og håndtere 
stress. Danske Regioner vil undersøge, hvad ledelsesformen betyder for
arbejdsbetinget stress.


Aktiviteterne på stressområdet gennemføres i et partssamarbejde mellem 
KL, KTO og Danske Regioner. 
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Vi har behov for ledere og medarbejdere i alle aldre. Det tilfører inspiration, viden og erfa-
ring, så vi løser vores opgaver bedst muligt. 


Menneskers liv er foranderlige og forskellige. Vi er opmærksomme på, at det skaber tilfreds-
hed og motivation, når udfordringer og arbejdsvilkår passer til den livsfase, den enkelte 
befinder sig i. Der er behov for fleksibilitet både fra ledelsens og kollegernes side. Udgangs-
punktet er et helhedssyn på den enkelte medarbejder og arbejdspladsen med fokus på 
fleksibel arbejdstilrettelæggelse, som giver nye muligheder for service og kvalitet i opgave-
løsningen. 


Vi arbejder aktivt for at skabe attraktive og sunde arbejdspladser, så alle har mulighed for at 
opnå et langt og udbytterigt arbejdsliv. Vi vil arbejde på at fastholde seniorer ved at vægte 
det, der har betydning: motiverende arbejde, arbejdsfællesskabet, sunde arbejdspladser og 
indflydelse på arbejdstiden. 


Seniortiden – en fase i arbejdslivet


SUS-projekt:


husvæsenet vil Danske Regioner med projektet styrke det interkultu-
relle møde.
Der skal i projektet indsamles og systematiseres hidtidige erfaringer om 
etnisk ligestilling og mangfoldighed. På baggrund heraf vil projektet 
opbygge en materialesamling af metoder og værktøjer, der både på
ledelses- og medarbejderniveau kan understøtte udbredelsen af inter-
kulturel kompetence på sygehusene.


Sygehuse fra monokultur til interkulturelle 


I lyset af flaskehalssituationen og et øget behov for arbejdskraft i syge-


miljøer
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God service og gode resultater forudsætter, at vi hele tiden udvikler ydelserne i for-
hold til den aktuelle efterspørgsel og fremtidige behov. Det fordrer, at vi tiltrækker, 
udvikler og fastholder dygtige og engagerede ledere og medarbejdere. 


Vi lægger afgørende vægt på, at ledere og medarbejdere hele tiden øger og anvender 
deres viden og erfaringer til fortsat og innovativ forbedring af praksis. 


Kompetenceudvikling er både faglig udvikling og udvikling af øvrige kompetencer, der 
skal til for, at fagligheden kan komme i spil. Strategisk kompetenceudvikling samler 
de ansattes udvikling og uddannelse i det daglige arbejde til en helhed med fokus på 
organisationens nuværende og fremtidige mål og opgaver. 


Vi giver plads til og forventer et personligt initiativ og et aktivt engagement i at skabe 
udviklingsmuligheder. Størst muligt ansvar og kompetence til ledere og medarbejdere 
understøtter udviklingen i det daglige arbejde. Kompetenceudvikling foregår balan-
ceret mellem det organisatoriske og det individuelle sigte og er en livslang proces for 
alle. 


Innovation og kompetenceudvikling 
– en livslang proces for alle


Fremtidsværksted om sygehusvæsenet som en 
attraktiv arbejdsplads


Danske Regioner afholder i SUS-regi et fremtidsværksted i efteråret �00�. 
Værkstedet belyser, hvilke fremtidige udfordringer sygehusene står over-
for – i forhold til at udvikle organisation og medarbejdere. Patientfor-
ventninger, nye behandlingsmetoder, øgede krav til kvalitet og service, 
øget konkurrence fra private sygehuse osv. er alle vigtige udfordringer 
for fremtidens sygehusvæsen. Disse udfordringer danner rammen for 
fremtidsværkstedets egentlige fokus – de personalepolitiske udfordrin-
ger nu og i fremtiden.
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Vi bruger en bred vifte af muligheder for anerkendelse til at udvikle god service, 
fremme kvalitet og effektivitet - og som væsentlige faktorer til at rekruttere og 
fastholde. 


Det er både ledere og medarbejdere, der skaber regionernes resultater. Der er 
sammenhæng mellem løn og anerkendelse på den ene side og kompetencer, 
ansvar og præstationer på den anden side. Vi honorerer de kompetencer og 
indsatser, der er brug for på arbejdspladsen – med afsæt i de aktuelle mål og 
fokusområder. Vi vil fremme mulighederne for at anerkende resultater – både 
for den enkelte og for grupper. 


Vi samarbejder med de faglige organisationer om at udvikle de muligheder, der 
allerede findes i overenskomsterne, til målrettet at understøtte kvalitetsindsat-
sen på vores arbejdspladser. 


Løn og anerkendelse – i sammenhæng 
med indsats og resultater
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1. Udgangspunkt 
 
Region Hovedstaden er etableret 1 januar 2007, som en fusion af opgaven fra 
Frederiksborg og Københavns amter, af HUR, H:S , Bornholms Regionskommune, 
Frederiksberg og Københavns kommuner. Regionens opgaver er at varetage 
sundhedsopgaver, herunder psykiatri, specialfunktioner på det sociale område, opgaver i 
forbindelse med den regionale udvikling og visse miljø opgaver. 
 
Region Hovedstaden er en politisk ledet organisation. Regionsrådet fastlægger budgettet 
og de overordnede strategier og politikker.  
 
Region Hovedstaden ønsker at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen med 
kommuner, praksissektor og øvrige interessenter. Vores sundhedsvæsen skal være blandt 
de bedste i verden, hvor patienter tilbydes hurtig adgang til den til enhver tid bedste og 
mest effektive behandling indenfor de givne ressourcer. Vi skal derfor implementere en ny 
hospitals‐ og psykiatriplan i perioden 2007 – 2012 og udforme og gennemføre andre planer 
som løbende vil blive vedtaget. 
 
I forhold til den regionale udvikling ønsker vi at være et vækstlokomotiv for resten af 
Danmark. Resultaterne skabes i det nære samarbejde mellem erhvervsliv, forskning og 
hospitaler i regionen.  
 
De tilbud, vi yder inden for handicapvirksomhed, skal være blandt de bedste. Vi skal 
møde patienter og brugene i respekt for deres behov, ressourcer og situation, og ad den 
vej levere god kvalitet som også opleves af brugerne som god kvalitet.  
 
Regionen skal sikre rent jord og vand bedst muligt, så vi sikrer et sundere liv for borgerne. 
 
Regionen skal være en spændende og attraktiv arbejdsplads, hvor det er muligt for alle 
medarbejdere  at yde deres bedste. Vi er kendetegnet ved høj faglig kvalitet, indflydelse på 
eget arbejde og en forbedringskultur. Derfor skal regionen have de bedste ledere. 
 
Det kræver god ledelse  
Ledelsespolitikken angiver, på hvilke måder ledelse skal udøves for at understøtte Region 
Hovedstaden i at nå sine mål – herunder hvori ledelsesopgaven består, og hvordan den 
bør udøves. Ledelsespolitikken giver medarbejdere kendskab til, hvad vi mener 
karakteriserer god ledelse i Region Hovedstaden. Ledelsespolitikken virker i forening med 
regionens øvrige politikker og de lokale politikker 
 
God ledelse er afgørende for udvikling af Region Hovedstaden og dens virksomheder. 
God ledelse fremmer kvalitet, produktivitet, motivation, fastholdelse og rekruttering. God 
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ledelse skaber resultater gennem  konstruktivt brug af medarbejdernes viden, 
kompetencer og motivation. Ledelse foregår i et samspil mellem ledere og medarbejdere, 
hvor lederen delegerer opgaver og ansvar i passende grad. Den enkelte leder engagerer 
sig i ledelsesopgaven – viser empati, holdning og handling. Det understøttes af klare 
rammer for den enkelte leder, løbende dialog om ledelsesvilkår og løbende tilbud om 
lederuddannelse og lederværktøj.  
 
Den samlede ledelsesopgave i Region Hovedstaden defineres inden for fire områder, idet 
kvalitetsledelse indgår i alle fire områder: 
 
Strategisk ledelse:          Udvikling af langsigtede visioner, mål og strategier. Varetage  


balancen mellem egen enhed og helheden. 
Faglig ledelse:                  Ledelse af den faglige indsats, herunder at understøtte læring fra 


de bedste, at fremme forskning og udvikling af faglig kvalitet, 
samt sikre koordination og sammenhæng. 


Personaleledelse:            Ledelse af medarbejdere, herunder at motivere, delegere, støtte, 
kompetenceudvikle, understøtte innovation og give/ modtage  
feedback. 


Driftsledelse:                   Varetagelse af drift og administrative ledelsesopgaver. Fokus er  
på resultater, servicemål og effektiv drift. 
 


God ledelse er således at være opmærksom på de konkrete ledelsesopgaver og særlige 
ledelsesudfordringer i den enkelte stilling og have fokus på at skabe balance mellem de 4 
ledelsesområder. Koncernledelsen skaber rammer for ledelsesnetværk internt i regionen. 


 
 


2. God ledelse i Region Hovedstaden 
 
Indenfor de fire ledelsesområder er god ledelse i Region Hovedstaden karakteriseret ved: 
 
1. Brugerfokus og helhedssyn 
Lederen forstår hvad det vil sige at arbejde i et politisk ledet system. Lederen er præcis og 
konkret i sin rådgivning, og loyal overfor vedtagne planer og beslutninger. Lederen ser sin 
enhed i et samlet hele og forstår sammenhængen til andre enheder og til de politiske 
beslutninger. Lederen tager sit udgangspunkt i patientens og brugerens oplevelser af 
enhedens ydelser og sikrer den faglige kvalitet. Lederen sikrer koordination mellem 
faggrupper, afdelinger og sektorer – til gavn for patientens/brugerens samlede forløb.  
 
2. Dialog og åbenhed 
Lederen er synlig,  nærværende og til rådighed. Dialogen med medarbejderne, brugerne, 
patienter og øvrig omverden er en forudsætning for god opgaveløsning. Lederen er en 
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god formidler og  indtænker kommunikation i alle beslutninger. Lederen er åben – også 
når det gælder konflikter. 
 
3. Produktivitet og forbedringskultur 
Lederen er aktiv, nytænkende og resultatorienteret både fagligt og økonomisk. Lederen 
sikrer effektiv arbejdstilrettelæggelse, så ressourcerne udnyttes optimalt og anvendes de 
rigtige steder. Lederen fremmer innovation bl.a. ved at udfordre rammer, muligheder og 
begrænsninger og ved at have fokus på løbende refleksion og læring. 
 
4. Synlige og fælles fastsatte mål og strategier 
Lederen har ansvaret for at opstille mål og strategier for enhedens arbejde og for, at disse 
implementeres, fastholdes og evalueres. Målfastsættelse sker i samarbejde med 
medarbejderne og på en måde, så de er synlige for medarbejdere, brugere og øvrige 
interessenter.  
 
5. Anerkendelse og ligeværdighed 
Lederen udtrykker anerkendelse af den enkeltes og fællesskabets indsats og resultater. 
Lederen giver konstruktiv feedback på medarbejderens arbejde. Lederen opsøger selv 
feedback og lærer heraf. 
 
 
3. Fra politik til praksis 
 
Styringen af virksomhederne i Region Hovedstaden sker via årlige kontrakter, dialog og 
opfølgning på kontrakter, politikker og planer. Princippet for vores virke er, at vi har 
stærke og kompetente virksomheder med ledere der samtidig tænker i helhed.  
 
De 5 bud på god ledelse skal eksempliceres på de enkelte virksomheder – herunder skal 
det også konkretiseres, hvad der er god ledelsesadfærd på forskellige ledelseslag og i 
forskellige lederstillinger.  
 
Region Hovedstaden vil  løbende være optaget af at arbejde med og forbedre 
ledelseskvaliteten og befordre talentudviklingen af nye ledere.  
 
Ledelsespolitikken danner  grundlag for kompetenceudvikling af ledere og ledelser og for 
ledelsesevaluering inklusiv feedback fra medarbejderne, som oplæg til lederens fortsatte 
udvikling. Ledelsespolitikken følges op i kontrakter og dialogbaserede aftaler mellem 
koncern og virksomheder. 
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Region Hovedstaden tilbyder en sammenhængende plan for ledelses‐ og 
karriereudvikling.  
 
Virksomhederne omsætter denne ledelsespolitik til praksis så den harmonerer med lokale 
forudsætninger og behov. 
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Notat  24. marts 2007/KN/PBC


Kvalitetsreformmøde nr. 5: Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation


Krav til og om ledelse
Ledelsen af dagtilbud er vigtigere end nogensinde. Den er afgørende for dagtilbuddet - den er nøglen til 
hele dagtilbudsområdets udvikling. Ledelse er garanten for, at både de centrale og de kommunale mål og 
beslutninger realiseres i dagligdagen.
Lederen skal formå at spille sammen med personalet om dagtilbuddets udvikling. Hun skal fornemme 
stedets puls. Hun skal kende til personalets arbejdssituation. Og hun skal systematisk følge med og følge 
op med gode råd og vejledning.
Er der konflikter - indbyrdes blandt personalet eller med forældre - så skal lederen turde gribe ind. Hun 
skal også turde stille klare krav og forventninger. Og hun skal turde konfrontationer med kolleger og 
medarbejdere. Heri ligger også at insistere på, at medarbejdere og samarbejdspartnere tager et klart ejer-
skab til opgaver og aftaler. Det kræver mod, styrke og indsigt. Samtidig skal lederen evne at opfange 
stemninger mellem de mennesker, hun er leder for. Hun skal have en veludviklet forståelse for andres 
styrker og svagheder. Og så skal hun kunne lytte og tilbyde tillidsvækkende sparring.


Udover den menneskelige indsigt i det daglige samarbejde skal lederen formå at spille sammen med det 
politiske niveau, med bestyrelsen, forældrene og forvaltningen. Det er hendes opgave som leder at over-
sætte og omsætte fra de politiske rammevilkår (både lokale og centrale) til dagtilbudets hverdag. Hun 
skal kende sin rolle i organisationen og stille sin ledelsesrolle til rådighed i et team.
Alt i alt møder vor tids dagtilbudsleder virkelig mange udfordringer. Og dem skal hun gribe. Hun skal
være leder reelt – ikke kun formelt. Hun skal kunne stå fast på sine egne værdier. Hun skal have tillid til 
sine egne evner og beslutninger. Og hun skal udvise sikkerhed i sin ledelse af dagtilbuddet.


Behov for præcisering af tredelingen 
Der er behov for en præcisering af tredelingen mellem stat, kommune og institution. På Christiansborg 
skal fastlægges lovgivningen som giver mål, rammer og krav til dokumentation for kommunernes drift af 
de kommunale institutioner.
Kommunalbestyrelsen skal inden for lovens rammer opstille kommunale mål, rammer, indsatsområder, 
krav til dokumentation, evaluering mv., og ledelsen skal sikres retten, pligten og kompetencerne til at 
lede institutionen i samarbejde med medarbejdere og bestyrelser.


De nye kommuner
Politikere skal blande sig i enkeltsager – når der er et påtrængende behov for det. Men hovedreglen må 
være, at der søges sikret et gennemskueligt og velkendt snit mellem politik og ledelse.
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Der er ikke behov for markante ændringer i lovgivningen, men der er en række steder markant behov for 
en ændret tolkning, af de lovgivningsmæssige rammer. De nye store kommuner giver muligheder for, at 
der kan sikres et mere rent – og kompetent - snit mellem politik og ledelse. 


Topledelsen
Den enkelte kommunes kultur og traditioner indvirker i høj grad på den lokale politikformulering. Men i 
dag rådgiver topledelsen langt ind i ”det politiske rum” og fungerer som sparringspartnere, der kan be-
skrive scenarier, faglighed, taktik, faldgruber, timing og reaktioner. Grænsen mellem sparring og politise-
ring er hårfin. Denne gråzone mellem politik og topledelse kan opfattes som en glasvæg, hvor man kan se 
ind i hinandens rum. Glasvæggen kan forskydes mellem parterne, og den enkelte leder må gøre op med 
sig selv, hvor langt vedkommende vil bevæge sig. Ét er sikkert: Ledelse kræver mod og politisk tæft. 
Topledelsen må sikres dette rum – og kompetencen og pligten til at lede forvaltningsniveauet og instituti-
onsniveauet.


Professionel institutionsledelse
Vi har brug for styrket ledelse på dagtilbudsområdet. Kompetente ledere med stærke strategiske, person-
lige, faglige og administrative kompetencer. Ca. 21 % af BUPL’s medlemmer har i dag en ledelsesfunk-
tion. Det siger sig selv, at det ikke er holdbart. Ledelse er spredt på alt for mange medarbejdere med 
svingende effektivitet til følge. 
Vi har brug for stærke ledere med solide ledelseskompetencer, og vi har brug for administrative medar-
bejdere1 til at lede og udføre de administrative opgaver. Der er brug for større institutionsenheder. Enhe-
der med min. 30 - 40 medarbejdere. Til gengæld skal institutionsledelse forvente et forvaltningsniveau, 
som yder kompetent og målrettet sparring og rådgivning samt stiller netværksrammer og kompetenceud-
viklingsmuligheder til rådighed. 


Kommunerne er i gang
2/3 af kommunerne har truffet beslutning om eller har planer om strukturændringer på dagtilbudsområdet
i kraft af institutionssammenlægninger og områdeledelse. For den sidste 1/3 angiver flere, at grunden til, 
at de ikke har besluttet strukturændringer, er mangel på tid, eller at man haft ønsket en grundigere drøftel-
se2.
De nye ledelsesstrukturer er primært initieret af Børne- og Kulturchefforeningen tilbage i 20033, hvor der 
blev udarbejdet et debatoplæg – og sat en debat i gang - om behovet for styrket ledelse og områdeledelse.


Et godt og tæt samspil mellem forvaltning og dagtilbud
Det enkelte dagtilbud – eller område - er en del af det samlede kommunale dagtilbudsområde og i høj 
grad en del af det samlede kommunale børneområde – og af den kommunale organisation. Det vil sige, at 
det enkelte dagtilbud - eller område - skal indgå i den kommunale helhed, der skal sikre retning og vær-
dier. 
Det er vigtigt, at de nye kommuner skaber et fælles ledelsesgrundlag. Og det er vigtigt, at man giver le-
derne muligheder for at mødes med andre ledergrupper – for eksempel ved, at der dannes netværk med
bl.a. andre kommunale ledere.
De nye kommuner skal kere sig om dagtilbudsområdet. Det er afgørende. Det er den enkelte børne- og 
kulturdirektørs opgave at sikre, at dagtilbudslederne trives, udvikler sig og oplever opbakning.
Tilsvarende er det dagtilbudslederen/områdelederen, der har ansvaret for, at medarbejderne trives, udvik-
ler sig og oplever opbakning.
Vi skal som forvaltningsledelse skabe tydelighed og retning for dagtilbuds-/områdelederne. Der skal væ-
re råde- og handlerum for ledere og medarbejdere. Men der må ikke være tvivl om de overordnede mål 
og principper for det pædagogiske arbejde. Eller for de specielle pædagogiske opgaver, som skal føres ud 


  
1 HK’ere eller DJØF’ere
2 Ledelsesstruktur og lederfaglighed, Væksthus for ledelse, marts 2007.
3 Inspirationsoplæg om områdeledelse på daginstitutions, SFO- og klubområdet, BKF, 2003, www.bkchefer.dk
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i livet, som en konsekvens af lovgivning eller en lokal beslutning. Det kræver tæt dialog mellem forvalt-
ningsledelsen og dagtilbud.
Med de nye større kommuner er der simpelthen også et større behov for, at opfølgningen fra forvaltnings-
ledelsen bliver mere systematisk og tydelig. Til gengæld vil det beredskab, der kan trækkes på i forvalt-
ningen, også være større både fagligt og ledelsesmæssigt.


Kompetenceudvikling - lederne
Vi har ikke blot brugt for traditionel uddannelse af lederne. Vi har brug for en vifte at kompetenceudvik-
lingsmuligheder for lederne: Ledelsesmæssige og faglige netværk på tværs af institutioner og kommuner, 
jobswop, sidemandsoplæring, mentorordninger etc.
Og vi har brug for formelle lederuddanner. Der er ikke nye uddannelser – for de findes allerede. Til sous-
chefer og afdelingsledere er DKL4 et passende startniveau. DKL svarer ca. til en halv diplomuddannelse i 
ledelse, og der gives fuld merit til COKs lederdiplomuddannelse. Der er behov for, at der politisk sikres 
fuld merit til de øvrige diplomlederuddannelser.
For institutionsledere må sikres en af de lederdiplomuddannelser, som udbydes af bl.a. COK og de 
kommende professionshøjskoler.


Kompetenceudvikling - medarbejderne
Tilsvarende skal sikres kompetente medarbejdere, som konstant arbejder med udvikling af faglige og 
personlige kompetencer. Også her skal sikres fokus på kompetenceudvikling, som ikke bare er traditionel
efter-/videreuddannelse. Der er behov for, at der anvendes nye redskaber til kompetenceudvikling i 
kommunerne, f.eks. sidemandsoplæring, deltagelse i udviklingsprojekter m.v. Den enkelte kommune og 
institution bør også formulere en kompetenceudviklingsstrategi og arbejde med uddannelsesplaner og 
uddannelsesregnskaber. 
For det uddannede personale er målet at sikre faglig specialisering, så den enkelte institution eller område 
fagligt kan dække alle seks læreplanstemaer, samt de specialistopgaver, som der ellers er brug for i dag-
tilbud. Dvs. pædagoger med særlig viden om pædagogiske udvikling, dokumentation og evaluering, 
sprogstimulering af tosprogede, socialt udsatte børn, børnemiljøvurderinger mv.  
For medhjælpergruppen og dagplejerne skal sikres et kompetenceniveau svarende til PGU5.


Rekrutteringsudfordringer og det sociale ansvar
Allerede i dag er der rekrutteringsproblemer – særligt i de områder af landet, hvor pædagoger og med-
hjælpere ikke har råd til at købe en ejerbolig. Dette problem vil tage til i de kommende år, hvor de små 
80’ere – årgange rigtig slå igennem på arbejdsmarkedet samtidig med at efterkrigstidsgenerationen går på 
pension.


Parallelt hermed har vi en relativt stor restgruppe i samfundet, som ikke fik – eller magtede at få - en ud-
dannelse. Der er behov for at se på jobåbninger i på de kommunale serviceområder - herunder dagtilbud 
– og i denne sammenhæng tage en bred debat om, man politisk og samfundsmæssigt er indstillet på at 
accepterer en mere ujævn og svingende kvalitet i den offentlige service. Dels for at sikre den nødvendige 
arbejdskraft, dels for at sikre job til denne gruppe af borgere.


Per B. Christensen
Formand for Børne- og Kulturchefforeningen


  
4 Den Kommunale Lederuddannelse, www.dkl-net.dk
5 Pædagogisk Grunduddannelse








Regeringens kvalitetsreform


Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation


v/adm. direktør Hans Erik Brønserud, Middelfart Sparekasse


Hvordan udvikler man en virksomhed, hvor medarbejderne glæder sig til at komme på arbejde hver 
dag, og hvor de deler denne glæde med kunder, kolleger og chefer?


Og hvordan udvikler man et miljø, hvor ledelsen efterspørger både hænder, hjerte og hjerne?


Er det kun i det private erhvervsliv, noget sådant kan lade sig gøre, eller kunne det tænkes, at 
ideerne også kan bruges i offentlige virksomheder?


Jeg vil vove den påstand, at det kan lade sig gøre alle steder – også i enhver offentlig virksomhed, 
uanset om den har noget at gøre med børn, med ældre mennesker eller med syge mennesker. Man 
skal blot ville det.


Forudsætningen for er det kan lade sig gøre er, at der skabes et miljø, hvor det er tilladt, at de 
ansatte udvikler sig til ansvarlige medarbejdere, som tør træffe beslutninger, og som må koncentrere 
sig om at udføre de opgaver, som ligger indenfor det felt, hvor de har ansvaret.


Start med ledelsen


Men for at nå derhen, skal man starte med ledelsen. Kun ledelsen kan sikre, at der opbygges 
miljøer, hvor medarbejderne er motiverede, ansvarlige, tilfredse og samarbejdende, men det betyder 
også, at ledelsen skal gå foran, ikke kun i en kort periode, men hver eneste dag, så længe han eller 
hun er i virksomheden eller institutionen.


Sådanne ledere vælges ikke alene ud fra deres faglige kompetencer. Faktisk behøver lederen mange 
steder slet ikke at have særlige evner på det faglige område, når blot vedkommende har de 
ledelsesmæssige kompetencer i orden. Det er til gengæld en absolut forudsætning, hvis man ønsker, 
at medarbejderne skal udvikles på den rigtige måde.


Uden undtagelse kan man sige, at alle konflikter på danske arbejdspladser skyldes fravær af ledelse.


Men det er ikke nok, at vælge de rigtige ledere. Man skal også give dem de nødvendige værktøjer i 
form af uddannelse, tid til ledelse samt opbakning fra bestyrelse eller politisk udvalg.


Kig på medarbejderne


Hvis disse forhold er i orden, kan vi begynde at kigge på medarbejderne. Størstedelen af danske 
medarbejdere er ansvarlige og engagerede mennesker, som går på arbejde for at gøre deres bedste.  
Ingen af dem går på arbejde for at lave fejl bevidst eller for at genere chefen eller kollegerne.







Hvorfor blive mange danske virksomheder, offentlige som private, så ved med at kontrollere deres 
medarbejdere, som man gjorde i industrialderens barndom? Hav dog tillid til, at medarbejderne godt 
ved, hvad de skal lave og også overholder de spilleregler der er på en arbejdsplads, hvad enten det 
er overenskomsterne eller de interne regler.


På samme måde er der mange arbejdspladser, der indføre restriktioner, hvis der er nogle få 
medarbejdere, der ikke kan finde ud af at overholde de spilleregler der er på jobbet. På den måde 
straffer man også alle dem, der godt kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Hvorfor tager man ikke 
fat på de få, som er årsag til problemerne, og fortæller dem, hvordan, de skal opføre sig, og hvis 
ikke det hjælper, så afskediger dem. Ingen er der efter min mening fravær af ledelse i sådanne 
virksomheder.


Dog skal man være indstillet på, at radikale forandringer tager tid. Det tager tid at opbygge en 
gensidig tillid mellem medarbejdere og ledelse, og derefter indføre de frihedsrum som gør, at 
medarbejderne tør tage ansvar og træffe beslutning uden først at skulle søge råd hos lederen.


Middelfart Sparekasse


I Middelfart Sparekasse har vi arbejdet med udvikling af vore medarbejdere igennem de seneste 16 
år, og til stadighed har vi bygget videre på den ledelsesform, som vi startede med.


Grundlaget for vores ledelsesform er en dybtliggende tro på, at mennesket vil det bedste, når de går 
på arbejde, så derfor behøver vi ikke at kontrollere vores medarbejdere. Hvis der er enkelte, som 
misbruger denne tillid, må man tage fat i dem, men det har vi heldigvis ikke haft brug for ret tit.


Grundstenene i vores ledelsesform er ledelse gennem værdier og Selvledelse, og vi synes selv vi har 
opnået bemærkelsesværdige resultater igennem årene. Værdi sættet består af nogle enkle klare 
budskaber, såsom Vision, Mission og noget vi kalder ”de seks bud”, og alle medarbejdere har disse 
ting indkodet på rygmarven, så de er en helt naturlig del af arbejdsdagen.


Og hvad har vi så fået ud af det? Ja, det, der umiddelbart kan aflæses på bundlinien, er: Lavt 
sygefravær, lav medarbejderomsætning, og mange uopfordrede ansøgninger. Det der måske ikke 
lige kan måles er: Arbejdsglæde, stort engagement, lyst til at tage ansvar, nysgerrighed og krav til 
ledelsen om hele tiden at være på forkant med udviklingen.


Det mest synlige resultat er, at vi de seneste 5 år har været placeret blandt de 10 bedste 
arbejdspladser i Danmark i Berlingske Nyhedsmagasins årlige undersøgelse, kulminerende med 
kåringen som Danmarks Bedste Arbejdsplads i 2005. I samme periode har vi været placeret blandt 
de 100 bedste arbejdspladser i Europa i Finansiel Times tilsvarende undersøgelse, og her blev vi i 
2006 kåret som en af Europas 10 bedste arbejdspladser.


De 6 bud:


1) Du skal behandle kunderne, som du selv ønsker at blive behandlet
2) Ethvert kundeforhold skal være en forretning, både for kunden og for sparekassen
3) Skaf aldrig sparekassen en kunde ved at tale nedsættende om vore konkurrenter
4) Vær ærlig overfor dig selv, overfor dine kollegaer og overfor kunderne
5) Du skal behandle dine kollegaer, som du selv ønsker at blive behandlet
6) Du er sparekassen, også når du ikke er på arbejde
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Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation 
 
Høj kvalitet i den offentlige service skabes i mødet mellem brugerne og dygtige og en-
gagerede medarbejdere. Gode arbejdspladser for medarbejderne og god service til bor-
gerne er to sider af samme sag. Derfor er det afgørende, at de offentlige arbejdspladser 
er velfungerende og attraktive. 
 
På en god offentlig arbejdsplads er den enkelte medarbejder engageret, viser ansvarlig-
hed og bliver anerkendt for sin faglige og personlige indsats. De psykiske og fysiske 
arbejdsvilkår er i orden, så de ansatte trives og ikke får forringet deres helbred.  
 
På en god arbejdsplads bliver medarbejdernes viden brugt til hele tiden at udvikle kvali-
teten. Medarbejderne skal have gode muligheder for løbende at dygtiggøre sig. Og de 
skal have muligheder og frihed til at anvende og udvikle deres kompetencer. Det bliver 
stadig vigtigere på moderne arbejdspladser, hvor større forventninger, nye arbejdsfor-
mer, ny teknologi og nye opgaver kræver nye kompetencer.  
 
En god arbejdsplads kan ikke skabes ved lovgivning. Den skabes først og fremmest af 
en god ledelse, et positivt samarbejdsklima og en kultur, hvor faglighed og etiske vær-
dier udmøntes i god service for borgerne hver dag.  
 
Der er mange eksempler på, at god eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en of-
fentlig arbejdsplads fungerer og yder god service eller ej. Det er vigtigt med en profes-
sionel ledelse, der løfter sit ledelsesansvar, sætter mål for arbejdet og følger op for at 
sikre gode arbejdsforhold for medarbejderne og høj kvalitet for borgerne. En kompe-
tent ledelse er også afgørende for at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.  
 
Inden for flere af de offentlige serviceområder kan det i de kommende årtier blive 
svært at få dækket behovet for nye dygtige medarbejdere til at afløse de mange, der går 
på pension. Det vil være nødvendigt med en ekstra indsats for at sikre kvalificeret ar-
bejdskraft inden for nogle områder af den borgernære service. 
 
Gode arbejdspladser, der leverer kvalitet 
 
Det er regeringens mål at fremme kvaliteten i den offentlige sektor ved: 
 
!" Attraktive arbejdspladser med engagerede og ansvarlige medarbejdere og gode 


arbejdsvilkår 
!" Aktiv inddragelse af medarbejdernes faglige viden   
!" Løbende udvikling af medarbejdernes faglige og personlige kompetencer 
!" Professionelle ledere, der løfter ledelsesansvaret 
!" Målrettet indsats for at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere. 
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Medarbejdere i den offentlige sektor er generelt glade for deres arbejde… 
Danmark er et af de lande, hvor medarbejderne har størst frihed til at tilrettelægge de-
res arbejdsopgaver. Det er muligt, fordi medarbejderne selv tager et ansvar og generelt 
er veluddannede.   
 
8 ud af 10 medarbejdere i den offentlige sektor er tilfredse med deres job, og lige så 
mange synes, at deres arbejdsopgaver er spændende. 94 pct. er villige til at yde en eks-
tra indsats, hvis det er nødvendigt.  
 
Så flotte vurderinger opnås kun, fordi de offentlige arbejdspladser generelt set er vel-
fungerende og har dygtige ledere.  
 
… men arbejdsmiljøet er ikke altid godt nok og anerkendelsen af medarbejder-
nes indsats kan blive bedre  
Selv om medarbejdernes samlede tilfredshed med job og opgaver generelt er høj, er 
under halvdelen af de ansatte i kommuner og regioner tilfredse med det psykiske ar-
bejdsmiljø, herunder omgangstonen og stressniveauet. Og en tredjedel af medarbejder-
ne på sundheds-, børne- og ældreområdet mener ikke, at det fysiske arbejdsmiljø er 
godt. 
 
8 ud af 10 finder, at de har indflydelse på deres eget arbejde, og 9 ud af 10 mener, at de 
gør en væsentlig forskel for brugerne i kraft af deres arbejde. Men mange medarbejdere 
efterlyser en mere positiv anerkendelse af deres indsats. 
 
Kompetenceudvikling, udnyttelse af kompetencer og rekruttering kan blive 
bedre… 
Dygtiggørelsen kan ske på mange måder: Læring på jobbet, sparring, kurser og uddan-
nelsesforløb mv. Undersøgelser viser, at den kompetenceudvikling, der er tæt knyttet til 
jobbet, er den, der giver mest udbytte for medarbejderne. 
 
Der er tradition for en løbende kompetenceudvikling i den offentlige sektor. Alligevel 
har kun lidt over halvdelen af medarbejderne i kommuner og regioner haft en medar-
bejderudviklingssamtale inden for de seneste to år, og der er mange medarbejdere, som 
ikke regelmæssigt deltager i aktiviteter, der udvikler deres kompetencer.  
 
På nogle områder anvendes medarbejdernes kompetencer ikke godt nok. Det gælder 
bl.a. på sygehusene, hvor medarbejderne selv mener, at der er potentiale for en mere 
hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassi-
stenter. 
 
Den offentlige sektor står over for en rekrutteringsudfordring, når næsten 200.000 
medarbejdere forlader arbejdsmarkedet over de næste ti år og skal erstattes af nye med-
arbejdere. Det kræver en særlig indsats for bl.a. at øge antallet af færdiguddannede in-
den for sundhedssektoren. 
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… og ledelsen har brug for et løft  
Ledere af offentlige institutioner står i dag med mange udfordringer – og udfordrin-
gerne vil næppe blive mindre i de kommende år. I forbindelse med kommunalrefor-
men bliver der i mange kommuner etableret nye organisations- og styreformer, som 
påvirker den daglige ledelsesopgave og de relationer, som lederne indgår i. Der er sam-
tidigt en stigende opmærksomhed på, at institutionslederne får både et tilstrækkeligt 
ledelsesrum og de nødvendige værktøjer til at løfte deres ledelsesansvar.  
 
Der er bred enighed om, at ledelse er en disciplin, der går på tværs af fag og sektorer. 
Næsten alle institutionsledere deltager i dag i en eller anden form for efteruddannelse, 
bl.a. for bedre at kunne håndtere disse udfordringer. Men efteruddannelsestilbuddene 
er ikke godt nok tilpasset de faktiske kompetencebehov hos en institutionsleder. 
 
Initiativer i tidligere debatoplæg 
Regeringen har i de fire første debatoplæg til kvalitetsreformen også berørt emner, som 
vedrører vilkår for medarbejdere og ledelse i den offentlige sektor.  
 
I regeringens debatoplæg om ”Klare mål og ansvar for resultater” (februar 2007) blev 
det bl.a. foreslået, at øget anvendelse af mål- og resultatstyring – i stedet for snærende 
detailregler – skal give medarbejderne mere rum til at anvende deres kompetencer og 
engagere sig i deres arbejde. Ledere og medarbejdere i de enkelte institutioner skal have 
større frihed til at vælge, hvordan de vil nå målene og til at tilrettelægge arbejdet efter 
de lokale forhold.  
  
Kvaliteten i den offentlige service afhænger i høj grad af ledelsen og servicekulturen på 
den enkelte arbejdsplads, herunder de værdier som præger mødet mellem medarbejdere 
og brugere. Derfor har regeringen sammen med KL og Danske Regioner igangsat et 
arbejde med udvikling af en kodeks med principper for, hvad god offentlig service er. 
Principperne skal kunne danne afsæt for, at ledelse og medarbejdere i de enkelte insti-
tutioner drøfter, hvordan man kan arbejde med værdigrundlaget for god service i det 
enkelte dagtilbud, plejehjem, sygehusafdeling mv. Kodeksen kan derudover være med 
til at synliggøre det mangesidede ansvar, som den enkelte medarbejder har for at yde 
kvalitet i mødet med brugerne. 
 
Regeringens debatoplæg til temamødet den 19. april 2007 
Regeringen, KL, Danske Regioner, LO, FTF og AC har indledt trepartsdrøftelser ved-
rørende overordnede principper og anbefalinger på en række emneområder, der vedrø-
rer nogle af de samme problemstillinger som dette debatoplæg. 
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Trepartsdrøftelser 
 
Regeringen, KL, Danske Regioner, LO, FTF og AC har i april 2007 aftalt at indlede drøftel-
ser med henblik på at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer, attraktive arbejdsplad-
ser, og rekruttering af medarbejdere til den offentlige sektor både på kort og lang sigt. Drøf-
telserne vil sigte mod vedtagelse af et fælles, forpligtende slutdokument. 


 
 
På denne baggrund har regeringen valgt, at debatoplægget til mødet den 19. april 2007 
om ”Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation” – i modsætning til tidligere debatoplæg 
– ikke indeholder konkrete initiativer, men gennemgår udfordringerne på fire centrale 
indsatsområder, hvor regeringen finder, der er behov for en styrket indsats.   
 
Regeringen ser fire centrale indsatsområder: 


 
1. Attraktive arbejdspladser med motiverede medarbejdere og gode arbejdsvilkår 
 
2. Inddragelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer 
 
3. Udvikling af mere professionelle ledere med rum til at lede 
 
4. Rekruttering og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere til den borgernære 


service 
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1. Attraktive arbejdspladser med motiverede medarbejdere og gode ar-
bejdsvilkår 
 
Den offentlige sektor skal være kendetegnet ved gode arbejdspladser, hvor de ansatte 
har mulighed for at yde service af høj kvalitet. Der skal derfor være fokus på medar-
bejdernes trivsel, tilfredshed og motivation. 
 
Trivsel og arbejdsmiljø 
En undersøgelse fra 2006 blandt medarbejdere i kommuner og amter viste, at under 
halvdelen af de ansatte var tilfredse med det psykiske arbejdsmiljø – fx omgangstonen 
og stressniveauet på deres arbejdsplads.  
 
Det fysiske arbejdsmiljø er løbende forbedret, men der er stadig arbejdspladser i den 
offentlige sektor, hvor det fysiske arbejdsmiljø er belastende. En tredjedel af medarbej-
derne på sundheds-, børne- og ældreområdet mener, at det fysiske arbejdsmiljø ikke er 
godt på deres arbejdsplads.  
 
Især på visse områder er der i dag et betydeligt sygefravær på de offentlige arbejdsplad-
ser. På børne- og ældreområdet har de ansatte i gennemsnit 14-15 sygedage om året. I 
sundhedssektoren er det 11 dage om året. Der er imidlertid stor forskel fra kommune 
til kommune, fra sygehus til sygehus og fra institution til institution. Mange steder har 
man gjort en særlig indsats for at få sygefraværet ned. Undersøgelser viser, at hen ved 
en tredjedel af sygefraværet kan tilskrives forhold på arbejdspladsen. 
 
Nogle medarbejdere i fx hjemmeplejen, på døgninstitutioner for voksne eller på ar-
bejdsformidlingen udsættes oven i købet jævnligt for fysiske og psykiske overgreb fra 
de borgere, de har kontakt med.  
 
Utilfredsstillende psykisk og fysisk arbejdsmiljø er til skade for medarbejdernes daglig-
dag og helbred, og det forringer deres indsats for borgerne. Undersøgelser viser bl.a., at 
ansatte i den kommunale sektor, som er meget utilfredse med arbejdsmiljøet, gennem-
snitligt har 25 sygedage om året, mens ansatte med høj tilfredshed i gennemsnit har 6 
sygedage. 
 
Der er i de seneste år taget en række initiativer til at styrke arbejdsmiljøet. I forbindelse 
med velfærdsforhandlingerne i 2006 indgik regeringen en aftale med Socialdemokra-
terne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om at etablere en forebyggelsesfond 
med en kapital på 3 mia. kr. Fonden kan udbetale op til 350 mio. kr. årligt til initiativer, 
der bl.a. forebygger og forhindrer fysisk og psykisk nedslidning.  







 


 
6


6


 
Der er indgået aftale om udbetaling af 200 mio. kr. fra fonden i 2007, herunder 70 mio. 
kr. til projekter inden for hjemmepleje og døgninstitutioner for voksne. Der skal i 2008 
og herefter udbetales 350 mio. kr. årligt fra fonden. Regeringen vil også her søge at 
prioritere projekter på de borgernære serviceområder. 
 
Regeringen støtter herudover en række initiativer, der skal forebygge trusler og psykisk 
og fysisk vold inden for hjemmeplejen og i kommunale og regionale institutioner. 
 
Endelig er der i forbindelse med finansloven for 2007 afsat en pulje på 100 mio. kr. i 
2007 og 100 mio. kr. i 2008. Puljen skal anvendes til projekter, som kan give en bedre 
ældrepleje med fokus på de ældres og medarbejdernes ønsker.  
 
Anerkendelse af medarbejdernes resultater 
En nylig undersøgelse blandt ansatte i den kommunale sektor viser, at 85 pct. af med-
arbejderne på børne-, ældre- og sundhedsområdet mener, at anerkendelse er motive-
rende i forhold til at gøre en ekstra indsats.  
 
Der har i den kommunale og statslige sektor i næsten 10 år været mulighed for at an-
vende resultatløn. I dag har stort set alle ansatte i den kommunale sektor mulighed for 
en sådan fleksibel løn, der belønner en ekstra indsats og gode resultater. Resultatlønnen 
kan gives som et engangsvederlag, som supplement til basislønnen og til funktions- og 
kvalifikationstillæg. Men kun 14 pct. af medarbejderne inden for ældre-, børne- og 
sundhedsområdet får i dag resultatløn.  
 
Resultatløn kan både ydes som et ekstra løntillæg til den enkelte medarbejder eller til en 
personalegruppe/et team. Teambaseret resultatløn kan fx være naturligt inden for de 
borgernære serviceområder, hvor servicen i høj grad afhænger af en fælles indsats på 
den enkelte arbejdsplads eller afdeling. OECD konkluderer i en undersøgelse fra 2005, 
at teambaseret resultatløn kan have mere positive effekter end individuel resultatløn, 
bl.a. på samarbejdet mellem medarbejderne.  
  
Næsten 9 ud af 10 ansatte i den offentlige sektor mener, at bl.a. positiv feedback og 
spændende arbejdsopgaver kan motivere dem til at gøre en ekstra indsats. Men langt 
færre medarbejdere oplever, at deres nærmeste leder anerkender dem på den måde. 
 
I dele af den private sektor anvendes en række forskellige anerkendelsesformer mere 
aktivt som et ledelsesinstrument end i den offentlige sektor. Det er også i den offentli-
ge sektor en central ledelsesmæssig opgave at fremme medarbejdernes motivation til at 
yde en ekstra indsats via forskellige former for anerkendelse. 
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Ledelsesmæssig fokus på resultater og gode arbejdsvilkår  
Det er en central ledelsesopgave at sikre en arbejdsplads med god trivsel og et godt 
arbejdsmiljø. Det er derfor naturligt, at ledere, som er særligt gode til at løse denne op-
gave, får en højere aflønning. Trivsel og et godt arbejdsmiljø på den enkelte arbejds-
plads bør indgå som elementer i opgørelsen af den enkelte leders resultater, så ledere, 
der udvikler attraktive arbejdspladser, belønnes.  
 
På Vejle Sygehus har man fx brugt resultatløn for sygehusledelsen for at sætte fokus på 
opfyldelsen af kvalitetsmål. Resultatlønnen er blevet udmøntet på baggrund af syv pa-
rametre, som bl.a. vedrører mål for tilfredshed, kvalitet og produktivitet.  
 
I 2006 modtog ca. 17 pct. af lederne i den kommunale sektor en eller anden form for 
resultatløn. En undersøgelse viser, at de ledere, der arbejder inden for ældre-, børne- og 
sundhedsområdet, og som har mulighed for resultatløn, er mere motiverede og tilfred-
se med deres arbejde sammenlignet med de ledere, der ikke har mulighed for resultat-
løn.  
 
Regeringen ønsker derfor bl.a. en styrket indsats vedrørende: 
 


!" Styrket fokus hos ledere og medarbejdere på forbedring af det psykiske 
og fysiske arbejdsmiljø i den offentlige sektor, herunder lavere sygefravær 


  
!" Bedre anerkendelse af medarbejderne for en god indsats og et godt resul-


tat  
 
!" Aflønning af offentlige ledere efter deres resultater og gode arbejdsvilkår 


for medarbejderne 
 
!" Regelmæssig evaluering af ledere 
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2. Inddragelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer 
 
Medarbejderne har med udgangspunkt i deres faglige kompetencer ansvaret for at yde 
den bedst mulige kvalitet inden for de politisk fastsatte rammer og yde servicen på en 
måde, der respekterer den enkelte borger. Det kræver høj faglig kunnen, ansvarlighed 
og vilje til nytænkning. 
 
Ny teknologi, ny viden og nye måder at løse arbejdsopgaverne på skaber behov for, at 
den enkelte medarbejder får opdateret og suppleret sine færdigheder. Det kan ske som 
en naturlig del af jobbet, hvor medarbejderne løbende fører sig ajour med ny viden på 
deres fagområde. Og det kan ske ved læring på jobbet, sparring, kurser og uddannel-
sesforløb mv. 
 
Deltagelse i kompetenceudvikling 
I den offentlige sektor er der en stærk tradition for kompetenceudvikling. Både på det 
regionale og kommunale område og på det statslige område er kompetenceudvikling en 
del af overenskomstaftalerne, hvor arbejdsmarkedets parter tager et fælles ansvar for de 
ansattes og arbejdspladsernes udvikling. Og det hører med til jobbet, at den enkelte 
medarbejder løbende opdaterer sin faglige viden.  
 
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om behovet for at styrke voksen- og 
efteruddannelsesindsatsen for at sikre en livslang opkvalificering og uddannelse af alle 
grupper på arbejdsmarkedet. Det er ikke mindst til fordel for de kortest uddannede.  
 
Partierne bag velfærdsaftalen afsatte således en pulje på 1 mia. kr. til mere erhvervsret-
tet voksen- og efteruddannelse for ufaglærte og faglærte. De erhvervsrettede voksen- 
og efteruddannelser videreudvikler voksnes forudsætninger for at opnå eller bevare 
beskæftigelse og skaber grundlag for videre uddannelse.  
 
Sektorspecifikke behov for kompetenceudvikling 
På børneområdet har regeringen med indførelsen af de pædagogiske læreplaner og re-
formen af pædagoguddannelsen styrket fokus på fagligheden og forbedret mulighe-
derne for specialisering under uddannelsen, fx i forhold til børn og unge, mennesker 
med nedsat funktionsevne eller mennesker med sociale problemer.  
 
Men der kan også være behov for, at erfarne pædagoger, som arbejder med børn og 
unge, specialiserer sig yderligere, fx inden for arbejdet med udsatte børn, sprog eller 
evaluering og dokumentation.  
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Personalet på det sociale område arbejder i dag med en række persongrupper, der har helt 
særlige behov for hjælp og omsorg. Nogle borgere har fysiske og psykiske funktions-
nedsættelser, der betyder, at de har svært ved at udtrykke deres behov, og nogle borge-
re har sociale problemer eller misbrug, som medfører, at de kan reagere pludseligt og 
uventet i visse situationer. Det gælder fx sindslidende, demente, misbrugere, udvik-
lingshæmmede og nogle udsatte unge.  
 
De medarbejdere, der til dagligt arbejder med disse grupper, er stillet over for særlige 
kompetencekrav af både faglig og personlig karakter. Regeringen har nedsat en tværgå-
ende arbejdsgruppe med deltagelse af Forbundet for Offentligt ansatte, KL, Danske 
Regioner, De Samvirkende Invalideorganisationer og Socialpædagogernes Landsfor-
bund, der skal komme med forslag til, hvordan arbejdet med etik, værdier og kompe-
tenceudvikling kan styrkes i botilbud til svage og udsatte voksne. 
 
En undersøgelse på sundhedsområdet peger på, at to ud af tre læger finder, at der på nogle 
områder er en uhensigtsmæssig arbejdsdeling mellem faggrupperne på deres afdeling. 
Og i en nylig undersøgelse tilkendegiver hver tredje social- og sundhedsassistent, at de 
kan udføre opgaver, som de ikke varetager i dag, hvis de enten får lov eller modtager 
oplæring.  
 
Regeringen ønsker derfor bl.a. en styrket indsats vedrørende: 
 


!" Styrkelse af medarbejdernes kompetenceudvikling 
 


!" Målrettet identifikation af behov for nye efteruddannelsestilbud  
 


!" Bedre anvendelse af medarbejdernes kompetencer 
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3. Udvikling af mere professionelle ledere med rum til at lede 
 
Gode ledere, der løfter ledelsesansvaret professionelt og kompetent, er en afgørende 
forudsætning for en velfungerende offentlig sektor, der kan tilbyde sine medarbejdere 
gode arbejdspladser. Der findes mange motiverede og dygtige ledere på landets insti-
tutioner. Og institutionslederne skal have muligheder for at efteruddanne sig, så de 
kan møde de mangeartede udfordringer, de står over for hver dag. 
 
Ledelsesrum og ledelseskompetencer 
Ledere af offentlige institutioner står i dag over for udfordringer, som stiller store krav 
til deres evne til at løfte den faglige, den personalemæssige og den strategiske ledelses-
opgave. Disse udfordringer vil ikke blive mindre i de kommende år. Derfor skal det 
sikres, at institutionslederne har mulighed for at tilegne sig de nødvendige almene le-
delseskompetencer. Ligesom det må overvejes om almene ledelseskompetencer skal 
veje tungere, end de gør i dag, når lederstillinger besættes i daginstitutioner, på pleje-
hjem og på sygehusafdelinger mv. 
 
Kommunalreformen har skabt økonomisk og fagligt mere bæredygtige kommuner, og 
mange kommuner har foretaget omlægninger og forsøg med nye styre- og organisati-
onsformer. Kommunalpolitikerne kan nu fokusere mere på de strategiske visioner og 
mål frem for detailstyring af institutioner. Medarbejdere og ledere i de enkelte instituti-
oner er tættest på brugerne, og de skal sikres frihed og tilskyndelse til at udvikle ser-
vicen. Der er samtidig en stigende opmærksomhed på, at institutionslederne får, ikke 
bare de nødvendige værktøjer til at løfte deres ledelsesansvar, men også et tilstrækkeligt 
stort ledelsesrum. Det gælder i forhold til den kommunale eller regionale myndighed, i 
forhold til overenskomster mv. samt i forhold til brugerbestyrelser, bruger-
/pårørenderåd mv.  
 
Regeringens debatoplæg om ’Klare mål og ansvar for resultater’ (februar 2007) lagde op til 
en øget mål- og resultatstyring af institutionerne. Lederne skal sætte fokus på den fagli-
ge kvalitet i institutionernes indsats. De skal vise retning, formulere mål og følge op på, 
om institutionen når resultaterne. Det stiller krav til ledernes evne til at motivere, enga-
gere og udvikle medarbejderne – og til at lederne selv går foran som rollemodeller.  
 
KL, Danske Regioner og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte har 
igangsat et fælles arbejde med at udvikle en kodeks for god ledelse i kommuner og re-
gioner. Formålet er at udvikle et redskab, der kan hjælpe ledere på skoler, sygehuse, 
daginstitutioner etc. Kodeksen skal foreligge medio 2008. 
 
Arbejdet er inspireret af den kodeks for god offentlig topledelse, som blev lanceret i 
2005. Kodeksen udgør en fælles referenceramme for, hvad der kendetegner god tople-
delse i stat, region og kommune. Erfaringer viser, at toplederne ikke alene anvender 
kodeksen til at reflektere over egen ledelsesadfærd, men også som inspiration til at 
drøfte god ledelse med de øvrige ledere i de offentlige organisationer. 
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Det er sigtet, at arbejdet med kodeks for god ledelse i kommuner og regioner bl.a. skal 
munde ud i anbefalinger om god ledelse og identifikation af de væsentligste kompeten-
cer, som en leder skal besidde. Kodeksen kan bl.a. bruges til en målretning af rekrutte-
ringen af nye institutionsledere. 
 
Lederuddannelse 
Undersøgelser viser, at offentlige ledere generelt er fagligt velfunderede. Men de har 
tilsyneladende et betydeligt udviklingspotentiale hvad angår personaleledelse. 3 ud af 4 
medarbejdere i kommuner og regioner mener, at deres leder er fagligt kompetent, mens 
kun knap 60 pct. mener, at deres leder er en god personaleleder. 
 
Næsten alle institutionsledere er i gang med aktiviteter, som skal opkvalificere deres 
ledelseskompetence. Det sker via netværk, coaching, evalueringer og uddannelsesaktivi-
teter. 9 ud af 10 institutionsledere har deltaget i et lederkursus inden for de seneste 2 år. 
Men der sker ikke en systematisk uddannelse af institutionsledere og afdelingsledelser 
på sygehuse. Undersøgelser viser, at institutionsledere især ser behov for at udvikle 
deres ledelse i forhold til håndtering af forandringer, til motivation og engagement af 
medarbejderne og til udvikling af medarbejdernes kompetencer. 
 
Mange institutionsledere foretrækker deltagelse i kurser som en vej til opkvalificering. 
Men markedet for lederuddannelser kan være uigennemskueligt for den enkelte med 
hensyn til kvalitet og indhold. Lederne har ingen sikkerhed for, at kurserne har en god 
kvalitet, at der er sammenhæng og progression i forløbene, og at de tager fat på de em-
ner, som er afgørende for at udvikle sig som leder. 
  
Der er bred enighed om, at ledelse er en disciplin, der går på tværs af fag og sektorer. 
Der er mange fællestræk i ledelsesopgaven, uanset hvilken sektor man er leder i, og 
erfaringerne viser, at lederne lærer meget, når de møder ledere fra andre sektorer. Le-
derudvikling sker bedst gennem en kombination af forløb på tværs af sektorer, og for-
løb som målrettes den enkelte leders særlige vilkår og behov, når det gælder ledelseser-
faring, fagligt ståsted og organisatorisk tilhørsforhold.  
 
Regeringen ønsker derfor bl.a. en styrket indsats vedrørende: 
 


!" Klart rum for ledelse 
 
!" Skærpede krav om lederuddannelse: Uddannelse af institutionsledere 


 
!" Mere sammenhængende, gennemsigtige og fleksible lederuddannelses-


tilbud af god kvalitet 
 
!" Rekruttering af nye ledere 
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4. Rekruttering og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere til den 
borgernære service 
 
Der er i de seneste år taget betydelige initiativer til at øge arbejdsstyrken og dermed 
mulighederne for at rekruttere et tilstrækkeligt antal medarbejdere til den borgernære 
service. 
 
Med vedtagelsen af velfærdsaftalen i foråret 2006 om bl.a. efterløns- og folkepensions-
alderen er det sikret, at den samlede private og offentlige beskæftigelse ikke vil falde i 
de næste årtier, sådan som der ellers var udsigt til. Samtidig blev der aftalt en udvidelse 
af jobkortordningen for udlændinge, der har et jobtilbud i Danmark, og en ”green-
card-ordning”, der giver særligt velkvalificerede udlændinge mulighed for at få visum til 
jobsøgning. 
 
Det stigende antal ældre betyder, at aktiviteten på især ældre- og sundhedsområdet i 
de kommende år vil være stigende. Som supplement til velfærdsaftalen og de seneste 
års øgede integrationsindsats ønsker regeringen derfor en styrket rekruttering af ar-
bejdskraft til de serviceområder, hvor der forventes at være særlige problemer.  
 
Skabelsen af mere attraktive arbejdspladser, styrket kompetenceudvikling og bedre 
ledelse - jf. indsatsområderne ovenfor - vil i sig selv kunne bidrage til, at flere medar-
bejdere forbliver i den offentlige sektor.  
 
Lavere sygefravær og bedre tilrettelæggelse af arbejdet kan også give flere hænder til at 
løse de borgernære serviceopgaver. Fx kan der arbejdes for en optimal anvendelse af 
medarbejdernes kompetencer. Og der kan tages større hensyn til både arbejdspladsen 
og den enkelte medarbejders behov for fleksibilitet.  
 
Behov for flere medarbejdere i sundhedssektoren  
Der er i dag mangel på sundhedspersonale. Det gælder i særdeleshed speciallæger og 
sygeplejersker.  
 
Optaget af lægestuderende er forøget fra ca. 240 i 1990 til ca. 1.200 i 2005. Antallet af 
færdiguddannede læger forventes at vokse fra ca. 800 i 2005 til 900 i 2009. Samtidig er 
ordningen for godkendelse af udenlandske lægers uddannelse blevet hurtigere og mere 
fleksibel. 
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Uddannelsen af flere speciallæger hæmmes af, at den reelle uddannelsesvarighed for en 
speciallæge er meget længere end den normerede uddannelsesvarighed. Således tager 
det i dag typisk en læge 12 år at uddanne sig til speciallæge, selv om den normerede 
uddannelsestid er 6-7½ år afhængigt af specialet. Det er en væsentlig overskridelse – 
også selv om der tages højde for barselsorlov, ph.d.-afhandling mv. 
 
Regeringen gennemførte i 2004 en ny speciallægeuddannelse, der bl.a. reducerer den 
formelle uddannelsesvarighed for en række specialer og samler selve hoveduddannel-
sen i én blok, så der ikke opstår forsinkelser mellem de enkelte dele. Men der er fortsat 
et potentiale for at forkorte uddannelsestiden, samtidig med at kvaliteten af uddannel-
sen fastholdes. 
 
Antallet af sygeplejersker kunne øges betydeligt, hvis frafaldet fra uddannelsen kunne 
blive bragt ned. Mere end hver tredje, der starter på sygeplejerskeuddannelsen, fuldfø-
rer ikke studiet. Frafaldet skyldes bl.a., at mange af de praktisk orienterede studerende 
oplever for store teoretiske krav på uddannelsen. Et udvalg under Undervisningsmini-
steriet kom i december 2006 med 13 initiativer, der sigter mod at nedbringe frafaldet 
på sygeplejerskeuddannelsen. Anbefalingerne omhandler bl.a. større fokus på den 
praktiske del, herunder placering af praktikophold meget tidligt i uddannelsesforløbet. 
Regeringen arbejder aktuelt på at gennemføre disse initiativer.  
 
En anden måde at dække behovet for sygeplejersker på er ved at tilpasse dimensione-
ringen på sygeplejerskeuddannelserne. I 2006 havde 9 ud af 21 uddannelsesinstitutioner 
flere ansøgere med sygeplejerskeuddannelsen som 1. prioritet, end institutionen havde 
mulighed for at optage.  
 
Behov for flere medarbejdere i ældreplejen mv. 
Der er i de senere år taget en række initiativer til, at flere kan fuldføre social- og sund-
hedsuddannelsen.  


Som led i udmøntningen af velfærdsaftalen vil der ske en fornyelse af de erhvervsrette-
de uddannelser. Det samlede system af erhvervsrettede ungdomsuddannelser bliver 
forenklet. Uddannelserne vil endvidere blive gjort mere fleksible og rummelige, så de 
både imødekommer behovene hos elever, der ønsker at vælge højere niveauer i under-
visningen og elever, der har svagere forudsætninger. Social- og sundhedsskolerne skal 
fremover udarbejde handlingsplaner, der skal indeholde konkrete mål og strategier for 
at øge gennemførelsen. Desuden skal skolerne forbedre frafaldsregistreringen med 
henblik på en tidlig indsats over for frafaldstruede elever. 
 
Det er en yderligere udfordring, at meget få mænd tager en social- og sundhedsuddan-
nelse. I dag er 96 pct. af de nyuddannede social- og sundhedshjælpere og social- og 
sundhedsassistenter kvinder. Der må således formodes at være et uudnyttet potentiale 
for at få især flere mænd ind på uddannelsen. 
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Samme problemstilling gør sig gældende på andre dele af omsorgs- og plejeområ-
det. Erfaringer fra AF viser, at kvinder og mænd bliver registreret forskelligt og bliver 
tilbudt forskellige typer af jobs. Også selv om de har samme uddannelsesmæssige bag-
grund. Og andre erfaringer fra AF har vist, at det med en målrettet indsats er muligt at 
flytte kvinder og mænd til hinandens traditionelle stillinger og fagområder. 
 
Faglig udvikling på dagtilbudsområdet  
I dag har mere end 75 pct. af det faste personale over 25 år i vuggestuer, børnehaver og 
aldersintegrerede institutioner en pædagogisk uddannelse. Blandt pædagogmedhjælper-
ne i SFO har næsten 60 pct. gennemført kurser og uddannelser inden for det pædago-
giske område.  
 
På børneområdet forventes der ikke i de kommende år at opstå en generel mangel på 
arbejdskraft. Det skal bl.a. ses i lyset af, at der uddannes tilstrækkeligt mange pædago-
ger til at dække behovet i forhold til den forventede udvikling i børnetallet. Indsatsen 
på det pædagogiske område skal i stedet koncentreres om at sikre fortsat udvikling af 
uddannelserne, herunder opfølgning på den nye pædagoguddannelse, og de faglige ud-
viklingsmuligheder for den del af personalet, der har valgt jobbet permanent, men som 
ikke har en pædagogisk uddannelse.  
 
Fastholdelse af ældre medarbejdere 
Rekrutteringsproblemet for den offentlige sektor kan reduceres ved at fastholde flere 
medarbejdere i jobbet et par år ekstra. I dag regner næsten halvdelen af de ansatte mel-
lem 50 og 60 år i kommuner og regioner med at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, 
når de fylder 60. 
 
Beskæftigelsesministeriet har netop gennemført en informations- og holdningskam-
pagne ”Et par år ekstra gør en forskel”. Kampagnen satte fokus på fordelene ved, at 
flere ældre medarbejdere bliver et par år længere på arbejdsmarkedet – for den enkelte 
senior, for virksomhederne og for samfundet som helhed. Kampagnen lagde bl.a. op til 
individuelle senioraftaler mellem en arbejdsgiver og en ældre medarbejder om særlige 
arbejdsvilkår som fx en ekstra ugentlig fridag eller andre jobfunktioner.  
 
Desuden har beskæftigelsesministeren nedsat en Seniortænketank, der skal fremme den 
seniorpolitiske debat og se på regler, lovgivning og praksis på seniorområdet. Og kom-
me med forslag til forbedringer.  
 
Endelig er der på det statslige område gode erfaringer med de karriereafklaringsforløb 
for medarbejdere over 50 år, der blev aftalt i forlængelse af overenskomsten i 2005. En 
evaluering viser, at medarbejderne er meget tilfredse med karriereafklaringen og har 
fået større forståelse for deres jobinteresser og mulige udviklingsområder.   
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Regeringen ønsker derfor bl.a. en styrket indsats vedrørende: 
 


!" Rekruttering af medarbejdere til den offentlige sektor på kort og lang sigt 
 
!" Fokus på serviceområder med særlige rekrutterings- og fastholdelsespro-


blemer 
 


!" Nedbrydning af kønsmæssige barrierer   
 
!" Bedre integration af medarbejdere med indvandrerbaggrund 


 
!" Seniorpolitik 


 








Bedre uddannelse til ledere og medarbejdere


I de kommende år bliver det en stor udfordring for kommunerne at fast-
holde og rekruttere den kvalificerede arbejdskraft. Kommunerne ønsker at 
være attraktive arbejdspladser, der kan konkurrere med det private er-
hvervsliv i kampen om arbejdskraften. 


Attraktive arbejdspladser forudsætter, at ledere og medarbejderne har mu-
lighed for at gøre en forskel. De skal have mulighed for at være innovative 
og for at tilpasse opgaverne til de konkrete forhold. Det er derfor afgøren-
de, at staten er tilbageholdende med detailregulering, der flytter medarbej-
dernes fokus til drift frem for udviklingsopgaver.   


Manglen på arbejdskraft betyder også, at den enkelte medarbejders produk-
tivitet skal være større end i dag - uden at det medfører  at medarbejderne 
generelt skal ”løbe hurtigere”. Der skal bogstavelig talt kunne løses flere 
opgaver med færre, men gennemsnitligt mere kvalificerede medarbejdere 
end i dag.  


Opgave- og strukturreformen har også bidraget til at stille nye krav til med-
arbejdernes kompetencer. Nye opgaver har krævet nye kompetencer – f.eks. 
i forhold til sundhedsområdet. Endvidere kræver vedvarende effektivise-
ringskrav til kommunerne højt kompetente ledere, der kan sikre, at såvel 
økonomi som kvalitet kommer i højsædet i opgaveløsningen.


Et højt kompetenceniveau hos medarbejdere og ledere er forudsætningen 
for kvalitet i den offentlige service. Og bedre uddannelse til såvel ledere og 
medarbejdere er nødvendigt, hvis kommunerne skal kunne løfte de kom-
mende års udfordringer.


Den 10. april 2007
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Ledelse som fag
Den aktuelle situation for mange kommunale ledere er, at opgave- og struk-
turreformen lige nu er på sit højeste. Der skal opbygges en hverdag med 
nye medarbejdere og ske en tilpasning af produktionen til den nye kommu-
nes krav til kvalitet og effektivitet. Her er god ledelse en forudsætning for 
succes. Det er også god ledelse, der kan modvirke, at enkeltinstitutioner 
svigter deres ansvar og opgaver.


Ledelse er et fag, der kan og skal læres. Det er ikke noget, man bare kan 
springe ind fra gaden og udøve succesfuldt. Faglig indsigt gør det heller ikke 
alene – god ledelse forudsætter specifikke ledelsesfaglige kompetencer. Ve-
jen til god ledelse går gennem lederuddannelse, lederudvikling og en kon-
stant årvågenhed og debat om egen rolle og vilkår. 


At se ledelse som et selvstændigt fag indebærer at forstå ledelse som én og 
samme opgave på tværs af sektorområderne. Lederne af de kommunale 
institutioner bliver i store træk stillet over for de samme ledelsesmæssige 
udfordringer og dilemmaer uanset om der er tale om skolen, ældrecenteret 
eller materielgården.


KL: Lederuddannelse på diplomniveau
KL foreslår, at fremtidens lederkvalificering i kommunerne sigter på at alle 
kommunale institutionsledere opnår formelle kvalifikationer på diplomni-
veau. Uddannelsen tænkes forankret i et samarbejde mellem KL, Finansmi-
nisteriet og Danske Regioner, som initierer, standardiserer og godkender en 
kravsspecifikation for en diplomuddannelse i offentlig ledelse. Konsulent-
firmaer, offentlige uddannelsesinstitutioner, organisationer mv. kan god-
kendes til at udbyde uddannelsen. 


Udbudsret til diplomuddannelsen har alle, som kan leve op til kravspecifika-
tionen. Taskforce beslutter også, hvilke lederuddannelser som kan meriteres 
ind i diplomuddannelsen i offentlig ledelse. Uddannelsen har brugerbeta-
ling, men udbyderne opnår gennem godkendelsen i Taskforce et offentligt 
driftsstilskud pr. gennemført modul. 


Noget ledelse er bedre end andet
Eksempler på dårlig ledelse er lette at få øje på, da det har umiddelbare 
konsekvenser for de borgere og brugere, der modtager serviceydelser i 
kommunerne. Offentlige ledere bærer et ansvar for, at mange også svage og 
sårbare mennesker får den hjælp, de har behov for og krav på. Det er en 
ledelsesopgave, der kræver en høj grad af etik, ansvar og moral. Offentlige 
ledere skal leve op til borgernes tillid.
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Det er ikke mindst i samspillet med medarbejderne, at god ledelse omsættes 
til god service. God ledelse udnytter og udvikler medarbejdernes kompeten-
cer og skaber attraktive arbejdspladser, som kan tiltrække kvalificeret ar-
bejdskraft til at løse opgaverne. Medarbejderne leverer bedre service over 
for borgerne, hvis de oplever kompetent ledelse. 


KL mener, at der er behov for fortsatte initiativer til at indkredse kendetegn 
og pejlemærker for god ledelse – både på de øverste ledelsesniveauer og på 
ledelse tættest på hvor serviceydelserne leveres. 


KL-forslag:  Kodeks for god offentlig ledelse
KL vil stille sig i spidsen for, at der bliver udarbejdet et kodeks for god of-
fentlig ledelse, målrettet afdelings- og institutionslederniveauet i kommu-
nerne. Kodekset skal både være et redskab til at rammesætte en tværgående 
drøftelse om udviklingen af kommunal ledelse, samtidig med at det skal 
være forankret lokal i den enkelte kommune og hos den enkelte kommunale 
leder. 


Veluddannede medarbejdere er en forudsætning for kvalitet
Professionsuddannelsernes kvalitet og attraktivitet er en væsentlig forud-
sætning for kvaliteten i den offentlige service. KL støtter den institutionelle 
og indholdsmæssige samling af uddannelserne, som er i gang. På samme 
måde spiller kvaliteten og attraktiviteten af social- og sundhedsuddannel-
serne en væsentlig rolle. Her handler det om at sikre tilstrækkelig og kvalifi-
ceret arbejdskraft til ældreområdet.


Institutionsstrukturen på uddannelsesområdet skal være med til at give 
kommunerne gode muligheder for at rekruttere den nødvendige arbejds-
kraft  ved at fastholde uddannelsespladser uden for universitetsbyerne – et
hensyn, som givet den demografiske udvikling vil blive endnu mere vigtig i 
de kommende år. 


Kommunerne bør som arbejdstagere få mulighed for at stille mere klare 
kvalifikationskrav til de nyuddannede, så der sikres et bedre match med de 
stillinger, som de nyuddannede skal udfylde. Endvidere bør der i højere 
grad lægges vægt på praktikelementerne i uddannelserne. 
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KL: Aftagerne af de færdiguddannede bør inddrages i spørgsmål om uddannelsers tilret-
telæggelse. 
Der bør være rådgivningspaneler med kendskab til praksis i kommunerne 
tilknyttet uddannelsesinstitutionerne - som skal yde løbende sparring om 
uddannelsens indhold og tilrettelæggelse. Beslutninger om oprettelse af nye 
uddannelser, eller nedlæggelse af uddannelser bør kun ske, hvis aftagerne –
bl.a. de kommende arbejdsgivere – bifalder dette. 


KL: kvalitetsløft af grunduddannelserne
Sygeplejeuddannelsen KL foreslår, at praktikken i kommuner og regioner 
samlet set øges med 3 måneder - herved genvindes den kvalitet der gik tabt 
i 2001. KL forudsætter, at staten i givet fald vil sikre fuld finansiering af 
(gen)udvidelsen af praktikken
Social- og sundhedsuddannelserne: Kommunerne må kun ansætte 50 
pct. af de elever, som der oprettes praktikpladser til. De resterende elever 
skal finde deres praktikplads via uddannelsesinstitutionen. KL foreslår, at 
den nævnte 50 pct.-regel afskaffes. Reglen er i bedste fald unødvendigt bu-
reaukrati, som ingen parter kan have interesse i at opretholde.
Social- og sundhedsuddannelserne: KL foreslår, at den nuværende vifte 
af sosu-uddannelser med fordel kan suppleres med et praktisk grundforløb, 
der er målrettet mere praktiske hjælpeopgaver. En sådan uddannelse skal 
målrettes den gruppe af uuddannede medarbejdere, som ikke magter teore-
tiske forløb.
Sundhedsfremme og forebyggelse: KL foreslår, at regeringen og KL i 
fællesskab sikrer, at der tilvejebringes adgang til efteruddannelsesmuligheder 
i sundhedsfremme og forebyggelse overalt i landet med fokus på dels kon-
krete værktøjer til professionelt at arbejde med sundhedsfremme og fore-
byggelse, dels færdigheder i forhold til at arbejde med sundhedsfremmende 
og forebyggende indsatser målrettet borgere med kroniske sygdomme.
Pædagoguddannelserne: KL foreslår en afløser for den nuværende pæda-
gogiske grunduddannelse (pgu), hvor målet er at skabe en attraktiv veksel-
uddannelse (med kombineret skole og praktik) på erhvervsuddannelsesni-
veau. Initiativet vil således kunne bidrage til et samlet kompetenceløft for 
ansatte på dagtilbudsområdet ved at mindske andelen af ikke-uddannet ar-
bejdskraft 
Læreruddannelsen: KL foreslår, at kommunernes mulighed for at priorite-
re efteruddannelse af lærere med fyrtårnsfunktion i folkeskolens centrale fag 
styrkes yderligere.  Centralt i efteruddannelsen af faglige fyrtårne kan være 
evalueringspraksis og brug af IT som et pædagogiske redskab i undervisnin-
gen. 
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Der skal åbnes op for private udbydere af uddannelse
KL støtter de kommende fusioner af 24 CVU’er til syv professionshøjsko-
ler. Samlingen indebærer imidlertid en risiko for, at den sunde konkurrence
svækkes. Det vil være en uønsket udvikling, og bør søges imødegået. Kon-
kurrencen om udbuddet af (certificerede) uddannelse bør tværtimod udvi-
des ligesom der bør åbnes op for privat-offentlige samarbejder om udbud af 
sådanne uddannelser.


KL: Der skal åbnes op for private udbydere af uddannelser
Private udbydere – evt. i et samarbejde med offentlige instanser – bør få 
mulighed for at konkurrere med statens uddannelsesinstitutioner, som på 
store dele af efter- og videreuddannelsesområdet modtager betydelig støtte 
gennem taxametertilskuddene.


Finansiering og prioritering
Det er væsentligt, at de rammevilkår som staten stiller til rådighed via taxa-
meterfinansiering af grund-, efter- og videreuddannelser, samt muligheder 
for voksenuddannelsesstøtte, understøtter opfyldelsen af kommunernes 
arbejdskraftbehov, og kommunernes kompetenceudviklingsindsats.


Det er velkendt, at medarbejdere med mellemlange og lange videregående 
uddannelser konsekvent er blevet nedprioriteret i senere års VEU-reformer, 
til fordel for indsatsen for de kortuddannede. Da den offentlige sektor har 
forholdsvis mange ansatte med mellemlange uddannelser, har denne priori-
tering  haft en negativ indflydelse på det offentlige arbejdsmarkeds mulig-
heder for at fastholde et højt  kompetenceniveau gennem efter- og videre-
uddannelse. 


KL: Flere midler til voksen- og efteruddannelse på det offentlige område
Prioriteringen af de kortuddannede – som KL bifalder – bør i fremtiden 
ikke ske på bekostning af medarbejdergrupper med længerevarende uddan-
nelser. Det gælder også i relation til udmøntningen af den milliard kroner til 
erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse som blev afsat ved Velfærdsforli-
get i 2006. 








 


 
Udfordringer i forhold til ledelse, medarbejderinddragelse 


og motivation i den offentlige service 
 
 
Fra faglig ledelse til ledelse som fag 
 
Den offentlige sektor har været kendetegnet ved, at ledelse har bestået af fagligt dygtige personer 
– en ”først blandt ligemænd” - tankegang. Først i de senere år er der kommet fokus på ledelse som 
en egentlig faglig disciplin.  
 
Samtidig er både forskningen og erfaringen på området nået til en erkendelse af, at mange 
ledelsesmæssige områder i det private erhvervsliv kan overføres til det offentlige, men at der også 
er forskelle, der har betydning for at kunne udøve god ledelse. De vigtigste forskelle er  
 


• At begå sig i et politisk system 
Sammenhængen mellem politiske udvalg, forvaltninger og institutioner udgør en risiko for 
uklare og skiftende mål og rammer for arbejdet. Det er en ledelsesmæssig opgave at 
kunne forstå og fortolke de politiske og forvaltningsmæssige udmeldinger og videregive 
dem på en måde, som medarbejderne kan forholde sig til og indrette sig efter.  
 


• At arbejde ud fra snævre økonomiske rammer 
Kravene fra borgerne til omfanget og kvaliteten af den offentlige service øges, og der kan 
være en træghed i forhold til at få balance mellem krav og forventninger og de økonomiske 
rammer. Samtidig er der fortsat behov for at effektivisere og digitalisere dele af den 
offentlige sektor, hvilket er endnu en udfordring for ledelsen at arbejde med. 
 


• At arbejde under stor mediemæssig bevågenhed 
Opmærksomheden på den offentlige service er i de senere år eskaleret kraftigt. Borgerne 
er hurtigere til at klage, og pressen er mere aktiv i forhold til at opspore og udgive 
beretninger fra plejehjem, børnehaver, skoler osv. Ledelsen skal derfor hele tiden være 
opmærksom på at kunne forsvare og argumentere for de beslutninger, der træffes. 
  


 
Rammerne skal være til stede 
 
For at kunne begå sig som leder er der nogle grundvilkår, der skal være til stede: 
 


• Mandat 
Det vigtigste for en leder er at kende sit mandat, altså hvilket råderum der er. Der er derfor 
behov for at præcisere, inden for hvilke rammer og med hvilke midler den enkelte leder kan 
agere. Dette kan bl.a. ske ved at klarlægge ansvarsfordelingen mellem de forskellige 
beslutnings- og ledelsesniveauer fra det politiske til det driftsmæssige system (stat, region, 
kommune, forvaltning, institution osv.). 
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• Ressourcer  


Ledelsen skal selvfølgelig vide, hvilke ressourcer der er til rådighed for at løse den stillede 
opgave, men derudover er det også vigtigt, at omfanget af ressourcer er tilstrækkeligt, så 
det ikke er en umulig opgave, der skal løses. Nogle steder er der ikke en tilstrækkelig 
tydelig sammenhæng mellem opgave og ressourcer. 


 
• Organisering – ”som vi altid har gjort” 


Noget, der kan være med til at forbedre og effektivisere den offentlige service, er større 
fokus på organiseringen af arbejdet. Gamle arbejdsrutiner, faggrænser, overenskomst-
mæssige bindinger m.v. kan medvirke til, at organiseringen af arbejdet ikke kan ske på en 
effektiv og hensigtsmæssig måde. Der er behov for at gøre op med ”plejer”-tankegangen. 
 


• Mål og standarder 
Det er nødvendigt at opstille resultat- og kvalitetsmål for den offentlige service. Det skal 
dog gøres på en måde, der bidrager til at fremme de ønskede resultater og sikre den høje 
kvalitet. Mange – også private – virksomheder opstiller for mange og for irrelevante mål. 
Det er f.eks. en misforståelse at tro, at hygiejnen på vores sygehuse øges ved at måle på 
antallet af håndvaske.  
 


 
Systematisk lederuddannelse 
 
For få ledere i den offentlige sektor har en længerevarende lederuddannelse. Der skal derfor 
sættes kraftigt ind på at styrke dette område, så ledere og førledere får mulighed for at dygtiggøre 
sig både personligt og i de ledelsesteam, de indgår i. Dette skal ske gennem en målrettet 
lederuddannelse for alle ledere, hvor der i uddannelsesforløbet både er en generel og en mere 
specifik del med teoretiske overvejelser og praktiske værktøjer på både de ”hårde” og ”bløde” 
ledelsesdiscipliner. Emnerne skal dække hele ledelsesområdet, herunder bl.a. håndtering af mål 
og rammestyring, værktøjer til at prioritere og træffe valg, tilrettelæggelse af målrettede og 
individuelle belønnings- og anerkendelsesformer, herunder bevidst anvendelse af andre 
ledelsesinstrumenter end løn osv.  
 
Desuden skal der arrangeres førlederkurser, så rekrutteringen af kommende ledere kan foregå 
blandt kvalificerede og motiverede medarbejdere. 
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Opfølgning og vedholdenhed 
 
Uddannelse og opstilling af rammer og mål er vigtigt, men hvis det ikke følges op af chefer, der 
gennem opfølgning og vedholdenhed fastholder de gode ledelsesmæssige initiativer, vil 
nytteværdien hurtigt aftage. Der skal være udviklingssamtaler med alle mellemledere og 
teamsamtaler med alle lederteam. Desuden skal lederne bl.a. have mulighed for løbende sparring 
med erfarne ledere og have tilbud om at deltage i ledernetværk for at skabe så gode vilkår for 
professionaliseringen af ledelsen som muligt.  
 
Offentlig innovation/nytænkning 
 
Der er behov for innovation/nytænkning i forhold til den offentlige service. Måske er betegnelsen 
”innovation” ikke ret god, idet den ofte leder tankerne hen på produktudvikling. I den offentlige 
service er der i første omgang mere behov for at udvikle de processer, der tilsammen udgør 
serviceydelserne og i mindre grad at ”opfinde” nye produkter eller services. Ledelse spiller en 
afgørende rolle i denne sammenhæng. Alt for få ledere ved, hvordan de skal arbejde strategisk, 
systematisk og målrettet med innovation. Så ud over at få afklaret, hvad innovation i offentlige 
serviceydelser er, skal en del af lederuddannelsen indeholde træning i ledelsesmæssig håndtering 
af innovation. 
 
 
Rekruttering og fastholdelse – motivation af medarbejdere 
 
Manglen på kvalificeret arbejdskraft rammer hårdt inden for flere områder i den offentlige sektor. 
Der er derfor behov for en række centrale indsatser: 
 


• Image-opbygning 
Der skal sættes ind i forhold til at forbedre imaget for de forskellige faggrupper. Dette kan 
bl.a. gøres gennem kampagner og ved at skabe reelle arbejdsmæssige forbedringer for 
medarbejderne. 
 


• Attraktive arbejdspladser 
Der skal sættes fokus på at få skabt attraktive arbejdspladser. Dette skal lederne lære på 
lederuddannelsen og ved bevidst at arbejde med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. 
Målet er selvfølgelig at kunne rekruttere nye og fastholde nuværende medarbejdere, men 
også at få nedbragt sygefraværet, der er alt for højt mange steder. 
 


• Selvledelse og medarbejderinddragelse 
En måde at skabe attraktive arbejdspladser er ved at indføre selvledelse og gøre udstrakt 
brug af medarbejderinddragelse. Det kræver en særlig form for ledelse at kunne håndtere 
dette, og det kræver også medarbejdere og team, der kan og vil tilrettelægge arbejdet selv 
og påtage sig et ansvar for dets gennemførelse. Kompetenceudvikling bliver derfor 
nødvendigt på dette område ud over den løbende faglige udvikling. 
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Etablering af ”rejsehold” i offentlig ledelse 
 
Det er nødvendigt, at der etableres den fornødne hjælp og støtte til den enkelte leder og de enkelte 
lederteam. Dette kan ske ved at etablere et ”rejsehold” i offentlig ledelse målrettet de forskellige 
områder inden for offentlig service: Ældre-, børne- og sundhedsområdet i første omgang. Ud over 
støtte og rådgivning kunne ”rejseholdet” også varetage en overordnet ”uvildig” assessment-rolle i 
forhold til de virksomhedsplaner, kvalitetsplaner o.l., som det enkelte område eller den enkelte 
institution arbejder efter. 
 
 
Center for Ledelse, den 30. marts 2007 
 
 
 


 
 
 


Wenche Strømsnes   Jens Holmgren 
Direktør    Videncenterchef 
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Ledelse skal også være trivielt!
Af Helle Ulrichsen, Regionsdirektør i Region Hovedstaden www.regionh.dk


Ledelse – det lange seje træk
De fleste ledere jeg kender er fantastisk gode til at få nye idéer, sætte nye skibe i søen, engagere medarbejdere 
omkring en ny strategi, idé eller arbejdsform. Og når vi snakker kvalitetsreform er vi alle meget optagede af 
innovation, nytænkning etc. Det er vigtigt og det skal vi fokusere på som ledere. 


Men det er ikke nok. 


Ledelse handler også om at fastholde fokus. Om det lange seje træk, som flytter mere end bare et par enkelte 
medarbejdere. Om gentagelsen. Det som mange oplever som trivielt eller ligefrem kedeligt. Når man f.eks. har 
diskuteret bedre kvalitet og sat gang i en ny arbejdsproces, så skal man – følge op igen og igen. Det er 
nødvendigt fordi der kommer nye medarbejdere, fordi fokus skifter. Mange dagsordener presser sig på i en travl 
hverdag. Og derfor skal der ledelse til at holde – og fastholde - fokus.


De rigtig gode ledere er dem, der kan begge dele – gentagelserne og innovation. Jeg ved ikke hvor mange af os, 
der elsker den del af jobbet, der handler om gentagelser. De fleste af os har i hvert fald brug for værktøjer og 
redskaber, der kan hjælpe med den gentagne opfølgning. Her har jeg oplevet akkreditering som et meget 
væsentligt instrument. Akkrediteringen sikrer helt systematisk, at organisationen holder fast i fokus på kvalitet 
gennem indikatorer og standarder med konkrete krav til dokumentation, procedurer, opfølgning etc. Surveys og 
akkrediteringsbesøg med faste mellemrum sikrer, at der fast følges op. 


På den måde er akkreditering en hjælp med den del af ledelsesopgaven, der går på at fastholde fokus og sikre en 
lærende organisation. Men det fjerner naturligvis ikke ansvaret eller arbejdet. Det er i høj grad stadig et 
ledelsesansvar og en ledelsesopgave at fastholde fokus, engagement og indsats – også ift. akkreditering. 


Medarbejderinddragelse skaber bedre kvalitet 
Der er ingen tvivl om, at indflydelse på egen arbejdssituation er bestemmende for om man er glad for at gå på 
arbejde. Og her har de offentlige arbejdspladser – virkelig noget at tilbyde. Jeg tænker på regionernes mange 
arbejdspladser – 38.000 bare i Region Hovedstaden. Medarbejderen er ”frontlinje” i det offentlige – på 
hospitalerne, i psykiatrien og på de sociale institutioner. Og når personalet er i kontakt med patienten eller 
brugeren, er det i høj grad dem, der vurderer og sætter handling i gang og de ser om det virker. Det er 
meningsfyldt arbejde


Vi arbejder med at komme endnu længere med at give medarbejderne indflydelse på egen arbejdssituation. Bl.a. 
gennem LEAN-projekter. Her engageres medarbejderne direkte i at gøre arbejdet lettere og hurtigere i 
dagligdagen – det skaber bedre kvalitet og mere arbejdsglæde. 


LEAN metoden handler om sund fornuft. Om at se og gennemtænke de arbejdsprocesser man selv er en del af 
med nye øjne. Og det kan kun lade sig gøre, hvis medarbejderne er med, for det er dem der kender 
arbejdsgangene. LEAN-projekterne virker faktisk godt og er ofte meget motiverende. Kvalitet og effektivitet 
stiger - og hvis leder og medarbejdere husker at holde fast i de mere effektive processer – husker gentagelsen - så 
kan det blive en varig gevinst.   


Men inden vi breder LEAN ud over hele den offentlige sektor over én kam så er det værd at tænke sig godt om. 
Der er også i metoden en risiko for at skævvride fokus. Man kan blive så optaget af optimering af bestemte 
delforløb, at man glemmer andre forløb eller andre arbejdsopgaver for slet ikke at tale om det samlede forløb. 







Hvis LEAN indenfor sundhedsvæsenet for alvor skal ændre, så skal metoden bruges på hele og koordinerede 
patientforløb. Det er ressourcekrævende og det involverer ofte mange afdelinger, måske flere hospitaler, 
regionen og kommunerne. 


Benchmarking som motivator – ikke som bremseklods
Benchmarking kan være en vigtig motivationsfaktor for ledere og medarbejdere. Det skaber stolthed, når ens 
arbejdsplads kan måle sig med de bedste. Og det planter nysgerrighed og lyst til at vide mere, når man kan se, at 
andre er mere effektive eller skaber bedre kvalitet. Men det kræver imidlertid, at man som leder og medarbejder 
kan se meningen med de indberetninger, der kræves. Og man skal kunne genkende sig selv i de opgørelser og 
sammenligninger, der er resultatet af indberetningerne. 


Derfor er det afgørende, at det overvejes nøje, hvilke krav der stilles til dokumentation og indberetning. Og der 
skal afsættes tilstrækkelige ressourcer til at kvalitetssikre statistik og opgørelser og rette op på fejl og mangler, 
når det viser sig, at data ikke er valide. Der er mange eksempler på, at forsøg på sammenligning går skævt 
indenfor sundhedssektoren. Det giver sig selv, fordi sundhedssektoren vel er den sektor, der leverer det mest 
sammensatte ”produkt” – også hvis vi sammenligner med det private. Og man skal jo starte et sted. Men hvis fejl 
ikke rettes straks og data ikke korrigeres, når de viser sig at være forkerte, så virker benchmarking direkte 
demotiverende for ledere og medarbejdere. De kan ikke se meningen og rimeligheden i de indberetninger, som 
de i hverdagen bruger en del tid på at lave. Og skaden er derfor stor ift. fremtidige forsøg på benchmarking. 


Et enkelt eksempel til illustration: Stjernesystemet – eller sundhedskvalitet som det kaldes. Det giver sig selv, at 
det bliver unuanceret, når man forsøger at opgøre kvaliteten af et hospitals ydelse i en karakterskala fra 1-5 
stjerner. Man sammenvejer en række meget forskellige områder – f.eks. toilet og køkkenforhold, oplevede fejl, 
ventetid, håndhygiejne etc. Alle er vigtige elementer, men det er lidt som at blande æbler, pærer og tomater. 
Dertil kommer, at opgørelserne er behæftet med konkrete fejl, som det endda ikke har været muligt for de 
enkelte hospitaler at få rettet op på. Dermed virker systemet stærkt demotiverende for ledere og medarbejdere. 
Og hvis patienterne vælger behandlingssted ud fra stjernerne risikerer de, at det sker på et forkert grundlag. 


Det kan også diskuteres om det er god kvalitet, når et hospital opgiver at have 357 håndvaske og spritdispensere 
til 15 sengestuer. Det lyder umiddelbart som ressourcespild eller indtastningsfejl. Problemet er bare at jo højere 
tal - jo bedre tæller det ift. stjernerne. Og kriterier som f.eks. antallet af håndvaske, ikke er til at ændre på for 
medarbejderne, selvom de bestræber sig på at gøre deres arbejde endnu bedre. Det er ikke motiverende. 


Og det er et skisma, at de data borgere og patienter ønsker sig for at kunne vælge, er forskellig fra den 
information som de sundhedsprofessionelle kan have gavn af i udviklingen af effektivitet, produktivitet eller 
kvalitet i behandlingen. Borgerne ønsker oplysning. Institutionerne har brug for systematisk og detaljere data, 
der kan bruges i arbejdet med at udvikle og kvalitetsforbedre det kliniske arbejde. Der er derfor god grund til 
grundigt at overveje formål og målgruppe ifm. offentliggørelse af data, hvis data skal fremme reel 
kvalitetsudvikling og/eller give borgerne et fingerpeg om kvaliteten.  


Lad os få indikatorer, der er meningsfyldte og sammenligninger uden åbenlyst forkerte oplysninger.  


I Region Hovedstaden har vi valgt at fortsætte og udbygge et eget system med dynamiske, systematiske, 
kvalitetsdata. Vi kalder det et indikatorprogram, hvor specialisterne har defineret indikatorer for god kvalitet på 
konkrete sygdomsområder. For behandling af patienter med lungebetændelse måles der fx på, hvor mange 
patienter, der genindlægges indenfor 30 dage, og på om patienterne får den rette antibiotikabehandling i henhold 
til faglige retningslinjer. Det er bare et par eksempler på de veldefinerede og klare mål. 







Afdelingerne får vurderet deres resultater i sammenligning med andre lignende afdelinger i regionen og i 
sammenligning med tidligere målinger. De kan let dykke ned bag tallene og evaluere hvert enkelt patientforløb. 
Vurderingerne er webbaserede og opdateres løbende. Det skaber læring og basis for faglig udvikling. Og der 
tages tydeligt ansvar for resultaterne. 


Sidst men ikke mindst skal vi tænke over, hvordan vi kan gøre det nemmere at være leder og medarbejder – også 
når det gælder indberetninger og opgørelse af aktivitet, kvalitet mv. Man bør arbejde for at samkøre oplysninger 
og skabe én indgang til indberetninger – eller i hvert fald så få som muligt. Og der skal i videst muligt omfang 
trækkes på eksisterende datakilder, så data ikke skal indtastes mange gange i forskellige systemer.  








Oplæg til temamøde vedrørende ”ledelse, medarbejderinddragelse og motivation”


Svendborg Kommune
april 2007


Organisatorisk og ledelsesmæssig ændring af daginstitutioner som forudsætning for at kunne 
matche de krav der stilles nationalt, kommunalt og lokalt.


Svendborg Kommune har i løbet af det sidste halvandet år gennemført en omorganisering af 
daginstitutionsområdet, så antallet af daginstitutioner næsten er halveret.


• Formål med omorganiseringerne


Når det blev besluttet at gennemføre en sådan proces, var det ud fra en vurdering af, at det indenfor 
en årrække ikke ville være muligt for de enkelte institutioner at være i stand til at matche de krav 
der bliver og vil blive stillet til dagtilbudsområdet fra såvel forældre, personale, politikerne og 
regeringen. Krav der ofte af lederne opleves som modsatrettede. 
Ledelsesmæssigt - Eksempelvis er der lagt mange nye opgaver ud til lederne i institutionerne, og 
lederne skal i højere grad deltage i løsninger på det samlede kommunale område, og ikke kun i sin 
egen institution. 
Økonomisk – Der stilles store krav til lederne om at kunne honorere lønsumsstyring, optimering, 
omprioritering og stramme budgetter.
Pædagogisk - Der stilles mere og mere detaljerede krav til udvikling af den pædagogiske praksis i 
forbindelse med indførelse af pædagogiske læreplaner. Dette stiller krav om fokus og nærvær fra
lederen, hvis der skal skabes mulighed i praksis i hverdagen for at sætte dokumentation og
refleksion på dagsordenen. 
Forældre til børn i dagtilbud er i stigende grad optaget af, at det pædagogiske tilbud til deres børn er 
indholdsmæssigt i orden, og forældrebestyrelserne bliver også i stigende grad aktive medspillere i 
den forbindelse.
Alt dette stiller store krav til en institutions faglige bæredygtighed og til, at der fra ledelsens side
fokuseres på medarbejdernes efteruddannelse, kompetenceudvikling, Mus-samtaler, 
sygdomsopfølgning m.v.


Svendborg Kommune havde således et ønske om via omorganisering at opbygge et velfungerende 
og et professionaliseret ledelsessystem og hermed opnå en større bæredygtighed i forhold til det 
ledelsesmæssige, det pædagogiske og det økonomiske område.
Som en konsekvens af dette ønske, har Svendborg Kommune som en del af omorganiseringen
opdelt ledelsen af institutionerne i to niveauer: Et niveau, daginstitutionsledere, der fortrinsvis har 
fokus på strategisk og administrativ ledelse og et andet niveau, daglige ledere; der fortrinsvis har 
fokus på personalemæssig og pædagogisk ledelse. Souscheferne i de omorganiserede institutioner er 
overgået til pædagogstillinger, og de daglige ledere udgør nu et ledelsesteam sammen med 
institutionslederen. Ved opdelingen kan den fremtidige kompetenceudvikling af de to niveauer 







målrettes og fokuseret til henholdsvis strategisk og administrativ ledelse samt pædagogisk og 
personaleledelse.
I


• Omorganiseringsprocessen.


Mindre institutioner er blevet samlet til større enheder, i et forløb der har været meget præget af 
inddragelse af ledere, forældrebestyrelser, medarbejdere og de faglige organisationer.
Der har været lagt vægt på, at de enkelte sammenlægninger blev organiseret på den måde, der gav 
mest mening for netop dén gruppe af institutioner. Der har således været lagt op til sammenlægning 
til såvel områder, fusioner som forpligtende samarbejder. Der har ikke været sammenblanding af 
kommunale og selvejende institutioner i de enkelte sammenlægninger.


I forbindelse med denne omorganisering er der udarbejdet en Masterplan, der beskriver hvilke 
sammenlægninger der skulle ske hvornår, samt en Drejebog, der beskriver rammerne for 
sammenlægningerne og på hvilke måder de skulle ske.
Såvel Masterplan som Drejebog blev politisk vedtaget, og er ligeledes udgangspunkt for den 
rammeaftale for omorganiseringen, der er indgået med BUPL.


• Inddragelse og implementering.


Der er arbejdet ud fra en projektorganiseringsmetode i forløbet frem mod den enkelte 
omorganisering. Metoden er beskrevet i Drejebogen. 
Forvaltningen har stillet sine pædagogiske konsulenter til rådighed som proceskonsulenter, og der 
er i forløbet blevet udarbejdet hjælpeværktøjer til processen, herunder diverse procesdesigns, etiske 
spilleregler og rekrutteringsredskaber.


Når der har været lagt så meget vægt på inddragelse og understøttelse af processen igennem hele 
forløbet, er det ud fra en overbevisning om, at hvis en så stor ledelsesmæssig og indholdsmæssig 
ændring skal lykkes, skal der skabes ejerskab for såvel medarbejdere som forældre.


Efter gennemførelse af de første sammenlægninger har der været prioriteret møder med de nye 
institutionsledere for gennem refleksion og dialog at styrke implementeringen af de nye 
lederniveauer. 
Der har i hele omorganiseringsperioden været udviklet og afholdt lederkurser til den samlede 
daginstitutionsledergruppe til støtte for processen. Efter de første sammenlægninger trådte i kraft,
har der været afholdt startseminar for begge lederniveauer for at præcisere den nye kontekst og for 
at få øje på, hvad der skulle aflæres og tillæres. 
Der er efterfølgende udviklet teamledelseskursus for begge lederniveauer. Endelig er der i 
samarbejde med CVU-Fyn udviklet lederkursus til de nye daglige ledere på diplom-niveau.


Når der har været lagt så stor vægt på uddannelse af lederne til de nye niveauer, har det været ud fra 
tanken om, at store forandringer ikke automatisk slår igennem i praksis, hvis de ikke bliver drøftet
og omsat i den nye kontekst.







• Enkelte eftertanker blandt mange.


Forløbet der har været afviklet i Svendborg Kommune, har haft som en rød tråd, at de handlinger 
der blev foretaget, var de der på det givne tidspunkt gav mening for deltagerne i forløbet. Det vil 
bl.a. sige, at det netop var ud fra den historie man konkret havde med sig, at forløbet blev fastlagt. 
Dermed sagt, at det nok ikke giver mening at udnævne én drejebog til én sandhed for alle. 


Relationer ledere imellem, medarbejdere og ledere imellem og medarbejdere imellem har spillet en 
stor rolle i omorganiseringen, og muligheden for at få stillet proceshjælp til rådighed er vigtig. 
Det kunne se ud til, at sammenlægningerne ikke er stærkere end de relationer der opbygges mellem 
deltagerne i forløbet, og den kraft det indebærer på godt og ondt er vigtig at tage alvorligt.


Det er svært at sige, hvorvidt den inddragelse der har været i forløbet, har været for meget eller for 
lidt. Nogle deltagere vil hævde det ene, andre det andet. Ligeledes er der forskellige oplevelser af 
tidsperspektivet. Nogle deltagere har oplevet forløbet har været for langt og andre for kort.


• Evaluering.


Forsøget vil blive evalueret lokalt i de enkelte omorganiseringer i efteråret 2007, hvor det er et år 
siden de første omorganiseringer trådte i kraft. Der vil blive midtvejsevalueret på det samlede 
forsøg i 2008 og den endelige evaluering vil blive foretaget ved udgangen af 2009.


Interesserede er velkomne til at kontakte mig for yderligere informationer, da dette er en meget 
komprimeret udgave af en stor forandringsproces.


Ingerlis Madsen
Pædagogisk konsulent
Børn og Unge
Svendborg Kommune
Tlf. 62234521
Mobil 24886317








 


 


  


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


Regionerne som attraktive arbejdspladser  
 


- Oplæg fra Danske Regioner til 5. temamøde om ”Ledelse, medarbej-


derinddragelse og motivation” den 19. april 2007 


 


En af de største udfordringer for fremtidens velfærd er, at den offentlige 


sektor råder over og kan rekruttere tilstrækkeligt og velkvalificeret persona-


le. Danske Regioner finder derfor temaet for 5. møde om kvalitetsreformen 


særdeles relevant.  


 


Medarbejdernes kompetencer, motivation og inddragelse er centrale fakto-


rer i processen, når der skal skabes mere kvalitet i den offentlige sektor. Det 


er vigtigt, at der vises tillid til ledernes og medarbejdernes vilje til at højne 


kvaliteten - og at regeringen fokuserer på at sætte de rigtige rammebetin-


gelser herfor. Det er ligeledes centralt, at regeringen har forståelse for og 


respekterer, at en række tiltag på området vil have karakter af aftalestof 


mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Arbejdsmarkedsrelaterede tiltag bør 


fortsat forhandles i regi af overenskomstforhandlinger – en model, som vi 


har en god og lang tradition for her i landet. Dette er især vigtigt at have sig 


for øje i forhold til de kommende 3-partsforhandlinger. 


 


Arbejdsgivere og arbejdstagere har et fælles ansvar for branding af hele 


den offentlige sektor som arbejdsplads. Der skal arbejdes på at åbne ar-


bejdsstyrkens - og særligt den yngre dels - øjne for de mange muligheder i 


den offentlige sektor. Og politikere og meningsdannere skal huske, at for 


meget kritisk opmærksomhed igennem længere tid kan være med til at ska-


be en negativ spiral for de ansatte. Det er vigtigt, at medarbejderne er stolte 


af deres arbejde og ikke som gruppe føler sig hængt ud i pressen. 


 


De nye regioner har som fundament for personalepolitikken i de enkelte re-


gioner formuleret en fælles vision om at gøre regionerne til endnu mere 


attraktive arbejdspladser. Målet er arbejdspladser, som kan tiltrække og 


 


 


 


 







 


Side   2 fastholde personale, og hvor efteruddannelse og opgaveglidning anvendes 


systematisk for at sikre kvaliteten og en effektiv anvendelse af personale-


ressourcerne.  


 


Forslag til initiativer: 


 


• Danske Regioner vil udarbejde en model for kvalitetsfremmende løn 


ved at samarbejde med de faglige organisationer om at udvikle de mu-


ligheder, der allerede findes i eksisterende overenskomster, til i højere 


grad og mere målrettet at understøtte arbejdet med kvalitet og doku-


mentation af kvalitet på sygehusene. En sådan lønmodel kan have man-


ge elementer: 


� Resultatløn til lederne: Det er oplagt at udbrede de gode erfaringer, 


som nogle sygehuse har haft med resultatløn baseret på årlige eva-


lueringer af på forhånd aftalte mål. 


� Tillæg baseret på kompetencer, der tilfører arbejdspladsen vær-


di: Tillæggene kan gives til ansatte, som udvikler og anvender deres 


kompetencer på en måde, der forøger værdien af sygehusenes sam-


lede kapital af menneskelige ressourcer. 


� Belønne innovative ansatte: Eksempelvis kan man belønne medar-


bejdere, som kommer med ideer til bedre patientforløb eller kortere 


ventetider. 


� Lønmæssig anerkendelse af teamwork: Løntillæg kan gives til 


grupper af ansatte, som ved bedre teamwork forhøjer effektiviteten 


af de menneskelige ressourcer, også ved at påtage sig ekstra arbejde 


uden for normal arbejdstid, så ventelister kan nedbringes. 


 


• Regionerne vil iværksætte en systematisk indsats for at nedbringe syge-


fraværet på de regionale arbejdspladser. En aktiv, målrettet indsats skal 


øge fokus på de forhold og forebyggende tiltag, som gør en synlig posi-


tiv forskel for sygefraværet, og som dermed også gør det mere tiltræk-


kende at være på arbejdspladsen. For at understøtte indsatsen på de en-


kelte arbejdspladser er der derfor behov for en større forskningsbaseret 


undersøgelse, der undersøger effekten af konkrete initiativer. Det er og-


så nødvendigt med en dialog om, hvordan man kan forbedre f.eks. ar-


bejdsgivernes muligheder for at følge op på fravær.  


 


• Danske Regioners forslag om investeringer i ny sygehusstruktur kan 


understøtte rekrutteringen til sundhedsvæsenet. Skabelse af stærkere 


faglige miljøer ved samling af enheder og specialer er gode udgangs-


punkter for at rekruttere og fastholde arbejdskraft i alle egne af Dan-







 


Side   3 mark. Ny og bedre teknologi til rådighed for behandlingerne og et for-


bedret fysisk arbejdsmiljø i de nye rammer vil ligeledes understøtte re-


kruttering og fastholdelse. 


 


• Det er et stort problem, at de yngre læger i dag ensidigt søger mod nog-


le meget få populære specialer og mod uddannelsesstillinger i de større 


byer. Danske Regioner har udarbejdet et katalog med helt konkrete for-


slag til at forbedre uddannelsen af speciallæger ved at begrænse unø-


digt tidsforbrug i speciallægeuddannelsen og ved at medvirke til at styre 


de yngre læger hen mod en bred vifte af specialer og til alle områder af 


landet.  


 


• Rekruttering af udenlandske speciallæger kan bidrage til at afbøde 


den aktuelle mangelsituation. Der må derfor ikke være barrierer i form 


af uhensigtsmæssige krav for at kunne arbejde i Danmark for højt kvali-


ficerede læger fra EU eller 3. lande. Det er regionernes ansvar at sikre, 


at personalet har den nødvendige faglige kompetence til at løse opga-


ven, men vurderingen heraf må bero på en konkret vurdering i forbin-


delse med opgaven og ikke på rigide retningslinier.  


 


• Danske Regioner har iværksat projektet ”Psykiater – ja tak!” med det 


formål at udvikle konkrete tiltag, som kan styrke rekrutteringen til psy-


kiatrien. Formålet er at ændre de studerendes opfattelse af psykiatrien 


gennem bl.a. bedre tilrettelæggelse af uddannelserne, oprettelse af en 


prisopgave i psykiatri, styrkelse af vikariaterne og forbedring af FADL-


vagter. Herudover ville det mest oplagt effektive tiltag være, at psykia-


trien fik plads i lægernes turnusuddannelse. 


 


• Danske Regioner er i regi af Væksthus for Ledelse med til at formulere 


en kodeks for god offentlig ledelse, som har til formål at give inspira-


tion og pejlemærker for at udøve hensigtsmæssig ledelse på den enkelte 


afdeling eller institution. Den skal formuleres i tæt dialog med offentli-


ge topledere og decentralt placerede ledere med henblik på at indfange 


de forventninger og de udfordringer, der kendetegner ledelse tæt på 


borgere og brugere. 


 


Danske Regioner glæder sig til at drøfte sine og andres forslag til initiativer 


på temamødet den 19. april. 


 


København, 2. april 2007 


 


Bent Hansen, formand for Danske Regioner 


Kristian Ebbensgaard, næstformand for Danske Regioner  


  








ATTRAKTIVE ARBEJDS-
PLADSER SKABES LOKALT


KL mener:


• at en afgørende forudsætning for velfærdssamfundet er en velfungerende 
kommunal sektor,


• at en afgørende forudsætning for en velfungerende kommunal sektor er 
kompetente og motiverede medarbejder.  Langt det væsentligste indhold 
i de kommunale serviceydelser (pasning, uddannelse, pleje), er båret af 
medarbejderne,


• at en afgørende forudsætning for at kommunerne kan tiltrække og fast-
holde kompetente medarbejdere er, at kommunerne kan tilbyde attrakti-
ve arbejdspladser. 


• at attraktive arbejdspladser bl.a. er kendetegnet ved 
o god ledelse, 
o medarbejderindflydelse på opgaver og arbejdstilrettelæggelse, 
o mulighed for (kompetence)udvikling, 
o anerkendelse 
o et godt arbejdsmiljø.


• at attraktive arbejdspladser derfor primært er noget, der skabes lokalt
• at sektorens generelle image dog også spiller en rolle for om arbejdsplad-


sen opfattes som attraktiv.


-----


Kommunale arbejdspladser er i dag attraktive arbejdspladser. Medarbejder-
ne er tilfredse med at være ansat kommunalt (92% er tilfredse, meget tilfredse 
eller overordentlig tilfredse – TNSGallup 2006) og 84% vil anbefale arbejdsplad-
sen til venner og bekendte (TNSGallup 2006).


Kommunerne arbejder hele tiden på at udvikle de kommunale arbejdsplad-
ser, ofte i samarbejde med de ansatte og deres organisationer. Alle kommu-


Formand for KL’s løn- og personaleudvalg
Borgmester Mads Lebech, Frederiksberg
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ner har igangværende kvalitetsudviklingsinitiativer og projekter på dagpas-
nings- skole og ældreområdet. (KL og KTO – undersøgelse forår 2007).


Gensidig inspiration mellem kommunerne (og inspiration fra andre) er en 
vigtig kilde til fortsat udvikling. 


KL har bl.a et formaliseret samarbejde med KTO, hvor der lægges vægt på 
at udvikle og formidle gode ideer på det personalepolitiske område. Den 
Personalepolitiske Messe med 5000 deltagere er et eksempel på en aktivitet, 
der har til formål at sprede de gode erfaringer. Parternes fælles aktiviteter er 
bl.a. synliggjort på www.personaleweb.dk og på www.lederweb.dk.


Vi ved, hvad medarbejderne tillægger betydning, når de skal vurderes om en 
arbejdsplads er attraktiv:
o Der lægges afgørende vægt på at lederen er god, herunder at lede-


ren/ledelsen værdsætter og anerkender arbejdet. 
o Det har stor betydning, at medarbejderen har direkte indflydelse på 


arbejdsopgaverne og på måden hvorpå arbejdet udføres. 
o Mulighederne for udvikling i jobbet tillægges også afgørende betyd-


ning. 
o Endelig har arbejdsmiljøet afgørende betydning for om arbejdsplad-


sen vurderes som attraktiv; både det fysiske og det psykiske arbejds-
miljø, herunder den gode kontakt og det gode samarbejde med kolle-
gaer.


Det betyder, at attraktive arbejdspladser primært er noget, der skabes lokalt. 
Det der vægter højest i forhold til at vurdere om en arbejdsplads er attrak-
tiv, er den enkelte ansattes oplevelse af og indflydelse på de nære forhold i 
den daglige arbejdssituation.


Det betyder samtidig, at centrale tiltag for at påvirke udviklingen på de 
kommunale arbejdspladser lykkes bedst, hvis disse tiltag respekterer, at at-
traktive arbejdspladser primært er noget der skabes lokalt, og at der derfor 
er plads til lokal inddragelse af medarbejderne og lokal tilpasning og bear-
bejdning.


Sektorens generelle image spiller dog også en rolle for, om arbejdspladsen 
opfattes som attraktiv. Både for de allerede ansatte og for personer, der 
overvejer at søge ansættelse. Derfor har alle, der udtaler sig om en sektor, et 
ansvar. Udtalelser, der afspejler respekt og anerkendelse for det arbejde de 
ansatte udfører, er med til at højne sektorens image.








D. 19. april 2007 


Ledelse, medarbejderindflydelse og motivation 


Hvad er kvalitet? Det er der rigtig mange mennesker, der har et bud på, men kvalitet set fra mit 
ståsted som daginstitutionsleder gennem 16 år har følgende pinde:


• Børn, der har et højt selvværd, er kreative og har lyst til at lære og modet til at gå nye veje 
for at undersøge omverdenen.


• Forældre, der får dækket deres behov for pasning samtidig med at deres barn tilbydes  
optimal udvikling i et professionelt, kompetent og trygt miljø 


• Pædagoger der får mulighed for at bruge deres faglighed og engagement
• En ledelse der støtter, motiverer og skaber rammer for at medarbejderne kan gå nye veje og 


udvikle deres faglighed og kvaliteten i arbejdet.
• Fysiske rammer, hvor der er tilstrækkelig plads og som er tilpasset kravene til en moderne 


daginstitution.


Med hensyn til de fysiske rammer har vi i Tversted børnehave oplevet, hvilken betydning de har for 
både børn og medarbejderes trivsel og for muligheder for at tilrettelægge de gode læringsmiljøer for 
børnene.


Både medarbejdere og ledelse ved meget om hvad kvalitet og kvalitetsudvikling er og vil det gerne!  
Jeg ved også både af egen erfaring og når jeg taler med kollegaer indenfor og udenfor min egen 
kommune, at der især er to barrierer som opleves som en hindring for at det foregår på det høje 
faglige niveau, som vi gerne vil leve op til. Den barriere ene er tid og den anden er økonomi – to 
faktorer, der er meget tæt forbundne. Ude i institutionerne opleves det, at arbejdsopgaverne gennem 
årene er vokset samtidig med at arbejdstiden er reduceret (kortere arbejdstid, mere ferie, 
omsorgdage m.m.)


Lederen bør have en efteruddannelse i ledelse, have mulighed for supervision og deltage i 
ledernetværk.
Det administrative arbejde kan med fordel overlades til en sekretær, der selvfølgelig i tæt 
samarbejde med ledelsen vil kunne lave mange af de arbejdsopgaver, der nu påhviler lederen. Det 
er dog vigtigt at opgaverne bibeholdes decentralt, fordi mange beslutninger – herunder de 
økonomiske, er så nært forbundne med de pædagogiske tiltag. Det vil give lederen langt bedre 
muligheder for i højere grad at fungere som personaleleder og lægge nogle overordnede strategier 
for kvalitetsudviklingen. Personaleudvikling skal have høj prioritet.


Også for pædagogerne bør der være økonomisk mulighed for efteruddannelse og deltagelse i faglige 
netværksgrupper - med mulighed for vikardækning.
Pædagoger ved meget om læring. De vil gerne lave projekter og dokumentere, hvilken læring der 
har fundet sted. Det ER også vigtigt! Men det, jeg hører pædagogerne sige er, at det helt basale som 
tid og nærvær i mødet med det enkelte barn ofte ikke er muligt at give barnet i et omfang, der svarer 
til barnets behov og pædagogernes ønsker.  (Det samme hører jeg, når jeg taler med andre ledere). 
I en børnehave er det ofte i de mere dagligdags situationer, at både barnets selvværd og læring 
styrkes. Det er vigtig at have tilstrækkelig tid, når f.eks. en treårig skal lære selv at tage sin jakke på 
eller skal introduceres til det sociale fællesskab, eller når den femårige bliver optaget af bogstaver







eller skal lære at forholde sig til konflikter. Pædagogerne har en lang tradition for at se og fremme 
den læring og kompetenceudvikling disse situationer giver mulighed for.
Læring, både den formelle og uformelle, foregår som bekendt hele tiden og kan ikke opsplittes i 


f.eks. motorik eller sprog uden at der en bevidsthed om, at andre udviklings områder samtidig er i 
spil .


I forhold til at måle og evaluere på kvaliteten, er det vigtigt, at det ikke foregår via stive skemaer, 
hvor der krydses af, om en bestemt færdighed eller kompetence er opnået. 
I stedet kan man via pædagogisk dokumentation få et langt mere nuanceret billede af barnet 
samtidig med at den kan bruges som læring for pædagogerne. Suppleret med en forpligtende dialog 
med de lokale politikere og forvaltning vil det efter min opfattelse være langt mere befordrende for 
kvalitetsudviklingen.
Jeg tror, det er vigtigt at fokus, er på værdistyring mere end på målstyring
Hvis værdierne og målene er fastlagt i et samarbejde med pædagogerne, vil der være ejerskab hertil 
og så er pædagogerne også efter min opfattelse i stand til at lave kvalitetsarbejde i forhold til disse, -
- hvis rammerne i form en af en rimelig økonomi er til stede.


Min oplevelse er, at der bliver lavet rigtig meget godt arbejde rundt om på de danske 
daginstitutioner, men også at stressniveauet er ved at være for højt. Der er brug for, at der kommer 
større anerkendelse og tillid til området - også i form af bedre løn, hvis vi skal blive ved med at 
kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft. 
Så skal som pædagoger og ledere nok udføre et kvalificeret arbejde.


Karen Christensen
Leder
Tversted børnehave
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Deltagerliste for temamøde V
”Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation”


- Møde vedr. kvalitetsreformen den 19. april 2007


Ministerudvalget:


Statsminister Anders Fogh Rasmussen


Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen


Finansminister Thor Pedersen


Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen


Socialminister Eva Kjer Hansen
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Den danske model i den offentlige sektor


Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation


Der er kommet fokus på medarbejdernes centrale rolle i skabelsen af kvalitet i den 
offentlige sektor. Det er nu erkendt af langt de fleste, at kvalitet i offentlige 
serviceydelser skabes i mødet mellem eksempelvis læreren og eleven/den studerende, 
mellem den ældre og SOSU-assistenten, mellem socialpædagogen og den 
udviklingshæmmede samt mellem lægen og patienten.


Det kræver tid og rum til inddragelse og nærvær. Det kræver god og lydhør ledelse i 
den offentlige sektor. Og det kræver engagerede, kompetente medarbejdere, der er 
stolte af deres job og kvaliteten i de ydelser de leverer. 


Vi skal blive bedre til at bruge de ressourcer, som de offentligt ansatte er i besiddelse 
af. Disse ressourcer kan frigøres ved at styrke ledelsen, den enkelte medarbejders 
indflydelse på sit eget job samt styrke samarbejdet på arbejdspladsen. Inddragelse og 
indflydelse på eget arbejde skaber grundlag for at tage ansvar for ydelseskvaliteten.


Det er de elementer, der har gjort det danske arbejdsmarked til et af verdens bedst 
rustede til globaliseringens omstillinger. Og den danske model kan fortsat styrke den 
offentlige sektor.


-------


Ledelse og medarbejdere spiller en afgørende rolle i denne proces. Ledelsen skal lytte 
til medarbejderne, motivere til løbende nytænkning og effektiv opgaveløsning samt 
sikre attraktive arbejdspladser i en sektor, der hele tiden bliver bedre.


Essensen af mange af de moderne ledelses- og kvalitetsudviklingsværktøjer som 
KVIK og EFQM er at inddrage medarbejderne og give dem større mulighed for at 
udnytte samarbejdet på arbejdspladsen til at påvirke den fremtidige udvikling. 
Personaleressourcerne skal udnyttes bedre gennem udviklingsprojekter med bl.a. 
ændringer i arbejdstilrettelæggelse, arbejdsmiljø, efteruddannelse og samarbejde 
mellem flere faggrupper.


Det betaler sig at inddrage medarbejderne i den løbende udvikling af nye 
arbejdsprocesser, produkter og ydelser. En LO-rapport med offentlige og private 
eksempler på medarbejderdreven innovation dokumenterer bl.a., at sådanne tiltag 
gavner både arbejdspladsens udvikling og samtidig skaber mere tilfredse og 
motiverede medarbejdere, hvilket brugerne også kan nyde godt af.
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I udviklingen af de offentlige tilbud er det naturligt at måle og vurdere indsatsen og 
inddrage medarbejdernes viden og erfaring, når det besluttes, hvordan kvaliteten måles 
og dokumenteres. Derfor må den fornødne kompetenceudvikling også sikres.


Innovationen i den offentlige sektors institutioner og arbejdspladser bør benchmarkes, 
så det opnås en systematisk oversigt over erfaringer og udvikling de pågældende 
steder, og der bør arbejdes på at sikre midler til at forstærke udviklingen.


Offentlig ansatte skal have sikkerhed for, at der sker både personlig 
kompetenceudvikling og jobudvikling, der med godt arbejdsmiljø og indflydelse på 
arbejdstilrettelæggelsen i dialog med brugerne vedligeholder og udvikler 
medarbejdernes værdi på hele arbejdsmarkedet. 


De offentlige medarbejdere skal opleve, at de har meningsfyldt arbejde, og ledelsen 
skal focusere på en anerkendende kultur, der fremmer systematisk læring og resultater.


Den danske aftalemodel, som bygger på gensidig tillid og dialog på alle niveauer, er 
som skabt til at løse denne udfordrende opgave og fortsat vise sin bæredygtighed i den 
offentlige sektor. De ansatte, deres faglige organisationer og de offentlige 
arbejdsgivere har et klart ansvar for at dette opnås i højere grad fremover.


Det er afgørende, at inddragelsen og de nye ledelsesformer hægtes tæt op på det 
eksisterende SU-/MED-system. Disse stærke, historisk forankrede institutioner giver 
den danske offentlige sektor et afgørende forspring i ambitionen om at styrke den 
danske model i den offentlige sektor og drage nytte af moderne ledelsesværktøjer. 


På hver enkelt arbejdsplads skal der i fællesskab mellem medarbejdere og ledelse –
gennem overenskomst- og samarbejdssystemet (SU/MED-systemet) – udvikles 
tidssvarende løn- og personalepolitik, som også dækker samarbejde om arbejdsmiljø 
og kompetenceudvikling.


-----


Inddragelse af medarbejderne skal sikre reel involvering og medejerskab som både 
skaber motivation og kvalificerer beslutningerne samt deres efterfølgende 
gennemførelse.     


Det kan være udmærket at måle medarbejdernes tilfredshed, men udgangspunktet bør 
være at relatere den til deres konkrete arbejdsvilkår med henblik på at samarbejde om 
at sikre forbedringer og mere attraktive arbejdspladser fremover, så det bliver lettere at 
rekruttere og fastholde medarbejdere. 


På arbejdsmiljøområdet har både det psykosociale og det fysiske arbejdsmiljø stor 
betydning for medarbejdernes motivation, og der bør på alle arbejdspladser ud fra 
APV-arbejdet samarbejdes om opstilling af konkrete reduktionsmål for forebyggende 
indsatser de kommende år. 


Motivationen hos offentlige medarbejdere beror på både deres inddragelse og løbende 
udvikling med effektiv udnyttelse af viden og kompetencer i forhold til brugernes 
behov.
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Motivation og stolthed – en forudsætning for engagement og effektivitet.


Niels Aalund, Kommunaldirektør, Horsens


Motivation og stolthed er altafgørende, hvis den offentlige sektors høje kvalitet skal bevares og 
effektiviseres. Medarbejderne og den decentrale ledelse må aldrig blive i tvivl om den øverste, 
nationale eller kommunale ledelses opbakning.


Motivationstrappen indeholder 3 trin:


1. Valg af uddannelse. – Et tilstrækkeligt antal engagerede og motiverede dygtige unge 
mennesker skal vælge at uddanne sig til lærer, social- og sundhedsassistent eller 
sygeplejerske m.fl.


2. Valg af job og ansættelsessted.  - De unge med de rigtige uddanelser skal være 
motiverede for at søge og beholde job indenfor deres felt i den offentlige sektor.


3. Valg af grad af engagement og indsats på det offentlige ansættelsessted. – De 
ansatte i den offentlige sektor skal være motiverede for at yde en egageret indsats for at 
realisere målene indenfor deres område.


De, der har valgt den offentlige sektor, har kun sjældent gjort det for pengenes skyld. Motivationen 
baserer sig på et ønske om at gøre en forskel, og det kræver oplevelsen af opbakning og 
frihedsgrader. Et paradigmeskifte i den offentlige sektor, hvor det primært er en økonomisk stok 
eller gulerod, som skal motivere, vil være kostbar. Det vil dels kræve en betydelig lønstigning for 
visse grupper og dels vil det for mange medarbejdergrupper ikke være særligt motiverende og for 
nogle måske endda direkte demotiverende. Hvis det kombineres med en potentielt konserverende
samling centrale detailregler, vil der være tale om en direkte motivationsdræber.


Min påstand er, at anerkendelse fra alle sider og ledelsesniveauer er den afgørende faktor – en 
anerkendelse kan evt. understøttes af et midlertidigt eller permanent løntillæg el. lign – men det 
primære er en positiv ledelsesmæssig og samfundsmæssig interesse, opbakning og plads til 
udvikling og indflydelse på eget område.


Få vil vælge at lægge engagement indenfor et område og på en arbejdsplads, som ikke 
anerkendes af topledelsen. Når en minister går bredt til angreb på et område, har han eller hun 
måske en god sag i presse og i den politiske verden, men samtidig sendes nemt et signal om en 
branche, man bør komme væk fra og i hvert fald ikke søge hen til. Samme spilleregel gælder på 
lokalt plan for borgmesteren og i nogen grad for byrådsmedlemmer. 


Vi skal på alle niveauer arbejde langt mere og langt mere bevidst med at anerkende og synliggøre 
den respekt, vi har for lærernes, pædagogernes og ikke mindst social- og sundhedsassistenternes 
indsats og resultater. Vores børns og vores egen fremtid er afgørende afhængig af dem.


Debatformer, hvor brede gruppers indsats nedgøres på baggrund af enkeltpersoners grove svigt, 
virker demotiverende på alle 3 trin.


Arbejdsprocesser skal tilrettelægges af lokale ledelser i samarbejde med medarbejderne ud fra  
politisk besluttede  mål og økonomi. 


Når folketinget eller kommunalbestyrelser griber til at specificere selve arbejdsprocessen virker  
det stærkt demotiverende. Man kan ikke beslutte eller kontrollere sig til motivation og engagement.  
Det kræver andre virkemidler.
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Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation
Det er vanskeligt at fastholde og rekruttere medarbejdere på ældreområdet, og der er en 
betydelig risiko for, at området katastrofalt vil mangle medarbejdere om ganske få år. 
Lykkes det ikke at vende udviklingen og tiltrække et betydeligt antal nye medarbejdere, 
vil kvaliteten af ældreplejen simpelthen falde dramatisk, og som sådan gå direkte mod det 
kvalitetsreformarbejde, vi netop nu står midt i.


Det er nogle helt fundamentale forhold, der kan ændres ved i ældreplejen for at imødegå 
udviklingen:


Først og fremmest skal medarbejderne anerkendes for deres faglighed og omsorg, ved at 
give dem rum og frihed til at yde en arbejdsindsats, der afbalancerer et fagligt kvalificeret 
niveau og en medmenneskelig omsorg, der må og skal følge med. Ældrepleje er ikke kun 
teknik, de varme hænder skal følge med, og det gives der ikke tilstrækkelig plads til i en 
kontekst, hvor planer og dokumentation tager mere og mere plads.


Dernæst må det faglige niveau naturligvis udvikles. Der er alt for mange ufaglærte i æl-
dresektoren. Ufaglærte medarbejdere er et godt og nyttigt supplement til de uddannede 
medarbejdere, men alt for mange steder udgør de ufaglærte en for stor del af ”grund-
stammen” af medarbejdere. Dette er også med til at forringe områdets status, da det kan 
virke, som om uddannelse er uvæsentligt. Der må sættes ind med omfattende uddannel-
sesprogrammer, der inkluderer alle medarbejdere. Et niveauskift, som også må omfatte 
betydelige lønstigninger. Det er urealistisk at tro, at problemerne kan løses med små juste-
ringer. Der skal mange flere penge til at styrke sektoren.


Ligeledes skal der en holdningsændring til i synet på det at arbejde med ældre, hvor ar-
bejdet med det ældre menneske igen bliver et værdigt og anerkendt arbejde.


Vi er ikke for optimistiske med hensyn til at sikre en menneske til menneske kontakt i 
ældreplejen, når der kræves systemer, der arbejder over mennesker, og hvor der ikke sæt-
tes tilstrækkeligt ind på at klæde medarbejderne på.


Den største udfordring ligger i udviklingen af de mange medarbejdere, der er i direkte 
kontakt med de ældre, men der er naturligvis også en betydelig opgave i udviklingen af 
lederne på ældreområdet. De skal tilbydes lederuddannelse, der gør dem i stand til at mo-
tivere deres medarbejdere på en måde, så ressourcerne anvendes maksimalt i plejen og 
omsorgen af de ældre. 
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Det er vigtigt at skelne mellem ledernes faglige kompetencer og ledelsesmæssige kompe-
tencer. Naturligvis skal de faglige kompetencer være til rådighed, men i bestræbelserne på 
at få institutionerne, hjemmeplejen og andre områder til at fungere optimalt, er det ledel-
seskompetencer, der er mest brug for.


Også i denne forbindelse er det vigtigt at påpege, at unødige systemer og overdreven do-
kumentation er ødelæggende for udvikling, innovationer og medarbejdertilfredshed. 


I det hele taget kan det være klogt, at få noget for noget kulturen på afstand og genopdage 
noget for intet kulturen – eller som det mere præcist er: Omsorgen for det medmenneske, 
der har behov for din hjælp og din omsorg1


Se på det hele menneske – giv det en god ballast fagligt og ledelsesmæssigt – og giv det 
plads til at fungere – og først og fremmest: Vis dem tillid!


Knud Kingo Christensen
Formand
Ældremobiliseringen


  
1 I en kronik i Politiken den 26. marts i år beskriver tidligere overvismand, professor Ni-
els Kærgård det således: ”Velfærdsstatens historiske fundament var altså praktisk næste-
kærlighed i en homogen nationalstat, men kan et noget for ingenting – samfund også være
en logisk rationel samfundskonstruktion?” Og det mener Niels Kærgård, der er en række 
argumenter for, der har noget med sammenhold og solidaritet at gøre. Men samtidig me-
ner han, at globaliseringen er med til at nære noget for noget - samfundet, hvor solidarite-
ten ophæves, og hvor ingen har dårlig samvittighed over at udnytte hinanden. 
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Bedre kvalitet i den offentlige service
- Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation


Godt lederskab
Kvalitet i enhver form for ydelse forudsætter gode ledere, der både kan og vil 
lede – og tage ansvar. Godt lederskab omfatter også evnen til at skabe fælles 
forståelse for de mål, som en virksomhed eller institution er sat i verden for. 


Den franske forfatter Antoine de Saint-Exupéry udtrykker det sådan her: "Hvis du 
vil have bygget et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tøm-
mer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele 
arbejdet - men du skal vække deres længsel efter oplevelserne på det store åb-
ne hav."


Medarbejdertilfredshed en vigtig grundsten
Motiverede medarbejdere er afgørende for enhver virksomheds drift, uanset om 
virksomheden er offentlig, privat eller en blanding heraf.


Mange medlemmer af HTS har erfaring med offentlig-privat samarbejde og udli-
citering. HTS har derfor sammen med blandt andre Udliciteringsrådet, 3F, 
HK/Privat og RBF lavet en undersøgelse af medarbejdertilfredsheden i forbin-
delse med udlicitering1. 


Undersøgelsen peger på, at det helt afgørende parameter for at sikre tilfredse og 
dermed også motiverede medarbejdere i forbindelse med udlicitering, er, at 
medarbejderne løbende er fuldt ud orienterede om processen og deres vilkår 
før, under og efter en udlicitering.


Desuden viser undersøgelsen, at følgende elementer i prioriteret rækkefølge har 
betydning for tilfredsheden med jobbet efter udliciteringen:


• Engagement
• Arbejdsmiljø
• Lederskab
• Karrieremuligheder
• Arbejdspres


Omvendt virker følgende forhold negativt på tilfredsheden:


• Utilstrækkelig information
• Utilfredshed hos kunderne/brugerne
• Mange ændringer i arbejdsopgaverne
• Stigning i arbejdstempoet
• Ændring af arbejdstidens placering på døgnet  


Disse parametre må antages at være afgørende ikke alene i forbindelse med 
udlicitering men også i forhold til driften af både offentlige og private virksomhe-
der. 


  
1 Undersøgelse af medarbejdertilfredshed ved udlicitering, Udliciteringsrådet, november 
2006. 







Side 2


De rette incitamenter 
Medarbejdere er mennesker og motiveres af helt almindelige ting som ros og 
løbende anerkendelse. 


Ansvar for egne opgaver og indflydelse på dagligdagen skaber almindeligvis 
også tilfredshed med jobbet. Når medarbejderne inddrages i udviklingen af ar-
bejdspladsen, har mulighed for at komme med forslag til forbedringer af arbejds-
gange, metoder m.v. skabes ofte også mere ejerskab til virksomheden. 


Brug af resultatkontrakter og resultatafhængig løn kan desuden hjælpe med til at 
fokusere på de opgaver og værdier, som ledelsen prioriterer som værende vigti-
ge for virksomheden. 


For eksempel kan det indgå i en resultatkontrakt, at medarbejderen vil blive målt 
på produktivitets- eller kvalitetsforbedringer, tilfredse brugere/borgere, innovative 
løsninger m.v. – og honoreret derefter. 


Lønnen alene er imidlertid ikke afgørende for medarbejdernes motivation. Ledel-
sens fokus på at udvikle og stimulere medarbejderne med efteruddannelse og 
nye arbejdsopgaver er et andet redskab. 


Integration
Servicesektoren løfter en stor samfundsmæssig opgave på integrationsområdet. 
73 % af indvandrerne i Danmark er således beskæftiget i servicesektoren. 


Den succesfulde integration hænger tæt sammen med virksomhedernes målret-
tede arbejde med kompetenceudvikling. 


I rengøringsbranchen har flere virksomheder også gode erfaringer med at tilret-
telægge kompetenceudviklingsforløb for nydanskere i samarbejde med kommu-
ner. Resultaterne af projekterne er gode. En stor del af nydanskerne opnår fast 
ansættelse i forbindelse med et kompetenceudviklingsforløb. 


Et øget fokus på kompetenceudvikling kan altså være med til at sikre flere ny-
danskere beskæftigelse. 


Ledelse af fælles selskaber
Flere medlemmer af HTS deltager eller har deltaget i fælles selskaber med regi-
oner og kommuner. Erfaringerne herfra ledelsesmæssigt er, at netop repræsen-
tationen i bestyrelsen fra både offentlig og privat side skaber et meget frugtbart 
ledelsesklima, hvor ikke mindst den offentlige repræsentation skaber tryghed 
hos de ansatte og tillid mellem ledelse og ansatte. 


Samtidig er denne konstruktion med til at skabe en ubesværet, konstruktiv og 
kontinuerlig dialog mellem ledelsen/direktionen i selskabet og den offentlige 
kunde, som også er medejer af det fælles selskab.


HTS anbefaler, at man bruger og overfører disse ledelseserfaringer fra bl.a. va-
skeri- og tekstilservice samt sundheds- og genoptræningsområdet generelt til 
den offentlige sektor, og at der i den forbindelse etableres flere fælles selskaber i 
forbindelse med konkurrenceudsættelse af den offentlige sektor. Bl.a. dokumen-
terer den førnævnte undersøgelse, at netop denne samarbejdsform fremmer 
medarbejdertilfredsheden på en række områder.








Principper for god offentlig service


Arbejdsgruppens forslag
19. april 2007







Om arbejdsgruppen
• Nedsat i januar og har 


afholdt fire møder og en 
workshop


• Deltagerne er topchefer, 
institutionsledere og 
medarbejdere fra den 
offentlige og private 
sektor


• Arbejdsgruppen er 
gennem grundige og 
inspirerende drøftelser 
nået frem til ni principper 
for god offentlig service


Opgaven
At udarbejde et antal 
principper for god 
service som afsæt for 
en debat i den 
offentlige sektor om, 
hvilke grundlæggende 
værdier, der bør 
gælde for god 
offentlig service







Idéen


• Fokus på mødet med 
borgeren 


• Klare principper som 
signalerer:
– Øjenhøjde: ligeværdigt 


og menneskeligt
– Nærvær: relevant for 


den enkelte
– Dialog: internt og 


eksternt


”Ansigt til ansigt”







Ni principper for god service


Professionalisme   
Faglig dygtighed og 
professionalisme er 


fundamentet for 
god service


Sammenhæng 
Brugeren skal 


opleve 
sammenhæng i 
mødet med det 


offentlige 


Ressourcer med 
omtanke


Brug de offentlige 
ressourcer med 


omhu og omtanke


Tydelige 
forventninger 
Brugeren skal 


vide, hvad 
brugeren kan 


forvente


Hånd om fejl        
Tag hånd om 
de fejl, der 


sker


Øjenhøjde  
Mød 


brugeren, 
hvor 


brugeren er


Klar tale
Åben og klar 


kommunikation


Udvikling 
Udvikling og 


fornyelse skal 
præge den 


offentlige sektor


Ydmyghed 
Ydmyghed over 
for din rolle og 


din magt







Mød brugeren hvor 
brugeren er


Princippet betyder


• At medarbejderen er lydhør 
og at mødet med borgeren 
er ligeværdigt. 


• At borgeren oplever, at det 
er let at få adgang til det 
offentlige.


• At borgeren oplever nærvær, 
medbestemmelse og en 
personlig behandling.


Spørgsmål 


• Hvordan sikrer vi en 
individuel tilgang til den 
enkelte bruger?


• Hvordan skaber vi tid og rum 
til mødet med den enkelte 
bruger?


• Hvordan inddrager vi bedst 
brugerens ressourcer og 
viden til gavn for 
samarbejdet med brugeren? 


Eksempel


• Hjemmehjælperen viser 
respekt for det liv, den ældre 
medborger har levet. 


• Den ældre får 
medindflydelse på sin 
hverdag – nogle gange er 
det mindre ting, som har en 
stor betydning for den ældre. 
Eksempelvis ved selv at 
måtte bestemme sin 
påklædning, spisetider mv.


Øjenhøjde







Åben og klar kommunikation


Princippet betyder


• At brugerne oplever, at der 
lyttes til dem.


• At alle spørgsmål fortjener 
klare og venlige svar.


• At medarbejderne sikrer sig, 
at det budskab, man vil 
videregive er forstået.


Spørgsmål 


• Hvordan medvirker vi til en 
dialog, som er ligeværdig? 


• Hvordan videregiver vi et 
svært budskab til det enkelte 
menneske, som har brug for 
vores hjælp?


• Hvordan sikrer vi, at 
brugeren har forstået hele 
budskabet?


Eksempel


• Forældrene til børn, der har 
brug for særlige 
foranstaltninger, har brug 
for, at kommunikationen 
foregår på deres præmisser. 


• Sagsbehandleren i SKAT 
afslutter ikke samtalen, før 
han har sikret sig og spurgt 
ind til, at borgeren har 
forstået den givne 
information om reglerne 


Klar tale







Brugeren skal vide, 
hvad brugeren kan forvente


Princippet betyder


• At der tales åbent om 
forventninger til service og at 
der lyttes til brugerens 
forventninger.


• At brugerne har overblik 
over valgmuligheder og 
fleksibilitet. 


• At medarbejderne åbent 
fortæller om serviceniveau –
også om det, som ikke kan 
lade sig gøre.


Spørgsmål 


• Hvordan taler vi med 
brugeren om forventninger til 
den service, han skal 
modtage?


• Hvordan giver vi den 
fornødne hjælp og 
vejledning til at vælge?


• Hvordan skaber vi en god og 
løbende dialog med 
brugeren om de gensidige 
forventninger?


Eksempel


• Patienten skal hurtigt gives 
et indblik i indholdet i 
behandlingsforløbet og der 
skal være hjælp til at træffe 
valg. Er operation det rigtige 
lige nu? Og hvilke andre 
muligheder er der?


• Medarbejderen i SU-
styrelsen giver klar besked 
om den forventede 
sagsbehandlingstid for en 
ansøgning.


Tydelige 
forventninger







Ydmyghed overfor din rolle 
og din magt


Princippet betyder


• At med magt følger et stort 
ansvar, som man skal være 
ydmyg overfor.


• At man bruger den magt, 
man er givet, på en ordentlig 
måde.


Spørgsmål 


• Hvordan skal vi forholde os 
til den magt, vi har i 
relationen til brugeren?


• Hvordan kan vi undgå at 
magten bliver misbrugt?


• Hvordan sikrer vi, at vi altid 
forholder os professionelt og 
korrekt – også i de 
situationer hvor vi har lyst til 
at tage parti?


Eksempel


• For den udviklings-
hæmmede er 
socialpædagogens hjælp og 
omsorg i mange situationer 
fuldstændig bestemmende 
for denne persons trivsel. 


• Sagsbehandleren i 
Udlændingeservice handler
med respekt og ydmyghed 
ift. den store 
indflydelse, beslutningerne
har på ansøgernes liv.


Ydmyghed







Tag hånd om de fejl, der sker


Princippet betyder


• At fejl håndteres åbent og 
ærligt, så tilliden så vidt 
muligt genoprettes.


• At det er naturligt og trygt for 
den enkelte medarbejder at 
tale om den fejl, der er 
begået. 


• At fejl skal være en kilde til 
læring. 


Spørgsmål 


• Hvordan håndterer vi fejl?


• Hvordan følger vi op på og 
lærer af fejl? 


• Hvordan skaber vi en kultur, 
hvor det ikke bare 
accepteres men også
forventes, at fejl, som man 
selv eller andre har begået, 
bliver bragt åbent frem?


Eksempel


• Ingen er ufejlbarlig og derfor  
begås der fejl, når 
mennesker er involveret. 
Nogle af disse fejl er så
alvorlige, at de har store 
menneskelige omkostninger.


• Når en patient bliver 
fejlopereret må systemet 
ikke reagere med lukkethed 
og dækken sig ind, men skal 
i stedet åbent og ærligt 
vedstå sig fejlen og sikre 
den bedst mulige hjælp i det 
videre forløb. 


Hånd om fejl







Faglig dygtighed og 
professionalisme er fundamentet 
for god service


Princippet betyder


• At medarbejderne er åbne 
og ærlige omkring deres 
faglige vurderinger. 


• At den enkelte medarbejder 
er nysgerrig og løbende 
opdaterer sin viden. 


• At medarbejderne åbent 
siger fra i uforsvarlige 
situationer, hvor fagligheden 
ikke er i orden. 


Spørgsmål 


• Hvordan sikrer vi, at vi er 
ærlige og åbne om vores 
faglige vurderinger?


• Hvad gør vi selv for at 
udvikle vores egen faglighed 
– og gør vi nok?


• Hvordan sikrer vi, at det 
faglige niveau er i orden, og 
at man som medarbejder 
siger fra, når det ikke er det?


Eksempel


• Det er den pædagogiske 
faglighed, som er nøglen til 
at forstå barnets behov og 
derfor også nøglen til at 
kunne møde barnet, hvor 
barnet er, og sikre en god 
dialog. 


• Det er sagsbehandlerens 
faglighed, som er 
forudsætningen for at de 
afgørelser, som træffes, er i 
overensstemmelse med 
retsgrundlaget og brugernes 
behov.


Professionalisme







Brugeren skal opleve 
sammenhæng i mødet med det 
offentlige


Princippet betyder


• At hverken faggrænser eller 
organisatoriske grænser 
stille hindringer i vejen for at 
brugerne oplever 
sammenhæng og kontinuitet 
i deres forløb. 


• At brugerne igennem hele 
forløbet ved, hvem man kan 
søge hjælp hos, og hvad der 
er næste skridt på vejen. 


• At brugerne  oplever, at de 
medarbejdere, der er 
involveret i deres sag, taler 
sammen. 


Spørgsmål 


• Hvordan samarbejder vi på
tværs af faggrænser, så
brugerne oplever den 
offentlige service som 
sammenhængende?


• Hvordan kan vi sikre, at den 
nødvendige information 
bringes videre i systemet på
en god måde?


• Hvordan sikrer vi, at 
brugeren bliver vel modtaget 
i næste led i forløbet? 


Eksempel


• Forældre til et handicappet 
barn er i kontakt med mange 
instanser og institutioner i 
den offentlige sektor. De 
skal altid vide, hvem de kan 
henvende sig til, så de ikke 
føler sig tabt mellem to stole. 


• Når ældre plejekrævende 
borgere udskrives fra 
hospitalet skal der være god 
kontakt mellem hospital og 
hjemmepleje.


Sammenhæng







Udvikling og fornyelse skal                                     
præge den offentlige sektor


Princippet betyder


• At medarbejderne inddrages 
i, men også selv aktivt 
opsøger arbejdet med at 
udvikle den service, som 
leveres. 


• At det ikke blot er legitimt at 
stille spørgsmål ved vante 
rutiner og arbejdsgange, 
men at det aktivt 
understøttes og belønnes. 


• At brugernes viden og 
indsigt bruges aktivt.


Spørgsmål 


• Hvordan inddrager vi 
brugerne i udvikling af nye 
løsninger på opgaverne? 


• Hvordan bruger vi løbende 
vores egen viden mere aktivt 
til at udvikle bedre løsninger 
og gøre vores service endnu 
bedre?


• Hvordan skaber vi en kultur, 
som belønner at der stilles 
spørgsmålstegn ved 
uhensigtsmæssige rutiner og 
arbejdsgange?


Eksempel


• Både blandt medarbejdere 
og brugere er der megen 
viden gemt. 


• Det kan vi udnytte bedre ved 
at skabe rum til at dele viden 
og inddrage brugerne i den 
konkrete udvikling af service.


Udvikling







Brug de offentlige ressourcer                                   
med omhu og omtanke


Princippet betyder


• At medarbejderne bidrager 
til, at ressourcerne i den 
offentlige sektor bruges med 
omhu og omtanke.


• At der er klare principper for 
prioriteringer, som kan 
hjælpe medarbejderne, når 
de står i situationer, hvor de 
skal vælge noget fra for at 
kunne vælge andet til. 


• At vi bruger hinandens viden 
og lærer af hinandens 
erfaringer. 


Spørgsmål 


• Hvordan sikrer vi, at vi får 
mest muligt ud af de 
ressourcer, vi har til 
rådighed?


• Hvilke principper for 
prioriteringer bør vi opstille 
på vores arbejdsplads? 


• Hvordan kan vi bruge 
hinanden og den viden vi 
samlet råder over bedre?


Eksempel


• Det er nødvendigt at 
foretage prioriteringer i det 
daglige arbejde.


• Der skal arbejdes på at 
udvikle mere effektive 
arbejdsgange. 


Ressourcer med 
omtanke







Processen
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Praksis-erfaringer:


- Udgangspunkt er konkrete 
erfaringer fra arbejde med 
service i den offentlige sektor
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Principperne
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Arbejdsgruppens forslag


Udfoldelse i praksis:


- Lokal forankring


- Hjælpeværktøjer, som kan 
understøtte den lokale dialog







Forudsætningerne for God Offentlig Service 


God ledelse


Gode kolleger


Gode fysiske og 
organisatoriske 


rammer Ressource-
bevidsthed


Demokrati   
og lighed








Principper for god offentlig service
Sekretariatet


Principper for god offentlig service, sekretariatet, Finansministeriet, Christiansborg Slotsplads 1, 1218 København K, Tlf. 3392 3333


5. februar 2007


Deltagere i arbejdsgruppe om udvikling af principper for god offentlig service 


Arbejdsgruppen for principper for god offentlig service 


Regionalt niveau


Regionsdirektør Bo Johansen, Region Midtjylland


Kommunalt niveau 
Kommunaldirektør Jens Christian Birch, Næstved Kommune


Kommunaldirektør, Mogens Hegnsvad, Gribskov Kommune


Statsligt niveau
Direktør for Statsforvaltningen, Hovedstaden, Bente Flindt Sørensen


Private ledere
Koncernchef Allan Søgaard Larsen, Falck (formand for arbejdsgruppen)


Direktør Vibeke Haaning, Blæksprutten (privat leverandørvirksomhed på hjemmehjælpsområdet)


Institutionsledere
Daginstitutionsleder Kirsten Bomholtz, Børnehaven Humlebien, Gentofte Kommune


Distriktsleder og fungerende Centerleder Anne Dorte Greve Madsen, Plejecenteret Olivenhaven, Kol-
ding Kommune 


Hospitalsdirektør Torben Stentoft, Hvidovre Hospital 


Medarbejderniveau
Pædagog Jonna Jacobsen, Børnehuset Møllehaven, Hjørring Kommune


Social- og Sundhedshjælper Gunvor Leeraar Plas Hjemmeplejen i Brønshøj/Husum/Bellahøj 


Oversygeplejerske Mette Videbech, Vejle Sygehus 








”Tør vi sætte ord på de ledelsesmæssige dilemmaer?”


Oplæg til temamøde vedr. kvalitetsreform den 19. april 2007
”Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation”


ved hospitalsdirektør Jørgen Jørgensen, Rigshospitalet, Region Hovedstaden


Kvalitet forudsætter god ledelse og motiverede medarbejdere
Forbedret kvalitet og reform af den offentlige sektor forudsætter ledelsesinitiativer og 
medarbejdere, der engagerer sig i ændringsprocesserne. Da alle offentligt ansatte ledere og 
medarbejdere må formodes at være positivt indstillet over for forbedret kvalitet af den offentlige 
sektor, kan det umiddelbart forekomme som en overkommelig opgave for offentlige ledere at skabe 
fodslag med medarbejderne om en god fælles sag.
Imidlertid kan man ved nærmere eftertanke forestille sig ganske mange ledelsesmæssige 
udfordringer.


Kvalitetsforbedringer og transaktionsomkostningerne
Kvalitetsforbedring i den offentlige sektor tilvejebringes i dag i vid udstrækning gennem politisk 
fastsatte mål, kontrakter eller lignende, budgetter, monitoreringssystemer mv. Der etableres 
processer , der involverer aktører fra øverste politiske myndigheder  ned gennem ledelseslagene til 
den menige offentligt ansatte – i en dialog op og ned i systemet. Såvel administrative medarbejdere 
og ledere som fagpersoner inden for sundheds-,social- som uddannelsesområdet involveres.


Udover disse ”styrede” processer inden for den offentlige sektor, er kvalitetsforbedringer et direkte 
borgeranliggende med stigende forventninger om direkte kommunikation mellem enkeltbrugere og 
hvilke som helst niveauer i det offentlige system. Elektroniske meddelelsesmedier – og en stigende 
tendens til at tage problemstillinger ud i det offentlige rum, læs: pressen, medfører behov for hurtig 
og aktiv håndtering af de involverede kvalitetsspørgsmål.  


Sideløbende med det klassiske forvaltningssystem, hvor adfærd styres af politikker, vejledninger, 
instrukser mm. er der de seneste årtier i stigende grad indført økonomiske  og andre 
incitamentsstrukturer, som animerer til given adfærd. Fælles for disse er etableringen af quasi-
markeder, hvor offentligt ansatte – som institutioner eller som enkeltindivider – handler i større 
eller mindre grad med henblik på en lokal optimering af det offentlige virksomhedsområde, som 
man er ansat i/har ansvar for. Fælles for disse systemer, hvad enten de er etableret m.h.p. 
produktivitets- eller aktivitetsforbedringer eller kvalitetsforbedringer, er, at de skal administreres og 
udvikles – ofte med et meget stort ressourceforbrug - for at være meningsfulde.


Ovenstående kan sættes i relief til den klassiske skandinaviske ledelsesfilosofi, hvorefter 
ledelsesmæssig kompetence og ansvar delegeres til ledelser på forskellige niveauer, som tillægges 
et stort  rum til personligt judgement ofte inden for en enkel ressourcestyringsmodel, fx økonomisk 
rammestyring,  og hvor den daglige forvaltning  af midlerne er overladt til de faglige ledere og 
fagfolk, som arbejder med virksomhedens kærneydelser, og som forudsættes at have en solid 
uddannelse i faget. En model som indebærer mindre behov for understøttende systemer og det dertil 







hørende ressourcebehov – men som heller ikke sikrer gennemsigtighed, ensartethed eller 
nødvendigvis  den tilstrækkelige kvalitet eller produktivitet..


Den ledelsesmæssige udfordring ved udviklingen i retning af mere aftaleregulering, styring i 
detalje, fokus på den brugeroplevede kvalitet, performancemåling, og økonomisk incitamentsstyring 
er for det første at begrænse ressourceforbruget til administration af systemerne. For det andet er det 
en ledelsesmæssig udfordring at sikre faglig mening i tingene – at retfærdiggøre 
transaktionsomkostningerne over for producenterne af kærneydelserne i de pågældende offentlige 
sektorer – ikke mindst i lyset af politiske forventninger om årlige produktivitetsforbedringer, som 
virker særlig grelle, hvis administrationen vokser. For det tredje er det en ledelsesmæssig 
udfordring at sikre den nødvendige faglige udvikling som det allervæsentligste, hvis den 
overvejende del af ledelseskraften og -prestigen centreres om succeskriterier, som virker fremmede 
for sektorens fagfolk.
En anbefaling må derfor være at sikre en nødvendig dialog op og ned i ledelseslagene om det 
hensigtsmæssige i – og forbedringsmuligheder ved - de etablerede og planlagte systemer, som 
indføres. 
Og altid at stille spørgsmålet: er det sidst tilkommende kontrolsystem omkostningen værd i form af 
den nødvendige  konvertering af ”varme ” hænder til ”kolde”?


Eksempel: Inden for sygehusområdet har der de seneste 10-15 år været arbejdet hårdt på at indføre, 
vedligeholde og udvikle et såkaldt DRG ( diagnoserelaterede grupperinger ) – system, som har til 
formål, at sygehusenes aktiviteter kan måles på en mere relevant måde end ved anvendelse af 
begreberne indlæggelser, sengedage mv. DRG kan ideelt set bruges til at lave budgetter, afregne 
ydelser og sammenligne produktivitet.  En tilsyneladende ”rigtig” teori som også nyder fremme i 
andre vestlige lande. Fra en praktikers synsvinkel har man imidlertid ofte indtryk af, at systemet har 
udviklet sit ”eget liv”. Og DRG-systemet er ikke perfekt – derfor skal der bruges mange  ressourcer 
på at korrigere det; den kliniske udvikling i behandlingsformer betyder, at DRG-systemet løbende 
skal tilpasses, og resultatet er ikke, at vi efter 15 år har et retvisende DRG-system. F.eks. 
forekommer summariske produktivitetssammenligninger ofte meget misvisende. Og dette på trods 
af, at DRG-systemet har udviklet sig til at beskæftige mange højtuddannede offentligt ansatte i 
central-, regional- og sygehusforvaltningerne – og et foruroligende stort forbrug af klinikeres 
arbejdstid. Pointen: Man må advare imod at lade ”instrumenter” overtage tid fra producenterne af 
kærneydelserne. Fokus på brugernes behov tilsiger, at tilvejebringelse af kerneydelser inden for  
social-, sundheds- og uddannelsessektoren skal have 1. prioritet. Styringsredskaberne skal 
tilvejebringes – og fungere – men efter princippet: ”make it simple”.


Medarbejdernes involvering og engagement
En kvalitetsreform kræver et engageret personale. Hvorledes sikres det?
Den offentlige sektor skal som arbejdsgiver spille på de instrumenter, som er til rådighed mht. at 
rekruttere, engagere og fastholde personale. Men det er ikke sikkert at vægtningen skal være som i 
personalepolitiken i en privat servicevirksomhed. Medarbejdere, fagspecialister, ledere, som vælger 
en arbejdskarriere inden for det offentlige social-, sundheds- eller uddannelsesvæsen kan tænkes at 
have andre værdier og personlige mål end f. eks. privat ansatte i en fremstillingsvirksomhed.
Ledelsesmæssigt har det vist sig vanskeligt at ”sælge” begreber som fleksibel, individuel 
løndannelse til grupper af offentligt ansatte. Måske skulle man som ledelse fokusere på andre 
værdier end den individuelle aflønning? Forudsat rimelige og anstændige  løn- og arbejdsvilkår, kan 
motivation af medarbejdere inden  for social-, sundheds- og uddannelsesvæsenet forsøges opnået 
gennem faglig udvikling, gode samarbejdsforhold, ofte på tværs af discipliner, samt stimulerende 







omgivelser.Ledelsmæssigt kan det være en nødvendig udfordring at turde give medarbejderne stort 
spillerum under ansvar – i en tid hvor der tales om mere kontrol p.gr. af enkeltstående 
skrækeksempler. Vore offentligt ansatte medarbejdere ønsker at blive respekteret – og udviklet som 
fagperson og personligt. Det offentlige må som arbejdsgiver modsvare disse forventninger, ikke 
mindst i en tid, hvor tilgangen til arbejdsgangen formindskes, samtidig med at behovene i specielt 
social- og sundhedsvæsenet vokser af demografiske årsager.
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Herlev Hospital 1 
Medicinsk Hæmatologisk Afdeling 2 
Ledende overlæge Bjarne Anker Jensen 3 
Interview den 9. Juni 2008 – 1 time og 36 minutter  4 
 5 
Kan du starte med at fortælle lidt om dine ansvarsområder? 6 
 7 
Jeg har sammen med den ledende oversygeplejerske det overordnede ansvar for hele 8 
den hæmatologiske afdeling. I realiteten også et medansvar på regionsplan. Hvordan 9 
hæmatologi i sin helhed bliver praktiseret og organiseret. Der er flere 10 
ledelsesstrukturer i hvert fald på mit niveau. Man kan sige at Herlev og det tidligere 11 
Københavns Amt har en delt ledelse mellem oversygeplejersken og overlægen og i 12 
princippet er ligestillet og kun i specielle og pludseligt opståede situationer, der 13 
kræver hurtig handling, er den ledende overlæge, den der har det endelige ansvar og 14 
beslutningskompetence. Andre steder ligger det mere klart, at det er den ledende 15 
overlæge, hvor oversygeplejersken er sekundær. Man forsøgte for år tilbage i 16 
Københavns Amt at gøre ligestillingen mellem oversygeplejerske og overlæge mere 17 
fremtrædende, men det gav altså det problem, at der er et ultimativt lægeligt ansvar, 18 
som ikke kan deles med nogen. Det er en ledelsesstruktur, og dvs. at jeg så har det 19 
endelige lægelige ansvar, hvis noget går galt, og vi har ikke så meget ansvar, hvis 20 
noget går godt, men for hele funktionen af hæmatologi har jeg et ansvar, og det 21 
dækker et ansvarsområde på 2 sengeafsnit, et laboratorium og den kliniske 22 
forskningsenhed vi har. Det økonomiske, det kliniske, det forskningsmæssige og 23 
personaleansvaret. Det er i rå tal et samlet personale på omkring 160 og et årligt 24 
budget på lige omkring 170 millioner kroner. Så det er sådan de rå tal. Så er man 25 
selvfølgelig ansvarlig for samarbejder og samarbejdsrelationer, både i huset og så i 26 
realiteten den del af regionen, som vi modtager patienter fra. Dvs. man har relationer 27 
til praksis- og speciallæger og andre hospitaler og afdelinger. Så har man et ansvar for 28 
informationen og kommunikationen med andre offentlige myndigheder. Regionen. 29 
Overfor Sundhedsstyrelsen og ministerierne og i sidste instans overfor det politiske 30 
system. Men heldigvis sjældent direkte. Det går jo gennem de sædvanlige instanser og 31 
nedefra og op fra afdelingen. Det er et stort krydspres, det synes jeg. Specielt i de her 32 
år, som vel er præget af to væsentlige ting. Det ene er konsekvensen af det andet. Den 33 
ene konsekvens er en helt ekstrem detaljeret indblanding fra det politiske system, eller 34 
indblanding eller sætten dagsorden. Den anden er den kæmpe opgave, det er at få 35 
implementeret hele struktur- og kommunalreformen, som vel er den største 36 
administrative opgave, det her land har været igennem de sidste 100 år, vil jeg tro.  37 
 38 
Hvordan har det påvirket jeres afdeling? 39 
Det sætter sådan set dagsordnen på alle niveauer. Både de politiske projekter, der 40 
bliver sat i søen og så hele regionsdannelsen. Jeg kan sige at sådan en plan, man kan 41 
jo diskutere om så stor en administrativ ændring som den kan gennemføres step for 42 
step. Det ville jo være rart, når man sidder nede i systemet. Hvis man havde tid til at 43 
planlægge og gøre det på ordentlig vis. Man kan jo godt forstå, at det kan være 44 
politisk vanskeligt, fordi så store ændringer må ikke tage for lang tid. Det kan man så 45 
sige, det har det ikke gjort her. Der har været et meget voldsomt politisk pres på, for 46 
at sparke kommunalreformen hurtigt igennem. Jeg synes, det er overraskende, at det 47 
er gået så hurtigt politisk at skabe enhed, hvis man kan tale om enhed. Og for vores 48 
eget vedkommende kan jeg sige, at der lå jo så efter et formelt forarbejde, der også 49 
implicerede de enkelte afdelinger og de enkelte hospitaler. Så forelå der en endelig 50 
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hospitalsplan for regionen, som blev godkendt i maj 2007. I den stod der for vores 51 
afdeling og vores fag, at den tredje funktion som var i området, nemlig Hillerød 52 
funktion, skulle stille og rolig nedlægges og overføres her til Herlev Hospital, således 53 
at der var to hæmatologiske afdelinger tilbage i den nye region. Det ville forventelig 54 
ske omkring 2009. Det gav os jo så lige knap to år til at forberede de ting. Men 55 
hospitaler og hospitalsafdelinger lukkes ikke af politikere. For det første tør de næsten 56 
aldrig. Men det lukkes ved en politisk beslutning, der siger, at man har påtænkt sig at 57 
overføre. Så det var personalet, der stemte med fødderne.  58 
 59 
Hvordan det? 60 
De forlader stedet. De forlader de afdelinger, der skal lukke. Det gør de lang tid inden. 61 
Det kan godt være, at politikerne siger, at det først skal lukkes i 2009. Men det rører 62 
ikke medarbejderne. Så i løbet af ganske kort tid var Hillerød lagt øde. Det vil sige vi 63 
fik seks uger.  64 
 65 
Det vil sige medarbejderne forlader stedet, fordi de ikke vil flyttes? 66 
Ja, der er ingen, der bliver i en afdeling, som ikke har nogen fremtid. På det punkt er 67 
sundhedsvæsenet jo meget orienteret på, at de har en fremtid og en karriere. Det er 68 
formentlig det samme, som man ser i erhvervslivet. Der er ikke nogen, der bliver 69 
siddende i en IT virksomhed og venter på at døren skal lukke. Så vi havde noget i 70 
retning af seks uger til at planlægge en overtagelse af en ret stor funktion, som var i 71 
Hillerød og fik lagt  den hæmatologiske funktion, som lå for 400.000 borgere, den fik 72 
vi lagt oveni i de 620.000, vi havde i forvejen. Så det var en 65 % udvidelse. Det var 73 
meget kort tid. Det er et stort hospital, der hele tiden fungerer på grænsen af, hvad der 74 
er muligt. Det er faktisk en ret stor udfordring. Ganske få måneder efter skete det på 75 
flere andre afdelinger. Folk begyndte at flytte. Så man må sige, at i løbet af et halvt 76 
års tid, skete der en ikke planlagt og ikke forventet indflytning af fire-fem andre 77 
afdelinger i Herlev, der lige pludselig fysisk skulle rumme det og de problemer, det 78 
gav. Og med de problemer de enkelte afdelinger har med at skaffe personale, det er jo 79 
ikke det allernemmeste lige præcis i de her år. Så det er en typisk konsekvens af en 80 
politisk beslutning, som i hvert fald set udefra, ikke er gennemtænkt ordentligt på det 81 
politiske plan. Og som fuldstændig rydder ens dagsorden og ens planer.  82 
 83 
Kan du give nogle eksempler på konsekvenserne, og det det har krævet af dig 84 
som leder af afdelingen? 85 
Det har krævet mange ting. Det har krævet for det første, at jeg måtte prioritere mine 86 
opgaver. Her var en prioritering, som jeg ikke havde foretaget, men den var nummer 87 
et, uanset hvordan jeg vendte og drejede det. Det var sådan, og så måtte jeg flytte 88 
nogle andre ting. Og det har selvfølgelig krævet kolossalt meget tid. Der er meget tid, 89 
der går med planlægning og prøve at gennemskue, hvordan får vi det her løst. Der er 90 
gået meget tid med at få valgt medarbejdere og samarbejdspartnere ud og få løst 91 
logistik og mange mange andre ting.  92 
 93 
Rent administrativt har det skabt problemer? 94 
Ja. Der er meget arbejde i at prøve at estimere, hvad skal vi have af fysik, hvad koster 95 
det her økonomisk. Den dialog man skal have med sin direktion om at få skaffet 96 
pengene og ressourcerne. Vi har skullet gøre en betydelig indsats for at få tildelt 97 
ressourcer til personale – for det flytter ikke med. Det er jo det man sådan regnede 98 
med i politisk sammenhæng og måske, hvis man sidder helt oppe på direktionsniveau 99 
i regionen, så tror man, at fordi der er 12 dygtige sygeplejersker, så vil 10 eller 12 100 
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flytte med. Det vil de ikke. De er meget lokalt forankret. Det er kolossale 101 
kulturforskelle. Dem kender vi, men jeg tvivler på... jo højere man kommer i 102 
systemet, des mindre præsent er det i hvert fald. Og så endelig et kolossalt arbejde 103 
med informationen til personale, som næsten er det allervigtigste for at få tingene til 104 
at gå godt. En ledelsesbeslutning, som vi tog, det var også at informere om det, som vi 105 
ikke vidste noget om. For det mener vi, at personalet også har brug for at vide, at 106 
ledelsen ikke selv ved noget, eller at noget er usikkert. Det er også med til at dæmme 107 
op for mytedannelser. Hvis der er et sted, hvor der dannes myter, så er det i 108 
sundhedsvæsenet. Så informationssiden har også været ret betragtelig. Så det tror jeg 109 
grundlæggende, vi gør klogt i at investere godt i.  110 
 111 
Nu taler du meget om strukturreformen, og hvor meget den har fyldt. Har der 112 
været plads til udviklingsopgaver sideløbende, eller er det lagt helt på hylden? 113 
Det er ikke lagt helt på hylden. Der er nogle ting vi har nedprioriteret, hvor vi måske 114 
ikke har kunne lave den indsats, som vi ellers kunne have gjort. Et af de projekter vi 115 
allerhelst ville i gang med... Vi undgår med vilje ordet Lean. Fordi i personalegruppen 116 
bringer det dårlige associationer. Men sundhedspersonalet, både sygeplejerskerne, 117 
læger og sundhedsplejere og sekretærer er egentlig fantastisk omstillingsparate. Det er 118 
de i den her afdeling, vil jeg sige. Og meget fantasifulde. De er gode til at finde på 119 
nye ting, og hvordan løser vi det her. En ting vi ikke er specielt gode til, det er at 120 
smide det gamle vraggods over bord. Og derfor bliver vores arbejdsopgaver større og 121 
større, for vi får ikke smidt det gamle ud. Så vi laver unødige ting, hvor der er en 122 
kontrolmekanisme eller en kvalitetssikring bygget ind i nogle nye idéer, men vi går 123 
stadig og tager fotokopier af skrevne dokumenter i stedet for at vænne os til, at edb 124 
skulle altså hjælpe os. Det gør, at vi får mindre og mindre tid. Det er ikke den eneste 125 
årsag, for jeg synes, at vi i stigende omfang bliver pålagt så mange overordnede 126 
administrative opgaver, at der bliver mindre og mindre tid til det, der er vores 127 
kerneydelse, nemlig det at diagnosticere og behandle vores patienter. Men vi er ret 128 
klar på, at vi skal starte med os selv. Forstået på den måde, at der kommer ikke en 129 
mand med en pose penge eller 12 millioner mere og 14 sygeplejersker. Vi skal selv 130 
gøre vores arbejde mere effektivt og få mere tid de spændende og udviklende 131 
opgaver. Og så skal vi først og fremmest finde tiden til det. Og det har vi ikke rigtig 132 
kunne sparke i gang midt i, at vi jo altså har fået den kæmpe udfordring, det er, at få 133 
den 65 % øgning i de aktiviteter vi skal passe.  134 
 135 
Så er der noget af kvalitetsudviklingsarbejdet, det er gået mere eller mindre i stå. Det 136 
er det fordi, vi over de sidste fire-fem år, det startede i København, og er så fortsat op 137 
i regionen. Vi har været igennem en forberedelse til akkreditering. For det første er 138 
der det problem, at i den nye region, der gik tre så sammen, som havde fuldstændig 139 
forskellig struktur. Rigshospitalet hørte til det gamle HS, som blev akkrediteret efter 140 
det amerikanske system, Joint Commission. Herlev og det gamle Københavns Amt 141 
lavede en mindre amerikanisering og mindre gennemgribende model, som prøvede at 142 
lægge øre til, hvad var det, der var på vej kvalitetsmæssigt i det, der hedder den 143 
danske model. Og jeg tror godt man kan sige, at Frederiksborg Amt slet ikke var 144 
kommet i gang med noget som helst. De tre modeller blev lige pludselig smeltet 145 
sammen, og vi frygtede egentlig, at vi skulle igennem hele det hurlumhej, som HS var 146 
igennem for 10 år siden, samtidig med at man lavede regionen. Det har man så valgt 147 
ikke at gøre, men læne sig op ad og stile imod den danske kvalitetsmodel. Det der så 148 
er problemet med den, er at man skal have udenlandske firmaer til at måle. Og der har 149 
man så valgt Joint Commission. Og det ser vi som et kolossalt problem, for Joint 150 
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Commission kommer så til at kontrollere et system, som det ikke kender. Og vi har et 151 
system for vores kvalitetsudvikling, der ikke passer overens med det Joint 152 
Commission måler på. Og det ender med at blive et kaos. Og også fordi det vi har set 153 
fra den danske kvalitetsmodel, det er godt nok ikke godt. Det er helt ekstremt 154 
bureaukratisk. Så det er vi altså meget imod ligefrem.  155 
 156 
Det vil sige I skal til at lave hele jeres kvalitetsmålingssystem om? 157 
Ja, vi skal lave det hele om. Og det vil så kræve mere bureaukrati og dokumentation. 158 
Så det, vil jeg sige, er et meget stort problem. Ikke blot her men det tror jeg, at hvis 159 
man går igennem alle hospitalerne, så frygter vi alle lidt, hvor det her havner henne. 160 
Så det er altså efter vores eget ønske, at det er blevet stillet lidt i bero. Det er faktisk 161 
også stillet lidt i bero i vores direktion, for der er grænser for hvor mange ting, man 162 
kan sætte i gang på en gang. For der kommer hele tiden nye ting. Nu kommer der 163 
også kræftpakker, som vi skal til at gennemføre. Så patienter, der er henvist med en 164 
kræftdiagnose, skal ses indenfor 48 timer i et system, der simpelthen ikke har bufferen 165 
til det. Nok er, at man kan købe fire nye CT scannere, men der er ingen sygeplejersker 166 
til at køre CT scanneren, og der er ingen læger til at beskrive billederne. Så det er et 167 
ret alvorligt problem, som sundhedsvæsenet de seneste 10 år er havnet i. Til trods for 168 
en betydelig rationalisering i drift, så er det altså ikke nok.  169 
 170 
Det er altså det politiske system, der hele tiden presser sig på med nye krav? 171 
Præcis. Det er jo næsten blevet et dogme indenfor dansk centraladministration. Det er 172 
jo nærmest forbundet med dødsdom at modsige politikerne. Jeg har en klar 173 
fornemmelse af, at et sundt og fagligt modspil næsten bliver kvast. Måske hænger det 174 
sammen med en meget markant sundheds- og indenrigsminister gennem de sidste 7 175 
år. Men det har altid været svært at gøre indsigelser. Og selvfølgelig er vi jo i sidste 176 
ende tjenestemænd, så vi får jo også en opgave, der skal løses. De forventer ikke, at vi 177 
starter med at argumentere imod, vel. Og med det kontinuerlige pres, der kommer fra 178 
politikerne, bliver det meget svært at løse den opgave. Og dermed bliver det også 179 
vanskeligt at løse de andre ting, der ligger i ledelsesopgaven. Det er som om, at der i 180 
den lokale afdeling eller i privatsfæren, der er en eller anden grænse, hvor nu kan vi 181 
altså ikke presse mere igennem. Den eksisterer ikke i offentlig sammenhæng. Der er 182 
ikke rigtig en rød lampe, der blinker for nogen, og som siger, at nu er systemet altså 183 
overbelastet. Nu kan vi ikke det her. Der er en grænse for, hvor mange opgaver, der 184 
kan løses på en og samme gang. Og det kan jeg da mærke ledelsesmæssigt. Fordi den 185 
leder, de efterspørger, skal have så mange kompetencer, at jeg plejer sådan lidt ondt at 186 
sige, at der har ikke været en så omnipotent person siden Leonardo Davinci.  187 
 188 
Arbejder du udelukkende med ledelse eller også med diagnosticering og 189 
behandling? 190 
Det gjorde jeg i starten. Det opdagede jeg så, at det kunne jeg simpelthen ikke magte.  191 
 192 
Hvordan har du det med det? 193 
Det har jeg det dårligt med. Jeg har det faktisk dårligt med, at jeg ikke kan have en vis 194 
faglig dagligdag. Jeg måtte tage konsekvensen efter et års tid. Der var ikke timer nok i 195 
døgnet. Jeg skulle vælge at fylde ledelsesopgaven, sådan som den er stillet af 196 
direktionen, og så var der simpelthen ikke tid til også at have to dage med klinisk 197 
arbejde. På den ene side var det betinget af, at jeg kom til en afdeling, hvor den 198 
tidligere ledende overlæge havde siddet i 20 år, og han var altså fra en tid, hvor 199 
ledelsesstilen var den faglige. Og der lå en række opgaver, som han stort set aldrig 200 
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havde blandet sig i. Det var altså helt åbenlyst for mig, at det var nødvendigt, at jeg 201 
gjorde det. Det har så vist sig, at det tager så meget tid. Det hører jo selvfølgelig til det 202 
skisma, at jeg hører til en generation, der er uddannet i faget. Min identitet var mere 203 
eller mindre bygget op på, at jeg var læge frem for leder. Og så har ledelsesrollen jo 204 
ændret sig, så man er jo ikke ude efter, i det her tiår, en leder med en faglig profil, 205 
men med nogle andre profiler. Og de er faktisk ikke uddannet endnu. De er på vej 206 
måske, hvis det her holder ved. Så vil der formentlig også være behov for lidt mere 207 
formaliserede uddannelser ligeså vel, som man kan blive uddannet speciallæge i 208 
blodsygdomme. Så kan man blive speciallæge i administration. Men de er der ikke for 209 
øjeblikket.  210 
 211 
Har du selv modtaget uddannelse indenfor ledelse? 212 
Jeg har været på et par af de meget formaliserede kurser, som lægeforeningen og 213 
amtsrådet tidligere tilbød, det der hed Olav kursus. Og så har jeg været på 214 
ledelseskursus her på hospitalet. For der kørte Københavns Amt en kursusrække for 215 
dels ledere og mellemledere, der hed Galileo. Som egentlig var et ganske godt kursus. 216 
Men ellers så nej, så er det sådan meget praktisk og administrativ uddannelse, man 217 
har fået gennem sit liv på afdelingen.  218 
 219 
Hvad tror du konsekvensen kan blive for lægefagligheden af, at den 220 
nedprioriteres hos lederne? 221 
Hos sygeplejelederne har der jo været en tradition for, at oversygeplejerskerne var 222 
administrative medarbejdere, og det accepteres i sygeplejerskegruppen. Det 223 
accepteres ikke på samme måde i lægegruppen, at lægen så er leder, og det er det, han 224 
tager sig af. Det kan være, at hvis det her holder ved, så vil de nye generationer 225 
formentlig vænne sig til det. Men i de her år, kan det være lidt af et problem. Fordi i 226 
den gamle struktur var det sådan, at man valgte den administrerende overlæge  i 227 
overlæge kollegiet, og derfor var det ofte en, der stod fagligt lige med de andre. Så 228 
han var ikke omend bedst, men bedst blandt ligemænd. Men det holder ikke mere. Og 229 
det er et alvorligt problem i lægekollegiet, der har været præget af senior overlæger. 230 
For de er så vant til at vurdere på fagligheden og faglige kriterier, og det må jeg jo så 231 
erkende, at jeg kan ikke holde mit fag ved lige. Så kan man enten håbe på, at de 232 
udviser en behørig overbærenhed, eller man gør det rimelig godt, så de har nogle gode 233 
arbejdsbetingelser, men man kan sagtens forestille sig, at det giver problemer rundt 234 
omkring. Jeg har ikke mødt det endnu, synes jeg. Men det kan godt hen ad vejen give 235 
problemer, for man kan ikke begge dele. Så enten kan der ske det, at bølgen vender 236 
tilbage, og så at man om et par år begynder at kigge på faglig ledelse igen, eller også 237 
kan det ende med, at man bliver nødt til at have en tredeling. For jeg tror faktisk, at 238 
man har meget behov for, at det lægefaglige aspekt får en plads i ledelsen. Sådan at 239 
ledelsen i en afdeling kommer til at ligne det, der er mange steder i USA, at der er en 240 
sygeplejeledelse, en lægefaglig ledelse, og så er der en direktør, som er mere 241 
administrativ, økonomisk og udviklingsmæssig orienteret. Meget svarende til, 242 
hvordan en del hospitalsdirektioner ser ud.  243 
 244 
Du talte tidligere om Lean og effektivitetsstrategier, men jeg er også interesseret 245 
i, om I bruger andre ledelsesformer. Har I fx nogle programmer for at motivere 246 
medarbejderne? 247 
Jeg synes, vi har flere ting, der er ment som motiverende foranstaltninger, uden at vi 248 
sådan sætter navn på, at det her er egentlig sigtet. Men man kan sige, at på den ene 249 
side er vi vant til at undervise, det vi sige, vi har også 250 
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kompetenceudviklingsprogrammer for vores personale. Det er i høj grad en 251 
motivationsfaktor i vores afdeling. Vi har meget fokus på undervisning, at man ikke 252 
blot arbejder, men at man lærer også noget. Vi er ikke bange for at lære fra os, så folk 253 
bliver bedre, og så det måske også bliver mere attraktivt for andre og også attraktivt 254 
for os selvfølgelig. Så vidensdeling er også vigtigt for at motivere. Så ligger vi 255 
overordentlig meget vægt igennem hele afdelingen, og det gennemsyrer den, at der er 256 
en stor grad af fokus på information, samarbejde og respekt. Et godt arbejdsmiljø er 257 
så efter vores bedste vurdering afhængig af i hvert fald de tre aspekter. Og så er det 258 
sammen med et godt fagligt miljø at have et godt arbejdsmiljø, gode kolleger 259 
formentlig noget af det mest motiverende. Det er meget mere motiverende end at have 260 
en gymnastiksal, eller at der er ekstra grønt i kantinen. Det er at folk møder dagligt 261 
med et ønske om sammen at løse tingene, og det er helt karakteristisk for denne her 262 
afdeling. En hospitalsafdeling som vores med et stort akutindtag af hæmatologiske 263 
patienter, der møder personalet hver eneste dag til kaos. Der er ingen, der møder om 264 
morgen, til noget de forlod. Der er det vigtigt at holde fast i den motivation, der ligger 265 
i, at vi er her for at løse den opgave, som dagen stiller. Ikke at rende rundt og fortælle 266 
hinanden, at det her når vi aldrig. Det hører man heller ikke på afdelingen. Man starter 267 
dagen med at sige, hvordan får vi det her løst. Vi har en opgave. Og det er en meget 268 
høj motivationsfaktor. 269 
 270 
Er det noget relativt nyt i er begyndt at arbejde med? 271 
Nej, det har kendetegnet afdelingen i al den tid, jeg har været her, og det må have 272 
karakteriseret afdelingen i mindst 25 år.  273 
 274 
Hvordan vil du karakterisere din egen ledelsesstil? 275 
Jamen, det jeg prøver på, det er at være imødekommende. Og jeg har et ønske om, at 276 
alle personalemedlemmer føler, de har et godt arbejde. At de går glade hertil og glade 277 
hjem. At de bliver udfordret med opgaver. Og at vi løser vores opgave med 278 
patientbehandling rigtig godt. Og at afdelingen bevæger sig fremad, og at vi er først 279 
på feltet. Ikke at vi altid nødvendigvis skal være de bedste, men at vi altid er fremme i 280 
skoene, at vi udvikler os. Vi løser ikke dagens problemer, som vi gjorde for 3 281 
måneder eller 3 år siden. Vi prøver nye veje. Og at jeg opfører mig, og at mit 282 
personale opfører sig overfor mig og indbyrdes opfører sig respektfuldt. Og så noget 283 
andet som er ret vigtigt, det er at søge at informere godt og være ærlig, og at 284 
situationer kan ændre sig, men at være ærlig i sin håndtering af sager. 285 
 286 
Du har nævnt flere gange, at du går meget op i information og kommunikation. 287 
Hvordan gør du det rent praktisk? Er det personligt, i form af møder, i 288 
skrivelser, via nettet? 289 
Ja, det er alle de ting. Altså lægerne mødes til morgenmøde og får refereret, hvis der 290 
er sket noget, og der tager jeg løbende informationer med om fx røntgenafdelingen 291 
holder lukket i dag, eller der er en ny læge, der bliver introduceret osv. De der 292 
løbende ting. Og så holder vi på tilsvarende måde møder på de to sengeafdelinger som 293 
også ligger om morgen en eller to dage om ugen. Så har vi løbende en gang om 294 
måneden med områdeledelserne omkring en times samtale.  295 
 296 
Hvad dækker områdeledelse? 297 
På et sengeafsnit, der er det overlægen og afdelingssygeplejersken, der er 298 
områdeledere og de to eller fire, hvis det er begge sengeafdelinger, har så møde en 299 
gang om ugen. Og en gang om måneden med vores sygeplejersker og jeg. Tilsvarende 300 
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for ambulatoriet og laboratoriet. Hvor vi udveksler informationer om, hvordan er det 301 
gået, hvad er de nye opgaver osv.  302 
 303 
Så har vi på vores hjemmeside et nyhedsbrev og nogle løbende informationer, der 304 
skal ud mere formelt i hele personalegruppen. Det er oversygeplejersken og jeg, der 305 
laver det bl.a. Vi havde relativt få måneder efter jeg startede to temadage for at få hele 306 
afdelingspersonalet samlet, hvor halvdelen af os flyttede ud af huset og diskuterede 307 
personalepolitiske værdier. Og der kom det frem, at man ønskede løbende information 308 
om, hvem kom, og hvem gik, og hvad var der af vigtige ting i afdelingen, som skulle 309 
kommunikeres. Det var der et meget stort ønske om. Og så blev vi enige om at lave et 310 
nyhedsbrev en gang om måneden. Og så opfordrede vi til, at medarbejderne skrev til 311 
det, og der er stort set ikke kommet noget. Det er afdelingsledelsen, der sidder på det 312 
på tredje eller fjerde år. Der savner man måske lidt ekstra power. Nu har vi prøvet at 313 
lægge de enkelte meddelelser på vores hjemmeside, i stedet for at det bliver meget 314 
formaliseret, og så må man jo søge oplysningerne der. Også som lidt af en politik i 315 
retning af at få vænnet personalet fra papir og over til IT. Alle medarbejdere har jo 316 
password og mail og i løbet af nogle få år, så har vi ikke papir til vores instrukser og 317 
andre ting. Men der er en stor del af personalet, som ikke er IT vant. Noget af årsagen 318 
er, at vi har en ret stor del af det ældre personale, som har været i afdelingen i 10, 20, 319 
30 år. Så det er en afdeling, der holder på sit personale, og folk bliver her, men de er 320 
ikke så parate til IT, som de nye læger og sygeplejersker der kommer ind.  321 
 322 
Man kunne måske netop forestille sig, at folk der havde været her meget længe 323 
var imod forandringer, men du sagde tidligere, at de var meget 324 
omstillingsparate? 325 
Ja, men det synes jeg også, de er. Det er bare IT, der halter lidt efter.  326 
 327 
Men det er da positivt, hvis de er det. 328 
Ja, og der må man jo så sige igen, at det offentlige som helhed ikke er det sted, hvor 329 
de største IT succeser har brilleret. Så derfor er folk lidt tilbageholdende. Mange af de 330 
systemer, som vi er blevet præsenteret for er ufærdige, når vi får dem. Der har været 331 
for lidt brugerinvolvering i opbygningen, og supporten efterfølgende er for dårlig. Og 332 
sådan er det. Når man ikke har penge til at få de bedste til at lave systemkrav og ikke 333 
har de bedste til at implementere det, for det er jo dem, der sidder ude i byen, så bliver 334 
det altså Amanda, og jeg ved ikke hvad. Og vi har jo elektronisk patientmedicinering 335 
(EPM), som jo er et godt skridt på vejen, hvis det bare fungerede perfekt. For at sikre 336 
sig mod medicineringsfejl, som jo er et stort problem. Der er ingen, der sætter 337 
spørgsmålstegn ved, at vi skal sætte ind med en kvalitetsøgning, for der sker mange 338 
fejl. Det er meget uheldigt, at man tilbyder os et EDB system, der femdobler fejlene. 339 
Det er det. Og derfor er der altså en vis modvilje eller træghed i sundhedssystemets 340 
personale til, at EDB systemer virker. Vi har prøvet for mange, der ikke virker godt. 341 
 342 
Men hvor ligger problemet? Er det manglende ressourcer fra regionen, er det 343 
hospitalsdirektionen, eller er det højere oppe? 344 
Jeg tror, der ligger fejl flere steder, fordi disse EDB systemer indføres jo af flere 345 
forskellige partshavere. Der er noget, der indføres på regionalt niveau, der er noget, 346 
der kommer fra Sundhedsstyrelsen. Altså den sidste katastrofe, det er elektronisk 347 
dødsattest fra Sundhedsstyrelsen, som simpelthen ikke fungerer, og som forudsatte at 348 
folk de... De gav en dato, der hed 1. Januar 2007 og sagde, at der kan man kun 349 
indberette dødsfald elektronisk. Man havde fx slet ikke tænkt på, hvad med vagtlæger. 350 
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De skulle så køre rundt med en computer med det her system og have netadgang ude, 351 
hvor de sad og skrev dødsattester. Det var der slet ikke taget stilling til. Det var 352 
simpelthen så håbløst. Og ministerier også som lige pludselig kommer med systemer, 353 
som skal implementeres. Så der er for mange idé skabere, der sender ting ind i 354 
systemet, og mange af de systemer, vi får, bærer præg af, at der er ikke sat ressourcer 355 
nok af til at lave et godt system fra starten.  356 
 357 
Hvordan håndterer du det problem? Når du fx har det system til at håndtere 358 
medicinering, som faktisk skal reducere medicineringsfejl men ender med at 359 
femdoble fejlene. Hvordan håndterer du det, fortsætter du med det system eller 360 
hvordan? 361 
Jeg kan ikke sige fra. Det er et pålæg, når det kommer. Vi har gjort noget. Så prøver 362 
vi at vende den om. Punkt 1 – det er et ret stort arbejde fx med EPM med mange fejl, 363 
det er et ret stort motivationsarbejde for mig og andre alligevel at få det accepteret af 364 
lægerne fx. Selvom det tager dem rundt regnet 30 minutter ekstra i dagtid at ordinere 365 
elektronisk i stedet for normalt. At prøve at motivere dem til at – på sigt – bliver det 366 
bedre. Og, de er jo kloge, ikke. Det andet er at sørge for at få lavet et system, der 367 
fanger fejlene op og får dem rapporteret ned til IT afdelingen og sagt ’det her, det går 368 
ikke, det her, det skal gøres sådan og sådan’. Og så har vi prøvet at være proaktive, 369 
fordi da systemet blev fremlagt, så tænkte vi, at hvis vi skal nå at gøre det inden 370 
regionsdannelsen, og hvis vi skal have nogen mulighed for at lave om på det her, så 371 
skal vi tidligt på. Så derfor meldte vi os som pilotafdeling. Så vi testede det som 372 
nogen af de første. Og det gav os også en vis mulighed for at melde ind. Og det tredje 373 
det var så, at jeg påtog mig en administrativ opgave i og accepterede så at sidde i det, 374 
der hedder EPM’s styregruppe for hospitalet. Fordi hele hospitalet indenfor det her år, 375 
så er alle med på den elektroniske patientmedicinering. Fordi det var nødvendigt, så 376 
har man lavet en styregruppe med deltagere fra IT afdelingen og direktionen, og fra 377 
kvalitetsorganisationen og så fra nogle af de kliniske afdelinger. For at være lidt 378 
tættere på og hurtigt kunne agere, når der var ting, der ikke fungerede 379 
hensigtsmæssigt. Også at have et organ, der med nogen kraft kunne spille op til 380 
regionen og sige ’her har vi altså et problem’. Her er der noget. der skal rettes ind. 381 
Men det var så en ekstra administrativ opgave for mig og for at sikre en succes hos os 382 
selv.  383 
 384 
Hvornår blev det indført? 385 
Hos var det sådan, at vi var den første afdeling sammen med intensivafdelingen. Det 386 
var i oktober 2006.  387 
 388 
Lige før strukturreformen. 389 
Ja. Det var vigtigt for os. Også vigtigt rent økonomisk fordi det betød, at vi fik stillet 390 
midler til rådighed, sådan at vi kunne købe bærbare pc’er og andet udstyr, der kunne 391 
dække vores behov. Det blev stillet midler til rådighed for pilotafdelingerne. 392 
Hvorimod de afdelinger der nu rutinemæssigt går på, de skal finde pengene i deres 393 
eget budget. Igen, det er helt absurd. Jeg tror, det har kostet ca. 400.000 kroner hos os. 394 
Men det er jo ligesom kommunalreformen, den er jo så åbenbart også gratis.  395 
 396 
Har i nogen ledelsespolitikker fra centralt hold? Nu har jeg set på hjemmesiden, 397 
at i har jeres egne værdier, som I arbejder ud fra. Men er der noget, der bliver 398 
presset ned fra oven med hensyn til, hvordan jeres ledelse skal være? 399 
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Ja, det er der jo overordnet. Og så prøver vi, og det synes jeg også vores direktion er 400 
villige til, vi prøver at rette os ind efter noget, der også passer os selv. Ledelse skal jo 401 
også fungere i hverdagen. Så det er ikke alt, hvad der kommer fra Christiansborg eller 402 
Hillerød, som er muligt at implementere i en hvilken som helst afdeling. Men altså det 403 
er jo grundloven for os, at vi skal følge de retningslinjer. Men med god dansk manér 404 
er der jo tolkningsmuligheder. Og jeg synes da godt, at man kan fornemme at ned 405 
igennem systemet, der får ledelsespolitikker lidt farve af, hvem det er, der skal udføre 406 
det i praksis. Så jeg synes egentlig, vi følger hovedlinjerne, og at vi er i god 407 
overensstemmelse og dialog med vores egen direktion. Det ved jeg ikke om 408 
overrasker dig, men det vil jeg sige. Vi har både et ganske nært men også et meget 409 
positivt forhold til vores direktion og egen administration. Der er en meget stor 410 
gensidig respekt og en god dialog. Ikke dermed sagt, at vi får alt, hvad vi peger på og 411 
beder om, men der er en forståelse for, at de selvfølgelig også er pressede. 412 
 413 
Men det lyder lidt som om, du siger ’alt med måde’, men det lyder samtidig som 414 
om, at I også har plads til at lede, som I gerne vil? 415 
Ja, det synes jeg. Også fordi at ledelsespolitikker overordnet, når det kommer fra 416 
enten ministerier eller regionen, så får det sådan... Det bliver en lille smule nyreligiøst 417 
og ’far out’. Der er ikke mange retningslinjer, når det kommer til stykket. Det er 418 
sådan lidt gratis hensigtserklæringer, ikke. Sædvanligvis med nogle punkter eller 419 
skrevet på en måde, så man jo ikke kan være egentlig uenig. Det er jo som at sige fra 420 
folketingets talerstol, at vi synes egentlig, vi skal være gode ved dyr. Og det er der jo 421 
ikke rigtig nogen, der kan være uenige i. Men altså. Ledelsespolitikken konkretiseres 422 
først, når den går ned igennem systemet. Men ånden og moralen, den hæfter altid 423 
opadtil.  424 
 425 
Der er jo netop kommet, efter kvalitetsreformen sidste sommer, så har regionen 426 
fået et kodeks for god offentlig ledelse. Kender du den? 427 
Ja. 428 
 429 
Er det noget, I har taget til jer eller kigget på? 430 
Vi har kigget på det, men vi har ikke lavet noget dybdegående arbejde med det. Også 431 
fordi vi synes, det dækkes af den måde, vi agerer på i forvejen. I bund og grund er der 432 
jo ikke noget nyt. Det er en gammel historie skrevet med lidt nye ord, og det lever vi 433 
jo med. Fordi en ny politisk ledelse og en ny administrativ ledelse skal jo også 434 
markere sig. Det er jo ikke kun nyt brevpapir. Men jeg synes ikke, der er noget 435 
markant ændret i forhold til, hvad vi er vant til.  436 
 437 
Så du ser det ikke som indskrænkende? 438 
Det synes jeg ikke. Der var ikke noget, hvor vi tænkte, at det havde vi ikke dækket.  439 
 440 
Det er netop interessant, om der er noget nyt eller om det blot er for at dække 441 
området. 442 
Det nye afdækkes, når man går mere i detaljer længere nede. Det kommer an på det 443 
ovenfor liggende lags tolkning, jeg tror den bliver tygget i vores direktion, og så vil 444 
den måske langsomt markere sig. Man kan sige, at nu har man jo så indført, og det er 445 
jo i realiteten en konsekvens, man har indført ledelsesudviklingssamtaler og 446 
teamledelsesudviklingssamtaler. Det bliver mere og mere omfangsrigt. Det er noget 447 
relativt nyt. At man satser på eller søger at uniformere det system. Hvor meget det 448 
giver, jeg tror i realiteten, at vi taler om det samme, som vi også gjorde for 1, 2 og 3 449 







10 


år siden, når vi mødte vores direktion eller den vicedirektør, vi er nærmest på. Jeg tror 450 
ikke der indholdsmæssigt er sket så meget. Men det er blevet mere formaliseret. Der 451 
kunne man også godt tænke, at vi bliver stadig ikke, selv med EDB, et papirfrit 452 
samfund. Det er frygteligt, hvad der vælter ud af informationer og papir og 453 
vejledninger. Også om hvordan man holder en given samtale.  454 
 455 
Du taler selv om dokumentationskrav og kvalitet. Og der er kommet en 456 
kvalitetsreform, og samtidig vil de lave en afbureaukratiseringsreform. 457 
Ja, det vil jeg glæde mig til.  458 
 459 
Hos os siger man lidt skarpt, at en reform altid vil give mere bureaukrati. 460 
Hvordan håndterer I de stigende effektivitetskrav og særligt 461 
dokumentationskravene. For det er tydeligt i hvert fald i medierne, at 462 
sygeplejerskerne ofte bruger mere tid på at dokumentere frem for at være med 463 
patienten. 464 
Ja. Vi har svært ved at håndtere det. Vi er faktisk ved at blive kvalt. Noget af det, er 465 
der sund fornuft i. Fordi det bringer kvalitet ind i billedet. Men mange gange bringer 466 
det ingen kvalitet med. Det er unødigt. Fordi man alligevel, selvom man har et skema, 467 
man kan krydse af på, så skal vi alligevel, siger Sundhedsstyrelsen, dokumentere 468 
noget andet i journalen. Så der er stadig 2, 3, 4 spor, der kører for det samme. Så på 469 
mange punkter er det ikke en hjælp. I hvert fald ikke kvalitetsmæssigt. Noget af det 470 
der måske får det til at rykke lidt, det er den negative side af sagen, det er, at det går jo 471 
op for lægerne, at hvis de ikke dokumenterer, så står lægen dårligt i en eventuel 472 
klagesag. Fordi det kræves, at der står det og det i journalen, eller at det og det er 473 
afkrydset i et skema. Men det er lidt af en løkke omkring halsen med al den 474 
dokumentation, også fordi den ikke altid er hverken logisk eller brugbar. Og det er 475 
svært at få smidt nogle af de andre klassiske ting ud. I realiteten havde man brug for, 476 
og det har du sikkert hørt tusind gange før, at enhver ny regel altid indeholdt en 477 
beskrivelse af, hvad man kan fjerne, så det nye kan komme ind. Vi burde bruge mere 478 
tid på at gennemtænke den fulde konsekvens af en ny lov, dokumentation eller nye 479 
kvalitetskrav. Hvad har det af implikationer. Ressourceanvendelsesmæssigt. Det 480 
bliver praktisk talt aldrig berørt. Og den anden vigtige ting, hvornår kan vi smide 481 
noget andet ud. Eller hvornår skal vi evaluere effekten af det her. Et af problemerne i 482 
dag er, at der bliver indført så mange nye ting, men der er aldrig en evaluering af om 483 
blev det så bedre, opnåede vi det, vi gerne ville.  484 
 485 
Den vil du gerne have i afdelingen? 486 
Den vil jeg gerne have i hele systemet. 487 
 488 
Men hvad er grunden til, at du ikke selv kan gøre det? 489 
Det er pga. manglende ressourcer eller også at lovgrundlaget er mangelfuldt, og der 490 
står ikke, hvad vi kan undvære i stedet for.  491 
 492 
Fordi de gamle tiltag også stadig er lovbundne? 493 
Ja, præcis. Så vi kan ikke bare fjerne selv uden at videre. vi sad fx, da vi skulle 494 
indføre EPM, så skal man på den enkelte patient anføre, om den enkelte patient er 495 
overfølsom overfor noget. Da vi så begyndte at gå tingene igennem og se, at vi måtte 496 
kunne rationalisere. Hvis vi går over til EPM, så må vi fx skrive, at hvis patienten har 497 
en allergisk reaktion overfor penicillin, så må vi kunne dokumentere det i EPM. Det 498 
viser sig, at det må vi ikke nøjes med. Selvom systemet var lavet for at ensrette, at der 499 
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kun var et sted, hvor medicinen stod, og at det, der stod i EPM, det var det, der var 500 
gældende. Vi skulle stadig skrive det på journalens forside. Vi skulle stadig skrive 501 
inde i journalen, hvad det var for en reaktion, der var sket. Og vi skulle stadig i hver 502 
eneste ny journal, når patienten blev indlagt på ny, skrive, at denne patient tåler ikke 503 
penicillin. Og så i EPM. Det er fire steder, vi skal skrive den samme dokumentation. 504 
Og det er den samme myndighed. Det er sundhedsstyrelsen der i realiteten kræver det. 505 
Selvom de har godkendt EPM, og i den skriver man, at patienten ikke kan tåle det, og 506 
der står nøjagtig, hvilken dato man har registreret det på. Så er det altså ikke nok. Og 507 
det man ønskede med EPM, det var enstrengethed. Kun et sted. For hver eneste gang 508 
vi overførte informationer – fra lægens mund til båndet, til sekretæren der skriver 509 
journalen til overleveringen til sygeplejersken, der skriver det i medicinkartoteket til 510 
den sygeplejerske, der giver medicinen efter det. Det er der fejlene sker. Derfor ville 511 
man have enstrengethed. Kun EPM. Og så skriver sundhedsstyrelsen, I skal 512 
dokumentere fire steder.  513 
 514 
Hvordan kan de forsvare det? 515 
Sundhedsstyrelsen har en så unik placering, så de behøver ikke at forsvare noget som 516 
helst. Sundhedsstyrelsen giver sig ikke nødvendigvis af med at forklare, hvorfor de 517 
har besluttet noget.  518 
 519 
Det virker da som et enormt spild af ressourcer. 520 
Ja, men hvis vi gik andre ting igennem, så ville vi finde nøjagtig det samme. Der er 521 
flere steder, hvor vi dokumenterer den samme ting flere forskellige steder. Og det, 522 
mener jeg, er et hovedproblem. At man har ikke tænkt processerne grundigt nok 523 
igennem. Fordi indimellem bliver tingene lavet færdige i de enkelte kontorer, man 524 
spørger ikke dem, der rent faktisk skal benytte sig af og implementere tingene, til råds 525 
tidligt nok.  526 
 527 
Ja, og når det først er gennemført, er det svært at kalde tilbage.  528 
Præcist. Det er jo ikke nødvendigvis læger, der skal sidde og bestemme, hvordan 529 
elektronisk medicin skal se ud, men de skal i hvert fald være medvirkende på en 530 
måde, som man ikke har været vant til i det offentlige. Derfor støder man ofte på 531 
problemer, også med at motivere. Sygeplejerskerne er glade, fordi de får et klart 532 
overblik over den medicin, der skal udleveres, og de har nogle klare retningslinjer om, 533 
at de skal kun tage sig af det, der står i EPM. Den der henslængte bemærkning fra 534 
lægen om ’giv lige 120 mg. ekstra’, det kan ikke lade sig gøre. Lægen skal hen og 535 
ordinere i EPM på computeren, før sygeplejersken kan udlevere det. Ellers kan hun 536 
ikke dokumentere, at hun har taget den rigtige medicin og givet til den rigtige patient 537 
på det klokkeslæt. Og sådan nogle ting er der masser af.  538 
 539 
Hvordan står det til med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere? Er det 540 
noget, I arbejder proaktivt med nu?  541 
Ja, det gør vi sådan set. Det gør vi ved at, på alle de områder, hvor vi kan være en 542 
uddannelsesafdeling, der melder vi ind – med medicinstuderende, med videre lægelig 543 
uddannelse, sygeplejersker, sundhedsassistenter, sekretærer osv. Det er næsten det 544 
bedste sted at rekruttere. Og mange af vores social og sundhedsassistenter og nye 545 
sygeplejersker er faktisk nogle, der har været i afdelingen før. Og så prøver vi at 546 
sprede rygtet om, at det her er en helt usædvanlig positiv afdeling. Vi har et 547 
spændende fag, og vi har et godt samarbejde, og både afdelingen og hospitalet er i 548 
regionen det sted, hvor det sner de næste år. Både med den udvidelse, der er planlagt, 549 
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og vi er en afdeling, der er vant til at undervise hinanden, det indgår som en naturlig 550 
del af dagligdagen. Så på den måde gør vi meget.  551 
Og så prøver vi at tænke nyt. Det er jo ikke sikkert, at det jo lige præcis er det samme 552 
personale, der skal lave den samme arbejdsopgave, som de også gjorde for 10 og 20 553 
år siden. Og det kunne være der gik nogle rundt udenfor hospitalet i nogle fag og 554 
uddannelser, som bare ikke havde fundet ind på hospitalerne. Og det har vi faktisk 555 
også gjort på nogle områder. Vi har taget nogle medarbejdere ind som kom nogle helt 556 
andre steder fra. Kantinemedarbejdere og andet, som søgte flexjob, fordi vi syntes, at 557 
det var dumt at bruge højtuddannede sygeplejersker til at dele aftensmad ud. Og vi 558 
mente, det var dumt, at højtuddannede laboranter skulle bruge tid på noget, nok så 559 
vigtigt, men som de jo ikke var uddannet til, at gøre laboratorieudstyr rent. Så der har 560 
vi ansat personale udefra, som ellers ikke hører til et sygehus og flere af dem i 561 
flexjob, og det har vi faktisk kun haft gode erfaringer med. I vores undersøgelsesstue 562 
og i de fleste afdelinger sætter læger studenter til at lave knoglemarvsundersøgelser 563 
og andre ting. Vi har ansat to farmakonomer til at gøre information om medicin til 564 
patienterne og sikre, at de får overført den korrekte medicin ved indlæggelse. Det, de 565 
plejer at få derhjemme, at det koordineres med det, de skal have her. Og at, når de 566 
skal udskrives herfra, koordinere at de kommer hjem til vant medicin. Det har ellers 567 
været læge- og sygeplejeropgaver. Det prøver man at lægge ud til farmakonomer. De 568 
er meget dygtigere til det, end vi er, fordi de har det som fokusområde. Vi har jo en 569 
del arbejdsopgaver indenfor sekretærområdet, men det er kun noget af arbejdet, der 570 
skal udføres af lægesekretærer. Derfor har vi taget HK sekretærer ind. 571 
 572 
Så I er jo helt fremme, hvad det angår. 573 
Jamen det er jo en nødvendighed. Det kan godt være, det ser anderledes ud om 10 år 574 
med sygeplejersker, det ser ikke anderledes ud med speciallæger før omkring 2020. 575 
Og vi kan jo ikke sidde og vente på, at det bliver bedre. Så vi prøver at tænke nyt og 576 
lytte. En ting vi gør og er gode til, hvis der er nogen, der får gode idéer, så er vi 577 
fantastisk hurtige til at stjæle dem. Også med patienter, behandlinger fx af de akutte 578 
leukæmier, men også transplantationer og intensiv kemoterapi, det laver vi i forløb, 579 
hvor patienten i vidt omfang er hjemme. Ikke så meget fordi det sparer os i tid, for det 580 
gør det ikke. De her mennesker møder op i tøj og har aftaler, og de kan altså ikke 581 
vente tre timer på stuegang. Det skal altså være her og nu. Men vi har fået nogle helt 582 
andre forløb og tilfredse patienter, og de taber ikke ligeså meget i vægt. Og vi tror 583 
ikke, de bliver ligeså syge, de har bevaret deres sociale netværk osv. Så vi tror, at vi 584 
på sigt får nogle meget bedre forløb. Men personalemæssigt er det mere 585 
ressourcekrævende, men det giver meget større glæde, at se en patient med akut 586 
leukæmi i sit private tøj end at kigge ned i dyner. Så vi prøver en hel masse ting. 587 
Specielt der, hvor vi har en mulighed eller en magt til selv at gennemføre det. Der må 588 
vi sige, at er der ting, der skal afklares økonomisk eller lovmæssigt, så har vi en meget 589 
meget positiv indstillet direktion, der støtter os i nye tiltag, der gør tingene bedre. 590 
Også selvom det koster mere. Vi bliver faktisk mødt af en velvilje.  591 
 592 
I ledelsesreformen, der lægger Regeringen op til, at man skal indføre resultatløn. 593 
Er det noget, I anvender eller påtænker at implementere? 594 
På mange måder er det indført under ledelsesniveauet, i og med Ny Løn jo i 595 
væsentligt omfang lægger vægt på kompetencer eller en særlig indsats. Men det har 596 
ikke ramt ledelsesgruppen. Direktionen har lagt op til at prøve at styre hen mod 597 
resultatløn. Det er indenfor det seneste år eller halvandet. Det er også meningen, at det 598 
skal have en mere markant plads i løndannelsen på ledelsesniveau. Jeg er noget 599 
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ambivalent. Fordi sagt ligeud, jeg synes, vi sidder og taler om nogle småpenge, og det 600 
interesserer mig ikke et hak. Når det drejer sig om, som det har gjort, om  10 eller 601 
20.000 kroner mere i løn om året. Det er ikke meningsfyldt at tale med medarbejdere, 602 
som i forvejen giver så meget mere end 37 timers indsats. Det kan næsten virke som 603 
en uforskammethed. På et tidspunkt, da det blev nævnt for halvandet år siden, der 604 
sagde jeg, at det havde jeg faktisk ikke lyst til at diskutere. Hvis det er den 605 
størrelsesorden, det bevæger sig i, så synes jeg, det er spild af tid. Så vil jeg hellere 606 
være tilfreds med det, jeg får, i stedet for at have tre timers forhandlinger om 10.000 607 
kroner og gå herfra noget frustreret. Og jeg tror ikke, der kommer det store ryk af den 608 
grund. Fordi det offentlige har altså ikke, og de afsætter ikke de ressourcer, så det rent 609 
faktisk kunne rykke noget.  610 
Når jeg kigger rundt på mine kolleger, og vi mødes relativt hyppigt i det der hedder 611 
ALF gruppen, som er afdelingsledelser og direktion. Vi mødes hver fjortende dag. 612 
Når jeg ser på mine kolleger, så er det alle sammen nogen, der i forvejen yder meget. 613 
Jeg ved ikke rigtig, hvor meget mere de kan yde. Så skal de have nogle andre 614 
arbejdsbetingelser, nogle andre forudsætninger for at yde det ekstra. Vi er i forvejen 615 
punket til at yde ekstra og kigge på drift og aktiviteter, og jeg ved ikke hvad. Jeg 616 
mener, et eller andet sted, jeg kan sådan set kun producere underskud. Jeg kan kun 617 
give regionen udgifter. Jeg kan jo ikke give et provenu. Jo bedre jeg er, des større 618 
bliver underskuddet. Ja. Så jeg ved ikke rigtig hvor meget gang, den har på jorden. Så 619 
jeg er imod, jeg mener det er lidt af et blålyn. Det har ikke den konsekvens, som den 620 
har ude i det private erhvervsliv. Vi har jo ikke den samme mulighed som en cand. 621 
merc., og jeg ved ikke hvad, der jo i realiteten måske har 20 forskellige firmaer at gå 622 
til. For mit vedkommende, der er én eneste korresponderende stilling i hele regionen. 623 
Vi er to ledende overlæger indenfor hæmatologi, der er ikke mere. Så 624 
forhandlingsudgangspunktet for mig som leder, det er fanme dårligt, i forhold til 625 
hvordan det er for ledere andre steder, ikke. Ja. 626 
 627 
 628 
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Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation


Bidrag fra Peter Waldorff – formand for Statsansattes Kartel - i forbindelse med 
temamøde 5 om kvalitetsreformen.


Mange medarbejdere på arbejdspladser i staten oplever i disse år at kvaliteten af de-
res arbejdsliv forringes.


En lang række faktorer skal spille sammen hvis medarbejderes trivsel og oplevelse af 
at have et godt arbejdsliv skal realiseres. Kun gennem god trivsel på arbejdspladsen 
kan god kvalitet i opgaveløsningen nås.


Ved de statslige aftaler har vi givet arbejdspladserne en række muligheder, som kan 
anvendes til at føre en målrettet, strategisk dialog, som giver et fælles ejerskab til ar-
bejdspladsernes mål og strategier. Kort sagt rammebetingelserne for en god kvali-
tetsudvikling.


Der kan her bl.a. peges på:


Samarbejdsaftalen
Aftalerne i kompetencepakken
Tillidsrepræsentantaftalen


Mange steder fungerer aftalerne på det lange stræk tilfredsstillende, men vi efterlyser, 
at man fra allerøverste niveau i hvert enkelt ministerium, hver enkelt styrelse, hver 
enkelt arbejdsplads m.v. forpligter sig til, at man på statens arbejdspladser tager 
medbestemmelse og udviklingsmuligheder for hver enkelt medarbejder alvorligt.


Det er nemlig et faktum, at mange medarbejdere er kritiske over for kvaliteten af den 
ledelse de oplever i hverdagen, når det gælder:


• Personlig/faglig udvikling og karrieremuligheder
• Indflydelse på arbejdsmængden og dialog om arbejdet
• Indflydelse på forandringer


Skal der opnås bedre kvalitet i arbejdslivet kræver det, at styringssystemerne er 
indrettet således, at ledelsessystemet er forpligtet fra top til bund.


StK ønsker en statslig sektor, hvor beslutningerne træffes så nær de berørte medar-
bejdere som muligt. Der skal derfor være frihedsgrader til lokalt at vælge forskellige 
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løsninger, og de styringsmodeller, der anvendes skal være så ubureaukratiske som 
muligt.


Det er nødvendigt, at man tager drøftelserne med medarbejderne før beslutningerne 
tages, og ikke blot som en efterretningsdrøftelse.


Der findes for mange eksempler på, at man søger at hjemtage effektiviseringsgevin-
sten allerede i planlægningssituationen. Det er ikke motiverende. Det vil være nød-
vendigt at investere både i effektivitet og kvalitet. 


De økonomiske realiteter kan selvfølgelig nødvendiggøre indførelsen af mere effek-
tive rationelle arbejdsgange, men der skal også for medarbejderne være et incitament 
til at medvirke i dette.


Vi ønsker, at der skal ses på helheden, og derfor vil anvendelse af helhedsorientere-
de, dialogorienterede kvalitetsmodeller være et brugbart værktøj.


Den offentlige kvalitetspris og KVIK-værktøjet har vist deres store værdi, men StK 
foreslår, at vi her i tiåret for Den offentlige Kvalitetspris giver værktøjerne en relan-
cering og gerne på en måde, som medvirker til at flere statslige arbejdspladser an-
vender værktøjerne.


Vi finder endvidere, at tiden er løbet fra resultatkontrakterne. StK foreslår derfor en 
ny generation af kontrakter indført – kvalitetskontrakter.


Kvalitetskontrakter skal indføres for at sikre gensidig forpligtelse for trivsel og kvali-
tet mellem ledelse og medarbejdere.


Kvalitetskontrakter indføres på alle arbejdspladser i staten. 


Kvalitetskontrakten skal som minimum indeholde krav til:
• Kompetenceudvikling
• Jobudvikling
• Organisations- og kvalitetsudvikling
• medbestemmelse
• arbejdsmiljø
• sygefravær


Kontrakten bør indgås med alle ledere og institutioner i staten på alle niveauer. Der 
sker løbende opfølgning på den enkelte institutions og leders kontrakt og der skal 
mindst en gang årligt udformes en kontraktstatus der skal være tilgængelig for sam-
arbejdsudvalget og medarbejderne.  Det forudsættes, at kvalitetskontrakterne udfær-
diges på en måde, så de giver mening på den enkelte arbejdsplads, og at samarbejds-
udvalget bliver medbestemmende ved udformning af det konkrete koncept.








KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR
SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET
Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K
Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65


Fakta om motivationsundersøgelse1


April 2007


Et stort flertal af de ansatte på børne-, ældre- og sundhedsområdet er motiverede i deres job. Ligeledes finder et stort 
flertal deres opgaver spændende og er generelt tilfredse med jobbet. Langt størstedelen oplever et godt samarbejde med 
kolleger, mens den generelle vurdering af lederne er, at de er mere fagligt kompetente end gode personaleledere.


De ansattes motivation og tilfredshed har betydning for antallet af sygefraværsdage. Konkret har medarbejdere, der ople-
ver, at de har indflydelse på deres eget arbejde færre sygedage end de medarbejdere, der ikke har indflydelse på deres eget 
arbejde. 8 ud af 10 oplever at have stor indflydelse på deres arbejde, og at deres arbejde tillægges stor værdi på arbejds-
pladsen.


De tre vigtigste faktorer for at kunne levere endnu bedre kvalitet er ifølge medarbejderne, at alles kompetencer bruges 
bedre, at der skabes mere hensigtsmæssige arbejdsgange, og at der sikres mere målrettet kompetenceudvikling. 


Hovedresultater af motivationsunder-
søgelsen
Epinion har for Finansministeriet gennemført 
en undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit 
af ansatte inden for ældre-, børne- og sund-
hedsområderne2


Undersøgelsen viser helt overordnet, at et stort 
flertal af ansatte på institutioner i regioner og 
kommuner overordnet er tilfredse med deres 
job. 8 ud af 10 giver således udtryk for at være 
meget tilfredse eller tilfredse med deres job og 
samme andel finder deres arbejdsopgaver 
spændende. Et stort flertal af medarbejderne er 
endvidere motiverede i deres arbejde. 85 pct. 
er helt enige eller enige i, at de er motiverede i 


  
1 Bilaget er udarbejdet af Sekretariatet for ministerud-
valget vedrørende kvalitet i den offentlige sektor. Papi-
ret er udsendt i forbindelse med temamødet "Ledelse, 
medarbejderinddragelse og motivation" som faktuel 
baggrund for mødets diskussioner.
2 De adspurgte er blevet bedt om at tilkendegive deres 
holdninger og oplevelser i forhold til en lang række 
spørgsmål vedrørende deres arbejde og arbejdsplads. I 
alt har 7.442 deltaget i undersøgelsen, hvilket svarer til 
en svarprocent på 52. En svarprocent på 52 er statistisk 
”tilfredsstillende”.


deres arbejde og hele 94 pct. yder gerne en 
ekstra indsats. 3 ud af 4 kan anbefale andre at 
søge arbejde på deres arbejdsplads.


Figur 1. Jobtilfredshed og motivation
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Anm: Andel ansatte, der er enig/helt enig eller til-
freds/meget tilfreds.


Bilag 1 indeholder hovedresultaterne fordelt på 
sektorområder.
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Der er foretaget en statistisk analyse af hvilke 
forhold, der har betydning for de ansattes mo-
tivation.3


Resultatet er, at det er jobindhold og godt ar-
bejdsmiljø, herunder samarbejde og gode kol-
legiale relationer, der primært driver de ansattes 
motivation. Derefter kommer arbejdspladsens 
anseelse og brugerkontakt, jf. figur 2. Dette re-
sultat gælder for alle tre sektorområder.


Figur 2. Faktorer der driver motivationen
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Anm: Den enkelte faktors korrelation er angivet ved en 
såkaldt B-værdi. Korrelationen angiver hvor stærk sam-
menhængen er.


Bilag 2 indeholder resultaterne af motivations-
analysen.


Ledelse
Ledernes største ledelsesudfordringer og pri-
mære udviklingsbehov er ifølge dem selv 
håndtering af forandringer, motivation, enga-
gement, udvikling af medarbejdernes kompe-
tencer og strategisk ledelse.


Lederne har ifølge medarbejderne et stort ud-
viklingspotentiale inden for personaleledelse 
generelt samt i at sætte mål og følge op på 
disse, jf. tabel 1.


Knap 35 pct. af medarbejderne har haft mulig-
hed for at evaluere deres leder systematisk.


  
3 Det er gjort ved, at en række af spørgsmålene i 
undersøgelsen er blevet kategoriseret og indekseret 
til variable som f.eks. arbejdsmiljø. Herefter er 
motivationsanalysen gennemført som multipel 
regression med i alt 8 variable som uafhængige 
variable og motivation som den afhængige variabel.


Tabel 1. Medarbejdernes vurdering af nærme-
ste leder (andele enig eller helt enig)
Min leder (er): Pct.
Faglig kompetent 75
Lydhør overfor synspunkter og ideer 70
Anerkender og påskønner mit arbejde 69
Inddrager medarbejdernes erfaringer 64
Kommunikerer ærligt og klart 63
Sætter mål 60
Er alt i alt en god personaleleder 60
Er nærværende i hverdagen 56
Inddrager alles ressourcer 55
Følger op på mål 53
Er god til at fordele arbejdet 53
Giver mig tilstrækkelige tilbagemeldinger 51
Bidrager til min udvikling i jobbet 51
Motiverer mig 45
Jeg har mulighed for at evaluere min leder 
systematisk


34


Se faktabilag om professionalisering af ledelse 
for yderligere information om ledelse.


Arbejdsmiljø
En række forskellige faktorer har betydning for 
arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. 


Knap 8 ud af 10 ansatte angiver, at de har ind-
flydelse på deres eget arbejde og deres arbejde 
tillægges stor betydning på arbejdspladsen. Lidt 
færre oplever, at deres viden og erfaringer ind-
drages systematisk i udviklingen af opgaveløs-
ningen. Størst indflydelse, betydning og ind-
dragelse opleves på børneområdet, jf. figur 3.


Godt 9 ud af 10 oplever godt samarbejde med 
deres kolleger, mens ca. 6 ud af 10 mener, at 
der er et godt samarbejde mellem afdelingerne 
på deres arbejdsplads.


Mindre end halvdelen mener, at de kan nå 
deres arbejdsopgaver inden for den afsatte tid, 
og at det fysiske arbejdsmiljø er godt.  
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Figur 3. De ansattes oplevelse af arbejdsmiljø
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Anm.: Andel ansatte, der er enig/helt enig.


En anden undersøgelse4 viser, at under halvde-
len af de ansatte er tilfredse med det psykiske 
arbejdsmiljø – fx omgangstonen og stressni-
veauet.


Service og kvalitet
De ansattes vurdering af – og oplevelse af mu-
lighederne for at levere god service er en del af 
oplevelsen af arbejdsmiljøet. 


9 ud af 10 mener, at de gør en væsentlig for-
skel for borgere og brugere i kraft af deres 
arbejde, jf. figur 4. Næsten lige så mange vurde-
rer, at de brugere, de er i kontakt med, generelt 
er tilfredse med den service, de får.


Knap 3 ud af 4 mener, at de har mulighed for 
at levere en god service og kvalitet, og næsten 
7 ud af 10 mener, at de bruger deres kompe-
tencer optimalt.


  
4 Undersøgelsen er foretaget af Gallup for KL, 
Danske Regioner og KTO i 2006 og omfatter an-
satte i kommuner og regioner.


Figur 4. De ansattes oplevelse af service og 
kvalitet
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Anm.: Andel ansatte, der er enig/helt enig 


De tre vigtigste faktorer for at kunne levere 
endnu bedre kvalitet er ifølge medarbejderne, 
at alles kompetencer bruges bedre, mere hen-
sigtsmæssige arbejdsgange og mere målrettet 
kompetenceudvikling.


Sygefravær
Sygefraværsmønstret (selvangivet) i undersø-
gelsen svarer i høj grad til det sygefraværsmøn-
ster som kendes fra andre undersøgelser5:
• Kvinder har flere sygedage end mænd 
• Ledere har færre sygedage end medar-


bejdere
• Ansatte, der beskæftiger sig med direkte 


service og omsorg, har et højere sygefra-
vær end eksempelvis ansatte med under-
visningsopgaver eller administrative op-
gaver


• Ansatte i ældreplejen har et højere syge-
fravær end ansatte inden for børneom-
rådet, mens sundhedsområdet har det 
laveste sygefravær blandt disse tre sekto-
rer.


  
5 Et selvangivet sygefravær vil ikke fuldt ud mod-
svare det reelle og/eller registrerede sygefravær, 
men det selvangivne sygefravær kan anvendes til at 
identificere sammenhænge i undersøgelsen.
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Antallet af sygedage spiller sammen med de 
ansattes motivation, tilfredshed med jobbet og 
med arbejdsmiljøet, jf. figur 5.


Ansatte, der angiver at have en meget lav mo-
tivation, en meget lav tilfredshed med ar-
bejdsmiljøet eller en meget lav jobtilfredshed, 
har markant flere sygedage i gennemsnit end 
de meget motiverede eller de meget tilfredse.


Figur 5. Sammenhæng mellem motivation mv. 
og antal årlige sygedage. 
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Anm.: Antallet af sygedage er selvangivet.


Medarbejdere, der oplever, at de har indflydel-
se på deres eget arbejde, har færre sygedage 
end de medarbejdere, der ikke har indflydelse 
på deres eget arbejde, jf. figur 6.


Figur 6. Sammenhæng mellem indflydelse på 
eget arbejde og antal årlige sygedage.
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Anm.: Kategorierne enig/helt enig udgør ”indflydelse”. 
Uenig/helt uenig udgør ”ikke indflydelse”. Antallet af 
sygedage er selvangivet.


Kompetenceudvikling
Kurser og faglig sparring med kollegaerne er 
de hyppigst forekomne kompetenceudvik-


lingsaktiviteter. 7 ud af 10 har været på interne 
kurser og ca. 6 ud af 10 har haft faglig sparring 
med kollegaerne de seneste 2 år, jf. figur 7.


Figur 7. Deltagelse i kompetenceudviklingsak-
tiviteter de seneste 2 år (pct.)
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Anm.: Andel ansatte, der er enig/helt enig.


Jobbytte og turnus er de kompetenceudvik-
lingsaktiviteter, der anvendes mindst.


De medarbejdere, der har deltaget i kompeten-
ceudviklingsaktiviteter inden for de seneste to 
år, efterspørger kompetenceudvikling næsten 
dobbelt så meget som de medarbejdere, der 
ikke har deltaget. 


Lidt over halvdelen af medarbejderne har del-
taget i en medarbejderudviklingssamtale/MUS
inden for de seneste 2 år og knap 4 ud af 10 
har en udviklingsplan, jf. figur 8.
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Figur 8. Dialog om kompetenceudvikling
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Anm.: Andel ansatte, der er enig/helt enig.


Medarbejdere med en kompetenceudviklings-
plan, har en højere tilknytningsgrad til deres 
arbejde, højere jobtilfredshed, er mere motive-
rede og er mere ambassadørvillige sammenlig-
net med medarbejdere, der ikke har en, jf. figur 
9.


Figur 9. Sammenhæng mellem motivation og 
dialog om kompetenceudvikling
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Anm.: Søjlerne viser gennemsnit på indeks, der er skale-
ret fra 0-10.


Anerkendelse
Stort set alle ledere oplever, at de anerkender 
medarbejdernes indsats via ros eller positiv 
omtale overfor andre. 8 ud af 10 mener, at de 
anerkender via spændende opgaver eller særlig 
kompetenceudvikling, jf. figur 10.


Figur 10. Medarbejdere og lederes oplevelse af 
at blive anerkendt/anerkende via …
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Anm.: Andel ansatte, der er enig/helt enig.


Medarbejdernes oplevelse svarer ikke til leder-
nes. 6 ud af 10 medarbejdere oplever at blive 
rost for en særlig indsats og knap halvdelen 
oplever at blive anerkendt via positiv omtale 
overfor andre. 


Størst enighed er der omkring brugen af ekstra 
løntillæg – som færrest af både medarbejdere 
og ledere oplever anvendt/anvender som mid-
del til anerkendelse af en særlig indsats. 


Ros og spændende opgaver prioriteres som 
motiverende anerkendelsesformer af flest 
medarbejdere, jf. figur 11. Muligheden for særlig 
kompetenceudvikling og ekstra løntillæg følger 
lige efter.


Der er kun små forskelle mellem ledere og 
medarbejderes holdninger til de forskellige 
anerkendelsesformer. 
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Figur 11. Anerkendelsesformernes evne til at 
motivere til ekstra indsats
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Anm.: Andel ansatte, der er enig/helt enig.


Resultatløn
14 pct. af medarbejderne og 17 pct. af lederne 
har modtaget egentlig resultatløn inden for det 
seneste år, jf. tabel 2. Resultatløn ydes på bag-
grund af et eller flere på forhånd aftalte resul-
tatmål og udløses, når betingelserne er opfyldt.


Tabel 2. Har modtaget resultatløn inden for 
det seneste år (i pct.)


Individuel Som del af 
et team


I alt


Medarbejdere 10 6 14
Ledere 6 13 17


Anm: Den enkelte har kunnet svare ja til både individuel 
og teambaseret resultatløn.


13 pct. af lederne og 12 pct. af medarbejderne 
har modtaget engangsbeløb for at have ydet en 
ekstra indsats.


Effekt af resultat(orienteret) løn
Hovedparten af de ansatte mener, at løntillæg 
vil motivere dem til at gøre en ekstra indsats, 
og ca. halvdelen mener, at resultat(orienteret) 
løn (resultatløn og engangsbeløb) får dem til at 
yde en ekstra indsats - individuelt eller i tea-
met, jf. figur 12.


Der er kun beskeden forskel på ledernes og 
medarbejdernes holdninger. 


Figur 12. Effekt af resultat(orienteret)løn i pct.
(medarbejdere)


Mulgheden for resultat(orienteret) løn...
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Anm.: Kategorierne enig/helt enig er slået sammen. Det 
samme gælder for uenig/helt uenig. Medarbejdere, der 
ikke har fået resultatløn, har svaret hypotetisk.


Figur 13. Effekter af resultat(orienteret)løn, 
sektoropdelt 


Muligheden for resultat(orienteret) løn...
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Anm.: Andel ansatte, der er enig/helt enig. Medarbejde-
re der ikke har fået resultatløn, har svaret hypotetisk.


Medarbejdere på sundhedsområdet er generelt 
de mest positivt stemte overfor effekterne af 
resultatløn og engangsbeløb, mens medarbej-
derne på børneområdet er mindst positivt 
stemt.
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Bilag 1
Hovedresultater af motivationsunder-
søgelsen fordelt på sektorer


Figur 1. Jobtilfredshed, alt i alt, i pct.
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Figur 2. Jeg er meget motiveret i mit arb. i pct.
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Figur 3. Jeg yder gerne en ekstra indsats, i pct.
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Figur 4. Mine opgaver er spændende, i pct.
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Figur 5. Jeg kan anbefale andre at søge arbejde 
på min arbejdsplads, i pct.


27


37


31


31


47


45


44


46


19


12


17


16


6


4


6


6


0% 20% 40% 60% 80% 100%


Sundhed


Børn


Ældre


I alt


Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig







- 8 -


Bilag 2
Motivationsundersøgelse
Der er foretaget en statistisk analyse af hvilke 
forhold, der har betydning for de ansattes mo-
tivation. Det er gjort ved, at en række af 
spørgsmålene i undersøgelsen er blevet katego-
riseret og indekseret til variable som f.eks. ar-
bejdsmiljø. Herefter er variablenes sammen-
hæng med de ansattes motivation analyseret.


I en såkaldt bivariat analyse, hvor variablene 
analyseres hver for sig, har godt arbejdsmiljø 
og jobindhold de stærkeste sammenhænge med 
motivation, efterfulgt af kompetenceudvikling 
og anseelse. Lederudvikling, anerkendelse og 
brugerkontakt har også en ganske pæn sam-
menhæng med motivation, når faktorerne ana-
lyseres hver for sig. Der er en meget svag sam-
menhæng mellem holdningen til resultatløn og 
motivation. 


Figur 1. Variablenes sammenhæng med moti-
vation


0,03
0,41
0,45


0,51
0,62
0,63


0,71
0,71


0 0,2 0,4 0,6 0,8 1


Resultatløn
Brugerkontakt
Anerkendelse
Lederudvikling


Anseelse
Kompetenceudvikling


Arbejdsmiljø
Jobindhold


Korrelation


Anm.: Figuren gengiver bivariate korrelationer for 
sammenhængen mellem variablene og motivationen. Jo 
større koefficienten er, jo stærkere er sammenhængen. 
Koefficienten går fra -1 til 1.


Multivariat motivationsanalyse
Gennemføres analysen som en mulitivariat 
analyse, genfindes billedet fra den bivariate 
analyse. 


I den mulitivariate analyse indgår de otte fakto-


rer i en samlet model, hvor motivationsanaly-
sen er gennemført som multipel regression 
med i alt 8 variable som uafhængige variable 
og motivation som den afhængige variabel. 
Hermed kontrolleres for effekten af de andre 
faktorer.


Set under ét for alle tre sektorer, er det fortsat 
jobindhold og arbejdsmiljø, der primært driver 
de ansattes motivation. Derefter kommer ar-
bejdspladsens anseelse og brugerkontakt og 
sidst kompetenceudviklingsmuligheder. Hver-
ken ledelsesudvikling, anerkendelse eller resul-
tatløn påvirker motivationen yderligere, når der 
er kontrolleret for de fem forudgående fakto-
rer.


Figur 2. En samlet model med de fem vigtigste 
motivationsdrivere


Anm.: Figuren gengiver en multipel regression. Den 
enkelte faktors korrelation er gengivet med en såkaldt B-
værdi, mens den samlede models forklaringskraft er 
gengivet med R2.


Mellem de 3 sektorområder er der enighed om 
de 4 første motivationsdrivere. På sundheds-
området og børneområdet er resultatløn den 
sidste motivationsdriver, mens det er kompe-
tenceudvikling, der er den femte driver på æl-
dreområdet.


For eventuelle faktuelle spørgsmål: Kontorchef Flemming Christiansen, Personalestyrelsen, 
telefon 3395 1123


Jobindhold
B = 0,34


Motivation
R2 = 64 %


Arbejdsmiljø
B = 0,30


Kompetenceudvikling
B = 0,05


Anseelse
B = 0,16


Brugerkontakt
B = 0,11








Københavns Idrætsbørnehave Ryvang 2,Rymarksvej 131,2900 Hellerup.Tel.39295458
www.ryvang2.dk


Den 2. april 2007.


 Ledelse – medarbejderinddragelse - motivation.


Vi er en kommunal børnehave med 62 såkaldt almindelige børnehavebørn, 8 små 
børn ml. 2-3 år og 8 visiterede basisbørn - som er børn med forskellige diagnoser 
og problemstillinger.
Vi er ca. 20 ansatte incl. studerende, køkken/rengøring og gårdmand. Vi har 3 
stuer, der fungerer som base for børnene, men børnehaven er en helhed. For at 
give børnene den størst mulige frihed, stilles der store krav til personalet. F.eks 
skal den enkelte hele tiden vurdere hvor det er mest hensigtsmæssigt at han/hun 
træder til. Vi skal være fleksible og tage ansvar for eget arbejde. Turde slippe 
kontrollen af hensyn til børnene, og ikke styre børnene af hensyn til den voksnes 
behov for overblik eller angst for kaos.


Efter vores opfattelse er et højt engagement fra ledelsens side og et fælles mål /
en samlende overordnet vision nøgleordene når det gælder 
medarbejderinddragelse og motivation. Et fælles mål skal som udgangspunkt 
være ambitiøst og attraktivt såvel som for hele børnehaven som for den enkelte.
Et billede på det kunne være en bred vej vi alle befinder os på, men vi har hver 
vores sti, og ledelsens opgave og ansvar er at sørge for at alle bliver på den brede 
vej. Overordnet holde fokus på det fælles mål.


For at komme med et eksempel var det vores ambitiøse og attraktive mål i 2001
at blive Københavns kommune første idrætsbørnehave. 
Dette eksempel vil vi godt bruge til at komme kort ind på hvordan vi arbejder, 
hvilke overvejelser vi har gjort os og hvilke resultater vi har opnået.
For at blive kommunens første idrætsbørnehave var vi bevidste om, vi hver især 
hele tiden skulle stille os meningsfyldte udfordringer i de konkrete situationer i 
dagligdagen. Tænke langsigtet, men også kortsigtet. Vide med os selv, hvad vi 
fandt vigtigt og arbejde på at nå det.
Efter vores opfattelse udvikler børn og voksne sig bedst, når vi kender vores værd. 
Vi arbejder og udvikler os bedst med udgangspunkt i succeser. I stedet for at tage 
udgangspunkt i fejl og mangler. Det der går godt, der hvor vi supplerer hinanden, 
og som organisation kan udnytte alles ressourcer. Det er ikke vores opfattelse at 
mennesker kan inddeles i hierarkier efter stærke og svage sider. Vi er en bred 
vifte af personligheder med hver vores specielle talenter. 
For at nå denne erkendelse har vi i mange år arbejder med Belbins type-analyser.







Kort fortalt går det ud på at dr. Meredith Belbin ved Cambridge University har 
fastslået at et velfungerende team skal indeholde en kombination af forskellige 
egenskaber hos medlemmerne. Der arbejdes med identifikation af 9 grupperoller, 
der har nogle typiske træk og nogle tilladelige svagheder. Vi gennemfører jævnligt 
typeanalyser, så det bliver tydeligt for alle, hvor vi hver især har vores styrker og 
drøfter hvilken betydning rollerne har for den enkelte og for hele gruppen.
For at blive kommunens første idrætsbørnehave var det vigtigt vi arbejdede som 
et team. At vi hver især bidrog med vores ressourcer og hele tiden supplerede 
hinanden. Vi arbejdede med individuelle kompetenceudviklingsplaner med
udgangspunkt i vores fælles mål. Den enkelte kollega har en attraktiv udfordring,
der hjælper af sted på vejen med opfyldelse af det fælles mål.
Som ledelse er kunsten hele tiden at sørge for den enkeltes ressourcer og 
kompetencer udvikles optimalt.
At alle er tilpas udfordret. Vi er inspireret af den ungarske forsker 
Csikszentmihalyi. Hans teori har fokus på mennesket evne til at fordybe sig og 
leve sig helt ind i en aktivitet. Han kalder den oplevelse for ”flow experience” og 
karakteriserer den som ”en oplevelse af intensiv engagement, dyb koncentration, 
manglende tidsfornemmelse og fravær af bevidsthed om selvet.” 
Det fælles mål skal give mening for den enkelte. At der er delmål der opfyldes på 
vejen, og at det overordnede mål nås i fællesskab.
Alt dette er bla. med til skabe et stort engagement. En faglig og personlig 
udvikling. Et ejerskab omkring børnehaven og en stor stolthed når det lykkedes.
Vi fejrede vores indvielse som idrætsbørnehave i foråret 2003 under stor politisk 
og mediemæssig bevågenhed.


Vores erfaringer er med til en yderligere positiv udvikling. Vi vil hele tiden 
optimere ved til stadighed at sætte ”overligeren” højere og højere op. 
Vores nye mål/vision er at Københavns kommune får 20 idræts-institutioner.
Nyt mål – nye fælles udfordringer, der giver mening for os. Vi ved bedst selv hvad 
vi brænder for og har en tyrkertro på at levende væsner udvikler sig bedst, hvis 
de gives frihed og mødes med tillid.


Personalet i Ryvang 2
Anne Kløjgaard


Leder     
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Kvalitetsreform - Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation 
- Udfordringer og løsningsmuligheder


Indledning
Set fra en kommunal synsvinkel er det vigtigt, at kvalitetsreformen ikke fører til nye og flere 
kontrolprocesser og -foranstaltninger overfor den kommunale sektor, men at reformen derimod 
skaber rammer, der kan understøtte arbejdet med kvalitetsudvikling i den offentlige sektor.


En anden central pointe er, at kvalitetsmål skal fastsættes af kommunalbestyrelserne og ikke fra 
centralt hold. Ansvaret for kvaliteten på det lokale niveau er kommunalbestyrelsernes.
Kvalitetsstandarden fastsættes med udgangspunkt i den lokale økonomi og de lokale ønsker og 
behov.


Endelig har diskussionen i forbindelse med kvalitetsreformen været præget af en manglende
afklaring i forhold til brugen af ”kvalitetsbegrebet”. Der er tre sider af kvalitetsbegrebet, som man 
som minimum må forhold sig til, når man taler om kvalitetsudvikling:


• den faglige kvalitet, som vedrører det fagligt professionelle indhold i serviceydelsen 
(undervisning, sygepleje, operation, osv.) med udgangspunkt i det fag, der udøves,


• den oplevede kvalitet, som vedrører brugeres oplevelse af den ydelse, der leveres
• den organisatoriske kvalitet, som vedrører organisation, arbejdstilrettelæggelse, ledelse. 


information, alle forudsætninger, der skal være til stede for at servicen kan leveres 
kvalificeret.


Neden for er fem områder, som har betydning for kvalitetsudviklingen i den kommunale sektor, når 
temaet handler om ledelse, medarbejderinddragelse og motivation. Områdernes udfordringer er kort 
skitseret sammen med mulige løsninger på problemstillingerne.


Lederne skal klædes på til kvalitetsledelse 


Udfordringer:
Kvalitet inden for de offentlige serviceområder forudsætter på den ene side faglig professionalisme 
og på den anden side menneskelige kvaliteter hos både ledere og medarbejdere. Med det stærke 
fokus på udvikling af kvaliteten, bør ledelse ikke kun ses i forhold til personaleledelse og styring af 
sin virksomhed men i lige så høj grad i forhold til ledelse af kvalitetsudvikling som en selvstændig 
disciplin. Der er behov for ledertræning og kompetenceudvikling i dokumentationsmetodik, 
udvikling, innovation og kommunikation til brugerne. 


I en tid hvor hovedfokus i voksende grad er kommet til at ligge på målstyring, resultatopnåelse og 
dokumentation, bliver den store udfordring for kvalitetsopnåelse at sætte fornyet fokus på værdier, 
holdninger og menneskelighed i den offentlige sektor - den menneskelige dimension må prioriteres 
med vægt på ansvar, tillid, værdier og samspil. Lederne skal have mere tid til ledelse af 
institutionerne/virksomhederne frem for at anvende tiden på papirarbejde, overholdelse af diverse 
regulativer og procedureregler


Alle ledere skal have et ledelsesfagligt og et personligt fundament, der svarer til den 
ledelsesopgave, som skal varetages. Der skal skabes tid og rum for opmærksomhed og refleksion 
over det personlige lederskab og over de grundlæggende værdier og ideer, som er styrende for den 
enkelte leders liv og prioriteringer. Bevidstheden om eget ståsted, egne værdier og indre motiver, er 
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fundamental for en leders evne til at udvikle medarbejderne, etablere attraktive arbejdspladser og 
skabe kvalitet i servicen.


Med det generationsskifte, som den offentlige sektor står over for inden for de næste 10 år, bliver 
det en kæmpe udfordring, at få tilstrækkeligt med offentlige ledere i de kommende år. Er de 
offentlige organisationer ikke på forkant med denne udvikling, kan det få betydning både for 
arbejdsmiljøet og for servicen.


Løsningsmuligheder:
Lederudviklingen i den offentlige sektor skal være mere systematisk – et forpligtende 
ledelsesgrundlag, uddannelse, netværksdannelse, sparring og lederevaluering - er centrale elementer 
i paletten af forskellige værktøjer, som kan tages i anvendelse for at klæde lederne bedre på til 
ledelsesopgaven. 


Der bør etableres Lederakademier på diplomniveau i et tæt samarbejde med lokale virksomheder og 
uddannelsesinstitutioner. Erfaringsudvekslingen mellem private og offentlige ledere kan være med 
til at nedbryde fordomme og berige organisationerne. 


Det kommende generationsskifte på de kommunale lederposter betyder, at kommunerne skal pleje 
de ledertalenter, der er i organisationerne. Det er vigtigt, at identificere, udvikle og ikke mindst 
fastholde medarbejdere med et ledertalent. På den måde kan vi bedre sikre, at kommunerne også 
fremover har kompetente ledere med et mere solidt kendskab til de enkelte organisationer. Dette 
kan ske gennem professionelt tilrettelagt før-leder-programmer, mentor- og følordninger o. lign.


Endelig vil alternative karriereveje og kreative udviklingsforløb kunne tilføre det offentlige en ny 
form for kvalitet og gøre lederpositioner attraktive. Hvorfor ikke tilbyde lederstillinger på deltid, 
hvor to personer deler et lederjob og et job på medarbejderniveau? Det giver fleksibilitet og 
mulighed for yngre ledere at få større balance mellem arbejdsliv og privatliv.


Attraktive offentlige arbejdspladser kræver et godt og sundt arbejdsmiljø


Udfordring:
Hvis der skal være en fortløbende kvalitetsudvikling i den offentlige sektor kræver det, at vi kan 
tilbyde attraktive arbejdspladser med et godt og sundt arbejdsmiljø.


En anerkendende og værdsættende kultur er et vigtigt fundament for et godt og sundt arbejdsmiljø, 
hvor opgaverne løses i et personligt og fagligt inspirerende arbejdsfællesskab præget af gensidig 
respekt, dialog og tillid. 


Den faglige stolthed spiller en meget central rolle for, at ledere og medarbejdere kan levere den 
efterspurgte kvalitet. I den forbindelse er det vigtigt, at medarbejderne får fagligt råderum til at 
handle i hverdagen og sammen med brugerne løse problemer og udvikle nye metoder og løsninger. 


Løsningsmuligheder:
Indsatsen for forbedring af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø tager udgangspunkt i, at opgaven 
primært handler om at forebygge frem for alene at helbrede. Desuden er det vigtigt, at indsatsen i 
forhold til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø bygger på inddragelse og ansvarliggørelse af ledere 
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og medarbejdere. Ledelsen spiller en helt central rolle i forhold til at have fokus på løbende 
forbedringer af arbejdsmiljøet. 


Trivselsundersøgelser kan bidrage til at kortlægge og skabe et overblik over det psykiske 
arbejdsmiljø på samtlige arbejdspladser i en kommune. Denne øgede viden om de faktiske forhold 
indenfor det psykiske arbejdsmiljø kan danne grundlag for opfølgende tiltag i henhold til at skabe 
sunde og tilfredse medarbejdere på sunde arbejdspladser. 


Proaktiv rekruttering og behov for nye belønningssystemer


Udfordring: 
Hvis vi vil have offentlig service med kvalitet, skal det være muligt for den offentlige sektor at 
rekruttere og fastholde dygtige ledere og medarbejdere også i fremtiden, hvor der bliver kamp om 
talenterne. Derfor skal de offentlige organisationer have bedre mulighed for at konkurrere med de 
private organisationer om de gode hoveder.


Mindre årgange blandt de arbejdsdygtige i Danmark betyder, at der i fremtiden bliver hård 
konkurrence om at skaffe den bedste arbejdskraft. Den traditionelle måde at tænke rekruttering på i 
det offentlige vil fremadrettet ikke være tilstrækkelig, hvis kvaliteten og effektiviteten fortsat skal 
bevares og gerne forbedres. Derfor skal der gøres op med mange års traditioner for ikke at måtte 
’sælge’ sige selv som virksomhed, og lederne skal ud over rampen og have øjne og øre åbne for, 
hvor potentielle medarbejdere findes. 


Udover at tænke proaktivt skal grundlaget for rekrutteringen også være på plads. Det er ikke 
tilstrækkeligt kun at tænke i nye baner inden for rekruttering, hvis arbejdspladsen ikke er interessant 
og udviklende for potentielle kandidater. Også her vil det offentlige være i stærk konkurrence med 
det private arbejdsmarked, da der naturligt vil være forskellige vilkår gældende. Dette skal dog ikke 
være en hindring for, at fokusere og fremhæve lige netop de elementer, som det offentlige kan 
konkurrere med. 


Løsningsmuligheder:
Kommunerne skal i langt højere grad slå dørene op, så de bliver synlige for potentielle kandidater. 
Kun via synlighed og åbenhed nedbrydes mange af de fordomme og myter, der er i dag omkring det 
at arbejde i det offentlige. Derudover skal ledere klædes på til at tænke rekruttering på nye 
proaktive metoder, og der skal gøres op med rigtig mange års traditioner for, hvad man kan tillade 
sig inden for den offentlige sektor.


Jobrotationsordningerne mellem offentlige organisationer og mellem private og offentlige 
organisationer kan være en måde at åbne dørene op. 


De offentlige organisationer skal kunne tilbyde flere former for personalegoder og 
belønningsformer, end det er muligt i dag. Oplagte redskaber – udover et generelt højere lønniveau 
- er for eksempel en mere systematisk brug af resultatløn og en mere udbredt anvendelse af 
kontraktansættelser. Men også mere fleksible ansættelsesvilkår, der giver mulighed for at skabe en 
god balance mellem livet på arbejdspladsen og det liv, der leves uden for. 
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Nye, større og bredere kompetencer - målrettet kompetenceudvikling


Udfordringer:
Kvaliteten af de offentlige ydelser bestemmes af de kompetencer, der er til stede. Over de næste 10 
år vil 200.000 ledere og medarbejdere trække sig tilbage fra de offentlige arbejdspladser, og dermed 
sker der et massiv udtræk af viden og kompetencer. Det vil derfor være nødvendigt med målrettet 
kompetenceudvikling og uddannelse af medarbejderne.


Kvalitet i opgaveløsningen og trivsel i samarbejdet opnås, når den enkelte oplever, at dennes 
særlige sæt af faglige og personlige kompetencer matcher udfordringer og opgaver og spiller 
sammen med øvrige medarbejderes kompetencer. Det er en ledelsesmæssig udfordring at se 
kompetencer og potentialer hos den enkelte medarbejder og skabe rum for en udvikling af netop 
disse kompetencer og potentialer i samspillet med andre. Det kan bl.a. betyde nødvendigheden af 
større grad af faglig fleksibilitet, behov for faglig omskoling, tværfaglig opgavevaretagelse og i det 
hele taget åbenhed for skift og rokeringer internt i organisationen og evt. eksternt i forhold til 
samarbejdspartnere.


Mulighederne for kompetenceudvikling er i stigende grad et konkurrenceparameter i forhold til at 
rekruttere og fastholde medarbejdere og ledere. Medarbejdernes kompetencer er afgørende for om 
organisationen kan leve op til sine mål. Udvikling af den enkelte medarbejders kompetencer skal 
således systematiseres og indarbejdes på den enkelte arbejdsplads og i den daglige arbejdssituation. 


Løsningsmuligheder:
Det er vigtigt at der gennemføres analyser af de nye kompetencekrav og de nye medarbejdertyper, 
som skal rekrutteres til den offentlige sektor i fremtiden.


Kompetenceudviklingsstrategier giver muligheder for at skabe sammenhæng mellem 
organisationens strategiske udvikling og udviklingen af medarbejdernes kompetencer. Derfor er det 
nødvendigt at have en oversigt over de eksisterende kompetencer, og hvordan de skal udvikles, for 
at organisationen kan nå sine mål. Der skal altså være sammenhæng mellem den enkelte 
medarbejders kompetenceudviklingsplan og organisationens.


Skal kvalitetsudviklingen generelt løftes, kræver det en massiv satsning på kompetenceudvikling på 
de store serviceområder med en særlig indsats for de lavt uddannede grupper. Der er tydelige 
tendenser til, at søgningen til de mellemlange uddannelser på disse områder er faldende 
(sygeplejersker, SOSU uddannelserne, lærere, m.fl.). Det skyldes dels det faldende omdømme af 
uddannelserne og for lave faglige ambitioner i kravet til uddannelsernes indhold. En professionel 
faglighed udvikles i et samspil mellem den enkelte medarbejder faglighed og kreativitet, det faglige 
miljø på arbejdspladsen og så uddannelsesstedet. Derfor er det vigtigt med tætte relationer mellem 
uddannelsesstederne og de kommunale arbejdspladser.


Øget kvalitet gennem medarbejderdrevet innovation og brugerinddragelse


Udfordringer: 
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Den oplevede kvalitet opstår i mødet mellem borgeren og medarbejderen. Derfor er det 
frontmedarbejderen - hjemmehjælperen, sagsbehandleren, skolelæreren og pædagogen - der 
sammen med borgeren ved, hvor det er, at skoen trykker. Det er medarbejderne, der ved, hvis 
arbejdsgangene ikke er hensigtsmæssig tilrettelagt. 


Derfor skal lederne motivere til nytænkning og give medarbejderne rum og plads til at øve 
indflydelse på opgaveløsningen, på organiseringen og på udviklingen af den offentlige service. 


Løsningsmuligheder:
Hvordan kan der skabes en innovationskultur i det offentlige? Hvordan fremmer vi en kultur, hvor 
medarbejderne opmuntres til at komme frem med de gode ideer? 


Det offentlige - specielt på myndighedsområdet - er præget af en 0-fejlskultur, hvilket sætter visse 
begrænsninger for at kunne slippe medarbejderne fri. Derfor kan det være nødvendigt at skabe 
innovations- og testmiljøer, hvor nye ideer kan genereres og afprøves. Samtidig må der være en 
accept af, at fejl kan være vejen til en bedre fremtidig løsning.


Den gode idé kan genopfindes mange gange – og det er uhensigtsmæssig brug af ressourcer. Derfor 
skal der etableres rammer og netværk for spredning af de gode offentlige ideer. I den forbindelse 
var det en overvejelse værd at indstifte Offentlige Innovationspriser. Der kan være med til at sætte 
fokus på offentlig innovation, sprede de gode ideer og giver et skulderklap til de medarbejdere, der 
har været nytænkende.


Kommunaldirektør Stadsdirektør 
Jens Chr. Birch Jørgen Clausen
Næstved Kommune Odense Kommune
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Herlev Hospital 
Hospitalsdirektionen / Udviklingsafdelingen 
September 2007  
 
Som led i implementeringen af ”Ledelse i praksis” udvikles og konsolideres de enkelte afdelingers 
ledelsesteam. Som en hjælp til denne udviklingsproces er et af de første skridt at kende baggrund, 
formål, mål, indhold og rammer for arbejdet i ledelsesteamet. Udarbejdelsen – og tilstedeværelsen 
af et kommissorium er bl.a. medvirkende til at teamets opgaver, arbejdsform og resultater er kendt 
af det samlede ledelsesteam. 
 
Forslag til 
Kommissorium for Ledelsesteam på afd. 
 
Medlemmer af ledelsesteamet:  
Afdelingsledelsen:  
 xxx xxx 
 xxx.xxx 
Områdeledelse / fagteamledelse afsnit aaa 
 xxx.xxx 
 xxx.xxx 
(samtlige områdeledelser/ fagteamledelse) 
 
Afdelingesledelsen og samtlige områdeledelser / fagteamledelser er fødte medlemmer af Ledelses-
teamet. 
Afdelingsledelsen definerer  


•  hvem der herudover er medlem af teamet, enten som fast medlem eller som ad hoc. Eksem-
pelvis klinisk oversygeplejerske, overlæge med særligt klinisk ansvar, Bioanalyti-
ker/jordemoder/eller andre fagpersoner med særligt fagligt ansvar. 


• Mødestruktur, som evt. kan være på 2 niveauer hvis afdelingens ledelsesteamer sammaensat 
af faste og ad hoc medlemmer(”rene” ledermøder m. område/fagteamlederer, ”stormøder” 
med alle)  


 
Formål/mål: 
Eksempelvis: 


• Ledelsesteamet har en rådgivende funktion overfor afdelingsledelsen  
• sikre ledelsesmæssig opbakning og konsensus til de ledelsesmæssige beslutninger gennem 


inddragelse i alle væsentlige anliggender på afdelingen 
• Udvikle og koordinere afdelingens strategi vedr. personaleledelse, administration, udvikling 


og faglighed. 
• ?? 


 
Opgaver for Ledelsesteamet:  
Ledelsesteamet behandler sager i relation til afdelingens drift og udvikling indenfor 


• Strategisk ledelse:  
Visioner og planer for afdelingens udvikling 
Beskriver strategi for god ledelse. 
Afdelingens dialogaftale og Udviklingsplan. 
Udarbejdelse af diverse oplæg om afdelingens opgaver 







Macintosh HD:Users:celinaborup:Desktop:Speciale:bilag:65_vejl.doc   


Udarbejdelse af afdelingens årshjul 
Vedligeholder og videreudvikler afdelingens vision og målsætning 


 
• Administrativ ledelse:  


Planlægning af drift og økonomi samt aktivitets- og Budgetopfølgning 
  Kommer med løsningsforslag…….. 


Orienterer og rapporterer om …………. 
 


• Personaleledelse:  
Udtænker personalesammensætning og planlægger kompetencebehov.  
Tager ledelsesmæssige beslutninger vedr. vurdering om genbesættelse ved ledige stil-
linger 
Fastlægger rammer og plan for afvikling af LUS, MUS og individuelle udviklingspla-
ner………… 


 
• Faglig ledelse:  


Sikrer udvikling af den faglige kvalitet og forskning 
Sætter rammer og planer for specialet samt samspillet og koordinering mellem teams 
og eksterne samarbejdspartnere. 


 Sikrer udarbejdelse af faglige standarder med efterfølgende godkendelse 
Initierer udviklingsaktiviteter og evt. forskningsaktiviteter………. 


 
• Personlig lederstil:  


Udfordrer og understøtter medlemmernes personlige lederstil 
- videndeler 
- har dialog om aktuelle ledelsesmæssige udfordringer 
- gensidig sparring 
- udviser åbenhed og giver feedback samt anerkendelse. 


 
Indenfor hvert opgaveområde udfylder den enkelte afdelingsledelse, i samarbejde med  lederteamet, 
hvilke opgaveområder teamet varetager. Ovenstående er eksempler – bl.a. inspireret af afd. S. 
 
Organisatorisk placering og kompetence: 


Beskrivelse af ledelsesorganisationen, konkretisering af ledelsesteamets kompetencer. 
Afdelingsledelsen definerer hvorledes den interne organisation bør se ud. 
Beslutningskompetencen ligger i linieledelsen; område/fagteamledere ref. til AL, AL ref. 
til Dir. 
Lederteamet er rådgivende og refererer til Afdelingsledelsen.  
Lederteamet har kompetenceteam til…………………  
Hvert enkelt medlems kompetence er beskrevet i egen stillingsbeskrivelse. 


 
Møder: 
Lederteamet samles min. 1 gang om måneden / 1 gang i kvartalet – hvis forskellig mødestruktur 
beskrives dette, ex. Stormøder / lederteammøder. 
 
Lederteamet beskriver selv dagsorden, mødeform, mødeleder referent, referatform samt spilleregler 
for samarbejdet i lederteamet. 
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ex. fastlæggelse af dagsorden i samarbejde med afdelingsledelsen og mødeledelse går på skift mel-
lem Områdeledelserne, der er ansvarlige for 2-3 møder efter hinanden (udviklingsopgave / skabe 
kontinuitet) 
 
Lederteamet deltager i de 2 årlige møder med Direktionen 
 
Samarbejde i Lederteamet 
Samarbejdet er kendetegnet ved en professionel tilgang til ledelsesopgaven og et ligeværdigt sam-
arbejde der bygger på hospitalets personalepolitiske værdier. Lederteamet beskriver hvad der ken-
detegner teamet inden for de 5 værdier: Åbenhed, respekt, nærvær, engagement og professionalisme 
og udarbejder spilleregler fra teamet (hvorledes værdierne omsættes til praksis, ex. overholder afta-
ler, møder til tiden, velforberedt, er konstruktive, fortrolighed) 
 
 
Kommisoriet godkendes af………forslag: det samlede lederteam, alternativt afdelingsledelsen. 
 
Evalueres / Revideres årligt i forbindelse med udarbejdelse af afdelkingens DBA og Udviklings-
plan. Ansvarlig: Afdelingsledelsen 








Rigshospitalet 1 
Udviklingsafdelingen 2 
Ledelses og udviklingskonsulent Charlotte Busch 3 
Interview den 26. maj 2008 – 1 time og 8 minutter 4 
 5 
Jeg har taget lidt til dig som er lidt tal og nogle dokumenter til dig om Rigshospitalet, 6 
sådan helt overordnet. Nu er det hele jo Region Hovedstaden, så jeg er i gang med at 7 
opdatere noget af det. Men det er sådan vores værdigrundlag og vores mission. Det er 8 
jo at være det mest specialiserede hospital i landet. Der står også lidt om vores 9 
værdier. Ledelsesgrundlag har vi ikke pt. Fordi vi har været en del af HS, og der 10 
eksisterede et ledelsesgrundlag dér, så det er aflyst nu. Nu må vi se, om der kommer 11 
et fra regionen, eller om vi selv skal i gang med at lave et. Vi tror, vi selv skal i gang 12 
med at lave et. Men der står også lidt om ledelse i den. Og for at få et indtryk af hvad 13 
vi laver af uddannelsesforløb i den her afdeling, får du også den med. 14 
 15 
Det vil sige I lige nu ikke har noget ledelsesgrundlag at arbejde ud fra, eller 16 
arbejder I blot ud fra det gamle? 17 
Altså man kan sige, at de uddannelsesforløb som eksisterer på nuværende tidspunkt. 18 
Det er to ledelsesuddannelser, vi har. Der kan man godt sige, at vi arbejder ud fra et 19 
ledelsesgrundlag, som er forældet på den måde, at det der er i HS, det ikke eksisterer 20 
mere. Så er der et ledelsesgrundlag for Rigshospitalet, som har eksisteret i mange år, 21 
som står i vores personalehåndbog, men som vi ikke udleverer. Der står noget om 22 
hvad god ledelse er. Men vi har det ikke i sådan en brochure. Så det der har været 23 
officielt, det er det, der står i den. På vores ledelsesuddannelse her, der laver vi en 24 
ledelsesmåling, hvor de vurderer sig selv på 25 spørgsmål. Og de 25 spørgsmål er 25 
taget ud fra det, der står i personalehåndbogen.  26 
 27 
Er det uanset ledelsesniveauet? 28 
Nej, det er første linjeledere. Dvs. det er ledere af medarbejdere. Næste niveau er 29 
ledere af ledere, og der har vi i HS haft et lederudviklingsprogram, som jo så heller 30 
ikke eksisterer mere. Det der så er kommet med regionen er enkeltstående kurser, der 31 
er ikke kommet noget uddannelsesforløb, og det gør der heller ikke som sådan.  32 
 33 
Er det fordi, det er op til de enkelte organisationer nu? 34 
Ja, det er det sådan set. Så det bliver mere lokalt. Nogen går så sammen om at lave 35 
noget, nogen bruger noget ude i byen. Vi er så trådt et skridt tilbage og har sagt, hvad 36 
har vores ledere egentlig af uddannelse. Vi har faktisk en praktikant fra CBS i 37 
øjeblikket, og hun er ude at afdække kvantitativt, hvor mange ledere har taget hvilken 38 
uddannelse, og så er hun ude at lave interviews for at høre om de forskellige 39 
uddannelsesforløb, som de har valgt, og som de selv synes kvalificerer deres stilling. 40 
Hvad er det så de synes, de har fået i de forskellige uddannelsesforløb. Der er en del, 41 
der har taget en masteruddannelse, og nogle har taget diplomuddannelse i ledelse osv. 42 
De fortæller så noget om, hvad udbyttet kan være, og så vil vi prøve at fremstille et 43 
billede af, hvordan ser det ud på Rigshospitalet. Lige nu kan vi se, at det er 44 
sygeplejerskerne som har mest lederuddannelse. Og det er jo lidt sjovt.  45 
 46 
Hvad er din rolle i forhold til lederne? 47 
Jeg har været ca. 8 år i denne her afdeling. Vi er 7 konsulenter som nogenlunde laver 48 
det samme. Vi laver lederuddannelse. Det gør vi af ledere, der er tættest på 49 
medarbejderne. Så laver vi udviklingsforløb for det næste niveau, dvs. at vi 50 







sammensætter et skræddersyet udviklingsforløb for typisk ledergrupper. Og det er jo 51 
så ledelse i par på hospitalerne, lægerne og sygeplejersker som klinikledelser, og så 52 
skal de arbejde med deres afdeling og med deres relation og det ledelsessystem, som 53 
de har, og der laver vi rigtig mange forløb, som retter sig mod de tre dele. Altså at 54 
arbejde med ledelsessystemet i afdelingen og mellemlederne, arbejde med deres egen 55 
relation og så arbejde med at udvikle organisationen. Og så har vi jo ofte det næste 56 
ledelsesniveau med igen. Og det er centerledelsesniveauet, og Rigshospitalet har jo 8 57 
centre, så det er for mig at se det ledelsesniveau som for mig at se har synspunkter, 58 
som retter sig direkte ned mod klinikkerne. Fordi når vi kommer op på 59 
direktionsniveau, så er det meget mere generelt, det de taler om. Altså vores direktion 60 
har mange holdninger til ledelse, de sidder i en styregruppe, vi har for lederudvikling. 61 
Der sidder vi 4 konsulenter sammen med et bredt udsnit af vores ledelsessystem og 62 
drøfter både, hvad vi skal lave af uddannelsesforløb men i øvrigt også, hvordan vi 63 
kvalificerer vores ledere. Og de er meget engageret vores direktion. Men det er meget 64 
mere på et generelt niveau og mere strategisk. De forholder sig jo ikke til den enkelte 65 
afdeling. Så man kan sige, at jeg arbejder med ledere på alle niveauer. Når vi taler om 66 
lederne som første linjeledere, så er det meget gennem de her to uddannelsesforløb, 67 
som vi laver og er meget ambitiøse omkring, og det kalder vi uddannelse, fordi vi 68 
mener, at ledelse er noget, man godt kan uddanne sig indenfor. At det består af flere 69 
dele, at man selvfølgelig skal have noget viden omkring ledelsesfaglige ting. Og at 70 
man skal udvikles på sig selv. Fordi man skal bruge sig selv som det vigtigste 71 
redskab, når man er leder. Og der laver vi så en lang uddannelse, hvor min rolle er 72 
både at undervise og være konsulent for en gruppe på uddannelsen og få dem til at 73 
træne ting og være med til at give dem feedback og faktisk være med til at være i 74 
kontakt med dem i 2 år. De kommer faktisk også ind til noget coaching. Så vi laver 75 
også rigtig meget coaching, for ledere henvender sig, når de har behovet. Men vi ser 76 
ledelse som noget, der er tæt knyttet til både organisationen og det system, man er i. 77 
Så derfor når vi har ledere i coaching, så er det altid med et første møde med den 78 
overordnede leder, der måtte være. For at definere hvad der er behov for og for at 79 
skabe mere dialog. Så man får talt med hinanden om hvad det er man har svært ved, 80 
og hvordan jeg har brug for støtte. Så det er mange elementer af ledelsesudvikling, jeg 81 
har med at gøre. Og jeg er en blandt 7 konsulenter her, men har været her i 8 år. Og 82 
der er en anden, der har været her i 10 år, og vi er dem, der har været her længst i 83 
organisationen, og på den måde er vi blevet sådan lidt mere seniorer. Jeg bliver ofte 84 
spurgt til råds af centerledelserne eller direktionen.  85 
 86 
Hvilke ledelsesformer er fremme for tiden, har I fx nogen projekter kørende for 87 
at fremme bestemte ledelsesformer, eller er det kun gennem uddannelserne det 88 
foregår? 89 
Det er sådan, at når folk går på den store lederuddannelse her, så er en del af forløbet, 90 
at de skal sætte et projekt i gang på deres egen afdeling. I det bliver der arbejdet med 91 
ledelse. Det kan godt være projektet tager udgangspunkt i, at man skal ændre noget på 92 
behandlingen af patienterne, eller man skal lave patientforløbene om, eller hvad ved 93 
jeg. Men det, de skal skrive projekt om eller opgave om, det er og som de i sidste 94 
ende skal gå til eksamen i, det er, hvordan de bedriver ledelse. Og så kan man sige, at 95 
hvis vi gerne vil fremme noget indenfor ledelse, så er det dialog. Vi lægger vægt på, 96 
eller har det faktisk som et krav, at så kan man ikke sidde derhjemme ved 97 
skrivebordet. Man skal ud og intervenere, man skal ud og handle i sin egen 98 
organisation. Det vil sige man skal ud og tale med mennesker. Hvis man laver 99 
spørgeskema undersøgelser, så skal man ud og i dialog om resultaterne. Vi går meget 100 







op i, helt banalt set, at de får talt sammen. Og at en del af ens 101 
forandringsledelsesprojekt skal være, at man har været ude og have med nogle 102 
mennesker at gøre. Helt konkret kan det være at man gerne vil lave om på kulturen i 103 
afdelingen. Så må man starte med at kigge på de opgaver man har i afdelingen, 104 
hvordan skal de løses, hvad er det for mennesker vi har, hvad er det for 105 
arbejdsprocesser og hvilke normer er det der er blevet skabt osv. Men det skal jo være 106 
i dialog med de mennesker, der er der. Hvis man vil lave nye strategier for sit område, 107 
så må man gå ud og bruge de mennesker, der er til at være med til at formulere de her 108 
strategier.  109 
 110 
Det vil sige, det er rimelig frit, hvad de kan gennemføre i deres egen afdeling af 111 
nye tiltag? 112 
Ja, det er det. De bliver selvfølgelig præsenteret for både metoder og teori, som de 113 
skal forholde sig til. Der er det gængs organisations- og ledelsesteori. Og vi har også 114 
undervisere inde fra Handelshøjskolen. De læser om ledelse, de lærer om ledelse, de 115 
uddanner sig med en litteratur, som man også ville kunne finde inde på 116 
masteruddannelserne. Vi har jo så en problemstilling, som vi arbejder med som alle 117 
mulig andre steder også gør. At vi skal tiltrække og fastholde nogle medarbejdere. 118 
Der har vi faktisk lige fået penge til, helt oppefra regionen, til at lave et stort 119 
paraplyprojekt, som vi kalder ”den attraktive arbejdsplads”. Det kalder vi sikring af et 120 
godt arbejdsmiljø er vejen til at rekruttere og fastholde medarbejderne. Der kan man 121 
sige, at projekterne, som vi umiddelbart har defineret skal ind under, det er, at vi skal 122 
skabe nogle flere gode historier om Rigshospitalet og om de udviklingsmuligheder, 123 
der er. Om at det er muligt at have medindflydelse, at der er god ledelse, at der er et 124 
godt arbejdsklima herinde. Dvs. vi internt og eksternt skal have formidlet nogle 125 
konkrete og positive erfaringer. Så skal vi have opsamlet og udbredt konkrete positive 126 
erfaringer med rekruttering og fastholdelse. Hvad er det, der nytter og rykker. Der 127 
skal vi ud og have fat i ledere og medarbejdere og høre, hvad de synes. Så laver vi 128 
denne her kortlægning af ledernes kvalifikationer. Det ene er at se på, hvad vi har af 129 
uddannelse, fordi snart kommer der et krav om, at alle offentlige ledere skal have en 130 
diplomuddannelse. Det der så skal ske videre er, at vi selvfølgelig får et samlet billede 131 
af, hvordan der ser ud. Og hvor er der nogle mangler. Hvor kan vi sige, at lederne 132 
måske ikke har fået noget uddannelse. Vi kan også prøve at se påm hvad det er de 133 
selv synes, der skal til for at kvalificere dem til at være ledere. Så får vi gennemført en 134 
række interviews. Så har vi også praktikanten til at kigge på hvilke udbud af formelle 135 
lederuddannelser, der vil være relevant for lederne på Rigshospitalet. Så bliver der 136 
nogle forskellige redskaber til at undervise i at styrke det sociale arbejdsmiljø, blandt 137 
andet noget spil skal der laves, som kan bruges i medarbejdergrupper. Og så skal der 138 
laves nogle innovationsworkshops. Hvor både ledere og medarbejdere inviteres og 139 
bliver blandet. Og så skal der være en række seminarer om forandringsprocesserne, 140 
som vi er i gang med, som primært er rettet mod lederne. Som skal handle om, 141 
hvordan vi inddrager medarbejderne i den tid, vi er i nu, hvor der er mange 142 
forandringer, som ikke er håndgribelige i nuet. Så vi har lavet mange, som fx ”Mens 143 
vi venter”, så hvad skal vi bruge ventetiden til, når en afdeling fx fusioneres nu, men 144 
først flytter fysisk sammen om 5 år. Hvordan kan vi bruge tiden til at blive fagligt 145 
endnu bedre, eller hvordan kan vi arbejde med nogle faglige projekter i tiden, hvor det 146 
er svært at arbejde med en fusion, der ikke er der endnu. Så vi bliver nødt til at sætte 147 
fokus på noget andet, frem for at fokusere for meget på, at vi er midt i en stor fusion. 148 
Så skal vi i højere grad lave noget introduktion af nye ledere. Fordi vi oplever at 149 
mange af de ledere, som kontakter os og har brug for hjælp, de er usikre overfor, at de 150 







er blevet kastet ud i ledelsesopgaven. Så der skal vi overordnet men også lokalt prøve 151 
at sikre, at de bliver introduceret bedre til ledelse. Så skal vi gøre en indsats overfor 152 
vores ledende sekretærer. De er også en meget stor gruppe, den tredjestørste 153 
faggruppe, som for nogle år tilbage blev varslet, at nu skulle de skæres ned med 50 %, 154 
for nu kom den elektroniske journal. Den er så bare ikke kommet, og der går nogle år, 155 
før den kommer. Så vi har haft nogle år, hvor de har fået at vide, de skulle lave noget 156 
andet samtidig med, de faktisk skal blive ved med at lave det, de faktisk hele tiden har 157 
lavet. Så der er også nogle ledere, der skal klædes på. Og der kan man sige, at nogle 158 
af de ledende sekretærer falder lidt imellem de uddannelsestilbud, vi har. Fordi de 159 
ikke har en akademisk baggrund. Fordi de ikke har læst så meget i forhold til de andre 160 
grupper.  161 
 162 
Så det er alle nye initiativer? 163 
Ja, det er det, og som vi har fået penge til. Så nu skal vi så til at bemande det. Og det 164 
bliver jo både os herfra, men også ledere ude fra hospitalet vi gerne vil aktivere til at 165 
arbejde med nogen af de her ting. Så ja, det er ledelsesprojekter. Og hvordan tales der 166 
om ledelse, tales der på en særlig måde. Jeg tror, man meget taler om, at det er så 167 
komplekst, fordi man både er med i fusioner, man er hele tiden udsat for besparelser, 168 
man har svært ved at rekruttere medarbejdere. Så det er meget komplekst. 169 
Spørgsmålet er, om der er én måde at tale om ledelse på på Rigshospitalet. Jeg ved det 170 
ikke. Det er i hvert fald det, der bliver talt om de fleste steder. Og der er en 171 
forandring, der er sket på de 8 år, jeg har været her. Fordi da jeg kom for 8 år siden, 172 
da var det ikke særlig oppe i tiden at tale om ledelse. Og heller ikke uddannelser. Der 173 
kan man sige, at lægerne har skullet tvinges lidt ind til undervisningslokalerne. De har 174 
været mere fokuseret på deres faglighed. Alle vores klinikchefer i dag kan godt se, at 175 
man har brug for at kvalificere sig. Og selvfølgelig taler de om ledelse i dag. Man kan 176 
ikke komme udenom som leder i dag på det niveau, de sidder på, der er så mange 177 
væsentlige ledelsesopgaver, som de bliver nødt til at tage sig af, så man kan ikke gøre 178 
det med venstre hånd mere. Man bliver nødt til at interessere sig for det.  179 
 180 
Vægter lægerne ledelse lige så højt som deres fag? 181 
Det der sker fra det øjeblik en sygeplejerske fx bliver afdelingssygeplejerske, så går 182 
hun de fleste steder helt ud af driften og er kun leder 100 %. Dvs. hun også har et 183 
personaleansvar, som er direkte. Hun har så medarbejderudviklingssamtaler, 184 
ansættelser og afskedigelser, og hun kan have alt mellem 10 og 50 medarbejdere. Så 185 
hun har rigtig meget, hun skal lave, som kun er ledelse. Hvis man så ser på en 186 
overlæge, hendes makker på samme niveau, han laver 90 % klinisk arbejde. Dvs. han 187 
har stadig med patienterne at gøre, han laver selvfølgelig også uddannelse og 188 
undervisning af yngre læger og vejledning. Men det er rettet ud mod, at han laver 189 
retningslinjer for det faglige osv. Men det han vil kalde ledelse, det vil nok være 10-190 
20 % af hans tid. For os handler det jo også om at overbevise om, at når du er en 191 
person, der sætter retningslinjerne for, hvordan jeg arbejder, er med til at uddanne de 192 
unge, er med til at træffe en masse beslutninger i det daglige omkring patienterne. 193 
Jamen det er alt sammen ledelse. Men det de selv vil kalde ledelse, det er at de går til 194 
nogle møder, at de er sammen med afdelingssygeplejersken og kigger på normeringen 195 
eller går til møde med deres overordnede ledelse og drøfter nogle strategier eller 196 
lignende. Så kan man sige, at når lægerne så kommer op på næste niveau, det er så en 197 
klinikchef. Klinikchefen har så personaleansvar for alle læger i klinikken. Så der er en 198 
klinikchef og en klinik oversygeplejerske, det er en klinikledelse. Nedenunder dem er 199 
der så afsnit. Og der kan være mange afsnit i en klinik. Der kan være flere 200 







sengeafdelinger, ambulatorier. De har så hver en afdelingssygeplejerske og en 201 
overlæge tilknyttet. Så det er dem, vi uddanner på vores lederuddannelser. Men når så 202 
afdelingssygeplejersken har ledelsesansvaret for måske 20 sygeplejersker, så har 203 
overlægen måske nogle læger nedenunder. Men har ikke noget 204 
personaleledelsesansvar. Han har et fagligt ledelsesansvar for det hele, kan man sige. 205 
Men klinikchefen, han har så personaleansvaret for alle læger, der måtte være i hele 206 
klinikken. Og det er noget, som jeg tror, man i den kommende tid vil se, at der bliver 207 
delegeret noget mere personaleansvar ud til de overlæger, der sidder ude i linjen. 208 
Fordi klinikchefen mere og mere er en overordnet leder. Men der er rigtig mange af 209 
klinikcheferne, der stadig går ned og har et lille hjørne af et eller andet, de stadig 210 
beskæftiger sig med. Fordi noget af det med at få respekt fra sine kolleger og blive 211 
accepteret som overordnet leder, det handler også om, om man har været en dygtig 212 
læge engang. Og derfor er der mange, der fastholder en lille niche, som de specielt er 213 
smaddergode til. Men jeg ved at flere og flere klinikchefer har måttet lægge det på 214 
hylden og sige, nu er det kun ledelsesopgaverne, de tager sig af.  215 
 216 
Er det så frivilligt eller ville de ønske de kunne fortsætte som læger? 217 
Jeg tror, de ville ønske, at de kunne fortsætte med at have en lillesmule at gøre med 218 
faget. Det er jo fordi, de synes, at de har valgt et fag, og så bevæger de sig helt væk 219 
fra det fag. Selvom man som overordnet kan sige, at det er spændende at sidde som 220 
leder her og skulle lave visioner og strategier for et helt område. Fordi det hele er som 221 
det er i dag, det hele bevæger sig meget hurtigt, og Rigshospitalet skal blive endnu 222 
mere specialiseret, og hvordan gør man så det i en afdeling. Hvordan får man den 223 
mest specialiserede behandling til at være her på Rigshospitalet. Der skal jo både 224 
sættes alle mulige forskningsaktiviteter i gang, som de bliver nødt til at prioritere at 225 
lede. Enhver klinik på den her størrelse, de har, det de kalder afsnitsledelser eller 226 
teamledelser. Så vil der være 2, 4, 6, 8 ledere her, plus der vil sidde en ledende 227 
sekretær, og så vil der være klinikledelsen. Og det vil så være ledergruppen i denne 228 
her afdeling. Det er tit dem vi arbejder med. Klinikledelsen er så vores rekviranter, de 229 
siger, vi vil gerne arbejde med at udvikle ledelsessystem og vores ledelse i denne her 230 
klinik. Så samler man ledergruppen, og så sætter man dem tit på nogle opgaver. Så får 231 
de besked på, at de skal forberede sig hjemmefra med at lave en SWOT analyse eller 232 
et eller andet. Et billede af hvordan det står til i deres afsnit. Så kommer de måske og 233 
præsenterer det. Det kan også være, at de siger, de har nogle dårlige møder. Og så 234 
kommer vi ind og er proceskonsulenter på nogle af deres møder, hvor vi prøver at 235 
kaste lys over, hvordan det egentlig er, de taler sammen. Hvordan styres og ledes de 236 
møder. Styres der alt for meget, for de slet ikke lov at komme til orde, for de sagt, 237 
hvad de synes og så noget. Der kan være masser af vigtig udvikling, at udvikle på 238 
dem her som så skal træffe beslutninger og gå ud og få tingene til at virke. Nogle 239 
gange siger de så, at vi har ikke fået gjort alt det, vi talte om, jamen hvorfor har I ikke 240 
det.  241 
 242 
Så det er meget lokalt og nært, I tager udgangspunkt i den enkelte klinik? 243 
Ja, vi tager udgangspunkt i den enkelt klinik og deres udfordringer. Så har de jo så en 244 
centerledelse. Så når vi går i gang med sådan et arbejde, så har vi et møde med 245 
centerledelsen, og de har jo en masse klinikker ved siden af. For dem er det jo vigtigt, 246 
at der er den sammenhæng ift. hvad er centret i gang med, og hvilke strategier er der. 247 
Der kan man sige, at den tid vi er i nu, hvor vi har et mor og barn center, som står for 248 
alle kvinde- og børnesygdomme. Når vi så ved, at de ude på Herlev eller andre steder 249 
også skal lave et center, så skal vi fra vores center sige, hvilke opgaver skal vi have på 250 







Rigshospitalet, og hvilke patienter skal vi se, hvilke sygdomme skal vi sørge for at 251 
være de dygtigste til, når vi kan se, hvad de andre skal. Der samler centret jo tit 252 
klinikledelserne for hver klinik i nogen overordnede seminarer, hvor de så arbejder 253 
med, hvad gør vi i det her center for at binde tingene sammen. Så ja, det bliver meget 254 
lokalt. Men man kan også sige, at for det første er vi ca. 8.000 mennesker på 255 
Rigshospitalet og for det andet, så dækker vi jo samtlige specialer, der findes. Det gør 256 
så, at der er meget stor forskel på fra det ene speciale til det andet, hvad det er, der 257 
skal arbejdes med. Fagligt set selvfølgelig og hvor dygtige vi er og hvor langt fremme 258 
vi er osv. Jeg tror meget selv på, at man bliver nødt til at tage udgangspunkt i. Hvis 259 
man fx arbejder med organisationen og siger, at nu vil vi gerne have mere attraktive 260 
arbejdspladser. Så er en vigtig del at se, hvad er muligt at lave i denne her afdeling. 261 
Fordi hvis du tager en operationsgang, hvor man starter hver morgen kl. 8 med at 262 
operere, der kan man ikke have flex tid, på samme måde som man måske kan på en 263 
afdeling, hvor patienterne ligger der hele døgnet. Der kan man godt rykke på nogle 264 
mødetider. Så når vi skal ind og kigge på, hvad der er attraktivt og ville skabe en 265 
attraktiv arbejdsplads i denne her klinik, hvilke rammevilkår er der, hvilke opgaver 266 
skal løses. Den kan være meget forskellig fra kirurgiske afsnit til medicinske. Så det 267 
er meget det, vi tager udgangspunkt i.  268 
 269 
Hvordan modtager lederne jer som konsulenter? 270 
Det er nemlig en vigtig del af det. Det er meget frivilligt, vi kommer ikke ud og 271 
pålægger nogen at gøre noget. Det eneste vi prøver på, det er at sælge nogen ting til 272 
dem. Men vi kommer ikke og siger, at noget skal være på en bestemt måde, hvad 273 
angår ledelsesudvikling og organisationsudvikling. Det gør vi med vores 274 
kvalitetsudvikling. Vi er jo akkrediteret, dvs. når vi er kvalitetscertificeret, der skal de 275 
følge nogle ting. Der er ingen frit valg. Og der er jo noget med patienternes sikkerhed. 276 
Det kan man ikke gå på kompromis med. Men alt det der hedder ledelsesudvikling, 277 
der får de tilbuddene ud. Nu er det nu, der er mulighed for det her, nu er der mulighed 278 
for at få nogen med på vores lederuddannelse. Efterhånden er det vel sådan, at det er 279 
utænkeligt, at der ikke er nogen centre, der ville melde deltagere ind. Fordi på den 280 
måde er de jo blevet påvirket og har selv uddannet sig, og de ledere der kommer de... 281 
Jeg kan se, at hver gang vi rekrutterer en leder på de øverste niveauer, så har de en 282 
master eller lignende. Så man kan se, at det er meget velkvalificerede ledere, der 283 
kommer i dag. De ved godt, hvad man skal kunne. Og dermed så ved de også, 284 
hvordan de skal udvikle næste ledelsesniveau. Så der er ikke nogen centre eller 285 
afdelingen, som på en eller anden måde ikke arbejder med det. Det vil jeg sige. I løbet 286 
af et år, der har vi haft kontakt med 40 klinikker. Dvs. 40 klinikkers ledere har vi haft. 287 
Og jeg ved ikke helt hvor mange klinikker vi har, jeg tror, det er omkring 70. Det er i 288 
hvert fald over halvdelen af klinikkerne vi har et eller andet i gang med pr år. Det 289 
eneste jeg har oplevet en gang her, det var, da vi blev pålagt fra HS, at vi skulle lave 290 
det vi kalder ledelsesevaluering. I hver klinik skulle der være ledelser, der meldte sig 291 
til at være pilotprojekt og afprøve det at blive 360 graders evalueret. Det var de ikke 292 
så vilde med. Og det havde vi mange vilde diskussioner med dem om. Og det var 293 
fordi, der var nogen, der kom og sagde, at nu skal I! Det er en af de få gange, jeg har 294 
oplevet sådan en vis træghed i forhold til at medvirke til noget. Ellers er det jo dem, 295 
der efterspørger os, og det er klart, at når de har gjort det, så tager de jo godt imod os. 296 
De vil jo meget gerne samarbejde med os. Og jeg tror de fleste ville sige, at de var 297 
meget glade for at bruge os og får meget ud af det.  298 
 299 







Så der er faktisk ikke helt klare ledelsespolitikker eller retningslinjer for, 300 
hvordan man bedriver god ledelse? 301 
Nej, det er der sådan set ikke. Men det skal stå helt i neon, at det er der med alt, hvad 302 
der har med patienter at gøre. Der er det fuldstændig beskrevet, hvilke procedurer der 303 
skal foregå omkring patientbehandling. Der kan man sige, der bliver vi jo tjekket både 304 
udefra, og vi laver interne audits. Og det er jo også information til en ledelse. Det skal 305 
man jo ikke skille ad – ledelses- og organisationsudvikling og kvalitetsudvikling, det 306 
hænger sammen. Fordi det er klart, at hvis en afdeling har problemer med at 307 
overholde de retningslinjer der er, og hvordan man gør med patienterne, så vil det 308 
være pga. at de mangler medarbejdere, at de har utilfredse medarbejdere, der på den 309 
måde påvirker behandlingen af patienterne. At der simpelthen mangler nogle ting 310 
ledelsesmæssigt. Så på den måde prøver vi også at koble det sammen. Hvordan står 311 
det til her i jeres klinik med fx indrapportering af utilsigtede hændelser, som det 312 
hedder. Hvor tit bliver der begået fejl. Sådan nogle ting skal man jo også tage med 313 
ind. Hvordan ser sygefraværet ud. Det er jo klart, at der er masser af 314 
ledelsesinformation, som bliver taget med i betragtning, når vi er ude at arbejde med 315 
dem.  316 
 317 
En af de ting vi har beskæftiget os meget med på studiet er styringsteknologier, 318 
og hvordan de skaber bestemte betingelser for ledelse. Her tænker jeg især på 319 
kvalitetsstandarder og lignende styringssystemer. Er det noget som I hjælper 320 
lederne med at håndtere? 321 
Ja, der har vi jo en kvalitetsafdeling, og de hjælper dem med at holde styr på, hvilke 322 
krav der er. Mange af de krav de bliver stillet overfor, det bliver jo så delegeret videre 323 
ned i systemet, der er mange nøglemedarbejdere, så det er ikke kun ledelsen. Ledelsen 324 
opfatter jeg som dem, der oftest skal sidde og trække i trådene ift. nøglemedarbejdere, 325 
der har ansvaret. Der er rigtig mange faglige områder, som der er bestemmelser for, 326 
hvordan det skal foregå; medicinering, smertebehandling, ernæring... man kunne 327 
nævne mange ting. Når man har sådan en stor klinik, der findes måske 40 ting, der 328 
skal ligge en vejledning for, hvordan det præcist skal gøres. For det første har hver 329 
afdeling også en kvalitetskoordinator. Det vil typisk ikke være lederen, der er det. 330 
Man har også et kvalitetsråd. Dvs. man har et råd, hvor der sidder repræsentation af 331 
ledelse og de her nøglemedarbejdere og kvalitetskoordinatorer og lægger strategier 332 
for eller handlingsplaner for, hvordan skal vi opfylde de krav, der er. Så det sidder 333 
man og planlægger. Man kan sige, at nu er vi så langt med akkrediteringen, så nu er 334 
der rigtig mange ting, der er beskrevet og bare kører, det man så hele tiden gør, det er, 335 
at man hele tiden opdaterer det ift. at der kommer nye krav eller ændrede krav, så må 336 
man ind og sige, vi har 3-4 vejledninger her, der skal ændres på ift. de nye krav. Så 337 
bliver vejledningerne ændret, og så igangsætter kvalitetskoordinatoren en form for 338 
undervisning eller træning af medarbejderne ift. at opfylde denne her nye standard.  339 
 340 
Kvalitetskoordinatoren er altså ikke en leder? 341 
Jeg tror, at kvalitetsarbejdet er... hvis man går ud og spørger, dem der. Nu ved jeg 342 
ikke om kvalitetskoordinatorerne er dem som... Jeg tror man sidder i en stabsfunktion 343 
til klinikledelsen. Kvalitetsarbejdet synes jeg er nået så langt, så man godt kan se 344 
formålet med det. Men det er klart, at noget bliver så standardiserede krav, så noget 345 
vil ikke passe ind i en given afdeling. Men alligevel skal man lave det. Når nogle 346 
læger og sygeplejersker siger det er gået over gevind, så tænker jeg, at det er fordi at 347 
på det niveau vi er på i dag, er det svært at målrette eller skræddersy kvalitetsarbejdet 348 
til en afdeling. Jeg hører afdelinger sige, at det er jo det her skema, man skal bruge, 349 







når man skal holde indlæggelsessamtaler, eller hvad ved jeg. Der skal jo registreres de 350 
her ting på patienten. Men vi sidder også og spørger om de her 4 spørgsmål. De er 351 
faktisk ikke relevante ift. vores arbejde. Vi skal ikke bruge det til noget, men vi 352 
spørger om det alligevel, fordi det skal vi. Eller vi skal jo skrive alt det her ned 353 
omkring patienten og dokumentere sådan og sådan, men selve dokumentationen af de 354 
her 3 ting, dem bruger vi ikke selv til noget. Til gengæld så bruger vi alle de ting, vi 355 
dokumenterer. 356 
 357 
Men er der andre der bruger de ting højere oppe i systemet? 358 
Jamen det er jo det. En masse informationer bliver opsamlet til lidt større billeder af, 359 
hvordan der ser ud. Så det er der. Der er masser af databaser, hvor tingene bliver lagt 360 
ind og heldigvis bliver brugt mere og mere. Men jeg er ikke mester i det der 361 
kvalitetsarbejde. Hvordan kvalitetsafdelingen samarbejder med ledelserne, det er jeg 362 
ikke ned i detaljerne med. Men det er en vigtig del af det at være leder. På vores 363 
lederuddannelse er de lige nu i gang med kvalitetsudviklingsmodulet på 364 
lederuddannelsen, hvor de netop drøfter, hvilket ansvar har man som leder. Hvad er 365 
det for kvalitetsarbejde, man skal lede. Hvad er det for holdninger, der skal være med 366 
i det. Så det ikke bare handler om standarder, vejledninger og dokumentation. Men 367 
det handler om det overordnede formål. At vi skal bruge det, vi dokumenterer til at se, 368 
om vi gør det godt nok, vi skal være opmærksomme på at få analyseret de dårlige 369 
oplevelser, der måtte være og som patienterne har, eller de fejl der bliver lavet og få 370 
analyseret det. Vi skal bruge de her data til at kigge på, om det er sikkert nok for 371 
vores patienter det, der foregår. Så det er en del af ledelsesudviklingen, at man har 372 
med kvalitet at gøre. Spørgsmålet er, hvordan de oplever det som for styrende, jeg tror 373 
der er nogen, der ville svare ja. At det bliver for snævre rammer. Nu er der også gået 8 374 
år for mig her, og fra starten af, så syntes man, det var åndssvagt, at man skulle alt det 375 
her. I dag kan man virkelig godt se formålet, det kan man godt. Jeg tror at samtidig 376 
med, at man vil brokke sig over, at det måske har taget overhånd nogle steder, eller 377 
jeg vil hellere være ude hos patienterne, end jeg vil sidde og udfylde skemaer. Men 378 
der er jo ingen tvivl om, at man kan godt se at fejlene i medicinering fx er blevet 379 
fuldstændig minimerede. At fejl i mange ting er forsvundet, fordi man nu har 380 
tjeklister, at man har en vejledning, folk der er usikre kan slå op og se hvordan det 381 
egentlig er, det skal foregå. Så jeg er helt sikker på, at de også vil sige, at der samtidig 382 
med, at der er rigtig meget dokumentation og registrering, så må man også sige, at det 383 
er godt, vi har det. Det er jeg ikke i tvivl om, for det har jeg hørt rigtig mange ledere 384 
sige over de seneste år.  385 
 386 
Du talte tidligere om mange fusioner, vel som følge af strukturreformen. 387 
Hvordan vil du karakterisere ledernes omstillingsvilje og -evner? 388 
Det man kan sige, man skal omstille sig til, det er at redefinere opgaverne, fordi det er 389 
jo ikke sådan at medarbejdere, der fx har haft med neurologi at gøre lige pludselig 390 
skal til at have at gøre med ortopædkirurgi. Det er jo ikke den måde, man skal 391 
omstille til at lave noget helt andet. Det jeg oplever, man skal omstille sig til i det her 392 
system, det er, at man hele tiden må definere, hvad er det for en opgave, jeg skal tage 393 
mig af, hvor langt går den. Når man skal det, er det fordi, der er blevet færre 394 
ressourcer til at lave mere arbejde. Dvs. man hele tiden skal tale om, hvad skal 395 
lægerne lave, hvad skal sygeplejerskerne lave, hvem kan lave noget af det, som 396 
sygeplejerskerne tidligere lavede. Så når sygeplejersken siger, de gerne vil være hos 397 
patienterne, så kan det være, de ender med at registrere i skemaer, og medicinering og 398 
dit og dut og dat. Fordi de så har uddannelse til at håndtere medicin og registrere 399 







patientens ve og vel, enten i journal osv. Så er det så en sosu assistent, som måske har 400 
overtaget nogle af tingene med patienten. Ligesom man som læge vil sige, jamen jeg 401 
vil gerne kunne følge mine patienter. Det kan godt være, men du har ikke tid, for der 402 
står så og så mange nye patienter, du skal tage dig af. Så når du har haft med en 403 
patient at gøre, opereret eller behandlet, så kan det godt være, at når de kommer til en 404 
kontrol, så er det en sygeplejerske, der ser dem. Fordi du har ikke tid. Så man kan 405 
sige, at opgaven forandrer sig, ikke det at nu skal jeg til at lave noget helt andet, men 406 
der er måske noget, du ikke får tid til at lave så meget mere. Til gengæld skal du 407 
måske nå at se nogen flere patienter. Så hvad er lægens spidskompetence. Lægen kan 408 
diagnoticere og lægen kan behandle. Så kan man sige, at lægens diagnosticering er 409 
der ingen, der kan overtage, noget af lægebehandlingen vil sygeplejerskerne godt 410 
kunne tage, de dygtige sygeplejersker, dem der har efteruddannelse og hvad ved jeg. 411 
Hvad er sygeplejerskernes spidskompetencer. Hvad er det, de kan, ikke. Sådan bliver 412 
man nødt til at kigge på det. Når man kigger på det, så kan der godt være en vis 413 
træghed ift. forandringer, fordi jeg vil gerne lave det, jeg altid har lavet plus jeg vil 414 
gerne lave det, som jeg synes er fagligt rigtigt.  415 








Kvalitetsreform


Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation


Ved professor, dr.jur. Linda Nielsen,
Københavns Universitet,


Formand for Familie- og Arbejdslivskommissionen


Den 2. april 2007


Kvaliteten i den offentlige sektors velfærdsydelser hænger tæt sammen med balancen 
mellem familieliv og arbejdsliv. En høj kvalitet i dagtilbudene kan således medvirke til, 
at forældre med god samvittighed kan aflevere deres børn til pasning i daginstitutionerne 
hos pædagogerne.    


I det følgende fremhæves 3 principper af betydning for bedre kvalitet i dagtilbud samt en 
række forslag på området. En del af de fremhævede forhold vil i større eller mindre 
udstrækning gælde andre relevante områder (ældreplejen, sundhedsvæsenet, skolen osv). 


Det bemærkes, at ikke alle disse forslag er behandlet i Familie- og 
Arbejdslivskommissionen.


1. Mål og kvalitetsvurdering bør centreres om  formålet med dagtilbud –
kerneydelserne omsorg, tryghed, udvikling, selvværd osv 


Formålet med dagtilbud er ifølge serviceloven centreret om ”omsorg”, ”god og tryg 
opvækst”, ”alsidig udvikling og selvværd”, ”fantasi, kreativitet og sproglige udvikling”, 
”selvstændighed” osv. (den fulde ordlyd i § 8 er vedlagt som bilag). Hermed er målene 
for kvalitetsvurderingen anslået. Dette svarer også til udsagnet om, at der skal være fokus 
på det, der giver mening i det daglige arbejde – kerneydelserne. Ud over at blive belønnet 
for effektivitet, må daginstitutioner og medarbejdere belønnes for at varetage disse 
kerneydelser. Det vil samtidig give mere tilfredse medarbejdere. 


2. Viden om behov, brugertilfredshed, tidsanvendelse m.v. bør udbygges


Notatet: ”Fakta på børneområdet” er – forståeligt nok – centreret om kommunale 
udgifter, udbygning af dagtilbuddene (antal og dækningsgrad), normering, pasnings- og 
åbningstid samt personale. Der er ikke noget om indholdet i de ydelser, der leveres i 
dagtilbuddene eller den tid, der er til rådighed til at levere kerneydelserne til børn og 
forældre. Dette skyldes i høj grad mangel på viden herom. Denne viden må tilvejebringes 
– også i mere detaljeret form end gennemsnitstilfredshed. Ellers mangler den nødvendige 
viden for at kunne forbedre kvaliteten. 


3. Kvalitetskravene skal omfatte såvel kvantitative som kvalitative mål 


Der er en tendens til at begrænse kvalitetsmålene til de rent kvantitative, objektivt 
konstaterbare. Herved vil man på dagtilbudsområdet ramme forbi målet, således som det 
er beskrevet i loven. 







Det er vigtigt, at kvalitetsmål og kvalitetsindikatorer - ud over de kvantitative mål - også 
omfatter spørgsmål, der relaterer sig til det, der er formålet med dagtilbuddet, nemlig 
omsorg, tryghed, stimulering osv. Ellers risikerer man at flytte fokus over på de målbare 
elementer og væk fra kerneydelserne. I den forbindelse vil de pædagogiske læreplaner 
kunne udgøre et vigtigt værktøj. 


Det er centralt, at udviklingen af kvalitetsmål og kvalitetsindikatorer ikke fører til 
dokumentationskrav, der samlet set tager tid fra omsorgen og det pædagogiske arbejde.
Det er derfor vigtigt med en prioritering af dokumentationskravene i forhold til hinanden 
og i forhold til kvalitetsydelserne. Prioriteringen kunne ske med udgangspunkt i 
brugerundersøgelser af forældrenes efterspørgsel. 


Hvis det lykkes at sikre fokus på kerneydelserne vil man samtidig bidrage til, at de 
offentligt ansattes arbejdsglæde stiger og vil dermed løfte kvaliteten af den service, de 
ansatte yder til borgerne. Ud over at blive belønnet for effektivitet, må daginstitutioner og 
personalet belønnes for at varetage disse kerneydelser


For at lette prioriteringen af dokumentationskravene kunne man overveje at bede 
kommunen om at tidsbestemme kravene, så det fremstår tydeligt hvilke ressourcer, der 
skal anvendes på at opfylde kravene. I forlængelse heraf må arbejdsdelingen mellem 
pædagoger, ledere og kommune indgå explicit i overvejelserne om mål, indikatorer, 
dokumentation osv. 


Muligheden for at sætte fokus på kvalitetsmål og kvalitetsindikatorer er til stede. Det er 
ingen let opgave, men en spændende udfordring at udvikle nye metoder hertil (fx via 
pilotprojekter). 


En kortlægning af kvalitetsindikatorer kunne ske på følgende måder:


• Brugerundersøgelser. Spørgsmål til brugerne bør fokusere på de forhold, der er 
omtalt i formålsbestemmelsen. Eksempelvis hvordan forældrene vurderer de 
tiltag, som gøres for at udvikle sociale færdigheder og stimulere kreativitet, 
fantasi og sproglig udvikling. Eller hvordan indsatsen for at skabe rum til leg, 
læring og fysisk udfoldelse vurderes at fungere i det daglige.


• Kvalitative interviews med forældre, pædagoger, kommunalt ansatte osv. 


• ”Peer-reviews” hvor udefra kommende, eksempelvis forskere, evaluerer daglig 
praksis m.v. Det er vigtigt at trække på den nyeste viden på områder, herunder 
fra udlandet og evt. indhente viden fra andre sektorer. 


• ”Rejsehold”, der indsamler og udbreder best practice; inspiration fra kodeks for 
offentlig ledelse og fra kodeks til god skoleledelse. 


• ”Idebank”, ”Pædagogpris”  eller ”Innovationspris for dagtilbud”, herunder for 
processer der kan forbedre kvaliteten.


• Medarbejdere og ledere må inddrages for at sikre ”hands-on”,  
medarbejderindflydelse og motivation. 







BILAG


Formålsbestemmelse i Servicelovens § 8 om dagtilbud:


Kommunerne fastsætter mål og rammer for dagtilbuddenes arbejde som en integreret del 
både af kommunernes samlede tilbud til børn og af den forebyggende og støttende indsats 
over for børn, herunder børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med 
andet behov for støtte. 


Stk. 2. Dagtilbuddene skal i samarbejde med forældrene give børnene omsorg og støtte 
det enkelte barns tilegnelse og udvikling af sociale og almene færdigheder med henblik 
på at styrke det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd og at bidrage til, at børn får 
en god og tryg opvækst.


Stk. 3. Dagtilbuddene skal give muligheder for oplevelser og aktiviteter, der bidrager til 
at stimulere barnets fantasi, kreativitet og sproglige udvikling, samt give barnet rum til at 
lege og lære og til fysisk udfoldelse, samvær og mulighed for udforskning af 
omgivelserne. 


Stk. 4. Dagtilbuddene skal give børn mulighed for medbestemmelse og medansvar og 
som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed og evner til at indgå i 
forpligtende fællesskaber.


Stk. 5.  Dagtilbuddene skal medvirke til at give børn forståelse for kulturelle værdier og 
for samspillet med naturen.


Stk. 6.  Dagtilbuddene skal medvirke til og understøtte børns demokratiforståelse og 
integration i og samhørighed med det danske samfund.
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Ledelse i et borger- og professionsperspektiv


Af Michael Stilling, skolechef i Jammerbugt Kommune


Den offentlige serviceydelse i Danmark bliver i yderste led båret af medarbejdere, 
der med baggrund i hver deres profession og forståelse af denne forsøger at 
omsætte de central- og lokalpolitiske mål. 


Det betyder, at medarbejderne i deres praksis forsøger at give et bud på, hvordan 
de vedtagne mål kan omsættes så de opleves meningsfulde både for borgeren og 
medarbejderen.


Netop det meningsfulde bliver dermed en afgørende kvalitet ved den offentlige 
serviceydelse. Dette giver to perspektiver på kvaliteten i serviceydelsen – det 
professionelle perspektiv og bruger/borgerperspektivet.


Medarbejdernes forståelse af hvad et godt og veludført professionelt arbejde er 
sammenholdt med deres praksis bliver afgørende for deres oplevelse af det 
meningsfulde i deres arbejde. Borgerens oplevelse af om den ydelse hun har krav 
på og forventninger om bliver indfriet er afgørende for om denne ydelse opleves 
kvalitativ i orden og dermed meningsfuld.


Ledelsesmæssigt giver det i forhold til organisationens drift, tilpasning og 
udvikling den særlige opgave, sammen med medarbejderen og brugeren/borgeren 
at skabe mening i forhold til den offentlige serviceydelse. 


I børnehaven betyder det, at ledelsen sammen med medarbejdere og forældre må 
formulere fælles mål for institutionens virke med henblik på at skabe grundlag 
for meningsfuld handling. Det meningsfulde bliver da noget særligt afhængigt af 
konteksten – børn, medarbejdere, ledelse og forældre. Man kan også beskrive det 
meningsfulde som en social konstruktion – det er det vi sammen bliver enige om 
som er vigtigt..


Det at være leder betyder at kunne medvirke til at skabe mening i den kontekst 
man er leder i. Relationel- og kommunikationskompetence set ud fra et fagligt 
perspektiv bliver afgørende for ledelsens muligheder for at skabe mening i den 
konkrete kontekst, som ledelsen skal udøve sin praksis i. 


Det faglige perspektiv eller professionsperspektivet må enhver medarbejder kunne 
begrunde sin praksis ud fra. Den viden som man gennem sin uddannelse har 
erhvervet sig er legitimeringsgrundlaget for praksis. Man må kunne henvise til en 
særlig vidensbase og etik, når man udøver sin praksis. Viden om, hvad der virker 
i det konkrete arbejde er et tydeligere krav til den enkelte medarbejder og leder. 
At kunne begrunde sit valg og dermed også fravalg - bl.a. i forhold til metoder – er 
kendetegnet for et professionelt udført arbejde.
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Hvis valget af metode eller den måde man udfører sit arbejde på imidlertid ikke 
falder lige til hos borgeren/brugeren må det give anledning til en professionel 
refleksion over praksis. Hvis borgeren/brugeren ikke oplever en ydelse, der giver 
mening, så kræves der professionel omtanke i det videre virke.


Den store ledelsesmæssige udfordring set i forhold til de offentlige og private 
serviceydelser bliver at kunne håndtere både dilemmaer og paradokser, når 
professions- og borgerperspektivet skal forenes i en meningsfuld praksis.








Dokument oprettet: 30. marts 2007
Denne version: 30. marts 2007
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Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation


DSI ønsker at tage afsæt i de meget aktuelle eksempler på kritisable forhold på nogle af 
landets botilbud for mennesker med handicap. Eksemplerne viser, at der i den grad er be-
hov for øget kvalitet. Ingen tvivl om, at området har et image problem. Det pædagogiske 
arbejde i landets botilbud for de svageste i vores samfund med massivt behov for støtte og 
hjælp i hverdagen, har ikke høj status. Et alvorligt problem, som DSI mener en kvalitetsre-
form netop skal sætte ind overfor.


Der må gøres en særlig indsats for at forbedre områdets image, så kvalificeret arbejdskraft
kan tiltrækkes. En ændring af forholdene sikres bl.a. ved hjælp af uddannelse og efterud-
dannelse, gode løn- og ansættelsesvilkår, jobrotation, netværk med kollegaer andre steder, 
god ledelse og individuelt ansvar.


I praksis er en del af medarbejderne indenfor området uden uddannelsesmæssige forudsæt-
ninger. Fremover er der i pædagoguddannelsen mulighed for at specialisere sig i mennesker 
med funktionsnedsættelse. Det kommer ikke alle til gode. DSI foreslår derfor, at dette mo-
dul samtidig tilbydes som en overbygning/efteruddannelse for det personale, der ikke har 
haft denne mulighed. Samlet set er der brug for en uddannelsesplan for både ufaglærte og 
uddannede medarbejdere.


Tilsvarende er der behov for en uddannelsesplan for lederne på landets botilbud for menne-
sker med handicap. Lederne skal koncentrere sig om personaleudvikling, supervision, til-
buddets målsætninger og etik og det pædagogiske udviklingsarbejde. At være leder for et 
botilbud til mennesker med handicap kræver stor indsigt i, hvad det vil sige at leve med en 
funktionsnedsættelse og være afhængig af andre menneskers hjælp i mange af dagliglivets 
situationer.


Men også i forhold til både pårørende og brugerne selv er der behov for uddannelse. Ud-
dannelse til at være herre i eget liv og til at være i dialog med de, der skal yde hjælpen. 


Essensen af de aktuelle problemstillinger set fra et handicappolitisk perspektiv er, at institu-
tionsbegrebet for voksne langt fra er afskaffet reelt, selvom det formelt er ophævet med 
servicelovens vedtagelse i 1998. Både tankegangen og kulturen i og omkring mange botil-
bud er forældede og institutionelle. Der bygges og etableres fortsat meget store botilbud og 
ledelsen af botilbud centraliseres for at rationalisere.


DSI kan ikke forstå, hvorfor mennesker med handicap skal stuves sammen i så store bygge-
rier, som det er tilfældet i dag. Uanset om man bryder tilbuddene op i mindre enheder på 8 
– 10 personer, så bor mange mennesker med handicap i samme bebyggelse. Visse steder i 
landet kan man tale om handicap ghettoer eller handicap landsbyer. Set med DSI´s øjne er 
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der et enormt behov for at tænke, planlægge og handle inkluderende, frem for ekskluderen-
de.


I dag får borgere, der visiteres til et botilbud en pakkeløsning, hvor indsatsen i højere grad 
er baseret på botilbuddets tilrettelæggelse af indsatsen, end den enkeltes behov. Konse-
kvensen er, at den enkelte kun i begrænset omfang har mulighed for at deltage i selvstæn-
dige aktiviteter uden for botilbuddet. Der er behov for grundlæggende ændringer af den 
måde hjælpen organiseres og tilrettelægges på. Bolig og service skal adskilles. De ansatte 
må herefter komme og gå som nødvendigt i borgerens hjem. 


Nødvendige ændringer i tænkningen i forhold til indsatsen er bydende nødvendigt. Både i 
forhold til borgerens ret til et værdigt liv med selvbestemmelse, men også med henblik på 
tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Grundlæggende mener DSI det påvirker 
personalet til at tænke institutionelt, når de er ansat i en institution eller et institutionsligne-
de tilbud, ligesom det påvirker borgeren. Større motivation i arbejdet skal blandt andet hen-
tes i tilfredsstillelsen ved at yde bistand og hjælp til den enkelte ud fra den enkeltes behov.


Generelt i forhold til diskussionen om, hvordan vi passer på medarbejdere og ledere i den 
offentlige sektors institutioner, ønsker DSI at pege på to elementer:


Det ene er, at det er vigtigt medarbejderne får mulighed for at udveksle viden og erfaringer 
og lære af hinandens faglige udvikling. I forbindelse med, at kommunerne fra 1. januar har 
overtaget ca. 80 % af alle de tidligere amtslige tilbud og institutioner på handicapområdet, 
mener DSI det er vigtigt, der udvikles en systematisk og elektronisk baseret mulighed for at 
dele viden og erfaringer. En portal, hvor medarbejderne kan se, hvordan man løser tidens 
udfordringer andre steder. Faglige netværk er meget vigtige.


Det andet er, at det må sikres, at de ansatte, der arbejder med direkte borgerkontakt, fx på 
de føromtalte botilbud, i hjemplejen m.v. må have reduceret de administrative arbejdsopga-
ver, så tiden med borgeren er det dominerende. Her er hjælpeordningen efter servicelovens 
§ 96 et godt eksempel. Når en bruger modtager kontant tilskud til selv at ansætte sine hjæl-
pere, er ”ansigt til ansigt” tiden meget høj. I modsætning til de kommunale hjemmeplejer, 
hvor forskellige typer administrative opgaver er en stor tidsrøver. 


Aktuelt viser en undersøgelse om socialrådgivernes arbejdsvilkår, at de bruger langt det 
meste af deres tid på andre opgaver end kontakten med borgeren. Det er for mange ansatte 
ikke en tilfredsstillende fordelingsnøgle. Spørgsmålet er, om vi er ved at drukne i bureau-
krati og administration?   


Med venlig hilsen


Stig Langvad
formand








Krav til Offentlige ledere - Marie Hansen (direktør for Arbejdsmarkedsstyrelsen)


Udgangspunktet for min vurdering, der står for min egen regning, er min stilling som direktør for en styrelse, 
der både har et driftsansvar for den statslige del af jobcentrene og har ansvar for at hjælpe med 
politikudvikling, ministerbetjening på vores område. 


Jeg vil beskrive tre temaer:


1. Skismaet mellem ”Slotsholmen” (dvs. Folketing og centraladministration) og kommunerne.
2. Kommunikation både med medarbejderne og i det offentlige rum.
3. Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.


1. Slotsholmen over for kommunerne – en balanceakt
Først og fremmest skal vi huske, at alle vil gerne gøre det bedst muligt. Folketinget vil gerne lave love, der 
gør en forskel for borgerne. Og frontmedarbejderne vil gerne gøre deres arbejde bedst muligt. På trods af 
dette virker det indimellem, som om de to verdener opfatter hinanden som modspillere - ikke medspillere


Hvis ikke de to verdener mødes sprækker bukserne. Det vil i praksis sige, at medarbejderne lægger love og 
regler til side, og gør som deres sunde fornuft tilsiger. De ved godt, at det må de ikke, men det gør de. 


Slotsholmen må derfor huske, at der er en grænse for, hvor detaljeret man kan regulere virkeligheden. Det 
vil sige, at der er grænser for hvor mange love/regler/registreringer, der meningsfyldt kan findes. 


Et alternativt styringsredskab er synliggørelse og sammenligning af resultater (”benchmarking”). Det bør
Slotsholmen bringe mere i spil. Benchmarking vil dog kun give mening, hvis det bliver brugt på en fair måde 
og går hånd i hånd med, at noget af den øvrige regulering falder bort. Og Slotsholmen må bruge data til at 
finde ud af om en dårlig historie er en enlig svale (og dermed et problem, der skal håndteres decentralt) eller 
et større, systematisk problem (og dermed et problem, der – måske - kan håndteres centralt). 


Og vi må tænke smart, når vi skal have samlet data ind til bl.a. sammenligning af resultater. Det betyder, at 
vi må tænke genbrug, dvs. at vi bør trække på de sagsbehandlingsbehandlingssystemer, medarbejderne 
bruger i forvejen.


Det udførende led må huske, at Folketinget har en legitim demokratisk ret til at ville præge samfundet.


Vi embedsmænd – både på det centrale og decentrale niveau - skal huske, at vi forvalter mange milliarder 
kroner af skatteborgernes penge, og at vores kunder har krav på lige behandling efter loven og har ret til at 
klage, hvis de føler, at de ikke har fået den lige behandling. 


Derfor vil regler og registreringer aldrig forsvinde – og der vil komme nye.


Alt i alt er det en balancegang – mellem det centrale og det decentrale og mellem det politiske og det 
administrative. Vi vil nok altid arbejde med den balance. Men vi kan gøre det bedre. Her er en vigtig ny 
proces at lade frontmedarbejderne byde systematisk ind med forslag til forenklinger. Og så præsentere det 
politiske niveau for forslagene. Det har vi med held prøvet i det "gamle AF", og vi er i gang med noget 
tilsvarende i jobcentrene.


2. Kommunikation – til medarbejdere og til offentlighed
Kommunikation er afgørende for forventningsafstemningen omkring hvad er kvalitet, og hvordan man får 
den.


I praksis vil der på mange offentlige serviceområder – bl.a. mit område, beskæftigelsesområdet - kunne 
være betydelig forskel på den faglige kvalitet og den oplevede kvalitet særligt hos brugerne. 


Det er vigtigt, at brugerne ved, hvad de kan få og ikke få. Det er ikke altid et spørgsmål om gennemsnitlige 
sagsbehandlingstider. Det er også et spørgsmål om retning og indhold. I beskæftigelsessystemet giver vi fx 
kun tilbud om uddannelse, hvis det er den korteste vej til job. Og det er ikke alle vores brugere blandt de 







ledige tilfredse med. Derfor må vi kommunikere til medarbejdere og offentlighed, hvad man kan få af tilbud i 
jobcentret og hvad man ikke kan få. 


Kommunikation både i relation til brugere og til offentlighed er vigtig for at støtte medarbejderne. Det er 
medarbejderne, der skal tage stødene, når brugerne konfronteres med den politiske og administrative 
ledelses ubehagelige beslutninger. Derfor har medarbejderne også krav på vores opbakning. F.eks. vil det 
støtte medarbejderen i jobcentret, at det klart er kommunikeret ud, at en ledig ikke har ret til selv at vælge en 
uddannelse på arbejdsløshedsdagpenge/kontanthjælp men må tage det tilbud, der fører den ledige hurtigst 
muligt til det job, den ledige kan få.


Og vi bør gå videre end at kommunikere lovens budskab. Vi bør involvere os selv og vores systemer mere 
bredt. Det er svært. Der er tale om en hårfin balance, for vi skal ikke drive politik. Det, vi siger, skal være 
fagligt uangribeligt. Men hvis ikke vi som eksperter er på banen, så bliver diskussionen styret af (mindre 
kvalificerede) partsindlæg, og vi vil få meget svært ved at holde fast i kvaliteten i vores ydelser.


3.Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere
Den demografiske udvikling går ikke væk. Selv om vi har bevillingen og verdens bedste politik, kan vi intet 
udrette uden kvalificerede medarbejdere.


Hvad gør vi så? Vi må se i øjnene, at vi ikke kan konkurrere på løn. Vi må på den anden side ikke halte 
bagefter. Vi kan ikke forvente, at vores medarbejdere er stolte af det de laver, og så samtidig lade dem 
hænge for meget bagefter resten af arbejdsmarkedet på lønsiden.


Vores vigtigste konkurrenceparameter i den offentlige sektor kommer dog aldrig til at blive løn. Vi skal satse 
på at skabe rum for trivsel og selvrealisering. 


Vi skal kunne konkurrere på arbejdstid og tryghed i ansættelsen. Vi må være opmærksomme på, at man ikke 
bliver smidt ud med dags varsel fra en offentlig arbejdsplads. Og vi må være opmærksomme på at skabe 
familievenlige arbejdspladser.


Men det vigtigste er nok, at medarbejderne skal kunne udvikle sig og skal kunne kan mærke, at de gør en 
forskel. Og at der bliver sat pris på, at de gør en forskel.


Det kræver gode mellemledere. Og dem er der også få af. Men de er afgørende for succesen. Her er 
kompetencen som leder mindst lige så vigtig som den faglige kompetence. Derfor skal vi satse på 
lederuddannelse kombineret med lederevalueringer.


Og så skal vi blive bedre til at prale af vores resultater. Vi skal stolte stille os frem og sige, det her har vi gjort 
godt. Det gælder i øvrigt også personaleorganisationerne - de skal ikke kun pege på denne og hine 
urimelighed - de skal også prale af medlemmernes indsats og den forskel den gør.


Og medarbejderne i det offentlige gør en forskel. Medarbejderne i jobcentrene gør en forskel, når de hjælper 
mennesker i job. Men de gør sandelig også i det store billede. Det gør vi ikke tilstrækkeligt opmærksom på 
som topchefer. Er det fx ikke en ypperlig præstation, at vi har været med til at indrette et arbejdsmarked, 
med en ledighed på under 4 pct., som samtidig har en lav inflation?








Betydningen af professionel ledelse i 
institutioner 


og forvaltninger?
af


Kommunaldirektør Marius Ibsen


Gladsaxe Kommune







4 budskaber


• Stærke institutioner fremmer kvaliteten


• Vi er godt på vej


• Udviklingen trues 


• Autonomi under troværdige rammer







Budskab nr. 1
Stærke institutioner fremmer kvaliteten


Institutionerne 
• skal have frihed til at disponere - de kender forholdene 
• skal vide, hvad den politiske ledelse vil (klare mål)
• skal have en tilskyndelse til rationel adfærd


- troværdige rammer
- måske resultatløn







Institutionslederens opgaver


Udgør yderste frontlinje


• Møde borgeren personligt og sikre den gode service
• Implementere reformer mv. 
• Levere tilbagemelding i systemet
• Udgøre en del af en større helhed







Budskab nr. 2
- Vi er godt på vej


Fra: 
• Faglighed snarere end ledelse
• Detaljeret styring af økonomiske rammer
• Indhold styret af professionelle normer
• Stor indflydelse fra de faglige organisationer


Til:
• Mål- og rammestyring
• Øget decentral kompetence
• Øget professionel ledelse







Budskab nr. 3
- Udviklingen trues


Økonomisk ansvar + omfattende proceskrav + frygt for 
enkeltsager


à à


Handlingslammelse + koncentration om at holde ryggen 
fri







Budskab nr. 4 
Autonomi under troværdige rammer


Stærke institutioner med


• klare mål (kontrakter)
• kendt økonomi
• handlerum og frihedsgrader
• tydelige incitamenter
• velkvalificerede ledere







Stærke institutioner


Med handlerum og frihedsgrader til:
• at disponere deres budget 
• at ansætte, forfremme og afskedige medarbejdere
• at forhandle løn
• at tilrettelægge arbejdet







Stærke institutioner


Med tydelige incitamenter
• Inddragelse i udviklingsarbejde
• Individuelle belønninger


- Resultatløn – kræver store summer
- Højere fast løn


• Gruppevise belønninger
• Belønninger til institutionen


- Overførsel af sparede lønmidler uden begrænsninger
- Udvidelse af institutioner, der lykkes







Stærke institutioner


Med velkvalificerede ledere
• Lederudvælgelse
• Tilbyde løbende efteruddannelse


- Forskellige behov - 20 eller 200 medarbejdere
- Vægt på det tværgående


• Tilbyde længerevarende lederuddannelse (diplom til 
de store)


• Lederevaluering 360o à handleplanà tværfagligt 
netværk med ekstern coach


• Tilbyde jobbytte
• Husk fortsat vægt på de faglige kompetencer
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Roskilde 31. marts 2007


Sammenslutningen af Ældreråd i Danmarks mening om ”Ledelse, 
medarbejderinddragelse og motivation”.


Tak for denne lejlighed til at formulere Sammenslutningen af Ældreråds tanker om ledelse, 
medarbejderinddragelse og motivation.


For de borgere, der i et eller andet omfang, har brug for serviceydelser fra ældreplejen, er det af 
afgørende betydning, at der er en åben og synlig ledelse. En ledelse, borgerne ved hvor og hvornår, 
man kan komme i kontakt med. En ledelse, der står bagved medarbejderne, der har den daglige 
kontakt med borgerne. En ledelse, der sikrer, at medarbejderne hele tiden er opdaterede og forstår 
baggrunden for væsentlige beslutninger, der vedrører deres arbejde overfor borgerne. En ledelse, 
der bruger medarbejdernes kompetence til at give dem medansvar for opgaveløsningen.


Det er medarbejderne, der har den daglige kontakt og dialog med borgerne. Det er gennem 
medarbejderne, borgeren danner sit billede af kommunens service. På den ene side kan frustrerede, 
stressede medarbejdere, der mangler forståelse og viden om, hvad der rør sig på området, skabe 
utryghed hos borgerne.
På den anden side kan medarbejdere, der har et medansvar for deres arbejde, der er opdateret om 
hvad der sker på området, give borgeren tryghed og forståelse også når der sker ændringer, selvom 
det drejer sig om begrænsninger.


En åben og synlig ledelse, der forstår at inddrage medarbejderne, virker inspirerende på personalet 
og medvirker til at fastholde personalet i en tid med højt sygefravær og mange vakante stillinger.
Der skal være plads til omsorg og medmenneskelighed i arbejdet, det er for mange motivet for at 
vælge lige netop det arbejde. Det skal ledelsen være med til at sikre, den skal også sikre, at der er 
respekt for den enkelte borger og borgerens synspunkter vedrørende indsatsen.


Både den politiske og den daglige ledelse har et dilemma, uanset hvor godt man evner, at fastholde 
sit personale, så har mange i arbejdsstyrken en alder, der under alle omstændigheder betyder 
udskiftning. Samtidig er det små årgange, der forlader skolen i disse år. Der er rift om 
arbejdskraften. Spørgsmålet er hvordan motiveres tilstrækkelig mange til at søge uddannelse og 
arbejde indenfor ældreplejen?
Her kan god ledelse gøre meget, men ikke alt.
Der er brug for, at uddannelserne på området kan konkurrere med de øvrige ungdomsuddannelser, 
både på indhold og med fremtidsudsigter. 


Borgerens umiddelbare kontakt til ældreplejen er den enkelte medarbejder, men borgeren har brug 
for, at der er en ledelse bagved, der er nærværende og ikke gemt væk i administrativt arbejde.
Det er en kunst, at finde balancen, så man også er synlig for borger og medarbejder.


Kirsten Feld
Formand








Aalborg den 2. april 2007


Ledelse gør en forskel – hvis ikke den bliver druknet i administration.
af Per Christiansen, Direktør, formand for Dansk Selskab for Sygehusledelse.


Der er ikke tvivl om at der er en sammenhæng mellem god ledelse og gode resultater. Ledelse i 
sygehusvæsenet har kun været et erhverv i 20 år. Med udgangspunkt i Grønnegaardudvalgets 
betænkning om ledelse i sygehusvæsenet blev læger og sygeplejersker fra midten af 80erne en del 
af ledelsen i sygehusvæsenet på såvel sygehus- som afdelingsniveau. Fra at være Administrationer
blev sygehusenes ledelser til Direktioner. Direktøren gik fra at være Sygehusadministrator til at 
være Sygehusdirektør og fik altså de fleste steder en cheflæge og en chefsygeplejerske med i 
direktionen. 


Nu skulle man lede i stedet for blot at administrere. Selvom der er tale om et ungt erhverv har det  i 
den korte periode det har eksisteret været præget af ganske store udfordringer.


Den grundlæggende udfordring har fra starten været at forene den nytteetik, som præger det 
politisk/administrative system med den pligtetik der er et kendetegn hos de sundhedsfagligt 
uddannede. Specielt i 80erne og begyndelsen af 90erne, hvor stramme rammebudgetter 
nødvendiggjorde en benhård prioritering var det vanskeligt at forene de vidt forskellige 
udgangspunkter, og ofte endte det med, at alle patienterne blev behandlet og budgetproblemet blev 
håndteret ved nedskæringer på servicefunktioner, vedligeholdelse og apparatur- og 
bygningsinvesteringer. 


Det viste sig i slutningen af 90erne, at det stort set var umuligt overordnet at bortprioritere 
behandlinger med ringe dokumenteret effekt. Betainterferonsagen viste således, at en meget dyr 
behandling med en kun ganske svag dokumenteret effekt måtte indføres, da regering og folketing 
kom under beskydning fra de implicerede patientforeninger, på trods af, at der i amterne var både 
vilje og evne til at forsøge at undgå at indføre behandlingen. Forsøg på at undlade at udbrede
brugen af forskellige behandlingsformer til den allerældste del af befolkningen blev mødt med 
kraftig kritik og er i dag de facto umuliggjort – som bidrager til velfærdssamfundet har vi 
tilsyneladende alle en grundlovssikret ret til at dø af alderdom med to nye hofteimplantater og to 
ditto høreapparater.


Den manglende mulighed for prioritering har øget det ledelsesmæssige fokus på 
omkostningsminimering. Den centrale ledelsesopgave i sygehusvæsenet har i de seneste 5-10 år 
været at producere mest muligt med den mindst mulige ressourceindsats. Med kommunalreformen 
har regionerne mistet den formelle skatteudskrivningsret og dermed muligheden for at påvirke 
sygehusvæsenets serviceniveau. Dette giver yderligere fokus på at mindske omkostningerne for at 
kunne behandle flest mulige patienter indenfor den givne ressourceramme.


Med indførelsen af det frie sygehusvalg i begyndelsen af 90erne, og  især med de regler om udvidet 
frit sygehusvalg som er indført i de senere år, er konkurrencen om patienterne i dag en reel 
udfordring for sygehusledelserne. Der skal altså ikke alene omkostningsminimeres. Patienter og 
praktiserende læger forventer også at modtage service på et højt niveau. I den private sektor er der 







en sammenhæng mellem efterspørgsel og virksomhedens overskud – denne sammenhæng er der 
ikke nødvendigvis i sygehussektoren. Den såkaldte incitamentsstyring, som er indført i de senere år,
betyder ganske vist, at der i nogen udstrækning tilføres ressourcer, hvis et sygehus eller en afdeling 
producerer mere end man har aftalt. Men den store gevinst er der ikke tale om, dertil er 
incitamenterne for svage. Der er de fleste steder et loft over produktionen – hvorefter det kun kan 
betale sig at behandle de letteste patienter, hvis man vil have sine omkostninger dækket!


I kølvandet på ændringerne i retning af en mere markedsøkonomisk styring af sygehusvæsenet har 
der naturligvis også udviklet sig krav både fra bevilgende myndigheder og patienter om en større 
indsigt i de ydelser der leveres. Dette giver sig udtryk i en række formelle servicekrav. F.eks. 
kræver det udvidede frie sygehusvalg for reelt at kunne fungere, at der gives meget detaljerede 
oplysninger til patienterne om alternative muligheder. En ikke ubetydelig opgave, der yderligere 
forsinker den afdeling, der netop har så travlt, at den ikke kan overholde ventetidsgarantien. 


Den Danske Kvalitetsmodel betyder, at der i de kommende år skal fokuseres yderligere på måling 
og dokumentation. Således skal hvert eneste dansk sygehus i løbet af de kommende år måles og 
vejes på ikke mindre end 500 forskellige indikatorer. Selvom der  er tale om målinger på relevante 
parametre udvalgt af fagfolk er opgaven stor og kommer på et tidspunkt, hvor det bliver mere og 
mere klart at det sundhedsfaglige personale får sværere og sværere ved at forene deres valg af fag 
med det indhold deres job har i den virkelige verden.


Risikoen er stor for, at sygehus- og afdelingsledelser i deres iver efter at leve op til de politiske krav 
om omkostningsminimering og dokumentation kommer i konflikt med det sundhedsfaglige 
personales opfattelse af god ledelse. Værdibaseret ledelse, uddannelse, kompetenceudvikling, 
forskning, medarbejderindflydelse, åben kommunikation og alle de andre ledelsesmæssige dyder 
der er væsentlige for at skabe det gode arbejdsmiljø og sikre rekruttering af gode og dygtige 
medarbejdere nedprioriteres. Ikke fordi sygehus- og afdelingsledelser er dårlige eller 
uprofessionelle ledere, men fordi man er presset til at levere det der kræves fra politisk side.


Selvfølgelig skal der måles på kvaliteten af det der laves og selvfølgelig skal unødige omkostninger 
skæres væk. Men der er andre måder end de meget bureaukratiske systemer der indføres i disse år.
Systemer som det nyligt indførte stjernesystem for danske sygehuse virker måske på motivationen 
hos de ansatte på Vejle Sygehus, men hvordan virker det på de sygehuse, der ligger i bunden? hvad 
sker der med stoltheden hos medarbejderne her ? selvom de med stor sandsynlighed har leveret en 
stor og prisværdig arbejdsindsats. Animerer det til en bedre indsats hos det sundhedsfaglige 
personale?  Det er yderst tvivlsomt – i stedet ansættes der nogle bogholdere, der kan sørge for, at 
registreringerne forbedres, så man sikrer sig, at man får den nødvendige stjerne.


Hvad er alternativet. Den netop igangsatte kampagne Operation Life er en anderledes tilgang – hvor 
der fokuseres på nogle få meget konkrete indsatser, som man ved har en dokumenteret effekt for det 
allervigtigste for patienterne nemlig overlevelse, og hvor metoden er gensidig læring, deling af de 
gode erfaringer, fordi målet er at vi sammen skal redde et antal liv og ikke at vi skal holde vores 
erfaring for os selv i et konkurrencepræget system. Læring af hinanden for sammen at nå nogle mål 
virker for de fleste med en sundhedsfaglig uddannelse mere i overensstemmelse med deres fags etik 
end en konkurrence om hvem der kan opnå de bedste resultater. I den sammenhæng er vores 
målebånd nemlig ikke tilstrækkelig præcist.







Vil man fra regeringen og folketinget side fastholde indførelsen af den Danske Kvalitetsmodel i 
sygehusvæsenet og vil man øge kravene til dokumentation i det omfang som f.eks. ses med hensyn 
til behandlingsgarantien vedr. strålebehandling, hvor den enkelte patient nærmest skal skrive under 
på, at afdelingen/sygehuset har opfyldt lovens krav, vil det blive endnu vanskeligere at rekruttere 
sundhedsfagligt personale til lederjobbene end det er i dag. Vil man derimod belønne dem der deler 
deres gode erfaringer med andre, dem der kan skabe begejstring hos medarbejderne og dem der kan 
kommunikere åbent og ærligt med patienterne, så er der med garanti mange talenter, der vil melde 
sig til opgaven at motivere. lede og gøre det danske sygehusvæsen endnu bedre. Ledelse gør en 
forskel – hvis ikke den bliver druknet i administration.








10. april 2007


Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation
DA er enig med regeringen i, at fokus på bedre ledelse, medarbej-
derinddragelse og motivation er centrale elementer i en kvalitetsre-
form af den offentlige sektor.


Det er indlysende, at disse elementer er nøglen til at håndtere ud-
fordringer som højt sygefravær, tidlig tilbagetrækning og vanske-
ligheder med at fastholde og rekruttere nye medarbejdere, som 
præger dele af den offentlige sektor i dag.


Grundlaget for at skabe en velfungerende og effektiv offentlig sek-
tor er professionel ledere og kompetente og motiverede medarbej-
der.


Større ledelsesmæssigt rum i den offentlige sektor


Ledelsesmæssigt rum 
forudsætning for effek-
tivitet i det private


Erfaringer fra den private sektor viser, at en væsentlig forudsætning 
for god ledelse og større effektivitet er, at lederen har det fornødne 
rum til at træffe beslutninger. 


Et stort ledelsesmæssigt rum gør det muligt at uddelegere det an-
svar til medarbejderne, som er nødvendigt for at sikre større ansvar 
for kvaliteten i ydelsen hos den enkelte medarbejder.


Dermed frigøres de menneskelige ressourcer, som er til stede i en-
hver organisation. Det skaber et grundlag for at yde mere og bedre 
service samtidig med, at medarbejderne oplever større jobtilfreds-
hed.


Større autonomi i for-
hold til det politiske 
niveau


Større ledelsesmæssigt rum i det offentlige kan blandt andet opnås 
ved, at ledere af f.eks. plejehjem og daginstitutioner sikres større 
autonomi i forhold til det politiske niveau.


Offentlige ledere på administrativt niveau og på institutionsniveau 
skal sikres et klart og veldefineret ledelsesmæssigt rum, som ikke 
kan undermineres af det politiske niveau. 


Mål- og resultatstyring 
i stedet for regelstyring


Det ledelsesmæssige rum kan også udvides ved at reducere detalje-
rede lovkrav og indføre målstyring og ansvar for resultaterne på 
institutionsniveau. 


Det er i den forbindelse helt afgørende, at der fra politisk hold fast-
sættes klare resultatmål, der giver offentlige ledere på institutions-
niveau mulighed for at udøve reel ledelse – både fagligt og perso-
nalemæssigt.


Benchmarking – et vig- Det er samtidig vigtigt, at der foretages en effektiv benchmarking 
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tigt værktøj til at sikre 
kvalitetsudvikling


og at der udvikles systemer, der understøtter, at de mindre effektive 
kommuner, regioner og institutioner lærer af de mest effektive in-
den for området.


Plads og pligt til at lede med konsekvens og værdibaseret 


Den offentlige leder skal have både plads til og pligt til at lede med 
”konsekvens” i forhold til medarbejdernes løn- og karriereudvik-
ling ud fra, hvad der er gjort godt og mindre godt i forhold til de af 
ledelsen fastsatte mål.


Løn som ledelsesin-
strument


Lønfastsættelsen er et vigtigt ledelsesinstrument. Den private sektor 
har med stor succes udvidet den decentrale lønfastsættelse med 
større produktivitet og medarbejdertilfredshed til følge. Det offent-
lige burde lade sig inspirere til i højere grad at gå denne vej.


Fokus på normering 
skal erstattes af fokus 
på produktet


Det er ligeledes vigtigt, at det ledelsesmæssige fokus i det offentli-
ge flyttes fra personalenormering til fokus på optimering af ar-
bejdsprocesser med det mål at anvende færrest mulige medarbej-
derressourcer.


Ledere skal være bære-
re af organisationens 
værdier


Endelig har offentlige ledere et eget ansvar for over for medarbej-
dere og det politiske niveau at få synliggjort de værdier, der skal 
præge en offentlig forvaltning eller institution. 


Det er helt afgørende, at de ansvarlige ledere på institutionsniveau 
og på administrativt niveau i kommuner og regioner gør sig selv til 
en del af de værdier, der skal arbejdes efter.


Større mobilitet i den offentlige sektor


Det private arbejdsmarked er kendetegnet ved stor faglig og job-
mæssig mobilitet. Det skaber den dynamik, som er nødvendig for at 
sikre en konkurrencedygtig økonomi. Hvis den offentlige sektor 
kunne opnå lige så stor mobilitet, vil det også kunne udløse større 
effektivitet i den offentlige sektor.


Medarbejderudveks-
ling i det offentlige og 
med den private sektor


En vej til større mobilitet kunne være, at alle dele af den offentlige 
sektor får en systematisk udveksling af medarbejdere med andre 
dele af den offentlige sektor og med den private sektor. 


Det vil ændre kulturen i den offentlige sektor og skabe større åben-
hed i forhold til omverdenen og større forståelse for borgernes be-
hov.








KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR
SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET
Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K
Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65


Fakta om udviklingen i arbejdsstyrken frem mod 2040 i lyset af allere-
de besluttede reformer1


April 2007


De reformer, som er besluttet i de senere år – herunder især Velfærdsaftalen – skønnes at sikre en nogenlunde konstant 
arbejdsstyrke frem mod 2040. Dermed indebærer reformerne også, at der er nogenlunde balance mellem antallet af per-
soner, der forlader arbejdsstyrken og antallet af personer, der træder ind i arbejdsstyrken.  


Uden velfærdsaftalen ville den demografiske udvikling ellers isoleret set indebære, at der frem mod 2040 var ca. 6.000 
flere pr. år, der forlod arbejdsmarkedet, end der trådte ind. Med de besluttede reformer – herunder navnlig udskydelsen 
af efterløns- og folkepensionsalderen i kraft af Velfærdsaftalen – reduceres tilbagetrækningen til et niveau, der i gennem-
snit frem mod 2040 modsvarer antallet af unge, der træder ind i arbejdsstyrken. Velfærdsaften er indgået mellem rege-
ringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.


Reformerne er dermed centrale i forhold til at imødegå mulige udfordringer mht. rekruttering af yngre medarbejdere til 
det offentlige til erstatning for dem, der går på pension.


  
1 Bilaget er udarbejdet af Sekretariatet for ministerudvalget vedrørende kvalitet i den offentlige sektor. Papiret er udsendt i 
forbindelse med temamødet "Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation" som faktuel baggrund for mødets diskussi-
oner.


Skønnet beskæftigelsesvirkning af re-
former
I de kommende årtier ventes der at blive færre 
i alderen 20-64 år, hvilket i dag er de mest er-
hvervsaktive aldersgrupper. Det skyldes bl.a., 
at de unge årgange er mindre end de store ef-
terkrigsårgange, der i de kommende år når 
pensionsalderen. Denne udvikling vil alt andet 
lige trække ned i arbejdsstyrken. Den demogra-
fiske udvikling kan således reducere den struk-
turelle beskæftigelse med 185-190.000 perso-
ner fra 2005 til 2040, jf. tabel 1.


Denne tendens til fald i arbejdsstyrke og be-
skæftigelse som følge af demografiske for-
skydninger modgås af en række reformer, der 
er gennemført eller besluttet i de senere år. 
Mest vidtrækkende er Velfærdsaftalen fra 
sommeren 2006. De vigtigste initiativer i Vel-
færdsaftalen fremgår af bilag 1. 


Udover Velfærdsaftalen er tidligere gennem-
ført en række øvrige reformer med sigte på at 


øge arbejdsudbuddet, herunder bl.a.: efterløns-
reformen af 1998, førtidspensionsreformen, 
reformen af arbejdsmarkedspolitikken Flere i 
arbejde, integrationspakken En ny chance til alle 
og skattenedsættelserne i 2004 (Forårspakken 
mv.), jf. bilag 2.


Virkningerne af de reformer, som er gennem-
ført før Velfærdsaftalen, er i vidt omfang slået 
igennem allerede. Men en del af reformerne vil 
fortsat bidrage positivt til udviklingen i ar-
bejdsstyrke og beskæftigelse de kommende år. 
Fra 2005 skønnes det yderligere positive bidrag 
til den strukturelle beskæftigelse herfra at ud-
gøre knap 15.000 personer. 


Velfærdsreformen skønnes derudover at styrke 
beskæftigelsen med ca. 190.000 personer i 
2040 set i forhold til et forløb uden velfærdsaf-
talen. 


Samlet kan beskæftigelsen derfor stige med 15-
20.000 personer frem mod 2040 jf. tabel 1, sidste 
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linje. Dette skøn er selvsagt forbundet med stor 
usikkerhed.


Tabel 1


Ændring i strukturel beskæftigelse frem mod 2040, 
1.000 personer


2005-40


1. Isoleret effekt af demografi 1) -187


2. Bidrag fra tidligere vedtagne reformer 14


3. Forløb inkl. effekt af tidligere reformer (1+2) -173


4. Bidrag fra Velfærdsreformen 190


5. Forløb inkl. Velfærdsreformen (3+4) 17


1) Der indregnes et demografisk bidrag til beskæf-
tigelsen som følge af at erhvervsfrekvenserne af-
hænger af uddannelsesniveauet og opholdstiden 
for indvandrere.
Kilde: Danmarks Konvergensprogram 2006, no-
vember 2006, Finansministeriet.


Nærmere om Velfærdsaftalen (juni 
2006)
Initiativerne i Velfærdsaftalen til styrkelse af 
arbejdsmarkedspolitikken og målrettede initia-
tiver til at øge beskæftigelsen blandt indvan-
drere og efterkommere skønnes samlet set at 
styrke beskæftigelsen med ca. 13.000 personer 
frem mod 2010, jf. tabel 2 (række 1). Arbejds-
markedspolitikken styrkes navnlig ved frem-
rykning af aktivering til efter 9 måneder, styr-
ket jobformidling, rådighedsvurderinger, inten-
siveret aktivering efter 2½ år mv. Beskæftigel-
sen blandt indvandrere styrkes bl.a. ved indfø-
relse af en særlig løntilskudsordning, jobkonsu-
lenter, virksomhedsaftaler mv.


Velfærdsaftalens initiativer på uddannelsesom-
rådet – herunder navnlig målsætningerne om, 
at stort set alle unge i 2015 gennemfører en 
ungdomsuddannelse og mindst halvdelen en 
videregående uddannelse – vil på længere sigt 
understøtte større beskæftigelse, jf. tabel 2 (ræk-
ke 2). Det afspejler navnlig, at højere uddan-
nelsesniveau generelt er forbundet med højere 
erhvervsdeltagelse og beskæftigelse. Velfærds-
aftalen indeholder initiativer, som understøtter 
indfrielse af målsætningerne. Ud over øgede 
midler til uddannelse drejer det sig bl.a. om 


ændret tilrettelæggelse af erhvervsuddannelser-
ne og initiativer som kan være med til at redu-
cere frafaldet. På kortere sigt kan uddannelses-
indsatsen trække lidt ned i beskæftigelsen fordi 
flere er under uddannelse og ikke indgår i ar-
bejdsstyrken.


Tabel 2


Løft i beskæftigelsen, 2010-2040, 1.000 personer


2010 2015 2025 2040


Arbejdsmarked og 
integration


13 13 14 14


Uddannelse mv. -2 -5 4 10


Senere tilbage-
trækning mv.


2 4 89 167


I alt 13 12 106 190


I alt (pct. af be-
skæftigelsen) ½ ½ 4 7½


Anm: Som følge af afrunding kan totalen afvige fra 
summen af de enkelte elementer.
Kilde: Danmarks Konvergensprogram 2006, no-
vember 2006, Finansministeriet.


Samlet set skønnes Velfærdsaftalen at øge be-
skæftigelsen med godt 105.000 personer i 2025 
og (som nævnt) 190.000 i 2040. Virkningen i 
2040 svarer til ca. 7½ pct. af beskæftigelsen. 
Det største bidrag på længere sigt afspejler 
tilbagetrækningsreformerne, jf. tabel 2 (række 3). 


Velfærdsaftalen giver dermed et afgørende 
bidrag til at sikre mod et stort fald i arbejds-
styrken og beskæftigelsen på sigt, jf. figur 2a.


Figur 2a
Virkning af Velfærdsaftale på beskæftigelsen
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I fravær af Velfærdsaftalen skønnes den årlige 
afgang fra arbejdsmarkedet at svare til godt 
90.000 personer i gennemsnit frem mod 2040, 
jf. figur 2b. Det er en del højere end den gen-
nemsnitlige tilgang på godt 84.000 personer pr. 
år2.


Som følge af Velfærdsaftalen skønnes den 
årlige afgang fra arbejdsstyrken reduceret til ca. 
84.000 personer om året i gennemsnit, og 
dermed en smule under den årlige tilgang, jf. 
figur 2b.


Figur 2b
Gennemsnitlig tilgang og afgang fra arbejds-
styrken, 2010-40
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2 Den årlige til- og afgang fra arbejdsstyrken er beregnet 
ud fra ændringerne i hver årgangs erhvervsdeltagelse 
(målt i antal personer) fra år til år. Tilgangen beregnes
ved at summe over de årgange, hvor der er flere i ar-
bejdsstyrken end året før, mens afgangen beregnes ved 
at summe over de årgange, hvor der er færre i arbejds-
styrken end året før. Der kan således være nettotilgang i 
nogle årgange, som ikke er unge, og nettoafgang i nogle 
årgange, som ikke er tæt på efterløns- og pensionsalde-
ren. Tallene inkluderer i øvrigt ikke, at der også inden 
for en given aldersgruppe kan være nogen, der forlader 
arbejdsstyrken, og andre, der træder ind fra et år til det 
næste.
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Bilag 1. Hovedelementer i Velfærdsaftalen


Senere tilbagetrækning


Det vigtigste bidrag til øget beskæftigelse på sigt kommer fra øget efterløns- og pensionsalder, som indfa-


ses fra 2019. Efterlønsalderen hæves således i 2019-2022 fra 60 til 62 år, og folkepensionsalderen i 2024-


2027 fra 65 til 67 år. Fra 2025 indekseres aldersgrænserne i pensionssystemet med levetiden for 60-årige. 


Seniorpolitik mv.


Der gennemføres initiativer til at styrke beskæftigelsen for de ældre (harmoniseret dagpengeperiode og 


aktiveringsregler mv.) og forebygge nedslidning (fond mv.).


Forstærket indsats for at nedbringe ledigheden


Beskæftigelsespolitikken styrkes bl.a. ved at fremrykke aktivering til efter 9 måneders ledighed og ved 


fuldtidsaktivering efter 2½ år. Jobformidlingen styrkes, der stilles øgede krav til lediges reelle rådighed, og 


indsatsen mod sort arbejde øges.


Flere indvandrere og efterkommere i arbejde


Der indføres bl.a. et målrettet løntilskud og flere særlige jobkonsulenter. Beskæftigelsesmulighederne 


søges understøttet af en fornyet firepartsaftale om styrket integration og partnerskaber med enkeltvirk-


somheder mv.


Uddannelse mv.


Hurtigere gennem uddannelserne. Optagelsessystemet og universitetsuddannelsernes tilrettelæggelse og 


finansiering skal i højere grad understøtte hurtigere studiegennemførelse end i dag.


Ungdomsuddannelse til alle. Der gennemføres bl.a. en styrket indsats for, at unge ledige mellem 25-29 år 


uden uddannelse kommer i job eller uddannelse. Derudover styrket vejledning og opfølgning, flere praktik-


pladser mv. 


Styrket voksen- og efteruddannelse. Der gennemføres bl.a. et løft vedrørende læse-, skrive- og regnekur-


ser for voksne og flere voksenlærlinge mv. 


Øget indvandring af velkvalificerede arbejdstagere mv.


Velkvalificerede udlændinge får bedre mulighed for at arbejde i Danmark via en udvidelse af jobkort-


ordningen og indførelse af en såkaldt Green card-ordning. 


Samtidig indføres blandt andet en integrationseksamen for indvandrere og flygtninge, som skal øge til-


skyndelsen til at søge og opnå beskæftigelse. Integrationseksamen indebærer bl.a., at man skal have 2½ 


års fuldtidsbeskæftigelse for at få tidsubegrænset opholdstilladelse og adgang til kontanthjælp.
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Bilag 2. Oversigt over tidligere gennemførte reformer og foranstaltninger 


Efterlønsreformen i 1998


Indeholdt tilskyndelser til at udsætte overgangen til efterløn til det 62. år og forkortede den maksimale 


efterlønsperiode fra 7 til 5 år i kraft af nedsættelsen af alderen for folkepension fra 67 til 65 år pr. 1. juli 


2004. Reformen skønnes at øge arbejdsstyrken med et par tusinde personer om året frem til 2010.


Starthjælp (2002)


Indførelsen af starthjælp, som nedsætter hjælpen for personer, som ikke har boet i landet i mindst 7 af de 


8 seneste år, øger tilskyndelsen til at arbejde.


Reformen af førtidspension i 2003


Indeholdt en forenkling af ydelserne og en nøjere vurdering af erhvervsevnen. Reformen skønnes at øge 


arbejdsstyrken med et par tusinde personer om året frem til 2010, hvilket også skal ses i sammenhæng 


med forbedring af ordningen med fleksjob, jf. nedenfor.


Flere i arbejde (2003)


Indeholder en række foranstaltninger på såvel ydelses- som aktiveringssiden, herunder uddannelse og 


skærpet rådighedsforpligtelse. Samlet skønnes foranstaltningerne at øge beskæftigelsen med over 1.000 


personer pr. år frem mod 2010. 


Nedsættelser af skatten på arbejdsindkomst i 2004


Øgede tilskyndelsen til at arbejde ved indførelsen af et beskæftigelsesfradrag og nedsættelse af grænsen 


for mellemskatten. Skønnes at indebære en mindre forøgelse af arbejdsstyrken frem mod 2010 og øget 


arbejdstid for visse grupper.


Arbejdsmarkedsforanstaltninger i Forårspakken 2004


Der blev afsat ½ mia. kr. frem til 2007 til at omskole og opkvalificere de kortuddannede, herunder smidig-


gørelse af optagelseskravene på SOSU-uddannelserne.


Beskæftigelsesstrategi på handicapområdet (2005)


Består af 12 initiativer med det formål at fastholde og integrere personer med handicap på arbejdsmarke-


det. Der blev afsat 80 mio. kr. som en del af satspuljeaftalen for 2005. Målet for strategien er, at antallet af 


beskæftigede personer med en nedsat funktionsevne skal øges med 2.000 personer pr. år.


Styrket indsats over for sygefravær (2005)


Indeholder en række initiativer, der skal bidrage til at nedbringe sygefraværet.


Fleksjob og ledighedsydelse (2006)


Indeholder en række initiativer, som skal være med til at forbedre betingelserne for at få fleksjob og ikke 


mindst bidrage til, at ledigheden for fleksjobvisiterede kommer ned.


En ny chance for alle (2006)


Indeholder en række foranstaltninger, der giver ledige på offentlig forsørgelse bedre tilskyndelse til at tage 


et arbejde eller en uddannelse.


Østaftalen (2004 og 2006)


Med EU’s udvidelse 1. maj 2004 åbnede Danmark arbejdsmarkedet for borgere fra de nye EU-lande. For 


at opretholde balancen på det danske arbejdsmarked indgik regeringen med en bred kreds af partier den 
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såkaldte Østaftale, der som overgangsordning stiller krav om, at de østeuropæiske EU-borgere skal have 


opholds- og arbejdstilladelse, før de kan tage job i Danmark.


I 2006 blev ordningen justeret, så det blev lettere at ansætte østeuropæisk arbejdskraft; bl.a. bliver det 


muligt for overenskomstdækkede virksomheder at opnå forhåndsaftale. Der er i dag ca. 7.000 statsborgere 


fra de nye EU-lande, der har aktiv opholds- og arbejdstilladelse.


For eventuelle faktuelle spørgsmål: Kontorchef Mads Kieler, Finansministeriet, telefon 3392 
4036








KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR
SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET
Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K
Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65


Fakta om professionalisering af ledelse1


April 2007


God ledelse er afgørende for at sikre kvalitet i den offentlige sektors service over for borgerne. Der har de senere år været 
sat fokus på ledelse som en disciplin, der går på tværs af faggrænser. Ledelse skal læres og udvikles løbende, og der er 
allerede taget mange initiativer for at styrke de offentlige ledere i deres ledelsespraksis. Men der kan fortsat gøres meget 
for at understøtte lederne i at løfte ledelsesudfordringen.


Lederne peger selv på, at de største udfordringer består i at håndtere forandringer, motivere medarbejderne og udvikle 
medarbejdernes kompetencer. Medarbejdernes generelle vurdering er, at lederne er bedre faglige ledere end personaleledere. 
Lederne har selv en erkendelse af, at de bør udvikle deres ledelse, og et stort flertal har også inden for de seneste 2 år 
deltaget i udviklingsaktiviteter, ligesom de efterspørger en række udviklingsaktiviteter. Det er især ledelsesevaluering og 
netværksaktivitet, som lederne gerne vil have mere af.


Definition af god ledelse
Der findes i dag en omfattende litteratur om 
ledelse i den offentlige sektor, og dermed 
mange forskellige perspektiver på, hvad der 
skal til for at udøve god ledelse. Der er bred 
enighed om, at ledelse er et fag, hvis indhold i 
vidt omfang kan defineres på tværs af fag og 
sektorer.


På toplederniveau indkredser kodeks for god 
offentlig topledelse vilkår, udfordringer og 
opgaver for departementschefer, styrelsesdi-
rektører, regionsdirektører og kommunaldirek-
tører.1


Danske Regioner, KL og KTO har igangsat et 
arbejde, der skal resultere i en kodeks for god 
offentlig ledelse. Denne kodeks retter sig mod 
ledere under topledelsesniveauet.2


  
1 Bilaget er udarbejdet af Sekretariatet for mini-
sterudvalget vedrørende kvalitet i den offentlige 
sektor. Papiret er udsendt i forbindelse med tema-
mødet "Ledelse, medarbejderinddragelse og moti-
vation" som faktuel baggrund for mødets diskussi-
oner.
1 Kodeks for god offentlig topledelse, 2005.
2 På det statslige område er god ledelse defineret i 
Statens Personale- og Ledelsespolitik, 2003.


Behovet for at have et vedvarende og målrettet 
fokus på ledelsesudviklingen i den offentlige 
sektor intensiveres i takt med, at kravene til de 
offentlige ledere skærpes3.


Tilfredshed og udfordringer 
Personalestyrelsen gennemførte i 2006 en mo-
tivationsundersøgelse blandt ledere og medar-
bejdere i institutioner på dagpasnings- og æl-
dreområdet og på sygehusene. 


Undersøgelsen viste, at lederne på disse områ-
der generelt er tilfredse med deres job. 84 pct. 
af lederne tilkendegiver, at de enten er tilfredse 
eller meget tilfredse med jobbet, og 89 pct. af 
lederne oplever, at de har spændende arbejds-
opgaver. 


I undersøgelsen er lederne bl.a. blevet bedt om 
at prioritere, hvilke ledelsesmæssige udfordrin-
ger de står overfor. På tværs af sektorerne
børn, ældre og sundhed er lederne enige om, at 
de tre største udfordringer er:


• Håndtering af forandringer 
• Motivation og engagement af medar-


bejderne 
  


3 Se eksempelvis Schmidt-Hansen og Aalund 
(2005), Klaudi Klausen (1999; 2001) og Beck Jør-
gensen & Melander (1992). 
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• Udvikling af medarbejdernes kompe-
tencer


Det er de samme udfordringer, de statslige
ledere peger på, at de står overfor4.


Medarbejdernes vurdering
Medarbejderne er, i samme undersøgelse, ble-
vet bedt om at vurdere en række udsagn om 
deres nærmeste leder. 


Det fremgår af tabel 1 nedenfor, at de tre om-
råder, hvor medarbejderne vurderer deres le-
der mest positivt er på deres faglige kompeten-
cer (75 pct.), deres lydhørhed over for syns-
punkter og ideer (70 pct.) og deres evne til at 
anerkende og påskønne medarbejderens ind-
sats (69 pct.).


De tre områder, hvor medarbejderne er mindst 
positive er i deres vurdering af lederens evne til 
at motivere medarbejderne (45 pct.), lederens 
bidrag til medarbejderens udvikling i jobbet 
(51 pct.) og lederens evne til at give tilstrække-
lige tilbagemeldinger til medarbejderen (51 
pct.)


60 pct. mener, at deres leder sætter mål for 
afdelingen og 53 pct. mener at lederen følger 
op på målene.


Samlet set peger medarbejdernes vurdering af 
deres nærmeste ledere i retning af, at lederne 
generelt opleves som fagligt dygtige, men at 
der kan være behov for at styrke ledernes evne 
til at udøve god personaleledelse, samt deres 
evne til at sætte og følge op på mål. 


Tabel 1. Medarbejdernes vurdering af nærme-
ste leder (andel der tilkendegiver, at de er helt 
enige eller enige i udsagnet)
Min leder (er): Pct. 
Faglig kompetent 75
Lydhør overfor synspunkter og ideer 70
Anerkender og påskønner mit arbejde 69
Inddrager medarbejdernes erfaringer 64
Kommunikerer ærligt og klart 63


  
4 Motivationsundersøgelsen i staten, Personalesty-
relsen 2006


Sætter mål 60
Er alt i alt en god personaleleder 60
Er nærværende i hverdagen 56
Inddrager alles ressourcer 55
Følger op på mål 53
Er god til at fordele arbejdet 53
Giver mig tilstrækkelige tilbagemeldinger 51
Bidrager til min udvikling i jobbet 51
Motiverer mig 45
Kilde: Epinion for Personalestyrelsen, 2006.


Der findes ikke direkte sammenlignelige tal på 
det statslige område. Statens motivationsun-
dersøgelse fra 2006 viser imidlertid, at de stats-
lige medarbejderes vurdering af deres nærme-
ste leder peger i samme retning som i kommu-
ner og regioner jf. tabel 2.


Tabel 2. Medarbejdernes vurdering af nærme-
ste leder i staten (andel der tilkendegiver, at de 
er helt enige eller enige i udsagnet)
Min leder (er): Pct. 
Faglig kompetent 66
Lydhør overfor synspunkter og ideer 66
Anerkender og påskønner mit arbejde 60
Er nærværende i hverdagen 56
Er alt i alt en god personaleleder 45
Sætter mål for afdelingen og følger op 40
Giver mig tilstrækkelige tilbagemeldinger 43
Er god til at fordele arbejdet 36
Bidrager til min videre karriereudvikling 31
Kilde: Statens motivationsundersøgelse, 2006.


De tre områder, hvor medarbejderne er mest 
positive er identiske med de områder, der pe-
ges på i undersøgelsen fra regioner og kom-
muner. 


Der hvor statens ledere bliver vurderet mindst 
positivt af medarbejderne er i forhold til deres 
bidrag til medarbejdernes videre karriereudvik-
ling, deres evne til at fordele arbejdet og deres 
evne til at give medarbejderne tilbagemeldin-
ger. Mindre end halvdelen af medarbejderne i 
staten mener, at deres nærmeste leder sætter 
mål og følger op derpå.
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Status på ledelsesudviklingsaktiviteter
Kurser er den udviklingsaktivitet, som den 
største andel af institutionslederne på daginsti-
tutions-, ældre- og sundhedsområdet har an-
vendt, jf. figur 1. 90 pct. af lederne angiver 
således, at de har været på kurser for at udvikle 
deres ledelse inden for de seneste 2 år. Der-
næst følger konferencer, seminarer og work-
shops, som 82 pct. af lederne har anvendt og
ledernetværk, som 67 pct. af lederne har an-
vendt.


Det gælder for alle de tre områder, at under en 
tredjedel af lederne har haft en udviklingssam-
tale med nærmeste leder inden for de seneste 2 
år. Kun en fjerdedel af lederne har fået en eva-
luering fra den nærmeste leder.


Figur 1. Ledernes deltagelse i udviklingsaktivi-
teter inden for de seneste 2 år (i pct.)
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Anm.: Andel enig/helt enig i deltagelse i denne 
udviklingsaktivitet.
Kilde: Epinion for Personalestyrelsen, 2006.


Efterspørgsel på ledelsesudviklingsak-
tiviteter
Undersøgelsen viser, at 76 pct. af lederne op-
lever, at de har gode muligheder for at udvikle 
deres kompetencer. 45 pct. af lederne angiver, 


at de lægger planer for deres kompetenceud-
vikling i samarbejde med deres leder.


Undersøgelsen viser endvidere, at der er stor 
efterspørgsel efter næsten alle typer af ledel-
sesudvikling og efteruddannelse. Kurser er den 
type udviklingsaktivitet, som efterspørges af 
den største andel af lederne, jf. figur 2. 90 pct.
af lederne angiver således, at de vil foretrække 
ledelsesudvikling i form af kurser. Dernæst 
følger leder-netværk og systematiske udvik-
lingssamtaler med respektive ledere, som efter-
spørges af hhv. 87 pct. og 81 pct. af lederne.


Figur 2: Ledernes foretrukne ledelsesudvik-
lingsaktiviteter (i pct.) 
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Anm.: Andel enig/helt enig i at de vil foretrække 
denne ledelsesudviklingsaktivitet. 
Kilde: Epinion for Personalestyrelsen, 2006.


Der er imidlertid et gab mellem ledernes øn-
sker til lederuddannelsesaktiviteter og den fak-
tiske deltagelse i disse aktiviteter jf. tabel 3. 
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Tabel 3. Sammenhæng mellem ledernes øn-
sker om udviklingsaktiviteter og faktisk delta-
gelse i aktiviteterne i dag


Aktivitet Ledernes 
ønsker 
(andel af 
ledere 
angivet i 
pct.)


Status i dag
(andel af 
ledere angi-
vet i pct.)


Systematiske 
udviklingssam-
taler 81 29
Systematiske 
evalueringer fra 
medarbejderne 79 38
Ledernetværk 87 67
Systematiske 
evalueringer fra 
nærmeste leder 79 24
Kilde: Epinion for Personalestyrelsen, 2006.


For eventuelle faktuelle spørgsmål: Kontorchef Elisabeth Hvas, Finansministeriet, telefon 
3392 3860 eller kontorchef Jette Frederiksen, Personalestyrelsen, telefon 3395 1729








�


�
� �������
�
�


�
����	
���	����
����	��������	
�		���
�
�


�
�
�
���������	
�����

�
��
���
����
��
��������
��
������	���	����


� �
����������	��	��������������	�������������������������������������������
������
��	����	�

���������
����
���
���� ������	���
�������������������	�����

����������	�
�����	�����������������	������������	�
������������������	�����
	����!�


�
����
��
��������
��
�


"����������������	�����	�����
��������	�������� ��������������������������
#���	�������#��	!�$���������
��������������������������������	�����!�%��
��
����������&���������������������	������	�
�������������������������
�&���
���
�����������������	��	�����	&���	��!��


'������	�&���	��
����
���������	�����������������������	�������������	����
��������
��������������������������
�����(��������������������	
���&���������
	�������	�
��������������	������	#��	��������	
���&!�


'�����������������	�����������������
�������������������	��	�����	&���	����������
��������������	��������
�����	�	
�		�������������	�����	�������������� ���������������������������������������!���
������
���
�����������������������	�
�����������	��������	�����������	����	����	���������������������������)��������������
�������������������������������������	�
������������������������
������������������������	����������	����������
��������������	�����!�


$����	&���	�������������������������������������������	�����	������������������������	���������������
����&����������������	�������������		��

��	��
��������	�
����
���!�


*������������������������	���������������	������������������������������	����������	���������
����	�
���
����	��������	�����	������������������������������)����	��������������	�����������������������&����������
�����		���������!�


%�	�
�����	����������	&���	������������������������+�	�
���������
�������������
������������,����������
���������������+�����������	�����������������
�&�����	���������������������������������
��������������	��
�����	��������������������������	�	�
������	
���&!�$����	&���	��������������������������������������	���
�������������������������������������	�����	���������&����#	� ������&��������������������#	� ������������������
������������������)��������������������������&����#	� ����������	����	��	�&������������!�


"�������������������	��	�����	&���	���	�����������������	����������������������
�����������������������
����
�����������&������	#�����&���	�����
������������
���!�


-��(�
�������
����
�	�

������������������������������������
�����!�.���	������������	���	����
���	�������������������	�������������������#���������������	#��	�������	�����!�*����������	����
������#����
	����������������		������������������	�����������
�����������������������#�!��


'��������������
�������#������&���������������	����������	��������������������	����	�	#�������������	����
������	�������!�*������������������������������	����
��������������������������	����������	�	�
����������
������!�


*���/�01!�
���	�0223�
�


���	��

��/��


�


���
����
�
��
�� �


.�����	�������4��


4322�5�	�����


6��!/�78�7��02�22�


�$�	#����	�����	��9	��
!����


�


-%*�9	��!	��
!����


78�7��:1�2:�


�


;;;!������	��������!���







� � �����0�
�
�


�



�
��
�


<����	����������������������	����	����������������	�
��(���������������������	
�������������	��������������
���������������	����������
����������������������&��������	���������
���������������������������	��������
�������!�%�	�
�����	�����������&���	�������������������	��������	���	��������=	���������=!�


*�����������������������������	�����	!�������������	�������������	������
&����������������������������	���
�������������������������������&�	�������	�������!�*����#�����������	�
����������������������������
�����
���������	���������	��	�����
�����&�������������������������
�����������������������������������
���������!��


���������
���
�������������
�������������������	��	�����	&���	������	��	���������	�	���������������������
�������������	����	��	�
�������&������������������	����=��������	����������
��������	����	��	�=!�%������
���������	���������������	����������	����������	������������������	������������������������������
��������
�������	�����&�������	���������	�������������	�	�����������!�


%��	�����	�((�		������������������	������������������	������������������������������������������(��(����!�


>��(�������������������	������������������	����	����	�����	���������	�
�����������������

�����������
����������������������	�
�����������������!�*�����������������	�����	�����������������	���������������	��
��	���������
������������	����������������������������
���������������������&������		�!�"�������������������
�������������������������������&����������	���������!�


��	���	����


"����������	����	�	�	�
���������������������������	��������	�

��!�*�����������
����������	�
��������
�����������������������������������	������������������
�		�����#	!�"���������������������������������������
�������������	���������	��	�����	�����&�	����
��������������������������������)������������������������	�����
���������������������	������������������)�������������	�����������	���������!�


*���������������������	�(��������
�������	!���������������������������&��������	��������������������
������

���������������������������������������������	��������� �������������������������	���!�


�


�	�������	��	�������������	������������������	��&����������������������	��������
������������	�����/�


- ���
��	�������	������&��


- 
�����������������������������	��������	�������������	�������	��������?�����������)���@�


- 
������������������������
�������������������	�������?�������������;�#@�


- 
����������������������������	�����������	���	���������������������&������������
������?	�������
����	�����������

&���3��7)�7�0:)0:�23�������������	����������	���	�
��������	���������
�����
�����������������	�	����������������	��������	���������	�������������
�&���	��?����	���@�A�


- 
����������������&��	���������������������������	�������������
�������=����������������&�������
�����������������+=� ����������	����(�	#	��
��������������	�������&����������#������������	��������

��������������&�����������#���������	&�������������)	������������	!�������
����������������������
��	��
����	��������	�
������&�����������	���������������������������+���������������	����(��������
�����	�����������&�����������������	������������	��������������������������� �����������������������
����������������	���������������������!�


- ����!��	!�������&�	�����������������	����������������
��������������������������������	����	����!�
6����	�������6�
�		�����&	�������������������������	���������������	#	��
���������	�#����������
���	���	�����������	�#��������������������������	�
������������	��������������������������������������
�����������?	������������������������
@�


- B���������������
��������&��������������������	����	���������
������	&���	��������������������
	�	����������������
���	�� ������	����	��;���������!�


�


����������	
��
��������������
�����������	����	������


 








Manglen på speciallæger bliver et af de 
alvorligste problemer for sundhedssekto-
ren i de kommende år. Det gælder såvel i 
praksis som på sygehusene, og det gælder 
bredt i en række specialer. Derfor skal vi 
hurtigst muligt skabe incitamenter for, at 
speciallægeuddannelsen bliver mere foku -
seret og intensiv. Læringskurven skal gøres 
stejlere.


Regeringen nævner i sit oplæg til den 
femte debatrunde om kvalitetsreformen, 
at den faktiske uddannelsesvarighed for en 
speciallæge i dag i gennemsnit er omkring 
12 år, mens den normerede uddannelsestid 
er 6–7½ år a  ængigt af specialet. Selv om 
der tages højde for barselsorlov, ph.d.-
a  andling m.v., er der tale om et væsent-
ligt længere tidsforbrug end det norme-
rede. 


Der er en række muligheder for at få 
uddannelsestiden ned, så der hurtigere 
kommer fl ere speciallæger ud på det 
danske arbejdsmarked. Desuden er der 
mulighed for, at de uddannelsessøgende 
læger meget hurtigere opnår speciallæge-
kompetencer under uddannelsestiden, så 
lægerne hurtigere bliver i stand til at lø  e 
opgaver på ekspert- og specialistniveau. 
Dermed kan de tidligt hjælpe med til at 


opfylde e  erspørgslen fra patienter om 
hurtig og kvalifi ceret behandling. 


En række tiltag kan iværksæ  es umiddel-
bart og uden større ændringer end opfyl-
delse af de love og bekendtgørelser, der 
allerede er på området. Andre elementer 
kan iværksæ  es på lidt længere sigt.


På kort sigt drejer det sig om en korrekt 
implementering af den nye speciallægeud-
dannelse. Det handler om at få uddannel-
sesprogrammer, uddannelsesplaner og 
anvendelsen af logbøger anvendt i alle 
uddannelsesforløb, som det oprindeligt 
var tænkt. 


Uddannelsesplaner er det instrument, der 
korrekt anvendt, hurtigst vil kunne inten-
sivere og målre  e uddannelsen, så lægen 
meget tidligt i sin uddannelse opnår de 
e  erspurgte speciallægekompetencer 
inden for en række af specialets områder. 
I Lægeforeningen kalder vi det accelere-
rede uddannelsesforløb.


Kun hver anden læge under speciallæge-
uddannelse har en korrekt udarbejdet 
uddannelsesplan. Det er afdelingens 
ansvar, at planerne bliver udarbejdet, men 
det har ingen konsekvenser, hvis det ikke 
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sker. Det er regionernes ansvar at uddan-
nelsesplanerne bliver udarbejdet på den 
enkelte afdeling, og det er Sundhedsstyrel-
sens ansvar, at det får konsekvenser at lade 
være.  


Yderligere kan det anbefales, at Sundheds-
styrelsen foranstalter konkrete faglige 
vurderinger af læger, der uden for almin-
delige hoveduddannelsesforløb har opnået 
kompetencer, som kan meriteres og der-
med forkorte uddannelsesforløbet. Sund-
hedsstyrelsen har allerede anbefalet de  e i 
almen medicin.


På længere sigt skal vi forsøge at genetab-
lere en balance mellem dri   og uddan-
nelse/forskning. De  e foreslås skabt 
gennem etablering af »Løkkeposer« på 
uddannelsesområdet. Den uddannelses-
givende afdeling vil med introduktion af 
et økonomisk incitament i uddannelsen 
have et langt større fokus på den enkelte 
og derved også bidrage til, at uddannelsen 
gennemføres hurtigst muligt. 


Danmark kan desuden blive et foregangs-
land ved at integrere den lægelige videre-
uddannelse i DRG-systemet og udny  e 
den ledige uddannelseskapacitet på afde-
lingen. 


Det Nationale Råd for Lægers Videreud-
dannelse har fremlagt forslag om et 12-
måneders turnusforløb, hvor nye specialer 
kan indgå i turnus, og almen medicin 
indgår i hovedparten af turnusforløbene. 
Det kan med et slag forkorte speciallæge-
uddannelsen med seks måneder uden tab 
af kvalitet og samtidig frigøre 250-300 
årsværk, som med fordel kan anvendes i 
den resterende del af den lægelige videre-
uddannelse. 


Tvangsforanstaltninger til fordeling af 
læger geografi sk og på specialer belønner 
kun de sygehuse og afdelinger, der ikke 
selv arbejder med kvalitet, medarbejder-
rekru  ering og –fastholdelse. Det bør ikke 
have plads i en kvalitetsreform.  


2/2








Foreningen af 
Socialchefer i
Danmark


Sekretariat:
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Kvalitetsreform Temamøde 19. april 2007
Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation


Kvalitet i den offentlige service må tage sit udgangspunkt i det direkte møde mellem bruger og 
myndigheds- / serviceudfører.
Det er i denne sandhedens time, at kvaliteten skal fremstå som en realitet.
Samtlige fem temaer, der strukturerer arbejdet med kvalitetsreformen, er således vigtige, men 
samtidig uden værdi, hvis ikke medarbejderne er motiverede. Dette sikres gennem god ledelse, 
der ikke mindst inddrager, udnytter og udvikler medarbejdernes personlige og faglige 
kompetencer.
Arbejdet for og med mennesker udgør en væsentlig del af opgaverne i den offentlige sektor, ikke 
mindst inden for social- og sundhedsområdet.
Medarbejderne bruger i disse relationer i stort omfang egen personlighed og faglighed som 
”arbejdsredskab”. Medarbejderinddragelse får således en særlig dimension på dette område.
Derfor er der ikke mindst i ældresektoren gennem flere år arbejdet systematisk med leder og 
medarbejder udvikling og arbejdstilrettelæggelse, her under etablering af selvstyrende enheder.
Vi starter således ikke i år nul, og har behov for at konstatere, at eksempelvis hjemmeplejen med
de mange differentierede opgaver rækkende fra rengøring hver fjortende dag til døgndækkende 
terminalpleje, de mange brugere ( ca. 176.000 over 65 år ), de mange medarbejdere ( ca. 50.000 ), 
de mange kontakter ( mere end 300.000 i døgnet ), døgndækning 365 dage om året og mildt sagt 
meget ”spredte” arbejdspladser - trods denne kompleksitet i hovedtræk og alt overvejende er 
velfungerende.
For en af de højest prioriterede og vigtigste velfærdsydelser er dette imidlertid ikke nok.
Der er for mange eksempler på, at netop medarbejdernes personlige involvering kombineret med 
en ubalance i forhold til sky høje urealistiske forventninger hos de ældre og de pårørende, men 
nok så alvorligt også en ubalance i forhold til egne faglige mål og ambitioner fører til udbrændthed, 
der igen giver sig udslag i mistet motivation, forringet service og forhøjet sygefravær.
Hvad kan vi så gøre ved det?
Kodeordene er i den forbindelse, at give fagligt råderum for den enkelte medarbejder samt at finde 
den rette balance mellem kompetence og ansvar.
Det er vigtigt at erkende, at dette balancepunkt er individuelt for den enkelte medarbejder, men at 
man generelt kan konstatere, at indflydelse på eget arbejde har en positiv effekt ind til 
balancepunktet er overskredet og ændres til følelse af utilstrækkelighed m.v.
Det er derfor en ledelsesmæssig opgave at være opmærksom på den enkelte medarbejders 
kompetencer og ressourcer og løbende matche disse til opgaven.
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Der er heller ikke her nogen genvej til succes, men nødvendigt, at den nærmeste ledelse er 
nærværende og opmærksom på, at matchningen fungerer, og at man har en mere individuel 
tilgang, end den, der praktiseres i dag.
Hvordan skabes fagligt råderum?
Som nævnt har mange kommuner forsøgt sig med selvstyrende enheder inden for hjemmeplejen, 
oftest uden den store succes. Det er således ikke formålstjenligt at beslaglægge gode, 
sundhedsfaglige ressourcer til administrative og planlægningsmæssige opgaver, og det er ikke 
rimeligt at placere et kollektivt ansvar i det yderste led for at løse en ressourceklemme og et 
prioriteringsdilemma, som det samlede politiske og administrative ledelsesniveau fra minister til 
områdeleder rettelig har ansvaret for.
I stedet bør man koncentrere sig om at fjerne den i særklasse største barriere for medarbejdernes 
handlefrihed i mødet med borgeren, nemlig opdelingen i myndighedsopgaver og 
leverandøropgaver.
En opdeling, der er god og fornuftig på det overordnede niveau og en direkte forudsætning for 
inddragelse af private leverandører, men som i det direkte møde mellem bruger og leverandør, 
offentlig som privat, ikke fungerer.
Den dræber således den fleksibilitet og faglige handlemulighed i hverdagen, som skal skabe den 
grundlæggende kvalitet, at ydelsen matcher det aktuelle behov på dagen.
En myndighedsafgørelse bliver i sagens natur truffet på grundlag af brugerens gennemsnitlige 
behov, et gennemsnit, som sjældent eller måske aldrig er til stede. Det bør være den daglige 
hjælper, der vurderer det daglige behov inden for den generelle, gennemsnitlige ramme, og det bør 
være den daglige hjælper, der tildeler ydelsen, inden for denne ramme, uden krav om skriftlighed 
og godkendelse i anden instans.
En sådan handlefrihed vil øge motivationen, effektiviteten og kvaliteten, men forudsætter selvsagt 
accept af, at præcisionen i overholdelse af den daglige vagtplan svækkes, med mindre der tilføres 
området væsentlige ressourcer.
Den voldsomme fokusering på myndighedsafgørelser, retsliggørelse og retskrav, hvor selv 
fleksibilitet er blevet et sådant retskrav!, er efter min opfattelse en blandt flere væsentlige årsager 
til, at en ”fejlsøgningskultur” i de seneste år har sneget sig ind på ældreområdet og truer med at 
angribe den udviklingsorientering, der altid har kendetegnet det samlede ældreområde i Danmark.
Kvalitetsreformen skal medvirke til at bringe udviklingen på rette spor.
Vi har et fælles ansvar for at skabe sammenhæng og kvalitet i indsatsen for de ældre.
Med udgangspunkt i en fælles, grundlæggende tillid til medarbejderne og til at motivation og 
udnyttelse af egne ressourcer for den enkelte medarbejder er den vigtigste drivkraft, vil vi som 
socialchefer sikre, at kvalitetstoget kører hastigt ud ad det rette spor.


30. marts 2007  Ole Pass
Landsformand 
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Notat til temamøde vedr. kvalitetsreformen den 19. april 2007 
 
 
 


Arbejdet med ledelse, medarbejderinddragelse 
og motivation i Skive Kommune 
 
 
Skive Kommune arbejder aktivt og målrettet indenfor dette tema 
som er slået an i oplægget til kvalitetsreformen for den offentlige 
sektor. Vi har bevidst sat mennesket i centrum – både for så vidt 
angår borgerne som medarbejderne i vores organisation. Det værdi- 
og holdningsmæssige grundlag for arbejdet er formuleret i en virk-
somhedsstrategi som samler kommunens mission, vision, værdi-
grundlag, ledelsesværdier og overordnede strategier. 
 
Vi har ved formulering af værdier og strategier taget udgangspunkt i 
fire grundlæggende vilkår for kommunen: 
1. En god service til borgerne er vores eksistensberettigelse. 
2. Medarbejderne er vores vigtigste ressource. 
3. Vi har en meget stor og kompleks organisation. 
4. Vores økonomi er stram. 
 
Det er på denne baggrund blevet formuleret som vores mission, at 
”skabe rammerne for fællesskabet og et godt liv for den enkelte” og 
vores vision, at ”være blandt de bedste kommuner i Danmark når 
det gælder udvikling af egnen, god service og attraktive arbejds-
pladser”. Vi har desuden formuleret en række strategiske indsatsom-
råder som skal gennemføres i kommunen i løbet af de kommende år. 
Indsatsen er formuleret under fire temaer: Effektivitet og kvalitet, 
attraktive arbejdspladser, god ledelse og kommunikation. 
 
Arbejdet med effektivitet og kvalitet handler naturligvis i høj grad 
om effektive og forenklede forretningsgange, IT-anvendelse ol., 
men i en organisation, hvor medarbejderne er den vigtigste ressour-
ce handler det i høj grad også om motivation, engagement, inddra-
gelse og god ledelse. 
 
Værdigrundlag 
Værdiformuleringen er sket i en meget grundig proces som har sik-
ret den bredest mulige inddragelse af medarbejdere overalt i organi-
sationen.  Processen har været forankret i samarbejdsstrukturen og 
er blevet gennemført med bl.a. temadage for ca. 200 ledere og med-
arbejderrepræsentanter. Vi mener at dette har givet det bedst mulige 
resultat og ikke mindst sikret et godt udgangspunkt for implemente-
ring og udmøntning af værdierne. Vi er i dag i fuld gang med at rea-
lisere målene og udmønte værdierne i hele kommunen. Der arbejdes 
med forskellige systematikker tilpasset de forskellige områder. 
 
Virksomhedsstrategiens elementer skal udmøntes på de enkelte ar-
bejdspladser i afdelingernes og institutionernes virksomhedsplaner. 
Der sikres på den måde en decentral fortolkning og forståelse for de 
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pema@skivekommune.dk 
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fælles værdier og strategier. Der forudsættes i den forbindelse en 
proces på den enkelte arbejdsplads hvor ledere og medarbejdere i 
dialog arbejder med udmøntning af værdier og strategier. 
 
Ledelsesværdier og ledelsesudvikling 
God ledelse er afgørende for i hvor høj grad organisationen kan leve 
op til borgernes forventninger og til målene for god service, kvalitet, 
attraktive arbejdspladser mv. Ledelse er desuden et helt centralt 
element i medarbejdernes hverdag og er afgørende for trivsel, moti-
vation og engagement på arbejdspladsen og dermed i sidste ende 
organisationens effektivitet og kvaliteten af vores ydelser. Vi har 
derfor formuleret et sæt ledelsesværdier, et kodeks for ”God ledelse 
i Skive Kommune”. Værdierne er formuleret med inddragelse af 
samtlige ledere i kommunen og hovedsamarbejdsudvalget. 
 
Med udgangspunkt i ledelsesværdierne igangsættes et nyt lederud-
viklingskoncept for den samlede organisation. Konceptet baserer sig 
i høj grad på den første ledelsesværdi om at lederen skal være be-
vidst om sin ledelsesrolle og sin person. Konceptet bringer derfor i 
første omgang primært værktøjer som bidrager til lederens personli-
ge udvikling i anvendelse. På baggrund af bl.a. en lederevaluering 
beskrives en individuel udviklingsplan for den enkelte leder. Der er 
desuden indbygget forskellige dialogbaserede værktøjer og proces-
ser, hvor også medarbejderne inddrages i lederudviklingen. 
 
Motivation og attraktive arbejdspladser 
I arbejdet med udvikling af attraktive arbejdspladser har vi taget 
udgangspunkt i en række undersøgelser om medarbejdernes syn på 
den attraktive arbejdsplads. Vores konklusioner er, at vores primære 
muligheder for at skabe attraktive arbejdspladser ligger i at skabe 
arbejdspladser, hvor medarbejderne oplever deres daglige arbejde 
som meningsfuldt. Medarbejderne ønsker indhold, udfordringer, 
ansvar, indflydelse, samarbejde og en god ledelse. 
 
Bestræbelserne på at skabe attraktive arbejdspladser er bl.a. udmøn-
tet i en personalepolitik som er forankret i samarbejdsstrukturen. 
Personalepolitikken er et værdi- og holdningsbaseret instrument som 
tager udgangspunkt i den gensidige relation mellem organisationens 
effektivitet og den enkeltes trivsel. 
 
Der vil blive gennemført regelmæssige trivselsundersøgelser i hele 
organisationen, med udgangspunkt i bl.a. det fælles værdigrundlag. 
Disse undersøgelser skal ses som et værktøj, blandt flere, som skal 
understøtte en systematisk satsning på kommunikation og dialog i 
organisationen, samt en systematisk opfølgning på værdigrundlaget. 
 
Der er i forbindelse med forhandling af lønninger på direktørniveau 
indført resultatløn og erfaringerne herfra ventes udbredt yderligere i 
organisationen på lederniveauerne. 
 
 
Per Mathiasen 
kommunaldirektør 
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Konklusioner
Kunde- og brugerorientering kan kun opnås gennem 
entydig medarbejderorientering


Der findes igen alternativer til decentral organisering


Der gælder om at skabe mening og 
sammenhængskraft


Fælles værdier er svaret uanset spørgsmålet


Ledelse skal skabe kampkraft, stolthed og selvtillid
Det gælder de personlige lederskab - personlig 
udvikling af ledere og ikke faguddannelse af 
specialister
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Velkommen i Irma


Verdens næstældste supermarked (120 år),
ét af Danmarks stærkeste brands,


én af Danmarks bedste arbejdspladser
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Irma-pigen


før nu


Designprisen 2007 –


Klassikerprisen
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Irmas resultater før skat


All 
time 
high
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Svært at finde problemer…
Ingen rekrutteringsproblemer
Ingen sygefraværsproblemer
Ingen stressproblemer
Ingen problemer med personaleomsætning


Til gengæld masser af ros, priser & 
awards samt


butikstilvækst
godt image
og generel sympati
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Blandt Danmarks bedste arbejdspladser 6 år i træk:
Nr. 18 nr. 7 nr. 16 nr. 7 nr. 5 nr. 5
2001 2002       2003       2004    2005    2006


• Danmarks bedste store arb.plads (>1000 medarb.) 2006
• Blandt EU’s bedste arbejdspladser: 2003, 2005 og 2006
• EU’s bedste arbejdsplads indenfor detail i 2005 og 2006
• EU’s mest troværdige virksomhed 2006


A Great Place to Work / Den gode arbejdsplads:
• Ledelsens troværdighed
• Respekt for individet/personen
• Retfærdig fordeling af goderne
• Stolthed ved arbejdet og dets udførelse
• Fællesskab med kollegerne


Medarbejdermotivation







24-04-2007 8


Ledelse, vision og værdier


Ordentlig ledelse, ordentlige værdier og  
ordentlig opførsel er af afgørende betydning i 
Irma


I Irma forvalter vi en historisk arv, et fantastisk 
brand, en stærk kultur og stærke værdier


Krav: Vi vil opføre os ordentligt overfor kunder, 
medarbejdere, leverandører, interessenter og 
samfund
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Mission:
Sikre kunderne dagligvarer af høj kvalitet i inspirerende butikker 
og med excellent kundeservice


Vision:
Den fornyende købmandsforretning, der præger udviklingen og 
tiden


Ambition:
Større, tættere på kunderne og modpolen til discountideologien


Passion:
Med hjerne og hjerte brænder vi for at gøre en forskel


Meningen med Irma
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1. Det er mennesker, der skaber resultater
2. Engagement og commitment fører til fantastiske resultater
3. Motivationen stiger, når medarbejderne præger mål og rammer
4. Lederen præger mission, vision, ambition og viser passion
5. Værdibaseret ledelse er et stærkt værktøj
6. Kommunikationen skal være åben, on-line, ærlig og omfattende
7. Lederen skal kunne skabe følgeskab hos frie medarbejdere
8. Medarbejdere ønsker at gøre det bedste og udvikle sig i tryghed
9. Basis for tillidsbaseret ledelse baseret på gensidig respekt
10. It´s all about people ledelse – ”heartware”-relationer mellem 


mennesker


Irmas ledelseslogik:
”It’s all about people”
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Motivationsfremmere


… at kunne se meningen med jobbet og
organisationen 


… at have indflydelse på målene
… at opleve råderum og indflydelse på


værktøjer og processer


… at mærke at jobbet og opgaverne er vigtige
… at opleve ærlig feedback, evaluering og


anerkendelse fra sin leder
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Lederen


Viser sin
passion


Formidler
visionen


Skaber 
opbakning
til ambition


Forstår og 
kommunikerer


missionen
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Universalværdier:
Vi vil opføre os ordentligt


hæderlighed
anstændighed
troværdighed
ærlighed
værdighed


Irmas Værdigrundlag (gl.):
•Mål- og resultatorientering
•Engagement
•Nytænkning
•Ansvarlighed
•Omtanke


Irmas Værdigrundlag (nyt):
•Derfor vil vi være de bedste
•Derfor tænker vi stort
•Derfor har vi det sjovt
•Derfor vil vi se hvor langt vi kan nå


Irma-loven:
Det er tilladt at have succes
Vi tror, du kan
Din indsats er vigtig for os
Du er en vigtig del af vores stærke Irma-kultur
Det er hårdt og sjovt at arbejde i Irma
Vi viderebringer succes-historier
Vi fejrer vore store bedrifter
Vi lærer af vore fejltagelser
Vi er uformelle og bruger humor og selvironi til at   


skabe nærhed
Alt, som kan gå godt, vil gå godt


rødder


stammen


kronen
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Ugebrev
1 side e-mail hver onsdag
Fokus på succes’er, det positive og det sjove
Uformel, personlig stil ”from the heart”
Læses af næsten alle 2000 medarbejdere


Morgenmøde på Centret
”Speaker corner” hver fredag kl. 08.30 – 09.00
Samlingspunkt, formidlingscenter, kulturudvikling, 
fællesskabsfunktion


Åben, on-line, ærlig og omfattende 
kommunikation
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Vore ønsker


indsats gode 
resultater


Irmas genvej


indsats bedre 
resultater


begejstring
arbejdsglæde


udvikling
commitment
engagement
motivation


automatisk
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Findes kontrol i Irma ?


Kontrol ja           Kontrol nej         Kontrol ja 


input outputproces


værdier, holdninger mål, ambitionerressourcer, prioriteringer
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Lederudvikling i Irma – udvikling af 
vore menneskelige ressourcer


Intern Stifinderprogram med fokus på:
Toppræstationsmønstre
Proaktiv planlægning
High performance teambuilding
Coaching af mennesker


Resultat: 
Lederne tager ejerskab og sit personlige ansvar for 


resultaterne (fra at passe butikken til at drive 
butikken).
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Toppræstationer og topuger


4 topuger pr. år (Irma-verdensmesterskaberne i salg)
Alle nøglepersoner kender sit ”toppræstationsmønster”
Konkurrence mellem butikkerne på den sunde måde


Case: Fødselsdag den 23. august 2006
Case: Økologisk verdensrekord uge 11 2006


Decentral innovation i verdensklasse – alle vil bidrage med 
initiativer, hvis der hersker tryghed og ret til at begå fejl
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1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007


Klart og konstant koncept
Fast og fokuseret strategi
Konstant organisationsstruktur
Identiske nøglepersoner i nøglestillinger


Jobkompetence
Overblik
Tryghed
Indsigt


RESULTATER


F  o  r a  n  d r  i  n  g  s  g  r  a  f


Ro, harmoni, forudsigelighed og 
balance i en kaotisk dagligdag
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For mange mål….er ingen mål!!
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1999: Akut overlevelse - (”kriminalisering af politisk adfærd”)


2000: Økonomisk balance


2001: Driftsmæssige forbedringer


2002: Målrettet vækst


2003: 110% resultater


2004: Kundestrøm & Toppræstationer


2005: Kvalitet


2006: Blue Ocean


2007: Irma vil mig mere


Irmas mål og forretningsfokus 
(2 ord pr. år!)
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Ledelsesfokus og arbejdsglæde
fra ”sjov” til ”resultater” på den fede måde
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Lederstjerner og ledestjerner


gør arbejdet vigtigt …
gør der meningsfyldt …
tænd dit eget engagement …
tro på medarbejderne …
hold fokus …
skab energi …
find succeser …
fejre sejrene ……….
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Det personlige lederskab:
lederens ledelsesgrundlag


Hvad vil jeg skabe?
Hvad vil jeg bedømme mig selv og min egen indsats 
på, når jeg slutter som leder?
Hvad ønsker jeg andre, vil sige om mig som leder?
Hvilke værdier ønsker jeg at andre har oplevet 
igennem mig ledelse?


Hvilke holdninger til ledelse er vigtige for mig?
Hvilket syn har jeg på medarbejdere?
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Bud på
ledelsesudviklingsprocessen …


Skabe ro i sin organisation
Bekæmpe politisk adfærd indadtil, udadtil og opadtil
Udvikle sit ledelsesrum, skabe sit ledelsesgrundlag 
og gøre det synligt
Komme foran sine budgetter og skabe ro udadtil og 
opadtil
Bekæmpe stress og for kraftige forandringsmængder
Opbygge personlig og organisatorisk selvtillid
Udvikle et sprog om ledelse
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Mon Joan er glad for sit arbejde 
og sine kolleger ??
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”Hør Suset”
Det gælder om at tro på noget


tro på troen, tro på håbet
og på fremtiden


det gælder om at ville noget
bare sig det til dig selv og ind i spejlet


det skal nok blive til noget


Hør suset .....


Alle og enhver har en lille bitte ting
som de er gode til


som de kan bruges til
bare der er nogen at vise det til


Hør suset .....


Det gælder om at finde noget
en lille bitte ting så man ved


at man kan noget
det gælder om at vinde noget
en lille bitte sejr over sig selv


og over janteloven


Det gælder om at gøre noget
bare lidt af det man drømmer om


at sige til sig selv:
Jeg fik da gjort noget!


Det gælder om at turde noget
bare turde ta’ de to skridt frem og sige:


Her er jeg, jeg er på nu!


Hør suset
og ønsk hvad du vil


som i glimtet af et stjerneskud
hør suset


vi kalder på dig nu
ja, vi kalder på dig nu


hør suset
og lad drømmene folde


sine smukkeste vinger ud
hør suset
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Klar og tydelig
værdibaseret ledelse


binder det hele
sammen


Irma har klare holdninger
om mission, vision, ambition


og passion


Ledelseskonceptet i Irma


Irma står på et utroligt stærkt fundament med en stærk kultur og en stærkt brand 


Et åbent informations-
system og åbne


holdninger til information
gør det det muligt


Irma medarbejdere
er i centrum for vores 
”it’s all about people”


ledelse


Irma-kæden drives på
et decentralt grundlag med
fokus på købmandskab


og lokal konkurrencekraft
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LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET
Det er ledelsens opgave at skabe mulighed 
for, at alle medarbejderes evner og kompe-
tencer kan komme til udfoldelse. Det er 
samtidig ledelsens opgave at sikre, at 
medarbejdernes kompetencer til stadighed 
udvikles og at de motiveres. Disse to 
hovedopgaver fremstår meget markant for 
ledere i sundhedssektoren, som omfa  er 
mange (forskellige) fagprofessionelle 
medarbejdere. 


Ledelse i sundhedsvæsenet er komplekst 
og stiller ud over den særlige fagprofessio-
nelle vinkel store krav til at kunne mestre 
forandringsledelse, kvalitetsledelse, per-
sonlig ledelse og ledelse i et politisk felt 
under stramme økonomiske rammer. 


Ledelse skal styrkes i alle dele af sund-
hedsvæsenet. Den mest komplekse ledel-
sesopgave fi ndes på sygehusene.


LEDELSE PÅ AFDELINGSNIVEAU
Ledelse af sygehusene stiller de samme 
krav som ledelse af andre store off entlige 
institutioner, men ledelse på afdelingsni-
veau på sygehusene sammenfa  er alle de 
krav, som dri  en af sundhedssektoren 
stiller. Sygehusledelsen kan kun løse den 
første hovedopgave gennem afdelingsle-
delserne, og til løsningen af den anden 
hovedopgave kan sygehusledelsen kun 
bidrage med de nødvendige økonomiske 
og tidsmæssige rammer. Derfor skal der 
satses markant på at fremme råderummet 
og kompetencerne for afdelingsledelser. 
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Lægeforeningens debatoplæg til 5. debatmøde om kvalitetsreformen:
Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation


Styrket og entydig ledelse


Lægeforeningen


1/3


ET EKSEMPEL PÅ EN AFDELINGSLEDELSES ANSVARSOMRÅDE 


Anæstesiologisk afdeling, Århus Sygehus
Ansvar for behandling, diagnostik og pleje, uddannelse, forskning og 
kvalitetsudvikling
Forskellige enheder: 2 dagkirurgiske afsnit, 5 anæstesiafsnit, 2 intensivafsnit, 
2 opvågningsafsnit, lægeambulance, respirationscenter, sekretariat  
Antal ledere ansat: 50
Antal medarbejdere: 500
Antal forskellige faggrupper: 7
Budget: 250 mio. kroner







ENTYDIG LEDELSE = EFFEKTIV LEDELSE
Ledelsen skal være eff ektiv. Derfor skal der 
indføres entydig ledelse på afdelingsni-
veau, som er den nødvendige forudsæt-
ning for eff ektiv ledelse i al anden sam-
menhæng på afdelingen. Entydig ledelse 
på så store og komplekse dri  safdelinger, 
som fi ndes på sygehusene, forudsæ  er en 
udbredt delegation af ledelsesopgaver, 
ikke mindst når det gælder faglige ledel-
sesopgaver.


Der er en række initiativer i sundhedsvæ-
senet på ledelsesområdet. Sundhedssekto-
ren kan siges at have den gule førertrøje 
på, når det gælder off entlig ledelse, men 
der er mange etaper endnu.


FIRE KONKRETE BUD PÅ, 
HVORDAN VI KAN STYRKE LEDELSEN 
I SUNDHEDSVÆSENET


1) Ledere på vej 
 Helt fra dag ét er ledelse en integreret 


del af lægegerningen, og fra starten skal 
de unge læger have mulighed for at få 
ledelsestræning. Sundhedssystemet skal 
blive meget bedre til tidligt at spo  e 
ledertalenterne blandt de unge læger og 
give træning, f.eks. gennem ansvar for 
projekter og funktioner. Men dri  slede-
ren i sundhedssektoren skal ikke kun 
være en generel god leder, men også 
kunne opnå faglig respekt. Ledertræ-
ningen indgår derfor som en integreret 
del af den faglige udvikling. Der skal 
bygges videre på LAS-kurserne: ledelse, 
administration og samarbejde, som er 
en  nyetableret del af den lægelige 
videreuddannelse.


2) Nye ledere   
 I forbindelse med ansæ  else som leder, 


bør der fastlægges en plan for den 
videre ledelsesuddannelse. Alle nyud-
nævnte ledere skal inden for et år have 
tilbud om en relevant lederuddannelse. 
Sundhedsvæsenets mangel på personale 
gælder også ledere, så der er ikke råd til 
at have ledere, der ikke har den opti-
male uddannelse. På alle niveauer i 
sygehusene skal lederne have en ud-


dannelse, der svarer til de udfordringer, 
de står over for.


3) Ledere, der skal videre
 Talentfulde ledere skal fastholdes og 


have muligheder for at udvikle sig og 
komme videre. Her har sygehusledelsen 
en hovedopgave. MUS-samtaler, der 
sikrer ledelsens opfølgning af medarbej-
dernes udvikling, kan kun meningsfyldt 
gennemføres på afdelingsniveau, men 
sygehusledelsen bør have en direkte 
indsigt i og handlepligt vedrørende den 
overordnede ledelsesudvikling. På 
Århus Sygehus har en ledende overlæge 
taget initiativ til udvikling af et MUS-
system for læger, der kobler personlig 
kompetenceudvikling og læring til 
afdelingens mål.  


4) Kvalitetssikring af ledelse 
 og medarbejderudvikling
 Sygehusene/afdelingerne bør som led i 


kvalitetssikring have en strategi for 
rekru  ering og kompetenceudvikling 
og ledelsesudvikling. MUS-samtalen 
kan være et redskab, men også ledelses-
netværk, mentorordninger skal etable-
res og understø  es. I daværende H:S 
blev som led i akkrediteringen introdu-
ceret en systematisk evaluering af 
speciallægernes faglige niveau som del 
af en udviklingssamtale. Der skal 
opstilles standarder og indikatorer for 
god ledelse, kompetenceudvikling og 
medarbejderinddragelse, der kan 
synliggøre afdelingernes indsats, jfr. 
Den danske Model for Kvalitetsudvik-
ling i sundhedsvæsenet.


MEDARBEJDERINDDRAGELSE 
OG MOTIVATION
Medarbejderinddragelse og motivation 
skal ikke være et mål, men et middel for 
den politiske ledelse, sygehusledelsen og 
afdelingsledelserne. Det er den vigtigste 
faktor for at opfylde patienternes krav og 
opfylde de kvalitetsstandarder, der opstil-
les for den faglige virksomhed. En politisk 
erkendelse heraf er nødvendig for at sikre, 
at det bliver et eksplicit ledelsesinstru-
ment.
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Ledere skal bedømmes på den kvalitet, 
de leverer, og de kan ikke levere god kva-
li tet, medmindre de skaber gode arbejds-
pladser.


FEM KONKRETE BUD PÅ, HVAD DER 
SKAL ØGE MOTIVATIONEN FOR 
LEDERE OG MEDARBEJDERE, FREMME 
MEDARBEJDERINDDRAGELSEN 
OG DERMED REKRUTTERINGEN


1) Incitamenterne må udvikles
 De kriterier, som afdelinger/ledelser 


bedømmes e  er, skal udvikles til at 
være andet end udtryk for produktion. 
Der kan f.eks. ske en udvikling af DRG-
systemet til at omfa  e kvalitet, uddan-
nelse og forskning. Det vil kunne styrke 
muligheden for at vægte det faglige 
miljø og give medarbejdere udvik-
lingsmuligheder fra første turnusan-
sæ  else. 


2) Ledelsesrummet skal gøres større
 Ledere i dag angiver manglende råde-


rum som langt den største barriere. Der 
må ske en større delegering af kompe-
tencer til lederne både til at handle 
fagligt, personalemæssigt og økono-
misk. Det er forudsætningen for, at 
medarbejderne kan gives plads til faglig 
udvikling, innovation og ansvar.


3) Frem kvaliteten i uddannelsen
 Det gode uddannelsesmiljø er motive-


rende for fagprofessionelle. En erken-
delse af, at holdningen hos unge er 
kritisk, krævende og udviklingsoriente-
ret, er en nødvendig forudsætning for at 
komme videre. Uddannelsesmiljøet i 
afdelingerne er mange steder godt, men 
over halvdelen af de specialestuderende 
læger har fx ikke fået den individuelle 
uddannelsesplan eller den logbog, de 
skal have. Det forringer uddannelsen og 
skader afdelingens renomme som 
uddannelsessted med risiko for mang-
lende rekru  ering. Incitamenter bør 
sikre opfyldelsen af kravene til den 
lægelige videreuddannelse. Manglende 
opfyldelse af uddannelsesforpligtelsen 
skal have konsekvens. 


4) Ændrede organiseringsformer 
 Godt arbejdsmiljø skabes også ved, at 


krav og forventninger til medarbejdere 
tydeliggøres – mod at der gives større 
råderum til selvledelse. Team og be-
slægtede organiseringsformer skaber 
rum for a  alte arbejdsdelinger på nye 
måder. Det kan modvirke manglen på 
højt specialiseret arbejdskra  . 


5) Moderne redskaber
 Sundhedsvæsenet skal introducere alle 


de tekniske hjælpesystemer, primært it-
systemer, som kan minimere admini-
strative opgaver til fordel for tid til 
faglige virksomhed. Udvælgelse og 
implementering skal ske gennem tæt 
inddragelse af de berørte medarbejdere. 


HER ER VI I GANG
• Ledelses- og organisationsudvikling – 


en lang række forskningsprojekter på 
universiteter og handelshøjskoler


• Ledere, der lykkes i sygehussektoren – 
pilotprojekt i Væksthus for Ledelse


• Overlægers ledelsesopgaver, de fremti-
dige kompetencekrav – DSI planlægger 
et projekt


• Ledelses- og administrationskurser – 
obligatorisk del af speciallægeuddan-
nelsen


• Tværfaglige regionale uddannelsesfor-
løb – der fi ndes en række på ledelsesni-
veau


• OLAU-kurserne, overlægers ledelsesud-
dannelse – tilbydes i fællesskab af 
Danske Regioner og FAS


• Masteruddannelser – der fi ndes en 
række re  et mod sundhedsvæsenets 
ledelse, administration og organisation


• Master i afdelingsbaseret hospitalsma-
nagement – udbydes af Syddansk 
Universitet


• Ledelsesnetværk – der er etableret fl ere, 
bl.a. på Rigshospitalet


• Tværfaglige netværk og mentorordnin-
ger – startes af Lægeforeningen og 
DJØF   
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København, den 11. april 2007


Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation


Ledelse handler om at inddrage medarbejderne
Medarbejderne er hjørnestenen i velfærdssamfundet. Vil vi udvikle og forbedre den offentlige 
service, skal de ansatte spørges. De er i hverdagen den offentlige sektor.
Medarbejderinddragelsen skal sættes i system, så vi er sikre på, at det sker alle steder på alle 
arbejdspladser. Det skal være en naturlig del af arbejdet at blive spurgt og sige sin mening om,
hvordan arbejdet udføres bedst muligt. Og det skal være lige så naturligt, at ledelsen lytter og 
skaber ændringer på arbejdspladsen. Større indflydelse og engagement giver mere tilfredse 
medarbejdere, større kvalitet i mødet med borgeren og mindre sygefravær.
FOA’s medlemmer så gerne, at deres ledelse lyttede mere til deres ideer og gerne på faste møder, 
hvor nye tanker og ideer kom på bordet (FOAs Medlemspuls marts 2007). Der er ingen tvivl om,
at der er en kæmpe viden og ressource i de offentlige medarbejdere, som ikke bliver udnyttet på 
en hensigtsmæssig måde. Det stiller krav til den administrative topledelse og den politiske ledelse 
at give den frihed.
Den offentlige sektor har i det hele taget brug for at udvikle en ny form for ledelse – en 
velfærdsledelse, der viser forståelse for de særlige krav til styring, der er i den offentlige sektor. 
Velfærdsledelse skal tage hensyn til, at det er ledelse af mennesker, der arbejder med mennesker 
og må derfor aldrig blot være en kopi af managementteorier. Det drejer sig om håndholdt velfærd 
frem for samlebåndsvelfærd.
Der skal også være en større forståelse af, at styringen af offentlig velfærd handler om politiske 
prioriteringer og borgeres krav eller ønske om velfærdsydelser. Denne omstændighed skaber 
nogle helt specielle forhold og stiller specielle krav til de offentlige medarbejdere og især de 
offentlige ledere. Samtidig skal der skabes mulighed for et ledelsesmæssigt råderum, hvor den 
enkelte leder sammen med medarbejderne kan skabe velfærd, træffe hurtige og korrekte 
beslutninger for at øge effektiviteten i det, de laver. Det handler om at skabe størst mulig kvalitet 
i mødet mellem den ansatte og den borger, der har brug for den offentlige sektor. Styringen af 
den offentlige sektor, og det som den offentlige sektor måles på, skal tage højde for dette.


Højere løn vil fastholde medarbejderne
Det er indlysende at spørge medarbejderne i den offentlige sektor, hvad der motiverer dem i 
hverdagen. For FOAs medlemmer handler det i hverdagen om at gøre en forskel for andre 
mennesker og vide, at man hjælper dem. Og det er jo selve essensen af den offentlige sektor. 
Den offentlige sektor er der for os alle sammen og for fællesskabet. Det er vigtigt for FOA’s 
medlemmer, at de har nogle spændende opgaver, at de har mulighed for at levere kvalitet i 
ydelsen og at sammenholdet med kollegaerne er godt (FOAs Medlemspuls marts 2007).
Men når vi spørger vores medlemmer, hvad de mener, kunne fastholde medarbejderne på 
arbejdspladsen, så siger et helt markant flertal på 85 procent ”højere løn”. Mindre arbejdspres, 
efteruddannelse/kompetenceudvikling og mere tid til borgerne er også væsentlige faktorer, som 
ville kunne fastholde medarbejderne.







Uddannelse skaber motivation
Uddannelse giver mere kompetente medarbejdere. Der er derfor brug for at sikre, at social og 
sundhedsuddannelsesområdet bliver fuldt uddannelsesdækket og der må tages fat på at dække 
det store uddannelsesefterslæb på det pædagogiske område, hvor 9 ud af 10 dagplejere, 
omsorgsmedhjælpere og pædagogmedhjælpere stadig ikke har den pædagogiske 
grunduddannelse. Der er derfor brug for en kraftig udvidelse af kapaciteten på PGU, både for at 
sikre rekruttering af nye veluddannede medarbejdere og for at sikre uddannelse af de nuværende 
ansatte. F.eks. er efteruddannelsesaktiviteten på omsorgsmedhjælperområdet så godt som ikke 
eksisterende. Det vil være en vigtig motivationsfaktor, hvis der sikres en løbende 
kompetenceudvikling bl.a. gennem systematisk efter- og videreuddannelse.


En stor del af FOA-medlemmerne (43 procent) mener, at der er opgaver, som de gerne vil udføre, 
men ikke må udføre på grund af faggrænser og traditioner. Det gør sig især gældende for FOA-
medlemmer i hjemmeplejen og på sygehusene. En stor del af FOAs medlemmer mener, at man 
bør organisere arbejdet anderledes end man gør i dag, eksempelvis ved i højere grad at bruge 
selvstyrende grupper (FOAs Medlemspuls marts 2007 og januar 2007). Medarbejderes 
begrænsninger i at udføre arbejdet skaber stres og utilfredse medarbejdere.
Der er nogle gange brug for, at kunstige faggrænser og gammeldags traditioner udviskes, og at 
der startes på en frisk. Det gjorde man i Brovst Kommunes ældrepleje i 2004. De ansatte fik mere 
ansvar og blev struktureret i selvstyrende grupper. Samtidig fik de ansatte en kompetence-
udviklingsplan og blev uddannet til at udføre flere opgaver. Social- og sundhedsassistenterne kom 
f.eks. til at udføre flere opgaver - smertebehandling og lignende end de ansatte i andre 
kommuner i området.  Det medførte bl.a., at tilfredsheden i Brovst kom i top i forhold til andre 
kommuner både blandt medarbejdere og brugere. Det viste en rapport fra FOA fra 2006. Brovst 
Kommune oplevede samtidig - som en af de eneste kommuner i området - at det var let at 
rekruttere medarbejdere til ældreplejen.


FOA foreslår:


§ At der sættes ekstraordinært ind på uddannelsesområdet, hvor der slet ikke er nok 
uddannelsespladser i forhold til dem, som ønsker uddannelse og i forhold til det behov, vi 
får for personale i den offentlige sektor. Samtidig er det vigtigt at tilpasse uddannelse og 
de rette kompetencer på alle niveauer, til de opgaver der skal udføres. 


§ Ret til voksenelevløn og garanti for ansættelse efter endt uddannelse. Dette kan være 
medvirkende til at tiltrække og fastholde personale til de velfærdsområder, som kommer til 
at mangle arbejdskraft. Det skal gøres attraktivt for medarbejdere i en moden alder at 
tage uddannelse inden for f.eks. dagpasningsområdet, ældreområdet og handicapområdet.


§ At uddannelseskapaciteten og dimensioneringen øges på erhvervsuddannelsesområdet
indenfor bl.a. ældre og børne/unge området og at der arbejdes målrettet for at mindske 
frafaldet på uddannelserne.


§ Det offentlige lønniveau skal forbedres og der skal indføres ordninger, som gør det mere 
attraktivt at arbejde i den offentlige sektor.


§ At alle offentlige arbejdspladser mindst en gang om året skal spørge medarbejderne om, 
hvordan arbejdet organiseres bedst muligt. Det kan ske ved årlige rundspørger og faste 
møder. Høj medarbejdertilfredshed og lydhørhed i ledelsen kan belønnes.







§ At der arbejdes målrettet med at udvikle den offentlige ledelse til en velfærdsledelse der 
tager udgangspunkt i de specielle udfordringer den offentlige sektor har, frem for at 
arbejde efter private management teorier.


Med venlig hilsen


Dennis Kristensen
Forbundsformand








 
RE GI O N ALE GÅ H JE M MØ D E R: 
Kvalitetsreformen 


 
hvad vil den betyde for mig som kommunal 


leder? 


Kommunernes ledere vil blive direkte berørt af kvalitetsreformen  
I august 2006 lancerede statsministeren arbejdet med en kvalitetsreform for hele den offentlige 
sektor. I august 2007 kom Regeringens udspil efter en lang debatfase og en sommer, som tilmed 
blev præget af dramatiske trepartsforhandlinger om det offentlige arbejdsmarked.   


Kvalitetsreformen har kort sagt spøgt i den offentlige debat igennem længere tid. Mål, initiati-
ver og forslag skal i den kommende tid tage konkret form ved forhandlingsbordene. Én ting er 
imidlertid sikkert allerede nu 


 


kvalitetsreformen vil på forskellig vis få en direkte konsekvens 
for kommunale ledere, der står i spidsen for den offentlige kvalitet.   


Gå hjem møderne skal skabe grundlag for den enkelte leders nødvendige 
ledelsesmæssige overvejelser  
KL afholder i  januar måned 2008 regionale gå hjem møder for at orientere kommunernes ledere 
om kvalitetsreformen. Mødernes formål er at formidle indholdet i regeringens kvalitetsreform 
og de initiativer KL har taget i den forbindelse. Nogle af de centrale spørgsmål er: 


 


hvad er logikkerne i kvalitetsreformens afsnit om ledelse? 


 


hvad skal KL og kommunernes svar være på regeringens kvalitetsreform? 


 


hvad er det næste der sker?  


Målgruppe  
Ledere og medarbejdere der: 


 


vil være ajour og på forkant med de aktuelle drøftelser om kvalitetsreformens afsnit om le-
delse. 


 


vil udfordres på hvad kvalitetsreformens fokusering på ledelse giver anledning til af egne 
handlinger.  


 


Dvs: Institutionsledere, fag- og stabschefer, afdelingsledere, direktører og udviklingsmedar-
bejder  
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Program:  
Kl. 14.00 Velkomst og indledning 


Kort om kvalitetsreformens afsnit om en ledelsesreform  


 
Logikkerne i kvalitetsreformens fokusering på ledelse 


 
Hvordan hænger kvalitetsreformens ledelsesafsnit sammen med de aktuelle       
udfordringer? 


Oplæg og debat   


Meningsmåling: Hvordan vil vi gerne have det hvis vi selv kan bestemme? 


 


Hvad skal KL slås for?  


 


Hvilke budskaber skal KL sende videre til staten?  


 


Hvordan er udfordringer og behov i kommunerne ift. en ledelsesreform 
Meningsmålinger og debat   


Kl. 15.20  Pause  


Kl. 15.40  Kommunernes og KL s egen ledelsesreform 
KL starter landsdækkende projekter op i samarbejde med kommunerne 


 


Hvad handler de om? 


 


Hvad kan det bruges til? 


 


Hvad skal der komme ud af det? 
Oplæg og debat   


Kl. 17.00  Tak for i dag  


Tid og sted:  


 


tirsdag, den 22. januar 2008 - COK Sjælland, Jernbanegade 12, 4700 Næstved  


 


torsdag,  den 24. januar 2008 - Aab Konference, Hadsundvej 182, 9000 Aalborg 


 


tirsdag, den 29. januar 2008 - Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart 


 


onsdag,  den 30. januar 2008 - COK Hovedstaden, Sundholmsvej 22,  2300  København S 


 


onsdag,  den 30. janu ar 2008 - Østergaards Hotel, Silkeborgvej 94, 7400  Herning   


KL s konsulentvirksomhed (KLK) står for afviklingen af møderne med deltagelse af 2 af følgende 
konsulenter: Mikkel Haarder, Lise Balslev, Morten Knudsen, Henrik Casper. 


Pris: 
Prisen er  525 kr., der dækker deltagelse i gå hjem mødet samt eftermiddagskaffe/ -the. 


Tilmelding 
Tilmelding på www.cok.dk. senest 20. december 2007. Tilmelding er bindende efter fristens ud-
løb. 


N ærmere oplysninger 
Udviklingskonsulent Hanne Lykke, T: 8959 5383, hl@cok.dk


 


Koordinator Joan Larsen, T: 65511261, jla@cok.dk    


For oplysninger om det faglige indhold kontakt venligst konsulent Lise Balslev, KL, T: 3370 3317, 
LBA@kl.dk.  



http://www.cok.dk






DANSK INDUSTRI Den 31. marts 2007


Ledelse - en ressource for danske virksomheder


God ledelse er afgørende for en virksomheds eller instituti-
ons evne til at levere resultater og udvikle sig. 


Ledelsens overordnede funktion er at:


• fastlægge virksomhedens mål og retning ved at definere 
det strategiske grundlag for virksomhedens drift og ud-
vikling.


• sikre konkurrencekraften ved at allokere og fastlægge 
anvendelsen af virksomhedens ressourcer så virksomhe-
den løbende skaber et økonomisk overskud og samtidig
sikrer dens langsigtede indtjeningsevne og interesser. 


• opbygge en fleksibel og driftssikker organisation ved at 
drive og organisere virksomheden så kompleksiteten i 
markeder, teknologier og omgivelser kan håndteres og 
bliver relativt styrbar.


God ledelse handler om, at lederen forstår at udøve sin ledel-
sesret og ledelsespligt. 


Jo bedre rammerne er for udøvelse af ledelse, desto bedre er 
virksomhedens ledelsesstyrke, dvs. dens evne til at eksekve-
re sine strategier, skabe konkurrencekraft og udvikle sin or-
ganisation.


Det er et grundlæggende princip for ledelse i mange private 
virksomheder, at der er en klar adskillelse mellem bestyrel-
sens og direktionens ansvar, opgaver og roller. Et princip, 
der efter DI's opfattelse også bør anvendes i offentlige insti-
tutioner. Ikke mindst hvor man af den ene eller anden grund 
vælger at lade det offentlige stå for produktionen af vel-
færdsydelser.


Bestyrelsen eller kommunalbestyrelsen har ansvar for virk-
somhedens overordnede drift og udvikling og skal varetage 


Adskil overordnet 
ledelse og driftsle-
delse
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virksomhedens samlede interesser og værdier. Bestyrelsens 
opgave er at fastlægge virksomhedens idé og forretnings-
grundlag (strategi), virksomhedens økonomi og den overord-
nede organisation. Bestyrelsen har således en funktion som 
politisk ledelse med sine egne strategiske opgaver.


Direktionen eller den daglige ledelse har ansvar for at nå 
virksomhedens mål og gennemføre dens strategi. Bestyrel-
sen har en central rolle som sparringspartner og den, der 
sanktionerer direktionens indspil til virksomhedens mål og 
strategier. Desuden skal bestyrelsen foretage en opfølgning 
på budgetter og planer og virksomhedens overordnede for-
hold. 


Bestyrelsens ledelsesfunktion udøves således ud fra et 
"armslængdeprincip", hvor bestyrelsen overlader direktionen 
ansvaret for den daglige ledelse. Det er den dagligt ansvarli-
ge ledelse, der i forhold til kunder, samarbejdspartnere, 
medarbejdere og konkurrenter har operativ og løbende viden 
om markeds- og konkurrenceforhold, som bestyrelsen ikke 
vil kunne opnå indsigt i.


Armslængdeprincippet giver også den daglige ledelse rum til 
udvikling, initiativ og kvalitetsforbedringer. Virksomheder 
og institutioner er nødt til løbende at forny sig, hvis de skal 
have en eksistensberettigelse. Et vilkår som er blevet stadig 
mere skærpet.


Virksomheder er forskellige i deres innovationsprocesser, li-
gesom innovationskravet er forskelligt fra branche til bran-
che og mellem offentlige og private virksomheder. Innovation 
omfatter ikke kun helt nye produkter og services men kan 
ske alle steder i virksomhedens værdikæde. I den forstand er 
innovation en aktivitet, der berører alle medarbejdere. Men 
uanset, hvilken sektor eller branche virksomheden befinder 
sig i, vil innovation altid bero på personer, der kan se en me-
ning i at gå på banen med deres idéer og personlige ressour-
cer. Den mening er det ledelsens opgave at skabe. Ledelsen 
skal efterspørge og sørge for iscenesættelse af de processer, 
der skaber innovation, og samtidig måle og belønne innova-
tiv adfærd. På den måde får innovation en bevidst priorite-
ring i organisationen. 


Her er Lean et værktøj, der gennem iværksættelse af løben-
de forbedringer giver en daglig innovation i den interne or-
ganisation. De bedste virksomheder modtager og vurderer i 
dag over 100 forbedringsforslag pr. medarbejder om året. 


God ledelse kommer ikke af sig selv. Der skal rekrutteres de 
rette lederemner, og de skal have de rigtige værktøjer til de-
res rådighed. 


Ledelse som driv-
kraft for innovation


Incitamenter
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Offentlige såvel som private virksomheder står overfor store 
udfordringer med at tiltrække og fastholde kvalificerede le-
dere. Virksomheder i begge sektorer anvender i dag en lang 
række incitamenter hertil. 


I private virksomheder er der særlig opmærksomhed på at 
udvikle og pleje talenter gennem etablering af egentlige  
præ-leder programmer.


Som et andet særligt element har en del virksomheder opnå-
et positive resultater ved at anvende løn som ledelsesin-
strument til at fremme virksomhedens forretningsmæssige 
mål.


En individuel løn, fastsat efter den enkelte medarbejders 
kvalifikationer og kompetencer, giver mulighed for at til-
trække og fastholde nøglemedarbejdere med særlige kompe-
tencer. Samtidig kan individuel løn gennem en god dialog 
mellem leder og medarbejder fremme den enkelte medarbej-
ders performance.


Resultatløn er et tillæg til lønnen, der varierer op og ned 
med målte resultater. Resultatløn betyder ikke nødvendigvis 
mere i løn, men det er en mere aktiv måde at bruge løn på. 


Der er forskellige former for resultatløn. Virksomheden kan 
måle og betale ud fra virksomhedens samlede resultater, et 
teams resultater eller den enkelte medarbejders resultater. 


Mange har i dag resultatmål på flere niveauer. Det betyder, 
at den enkeltes resultatløn afhænger af f.eks. både virksom-
hedens økonomi og egne resultater. Ideen er, at den enkelte 
kan stræbe efter noget, vedkommende selv kan påvirke, men 
som samtidig fremmer virksomhedens mål.


Virksomheder med resultatløn vurderer, at systemerne vir-
ker efter hensigten: Resultaterne bliver bedre og produktivi-
teten højere. 








Spørgeguide til interviews: 
 


1. Præsentation, uddannelse og ansvarsområder 


a. Baggrund for at varetage stillingen og hovedansvarsområder? 


2. Væsentligste udfordringer i ledelsespraksis 


a. Hvilke udfordringer vil du fremhæve, som de mest presserende? 


3. Ledelsesstil 


a. Hvordan karakteriserer du din egen ledelsesstil og relationen til dine 


medarbejdere? 


4. Nye ledelsestiltag 


a. Hvilke nye tiltag er der igangsat indenfor det seneste år? 


5. Netværk 


a. Indgår du i faglige netværk i og udenfor hospitalet? 


6. Hvordan vil du karakterisere samarbejdet med din(e) lederkollega(er)? 








Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation


Ester Larsen, formand for Det Centrale Handicapråd


De aktuelle begivenhederne omkring døgntilbuddet Strandvænget viser med al ønskelig tydelighed, 
at der er behov for både bedre kvalitet og for et langt stærkere fokus på  medarbejdere og ledelse og 
især på ledelsens evne til at motivere medarbejderne. 


Styrk den faglig ledelse
Handicapområdet har der gennem en årrække været præget af centraliseringstendenser. Der er 
således etableret fælles ledelse for flere enheder med den virkning, at  den enkelte leder har fået 
ledelsesansvaret for stadig større enheder. Følgen er, at ledelsen generaliseres, og at lederne bliver 
generalister og i langt mindre omfang sagkyndige inden for det felt, de skal lede. Det betyder – i 
kombination med et generelt øget administrativt pres på de enkelte enheder - at de administrative 
opgaver og forpligtelser fylder uforholdsmæssigt meget  i den enkelte leders arbejdsdag. 
Konsekvensen er en alvorlig svækkelse af den faglige ledelse med den følge, at der meget let opstår 
en betydelig forståelses- og indsigtskløft mellem ledelsens virkelighed og medarbejdernes 
virkelighed. 


Der er derfor behov for en ledelsesmæssig refokusering med en systematisk opprioritering af den 
faglige ledelse. De mennesker, hvis ve og vel lederen har fået langt i sine hænder, og de 
medarbejdere, som i praksis skal udføre omsorgsarbejdet, skal tilbage i centrum for ledelsen. Det, 
der af nogen benævnes professionalisering og af andre ”djøfisering” af ledelsen, betyder i praksis, at 
ledelsesblikket kommer til at vende den forkerte vej. Resultat- og kontraktstyring, dokumentations-
og legitimeringsvirksomhed over for forvaltningen og det politiske system bevirker, at ledelsen 
retter opmærksomheden mod forvaltningen og den politiske ledelse, frem for ind ad mod brugerne 
og personalet. Risikoen er, at det, der er grundstenen i al ledelse, nemlig at motivere, engagere og 
skabe udvikling og commitment hos medarbejderne i forhold til det omsorgsarbejde, der er 
kerneydelsen og den egentlige berettigelse, går tabt . 


Man skal nyde for at kunne yde
De medarbejder, der - som medarbejderne på Strandvænget – varetager omsorgsopgaver på 
handicapområdet, udfører nogle af de mest krævende og opslidende jobs, man kan forestille sig. 
Omsorgsarbejde er ikke blot en profession, men rummer i realiteten også et påbud om at give en del 
af sig selv. Arbejdet i et miljø, hvor det dagligt kræves, at man investerer og bruger sig selv fuldt 
ud, hvor succesoplevelserne måske er få, og udviklingsperspektivet hos de mennesker, omsorgen  
rettes imod, ofte er både spinkelt og meget langsigtet, rummer stor risiko for både udbrænding og 
menneskelig og faglig tilsanding. Det er ledelsens opgave at forstå denne virkelighed og at 
forebygge den åbenlyse risiko for forråelse, der er indbygget i en sådan arbejdssituation.


Vi kan ikke forebygge omsorgssvigt, tingsliggørelse og  kynisme i omsorgsarbejdet alene ved at 
udbygge kontrol og tilsyn. Vi skal selvfølgelig sikre, at der er et kvalificeret og uvildigt tilsyn, men 
det er langt fra tilstrækkeligt. Forudsætningen for, at medarbejdere kan yde og give, er, at der finder 
en form for opladning sted . Ingen mennesker kan blive ved med blot at give og give. Derfor bør der 
ledelsesmæssigt fokuseres langt mere på faktorer, der opbygger og skaber overskud hos 
medarbejderne. Det betyder bl.a.


- at der skal fokuseres på regelmæssig og løbende efteruddannelse. Der udarbejdes 
en efteruddannelseshandlingsplan for alle medarbejdergrupper – også ledelsen. 







Efteruddannelsen bør være en kombination af inhouse træning og ekstern 
uddannelse.


- at der rutinemæssigt skal tilbydes ekstern supervision, så ”dårlige” situationer kan 
diskuteres og tilsvarende nye forebygges


- at der indføres obligatorisk jobrotation, så medarbejderen løbende får mulighed for 
at få nye input – og at der omvendt løbende kommer ”nye øjne” ind, som kan se 
arbejdspladsen og medarbejdernes rutiner i et nyt lys


- der skal gennemføres jævnlige og dybdegående tilfredshedsundersøgelser blandt 
brugerne. Tilfredshedsundersøgelser er ikke en trussel mod hverken ledelse eller 
personale, men et vigtigt udviklingsværktøj i enhver virksomhed, der ønsker at 
sætte brugeren i centrum


- at der generelt sættes mere fokus på arbejdsglæde og på det psykiske arbejdsmiljø 


Vidensdeling og vidensspredning
Vi har set eksempler på, hvor dårligt det kan gøres. Men vi ved også, at der på mange  botilbud, 
beskyttede værksteder, ungdoms- og fritidstilbud, specialbørnehaver etc. præsteres et fremragende 
arbejde. Det er et fælles ansvar at sikre, at viden om den gode praksis spredes. Det er ganske enkelt 
ikke acceptabelt, at man ét sted løser opgaven og driver virksomheden til perfektion, uden det 
tilsyneladende kommer nabotilbuddet for øre. Derfor påhviler der de myndigheder, der driver 
tilbuddene på handicapområdet, et tungt ansvar i forhold til fremme og udbrede en reel 
vidensdelingskultur. Det skal sikres, at der udbydes kurser og uddannelsesaktiviteter på et 
garanteret højt kvalitetsniveau. Det vil være naturligt, hvis Center for Offentlig 
Kompetenceudvikling (COK) og Center for Videregående Uddannelser ( CVU ) blev 
omdrejningspunkter for en bred vifte af uddannelsesaktiviteter, som rekvirenterne kan have tillid til, 
har det nødvendige høje kvalitet.


Rekruttering
Den væsentligste ledelsesmæssige udfordring i den offentlige sektor - og ikke mindst i 
omsorgsdelen af den offentlige sektor - er formentlig overhovedet at kunne tiltrække kvalificeret 
arbejdskraft til de meget krævende omsorgsjob.
I lyset af en stadig mere tilspidset konkurrence om arbejdskraften, er det en helt nødvendig både 
politisk og administrativ ledelsesopgave, at få skabt et radikalt anderledes og positivt billede af 
arbejdsmiljøet i handicap- og omsorgssektoren. Også ud fra den betragtning, er det vi har oplevet på 
Strandvænget, en katastrofe. Hvad skal få unge mennesker, som kan vælge og vrage mellem mange 
tilbud, til at vælge et arbejde, som ikke alene er ekstremt krævende, men som også indebærer risiko 
for offentlig udhængning?


Det er således også ud fra en rekrutteringsbetragtning helt nødvendigt, at få skabt et ganske andet 
og positivt billede af omsorgssektoren som arbejdsplads. Det drejer sig naturligvis  i en vis 
udstrækning om løn, men nok i langt højere grad om et ordentligt og udviklende arbejdsmiljø. 


Derfor er det kvalitetsløft, som er helt nødvendigt af hensyn til kvaliteten i selve omsorgsarbejdet, 
også påkrævet i forhold til at kunne rekruttere kvalificeret arbejdskraft. De elementer, som vil 
styrke fagligheden og kvaliteten i omsorgsarbejdet, er de samme elementer, som kan bidraget til at 
gøre job i omsorgssektoren mere attraktive. Hvis vi ikke sætter massivt ind for at forbedre 
omsorgssektorens image som arbejdsområde,  risikerer vi, at vi som samfund efterlader svært 
handicappede – den befolkningsgrupper, der er mest afhængig  af offentlig service og omsorg - til 
de dårligst uddannede og mindst motiverede medarbejdere. Det ansvar bør ingen kunne påtage sig.








Ledelse, medinddragelse og motivation


Fokus på attraktive arbejdspladser
Den offentlige sektor står de kommende år over for et stort rekrutteringsbehov af 
kvalificeret arbejdskraft. Kun en del heraf kan løses gennem tilgang af 
nyuddannede. Samtidig kan det konstateres, at dårligt arbejdsmiljø er skyld i højt 
sygefravær og tidlig tilbagetrækning. 


En forbedret indsats for at fastholde de ansatte gennem mere attraktive 
arbejdspladser bør derfor være en bærende del i en kvalitetsreform. Det er 
attraktive arbejdspladser med motiverede og velkvalificerede medarbejdere, der 
kan udvikle kvaliteten i den offentlige sektor. Attraktive arbejdspladser er også en 
forudsætning for at sikre tilgangen af unge til de uddannelser, der er rettet mod 
den offentlige sektor. 


Attraktive arbejdspladser afhænger af en lang række forhold som løn, ledelse, 
arbejdsvilkår, medarbejderinddragelse, indflydelse på eget arbejde og 
muligheder for kompetenceudvikling.


En lang række af elementerne i forhold til skabelsen af attraktive arbejdspladser 
indgår i de kollektive aftaler og overenskomster. Derfor er det vigtigt at fremhæve 
den centrale placering aftale-og overenskomstparterne har i arbejdet med at 
skabe attraktive arbejdspladser. 


FTF foreslår fem særlige indsatsområder for at fremme mere attraktive 
arbejdspladser i den offentlige sektor:


En bred og omfattende indsats på lederområdet
God ledelse er for FTF-erne blandt de 4 vigtigste forhold, når de skal beskrive 
den ideelle arbejdsplads. Utilfredshed med ledelsen har størst betydning for 40 
pct. af de FTF-ere, der alvorligt overvejer at søge væk fra faget. Det viser en ny 
undersøgelse. Derfor er god ledelse helt centralt for attraktive arbejdspladser


Forslag fra FTF’s tænketank
FTF har fra FTF’s Tænketank for ledelses- og lederudvikling fået en række 
særlige anbefalinger om tiltag på ledelsesområdet. Anbefalingerne drejer sig om 
at sikre lederne en anerkendt lederuddannelse samt sikre at deres chefer følger 
op på lederuddannelsen. 


Endvidere foreslås regeringen at etablere Det danske Ledelsespraktikerakademi, 
med fokus på den praktiske ledelsesudøvelse i den offentlige sektor, samt at 
etablere et ’rejsehold’ og en ’hotline’ i offentlig innovation. 


Det anbefales også, at der investeres i uddannelse inden for hhv. innovation og 
fastholdelse og rekruttering. FTF støtter forslagene og henviser til Tænketankens 
notat, hvor forslagene er konkretiseret. (Vedlagt som bilag).


Nationalt indeks og nationalt råd vedrørende lederuddannelse og lederudvikling
Der er behov for at etablere et overblik samt øge muligheden for strategisk 
planlægning af uddannelses-indsatsen inden for det offentlige lederområde.
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FTF foreslår, 
• at der – som et treårigt forsøg – oprettes et nationalt indeks, der belyser de 


offentlige lederes grundlæggende lederuddannelse og efter- og 
videreuddannelse i ledelse. Der skal årligt gennemføres statistisk valide 
undersøgelser i stat, regioner og kommuner 


• at der parallelt med målingerne nedsættes et nationalt råd vedrørende 
lederudvikling. Rådet skal overvåge udviklingen, inspirere til udvikling samt
sprede ny viden på området.


Styrket medarbejderinddragelse 
Indflydelse på planlægning og udførelsen af arbejdsopgaverne er for 43 pct. af 
FTF-ere blandt de 4 vigtigste faktorer, når de skal beskrive den ideelle 
arbejdsplads. Derfor skal den attraktive arbejdsplads favne bredt og være 
givende for alle medarbejdere hele livet. 


FTF foreslår 
• at der opstilles en kodeks for skabelse af attraktive offentlige arbejdspladser, 


og at parterne følger op med konkrete handleplaner for at virkeliggøre 
intentionerne i kodeks.


MED-systemet har et fundament der kan rumme en markant bedre 
medarbejderinddragelse, men det bruges i for ringe et omfang. Der skal generelt 
mere mod og initiativ til for at skabe nye samarbejdsrelationer mellem ledere og 
medarbejdere når de nye kommuner indleder deres arbejde med nye MED-
aftaler. 


Samarbejdet i fremtiden skal ikke kun bygge på gensidig information, men på en 
mere forpligtende dialog om udviklingsveje, kvalitetsudviklingsmetoder, strategier 
m.v. 


FTF opfordrer til, 
• at ledelsesretten i relation til MED-systemet forvaltes så den ikke sætter 


grænser for samarbejde og udvikling, men skaber en ny samarbejdskultur, 
som kan være et grænse-overskridende element når kvalitetsudvikling nu er 
på dagsordenen, og stiller særlige krav.


Et godt og udviklende arbejdsmiljø
For stort arbejdspres og utilfredshed med de muligheder, der er for at gøre 
arbejdet tilfredsstillende, er blandt de vigtigste årsager for 45 pct. af de FTF-ere, 
der overvejer at forlade faget. Det handler om ressourcer, men også om 
arbejdsmiljø. Derfor er et godt arbejdsmiljø afgørende for den attraktive 
arbejdsplads.


APV-arbejdet
Forudsætning for et godt arbejdsmiljø er, at arbejdspladserne arbejder 
systematisk med at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Derfor er alle 
arbejdspladser forpligtet til at lave en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV).
Erfaringen viser, at kvaliteten er svingende. Næsten halvdelen af 
arbejdspladserne har ikke lavet skriftlige handlingsplaner. Kun meget få APV-ere 
indeholder oplysninger om det psykiske arbejdsmiljø, selv om flere undersøgelser 
dokumenterer, at der er store problemer med bl.a. stress i den offentlige sektor.







FTF foreslår 
• at der gøres en særlig indsats for, at alle offentlige arbejdspladser laver


skriftlige handlingsplaner for at prioritere og løse arbejdsmiljøproblemerne, og 
at det psykiske arbejdsmiljø indgår i samtlige APV’ er.


Opkvalificering af lederuddannelse 
Ledere spiller en vigtig rolle, når det handler om at skabe et godt psykisk 
arbejdsmiljø og forebygge stress, fordi det er dem, der i hverdagen leder og 
fordeler arbejdet. En ny lederundersøgelse, som FTF har foretaget i 2007, viser, 
at kun hver tredje leder føler sig rustet til at tackle medarbejdernes stress, og kun 
hver femte leder siger, at de på arbejdspladsen har en handleplan for at 
nedbringe stress. Der er derfor behov for en massiv opprioritering af ledernes 
uddannelse inden for psykisk arbejdsmiljø


FTF foreslår, 
• at regeringen – i samarbejde med kommuner og regioner – gennemfører en 


økonomisk investering, der vil sikre alle ledere i den offentlige sektor 
kompetencer i forhold til at håndtere stress og sikre et godt psykisk 
arbejdsmiljø.


Den øverste ledelse skal tage ansvar
Den enkelte leder kan kun sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, hvis de 
organisatoriske rammer er til stede. Ofte er dårligt psykisk arbejdsmiljø forårsaget 
af organisatoriske forhold som fx, at kravene i arbejdet er højere end de 
ressourcer, der er til rådighed. Derfor kan den enkelte leder ikke alene sikre et 
godt psykisk arbejdsmiljø. Det skal være prioriteret af den øverste ledelse.  


Der eksisterer allerede en overordnet ramme for indsatsen mod arbejdsbetinget 
stress. De kommunale og regionale parter har indgået rammeaftale om, at der 
skal laves retningslinier for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, 
forebygge og håndtere problemer med arbejdsbetinget stress. Nu handler det 
om, at få arbejdet sat i gang lokalt. 


FTF foreslår, 
• at de offentlige arbejdsgivere pålægges at tage initiativ til at lave lokale aftaler 


om arbejdsbetinget stress. Dette skal ske gennem en tæt 
medarbejderinddragelse


Udvidet fleksibilitet
En undersøgelse af FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø fra 2006 viser, at mindre 
end hver anden FTF’er har indflydelse på tilrettelæggelsen af sin egen arbejdstid. 
Det er et problem i forhold til at skabe en god balance mellem familie og 
arbejdsliv, og det er med til at producere unødig stress. 


FTF foreslår,
• at de offentlige arbejdsgivere, jf. overenskomstaftalens rammeaftale om 


arbejdstid, pålægges at tage initiativ til at indgå lokale aftaler om 
arbejdstidens tilrettelæggelse. For at sikre medarbejdernes fleksibilitet og 
frihed i arbejdet skal der ske en tæt inddragelse af medarbejderne.


Fastholdelse af ældre medarbejdere
Det er et særligt krav til den offentlige sektor at fastholde de ældre på 
arbejdsmarkedet. Over 20 pct. af de offentlige ansatte står over for at skulle gå 
på pension de kommende 10 år. Kun 13 pct. af FTF-erne over 50 år angiver, at 
der ikke er noget der kan få dem til at udskyde deres tilbagetrækning, mens 28 







pct. tilkendegiver at opbakning fra kolleger og ledelse kan få dem til at udskyde 
tilbagetrækningen. Det viser nye tal fra FTF.


En seniorpolitik med fokus på fastholdelse og motivation
Det er en del af velfærdsaftalen, at alle offentlige arbejdspladser skal have en 
nedskrevet personalepolitik, der bl.a. klart signalerer ledelsens intention med 
seniorpolitik. En ny FTF-undersøgelse dokumenterer, at over 50 pct. af de 
offentlige arbejdspladser ikke har nogen formuleret politik for fastholdelse af 
seniorer.


FTF foreslår
• at alle offentlige arbejdspladser skal have en nedskrevet seniorpolitik, der er 


aktiv i hverdagen. Seniorpolitikken skal have fokus på motivation og 
fastholdelse frem for afvikling. Den skal være bredspektret, således den kan 
tilpasses den enkeltes behov og muligheder som en integreret del af 
arbejdspladsens personalepolitik. 


Rådgivning, arbejdstidsændringer, opkvalificering og jobudvikling samt 
nedtrapning bør være obligatoriske elementer i seniorpolitikken. 
Seniorpolitikken skal udformes i et tæt samarbejde mellem ledelse og 
medarbejdere som en integreret del af den samlede personalepolitik.


Bedre muligheder for kompetenceudvikling og opkvalificering
Mulighed for faglig udvikling er for 30 pct. af FTF-erne blandt de vigtigste 
årsager, når de beskriver den ideelle arbejdsplads. Samtidig er en målrettet efter-
og videreuddannelsesindsats (VEU) nødvendig for at sikre kvalitet i de offentlige 
ydelser. 


FTF’s VEU-undersøgelse fra 2005 viste, at over halvdelen af de ansatte angav, 
at der ikke sker uddannelsesplanlægning på deres arbejdsplads. Samtidig 
tilkendegav store grupper, at reduceret uddannelsesbudget, travlhed og 
manglende vikardækning er væsentlige barrierer for deltagelse i VEU. 


Muligheden for at modtage voksenuddannelsesstøtte til korte fagspecifikke 
kurser er bortfaldet fra 1. januar 2003. 


Deltagerbetalingen til videregående VEU under lov om åben uddannelse er fra 
2000 til 2004 steget fra 42 pct. til 54 pct. Aktiviteten er i samme periode faldet 
med 5 pct.


Det er derfor nødvendigt at sikre medarbejdernes adgang til og finansiering af 
VEU, samt sikre at der også på arbejdspladsen lægges seriøs vægt på træning 
og kompetenceudvikling på jobbet. I den forbindelse har også lederne behov for 
redskaber og øgede ressourcer.


FTF foreslår, 
• at der i stat, regioner og kommuner sikres en bedre uddannelsesplanlægning, 


så VEU-indsatsen blive relevant og realistisk at gennemføre.
• at der tilføres åben uddannelse yderligere midler og lægges centralt fastsat 


loft over deltagerbetalingen.
• at behovet for korte opkvalificeringsforløb tilgodeses ved at fagspecifikke 


kurser bliver SVU-berettigede.








Ledelse, 
medarbejderinddragelse


og
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Resultatløn og andre anerkendelsesformer







En indledende
besværgelse   (1)


• Resultatløn gør det ikke alene
• Det kønsopdelte arbejdsmarked 


er fortsat en realitet
• Mænd arbejder på fuld tid på 


det private arbejdsmarked
• Kvinder arbejder på deltid i den 


offentlige sektor
– Tid til endnu et ligelønsprojekt


• Udjævning af lønforskellen mellem de 
typiske kvindefag indenfor omsorg, pleje og 
pasning og de typiske mandefag
• (Allerød-løsningen koster 400 millioner 


kr. på landsplan)
• Ret til fuldtidsbeskæftigelse


• Den ”norske model” er ikke uinteressant







En indledende
besværgelse   (2)


• Resultatløn handler ikke 
om ”månedens 
medarbejder” i Netto
• Det skal handle om løn 


for indsatsen
• Og det skal fortsat være 


forhandlet og aftalt løn


• Brugen af                     
resultatløn skal kunne ses efter 
i sømmene
• Fair lønforskel forudsætter:


• Åbenhed
• Gennemskuelighed
• Målbarhed







En indledende
besværgelse   (3)


• Velfærdsledelse og 
resultatløn skal 
hænge sammen
• Velfærd 


produceres ikke 
ved et samlebånd


• Resultatløn skal 
fremme den 
håndholdte velfærd


• Resultatløn som akkord-
ordninger vil være ødelæggende
• Kvalitet og effektivitet skal 


anskues i præcist den 
rækkefølge







Sådan ser FOAs
medlemmer på det


• Sprit ny 
medlemsundersøgelse
• Fastholdelse: 84 % 


mener, at højere løn vil 
kunne fastholde folk på 
arbejdspladsen


• Indflydelse: Over 
halvdelen mener, at de vil 
kunne få mest mulig 
indflydelse på arbejdet 
ved at der holdes faste 
møder med ledelsen, 
hvor forslag fra 
medarbejderne drøftes. 
Næsten lige så mange 
mener, at ledelsen skal 
lytte mere til 
medarbejderforslag


• Motivation: Motivation i 
hverdagen handler om at 
føle, at man har nogle 
spændende opgaver, at 
vide at man hjælper 
borgerne, og at 
sammenholdet med 
kollegaerne er godt


• Resultatløn: Et flertal vil 
gerne have resultatløn som 
en kollektiv bonus. Et 
flertal er imod resultatløn 
som en individuel
belønning


• Deling af ny viden: Et 
flertal mener ikke, at der er 
afsat tid til at dele ny viden
og nye metoder







Resultatløn er på banen …


• Aftalegrundlaget har været der siden 1997
• (Tidligere rammeaftale om kommunalt ansattes 


andel i evt. effektiviserings- og 
rationaliseringsoverskud)


• 4 typer lokale resultatlønsaftaler:
– Kvantitativ effektivisering
– Kvalitativ effektivisering 
– Målbaserede aftaler 
– Ikke-planlagte effektiviseringer


• Resultatløn (R-løn) anvendes stort set ikke
• Ca. 7 % af lønnen er aftalt lokalt
• Resultatløn udgør ca. 0,06% af lønnen 


• I gennemsnit modtager hver SOSU-ansat 6 
kr. om året i resultatløn 


– Chefen lidt mere: 295 kr.







… men banen er ganske lille


• Hvorfor kun 0,0 6%
• Kvalitet er svært 


at måle
• Offentlige 


virksomheder er 
budgetstyret og 
ikke som private 
virksomheder 
overskudsgivende


• Mulighed for R-
løn udenfor 
budgetramme er 
derfor 
begrænset


• R-løn finansieres af 
lokale lønmidler


• Det skaber en 
uhensigtsmæssig 
omfordeling fra K-
løn, F-løn til R-løn


• Ikke attraktiv – også 
fordi:


• R-løn ofte ydes som 
engangstillæg, der 
er usikkerhed om 
udbetaling, og 
midlerne er som 
udgangspunkt ikke 
pensionsgivende







• Brug for nytænkning
• R-løn skal tilpasses den 


offentlige sektor – for 
meget tankegods fra den 
private sektor


• Ikke en omfordeling fra 
K-løn og F-løn til R-løn


• Behov for klare og 
tydelige mål, som kan 
omsættes til R-løn


Resultatløn i ny form







• Andre anerkendelsesformer er også:
• Muligheder for personalegoder til de 


offentlige ansatte
• Det offentlige arbejdsmarked ikke et 


andenrangs arbejdsmarked
• Finansministerens udmeldinger er 


uholdbare og konkurrenceforvridende
– Offentlige ansatte taber på både gyngerne 


og karrusellerne
• Bedre mulighed for kompetenceudvikling, herunder


selvvalgt uddannelse
• Kommunernes efteruddannelsesbudgetter er slukne
• Efteruddannelse et vigtigt element til at rekruttere og fastholde
• Mere uddannelse giver mere i lønningsposen og bedre kvalitet i 


serviceydelsen
• God ledelse


• Undersøgelse fra NFA bekræfter, at god ledelse og 
udviklingsmuligheder skaber trivsel og fastholder de ansatte


Andre
anerkendelsesformer
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Herlev Hospital 1 
Medicinsk Hæmatologisk Afdeling 2 
Ledende oversygeplejerske Susanne Dansholm 3 
Interview den 11. Juni 2008 – 1 time 30 minutter  4 
 5 
Kan du starte med at fortælle lidt om dine ansvarsområder og din 6 
uddannelsesbaggrund? 7 
Ja, mine ansvarsområder det er jo, at jeg sammen med Bjarne er ansvarlig for 8 
Hæmatologisk afdeling her på Herlev Hospital. For ledelsen af den. Det er jo både 9 
personaleledelse, det er fagligledelse, driftsledelse, strategisk ledelse. Det er jo os, der 10 
i sidste ende er ansvarlige for det hele. Vi har et delt lederskab men i tilfælde af, at vi 11 
ikke kan blive enige, så er det ham, der har det sidste ord. Det har vi så ikke oplevet, 12 
vi har så kun været sammen i et år. Men vi taler os til enighed om mange ting. Så jeg 13 
forestiller mig heller ikke, at vi kommer til at være totalt uenige om noget. 14 
Grundmæssigt tror jeg, at vi vil det samme. Min baggrund for at sidde i denne stilling 15 
er, at jeg er faguddannet sygeplejerske. Jeg har været afdelingssygeplejerske i 12 år. 16 
Så har jeg været oversygeplejerske det seneste år. Jeg har også været på forskellige 17 
afdelinger. Jeg startede min karriere på denne afdeling, da den lå ude i Gentofte. Så 18 
har jeg været i det kirurgiske speciale og har også været afdelingssygeplejerske på en 19 
kirurgisk mave-tarm afdeling. Så har jeg været afdelingssygeplejerske på denne 20 
afdeling, og nu er jeg så oversygeplejerske. Så det er min baggrund. Min teoretiske 21 
baggrund, udover at jeg så er sygeplejerske, så har jeg taget – for år tilbage – 22 
merkonom uddannelsen, så har jeg taget ledelseslinjen på Danmarks Sygeplejeskole, 23 
og så har jeg tager Sundhedsvæsnets Tværfaglige Diplomlederuddannelse.  24 
 25 
Er det noget, du har fået for nylig? 26 
Det har sådan set været spredt udover min karriere. Jeg startede rimelig hurtigt på 27 
merkonom uddannelsen, efter jeg blev færdig som sygeplejerske. Og da jeg havde 28 
været afdelingssygeplejerske i et år, kom jeg på Danmarks Sygeplejehøjskole og den 29 
tværfaglige lederuddannelse, den har jeg afsluttet i 2002 eller 2003. Jeg har også lige 30 
været 3 år i Luxembourg.  31 
 32 
Kan du fortælle noget om de udfordringer, du møder som leder? 33 
Tænker du internt eller eksternt? 34 
 35 
Begge dele. 36 
Som jeg ser det, så har vi jo nogle udfordringer på... jeg plejer altid at tegne min 37 
position, som at jeg har nogle udfordringer i en cirkel. Jeg har nogle udfordringer på 38 
indersiden af min cirkel og nogle på ydersiden. På indersiden er selvfølgelig de 39 
interne ledelsesudfordringer og på ydersiden, det er alle de udefrakommende på 40 
forskellige niveauer. Det kan både være i forhold til vores egen afdeling, vores 41 
direktion, det politiske niveau, eller koncerndirektionen. Så der er jo rigtig mange 42 
forskellige niveauer. En udfordring helt oppe fra det politiske niveau, det kan man 43 
sige, som vi står med lige nu. Det er kræftgarantien og pakkeforløbet, som vi skal til 44 
at strukturere. Det starter jo på det politiske niveau, hvor der bliver sat maksimal tid 45 
på og ventetid garanti for, hvor lang tid folk skal vente på at komme ind og blive 46 
udredt herinde i vores butik indenfor en given tidsramme. En anden udfordring, som 47 
vi er nået længere med, det var den udfordring, som vel startede på det politiske 48 
niveau med hospitalsplanen, hvor det tilsagde, at hæmatologiske afdelinger skulle 49 
fusionere. Hvis det kun var gået efter teorien, så skulle det først ske i 2009. Men der 50 
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skete jo altså det, at aktørerne tog sagen i egen hånd. Selvom de måske ikke var klar 51 
over, at det var det, de gjorde.  52 
 53 
Ja, det fortalte Bjarne mig.  54 
Så det behøver jeg ikke fortælle dig så meget om. Men det var jo et eksempel på en 55 
opgave, hvor det starter på det politiske niveau og på koncerndirektion niveau, og der 56 
bliver lagt nogle teoretiske tidsplaner. Og når vi så når aktørniveauet, så gør de nogle 57 
handlinger, så lige pludselig holder de tidsplaner slet ikke. Og der har vi da 58 
udfordringer i forhold til at få direktioner her i huset med til at hjælpe os med nogle 59 
problemstillinger, som vi jo ikke selv havde kompetencer til. Vi skulle bruge noget 60 
mere plads, og der kom rigtig mange flere patienter, og de tværgående afdelinger 61 
skulle lave nogle ydelser for os, sådan totalt ind fra venstre. Så det er et eksempel på, 62 
hvordan der starter noget på det politiske niveau, og så involverer det faktisk, at vi 63 
kommer på direktionsniveau og på de ligestillede afdelingsledelsesniveau og rundt i 64 
alle mulige andre afdelinger her i huset. Plus alle de andre interne opgaver, det så 65 
afføder på. Hvordan får vi ledet igennem den her proces, uden at alt vores personale 66 
løber skrigende væk. Så det var et eksempel på både fra ydersiden og på indersiden og 67 
på alle lag. Vi var klar over det kom, vi troede det skulle komme i 2009 og Regionen 68 
var overhovedet ikke klar med, nu er der jo lavet køreplaner for fusioner og 69 
fusionshåndbog og milepælsindrapportering og hvad ved jeg. Og alt det det havde vi 70 
jo stormet igennem feltet, inden der var nogen, der lærte at sige milepælsplan. Så på 71 
den måde kan det være enormt anstrengende og frustrerende, fordi hele det 72 
administrative set-up er der slet ikke. Hvis det går dårligt, så kan man selvfølgelig 73 
sige, det var rigtig forfærdeligt, og det er også fordi, vi ikke var klar. Og vi var jo ikke 74 
klar. Men det gik godt. Så derfor gør jeg da det i dag, at jeg tit taler med enten nogle 75 
ledere eller medarbejdere her i afdelingen, eller Bjarne og jeg drøfter om, at hvor var 76 
det godt, at vi kom igennem feltet, inden at alle de bureaukratiske og administrative 77 
forordninger blev anlagt. Fordi vi har fået lov til at være lidt anarkister, og er kommet 78 
igennem med nogle ting. Og som sådan er det jo sjovt at være leder, når man ikke 79 
bare skal gøre, hvad der står på et stykke papir, men selv kunne være med til at finde 80 
på noget.  81 
 82 
Det var nemlig mit indtryk i mit interview med Bjarne, at I på trods af det pres, 83 
der lægges ned over jer fra fx Sundhedsstyrelsen med EPM og dødsattest 84 
systemet, at jeres måde at håndtere det på kendetegner et stort frirum. Når du så 85 
fortæller, at det var som en sejr, at komme igennem forløbet på egen hånd. 86 
Kendetegner det afdelingen, at I prøver at være foran, sådan at I netop får det 87 
større fri rum? 88 
Ja. Og det er jo enormt svært med det kulturelle begreb. Men det tror jeg er en del af 89 
vores afdelings kultur. At vi altid har været friske på – ikke at kaste os ud i hvad som 90 
helst – fordi vi er heller ikke sådan nogle, der bare rækker fingeren op, når der bliver 91 
spurgt om en deltager til et eller andet – men når vi gør det, så gør vi det på baggrund 92 
af de erfaringer, som organisationen har om, at man gerne vil være pionerer på et eller 93 
andet område. Men vi gør det jo også, fordi vi jo har lært, og det er jo også sådan 94 
noget kulturelt, der bliver båret videre gennem generationer, at man også fx ved at 95 
kunne indgå i pilotprojekter. Man skal lægge en masse arbejde, og man støder også på 96 
nogle bureaukratiske forordninger, som gør, at man må tage sig til hovedet. Men man 97 
får også et fri rum, og man slipper også igennem med nogle ting, som man ellers ikke 98 
slipper igennem med, hvis man køber varen, når den er færdigudviklet. Men det er for 99 
mig en spændende ledelsesmæssig balancegang at vide hvornår... for det kan jo ikke 100 







 


3 


nytte noget, at når Bjarne og jeg, vi kan jo ikke lave alt arbejdet i denne her afdeling. 101 
Og set i et ledelsesmæssigt perspektiv synes jeg, det er rigtig interessant, set fra min 102 
stilling eller som afdelingsledelse, at have så meget ’touch’ med din organisation, at 103 
man ved det der kommer kørende forbi, hvornår skal jeg række hånden ud og gribe fat 104 
og sige, det vil jeg gerne, eller sige det vil vi gerne. For nogle gange kan jeg godt høre 105 
om noget, at det lyder bare rigtig spændende, og jeg synes, det kunne være lige noget 106 
for os. Ikke nødvendigvis noget for mig personligt, men godt for vores afdeling. Men 107 
det er bare ikke der, medarbejderne er lige nu. Og så skal man lade det køre forbi. 108 
Men man kan jo ikke kun have sikre skud i bøssen. Så hver gang man kaster sig ind 109 
og siger, det vil vi gerne, ved man det bliver masser af arbejde. Og hvis det er et 110 
pilotprojekt, så ved man ikke, om det bliver en succes. Det kan også være det går 111 
fuldstændig i skuddermudder. Og så skal man jo ligesom have en robust organisation, 112 
som kan overleve det. For der er ingen tvivl om, at det trækker rigtig mange søm ud at 113 
være pioner. Så for mig at se, er noget af ansvaret ved at være afdelingsledelse, det er 114 
at have den rette timing. Fordi jeg føler, vi har rigtig meget tillid og opbakning fra 115 
vores medarbejdere. Men jeg synes også, at jeg bruger rigtig meget tid på at være i 116 
kontakt med så mange forskellige medarbejdere som muligt. Og det er det dér totalt 117 
uproduktive og usynlige, men som, jeg tror, er guld værd. Jeg tror virkelig, at en af de 118 
største fejl en afdelingsledelse kan gøre, det er ikke at holde sig i tæt kontakt med 119 
medarbejderne, så man fornemmer, hvor er vores organisation. Så er risikoen der jo 120 
for, at afdelingsledelsen kører til venstre, og de har slet ikke opdaget at resten af 121 
organisationen, de er altså kørt til højre. Man kan jo ikke vide, hvornår man skyder 122 
rigtigt. Og det kan jo være med til at gøre det, altså hvis man virkelig tænker meget 123 
over det, så kan man jo have dårlige nætter over det. Hvis man til gengæld føler, og 124 
sådan har jeg det som afdelingsledelse, at der er en opbakning som ledelse også blandt 125 
medarbejdere, så er der en tolerance på at – nå, nu har hun en ny idé, det synes vi 126 
lyder lidt vildt. Men nu gør vi det. Fordi vi har tillid til, at hun alligevel gør det meget 127 
godt. Et lille eksempel, og nu kender Bjarne og jeg jo hinanden rigtig godt, så jeg vil 128 
prøve at give nogle andre eksempler, end dem jeg tror, han har givet. Et lille eksempel 129 
set i lyset af det der har været med EPM, som har været en rigtig stor ting for vores 130 
afdeling. Og den har krævet rigtig meget arbejde. Og nogle processer har det også 131 
forsinket rigtig meget i daglig drift og produktion. Det betragtes i nogle områder som 132 
en sinkende faktor i en ellers meget hårdt presset produktion. Så, vi fik en 133 
henvendelse. Og det er svært at få lægesekretærer. Så fik vi en henvendelse fra en 134 
lægesekretær, og jeg ved ikke, hvordan den er havnet på mit skrivebord, men det 135 
gjorde den, lige da jeg kom til som oversygeplejerske. En lægesekretær, som bor nede 136 
i Næstved, som egentlig havde sendt en uopfordret ansøgning til HS. Og jeg ved ikke 137 
hvordan den havner hos mig, men det gør den. Og hun vil gerne sidde derhjemme og 138 
skrive, men det indebærer jo så, at man skal have det, der hedder elektronisk 139 
diktering, hvor lægerne i stedet for at diktere til en diktafon, dikterer til en server via 140 
en computer, som sekretæren så kan hente ned hvor som helst fra, så henter du det 141 
ned og skriver det og printer det ud her i vores sekretariat. Og det er jo genialt. Og jeg 142 
tror, jeg åbner nogle helt nye jobmuligheder for sekretærgruppen. Og det indebærer så 143 
at nogle af vores læger nede i ambulatoriet, der hvor vi så har valgt at starte det, de 144 
skal gå med til at diktere det elektronisk i stedet for til deres diktafon, som de jo 145 
nærmest er født med i hånden. Og de sammenligner det med EPM og var sådan, tror 146 
jeg, passive modstandere. Men der var ingen der fik mandet sig op til at sige, det vil 147 
vi i hvert fald ikke. Så satte vi det i værk, og jeg var godt klar over, at der var 148 
temmelig meget modstand mod det der. Og vi taler om 15 af vores seniorlæger. Dem 149 
der har været her aller længst. Og så tænkte jeg, hvordan får vi vendt den. Og nu 150 
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håber jeg, at det er et IT system, der virker. Og det er kun et lillelillebitte IT system 151 
sammenlignet med EPM. Men de havde den frisk i erindringen. ’nej, det gør vi ikke’. 152 
Så satte jeg mig ind i, hvordan det virkede, og jeg fortalte bl.a. om, hvorfor det var 153 
svært at få lægesekretærer, og dem kan vi jo ikke leve uden og hør nu her og 154 
blablabla. Og jeg kunne se på dem, at de var ’jaja, kunne hun ikke bare holde sin 155 
mund og lade os være i fred.’. Så gik jeg ned og lærte mig, hvordan er det så lægen 156 
skal diktere, og satte mig ind i det nede i IT afdelingen. Og så er jeg gået derned med 157 
hver enkelt af overlægerne og sagt ’hør her, nu går jeg med dig, og jeg bliver her hele 158 
dagen, hvis du vil have det.’ Det er enormt nemt. Det er de samme tangenter som en 159 
båndoptager, så det er ret nemt, ikke. Og der kunne jeg mærke, at der var den følelse 160 
af, at de syntes ikke, at det var nogen god idé, fordi det indebar, at de skulle lære 161 
noget nyt IT. Og nu var de jo lige præcis dem, der var allermest imod det. Men 162 
samtidig så følte jeg også, at de var sådan lidt ’nå okay, vi har tillid til, at hun har 163 
tænkt sig om, og hun plejer ikke at komme med noget, der er fuldstændig ude i 164 
skoven, så gør vi det da.’ Og efter at de næsten alle sammen er på nu, så er der bare så 165 
mange, der er kommet til mig og sagt, at det jo er et genialt system, du har opfundet. 166 
Der er nogen af dem, der tror, at det er mig, der har fundet på det! Men det er lidt den 167 
der tillidsfølelse, som nogle gange gør, at man tør noget mere, end man egentlig tør, 168 
hvis jeg oplevede, at de havde enormt meget mistillid til, at hver gang jeg kom med et 169 
eller andet. Så derfor synes jeg, det er gensidig tillid. Så derfor er det hele tiden en 170 
stor udfordring at holde sig på touch’et med, hvor er det egentlig vores medarbejdere 171 
er. Så vi ikke siger, at nu skal vi ro over atlanten i robåd, hvis de har set, at der er da 172 
hul i den, eller det kan vi ikke. Så skal man lade være at foreslå det. Men det er sådan 173 
noget intuition, sådan noget med at fornemme og vide, hvem er det lige, man har. 174 
Kende de ældste medarbejdere, så man ved, hvor har man medspillere, og hvor har 175 
man modspillere. Og hvem skal man bruge til hvad i hvilke situationer.  176 
 177 
Og det er jo meget svært at måle på. 178 
Ja, det kan man ikke måle på. Men jeg tror, at når du taler om begrebet god ledelse, så 179 
er det noget af det, der er inkluderet i god ledelse. Og derfor kan det også være svært, 180 
hvis vi holder os på kvalitetsreform niveau, at definere – hvad er det så, vi gerne vil 181 
have. For det er svært at verbalisere. Men det viser jo også lidt problemet om det du 182 
sagde indledningsvist, siver det nedad eller siver det opad. Det kan være svært at 183 
finde ud af. Men det kan også være svært at sige, begrebet god ledelse, hvad er det, vi 184 
taler om. For vi taler selvfølgelig om noget teoretisk viden, om noget faglig viden og 185 
om noget menneskelig viden. Og så taler vi om det, vi ikke kan verbalisere. Så derfor 186 
kan jeg godt forstå, hvis du får svært ved at definere ledelsesbegrebet. Men vel også 187 
hvad er det for nogle medarbejdere organisationen har, og hvilke muligheder har de. 188 
Hvis vi går tilbage til situationsbestemt ledelse, sådan som jeg ser det, der finder vi jo 189 
ud af, jamen hvem er det egentlig, jeg har med at gøre. Hvad er mit projekt. Og nogle 190 
gange vil det jo så blive instruerende for den ledelsesstil, du skal bruge.  191 
 192 
Er der andre udfordringer som du kan komme med eksempler på? 193 
Ja, der er jo hele rekrutteringsproblematikken. Rekruttering og fastholdelse. Nu kan vi 194 
jo sidde her lige midt i konflikten. Og jeg kan da godt sidde og tænke, hvordan skal 195 
jeg kunne rekruttere lægesekretærer eller sygeplejersker eller assistenter, når det hele 196 
det ender med, at de kan få flere penge ved at gå andre steder hen. Så synes jeg da, det 197 
er en enormt stor udfordring at sige, så kan jeg jo ikke konkurrere på lønnen. Hvad er 198 
det så, jeg kan konkurrere på. I første omgang, der er de grupper af medarbejdere jo 199 
observerende på, jamen hvad får jeg i løn. Så derfor synes jeg da, det er en 200 
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kæmpemæssig udfordring at sige, at vi er jo i fagbureaukratiet her. De grupper jeg 201 
skal rekruttere, og dem jeg er primært ansvarlig for, hvis vi deler mit og Bjarnes 202 
ansvar op, det er nogle, som jeg tænker, at man selvfølgelig må tale til deres faglighed 203 
og til deres profession og deres udviklingsmuligheder. De udviklingsmuligheder man 204 
kan give dem. Men jeg er også velvidende om, at det er nogle medarbejdergrupper, 205 
for hvem lønnen betyder en del. Så det, synes jeg da, er en rigtig stor udfordring. Og 206 
jeg kan da godt nogle gange tænke, hvordan skal det gå. Hvordan skal det gå, når jeg 207 
hører, at sygeplejersker kan gå til det private og få mange flere kroner i løn posen. Og 208 
det er jo kun det, vi hører om. Vi hører jo aldrig om de så får mulighed for 209 
kompetenceudvikling. Hvilke rammer har de for faglig udvikling. Eller er det hele 210 
drift. Det hører man aldrig. Det stopper altid ved løn snakken.  211 
 212 
Hvordan takler du så det problem? 213 
Det skal jeg fortælle dig om noget tid! Nej, det er jo ikke en ny problemstilling. Men 214 
jeg takler den jo sådan, som jeg prøver at holde gang i den sygeplejefaglige udvikling 215 
og finder ud af, hvilke tangenter vi kan spille på der hvor folk så... jeg tror, det gælder 216 
om at finde ud af, hvad er oplevelsen herinde, når nu vi går laget under kroner og øre. 217 
Det er jo ikke den vedholdende motivationsfaktor. Men det er jo den, folk i første 218 
omgang ser. Hvad kan vi så gøre af faglige udviklingstiltag, så folk synes det faktisk 219 
er rigtig spændende at gå på arbejde på den her afdeling. Men det er et sissefoss 220 
arbejde, og der bruger jeg jo så mellemlederne og afdelingssygeplejerskerne rigtig 221 
meget og vores udviklingssygeplejerske som sparringspartnere og som idémagere og 222 
som dem, der udfører det, men også som dem der ser udviklingsmulighederne. Det er 223 
jo dem, der er allertættest på medarbejderne. Der tænker jeg nogle gange, jamen deres 224 
funktion, nu kender jeg det jo, fordi jeg har arbejdet som afdelingssygeplejerske, der 225 
tænker jeg, jamen deres funktion, det er jo dem, der har fingrene nede i søllet og ved 226 
lige præcist, om der er varmt eller koldt. Og min funktion, den er mere at være oppe i 227 
helikopteren og være oppe og se, hvilken vej går vi så. Det kan jo ikke nytte noget, at 228 
de drejer til højre på den ene etage og til venstre på den anden. Den, der har det 229 
samlede overblik og lægger en lidt mere længere sigtet strategi, det er mig. I teorien i 230 
hvert fald. Men der synes jeg meget, det er en udveksling af idéer og initiativer, og 231 
der synes jeg. vi har en gruppe, hvor der opstår så meget synergi. Hvor vi ikke er så 232 
meget hierarkisk funderet, andet end hvis Anette får en god idé, jamen så tager jeg 233 
den da til mig, hvis jeg også synes, den er god. Og hvis jeg får en god idé, i forhold til 234 
hvad Anette skal gøre på sit afsnit, så tager hun den også til sig. Det er jo et eksempel 235 
på synergi.  236 
 237 
Har I en uformel tilgang til idéudveksling og vidensdeling? Det er mit indtryk, 238 
og Bjarne talte også meget om den løbende undervisning. 239 
Ja, men det er det. Jeg tror, vi har en meget uformel struktur. Der er ingen, der er i 240 
tvivl om, hvem der så har ansvaret, og hvem der har den sidste beslutning. Men i 241 
daglig drift er vi meget lidt hierarkiske, og vi arbejder faktisk efter at være så flade 242 
som muligt. Uden at det dermed udviskes, hvem der i sidste ende har ansvaret. Vi har 243 
en bevidst strategi om at være let tilgængelige. Jeg gør det som min meget konkrete 244 
strategi, at jeg, når jeg ikke sidder og taler med nogen, så holder min dør åben. Det er 245 
der faktisk rigtig mange både læger og sygeplejersker og rengøringsdamer og alle 246 
mulige andre, der benytter sig af. Og det tror jeg, det er en af mine måder at udøve, 247 
det, jeg synes, er god ledelse. Det er at være synlig og tilgængelig. Det er noget, som 248 
jeg tænker, det virker. Fordi nogle gange kommer der lige en kvindelig overlæge og 249 
siger ’ej, prøv lige at se, kan jeg godt have den her top på’, eller hvad det kan være. 250 
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Og nogle gange kommer der en gravid sygeplejerske og siger ’jeg kom lige forbi, så 251 
jeg ville bare lige sige hej til dig’. Og det synes jeg også er et udtryk for tillid og for 252 
ledelse. Set på den måde tænker jeg, jeg er altid på arbejde for eksempel. I går var der 253 
et initiativ på sygehuset her, som har været tilbagevendende en gang om året. Man 254 
kalder det ’Store Leder dag’, hvor man har alle afdelingsledelser og mellemledere 255 
inviteret til en teoretisk eftermiddag. Vi var så i zoologisk have og spise middag. Der 256 
er man så lidt uformelt med sin mellemleder. Men jeg føler jo stadigvæk, at jeg er på 257 
arbejde. Selvom vi er uformelle og kender hinanden rigtig godt, så er der jo ikke 258 
nogen på den her afdeling, der er mine veninder fra min privatsfære. Det tror jeg nok, 259 
at jeg føler mere end så mange af mellemlederne. Fordi så skal jeg jo lige høre på, at 260 
så sagde den det og det, og sekretærerne de vil ikke sådan osv. Jeg kan godt blive lidt 261 
træt oppe i mit hoved og tænke, nå men skulle vi ikke bare nyde turen i zoologisk 262 
have. Men jeg betragter det lidt som, at så tager jeg en aftenvagt. Og jeg tror, det giver 263 
sig rigtig meget igen. Man kan godt nogle gange skulle hive sig op med hårene og 264 
sige, nå men skulle vi ikke lade være med at tale fagligt nu, men der er altid nogen, 265 
der lige skal et eller andet. Det gør jo, at nogen siger, det vil jeg ikke være med til. 266 
Nogen vægter det ikke, men jeg vægter det faktisk rigtig meget. Men jeg synes nogle 267 
gange, det er rigtig anstrengende. Men det er jo ikke dårligt. Fordi jeg en halv time 268 
sidder og tænker, åh det er surt på den her aftenvagt, sådan er det jo også med 269 
sygeplejerskerne på aftenvagt. Nogle gange kommer der en møg opgave, men 270 
generelt er det da også hyggeligt at være på arbejde om aften. Men det er en del af det 271 
også, synlighed og også at stå til rådighed og være der med lidt af sin privatperson. 272 
Det, tror jeg også, giver god ledelse. Altså engagere sig personligt i tingene. 273 
 274 
Jeg er også interesseret i balancen mellem læge/sygeplejefagligheden kombineret 275 
med ledelsesfagligheden. Hvordan har du det med, at du udelukkende har 276 
ledelsesopgaver og altså ikke beskæftiger dig så meget med professionen mere? 277 
Det er jo historisk bestemt, at oversygeplejersken og den ledende overlæge har rigtig 278 
forskellige grundvilkår. Jeg ved ikke, om det altid har været sådan, men i al den tid 279 
jeg har været sygeplejerske, har det været sådan, at oversygeplejersken kun havde 280 
administrative opgaver, og overlægen havde, dengang jeg var sygeplejeelev, rigtig 281 
meget klinik og så kun meget lidt administration. Der har samfundsudviklingen jo så 282 
stillet nogle helt andre krav til mængden af administrationsopgaver. Men når du 283 
spørger mig om, hvordan jeg har det med det, så var det jo et valg, jeg godt var klar 284 
over, jeg skulle træffe, da jeg søgte at blive oversygeplejerske. Egentlig synes jeg, det 285 
er så spændende det her med ledelse og ledelse på det her niveau, jeg har nu, at jeg 286 
bliver fuldt udfordret af det. Samtidig kan jeg godt en gang imellem, fordi jeg selv 287 
kommer fra et af sengeafsnittene, specielt i begyndelsen når jeg bevægede mig rundt 288 
derovre, så var der mange patienter, der sagde ’hvorfor går du bare i dit eget tøj, 289 
hvorfor ser vi dig ikke mere’. Og der havde jeg det sådan lidt, jeg var enormt splittet. 290 
Fordi det kunne jeg faktisk også enormt godt lide. Men jeg kendte jo præmissen. Og 291 
det var jo et valg jeg selv traf. Det var jo ikke på grund af nogle andre 292 
omstændigheder. Så på den måde synes jeg, at oversygeplejersker har det nemmere 293 
end administrerende overlæger. Jeg er ikke i tvivl om, at vi har det også nemmere 294 
med den forventning, der er i den lægefaglige kultur, den er altså ikke uddød på, at de 295 
kan altså godt huske deres chef lavede ’noget rigtigt arbejde’. Og derfor har de sådan 296 
stadig lidt, det ved jeg, de kan godt gå sådan lidt og drøfte om at flytte papirer fra en 297 
bunke til en anden. Hvad med det rigtige arbejde. Hvorfor gør han eller hun ikke det. 298 
Der tror jeg, der er et helt andet forventningspres på læger end på ledende 299 
sygeplejersker. For sygeplejerskerne er det jo historisk betinget. For de 300 







 


7 


oversygeplejersker der har været, jeg tror, hvis du går tilbage, så har de ikke haft 301 
kombinationen af klinisk arbejde og administrativt arbejde. Men de har så haft det 302 
administrative arbejde, før den administrative byrde blev så stor, for en større 303 
mængde afdelinger. Men de har ikke haft splittet deres tid op mellem administrativt 304 
og klinisk arbejde. Og der ser jeg, at der er en rigtig stor forskel i de vilkår, Bjarne og 305 
jeg udøver ledelse på. Og jeg ved også, at han selv mærker det som, at det er ikke bare 306 
lige ud af landevejen. Og der et lidt interessant. 307 
 308 
Hvilke konsekvenser ser du, det har på afdelingen? 309 
For mig, for min faglighed, der har det jo den konsekvens, at hvis jeg for et år siden 310 
var rigtig oppe på beatet med ny behandling og sygeplejefaglige tiltag, og hvad rør 311 
sig, der er jeg jo rykket et skridt væk, og på nogle områder er jeg rykket to skridt væk. 312 
Det er selvfølgelig en pris jeg betaler, men det har jeg jo ikke været blind for, da jeg 313 
gik ind i det felt. Så det var jeg godt klar over. Samtidig tror jeg, man bliver rigtig 314 
præget af sin grunduddannelse. Så mange af de værdier og holdninger osv., jeg har 315 
som leder, er jo også bundet i den sygeplejefaglige fagkultur, men lige præcis om 316 
hvilken type antibiotika man skal give nu, og så skal man tage forholdsregler nu på, 317 
hvor hurtigt de skal gives, eller hvor varsomt de skal gives eller noget omkring 318 
ernæring osv. Det er jeg jo godt klar over, det rykker jeg væk fra, men hvis jeg 319 
kommer i en situation, hvor jeg vælger at komme ud i klinikken igen, så forestiller jeg 320 
mig, at jeg kunne tilegne mig de ting. Men det er et bevidst valg. Jeg har kendt 321 
præmisserne meget bedre, tror jeg, i min fagkultur, end nogen læger gør. Så der ser 322 
jeg en stor forskel. Og der er en generel accept blandt sygeplejerskerne, at det er min 323 
funktion nu. Jeg skal ikke ud og tage en klokke.   324 
 325 
Jeg har ikke stor indsigt i sundhedsvæsenet, men udviklingskonsulenten på 326 
Rigshospitalet fortalte mig også, at sygeplejerskerne var de mest uddannede 327 
indenfor ledelse. Jeg synes også, det er tydeligt, at der er stor forskel på din og 328 
Bjarnes efteruddannelse indenfor ledelse. Er lægerne generelt mere rodfæstet i 329 
deres faglighed end sygeplejerskerne. 330 
Jamen, det er rigtigt. Der tror jeg, at de to fagkulturer, altså lægefaget og 331 
sygeplejefaget igen historisk set, tidligt har valgt hest, hvis man kan sige det på den 332 
måde. Der er så mange koordineringsopgaver som klinisk sygeplejerske, så det har 333 
været naturligt, at sygeplejefaget ligesom har valgt den hest og sagt, vi uddanner os til 334 
ledere, og som jo også har måttet kæmpe for det som fagkultur. Jeg kan da huske, da 335 
jeg var elev, lægerne ville jo ikke acceptere, at der var en sygeplejerske, der kunne 336 
lede noget som helst, uden der sad en læge over. De der kampe har der jo også været i 337 
det. Men der tror jeg for en gangs skyld, at sygeplejerskerne har været lidt hurtigere 338 
ude af skufferne som fag, at ledelse det er jo en naturlig del af vores fag. Eller ligger i 339 
hvert fald så tæt op af det, at det kunne være en udviklingsvej for nogle af vores 340 
medlemmer.  341 
 342 
Det giver jo faktisk også god mening i forhold ti,l at man er gået mere fra 343 
administration og over til udviklende ledelse osv. Det er det generelle mønster, 344 
kan man sige i den offentlige sektor, og vel også i det private. Kan du genkende 345 
det? 346 
Ja, det kan du sagtens sige, men det bliver jo også betinget af, kan man sige, du 347 
spurgte mig tidligere om, hvad mine største udfordringer var. Jamen det er jo 348 
udvikling. Lige nu er alt jo kampen om medarbejderne. Og i det offentlige der kan 349 
man jo ikke sige, at de får 10.000 mere om måneden. Man har jo ikke 350 
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honoreringsmidler i kroner og øre til sin rådighed. Så må man til at finde ud af, hvad 351 
man ellers kan honorere med, når det ikke er kroner og ører. Og det er der jo en masse 352 
forskellige ledelsesteorier, der også siger noget om. Så på en eller anden måde, kan 353 
man sige, at den viden sygeplejersker har uddannet sig til, den bliver de sørme også 354 
nødt til at bruge. For hvis ikke man kan give kroner og øre, og hvis ikke man er klædt 355 
på til at vide, hvad kan man så, så har man ingen afdeling. Så på den måde, set i 356 
bagklogskabens lys, er det måske meget godt, at sygeplejerskerne har uddannet sig, så 357 
de også har noget mere ledelsesteoretisk ballast. 358 
 359 
Det er netop det spændende ved sundhedsvæsenet, at det er sygeplejerskerne og 360 
ikke overlægerne, der har taget den retning og har kvalificeret sig indenfor 361 
ledelse. 362 
Det er vel heller ikke så almindeligt, at man, som man har her, har to ledere med 363 
forskellige uddannelser. Så på nogle områder er der asymetri, og i virkeligheden er 364 
det sikkert meget godt. Lige præcis til sundhedsvæsenet og lige præcis i vores lokale 365 
forhold på afdelingen her, synes jeg, at det er en styrke, at vi kan noget forskelligt. 366 
Men selvfølgelig også fordi jeg har en opfattelse af, at vi arbejder rigtig godt sammen 367 
og har stor respekt for hinandens faglighed. Men at vores faglighed er så forskellig 368 
som den er, det synes jeg jo er en god ting.  369 
 370 
Ja, det er da positivt, at den ikke er genstand for kamp. 371 
Ja, og det kunne den jo også være. Det ser man da også nogle steder. Jeg synes ikke, 372 
man kan sige, det kendetegner denne afdeling. Jeg synes ikke, man kan sige, at det 373 
nogensinde har gjort det. Og det er en del af den kultur, vi har overtaget som 374 
afdelingsledelse, og som vi jo også er blevet præget af og socialiseret igennem. Her 375 
behandler vi altså hinanden med respekt, har respekt for hinandens idéer, lytter. Der 376 
kan ligeså godt komme en god idé fra en sygeplejerske end som fra en læge. Så i 377 
virkeligheden tror jeg, at de forskellige afdelingers egen kultur er en væsentlig 378 
parameter for, hvad der er god ledelse.  379 
 380 
Har i egentlig decideret mangel på medarbejdere på afdelingen? 381 
Nej, det har vi ikke. Men vi har også en meget bevidst strategi. Vi ved 382 
erfaringsmæssigt, at vi rekrutterer rigtig mange sygeplejersker, som vi selv har 383 
uddannet. Som har været i praktik hos os. Så derfor har vi meget bevidst oprustet 384 
vores uddannelseskapacitet. Altså de kliniske vejledere som kun er ansvarlige for at 385 
tage sig af folk under uddannelse. Dem har vi faktisk temmelig mange af. Og vi byder 386 
ind på at være praktik sted for rigtig mange folk under uddannelse. Det kan man kun 387 
gøre, hvis man har en dagligdag, der kører ordentligt. Nogen afdelinger melder sig ud, 388 
fordi de har ikke sygeplejersker nok. For mig at se er det en enormt ond spiral, fordi 389 
jeg ved, at det er den vej rundt, vi rekrutterer. Så det har vi brugt som 390 
ledelsesparameter. Det er det, vi gerne vil. Og vi putter faktisk rimelig mange 391 
sygeplejeressourcer i det, men på den lange bane har vi ikke råd til ikke at gøre det. 392 
Så det er sådan i dag, at hvis jeg skulle sende en opgørelse ned over hvor mange 393 
ledige sygeplejestillinger har jeg, punkt et gør jeg det ikke op sådan, men hver gang 394 
en sygeplejerske spørger, om jeg har et job, så siger jeg ja. Medmindre vi har en 395 
åbenlys fornemmelse af, at det her går bare slet ikke, hun passer ikke ind eller sådan 396 
noget. Så derfor er det ikke så sort og hvidt. At vi har så mange sygeplejestillinger og 397 
så mange assistentstillinger. Vi kan jo godt have perioder, hvor vi ikke egentlig har 398 
ledige stillinger, men jeg ved også, at når man primært rekrutterer nyuddannede 399 
sygeplejersker, så er det unge kvinder, og når de er færdige med deres uddannelse, så 400 
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skal de have børn osv. Så derfor er det sådan ikke sort hvidt. Og så må vi jo bruge 401 
budget sådan lidt på gyngerne og karrusellerne. Så det er en helt bevidst strategi vi 402 
har.  403 
 404 
Hvordan er det med ledelsespolitikker, som kommer fra fx regionen eller fra 405 
direktionen? 406 
Ja der er både fra regionen og fra direktionen på sygehuset. Og det er jo klart. Det er 407 
det vi overordnet skal styre efter, og det er det, vi laver vores lokale retningslinjer på 408 
baggrund af. Men tit er det jo sådan, at politikker er formuleret på så overordnet et 409 
niveau, så vi skal operationalisere det. Og der bliver det jo så endnu mere konkret på, 410 
hvad er det så, vi gerne vil.  411 
 412 
Kan du beskrive, hvordan I konkret bruger dem? 413 
Jeg synes, jeg bruger dem aktivt, men ikke forstået på den måde, at jeg siger til dem, 414 
jeg nu taler med, men jeg gør det på den måde, og det synes jeg faktisk også, at 415 
afdelingssygeplejerskerne gør, måske ikke bevidst, men de tager afsæt i den. Men det 416 
flettes jo lidt sammen med, hvordan laver vi den dynamiske arbejdsplads, hvordan 417 
omgås vi hinanden med respekt og med værdighed. Selvom vi er uenige. Hvordan 418 
sørger vi for at når sygeplejerskerne, når de kommer med gode idéer, eller hvordan 419 
støtter vi op om, at de også kommer igennem med deres initiativer. Og hvordan får vi 420 
det relateret en idé på mikroniveau til noget på makroniveau. Det er jo en måde at 421 
leve ledelsespolitikken ud på. Men jeg taler ikke meget om, at det gør jeg på grund af 422 
ledelsespolitikken. Men jeg har den inde i mit hoved. Det er jeg ikke sikker på, der er 423 
så mange der har. Egentlig burde det være en naturlig del af en virksomhed, der har 424 
mennesker, der plejer eller behandler mennesker, som tilfældet jo er med os. Og det er 425 
det jo et langt stykke hen ad vejen. Derfor tror jeg også, at hvis du gik ud på min 426 
afdeling og stoppede 10 medarbejdere, læger og sygeplejersker, og spurgte dem, hvad 427 
de mente om ledelsespolitikken. Så tror jeg, de ville kigge på dig med åben mund og 428 
polypper. Så bevidstheden... jeg tror, de betragter det lidt som festskrift. Men jeg 429 
håber, at hvis de fik lejlighed til at gå den igennem, at de kunne genkende, at det gør 430 
vi jo på den og den måde. Det er jo som med værdigrundlaget. Hvis jeg skal få folk til 431 
at bruge et værdigrundlag til noget, så plejer jeg altid at sige, at det her er jo på 432 
festskrift niveau, det er en hensigtserklæring, men prøv at give mig 3 eksempler på 433 
hvordan er det så, vi gør. Så skal de have 5 minutter til at tænke sig om, og så 434 
kommer de bare med 10 eksempler fra praksis, på hvad der kunne være et eksempel. 435 
Men det er jo sådan en kobling mellem en politik og noget praksis. Og der tror jeg, at 436 
forskellige lag, de ville italesætte det på en anden måde. Og var ikke klar over, at det 437 
kom fra en politik måske. Fordi de ville synes, det er da bare en del af det, vi gør. Der 438 
er det her jo en professionskultur, hvor det er professionen, der er det vigtige. Og alt 439 
det med politikker, sygefraværspolitik, personalepolitik og feriepolitik osv. Nå men 440 
det er noget, der står i en bog et eller andet sted, og det kan nogle andre tage sig af. 441 
Og det afleder jo også, at der tit kommer nogen, og det er altså ligegyldigt, om de er 442 
overlæger eller yngste mand. ’kan man få fri til sit sølvbryllup’ eller ’hvad med ditten 443 
og datten’. Jamen det står i fraværspolitikken. ’i hvaforen?’. Så det bureaukratiske lag 444 
kontra professionslaget, der får Bjarne og jeg mange. Der er det jo fedt nok, nu 445 
karikerer jeg lidt, hvis vores medarbejdere synes, at Bjarne og Susanne de sidder bare 446 
og flytter papirer fra en bunke til en anden. Men jeg tror ikke, de er opmærksomme 447 
på, hvor meget de egentlig bruger den viden, vi så har. For de sætter sig ikke selv ind i 448 
den. Så kommer de og stiller et eller andet spørgsmål om, hvordan gør man sådan osv. 449 
Ikke på noget professionsbestemt men på noget, der kommer fra det administrative 450 
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eller det bureaukratiske system. Der tror jeg også, at de tænker, det har de to styr på. 451 
Det er igen dels noget tillid, dels noget om at man helst vil bruge kræfter på det, man 452 
er uddannet til, nemlig mødet med patienten og behandlingen, eller hvad det kan 453 
være. Det, tror jeg, er ret udtalt i det her, der er ikke mange bureaukrater. De er 454 
professionsfagfolk.  455 
 456 
 457 
Vil du sige at mellemlederne har det på samme måde? 458 
Der er det rigtig fagdelt forskelligt. Sygeplejerskerne er meget mere administrativt 459 
interesserede og lægerne, de er det ikke. Så det vil jeg sige, det er fagdelt.  460 
 461 
Bliver overlægerne presset til at tage lederkurser fx og arbejde mere med ledelse 462 
som fag? 463 
Man kan sige, at sygehuset her har haft, før det blev lavet om til regioner, at alle 464 
ledere skulle på en lederuddannelse. Man havde et helt koncept, der hed Galileo, hvor 465 
man var af sted 2 dage ad gange og fulgte nogle moduler omkring ledelse. Og det 466 
havde man som satsningsområde i Københavns Amt. Det var en lang proces, som jeg 467 
tror startede i 2000 og vel sluttede omkring 2006 eller 2007. Og der var det jo ikke 468 
svært at få sygeplejersker af sted, men nogle af overlægerne syntes da ikke, de 469 
behøvede at tage med til det. Men der var en kontrolstruktur på, og havde de misset et 470 
modul, blev de tilmeldt det næste gang. Så det var et krav. Og så har vi et krav til 471 
områdelederne, som vi har i hver vores enheder. Der har vi et krav om, at de påtager 472 
sig nogen opgaver, og vi bruger det bevidst, Bjarne og jeg, til at sige, at hvis du skal 473 
være områdeleder, så er det her dit ansvar, og så må de to finde ud af det og ikke 474 
Bjarne og mig. Det er også mit pres, afdelingssygeplejerskerne skal ikke presses 475 
nogen steder hen, de har taget ansvaret. De skal nogle gange presse deres med 476 
overlæge. Men det er så den måde, vi presser på i forhold til, når du spørger til 477 
overlæger og ledelse. Men vi siger ikke, vi har et krav om, at du skal tage en 478 
diplomuddannelse i ledelse.  479 
 480 
Nu har der tydeligvis været en del problemer pga. strukturreformen og i forhold 481 
til den nye hospitalsplan, som du og Bjarne har været inde på. Jeg kunne godt 482 
tænke mig at høre lidt om de initiativer I ellers har i forhold til udvikling på 483 
ledelsesområdet. 484 
Bjarne har jo ret i, at da vi pludselig skulle overtage hele Hillerød afdelingen, der gik 485 
al vores energi på drift og planlægning af det. Men de var ikke andet end lige kommet 486 
ind de nye patienter, hvor vi havde rejst os op og fundet ud af, at vi var her endnu. Så 487 
synes jeg egentlig, at vores medarbejdere har været så idérige, som de jo altid er. Det 488 
kan godt være, vi har sendt dem til knock out i nogle måneder, men så sprang der jo 489 
nye udviklingstiltag op ud af de rammer, vi så fik. Fx havde vi jo så kun 21. Etage, og 490 
så fordi vi skulle have alle de flere patienter, så fik vi en god idé om, at vi kunne skille 491 
afdelingen ad. Så vi gik ned i direktionen og sagde, at vi ville have noget mere plads 492 
på en anden etage. Det er sådan lidt med, hvordan man kan være lidt proaktiv og lidt 493 
anarkistisk, og de havde jo ikke gennemskuet det, andet end at de sagde ’så må I jo 494 
det, og hvis I selv kan bemande det...’ og vi sagde ’det mener vi godt, vi kan’. Og de 495 
fandt os så noget plads oppe på 24. Etage. Alle etagerne på Herlev blev jo ikke taget i 496 
brug på en gang. Der er 25 etager, og den 24. Etage har faktisk aldrig huset patienter 497 
24 timer i døgnet, så har der været smerteklinik og eksperimentel enhed, som kun har 498 
haft funktion i dagtimerne. Så vi var den første afdeling, der kom derop, hvor vi også 499 
havde brug for, for patienterne er der jo døgnet rundt, men det vil sige at nogle af de 500 
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lokaliteter og rum, der er blevet lavet deroppe, de er blevet lavet til de dagbaserede 501 
aktiviteter. Så på den måde har det så afledt, at der var nogle dårlige rum i forhold til 502 
vores 24 timers drift. Der er lavet et stort rum, som hernede er et rum, hvor personalet 503 
spiser morgenmad og er ligesom personalestuen. Det ligger inde i midten, og der er 504 
ikke noget dagslys. Og det kan man sagtens leve med, når man bare skal spise sin 505 
madpakke og drikke sin kaffe. Men man kan jo ikke lægge patienter derind. I det rum 506 
på 24. Etage har de sat en skillevæg op, så det blev til to små rum. Og det var ligesom 507 
et vilkår. I får noget mere plads, men så må I tage det her. På nogen af stuerne er der 508 
jo ikke badeværelse. Men et eksempel på hvordan udvikling jo så udsprang af, da vi 509 
vågnede op efter vores knock out, så finder de ud af det oppe på den etage. Altså vi 510 
har jo bemægtiget os de her rum, hvad skal vi egentlig bruge dem til. Så fandt de så 511 
ud af at de kunne godt tænke sig at eksperimentere lidt med måden, at man går 512 
stuegang på, i stedet for at lægen render rundt til alle patienterne, der ligger i sengene. 513 
Så kunne de bruge et af de rum, de havde til at lave det sådan lidt mere 514 
konsultationsagtigt. Der holder lægen stuegang, og patienten kommer ind, hvis de kan 515 
selv, eller med hjælp fra sygeplejersken. En ting som vi egentlig har drøftet i lang tid, 516 
men som vi ikke har kunnet finde plads til. Hvordan får man mere privatrum om 517 
stuegangssituationen. Så der ikke skal ligge en på hver sin side og sige ’og i øvrigt 518 
kan jeg ikke holde på vandet’ eller hvad der kan være. Eller bare den værdighed der 519 
kan være i, at du og jeg taler sammen, og der sidder ikke to på hver side og hører 520 
efter. Så hvis du ser det som et udviklingstiltag, så gik der jo ikke ret lang tid, før det 521 
så udsprang, og de kom og fortalte, at de havde tænkt på at bruge de her rum til det 522 
formål. Så det var ikke noget, vi initierede. 523 
 524 
Hvor lang tid gik der fra, at der var nogen, der kom med idéen til, at det kom på 525 
plads? 526 
Det hele var jo enormt komprimeret. Jeg fik idéen og prøvede den af på Anette, som 527 
jeg tit gør, jeg får nogle gange nogle helt vilde idéer. Og nogle gange er det for vilde 528 
idéer. Så hende bruger jeg meget til at prøve at spille en umoden idé op ad. Og nogle 529 
gange har hun jo tænkt på noget, som jeg ikke har tænkt på. Derfor skal den nogle 530 
gange bare lægges død, og andre gange er det en skide god idé. Så går jeg lige videre 531 
med det. Bjarne var på ferie, jeg var lige trådt til som oversygeplejerske. Så jeg 532 
snakkede også med en del af lægerne, og hørte om det ville kunne lade sig gøre, og de 533 
sagde, at hvis der var plejepersonale nok, er det ligegyldigt for os. Så gik jeg ned i 534 
direktionen, og så tror jeg, de troede, jeg havde spist søm. Jeg havde ikke været her 535 
mere end en måned, og så sagde de at ’jamen hvis du er sikker på, at du har personale 536 
nok til at bemande det’, fordi før da vi var sammen, der kunne vi... der skal være fire 537 
om natten, og vi kunne med nød klare os med tre. Men på en anden etage er der jo 538 
nødt til at være fire. Der kan jo ikke sidde to på hver etage kun. Så den havde jeg også 539 
lige prøvet af på afdelingssygeplejerskerne også og havde fået dem til at tænke med. 540 
Og prøv lige at tænk på, om det kan lade sig gøre. Fordi nogle ting bliver mere stift og 541 
mere sårbart for os. Tror I på det? Det blev vi jo nødt til at gøre rigtig hurtigt, fordi vi 542 
vidste jo at pr 1.10, der kom alle de patienter, og hvor skulle de være, og jeg kunne 543 
ikke se, vi kunne presse mere ind derovre. Eller hvis vi gjorde det, ville det give os 544 
endnu større problemer, både pladsproblemer og arbejdsmiljøproblemer for 545 
personalet. Og jeg kendte jo butikken derovre. Det tog direktionen temmelig lang tid 546 
at finde ud af, om vi havde nogen deroppe, og har vi nu også de lokaler til det osv. 547 
Men det var jo også fordi hele den fusionsstruktur overhovedet ikke var tænkt endnu. 548 
Det er et eksempel på det, vi talte om tidligere. Det her var også et 549 
pilotfusionsprojekt. Så slipper man nogle gange af sted med noget, men nogle gange 550 
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bliver vejen ikke fra A til B. Den bliver fra A til 1 til 2 til 3 til 4 til B. Og nogle gange 551 
tilbage igen. Det var det her et eksempel på, for det var smadder svært at finde ud af, 552 
hvem der skulle smides ud derfra. Og hvem skulle bestemme det, hvem skulle 553 
fortælle dem det osv. Men det er så et eksempel på, hvordan de har fundet ud af at 554 
lave udvikling ud af noget, der blev et vilkår. Og det synes jeg egentlig kendetegner 555 
de medarbejdere, vi har. De er rigtig gode til at finde på og få gode idéer. Nogle 556 
gange bliver det til noget, og andre gange gør det ikke. Vi har senest på 557 
sygeplejesiden, fordi vi i en fart skulle rekruttere en masse sygeplejersker til de nye 558 
patienter, og det kan jo ingen, når de ikke kan sige, de kan få en masse i løn. Så har vi 559 
tænkt på at, vi har prøvet at ansætte nogle farmakonomer til at tage sig af 560 
medicinering fx. Det er noget, vi selv har fundet på, og så synes jeg medarbejderne er 561 
enormt gode til at spille med. Hvis man kan sige til dem, at vi tror, vi har fået en god 562 
idé, hvad synes I om det. Den der ledelse med at prøve en idé af, det gør jeg meget. 563 
Prøver en idé af og ser, om jeg tror, den holder gennem mellemlederniveauet. Og hvis 564 
den ikke gør det, så var det bare det. Hvis den holder dér så tage en beslutning om, om 565 
vi så skal gøre det. Så går vi videre til vores medarbejdere og spørger, om de synes, 566 
det kunne være en god idé. Og hvad er der af forhindringer ved det. Ligesom prøve at 567 
sige, at hvis vi er fire hjerner, der har tænkt over det her, så lad os prøve at få de næste 568 
femten hjerner til at tænke med på, hvad der er af problemer i det. Så vi får det 569 
identificeret mere og mere. Og det er jo også en måde at få accept af medarbejderne 570 
på, at de også synes, det er deres projekt. At det ikke er noget, der kommer fra 571 
ledelsen og bliver trukket ned over hovedet på dem. Og rigtig tit kommer de og siger, 572 
at de har tænkt på sådan og sådan, hvad skal vi gøre ved det. Og så på den måde 573 
forudser de nogle ting, som jeg og Bjarne ikke har forudset. Og det er en del af 574 
engageret ledelse.  575 
 576 
Er I generelt gode til at tænke processerne godt igennem fra start og overskue de 577 
konsekvenser, der kan komme af nye tiltag? 578 
Vi prøver at tænke det rigtig godt igennem, og en af måderne at undgå at lave alt for 579 
mange fejl på er at få involveret så mange aktører som muligt. Jeg plejer gerne at sige, 580 
at mit mål er ikke, at vi undgår fejl. Nu taler jeg altså ikke fejl i forhold til 581 
medicinering. For dem der ikke laver fejl, de laver ikke noget. Men mit mål det er at 582 
sørge for, at de fejl, vi begår, ikke er de samme. Sådan at der skal være en udvikling i 583 
de fejl vi begår og så husker tilbage om, hvordan det nu var, vi gjorde sådan, og så 584 
prøver vi at få det med til næste gang. Jeg skriver det ikke ned systematisk, men jeg 585 
prøver at sige det til dem, der var involveret. Nu skal vi huske, at næste gang skal vi 586 
gøre sådan og sådan. Så jeg får involveret så mange som muligt. Så er der altid en 587 
eller anden, der kan huske det. Det synes jeg er den dynamik, man har med sine 588 
medarbejdere. Alt afhængig af problemstillingen, ved jeg godt, hvem jeg skal sige det 589 
til. Jeg ved godt, hvornår det er Sofie, jeg skal sige det til, når det er noget med noget 590 
praktisk. Jeg ved Marie, når det er en anden type problemstillinger, og Caroline når 591 
det er en tredje type. Og det er jo noget af det sjove ved at kende sine medarbejdere 592 
nogenlunde godt.  593 
 594 
Deler I jeres erfaringer med andre afdelinger internt på hospitalet og med andre 595 
hospitaler? 596 
Her på hospitalet er strukturen sådan, at hver fjortende dag mødes afdelingsledelserne 597 
med direktionen. Jeg gør det, at hvis jeg får en god idé på fx at ansætte 598 
farmakonomer, så har vi jo månedlige budgetmøder med direktionen Bjarne og jeg, 599 
det hedder budgetmøde, men det er egentlig vores personalemøde med direktionen 600 
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med Bjarne og mig. Der bruger jeg det til at sige, at vi har tænkt os sådan og sådan. 601 
Både til orientering og også til at kvalificere. Og også fordi, der sidder også 602 
økonomichefen og planchefen, og de er jo djøf’ere. De sidder jo og ser nogle andre 603 
ting. Har I tænkt på, om det og det er i orden. Sidst jeg var nede og sige, at vi havde 604 
tænkt os at ansætte en anden faggruppe, så siger vores vicedirektør i en mail til mig, 605 
at nu har han drøftet det med de andre vicedirektører, og de tror nok, der er et problem 606 
med FOA i forhold til nogle ting. Så prøv lige at være opmærksom på det. Så 607 
kontakter jeg personalechefen og prøver at få ham til at undersøge det. Han siger nej 608 
nej, go for it. Så på den måde hjælper de jo også os.  609 
 610 
Der spurgte I altså først direktionen om det var ok, inden I gjorde det? 611 
Ja, eller vi orienterede direktionen om, at det var det, vi havde tænkt os at gøre... 612 
 613 
Okay. 614 
Men nu spørger du jo, hvordan vi deler med de andre afdelinger. Punkt et så spørger 615 
vicedirektøren, om jeg ikke vil fortælle om det til et ALF møde. Så siger jeg, at det vil 616 
jeg da gerne, men ikke før i efteråret, for jeg skal jo også have noget at komme med. 617 
Jeg har jo kun idéen, men nu har jeg dem jo ansat. Vi skal lige have nogle erfaringer. 618 
Men det er et sted, hvor man erfaringsudveksler afdelingsledelserne imellem. 619 
Derudover så har afdelingssygeplejerskerne, i modsætning til overlægerne, en 620 
netværksgruppe, fuldstændig uformelt, hvor vi mødes en gang om måneden. Det er et 621 
netværk, så der er ikke mødepligt.  622 
 623 
Hvordan fungerer det? 624 
Det fungerer sådan, at vi mødes den første tirsdag i måneden mellem 13 og 15, der 625 
mødes vi et bestemt sted og idéudveksler. Kommer med problemstillinger, hvad gør I 626 
med det og det, og hvordan går det med jeres fusion. Det er ren netværk. Og det er 627 
også et sted, man får gode idéer. Der gik jeg ned og sagde, at vi var begyndt at 628 
ansætte hjælpere. Og så var der en af de andre, der sagde, at det var lige, hvad de 629 
skulle bruge. Så sagde jeg til hende, at hun kunne få alle de papirer, jeg havde og alt 630 
mit grundarbejde. ’Men jeg synes, du skal orientere personaleafdelingen.’ Det er 631 
sådan en rigtig sygeplejerske måde at arbejde på, at netværke og ’gud har du de blå, 632 
jeg har kun de røde, hvor får du dem fra’. Eller hvad det kan være. Det, tror jeg, er en 633 
del af sygeplejerskers fagkultur. Så på den måde bruger vi det på sygehuset her. Men 634 
om folk vil tage det eller ikke vil, og om de kommer til de netværksmåder eller ej. Det 635 
må de selv om. Derudover er der rigtig mange professionsgrupper, og det er der 636 
faktisk både for læger og sygeplejersker. Der kan man sige, at vores speciale er meget 637 
specielt og et lille speciale og i et lille land som Danmark. Det gør, at vi, både læger 638 
og kliniske sygeplejersker, mødes rigtig meget i hæmatologisk regi. Via deres 639 
uddannelse indtil de når overlæge niveau, der er de jo også hvad angår 640 
efteruddannelsesstrukturen, at så skal de være et år her og to år der. Der er så få 641 
hæmatologiske centre, og så rejser de jo rundt sammen. De kender jo hinanden, og de 642 
rejser til kongresser og idéudveksler dér. Der er jeg ikke i tvivl om, at der foregår 643 
rigtig meget forskelligt. For sygeplejerskerne har vi også en sammenslutning, der 644 
hedder sammenslutningen af kræftsygeplejersker i Danmark. Og de har nogle 645 
underinteressegrupper, hvor vores sygeplejersker mødes med andre hæmatologiske 646 
sygeplejersker rundt i landet. Så mødes de så 3-4 gange om året. Hvor de har noget 647 
fagligt, de arbejder om. Så har de slået sig sammen og senest lavet en undersøgelse, 648 
om hvordan er det at være pårørende til en patient, der skal transplanteres. Så har de 649 
lavet fokusgruppeinterview og undersøgelser og udgivet pjæcer. Faglige aktiviteter og 650 
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der foregår rigtig meget idéudveksling i de fora også. Sygeplejersker er jo ligeså gode 651 
som alle andre til at vide, at de har prøvet noget nyt på Rigshospitalet. Er der en der 652 
lige har hørt. Senest var jeg sammen med nogle sygeplejersker dels fra Jylland dels 653 
fra Rigshospitalet. Så kommer vi til at snakke om behandling. Sygeplejersker er jo 654 
overgået til at give nogle behandlinger, sygeplejerskerne giver det på en pumpe i 655 
stedet for en anden slags pumpe. Det er meget tidsbesparende og nemt for patienten 656 
osv. Og så ville jeg så gerne have, at de to sygeplejersker, der havde været med til at 657 
udvikle det her, de har gjort sådan et flot og stort stykke arbejde, så ville jeg gerne 658 
have, at de fik lidt PR for det og lidt anerkendelse. Så jeg foreslog dem, at de skulle 659 
skrive en artikel for vores fagblad. Og jeg ved godt at det med at skrive en artikel, det 660 
er ikke noget, man bare lige gør. Men så har jeg en kontakt i Odense, som faktisk er 661 
redaktør og med i redaktionsgruppen, hende spurgte jeg så, jeg var sammen med 662 
hende her i København for et stykke tid siden, så jeg sagde til hende, at jeg har to 663 
sygeplejersker, som jeg synes skal skrive en artikel. Og det vil hun jo selvfølgelig 664 
gerne have, at de gør, så de får så mange artikler som muligt, men de har brug for 665 
noget hjælp til at skrive og sætte det op osv. Hvis du nu får deres e-mail adresse, kan 666 
du så ikke gøre det. Jo det kunne hun godt. Så har hun så gjort det, og så er der så en 667 
sygeplejerske fra Rigshospitalet, der spørger, hvad vi gør. Vi forklarer sådan og 668 
sådan, og jamen gud hvor smart, det har jeg aldrig hørt om. Kunne jeg ikke få deres e-669 
mail adresse. Så på den måde bliver der altid netværket, og det gør der på 670 
oversygeplejerske niveau, det gør der på afdelingssygeplejerske niveau og på 671 
almindelig basis sygeplejerske niveau. Fordi det kan sygeplejersker ikke lade være 672 
med. Det er en del, tror jeg, af professionsbureaukratiet, at man er på en eller anden 673 
måde altid sygeplejerske også i sin fritid eller læge. Og har lige hørt om noget smart. 674 
Og det er jo en fed måde.  675 
 676 
Det lyder da positivt, at man deler frem for selv at holde på alle de gode idéer. 677 
Der tror jeg, der er en rigtig stor forskel fra det private. Også hvis du taler løn osv. Jeg 678 
har en mand, der er ansat i det private, der må de jo ikke sige, hvad de får i løn. Og 679 
det griner vi andre jo af, ikke. Det er bare en forskel på det offentlige og det privates 680 
kultur. Der er jo ikke nogen i det offentlige, læger eller sygeplejersker, som profiterer 681 
af at holde på viden for sig selv. Men netop fordi man er så opfyldt af sit fag, 682 
profiterer man meget af dels at slå ørerne ud og dels – man er jo fagligt stolt af, at 683 
man har lavet noget nyt eller gjort noget, der er blevet en succes, eller man har taget 684 
en af de andres idéer, det har vi da også gjort fra Rigshospitalet og så udviklet den til 685 
vores egen. Men der er ikke den der holden på, der er mere sådan, at det vil man da 686 
gerne fortælle jer. Det kan godt være, vi som sygeplejersker ikke så gerne vil fortælle 687 
det, mens vi står på en talerstol, og der er 300 mennesker, der ser på en, men i de der 688 
andre fora, der kan jeg godt fortælle dig, der går det stærkt med idéer over bordet. Og 689 
det er jo noget af det, man jo synes er rigtig sjovt.  690 
 691 
Det er jo ret interessant, for ofte bliver det i medierne og offentligheden 692 
fremstillet som om, at innovation og netværk foregår mest i det private. 693 
Ja, det er det private, der har patent på det. Men der er jo nogle helt andre 694 
incitamenter. Det privates motivation for at lave innovation, det er jo overordnet set, 695 
at få nogle penge ud af det. Det du altid skal huske og tænke på, det er, at formålet 696 
med sundhedsvæsenet er ikke at tjene penge. Og det er en af grundforskellene mellem 697 
det private og det offentlige. Og de grundforskelle afleder jo forskellige kulturer og 698 
forskellige måder at agere på. Klaus Klaudi Klausen har skrevet en masse bøger, men 699 
tager også rundt og snakker om, hvad forskellen er på det private og det offentlige. 700 
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Hvor en af hans hjørnesten er at sige at, jamen der er jo ikke noget, det offentlige kan 701 
jo ikke give overskud. Det er jo klart, det giver et helt andet afsæt end i det private. 702 
Jeg tror, det har betydning for rigtig mange ting. Blandt andet også innovation, og de 703 
ting vi sidder og taler om her. Vi har ingen interesse i at sidde og holde på det. Vi har 704 
en interesse i at fortælle det til de andre, så de tænker ’hold kæft hvor er de smarte de 705 
har fundet på det på Herlev’.  706 
 707 
Det er klart, at der er helt forskellige vilkår for det offentlige og det private. Det 708 
er interessant, at regeringen meget gerne vil have mere konkurrence inden for 709 
det offentlige. Tror du, det kan blive dræbende for den kultur? 710 
Vi er jo også i konkurrence forstået på den måde, at der er knappe ressourcer på 711 
medarbejdersiden. Så der er vi jo i konkurrence med alle de andre. Det er jo bare ikke 712 
ligesom Lilly, der er i konkurrence med Novo. Det er resten af sundhedsvæsenet, der 713 
er vores konkurrenter for at rekruttere sygeplejersker. Det er resten af landets 714 
hæmatologiske afdelinger, vi er i konkurrence med for at rekruttere overlæger med 715 
speciale i hæmatologi. Men det er et andet afsæt for konkurrence. Men selvfølgelig vil 716 
man da gerne, det er jo ikke helt sort hvidt, selvfølgelig. Men det tror jeg, der er, når 717 
du taler om et professionsbureaukrati, der er man ret professionsopmærksom og stolt 718 
af det. Og selvfølgelig er jeg da stolt af, hvis de ude på Rigshospitalet taler om, at på 719 
Herlev har de gjort noget rigtig smart. Det bliver jeg da glad for. Men jeg ser det slet 720 
ikke som en konkurrence om, at det skal de ikke vide fordi sådan og sådan. Der går jo 721 
ikke noget fra mig af, at de tager mine idéer. Det går jo også den anden vej. Når jeg 722 
hører om noget, der er smart blandt sygeplejerskerne på Rigshospitalet, så stjæler jeg 723 
jo ikke noget fra dem ved at tage deres idéer og implementere dem herude. Så vi 724 
mister jo ikke noget.  725 
 726 
Det er en meget produktiv tanke, og det er rigtig spændende. Der bliver ofte lagt 727 
plus ord på det private og minus ord på det offentlige. 728 
Ja, netop. Men så skal du jo sige, hvad er det, der avler plus ord. Er det så økonomisk 729 
overskud. Hvornår bliver noget et plus ord. Det gør det måske, når der kommer et 730 
økonomisk overskud ud af det, og der kan det private, og det bliver negativt, når man 731 
taler om det offentlige. For det er altid penge ud af kassen. Men man skal jo lige 732 
vide... Jeg er rigtig træt af, at det offentlige hele tiden skal sammenlignes med det 733 
private, for vi har ikke samme mission. Missionen, meget karikeret sagt, i det private 734 
er at tjene penge. Missionen i det offentlige det er serviceydelser. Det kan være, at 735 
vores folkeskoleelever er kloge nok, når de går ud af uddannelsessystemet, eller hos 736 
os at så mange patienter som muligt får den bedste behandling. Men det har jo ikke 737 
noget at gøre med kroner og øre. Så derfor bliver det nogle gange at sammenligne 738 
pærer og bananer, det er der bare ingen, der gennemskuer. Så bliver det sådan lidt at 739 
det offentlige, de er bare sådan lidt dumme, og i det private er de enormt 740 
hemmelighedsfulde og innovative. Det er det, jeg synes er interessant ved ledelse og 741 
ledelsesteori. Det er at forstå de forskellige motiver bag de forskellige sektorer, og 742 
vide hvad er forklaringen, som du siger, på at det private får plus ord og det offentlige 743 
minus ord. Det kommer jo an på, hvad overskriften er allerøverst. Er det at tjene 744 
penge, eller er det at yde service. Men jeg tror bare, at man simpelthen skal lade være 745 
med at gå ind på... Altså jeg har valgt at lukke ørerne for de der sammenligninger, 746 
også for når det offentlige rækkes ned på bekostning af det private. Så tænker jeg, nå 747 
men eftersom jeg, jeg ved ikke, om det er fordi, jeg er blevet ældre og mere erfaren, 748 
eller om eftersom jeg får sat mere og mere teori på systemer og ledelsesteori og 749 
sådan, så bruger jeg teorien til at forklare noget, jeg kan undre mig over i praksis. Og 750 
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efter jeg har set, at der jo er en væsensforskel i missionen mellem det private og det 751 
offentlige, så har jeg valgt at vende det døve øre til. Lade være med at hidse mig op 752 
eller føle mig nedgjort. Fordi så tænker jeg mere, at det er fordi de i virkeligheden 753 
ikke har gennemskuet, hvad det er, de taler om. Der tror jeg måske, man skal lade 754 
være med at bruge så mange kræfter på at gå i underdog position, for det er jo det, 755 
man kan komme til. Det private kan ikke eksistere uden det offentlige, men det 756 
offentlige kan med garanti heller ikke eksistere uden det private. Så hvorfor skal vi 757 
konkurrere. Hvorfor kan vi ikke bare sige, at vi kører parallelt. Så tager vi de ting fra 758 
hinanden, som er rigtig godt. Men jeg gider ikke at høre på, at det er bare så og så og 759 
så meget bedre. Det er min mestringsstrategi. For ellers ville jeg blive en enormt 760 
frustreret medarbejder, og så ville jeg måske også på et eller andet tidspunkt sige, nej 761 
men jeg gider ikke være i det offentlige, nu vil jeg gerne være i det private. Så jeg har 762 
på en eller anden måde accepteret, med den forklaringsmodel jeg har fundet via 763 
teorien, og så vil jeg hellere bruge mit krudt på det, der giver mening – for mig. 764 
Nemlig at finde ud af hvordan bliver man ved med at være et dynamisk sted, og hvad 765 
er det, der er sjovt. End at føle sådan uuh, og hvorfor skal vi altid sammenlignes. 766 
Hvorfor kan de ikke forstå, at det er forskellige grundvilkår, og hvorfor kan de ikke 767 
forstå sådan og sådan. Det går jeg død på, og det bliver udynamisk for mig. I 768 
virkeligheden har det jo også noget at gøre med, at jeg kan jo ikke gennemskue, 769 
hvordan det er at arbejde i det private. Jeg har aldrig været ansat i det private. Fordi 770 
når man er uddannet sygeplejerske, så er man jo uddannet i det offentlige. Og jeg tror 771 
meget på, at man bliver enormt socialiseret, mens man er under uddannelse i de fora, 772 
man så kommer i. Man kommer jo under offentlige fora. Da jeg var under uddannelse, 773 
da var der altså ikke noget, der hed private sygehuse i Danmark. Jeg kender kun det 774 
private ud fra de mennesker, jeg omgås i mit privatliv, som arbejder i det private. Så 775 
hører jeg noget, om det der interesserer mig, og så hører jeg noget om ledelse, for det 776 
synes jeg er enormt interessant. Jeg har en veninde, der er personaledirektør i 777 
forskellige private virksomheder, så nogle gange der snakker vi om, hvad gør I med 778 
stresspolitik fx. Senest der... her på sygehuset, der har vi i uge 40 altid sundhedsuge. 779 
Det fortalte jeg hende om, og hun blev fuldstændig ’nej, hvor er det en god idé, kan 780 
jeg ikke få noget materiale om det’. Og jeg hentede pamfletter og plakater og alt 781 
muligt for at se, hvilke tiltag der så var. Det tog hun så med ud i Canon, så hun er i 782 
gang med at arrangere en sundhedsuge derude. Og på den måde synes jeg, det er 783 
interessant at idéudveksle, men den der konkurrence imellem det private og det 784 
offentlige, den melder jeg mig ud af.  785 
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Femte møde i regeringens kvalitetsreformudvalg, BUPL’s bidrag til møde den 19. april 2007


Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation


Frisæt de offentligt ansattes viden og kreativitet


Motivation handler efter BUPL’s opfattelse først og fremmest om at frisætte de offentligt ansattes viden, 
ekspertise og kreativitet. Motivation handler om autonomi – altså det diametralt modsatte af den kontrolfik-
sering og dokumentations- og styringsmani, der i alt for høj grad præger de offentlige institutioner i dag. Til-
lid motiverer. Kontrol og dokumentation demotiverer og fjerner fokus fra kerneopgaven: At skabe gode 
rammer om børn og unges udvikling, læring, dannelse og socialisering. Øget tillid og autonomi giver højere 
kvalitet og dermed mere velfærd.  


Professionen skal lede sig selv


God pædagogisk ledelse har sit udspring i pædagogisk viden og indsigt. Lederen skal være pædagog. Dette 
er grundforudsætningen for god pædagogisk ledelse.


Og god pædagogisk ledelse er samtidig en vigtig forudsætning for at skabe gode, udviklende arbejdspladser 
med motiverede medarbejdere til gavn for både børn, unge og forældre. Det er derfor vigtigt, at lederne sik-
res de bedste muligheder for at være katalysatorer for udviklingen af børne- og ungeområdet. BUPL mener, 
at de pædagogiske ledere skal sikres bedre vilkår for at kunne træde ind i en lederstilling og fungere og ud-
vikle sig som ledere. Det skal ske ved en langt større fokusering på ledernes kompetenceudvikling - og ved 
en samtidig anerkendelse af, at god ledelse hviler på ordentlige rammevilkår. End ikke den bedste leder kan 
forvandle sten til brød - ressourcerne skal være tilstrækkelige!


En del kommuner er gået aktivt ind i arbejdet med at efter- og videreuddanne den pædagogiske ledelse. Men 
opgaven bør løses langt mere systematisk og ensartet på tværs af kommuner. Der er behov for, at alle ledere 
tilbydes en kompetencegivende efteruddannelse med fokus på både generel og pædagogisk ledelse – og ger-
ne hurtigt efter tiltrædelsen af en lederstilling. En leder skal til en hver tid være klædt ordentlig på til at vare-
tage ledelsesopgaven.


Samtidig med at der skabes mulighed for en uddannelse af alle ledere, bør der i langt højere grad arbejdes 
med at sikre, at den enkelte leder kontinuerligt opkvalificeres. En sådan fortløbende opkvalificering kan un-
derstøttes via ledermøder, ledernetværk, jobswap, supervision, organisering af teamledelse m.v. Sådanne ak-
tiviteter er i kraftig vækst blandt institutionslederne i kommunerne. Der kunne med fordel arbejdes med, at 
aktiviteterne udbredes til at blive tværkommunale eller sågar landsdækkende. BUPL har over en årrække,
med stor succes, afholdt ledertræf for daginstitutionsledere, hvor tidsaktuelle problemstillinger drøftes i såvel 
et teoretisk som et praktisk perspektiv.


En rapport fra KL og KTO (januar 2005) giver konkrete bud på, hvordan man etablerer og udvikler ledernet-
værk. Den bygger på konkrete udviklingsforløb i flere netværksgrupper, hvor der siden starten af 2003 med 
succes har været afprøvet forskellige metoder og principper for udvikling af arbejdet i netværksgrupper med 
bl.a. ledernes håndtering af stress.
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Med den øgede decentralisering til den enkelte institutionsleder er der blevet sat for meget fokus på den øko-
nomiske og administrative del af ledelsesfunktionen. BUPL mener, der er behov for en radikal nyfortolkning 
af ledelsesopgaven: Ledere skal først og fremmest være ledere - ikke administratorer og bogholdere. Det er 
kort sagt bydende nødvendigt, at der i fremtiden findes en anden balance mellem den administrative og fag-
lige ledelse. BUPL mener, at der skal arbejdes i de kommunale forvaltninger med ledelse af ledere samt med 
at udvikle stærke stabsfunktioner, der kan understøtte den decentrale leder i forhold til økonomiske og admi-
nistrative opgaver. Det skal frigøre flere ressourcer til arbejdet med ledelse af pædagoger og herunder udvik-
ling af kvaliteten i tilbudene.


Konkret anbefaler BUPL, at:
• Der skal sættes fokus på efter-/videreuddannelse og kompetenceudvikling af pædagogiske ledere
• Pædagogisk ledelse skal handle om ledelse af pædagoger, men også om at lade pædagogisk indsigt 


være grundlaget for administrativ og strategisk ledelse af institutionen


Inddragelse af medarbejdere – udvikling af kvaliteten


Det er BUPL’s holdning, at ytringsfriheden skal sættes i centrum. Der skal arbejdes med at udvikle mulighe-
den for, at institutionsledere og medarbejdere skal have ret til at ytre sig. 


De kommunale arbejdsgivere skal blive bedre til at åbne for debatter, der omfatter andre aktører end politike-
re og brugere. De professionelle skal ind i debatten, så man får inddraget væsentlige informationer og faglige 
synsvinkler i den politiske beslutningsproces. Det skal være muligt for den enkelte medarbejder at videregive 
fagprofessionelle meldinger til ledelsen om konsekvensen af ændrede vilkår / betingelser for at varetage den 
pædagogiske opgave. Lederen og de pædagogiske medarbejdere skal stå som garanter for, at beslutninger 
ikke træffes alene på baggrund af økonomiske overvejelser. Det er målet, at der gennem en god og kvalifice-
ret dialog på den enkelte arbejdsplads og overordnet i kommunen skal ske en aktivering af den faglige viden, 
der er forankret hos de fagprofessionelle, så kvaliteten i den offentlige service sikres gode udviklingsbetin-
gelser.


BUPL mener samtidig, at der er et stort potentiale i at arbejde med en pædagogisk kompetencebank i den 
enkelte kommune. Herfra kan en kommunal arbejdsgiver let finde de relevante kompetencer til brug ved ud-
viklingen af nye tilbud til børn og unge. En sådan kompetencebank kunne også anvendes i en situation, hvor 
en institution i en kortere periode efterspørger medarbejdere med særlige kompetencer – der kunne således 
allokeres ressourcer fra en institution til en anden. En sådan kompetencebank kunne sikre, at medarbejdernes 
viden og kompetencer udnyttes langt bedre, ligesom den kunne bidrage til tanken om, at hele kommunen er 
arbejdspladsen, hvilket kan give en mere helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen.


Konkret anbefaler BUPL, at:
• Der skal skabes rammer for, at den faglige viden må slippes løs i debatten om vilkår og betingelser 


for den opgave, der skal løses


Øget motivation via fokus på løn, uddannelse og anerkendelse


Medarbejderinddragelse og motivation er begreber, der ikke lader sig adskille. Medindflydelse på den dagli-
ge planlægning og tilrettelæggelse af rammerne for den pædagogiske opgave er helt centrale for at sikre en 
fortsat motivation for udførelse af det pædagogiske arbejde. Det er BUPL’s opfattelse, at motivation kommer 
gennem anerkendelse af den enkelte medarbejder samt gennem muligheden for, at den enkelte kan blive fag-
ligt udviklet via opgaver og efter-/videreuddannelse. Det er dog ikke nok i sig selv, at daginstitutionsledere 
og medarbejdere tilbydes spændende arbejdsopgaver og faglig udvikling – der skal også tilbydes en høj fast 
(men ikke individuel, resultatbaseret) løn, der modsvarer den samfundsbærende velfærdsydelse, som den 
pædagogiske profession leverer. 
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Det er samtidig vigtigt, at den enkelte medarbejder har den fornødne tid til opgaverne. Det sker dels ved, at 
der er tid til forberedelse, efterbehandling og refleksion, men også ved, at der er tid til løbende erfaringsop-
samling og dokumentation, der igen kan medvirke til udvikling af ny viden til gavn for både den enkelte in-
stitution, men også for andre institutioner – og dermed til gavn for børn, unge og forældre. BUPL mener, at 
det i kvalitetsdebatten er vigtigt at skelne mellem på den ene side ”tidsrøveri” i form af overdrevne og unød-
vendige krav til kontrol og detaljeret dokumentation og på den anden side det nødvendige tidsforbrug til for-
beredelse og efterbearbejdning af de mange nye krav til det pædagogiske arbejdes indhold.


Et sundt arbejdsmiljø er ikke bare et lovkrav – det er også en forudsætning for trivsel, arbejdsglæde og moti-
vation. Derfor mener BUPL, at der skal sættes fokus på, at det forebyggende arbejdsmiljøarbejde bør tage sit 
afsæt i en fælles arbejdsmiljøpolitik. Arbejdsmiljø bør indgå som et underliggende tema i alle aktiviteter,
arbejdstilrettelæggelser, omstillings- og udviklingsprocesser, samt kommunens arbejde med indretning, de-
sign og materialevalg. Arbejdsmiljøarbejdet skal udvikles med særlig fokus på sundhed, trivsel, sygefravær 
og socialt velbefindende. Hermed skabes optimale rammer for udførelse af den pædagogiske opgave, hvor-
ved medarbejdernes motivation øges blandt andet med den virkning, at sygefraværet minimeres.


Konkret anbefaler BUPL, at:
• Det skal sikres, at anerkendelsesformer som løn, tilbud om efter-/videreuddannelse samt muligheden 


for medindflydelse på arbejdet anvendes i langt højere grad
• Det forebyggende arbejdsmiljøarbejde skal opprioriteres kraftigt 


Øget medarbejderinddragelse i styringen


Efter BUPL’s opfattelse har de mange nye styringstiltag, der er introduceret i kommunerne, i for høj grad 
fokuseret på en ”top-down” tænkning. BUPL finder, at man i lyset af kvalitetsreformen skal sætte fokus på 
de gevinster, der kan hentes ved i langt højere grad at tage udgangspunkt i et ”bottom-up” perspektiv”. Dette 
perspektiv indebærer, at man i kommunerne aktivt inddrager medarbejdernes perspektiver, når nye styrefor-
mer skal designes. Arbejdet med medarbejderperspektivet i kommunernes styringsfilosofi kunne bestå i en 
forpligtigelse i kommunerne til at undersøge, hvordan medarbejderne oplever, at forskellige styreformer hhv. 
hæmmer, fremmer eller er neutrale i forhold til de fagprofessionelles bestræbelser på at gøre deres bedste. Da 
kvaliteten i det pædagogiske arbejde direkte udspilles i pædagogernes møde med barnet og forældrene, må 
styringen selvsagt understøtte, at hver enkelt medarbejder optimalt kommer til at udnytte sine potentialer og 
sine kompetencer indenfor institutionens formål, mission og visioner.


BUPL anerkender, at der sættes politiske mål og visioner for arbejdet – og at der er behov for tilbagemeldin-
ger om resultaterne af arbejdet. Dette kræver styring. Men BUPL anbefaler, at man i fremtiden sætter langt 
mere fokus på, at styringsredskaberne ikke opleves som en tung dyne for de fagprofessionelles arbejde. Der 
er behov for, at styringsinstrumenterne af medarbejderne opleves som meningsfulde, er enkle at bruge, ikke 
er for tidrøvende, er skræddersyede til de enkelte professioners arbejdsopgaver, har indbygget mulighed for 
fleksibilitet og metodefrihed, er understøttende for arbejdsglæde, engagementet og opleves fremmende for 
udvikling af kvaliteten i arbejdet. Endeligt og ikke mindst, at styringen sikrer den løbende ægte dialog mel-
lem politikere, forvaltning og fagprofessionelle. Alle disse - for styringsfilosofi og styringsdesign - relevante 
spørgsmål kan kun besvares, hvis man i fremtiden langt mere aktivt inddrager medarbejder og mellemleder-
perspektiver i beslutninger om både kommunens styringsfilosofi og i det konkrete design af styringsredska-
bet.


Konkret foreslår BUPL, at:
• Kommunerne skal undersøge og aktivt medinddrage de fagprofessionelles erfaringer og ønsker til 


styresystemer i beslutninger om kommuners styringsfilosofi og design af styresystemer
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Form og aktiviteter til ”Ledelse i praksis”. 
 
Dette notat beskriver konkrete forslag til implementering af ledelsespolitikken på Herlev Hospital.  
 


Herlev Hospitals ledelsesudvikling implementeres på fire målgrupper, som primært adskiller sig fra 
hinanden i hvordan aktiviteterne er organiseret (den enkelte leder kan samtidig deltage i aktiviteter 
for forskellige målgrupper). 


1. Nye ledere 3. Ledelsesteams 
Disse aktiviteter retter sig mod målgruppen ” 
nye ledere og medarbejdere med lederambitio-
ner”, det vil sige ledere med ingen eller lidt le-
delseserfaring. Aktiviteterne vil typisk være 
introduktionsforløb, (før-)lederuddannelser og 
mentorordninger. Udvikling i personaleledelse 
og administrativ ledelse organiseres primært 
lokalt og på tværs af afdelinger. 


Disse aktiviteter retter sig mod udvikling af le-
delsesteams på område- og afdelingsniveau. At 
udvikle og videreudvikle velfungerende teams 
vil få en meget central rolle i den kommende 
tid. De næste fem år vil være præget af de for-
andringer, som følger med i implementering af 
hospitalsplanen. Herlev Hospital skal gennem 
diverse tilbud af aktiviteter styrke ledelseste-
ams, så at de skal kunne stå i spidsen af disse 
forandringer.  


2. Lederudvikling for den enkelte leder 4. Ledelsesudvikling på hospitalsniveau 
Disse aktiviteter giver den enkelte leder ram-
mer, hvori han/hun udfordres til at reflektere 
over egen lederudvikling opnået gennem for-
meluddannelse, daglige erfaringer og via super-
vision. Der tilbydes støtte til de formelle leder-
uddannelser via netværk, LUS m.v. 
 


Disse centrale aktiviteter og tiltag er rettet mod 
ledelsesudvikling på hospitalsniveauet. Der sæt-
tes fokus på udviklinger på de strategiske ledel-
seskompetencer i forhold til f.eks. forandrings-
ledelse, arbejdsmiljø, Lean, kvalitetsledelse og 
patientsikkerhed. De kendte centrale seminarer 
(ALF, VMU) vil være en del af aktiviteterne. 
Herudover vil der være regionale tiltag i form af 
bl.a. temadage af et regionalt lederevaluerings-
redskab. 


 


De aktiviteter, der fremmer ledelsesudvikling på Herlev 
Hospital skal give såvel den enkelte leder som ledelses-
teams mulighed for at udvikle viden og færdigheder 
omkring de kriterier, Herlev Hospital har fastlagt for god 
ledelse.  


Kriterierne fordeler sig over 5 ledelsesområder, som er 
skitseret her til højre, og er nærmere beskrevet i politik 
og strategi for ”Ledelse i praksis”. 
Aktiviteternes form skal understøtte aktiviteternes mål 
samt fleksibilitet i forhold til daglig drift, så der sikres 
optimalt udbytte for så mange ledere som muligt.  
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Pædagogiske og systemiske tilgang i ”ledelse i praksis”: 
 
Læringsprincippet: 
 
At ledere på Herlev Hospital gør det til en daglig vane at analysere den ledelsesmæssige praksis: 
 
At ledere anvender værktøjer der kobler afdelingens strategier til daglig praksis og skaber tid og 
plads til refleksion til denne løbende udviklingsproces:  
 


(frit efter Stacey) 
 
 
Den anerkendende tilgang:  
 
Alle aktiviteter tager udgangspunkt i den anerkendende metode, som kort kan karakteriseres efter 
følgende grundlæggende antagelser: 
 
Den anerkendende metode sætter fokus på de konkrete handlinger, som kan bidrage til, at organi-
sationen bevæger sig i retning af en ønskværdig udvikling: 


• Læring om organisationsudvikling knytter sig til konkrete erfaringer med at koordinere egne 
handlinger med de andre organisationsmedlemmers handlinger. 


• I en organisation, hvor det er vanskeligt for organisationsmedlemmer at koordinere deres 
handlinger, kan der opstå uhensigtsmæssige situationer. 


• I enhver organisation er der noget, der fungerer godt og noget, der virker problematisk på 
nogen. Vi kan selv vælge, hvilken af dem, vi vil fokusere mest på. 


• De handlinger og begivenheder, i organisationen, vi studerer, kan vi blive klogere på. 
• Der er mere energi og retning i at lære om det, vi ønsker, skal ske, end om det, vi ikke øn-


sker, skal ske.  
 


Om dialogens funktion: 
• I en organisation er der altid forskellige samtidige virkelighedsopfattelser i spil.  
• Læring, der fører til en bedre koordinering af handlinger, forudsætter en indbyrdes dialog 


mellem deltagere i et bestemt praksisfællesskab. 
• Anerkendende kommunikation bygger på en forudsætning om, at andre organisationsmed-


lemmer har noget vigtigt og værdifuld at bidrage med. 
• Anerkendende forskning handler om at stille spørgsmål ud fra en overbevisning om, at andre 


har gode grunde til at gøre det, de gør. 
• At stille anerkendende spørgsmål vil få det bedste frem i andre og styrke de indbyrdes rela-


tioner i organisationen. 
(frit efter Cooperrider) 
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Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i janu-
ar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at for-
mulere principper for god offentlig service. I ar-
bejdsgruppen deltog medarbejdere, institutionsledere 
og topchefer for den offentlige og den private sek-
tor.  
 
Arbejdsgruppen præsenterede i maj 2007 ni over-
ordnede principper for god service i den offentlige 
sektor. Principperne blev herefter sendt i høring 
blandt kommuner, regioner, interesseorganisationer, 
faglige organisationer og i staten. De indkomne 
høringssvar var positive i forhold til initiativet og 
påpegede betydningen af den lokale forankring. 
Høringssvarene har resulteret i mindre ændringer og 
præciseringer.  
 
Det er hensigten, at principperne kan bruges til at 
åbne dialogen om god service på de enkelte arbejds-
pladser. Hvad betyder principperne for det daglige 
arbejde? Hvordan skal de fortolkes og omsættes, så 
de giver mening?  Hvilke situationer er sværest at 
håndtere, og hvordan vælger vi at gøre det? Hvilke 
krav stiller det til medarbejderne, til ledelse og orga-
nisering og til kompetenceudvikling? 
 
Det er først, når principperne oversættes lokalt og 
bruges i det daglige arbejde, at de får værdi. Derfor 
er den lokale dialog om principperne afgørende for, 
at principperne forankres i det daglige arbejde. For 
hvert princip er der stillet en række spørgsmål, som 
kan starte dialogen om det enkelte princips betyd-
ning i hverdagens møde mellem medarbejder og 
bruger.    
 
Både bruger- og borgerbegrebet benyttes i princip-
perne. I det konkrete møder med den offentlige 
medarbejder tales om brugeren. Når det tales mere 
generelt om relationen til den offentlige sektor tales 
om borgeren.  
    


Ni principper for god offentlige service 
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Øjenhøjde 
- mød brugeren, hvor brugeren er  
 
Hvordan sikrer vi en individuel tilgang til 
den enkelte bruger? 
 
Hvordan skaber vi tid og rum til mødet 
med den enkelte bruger? 
 
Hvad gør vi for at skabe et godt samarbejde 
med brugeren?  
 
Hvordan inddrager vi bedst brugerens res-
sourcer og viden til gavn for samarbejdet 
med brugeren?  
 
Hvordan formår vi at træde i karakter som 
autoriteter, når det er nødvendigt? 
 
 


Forudsætningen for at kunne give god service er evnen til at møde den enkelte, hvor han er, med de 
ressourcer han har – mange, få, særlige. Ingen mennesker er ens, så i mange tilfælde er der behov for 
en individuel tilgang, hvor man respekterer den enkeltes historie, privatliv og værdier. Fx at social- og 
sundhedshjælperen har respekt for det liv, den ældre medborger har levet tidligere. At læreren forstår 
sine elevers baggrund, og at pædagogen sætter sig ind i barnets situation og behov. 
 
Borgernes ressourcer skal inddrages, så de føler ligeværdighed og medbestemmelse i mødet. Et godt 
samarbejde mellem medarbejdere og de enkelte brugere – herunder også pårørende - er afgørende for, 
at brugerne også føler sig værdige og ligeværdige. Og for at de får mulighed for at tage ansvar for deres 
egen situation.  
 
Den offentlige sektor skal være tilgængelig for borgerne. Det betyder både, at man som borger har let 
adgang til det offentlige. Og det betyder, at man oplever, at den enkelte medarbejder er tilgængelig. At 
man oplever, at man er det vigtigste lige nu i mødet med den enkelte medarbejder, og at man mødes 
med interesse og lydhørhed.   
 
Der vil være konkrete situationer, hvor brugerne ikke selv er i stand til at definere ønsker og behov. Og 
der vil være situationer, hvor der er gode faglige eller ressourcemæssige grunde til, at brugerens ønsker 
ikke kan tilgodeses. Når det sker, er det vigtigt, at medarbejderne træder i karakter over for den enkelte 
bruger med den autoritet, der er behov for. Men det skal gøres på en måde, hvor der udvises respekt 
for brugeren. 
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Klar tale 
- åben og klar kommunikation  
 
Hvordan medvirker vi til en dialog, som er 
ligeværdig?  
 
Hvordan sikrer vi, at brugeren får de infor-
mationer, som brugeren har behov for? 
 
Hvordan videregiver vi et svært budskab til 
det enkelte menneske, som har brug for 
vores hjælp? 
 
Hvordan sikrer vi, at brugeren har forstået 
hele budskabet? 
 
Hvad gør vi for at sikre, at vi vælger den 
rigtige form i kommunikationen med bruge-
ren?  
 
 


Kommunikationen mellem medarbejder og bruger skal være enkel, forståelig og ligeværdig. Den gode 
dialog er vigtig og brugerne skal opleve, at der lyttes til dem. Medarbejderne skal prioritere og tage sig 
tid til en samtale, når det er nødvendigt.  
 
I alle de korte møder med borgerne i borgerservicecenteret, med forældrene i børnehaven, med de 
pårørende på plejehjemmet, med borgeren hos SKAT, er klar og venlig kommunikation en vigtig for-
udsætning for god service. Også simple spørgsmål, som kan virke selvindlysende, fortjener klare og 
venlige svar.   
 
I en række situationer skal medarbejdere videregive svære budskaber. Det gælder oplagt i sundhedsvæ-
senet, men også i mange andre situationer i ældreplejen, i socialsektoren, hos politiet osv. I disse situa-
tioner har måden, der tales med den enkelte bruger på, meget stor betydning. Hvordan præsenteres 
budskabet? Hvad er vigtigt at få at vide nu og hvordan?  
 
Åben og klar kommunikation handler også om indlevelse. Ikke mindst i situationer, hvor brugeren er i 
en sårbar eller magtesløs situation. Den kræftsyge patient, forældrene til børn, der har brug for særlige 
foranstaltninger og den ældre, der ikke længere kan klare sig i eget hjem, har alle brug for, at kommuni-
kationen foregår på deres præmisser. Man skal sikre sig, at brugeren har forstået det budskab, man ger-
ne vil give. Budskaber som for lægen eller sagsbehandleren er hverdagsagtige og almindelige, kan for 
brugeren være både unikke og med stor betydning for hans livssituation.  
 
Medarbejderne skal i hver enkelt situation vurdere, hvilken kommunikationsform, der er mest egnet i 
situationen. Nogle gange er det tilstrækkeligt at give en folder eller henvise til en hjemmeside, andre 
gange er det nødvendigt med en samtale. Og nogle gange er en telefonsamtale, et brev, en mail eller 
måske blot en SMS det rigtige valg.  
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Tydelige forventninger 
- brugeren skal vide, hvad brugeren kan 
forvente 
 
Hvordan taler vi med brugeren om forvent-
ninger til den service, han skal modtage? 
 
Hvordan sikrer vi, at brugeren altid har 
overblik over de valgmuligheder, han har? 
 
Hvordan giver vi den fornødne hjælp og 
vejledning til at vælge? 
 
Hvad kan vi gøre for at være sikre på, at 
brugerne altid får tilstrækkelig information 
om rettigheder og serviceniveau? 
 
Hvordan kommunikerer vi vores forvent-
ninger til brugeren på en god og hensigts-
mæssig måde? 
 
Hvordan skaber vi en god og løbende dia-
log med brugeren om de gensidige forvent-
ninger? 
 
 


En ordentlig dialog om serviceydelsen, hvor forventninger kan afstemmes, og den enkelte bruger kan 
få et klart billede af fleksibiliteten i ydelsen, kan ofte være med til at forbedre serviceoplevelsen. Det 
forudsætter, at der er åbenhed og villighed til at tale både om rammer og indhold i ydelsen.  
 
Brugeren skal hurtigt gives et overblik over de valgmuligheder, som han har i den konkrete situation, 
men også hjælp til at træffe et valg. Er operation det rigtige lige nu, eller skal man hellere se tiden an? 
Kan dele af ydelsen vælges fra og kan andet vælges til (fx i hjemmeplejen)? Hvilke undervisningstilbud 
er der mulighed for at vælge? Kan forældrene forvente, at få deres førsteprioritet om daginstitution 
opfyldt? Hvis ikke - hvilke andre muligheder er der så? 
 
Borgernes forventninger om en hurtig og effektiv sagsbehandling skal så vidt muligt imødekommes og 
det skal tydeligt kommunikeres, hvis et konkret sagsforløb forsinkes, og hvornår der igen vil ske noget i 
sagen. Det er afgørende, at de kan være sikre på, at det offentlige handler i forhold til deres sag, så de 
ikke bliver glemt – eller får oplevelsen af at blive glemt.   
 
Brugeren skal have klar information om rettigheder og serviceniveau, så han ved, hvad han kan forven-
te at få. Der skal lyttes til den enkeltes forventninger, men også være klar information når forventnin-
gerne overstiger, hvad der er muligt. Kunden har altid ret, men brugeren er ikke kunde - men borger. 
Og der vil være situationer, hvor der er gode faglige eller ressourcemæssige grunde til, at forventnin-
gerne ikke kan indfries.   
 
Det er vigtigt, at medarbejderne kommunikerer deres forventninger til brugerne, fx at de skal lade være 
med at ryge før en operation, at de skal sørge for, at deres børn kommer udhvilede i skole, at de selv er 
aktive i et behandlingsforløb og er med til at tage ansvar for, at det lykkes. I dialogen med den enkelte 
bruger er disse spørgsmål en ligeså vigtig forudsætning for et godt samarbejde, som brugerens forvent-
ninger til det offentlige. 
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Ydmyghed 
- ydmyghed over for din rolle og din 
magt 
 
Hvordan skal vi forholde os til den magt, vi 
har i relationen til brugeren? 
 
Hvordan kan vi undgå at magten bliver 
misbrugt? 
 
Hvordan sikrer vi, at vi altid forholder os 
professionelt og korrekt – også i de situati-
oner hvor vi har lyst til at tage parti? 


Som offentlig ansat er man ofte i situationer, hvor ens handlinger og adfærd har meget stor betydning 
for den enkelte borger. Det gælder for sagsbehandleren, for politibetjenten, for lægen, for sygeplejer-
sken, for underviseren, for pædagogen og mange andre offentligt ansatte, som er med til at løse vitale 
opgaver i samfundet.  
 
Magten ligger for det første i den konkrete myndighedsudøvelse. Sagsbehandleren beslutter, hvilke 
tilskud borgeren er berettiget til, politibetjenten kan udstede bøder, og juristerne i Udlængeservice be-
slutter om mennesker har ret til ophold i Danmark eller ej. Det er en meget direkte magtudøvelse.  
 
Men der er også magt gemt i den service, som offentlige ansatte leverer hver dag. For den ældre er den 
hjælp, som social- og sundhedshjælperen giver, nødvendig for at dagligdagen kan hænge sammen, for 
den udviklingshæmmede er socialpædagogens hjælp og omsorg i mange situationer fuldstændig be-
stemmende for denne persons trivsel, og hver dag skaber pædagoger i vuggestuer og børnehaver ram-
merne for, at vores børn har en god og tryg hverdag.  
 
Med magten følger et ansvar for, at man bruger den magt, man er givet, på en ordentlig måde.  Man 
skal være ydmyg over for den magt, man som offentlig ansat har i relationen til brugeren: Man skal så 
at sige have en etisk omgang med magten baseret på ordentlighed, respekt og imødekommenhed. Og 
det forudsætter, at medarbejderne drøfter, hvad magten betyder, og hvilke faldgruber for misbrug af 
magt, der er i mødet med den enkelte bruger. Hvor går det galt? Og hvordan kan vi som medarbejdere 
hjælpe hinanden med at undgå, at det går galt? 
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Hånd om fejl 
- tag hånd om de fejl, der sker 
 
Hvordan håndterer vi fejl? 
 
Hvordan følger vi op på fejl?  
 
Hvordan sikrer vi, at vi åbent kan tale om 
de fejl, som begås? 
 
Hvordan skaber vi en kultur, hvor det ikke 
bare accepteres, men forventes, at fejl som 
man selv eller andre har begået, bliver bragt 
åbent frem? 
 
Hvordan lærer vi aktivt af fejl? 
 


Det er vigtigt, at alle arbejdspladser har et systematisk fokus på at forebygge og minimere antallet af 
fejl.  
 
Der begås meget få fejl i den offentlige sektor, når man tænker på, hvor mange timers pleje, undervis-
ning, behandling og afgørelser, som hver dag leveres af den offentlige sektor. Men der begås fejl, når 
mennesker er involveret. Nogle af disse fejl er så alvorlige, at de har store menneskelige omkostninger. 
Andre er mindre fejl, der skaber irritation hos borgerne. Når fejlen er sket – stor eller lille - er det op-
gaven at tage hånd om dem på en ordentlig måde.  
 
Håndteringen af fejlene er afgørende for, om den person, som berøres af fejlen, ender med at få en 
dårlig, en tilfredsstillende eller ligefrem en god oplevelse. Den person, der bliver udsat for fejlen, skal 
opleve, at systemet håndterer fejlen åbent og ærligt, således at tilliden så vidt muligt genoprettes.     
 
Det skal være naturligt og trygt for den enkelte medarbejder at tale om den fejl, der er begået. Ingen er 
ufejlbarlig, tværtimod er vi som mennesker netop fejlbarlige. At der fejles, må ikke blive noget, der ikke 
tales om. Der skal derimod blandt medarbejderne være accept af og åbenhed i forhold til, at fejl - om 
det så drejer sig om dårlig service, utilsigtede hændelser eller direkte fejlagtige beslutninger - skal disku-
teres aktivt og ikke blot gå i glemmebogen. Det handler om at skabe en kultur, hvor medarbejderne 
opfatter dialog om fejl og utilsigtede hændelser som en naturlig del af den faglige udvikling på arbejds-
pladsen. Og hvor man føler en forpligtelse til at bringe eksempler åbent frem i dialogen mellem medar-
bejderne og mellem medarbejdere og ledelse.  
 
Fejl er også en vigtig kilde til læring. Åbenhed og dialog om de fejl, som begås, skal bidrage til, at med-
arbejderne bliver dygtigere. Fejl er umulige at undgå, men at medarbejdere begår de samme fejl igen og 
igen både kan og skal undgås.   
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Professionalisme 
- faglig dygtighed og professionalisme 
er fundamentet for god service   
 
Hvordan bruger vi vores faglighed aktivt i 
mødet med brugeren? 
 
Hvordan sikrer vi, at vi er ærlige og åbne 
om vores faglige vurderinger? 
 
Hvordan sikrer vi gode rammer for faglig 
udvikling for alle medarbejdere?  
 
Hvad gør vi selv for at udvikle vores egen 
faglighed – og gør vi nok? 
 
Hvordan sikrer vi, at det faglige niveau er i 
orden, og at man som medarbejder siger fra, 
når det ikke er det? 


Blandt medarbejderne i den offentlige sektor er der en høj faglig stolthed. Den stolthed skal ledelsen 
understøtte og værne om. Det er fundamentet for at kunne levere den gode service.  
 
Medarbejderen skal bruge sin faglighed aktivt. Borgerne skal opleve, at medarbejderne er åbne og ærli-
ge om deres faglige vurderinger. Fx er den pædagogiske faglighed nøglen til at forstå barnets behov og 
derfor også nøglen til at kunne møde barnet, hvor barnet er, og sikre en god dialog. Social- og sund-
hedshjælperens faglighed er central i vurderingen af den ældres konkrete situation og dermed grundlag 
for at kunne afstemme forventninger om behovet for pleje. Underviserens formidlingsevne er afgøren-
de for elevernes indlæring. Og sagsbehandlerens faglighed er forudsætningen for at de afgørelser, som 
træffes, er i overensstemmelse med retsgrundlaget og den enkelte klients behov.    
 
Oplevelsen af god service kan ikke adskilles fra kerneydelsen. Hvis lægen igangsætter en forkert be-
handling hjælper det kun lidt, at han kommunikerer klart og ærligt. Derfor skal kerneydelsen altid være 
i orden, og her er medarbejdernes professionalisme og faglige kompetencer altafgørende.  
 
Medarbejdernes faglige kompetencer skal vedligeholdes og udvikles. Det kræver, at den enkelte medar-
bejder er nysgerrig og ser det som helt nødvendigt løbende at opdatere sin viden. Og det kræver, at 
lederne skaber rum og rammer, der understøtter den løbende kompetenceudvikling blandt medarbej-
derne.  
 
Faglig opkvalificering er ikke udelukkende at bygge videre på sin eksisterende faglighed. Alle medarbej-
dere har glæde af et fagligt løft, også fordi det er med til at skabe mere interesse for og stolthed ved 
faget. I nogle tilfælde sker det gennem kurser, men det kan også handle om, at nye medarbejdere indgår 
i udviklingsforløb sammen med erfarne medarbejdere for derved at lære, hvordan man på den konkrete 
arbejdsplads omsætter sin faglige kunnen til praksis.   
 
Det er den stærke faglighed, som skal danne afsæt for, at medarbejderne åbent siger fra i uforsvarlige 
situationer, hvor fagligheden ikke er i orden. Det gælder naturligvis overfor ledelsen, men det gælder 
også blandt medarbejderne. Det er et fælles ansvar at sikre, at det faglige niveau i børnehaven, på pleje-
hjemmet, på politistationen, på afdelingen er i orden.    
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Sammenhæng 
- brugeren skal opleve sammenhæng i 
mødet med det offentlige  
 
Hvordan kan vi bidrage til, at brugerne op-
lever sammenhægende service? 
 
Hvordan samarbejder vi på tværs af fag-
grænser, så brugerne oplever den offentlige 
service som sammenhængende? 
 
Hvordan kan vi være med til at skabe en 
organisering, som aktivt understøtter sam-
menhæng i brugernes møde med det offent-
lige? 
 
Hvordan kan vi sikre, at den nødvendige 
information bringes videre i systemet på en 
god måde? 
 
Hvordan følger vi op på, om brugerne er 
vel modtaget i næste led i forløbet?  
 


God service er, at borgerne oplever sammenhæng, når de er i kontakt med den offentlige sektor. De 
skal opleve, at der arbejdes på at sikre sammenhæng og kontinuitet i deres forløb. Og her må hverken 
faggrænser eller organisatoriske grænser stille hindringer i vejen. Medarbejderne kan bidrage ved at gøre 
opmærksom på overgange, som fungerer dårligt, og faggrænser, som i konkrete serviceforløb skaber 
unødvendige problemer.  
 
Medarbejderne skal i dagligdagen bidrage til at hjælpe brugerne videre i systemet – også selv om det 
ikke lige er deres bord. En vigtig forudsætning for, at brugerne får en sammenhængende service, er at 
de igennem hele forløbet ved, hvem man kan søge hjælp hos, og hvad der er næste skridt på vejen. 
Forældrene til det handicappede barn, der er i kontakt med flere forskellige dele af den offentlige sek-
tor, og den ældre, der udskrives fra hospitalet og skal have pleje i eget hjem, skal altid vide, hvem de 
kan henvende sig til, så de ikke føler sig tabt mellem to stole.  
 
Brugerne skal opleve, at de medarbejdere, der er involveret i deres sag, taler sammen. Medarbejderne 
skal påtage sig ansvaret for, at relevante informationer om brugerens sag videreformidles og bruges 
aktivt med respekt for de rammer, som lovgivningen sætter. Det skal være sådan, at den næste offentli-
ge medarbejder, som tager over i forløbet, har tilstrækkeligt kendskab til brugeren til at kunne levere en 
god service. 
 
Der skal være det rette fokus i organiseringen, så levering af den konkrete ydelse understøttes bedst 
muligt. Det indebærer bl.a., at medarbejderne bruger klare standarder og procedurer for brugerens 
overgang mellem forskellige dele af den offentlige sektor – på tværs af myndigheder, forvaltninger eller 
afdelinger. Men det indebærer også, at medarbejderne tager medansvar for, at standarder og procedurer 
fungerer godt. Det er aldrig nok blot at konstatere, at det ikke er mit bord og derefter lade sagen, og 
dermed den enkelte bruger, sejle sin egen sø.  
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Udvikling 
- udvikling og fornyelse skal præge den 
offentlige sektor 
 
Hvordan inddrager vi brugerne i udvikling 
af nye løsninger på opgaverne?  
 
Hvordan bruger vi løbende vores egen vi-
den mere aktivt til at udvikle bedre løsnin-
ger og gøre vores service endnu bedre? 
 
Hvordan skaber vi en kultur, som belønner 
at der stilles spørgsmålstegn ved uhensigts-
mæssige rutiner og arbejdsgange? 
 
Hvordan motiverer vi hinanden til at udvik-
le vores faglighed? 
 
Hvordan sikrer vi en god balance mellem 
nytænkning og stabilitet? 
  


God service er menneskeskabt. Derfor er engagement og evnen til at tænke i nye løsninger centralt.  
Årsagen til, at den offentlige sektor i Danmark generelt har et meget højt niveau, er præcis medarbej-
dernes evne til at tænke nyt og forny sig. Udvikling og fornyelse er derfor ikke fremmede for den of-
fentlige sektor.  
 
At kunne være engageret, udvikle og forny sig afhænger i vidt omfang af, om man er motiveret og føler 
sig værdsat i sit arbejde. Derfor skal medarbejderne have medindflydelse på og ansvar for den daglige 
opgaveløsning og for de prioriteringer og skøn, der foretages i det daglige. Men medarbejderne skal 
også selv tage på sig at udvikle deres egen faglighed.  
 
Medarbejderne skal inddrages i, men også selv aktivt opsøge arbejdet med at udvikle den service, som 
leveres. Medarbejderne har stor indsigt i, hvad der kan gøres bedre. Udvikling og fornyelse sker, når 
medarbejderne hele tiden stræber efter at gøre det bedst muligt. Det skal derfor ikke blot være legitimt 
at stille spørgsmål ved vante rutiner og arbejdsgange, det skal understøttes og belønnes. Der skal ska-
bes en kultur på arbejdspladsen, hvor medarbejderne forpligter hinanden til at opsøge og bruge den 
viden, der er blandt kolleger og brugere.  
 
Brugernes viden og indsigt skal bruges aktivt. Brugerne skal møde lydhørhed, når de kommer med 
forslag til nye arbejdsgange eller måder at gøre tingene på. Kun ved at inddrage brugerne aktivt i udvik-
ling og nytænkning, kan vi være sikre på, at de forandringer, vi sætter i gang, er i samklang med det 
brugerne faktisk efterspørger.  
 
En offentlig sektor, som er nytænkende, betyder ikke en offentlig sektor, som kun beskæftiger sig med 
udvikling – tværtimod. Pålidelig drift og orden i eget hus er forudsætningen for, at der er plads til ny-
tænkning og til at gå nye vej. Befolkningens tillid til, at den offentlige sektor er stabil og pålidelig, skal 
naturligvis ikke undermineres af smarte innovationsprogrammer og udviklingsprojekter.  
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Ressourcer med omtanke 
- brug de offentlige ressourcer med 
omhu og omtanke  
 
Hvordan sikrer vi, at vi får mest muligt ud 
af de ressourcer, vi har til rådighed? 
 
Hvordan kan vi som medarbejdere være 
med til at understøtte en ressourcebevidst 
kultur på arbejdspladsen? 
 
Hvilke principper for prioriteringer bør vi 
opstille på vores arbejdsplads?  
 
Hvordan kan vi bruge hinanden og den 
viden vi samlet råder over bedre? 
 
 


Det er en væsentlig del af den offentlige sektors legitimitet, at borgerne kan være sikre på at ressour-
cerne bruges med respekt for, at det er penge, som hver enkelt borger i landet har været med til at tilve-
jebringe.  
 
Det forventes, at medarbejderne bidrager til, at ressourcerne i den offentlige sektor bruges med omhu 
og omtanke. 
 
Alle ved, at den offentlige sektor ikke har ubegrænsede ressourcer til rådighed. Derfor skal der være 
klare principper for prioriteringer, som kan hjælpe medarbejderne, når de står i situationer, hvor de skal 
vælge noget fra for at kunne vælge andet til.   
 
Ressourcebevidsthed handler også om at få mere ud af de ressourcer, som den offentlige sektor råder 
over. Vi skal derfor blive endnu bedre til at bruge hinandens viden og lære af hinandens erfaringer.  
 
En optimal udnyttelse af ressourcerne handler ikke bare om at spare alle de steder, hvor der spares kan. 
Der er situationer, hvor der skal investeringer til, så nogle opgaver kan automatiseres eller gøres over-
flødige, og ressourcerne i stedet kan bruges på den direkte kontakt med den ældre medborger, med 
børnene i børnehaven eller med patienten. At bruge de offentlige ressourcer med omhu og omtanke er 
også at bruge dem der, hvor borgerne får mest glæde af dem.  
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Hvad skal der til – god ledelse, gode kolleger og gode rammer for arbejdet 
Den offentlige sektor har mange dygtige og engagerede ledere og medarbejdere, som drives af ønsket om at give den bedste service til de borgere og bru-
gere, de møder i det daglige. Men de gode intentioner er ikke nok – vilkårene for at udøve god service skal også være i orden. God ledelse, gode kolleger og 
gode rammer for arbejdet er i stort omfang med til at definere disse vilkår og derfor også mulighederne for at kunne levere god service.  
 
 
Det kræver god ledelse… 
 
God service forudsætter ledere, der viser retningen og følger op på, om borgerne får den bedst mulige service. Og det forudsætter ledere, som giver den 
enkelte medarbejder handlerum og mulighed for at bidrage til, at opgaverne løses på den mest hensigtsmæssige måde. Høj motivation og engagement 
blandt medarbejderne er afgørende for, at borgerne oplever god service. De offentlige ledere skal arbejde målrettet på at skabe et godt psykisk og fysisk 
arbejdsmiljø på arbejdspladsen så medarbejderne trives på jobbet og er motiverede i deres arbejde.  
 
Det er også i vidt omfang ledelsen, som skal være med til at sikre, at værdier om god service bliver forankret blandt medarbejderne. Det skal være en natur-
lig del af professionen, og det skal kommunikeres klart og tydeligt til medarbejderne. Ingen offentlige medarbejdere er bevidst ude på at give borgerne en 
dårlig service, men det er ledelsens opgave at sikre, at medarbejderne er bevidste om, at principperne for god service er centrale for alle de ting, medarbej-
derne foretager sig i hverdagen. Og ikke blot noget vi taler om ved festlige lejligheder.  
 
Det handler om, at lederne går foran. De enkelte ledere er rollemodeller for organisationens medarbejdere. De har derfor et særligt ansvar for at fremme de 
værdier, som skal præge organisationen, gennem dialog med brugere og medarbejdere, gennem evnen til at vise oprigtig interesse både for brugere og med-
arbejdere og gennem konkrete handlinger, når der skabes succeser og begås fejl.  
 
Ledelsen skal formå at give medarbejderne rum til at handle. Der skal være handlefrihed til at nå de servicemål, som man har aftalt. Og når det ikke lykkes, 
skal ledelsen skærme medarbejdere mod kritik både fra brugerne og i den offentlige debat. Dårlig service skal selvfølgelig have konsekvenser, men det er 
ledelsen opgave at håndtere disse konsekvenser internt i organisationen.  
 
Det er centralt for ledelsen at vise, hvordan man gennem måling og dokumentation kan få klarhed og gennemsigtighed i forhold til, hvordan principperne 
om god service skal efterleves på den enkelte arbejdsplads.   
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… det kræver gode kolleger… 
 
Det faglige fællesskab blandt kollegerne er det fundament, som det gode samarbejde og den gode service hviler på   
Høj faglighed er fundamentet for, at borgerne oplever god service. Kirurgen skal lægge det rigtige snit, social- og sundhedshjælperen skal give den rigtige 
pleje, og pædagogen stimulere barnets udvikling. Det faglige fællesskab med kollegerne er fundamentet for den gode service. Den enkelte medarbejder har 
adgang til stor faglig viden blot ved at være opsøgende i forhold til sine kolleger. Og som en del af det faglige fællesskab, har man et ansvar for at gøre brug 
af denne viden. Men man har også selv en del af ansvaret for, at fagligheden løbende opdateres. Og lederne har et ansvar for at sikre, at der er rum og mu-
lighed for, at medarbejderne udvikler deres kompetencer gennem hele arbejdslivet.  
 
Du er en del af et fællesskab, hvor vi løfter i flok 
Du er en del af et fællesskab på din arbejdsplads, hvor man løfter i flok. Det gælder, om du er pædagog, sygeplejerske, lærer, social- og sundhedshjælper, 
politimand, sagsbehandler eller embedsmand. Det er vitale opgaver i samfundet, som skal løftes. Og det er ansvaret for disse opgaver, som vi i fællesskab 
løfter. De kan ikke løses af den enkelte medarbejder alene, det kan kun lade sig gøre i tæt samarbejde med kolleger. På samme vis er god service også noget 
som leveres i tæt samspil med kolleger. Også her er det den enkelte medarbejder, der som en del af et fællesskab skal være med til at løfte opgaven. Et fæl-
lesskab hvor man hjælper hinanden og er opsøgende når kolleger er ved at blive udkørte og stressede.     
 
… og det kræver gode rammer for arbejdet 
 
De organisatoriske og fysiske rammer skal understøtte god service 
Det er vigtigt at de organisatoriske rammer gør det enkelt og nemt for den enkelte medarbejder at påtage sig et ansvar for, at borgerne oplever en sam-
menhængende service. Organiseringen skal understøtte leveringen af den konkrete ydelse, så medarbejderne kan bruge mest mulig tid på fx plejen af den 
ældre eller på at være sammen med børnene i børnehaven og ikke på at udfylde papirer og skrive rapporter. Organiseringen skal være klar og gennemskue-
lig, så alle kender deres placering, opgaver og ansvar. Og den skal give rum til, at kolleger har mulighed for at give hinanden sparring og supervision - ikke 
mindst i de svære situationer.  
 
Gode fysiske rammer er også vigtigt for god service. Både fordi de fysiske rammer påvirker medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Og fordi de fysiske 
rammer påvirker mulighederne for at imødekomme borgernes forventninger til de offentlige institutioners fysiske standard og tilgængelighed samt deres 
forventninger til, at servicen om nødvendigt kan blive ydet diskret og med respekt for den enkeltes blufærdighed og privatliv.  
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God service kræver ressourcer og ressourcebevidsthed 
God service er ikke altid gratis. Det er vigtigt at der er en realistisk sammenhæng mellem den service, borgerne bliver lovet, og de ressourcer, der afsættes 
til at levere den. Det er et politisk ansvar at sikre, at der er sammenhæng mellem opgaver og ressourcer. De offentlige ledere og medarbejdere har imidlertid 
også en forpligtelse til at anvende de ressourcer, der er til rådighed, med omhu og omtanke. Altså at medarbejdere og ledere hele tiden er med til at sikre, at 
ressourcerne udnyttes optimalt. Det gælder såvel de økonomiske ressourcer, som de ressourcer, der ligger hos den enkelte borger og den mængde af viden 
og indsigt som den samlede offentlige sektor er i besiddelse af. 
 
Demokrati og lighed 
Den offentlige service leveres inden for rammerne af et demokratisk politisk system. Det betyder blandt andet, at borgerne er lige for loven, at der skal 
være gennemsigtighed i, hvordan beslutningerne tages, og at man efterfølgende kan få indsigt i og eventuelt prøvet de afgørelser, som det offentlige træffer. 
Det betyder også, at det offentlige er underlagt en politisk valgt ledelse, som i regering/Folketing, regionsråd og kommunalbestyrelser sætter de overordne-
de mål for den offentlige sektor, prioriterer ressourcerne og står til ansvar overfor vælgerne. 
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