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Abstract 
 

This thesis sheds light on how the basic training module ‘Managing Co-workers’, an 

integral component of the Capital Region leadership development program, 

functions as a vehicle for implementing the overall regional strategic agenda - Focus 

and Simplification. More specifically, it explores the strategy of top management in 

implementing the basic training module and its ramifications for middle managers.  

The analytic intent of the thesis, is to zero in on the underlying strategic rationale 

behind the Capital Region’s strategic implementation from a meta-perspective and 

on down to the operational level of middle management.  

Our findings show that the strategy behind the strategic implementation, as viewed 

by the intent of top management to facilitate change via the basic training module 

‘Managing Co-workers’, is paradoxical in that it intersects Whittington’s four 

strategic perspectives.  

Furthermore, we found that the top-down strategy of the Capital Region’s 

hierarchical management structure and the intended leadership pipeline harbor 

contradictory incentives that risk compromising middle managements ability to 

procure bottom up feedback  

The thesis concludes that the aim of basic training module Managing Co-workers, is 

both to develop the competencies of middle management and to function as a 

strategy for implementation. The unintended outcome of embedding this dual 

function into the basic training module, is, that its participants give more weight to 

competency development, than to the strategy implementation intentions of top 

management.   
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1.Indledning 
 

1.1. Masterprojektets overordnede temaer 

Dette masterprojekt ønsker overordnet at undersøge, hvordan topledelsens intentioner med et 

ledelsesudviklingsprogram for ledere i Region Hovedstaden kan anskues som en 

implementeringsmotor for den overordnede strategiske dagsorden Fokus og Forenkling. Ledere i 

Region Hovedstanden skal gennem et ledelsesudviklingsforløb trænes til i højere grad at forankre 

deres ledelse i den strategiske dagsorden, som er formuleret fra topledelsen. Denne strategi for 

strategiimplementering – at anvende ledelsesprogrammet strategisk - har to overordnede formål; 

dels at generere fælles organisatoriske resultater, dels at etablere en koncernidentitet (bilag 7).   

I forhold til at få strategien Fokus og Forenkling forankret i organisationen har topledelsen - via et 

grundforløb i det overordnede lederudviklingsprogram - tillagt mellemlederne en helt central rolle. 

Om mellemlederens rolle udtaler HR-chefen i Region Hovedstaden Tine Køhler: Det er altså der, 

hvor man skal ind og understøtte… det er frontlinjelederen (mellemlederen), som tager en ordentligt 

tørn (bilag 9). 

Masterprojektet tager analytisk udgangspunkt i, at strategiske perspektiver ikke er uskyldige, og 

deres fokus derfor formodes at påvirke strategi og strategisk ledelse (Åkerstrøm: 2008).  Således er 

det projektets antagelse, at strategiske perspektiver – med hver deres menneske-, opgave- og 

ledelsessyn - påvirker organisationen og dets medlemmer på en bestemt måde.  

 

1.2. Motivation og ambition 

Motivationen for at undersøge masterprojektets temaer er drevet af flere forhold. Et forhold er, at 

mastergruppens medlemmer alle er mellemledere i Region Hovedstaden. I det daglige arbejde 

opleves de vanskeligheder, der er forbundet med at få implementeret overordnede strategier, som 

kan opleves meningsløse og fremmedgørende for de fagprofessionelle i organisationen.  

Projektets fokus på topledelsens strategiske intentioner med mellemlederniveauet i regionens 

ledelsesudviklingsprogram er interessant som analysegenstand, da MPA-uddannelsen ikke har 

beskæftiget sig specifikt med dette ledelseslag i en offentlig kontekst.  
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Et andet forhold er en nysgerrighed overfor at undersøge topledelsens bagvedliggende strategi for 

strategiimplementering. Hvordan tackler Danmarks største region, med ansvar for varetagelsen af 

sundhedsopgaver for mia., den umiddelbare umulighed at formulere og styre strategisk ud fra en 

samlet ledelsespolitik?. 

Et tredje forhold udspringer af en interesse for, hvordan Region Hovedstaden håndterer den 

organisatoriske udfordring: At få mellemlederne til at abonnere på den samme opfattelse af de 

gældende strategier, således at disse kan blive virkeliggjort i organisationen. 

En fjerde og sidste motivation er, at masterprojektet ønsker at undersøge den generelle antagelse, 

at det mere eller mindre topstyrede perspektiv på strategi præger store dele af diskursen omkring 

forandringen af den offentlige sektor i almindelighed - og i Region Hovedstaden i særdeleshed.  

 

1.3. Læsevejledning  

Teorihenvisninger i masterprojektet er markeret med parenteser. Alle henvisninger til litterære 

kilder indeholder forfatterens efternavn og udgivelsesår (eks. Mintzberg: 1992).  Interne referencer 

til masterprojektet er markeret med sidenummer.  

Afsnit 1 har allerede redegjort for masterprojektets overordnede temaer, og den motivation og 

ambition, som ligger bag mastergruppens arbejde med projektet. I dette afsnit redegøres der også 

for en række af de problemstillinger, som Region Hovedstaden står overfor, og hvordan strategien 

Fokus og Forenkling er tænkt som en løsning på disse.  Afsnittet fortsætter med beskrivelsen af det 

overordnede lederudviklingsprogram i sammenhæng med de strategiske målsætninger i regionen. 

Afslutningsvis beskrives den organisatoriske kontekst, som masterprojektet indgår i, og projektets 

centrale analysegenstand – grundforløbet Ledelse af medarbejdere – præsenteres.  

Afsnit 2 vil med problemfeltet præcisere centrale temaer, som er identificeret fra afsnit 1 og derved 

skabe betingelserne for, at problemformuleringen og dennes delspørgsmål kan læses præcist og 

entydigt. I dette afsnit præsenteres også den overordnede analytiske ramme – tragtmodellen - for 

masterprojektet.  

Afsnit 3 vil begrebsafklare centrale begreber i problemformuleringen og vil afgrænse – med 

beskrivelsen af en række valg og fravalg - masterprojektets problemfelt, teori og analysegenstand.  
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Afsnit 4 udgør masterprojektet teoretiske analyseapparat. Afsnittet indeholder to teoretiske 

rammer. Den første teoretiske ramme indeholder forskellige perspektiver på strategi. Den anden 

ramme bidrager med teoretiske perspektiver på strategiimplementering og på mellemlederens rolle 

i strategiimplementeringen.  

Afsnit 5 er masterprojektets metodeafsnit. I dette afsnit vil der indledningsvis redegøres for det 

videnskabsteoretiske ståsted.  Denne redegørelse vil efterfølges af en præsentation af de 

kvalitetskriterier, der er lagt til grund for masterprojektets metodevalg. Afsnittet indeholder også 

en oversigt over de dokumenter og den empiri, som anvendes i analyserne, og en beskrivelse af 

metoden for indsamlingen, udvælgelsen og bearbejdningen af dataindsamlingen.  

Afsnit 6 udgør masterprojektets analysedel. Afsnittet indeholder i alt fem analyser, som refererer til 

masterprojektets to delspørgsmål. De tre første analyser referer til det første delspørgsmål, som 

afsluttes med en delkonklusion. De to sidste analyser refererer til det andet delspørgsmål, og 

afsluttes ligeledes med en delkonklusion.  

Afsnit 7 sammenfatter analysernes delkonklusioner og præsenterer masterprojektets konklusion. 

Afsnit 8 er masterprojektets perspektivering. Dette afsnit vil - i forlængelse af konklusionen -

beskrive andre aspekter og andre vinkler som det også kunne have været interessant at arbejde 

analytisk med. 

De litterære kilder er uddybet i litteraturlisten. Projektets samling af bilag er placeret bagerst i 

masterprojektet. Bilagene består af masterprojektets dokumentsamling, som udgøres af 

dokumenter anvendt i analyseafsnittet.  Det drejer sig om skriftligt materiale fundet på Region 

Hovedstadens intranet, materiale i form af slides, tre artikler downloadet fra Tidskrift for Dansk 

Sundhedsvæsen, samt tre transskriberede interviews i deres fulde længde. Interviewguide til de tre 

interviews er ligeledes vedhæftet som bilag. 

 

1.4. Baggrund 

Det er ikke vanskeligt for masterprojektets medlemmer at få øje på sundhedsvæsenets berettigelse 

nu og i fremtiden. Opgaverne er jo ret indlysende og meningsfulde i sig selv.  Alle bliver syge og skal 

behandles før eller siden. Den store udfordring er, at få skåret prioriteringer til, så de tilgængelige 

offentlige sundhedsressourcer bliver brugt så effektivt som muligt. 
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I hele den vestlige verden kæmper sundhedssektoren med demografiske udfordringer og fortsat 

vækst i antallet af borgere med kroniske, langvarige sygdomme og psykiske lidelser.  Hertil kommer 

stigende sundhedsudgifter, samt øgede forventninger til sundhedsvæsenets ydeevne, service, 

nedbringelse af ventetid, frit valg og ikke mindst nye behandlingsteknologier, som konstant ligger 

som en økonomisk sprængladning under de offentlige sundhedsbudgetter. 

Regionsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen har udtalt følgende om 

ovenstående udfordringer i en regional kontekst: 

Udviklingen i regionen betyder, at det økonomiske råderum vil blive udfordret, og der vil 

blive behov for at udvikle nye mere effektive metoder og arbejdsgange. Dette arbejde vil 

fortsætte i 2015, hvor regionen arbejder videre med strategien om Fokus og Forenkling 

(link 1). 

Regionsformandens fokus på strategi, som løsning på udfordringerne i sundhedssektoren, kan 

iagttages både i dele af organisationslitteraturen og i den generelle samfundsdebat.  I 

samfundsdebatten kan dette fokus iagttages gennem følgende citat i Børsen, 2015 af Søren Obed 

Madsen fra en artikel om offentlige strategier: Direktioner skal i fremtiden anvende mere tid og 

fokus på strategien og opfølgningen på implementeringen af strategien. 

I organisations- og forskningslitteraturen på området påpeges flere steder strategiens afgørende 

betydning for organisationens udvikling, og at både topledelse og mellemledelse spiller en 

afgørende rolle, når det drejer sig om at skabe effektive strategiformationsprocesser (Larsen: 2012). 

Generelt er der i forskningen på feltet en tendens til at se topledelsen som den indercirkel som 

beslutter, formulerer og artikulerer organisationens strategiske intentioner og bevægelser, og 

mellemlederen som den aktør, der skal sikre strategiimplementeringen. 

Andre dele af litteraturen er mindre optimistisk, når det handler om strategiens løsningspotentiale 

i forhold til de offentlige udfordringer.  Søren Obed Madsen fremhæver i sin ph.d.-afhandling 

lederen som oversætter, og det forhold, at langt størstedelen af de formulerende strategier aldrig 

bliver omsat til handling (link 2).  
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Det fremhæves også i litteraturen, at strategiarbejdet i højere grad har fokus på 

formuleringsprocesser frem for implementeringsdelen, og at denne ubalance udgør et 

grundlæggende problem (link 2). Kritikken omkring ubalancen mellem strategiformulering og 

implementering er flerstemmig, hvilket fremgår af nedenstående citat fra en artikel fra 

DenOffentlige.dk om krisen i det offentlige bureaukrati fra 2013: 

Den offentlige sektor styrer mod bureaukratisk kollaps, hvis moderniseringen fortsætter, 

som den har gjort de sidste 30 år.  Gentagelsen af uoversættelige strategier, skrevet 

langt fra fagmedarbejdernes arbejdsdag, har igennem 30 år ikke virket (link 3). 

Nogle forskere argumenterer for, at organisationsstrukturer ikke understøtter 

strategiimplementering på grund af utilstrækkelig monitorering og lange kommandoveje. Andre 

forskere henleder opmærksomheden på, at nogle ledere mangler de rette kompetencer til at 

implementere strategier. I forhold til sidstnævnte argument er der i de seneste år kommet et særligt 

fokus på den strategiske mellemledelse, herunder mellemledernes betydning for 

strategiimplementeringen og ikke mindst ledelsesniveauets generelle kompetencer som 

”oversættere” af strategierne: 

Mellemlederen skal være i stand til at oversætte den strategi, som topledelsen har 

besluttet. Det er en klar forudsætning for en succesfuld implementering i den enhed, som 

mellemlederen har ansvar for. Strategien skal oversættes på en måde, så den enkelte 

medarbejder kan se sig selv og sin egen rolle i forhold til strategien og de forandringer 

og ændrede opgaver, som den fører med sig. Det skal give mening for medarbejderne, 

så de føler ejerskab (Larsen: 2012). 

Mellemlederen som strategisk ”oversætter” tager altså afsæt i den pointe, at strategier 

nødvendigvis skal oversættes for at fungere. Der er således ikke tale om en implementering af en 

strategi, men om en implementering af en oversættelse af strategi (link 2). 

Som nævnt har Region Hovedstaden valgt at imødekomme de regionale udfordringer på 

sundhedsområdet med strategien Fokus & Forenkling (bilag 1). Strategien, som blev lanceret i 2014, 

har fire tydelige politiske målsætninger. Virkeliggørelsen af de politiske målsætninger skal ske 

gennem ti strategiske indsatsområder og et antal driftsmål, der knytter an til målsætningerne. 

Tilsammen sætter strategien retningen og angiver prioriteringerne i regionen.  
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Strategien Fokus og Forenkling er illustreret i nedenstående skema (figur 1). Dette skema bliver 

udleveret til mellemlederne på grundforløbet Ledelse af medarbejdere og indgår i denne 

sammenhæng som et centralt omdrejningspunkt i undervisningen.  

 

 

 

Figur 1. (bilag 1) 

 

Om strategien Fokus & Forenkling udtaler HR-chefen Tine Køhler: …(strategien) skal ud og virke i 

hverdagen, og det kommer den kun via ledere og medarbejdere. De er nøglen til at få det til at ske 

(bilag 8). 

Forud for Fokus og Forenkling udarbejdede direktørkredsen i Region Hovedstaden allerede i 2009 

en strategi for at koble den daværende strategi, hvis overskrift var Patienten i Centrum, til den 

daglige drift. Strategien var et fælles regionalt lederudviklingsprogram, som – i modsætning til 
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eksisterende decentrale ledelsesprogrammer udviklet på og målrettet de enkelte regionshospitaler 

- i højere grad skulle understøtte de overordnede strategiske regionale målsætninger (bilag 9). 

Lederudviklingsprogrammets version 1.0 blev lanceret i 2010 og tog udgangspunkt i dels den enkelte 

leders behov for lederudvikling på tværs af ledelsesniveauer og faggrupper, dels ambitionen om at 

styrke samspillet mellem de faglige og personlige kompetencer.  Endelig tog programmet 

udgangspunkt i at skabe en grundlæggende koncernidentitet på tværs af de enkelte organisationer 

(bilag 8).  

Om det strategiske mål at styrke fællesskabet udtaler Eva Zeuthen Bentsen, hospitalsdirektør for 

Gentofte Hospital: 

Det er vigtigt, at det er et regionalt tiltag. Fordi det også er en måde at tænke identitet 

på. Ledelse handler jo om identitet, hvem man er, hvor man hører hjemme og specielt i 

fusions- og sammenlægningstider er det vigtigt, at ledere oplever, at der er noget, der 

hedder en region, og at den gør noget godt for medarbejderne og er nærværende (link 

4). 

I efteråret 2014 blev ledelsesudviklingsprogrammet version 2.0 lanceret. Lanceringen var 

sammenfaldende med præsentationen af strategien Fokus og Forenkling. Ambitionen med 

ledelsesudviklingsprogrammet var nu at opnå højt kvalificeret strategisk mellemledelse orienteret 

mod omverdenen og en ledelse, som i højere grad var fokuseret på at skabe forandringer. HR-chefen 

Tine Køhler har udtrykt det således:  

Regionens mellemledere har nu en opgave i at kende fortællingen om Fokus og 

Forenkling og på den måde skabe mening, når de flytter deres enheder hen imod de fire 

politiske målsætninger. Kort – og lidt indforstået – sagt, er version 2.0 en strategi-

implementeringsmotor… det vil med andre ord sige, at ambitionen er løftet fra 

udviklingen af det personlige lederskab og etablering af koncernidentitet til også at 

omfatte generering af organisatoriske resultater (bilag 8). 

Ved udgangen af 2015 har ca. 2500 mellemledere gennemført grundforløbet Ledelse af 

medarbejdere (bilag 8).     
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Indeværende afsnit har beskrevet en række af de problemstillinger, som Region Hovedstaden og 

sundhedsvæsenet generelt står overfor, og hvordan arbejdet med strategien Fokus og Forenkling er 

tænkt som en løsning på de regionale udfordringer. Afsnittet har også beskrevet den tilsyneladende 

ubalance, der er i vægtningen mellem strategiformulering og strategiimplementering og tydeliggjort 

mellemlederens rolle som ”oversætter” ved implementering af strategier. Endelig er Region 

Hovedstadens lederudviklingsprogram præsenteret i sammenhæng med de overordnede 

strategiske målsætninger. 

Næste afsnit vil beskrive den organisatoriske kontekst som masterprojektet indgår i. Først beskrives 

historien om Region Hovedstadens opståen og dennes opbygning. Dernæst bliver der gravet et 

spadestik dybere i det regionale lederudviklingsprogram og masterprojektets centrale 

analysegenstand - grundforløbet Ledelse af medarbejdere - vil blive beskrevet nærmere. 

 

1.5. Masterprojektets organisatoriske kontekst  

Historien om Region Hovedstadens centraliserede struktur skal ses i lyset af Kommunalreformen, 

hvor 13 amter blev erstattet med 5 regioner, og 15 statsamter blev slået sammen til 5 

statsforvaltninger. I starten af 2007 – med Strukturreformens ikrafttrædelse - blev Region 

Hovedstaden etableret, som samlede opgaverne fra Frederiksborgs og Københavns amter, 

Hovedstadens Udviklingsråd, Hovedstadens Sygehusfælleskab, Bornholms Regionskommune, 

Frederiksbergs og Københavns kommuner.  

Med denne fusionering af amternes opgaver blev der dannet en ny og fælles organisationsstruktur 

med en central direktion og et overordnet regionsråd, der blev understøttet af koncernstabe og 

tværgående virksomheder med ansvar for fællesområder, som HR & Uddannelse, Kommunikation 

og Økonomi.  
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Region Hovedstadens organisationsstruktur fremgår af nedenstående figur. 

 

Figur 2. (link 4) 

Region Hovedstaden er med sine 1,76 mio. indbyggere (1. januar 2015) den befolkningsmæssigt 

største af Danmarks fem regioner. Regionen har omkring 36.000 ansatte (opgjort i fuldtidsstillinger), 

og havde i 2013 et samlet budget på 34,2 mia. kr. Størstedelen af dette budget går til driften af 

Danmarks største sygehusvæsen med i alt 11 hospitaler. Regionens helt centrale opgaver er at 

tilbyde behandling, uddannelse og forskning indenfor borgernes sundhedsvæsen. Andre opgaver er 

at udvikle hovedstadsregionen inden for miljø, trafik, erhverv og det sociale område. 
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1.6. Lederudviklingsprogrammet og grundforløbet Ledelse af medarbejdere 

Center for HR, som er en af de tværgående virksomheder, bidrager til den overordnede strategiske 

ledelses- og organisationsudvikling i Region Hovedstaden. Det sker bl.a. igennem et omfattende 

lederudviklingsprogram, der har fokus på at udvikle regionens samlede ledelse og på at udvikle 

koncernidentiteten blandt regionens ansatte.  Region Hovedstadens fælles lederudviklingsprogram 

består af en vifte af længerevarende grundforløb og udviklingsaktiviteter, der tilsammen skal 

imødekomme behovet for ledelsesudvikling på alle ledelsesniveauer. Den samlede vifte af 

ledelsesforløb fremgår af nedenstående figur: 

 

Figur 3. (bilag 6) Udarbejdet af Region Hovedstaden 

Konkret består regionens lederudviklingsprogram af i alt seks udviklingsforløb, der er knyttet til 

udvalgte strategiske indsatsområder rettet mod forskellige ledelsesniveauer og opgaver (bilag 6).  
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Ledelseskæden, eller leadership pipeline, som regionen har brugt som overordnet model for 

programmet, præciserer topledelsens forventninger til ansvarsopgaver på hvert ledelsesniveau, og 

som HR-chefen udtrykker det:  

Ledelseskæden skal forstås som en værdikæde, som bidrager med ledelse på en relevant 

og målrettet måde til regionens ydelser og det er ledernes opgave decentralt at koble 

strategien og målene til den daglige drift hele vejen i ledelseskæden (Bilag 9).  

Leadership pipeline er baseret på fire grundideer, se bilag 8: 

 At skabe en værdikæde for ledelse 

 At god ledelse defineres ud fra det lederniveau, man leder på 

 At lederudvikling er et ledelsesansvar 

 At lederudvikling skal knyttes til strategiimplementering og de daglige ledelsesopgaver 

Det primære ansvar for de strategiske opgaver på de fire ledelsesniveauer i ledelseskæden er 

beskrevet i figur 4 på side 14. 
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Figur 4. (bilag 8). 

Lederudviklingsprogrammet skal bidrage på alle fire ledelsesniveauer med:  

 At give alle ledere et klart billede af, hvad regionen kan tilbyde, og hvad regionen kræver af 

leder 

 At styrke det tværgående ledelsesfællesskab i regionen 

 At styrke helhedssyn, tillid og åbenhed 

 At understøtte regionens vision, mission og strategi 

 At styrke udvikling af veldrevne hospitaler og virksomheder med høj patienttilfredshed og 

medarbejdertrivsel  

Et af de seks lederudviklingsforløb er grundforløbet Ledelse af medarbejdere. Hvor fokus i dette 

grundforløb i 2010 var rettet på det personlige lederskab, er fokus i version 2.0 i 2014 rettet mod 

de fire politiske målsætninger og driftsmålstyring som en understøttende disciplin.  
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Denne udvikling over tid indfanges i citatet: Version 2.0 er således mere strategisk, mere orienteret 

mod omverdenen og mere fokuseret på at skabe forandringer (bilag 8). 

I erkendelse af at mellemlederne i regionen administrerede store ledelsesopgaver og blev presset 

fra mange kanter – både oppefra, fra medarbejdere, borgere og patienter – var der i Regionsrådet 

enighed om, at dette var et ledelseslag, der skulle gøres noget for. Om dette krydspres og 

mellemlederens centrale placering i dette udtaler HR-chefen: 

Man burde give dem (mellemlederne) noget mere støtte i denne opgave og i den rolle de 

varetager… derfor blev forløbet Ledelse af medarbejdere forløbet, der var flagskibet på 

den måde, at det var det største program overhovedet. Det er altså her, hvor man skal 

ind og understøtte, det er frontlinjelederne, der virkelig tager en ordentlig tørn (bilag 9). 

For grundforløbet er ambitionen, at mellemlederne ikke blot skal trænes og udvikles til at løfte 

opgaverne på deres eget ledelsesniveau. De skal også kunne forankre deres ledelse i de strategiske 

dagsordner, som er formuleret fra topledelsen (bilag 8). 

Som det fremgår af figur 4, side 14 skal programmet udvikle mellemlederne og organisationen 

ved: 

 At afgrænse, prioritere og eksekvere med afsæt i overordnede strategier 

 At oversætte strategierne til meningsfulde og praksisnære mål for medarbejderne 

 At sikre følgeskab til strategierne gennem involvering af medarbejderne 

 At give input og feedback opad til strategiformuleringen 

I forhold til at udvikle og træne mellemlederne til at kunne håndtere ovenstående opgaver er der i 

grundforløbet et centralt fokus på, at deltagerne opnår en forståelse for deres rolle i en politisk 

styret organisation i et leadership pipeline perspektiv.  Der er samtidigt et centralt fokus på løbende 

at tilpasse grundforløbet på baggrund af deltagernes evalueringer.  

Indeværende afsnit har redegjort for masterprojektets organisatoriske kontekst og præsenteret 

projektet centrale analysegenstand som er grundforløbet ledelse af medarbejdere. Det kommende 

afsnit vil præcisere centrale temaer, som er identificeret fra de foregående afsnit. 
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2. Problemfelt og problemformulering 
 

2.1. Problemfelt 

Dette afsnit vil præcisere masterprojektets problemfelt og således skabe betingelser for, at 

problemformuleringen kan læses præcist og entydigt, som den er tænkt. 

Region Hovedstaden står overfor store udfordringer i forhold til demografi, vækst i antallet af 

kronisk syge, stigende sundhedsudgifter og øgede forventninger fra borgerne, som belaster 

regionens sundhedsbudget.  

Regionens svar på disse udfordringer er blandt andet at udrulle en overordnet strategi kaldet Fokus 

og Forenkling. Regionens ledelsesudviklingsprogram er i denne forbindelse et centralt 

omdrejningspunkt i strategiimplementeringen af den overordnede strategi.  

Lederudviklingsprogrammet skal erstatte decentrale ledelsesprogrammer udviklet på og målrettet 

de enkelte regionshospitaler. 

Mellemledere i Region Hovedstaden skal gennem lederudviklingsprogrammet trænes til i højere 

grad at forankre deres ledelse i den strategiske dagsorden, som er formuleret af koncernledelsen. 

Denne strategi for strategiimplementering – at anvende ledelsesprogrammet strategisk - har to 

overordnede formål: At generere fælles organisatoriske resultater og etablere en koncernidentitet. 

I forhold til at få Region Hovedstadens strategi Fokus og Forenkling forankret i organisationen er 

mellemlederne, via grundforløbet Ledelse af medarbejdere, som er en del af det overordnede 

lederudviklingsprogram, tillagt en helt central rolle. 

Grundforløbet har udviklet sig over tid. I efteråret 2014 blev ledelsesudviklingsprogrammets version 

2.0 lanceret. Ambitionen var løftet fra udvikling af det personlige lederskab i version 1 til nu også at 

omfatte det fælles lederskab og det forhold at få mellemlederne til at arbejde mere strategisk mod 

opfyldelsen af de politiske målsætninger. Dette strategiske arbejde skal kunne forankres i den 

daglige drift. 

Et interessant spørgsmål er derfor, hvilke strategiske intentioner topledelsen i regionen har med 

lederudviklingsprogrammet, og hvordan strategien former mellemledernes rolle, når strategien skal 

implementeres.  
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2.2. Problemformulering 
 

Det præsenterede problemfelt leder frem til det overordnede spørgsmål, som masterprojektet 

ønsker at besvare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne problemformulering vil undersøges med udgangspunkt i følgende to delspørgsmål: 

- Hvilken strategi for strategiimplementering kan iagttages gennem topledelsens 

intentioner bag grundforløbet Ledelse af medarbejdere? 

 

- Hvilke implikationer for mellemlederniveauet er strategien for strategiimplementering 

med til at forme? 

 

 

Masterprojektet ønsker at belyse, hvordan grundforløbet Ledelse af 

Medarbejdere skal fungere som implementeringsmotor for Region 

Hovedstadens overordnede strategiske dagsorden Fokus og 

forenkling. Projektet ønsker også at undersøge strategiens 

implikationer for mellemlederne. 
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Som det vil fremgå af metodeafsnittet senere i projektet vil begge delspørgsmål blive udfoldet og 

derefter besvaret indenfor nedenstående model for masterprojektets fem delanalyser: 

 

 

Model 1.(egen tegning) 

Modellen skal illustrere analysens perspektivskift fra et indledende makroblik på strategiens 

bagvedliggende strukturer til den afsluttende strategiimplementering på det operationelle 

mellemlederniveau.  

I følgende afsnit vil helt centrale begreber i problemformuleringen blive begrebsafklaret. Derudover 

vil masterprojektets problemfelt, teori og analysegenstand blive afgrænset. 

  

Strategiimplementering  
og mellemlederes rolle 
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3. Begrebsafklaring og afgrænsning 
 

3.1. Strategi og strategiimplementering  

I dette afsnit vil centrale begreber, som indgår i problemformuleringen, og således også i 

masterprojektets analyse blive defineret. Der er i projektets indledning redegjort for både 

grundforløbet Ledelse af medarbejdere og Region Hovedstaden som organisation. I det følgende vil 

to begreber bliver defineret: Strategi og strategiimplementering. Dette gøres for, at der senere i 

masterprojektet ikke skal opstå tvivl om anvendeligheden og relevansen af andre inddragede teorier 

og perspektiver. Dette gøres også for – konsistent med det videnskabsteoretiske perspektiv, som er 

anlagt på projektet - at udfolde problemformuleringens kompleksitet, og på denne måde tilstræbe 

ikke blive fastlåst i en virkelighedsopfattelse, der som ideal har at gengive viden objektivt og 

entydigt. 

 

Det er en banal sandhed, at jo mere man studerer strategi, jo sværere bliver det at beskrive præcist, 

hvad begrebet indeholder. Det er som en uendelig forvandlingskugle, som man hele tiden kan få til 

at skifte farve, men hvor kernen ikke rigtigt dukker frem. Strategi er både noget, som enhver 

organisation med respekt for sig selv har, og samtidig er strategi noget, der gøres løbende i 

organisationer. Men hvordan strategi udøves, er der mange bud på. Litteraturen er næsten 

uudtømmelig, og definitionerne og værktøjerne står i kø for at byde sig til. 

Forskelligheden kommer til udtryk på flere måder; eksempelvis når konsulenter kappes om at give 

gode råd i forhold til den bedste strategi for et givet felt, og når teoretikere og forskere giver udtryk 

for grundlæggende forskellige opfattelser af spørgsmål som: Hvad er strategi, hvordan bliver en 

strategi til, og hvad kendetegner den bedste strategi?   

Det er måske nemmere at sige, hvad strategi ikke er. Strategi er ikke almindelig drift eller den daglige 

håndtering af opståede problemer og hændelser. Altså må strategi have karakter af at være 

fremadrettet og langsigtet. Det er ikke strategisk lederskab blindt at adlyde ordrer fra ens 

overordnede eller forholde sig afventende til problemer. Så en strategisk tænkende og handlende 

leder må have en selvstændig stillingtagen og agere proaktivt i forhold til de udfordringer, som 

organisationen møder. 
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Der er i litteraturen bredere konsensus om andre vigtige forhold vedrørende strategi. Der er enighed 

om, at strategier har som intention at flytte noget, at skabe en forandring og på denne måde bidrage 

til organisationers emergens (link 2). Strategier skal sikre virksomhederne – både offentlige og 

private - legitimitet, modernisering og konkurrenceevne på den lange bane. Der er også enighed 

om, at strategier og strategimål sjældent bliver virkeliggjort i deres fulde intenderede form (link 2). 

Som det vil fremgå af teoriafsnittet, er der flere forskellige positioner, hvorfra der kan tales, når det 

gælder strategi. Disse positioner trækker i deres respektive grundantagelser på meget forskellige 

menneskesyn og idealer.  

Strategioptimisterne – som repræsenterer en position i strategilandskabet, og som kan iagttages i 

det klassiske perspektiv på strategi, udviser en stærk tro på rationaliteten i strategier og har 

perfektion som ideal.  Mennesket bliver i dette perspektiv betragtet som homo faber; det handlende 

menneske eller maskinmennesket, som kan bearbejdes af fornuften, forudberegnes og kontrolleres. 

Denne strategitænkning og dette menneskesyn, som har baggrund i naturvidenskaben, har optrådt 

som ledende baggrundsfigur blandt udviklingen af de styringsteknologier, der har været 

dominerende i størstedelen af forrige århundrede og som forbindes med god ledelsespraksis (Sløk 

& Villadsen:2013). Denne optimisme i forhold til strategiens rationale, forudsigelighed og 

kontrollerbarhed kan fortsat iagttages i indeværende århundrede. New Public Management er et 

godt eksempel på, at strategier betragtes som mekanismer, der - mere eller mindre uhindret – kan 

transformere de politiske intentioner til effekt.   

Strategipessimisterne, som repræsenterer en anden position indenfor strategifeltet, forholder sig 

mere kritisk til den stærke tro på strategiens rationale og det nævnte kausale set-up; 

intention(strategi) – transformation - effekt. I stedet abonneres der i denne position på et 

menneskesyn, hvor mennesket anskues som homo sapiens; det vidende menneske, hvor idealet er 

menneskets selvstændighed og dennes frie tænkning. Positionen udfordrer således ovennævnte 

antagelse om, at strategiformulering og strategiimplementering er en gnidningsfri og kontrollerbar 

proces (Sløk & Villadsen: 2013). 
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I ledelseslitteraturen gjorde strategi som begreb sit indtog i 1960’erne. Dette årti repræsenterer 

begyndelsen til en sammenhængende strategidisciplin, og begrebet iagttages første gang gennem 

tekster af den amerikanske økonomihistoriker Alfred Chandler (Whittington: 2001). Indtil dette 

tidspunkt havde begrebet udelukkende været anvendt i forbindelse med militær ledelse, krigs-

taktikker og spil-teori; helt i tråd med ordets oldgræske oprindelse og betydning som ’hærleder’ 

(Klausen: 2003). I 70’erne udkonkurrerede begrebet efterhånden tidligere hyppigt anvendte 

begreber i ledelseslitteraturen som ’udarbejdelse af politikker’, ’ledelses beslutningstagen’, 

’organisations adfærd’ og ’forretningsadministration’. 

Da Chandler introducerede strategi-begrebet som et styringsværktøj for topledelsen, definerede 

han det samtidigt ud fra en forkærlighed for rationel analyse, adskillelse mellem ide og udførsel og 

alle organisationers stræben efter profitmaksimering (Whittington: 2001). Efterfølgende har en stor 

gruppe af forfattere fulgt denne linje ved at definere begrebet med udgangspunkt i de officielt 

formulerede mål, målsætninger, politikker, positioneringer, som en organisation søger at 

gennemføre, herunder Henry Mintzberg. 

Ovenstående har tydeliggjort to grundlæggende forskellige opfattelser af strategibegrebet; en 

opfattelse, som tager udgangspunkt i en rationel planlægning, og en opfattelse som har fokus på 

strategi som emergerende proces. Masterprojektet vil undersøge Region Hovedstadens strategi fra 

en platform, der vil møde begge perspektiver med nysgerrighed. 

3.2. Afgrænsning 

Udarbejdelsen af et masterprojekt består af en række valg og fravalg. Derfor er det nødvendigt at 

nævne en række af de fravalg, der er foretaget, og som kunne have bevirket at masterprojektet 

havde taget en anden drejning. Der argumenteres i dette afsnit for de valg og fravalg, der er truffet, 

og de mulige konsekvenser heraf. 

Som tidligere beskrevet benytter masterprojektet sig af en analytisk model, der trækker på en række 

forskellige teoretiske perspektiver. Modellens tragtform – en form som udvikler sig fra et 

makroperspektiv til et praksisperspektiv på strategi og strategiimplementering – er udslagsgivende 

for valg af teori. Dette bevidste valg er samtidig udtryk for et bevidst fravalg af andre teoretiske 

perspektiver, der kunne have tilført analysen og besvarelsen af problemformuleringens to 

delspørgsmål en anden viden. 
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Det forhold at mange forskellige teoretiske stemmer kommer til orde i analysen er konsistent med 

det socialkonstruktivistiske perspektiv, som er det videnskabsteoretiske ståsted i masterprojektet. I 

metodeafsnittet vil dette perspektiv blive yderligere beskrevet. 

Masterprojektet har indsamlet dokumenter, som har topledelsen i Region Hovedstaden som 

afsender. Dermed er der foretaget et bevidst fravalg af dataindsamling, der ville have givet indsigt i 

mellemledernes opfattelser, tanker og meninger om strategien i almindelighed og grundforløbet 

Ledelse af medarbejdere i særdeleshed. 

Det har således ikke været masterprojektets hensigt at undersøge mellemlederniveauets 

modtagelse af topledelsens intentioner om strategiimplementering. Ej heller om, hvorvidt 

strategiimplementeringen lykkedes. 

Med et blik for strategi som topledelsens risikovillighed, eller mangel på samme, ville eksempelvis 

et tillidsperspektiv på masterprojektets empiri sætte fokus på organisationens sociale kapital og 

anskue organisationen som netværk af forpligtende fællesskaber. Et oplagt valg af litteratur kunne 

i givet fald være Niels Thygesen og No Kampmanns blik på tillid som strategisk struktur for 

gaveudveksling, der i dette perspektiv er en selvstændig økonomi. 

På samme måde ville det narrative perspektiv, med udgangspunkt i Barry og Elmes’ blik på strategi 

generere en anden viden om topledelsens intention om styring af organisationens fortællinger både 

internt og eksternt. 

 

4. Teoretisk ramme  
 

Første del af den teoretiske ramme inddrager Henry Mintzberg, James Collins og Jerry Porras og 

Richard Whittington i nævnte rækkefølge. 

Afsnittet indledes med Mintzbergs 5 P’er, som er et konkret analyseværktøj, der opdeler strategi i 

mindre dele. Herefter tilbyder Collins & Porras en begrebsramme for iagttagelse af strategi som 

vision. Endelig placerer Whittingtons 4-feltsanalyse strategien i forhold til grundlæggende generiske 

modeller for strategi.  
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Anden del af den teoretiske ramme er delt op i 2 afsnit. Det første afsnit beskriver 

strategiimplementering på en overordnet og general måde med udgangspunkt i Jørgen Gulddahl 

Rasmussens model for strategi. Det problematiske ved strategiimplementering anskues vha. Nils 

Brunssons blik for adskillelsen mellem den politiske og den handlingsorienterede sfære i 

organisationer og den deraf følgende skizofreni. Andet afsnit sætter fokus på mellemlederens rolle 

i strategiimplementering med udgangspunkt i Julia Balogun og Gerry Johnsons case studie fra 2005.  

4.1. Mintzberg 

For at belyse, hvad begrebet strategi er i et Mintzberg-perspektiv, er det vigtigt først at få 

præciseret, hvad Region Hovedstaden er for en organisation. Når masterprojektet beskriver Region 

Hovedstaden tages der udgangspunkt i den samlede offentlige virksomhed; inklusive den øverste 

ledelse på Regionsgården. Dette medfører, at den politiske ledelse i dette projekt ikke anskues som 

en del af organisationen. Det medfører, at emner, der er underlagt politisk indflydelse, anskues som 

en ydre påvirkning. 

 

Mintzberg har beskrevet meget organisationsteori, men i indeværende masterprojekt afgrænses 

dette emne til kun at omfatte fagbureaukratiet af hensyn til projektets overordnede temaer. Ifølge 

Mintzberg har alle organisationer en ideologi, der omhandler de traditionsbundne, underliggende 

forestillinger i en organisation, der adskiller den ene organisation fra en anden, og som giver 

organisationen liv (Mintzberg: 1992a). 

I Mintzbergs teori om fagbureaukratiet fremhæves netop hospitalerne som eksempler. For 

fagbureaukratiet gælder, at der sker en standardisering af kompetencer og ikke af arbejdsgange. 

Det er opgaverne for specialiserede til, og disse kræver derfor, at den enkelte fagprofessionelle 

tilpasser udførelsen af opgaverne fra gang til gang med baggrund i dennes faglige viden. 

Beslutningskompetencen ligger ikke nødvendigvis i den hierarkiske top, men er i høj grad 

uddelegeret til den fagprofessionelle selv. 

Ifølge Mintzberg træffes beslutninger i fagbureaukratiet på 3 niveauer. Beslutninger kan træffes af 

den øverste ledelse, kollektivt eller af den enkelte fagprofessionelle. Den fagprofessionelles 

beslutningsproces vil ikke blive belyst nærmere i projektet. 
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Beslutninger, der træffes af topledelsen, har en tendens til at være hierarkisk organiseret, da disse 

beslutninger vedrører hele den samlede organisation og vil ofte opleves som top-down processer af 

medarbejderne. Det kan være beslutninger om økonomi eller implementering af tiltag som påvirker 

hele organisationen, herunder strategiske tiltag. 

Strategi er et diffust begreb, og hver teoretiker har sin egen definition. Dette bevirker ofte, at man 

betragter strategi ud fra en bestemt synsvinkel, mens andre synsvinkler overses. 

Mintzberg har skabt et overblik over strategibegrebets mange facetter med sine 5 P’er, der hver for 

sig anskuer strategier og implementering af disse. 

Plan skal forstås som den overordnede strategiske plan topledelsen i organisationen ønsker at få 

realiseret og hvilke tilsigtede handlinger, der skal tilknyttes denne plan.  Ved gennemgang af mange 

virksomhedsplaner og visioner for fremtiden, støder man i lige så høj grad på, hvilke elementer den 

enkelte organisation har fravalgt. Det sidste er især interessant, da det ofte er gennem 

organisationens fravalg og begrundelserne herfor, at organisations kontekst kan aflæses. 

Ploy kan bedst oversættes med trick eller plot. I denne sammenhæng skal det ses som et led i den 

anlagte plan. Virksomheden kan bruge et trick for at sløre den egentlige handling i forhold til 

konkurrenterne eller som en snedig manøvre til at få aktører til at handle på en bestemt måde. 

Pattern kan opfattes som en kæde af planer, der tilsammen danner et mønster for handlinger i 

organisationen. Iflg. Mintzberg kan pattern også defineres som de følgevirkninger, den overordnede 

plan har resulteret i, uden det nødvendigvis var tilsigtet (Mintzberg:1994). 

Strategi anskuet som plan og strategi anskuet som mønster kan altså give vidt forskellige resultater. 

Konstrueres en strategi som en plan, kan resultatet blive, at strategien ikke realiseres, mens en 

strategi iværksat som et mønster kan opstå uden noget forarbejde (Mintzberg: 1994). 

Position i forhold til strategi skal ses som de tiltag en organisation foretager for at opnå en vis 

fordelagtig position. Den enkelte organisation vil altid søge at positionere sig i forhold til de eksterne 

omgivelser og konkurrenterne.  
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Når strategi anskues som perspektive, er formålet at påvirke den opfattelse, som omverdenen har 

af virksomheden. Strategi som perspektiv er for virksomheden, hvad fremtræden er for mennesket. 

Perspektive-perspektivet anser en given strategi som noget abstrakt og uhåndgribeligt, der kun 

eksisterer i de involverede aktørers bevidsthed. Strategi som perspektive vender fokus indad mod 

organisationens identitet i modsætning til strategi som position, hvor fokus er rettet eksternt. 

Tilsammen udgør de 5 P’er hver deres vinkel på en samlet definition af strategibegrebet. Mintzbergs 

formål med de 5 P`er, er at gøre det nemmere for både praktikere og teoretikere at navigere inden 

for strategiens til tider uoverskuelige og vanskelige område. De 5 P’er substituerer eller 

komplementerer hinanden. Hvert aspekt tilfører en dybere forståelse af strategibegrebet 

(Mintzberg: 1987). 

 

4.2. Collins & Porras 

Collins & Porras har foretaget en gennemgribende undersøgelse af en lang række primært 

amerikanske, men også en del europæiske, succesfulde virksomheder, for at finde frem til, hvad 

forskellen var på de virkelig exceptionelle virksomheder og de gode virksomheder. Udfaldet af den 

seks år lange undersøgelse var, at de succesfulde virksomheder lige fra opstarten har haft visioner, 

som har hjulpet dem til at guide og inspirere medarbejderne til at opnå den målsætning, der lå til 

grund for virksomheden (Collins & Porras:1991). 

Collins & Porras fremfører, at en organisations strategi skal opfattes som ledelsens symbolske 

formuleringer, der gennem sin anvendelse giver mening for organisationens medlemmer og 

derigennem påvirker de ansattes handlinger (Steensen:2009). Strategi som sproglige 

repræsentationer af en ønsket fremtidig eller nuværende fælles situation vil i det følgende afsnit 

blive beskrevet i form af topledelsens skabelse af en organisatorisk vision. 

Visionsperspektivet tager udgangspunkt i den problematik, at moderne og succesfulde private 

virksomheder i stor udstrækning har flyttet de organisatoriske beslutningsprocesser fra 

direktionsgangene ud til de lokale divisioner (Collins & Porras: 1991).  
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Denne decentralisering eller vertikale udfladning af den traditionelle hierarkiske struktur rejser 

problemstillinger som:  

How can companies decentralize and at the same time have coherent, coordinated 

effort?...How can people in the far reaches of the flatter organizations know where it is 

heading? (Collins & Porras:1991) 

 

Begrebsrammen - The Guiding Philosophy and Tangible images 

Svaret på ovennævnte problemstillinger er ifølge perspektivet udviklingen af en fælles 

organisatorisk vision, som kan motivere organisationsmedlemmerne til at arbejde mod et fælles 

mål. Collins & Porras’ forskningsmæssige bidrag til det strategiske visionsarbejde i organisationer er 

en teoretisk begrebsramme: The Guiding Philosophy and Tangible Images. Med udgangspunkt i et 

materiale fra private virksomheder definerer denne begrebsramme best practice for visionsarbejdet 

i organisation. De to komponenter i begrebsrammen indeholder hver yderligere to elementer. 

 Komponenterne og elementerne som indgår i begrebsrammen er illustreret i nedenstående figur: 

 

 

  

       

                                                                                       

 

 

Figur 5. (Collins & Porras:1991) 

Jf. ovenstående figur kan en vision beskrives med formlen:  

Vision = guiding philosophy (purpose + core values and beliefs) + tangible images (mission + vivid 

description)  

GUIDING PHILOSOPHY    TANGIBLE IMAGES 
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Første komponent i begrebsrammen - guiding philosophy – er det sted, hvor visionsarbejdet 

begynder og består af to elementer – core values and purpose.  

Elementet core values and beliefs dækker over en række af grundlæggende motiverende antagelser, 

principper og livs – og arbejdsværdier som er indprentet i organisationen af de tidligste ledere. Det 

drejer sig om værdier der omhandler, hvordan virksomheden skal drives, dens syn på mennesket og 

det omgivende samfund, og hvad der er ukrænkeligt. De grundlæggende værdier er ikke udrullet 

retorisk eller nedskrevet, men er installeret som en slags genetisk kode og skal gennemsyre alle 

organisationsniveauer, og på denne måde fungerer som en ledestjerne i forhold til hverdagens 

daglige handlinger. En visionær organisation er således meget afhængig af, at værdierne kan 

overleve og fastholdes, når de oprindelige ledere ikke længere fungerer som rollemodeller i 

organisationen. Udfordringen er at få institutionaliseret de grundlæggende antagelser og værdier, 

så disse bliver identificeret med organisationen og ikke med bestemte personer.  

Det andet element purpose – eller formål - er en udløber af organisationens grundlæggende 

værdier. Enhver organisation skal kunne artikulere dens formål eller eksistensberettigelse på to eller 

tre sætninger. Formuleringen af formål spiller en essentiel rolle i forhold til at afgøre, hvem der står 

inden- og udenfor organisationen. En tydelig formulering kan tiltrække de medarbejdere, hvis 

personlige holdninger passer til organisationens og – modsat – afholde andre fra organisationen, 

hvis deres holdninger afviger fra det formulerede formål. Det vigtigste er, at formålet kan bidrage 

til meningsskabelse og inspirere organisationsmedlemmerne, og på denne måde generere en 

succesfuld og langtidsholdbar relation mellem organisationen og dens medlemmer.  

Den anden komponent i begrebsrammen er tangible images. Komponenten består af to elementer 

– mission og vivid description. Centralt omkring det første element – mission - er det forhold, at 

denne med konkrete formuleringer kan skabe levende billeder som udløser passion hos 

organisationsmedlemmerne og genererer den ansvarsfølelse, som er nødvendig for at performe på 

højt niveau (Collins & Porras: 1991). Der er fire tilgange til, hvordan indholdet af formuleringen på 

missionen kan være: targetting, common enemy, role model og internal transformation. 
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Targetting betyder, at missionen tager udgangspunkt i et tydeligt og definerbart mål. Target 

missions kan være formuleret både kvantitativt og kvalitativt. Kvantitative missioner har den fordel, 

at de er præcise og specifikke, men har også den ulempe, at de sjældent er så overbevisende som 

kvalitative missioner, der kan skabe levende billeder for organisations medlemmer i forhold til 

fremtidens udfordringer og forventede succeser (Collins & Porras: 1991). Netop i forhold til 

kvalitative missioner er det essentielt, at disse formår at tegne konkrete, men samtidig levende 

billeder af målet i organisationsmedlemmernes bevidsthed.   Nedenstående eksempel er fra en 

computervirksomhed, som i formuleringen af missionen netop har set bort fra det kvantitative 

målbare aspekt og i stedet fokuseret på en konkret og levende mission:  

To make the MIPS microprocesser architecture the most pervasive in the world by the 

mid-1990s. Every decision is subservient to that aim – Bob Miller, CEO. 

Common enemy-missioner er en anden form for kraftfuld mission, hvor fokus på formuleringen af 

missionen i højere grad handler om at kunne slå eller udkonkurrere eventuelle andre virksomheder 

end om tydelighed og definerbarhed. Denne type missioner bliver typisk formuleret af 

virksomheder, som stræber efter at blive førende på deres område, men endnu ikke er det. 

Mindre almindelig end targetting og common enemy er role model-missioner. Disse er kendetegnet 

ved, at den pågældende virksomheds mission inddrager andre – anerkendte og veldrevne – 

selskabers renommè i deres formulering af mission og på denne måde udnytter disses positive 

image.   

Endelig kan en internal transformation-mission beskrives som en mission velegnet til ældre 

organisationer, som har brug for en dramatisk forandring internt i forhold til at forblive sunde og 

konkurrencedygtige. Et eksempel der fremhæves i forfatternes arbejde er Generel Electrics forsøg 

på at håndtere den ineffektivitet, som på et tidspunkt var tilskrevet selskabets størrelse. Missionen 

var formuleret på følgende måde med henblik på at rette fokus internt på virksomheden:  

In addition to the strength, resources and reach of a big company, which we have already 

built, we are committed to developing the sensitivity, the leanness, the simplicity and the 

agility of a small company. We want the best of a both… (Collin & Porras: 1991) 
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Vivid description – levende billeder - er det andet element i tangible images. Elementet er en specifik 

beskrivelse af, hvordan virkeligheden vil blive, når missionen er nået. Ved at transformere 

missionens konkrete ord til billeder og ved at beskrive disse billeder på en sådan måde, at de udløser 

begejstring og commitment for organisationens mål blandt organisationsmedlemmerne er vivid 

description det sidste element, som fuldender visionen, som i sidste ende skal bidrage til generere 

organisatorisk performance på højt niveau. 

 

4.3. Whittington 

Ved at anvende to dikotomiske variable for henholdsvis det ønskede resultat af strategi, som kan 

være udelukkende profitmaksimering eller dække over plurale forhold, samt processen for strategi, 

som kan være enten planlagt eller emergerende af natur, kommer der – ifølge Whittington - fire 

strategiske perspektiver til syne. Disse perspektiver kaldes det klassiske, det evolutionære, det 

processuelle, og det systemiske perspektiv (model 2). 

 

 

 

Model 2. (link 5) 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijkZiMxNPJAhXFvXIKHTFYCcgQjRwIBw&url=http://mic4b.com/?p%3D736&psig=AFQjCNEtZpgqdyuvSprQjaktX1Jjqzn2oA&ust=1449913534823506
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I den ene variabel i ovenstående model er antagelsen, at strategi er en bevidst proces, der kan 

planlægges og styres, mens den anden yderpol tager afsæt i et syn på strategi som emergerende; 

som styret af tilfældigheder eller markedskræfter. På den anden variabel skelner Whittington 

mellem to forskellige former for resultatorientering. Den ene tilgang handler om, at en organisation 

tænker strategi ud fra et enkelt resultatmål, defineret som profitmaksimering, mens 

strategitilgangen på den anden yderpol tager afsæt i, at en organisation ser andre mulige 

resultatmål end den rene profit. Med begreber som profitmaksimering er det tydeligt, at 

udgangspunktet er private virksomheder. Med en relativ simpel oversættelse af profitmaksimering 

til effektiv ressourceudnyttelse, kan modellen også anvendes i en offentlig kontekst. 

 

Klassisk perspektiv 

 

Unless structure follows strategy, inefficiency results. Alfred Chandler 

Når målet er at reducere kompleksitet, er den klassiske værktøjskasse fyldt med tekniske greb, som 

kan håndteres forholdsvis enkelt og forudsigeligt. Strategi består i dette perspektiv ofte af 

reduktion, hvor problemer betragtes endimensionelt, og løsninger er mere eller mindre 

selvfølgelige, entydige og objektive. I den klassiske tilgang til strategi er det filosofiske standpunkt 

rational economic man eller homo oeconomicus. Det er forestillingen om, at menneskelige 

aktiviteter er drevet af selviske interesser og en stræben efter rigdom. Med andre ord er 

grundantagelsen, at det er egeninteresse, der sikrer menneskets evne til at træffe rationelle 

beslutninger, og at dette optimerer chancerne for at opnå den givne målsætning. En anden 

grundantagelse er forestillingen om organisationsmedlemmernes ubetingede loyalitet og 

disciplinering. Denne loyalitet og disciplinering er forudsætningen for, at adskillelsen mellem på den 

ene side ide og strategi og på den anden side implementering forløber relativt uproblematisk.   

I dette perspektiv, som knytter an til New Public Management credo: intention - transformation - 

effekt, er det topledelsens opgave at udarbejde den rigtige plan og sørge for dens implementering 

i virksomheden. Omhyggelig analyse, strategisk planlægning og efterfølgende implementering er 

den sikre vej til succes. 
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Evolutionært perspektiv 

 

If you put the federal government in charge of the Sahara Desert, in 5 years there`d be a shortage of 

sand.  Milton Friedman 

Evolutionisternes antagelser om strategi har mindre tillid til topledelsens evner til rationel 

planlægning og handling. I stedet hævder perspektivet – med en parallel mellem økonomisk 

konkurrence og junglens naturlove - at de bedste aktører vil overleve, uanset hvilke metoder 

(strategi) der vælges. Budskabet er, at man skal lade markedet vælge strategien, og at 

ledelsesopgaven går ud på at styre på økonomien og styrke effektiviteten. Med andre ord er det 

således ved at vægte tilpasning til omgivelserne at de mest hensigtsmæssige strategier vokser frem. 

Denne tilpasning er – ifølge evolutionisterne – et resultat af tilfældigheder og held mere end et 

resultat af strategiske valg.  

Ifølge evolutionisterne kan strategisk planlægning således være en farlig illusion.  Udarbejdelse af 

langvarige strategier kan føre til kraftige afsporinger i organisationen. Når bevidste strategier ikke 

giver resultater, må det derfor være vigtigt med en overflod af uensartede nye initiativer, som 

omgivelserne kan vælge de bedste iblandt. Den mest effektive strategi kan derfor være at 

eksperimentere med forskellige initiativer og så afvente, hvilke initiativer som blomstrer og hvilke 

som slår fejl.  I jagten på den bedste strategi er det altså evolutionisternes råd at lade omgivelserne 

stå for udvælgelsen og ikke ledelsen. Ledere skal derimod koncentrere sig om udgifterne, specielt 

transaktionsomkostningerne ved organisering og koordinering. 

 

Processuelt perspektiv  

 

The essential element of successful strategy is that it derives its success from the differences 

between competitors with a consequent difference in their behavior. Bruce Henderson 

Et andet centralt udgangspunkt er ideen om den enkeltes begrænsede rationalitet. Vilkårene for at 

arbejde strategisk er underlagt en række erkendelsesmæssige begrænsninger, og den praktiske 

begrænsning, at topledelsen typisk kun har en begrænset mængde information og tid til disposition, 

når en beslutning skal tages.  
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For processualisterne er både organisationer og det marked, som organisationer interagerer i, så 

komplekse og uforudsigelige, at strategisk planlægning kun kan udøves sporadisk.  Med denne 

antagelse nedtoner perspektivet betydningen af rationelle analyser, fokus på omgivelserne, og 

positionering på markedet, fordi disse forhold er så fejlbehæftede og mangelfulde. 

 I det processuelle perspektiv er organisationer koalitioner af individer med forskellige mål og 

kognitive fordomme, og strategi handler derfor om at identificere og udbygge de interne 

kompetencer og ikke om at forfølge en given mulighed. Kilden til en bæredygtig udvikling skal derfor 

primært søges internt i virksomheden. Ved at give implementeringen stor opmærksomhed udnyttes 

det uforudsigelige marked til at opbygge specialkompetencer med henblik på gradvis tilpasning. På 

denne måde opnår organisationen den maksimale ydelse. 

Strategi er ikke et spørgsmål om at træffe et valg, inden der handles, men om de strategiske valg 

der træffes, mens der handles, og som er et resultat af handling. Det som også er vigtigt i strategi er 

den inkrementelle opbygning af specielle interne kompetencer, og set i dette perspektiv bliver 

strategi en tålmodig bevidstgørelsesproces. 

 

Det systemteoretiske perspektiv 

 

Culture eats strategi for lunch. Peter Drucker 

Det systemiske perspektiv har et mere optimistisk syn på organisationens strategiske evne til at 

planlægge og handle effektivt i forhold til omgivelserne end både evolutionisterne og 

processualisterne. Til gengæld deler perspektivet ikke den klassiske tilgangs tiltro til, at menneskelig 

adfærd er guidet af en simpel økonomisk rationalitet. Den systemiske tilgangs udgangspunkt er at 

rationalitet er historisk og kulturelt funderet og et yderst komplekst fænomen. Strategiarbejdet må 

derfor være underlagt de normer, der dikteres af kulturen i de sociale omgivelser, hvor strategien 

skal udleves. Perspektivet udfordrer således forestillingen om, at strategi er en bestemt måde at 

handle på. 
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4.4. Rasmussen og Brunsson - strategiimplementering 

For at undersøge hvad strategi gør, når strategiimplementeringen har fundet sted, må blikket rettes 

mod hvilke elementer, der får en organisation til at overleve og gro, og hvad der er ledelsens ansvar. 

Første præmis alle organisationer må underordne sig er at handle driftsøkonomisk forsvarligt; 

uanset hvordan organisationen opfattes forretningsmæssigt af de forskellige aktører. Ledelsen må 

handle ud fra et princip om at søge den bedst mulige ressourceanvendelse:  

Alle organisationer disponerer over begrænsede ressourcer, som skal anvendes på en 

måde, så de med et tilstrækkeligt lavt ressourceforbrug leverer de ydelser, som 

organisationens omgivelser ønsker – og vil betale for (Rasmussen: 2009). 

Ovennævnte forhold er imidlertid ikke tilstrækkelige. Som et andet vilkår må organisationens 

medlemmer være i stand til at aflæse og udnytte de ændrede vilkår i omgivelserne, der uvilkårligt 

opstår over tid. Den allestedsnærværende konkurrence fordrer, at organisationen er stand til at 

være nyskabende; hvad enten det drejer sig om at producere nye ydelser eller opfinde nye måder 

at servicere på.  

Det tredje element organisationens ledelse må forholde sig til er strategi; anskuet her som 

organisationens overordnede bestræbelser på at koble sig til de omgivelser, der er relevante for 

organisationen.  

Ifølge Jørgen Gulddahl Rasmussen kan strategi anskues som samspillet mellem det organisationen 

består af: Ressourcer – omgivelser – intentioner, hvor omgivelserne defineres af de ressourcer, der 

er til rådighed, intentionerne konkretiseres af forestillingerne om ressourcernes virkning og endelig 

konstitueres ressourcerne af organisationens intentioner (figur 6), se næste side. 
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Figur 6. (Frit efter Jørgen Rasmussen: 2009) 

Strategisk ledelse handler om at tilpasse interne og eksterne stakeholders intentioner, og skabe 

organisatorisk mening for medarbejderne ved at ressourceforbruget harmonerer med 

omgivelsernes forventninger om det organisatoriske outcome. 

Strategisk ledelse er, ifølge ovennævnte forståelse, at styrke det dynamiske samspil mellem alle tre 

elementer, og beslutte hvad der skal vælges til og fra i organisationens omgivelser.  

Strategisk ledelse foregår imidlertid i en kontinuerlig proces, som bygger på inkomplet viden og som 

ikke bygger på et sammenhængende system af kriterier, da omgivelserne konstant fluktuerer. Dette 

ledelsesparadoks – at sætte en strategisk retning i et for organisationen konstant labilt miljø – 

betyder, at nok kan strategier udvikles og besluttes, men aldrig realiseres i den besluttede form. 

(Rasmussen: 2009) 

De strategiske procedurers mangelfuldhed betyder, at reelle strategiske problemer løses ad hoc. 

Nils Brunsson taler om den organisatoriske skizofreni, der uvægerligt opstår mellem to adskilte 

sfærer af organisatorisk adfærd; den politiske og den handlingsorienterede. (Brunsson: 1989) Den 

politiske sfære beskæftiger sig med at håndtere og besvare omgivelsernes skiftende krav og 

opretholde organisationens legitimitet i krydsfeltet mellem konfliktende normative forlangender. 

Den handlingsorienterede sfære producerer de handlinger, der skal til for at sikre ressourcer og 

koordinere strukturer.  

  

Ressourcer Intentioner 

Omgivelser 
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Disse to sfærer er essentielle og opererer selvstændigt, men også interdependent. Ofte adresserer 

strategiske målsætninger specifikke eksterne krav, alt imens organisationens praksis afvikles i 

forhold til andre situationsbestemte faktorer. Brunsson beskriver, hvordan strategiske ideer 

genereret i den politiske sfære og handlinger genereret i den handlingsorienterede sfære er 

indbyrdes relaterede på fire forskellige måder: 

-Ideer og handling kan optræde helt uafhængige af hinanden.  

-Ideer kan skabe eller kontrollere handling 

-Ideer kan forklare eller retfærdiggøre adfærd 

-Ideer og handlinger kan kompensere for hinanden 

Når forholdet mellem strategiske projekter og reelle handlemønstre divergerer, resulterer dette i 

organisatorisk hykleri (Brunsson:1989).  

For at kompensere eller imødegå dette problem kan organisationers ledelse forsøge at reformere 

strategiernes procedurer i takt med forandringerne i omgivelsernes krav. Men ofte vil strategier 

forældes hurtigere end procedurerne kan nå at blive ændret. Ledelsen kan også forsøge at opstille 

tidsfrister for implementeringen af strategien i et forsøg på at kontrollere realiseringen af strategien. 

At opdele strategiplanen i delmål med bestemte deadlines bygger på en rationel tilgang til 

strategiimplementering. Men samtidig skabes et paradoks, idet de strategiske problemstillinger er 

præget af, at organisationerne kun i begrænset omfang har kontrol over realiseringen. Den 

strategiske proces er koblet til en mangel på information og nye problemstillinger dukker hele tiden 

op undervejs i et ukoordineret sam- og modspil mellem den række af beslægtede organisationer, 

der opererer i omgivelserne (Brunsson: 1989). 

Hvorfor så overhovedet have ambitioner om at bedrive strategi? Organisationsledelse kan have to 

perspektiver på dette: Dels ligger der en ekstern forventning i omgivelserne om, at det bør ledelse 

beskæftige sig med, dels kan ledelsen selv og de interne interessenter have en tiltro til, at 

strategiprocesser virker. 

Hvis organisationen lægger størst vægt på det første perspektiv; at leve op til omgivelsernes 

forventninger, resulterer dette i en meget struktureret og formel strategiproces, og en deraf 

følgende synliggørelse af organisationens legitimering. 
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Hvis organisationen har en intern tiltro til strategiers virkning, er ledelsens hovedinteresse at knytte 

strategi og organisering tæt sammen ud fra en tiltro til, at strategiarbejdet handler om at indføre 

nye elementer til strategitrekanten, (se figur 6). Nye elementer kræver nye forholdsregler, der igen 

fordrer nye handlemønstre. En ny strategi kræver således væsentlige forandringer i organiseringen 

internt. Dette perspektiv søger at knytte strategien til alle aktiviteter i hverdagen i organisationen, 

idet strategien først er fuldt udviklet når den manifesterer sig som ændret adfærd i 

organisationen.(Rasmussen: 2009)  

Den proces, som skal skabe en ny strategi, skal omfatte to overordnede spørgsmål: Hvordan skal 

adfærden forandres, og hvordan skal medarbejderne motiveres til at ændre adfærd? 

Hvis ikke den enkelte medarbejder både har forstået og accepteret den nye strategi og 

lægger vægt på at få den realiseret, vil der ikke ske den nødvendige adfærdsændring 

(Rasmussen: 2009). 

Med implementering af nye strategier skal ledelsen arbejde med meningsskabelse for at sikre 

medarbejdernes accept og aktive medskabelse. Den mening som den enkelte, gruppen og hele 

organisationen tillægger deres job holder hele organisationen sammen og er altafgørende for, om 

ydelser bliver produceret og leveret. Ved lancering af ny strategi skal ledelsen bryde den 

eksisterende mening op for at skabe plads for en ny og mere relevant mening som understøtter den 

nye strategi. Den strategiske ledelsesopgave handler i høj grad om at kommunikere ud i 

organisationen med henblik på at medinddrage en så bred koalition af interne aktører i 

strategiimplementeringen.  

Sammenfattende handler vellykket strategisk ledelse ifølge Rasmussen om: 

-At strategierne skabes i et flow af emergerende muligheder og obstruktioner 

-At kommunikationen skal skabe mening gennem meningsbrud, samtidig med at ledelsen skal 

forholde sig til de allestedsnærværende uoverensstemmelser mellem de strategiske ideer og den 

organisatoriske praksis 

-At den strategiske ledelsesproces starter og slutter i de daglige operationer på gulvet (Rasmussen: 

2009) 
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4.5. Balogun & Johnson - Strategiimplementering og mellemlederens rolle 

Forandring i organisationer er kontekstafhængig og uforudsigelig, og de tilsigtede strategier har ofte 

utilsigtede hændelser som sideeffekt. Der er forskningsmæssigt fokus på, hvilken rolle 

mellemlederen spiller i forhold til strategiimplementering (Balogun & Johnson: 2005). Mange 

organisationer arbejder stadig top-down styret, når det gælder ny strategi. Denne top-down styring 

understreger imidlertid mellemlederens nøglerolle, da denne både er modtager og medie for 

videreformidling af topledelsens planer. Et relevant spørgsmål at stille, før en given strategi 

søsættes kunne være: På hvilken måde reagerer og responderer mellemlederne, hvis en given 

forandring ønskes? Dette sætter fokus på fortolkning og meningsskabelse på mellemlederniveauet 

i den organisatoriske kontekst. 

Der er i forskningslitteraturen en anerkendelse af nødvendigheden af at undersøge mellemledernes 

agency og deres rolle som fortolkere af topledelsens ønske om forandring. 

Begrebet sensemaking, på dansk en blanding af meningsskabelse og den enkeltes oplevelse af sund 

fornuft i organisationens arbejdsgange, går igen som centralt begreb, når mellemlederne virker som 

oversættere af topledelsens strategiske planer  

Topledelsen kan forsøge at udløse og understøtte sensemaking i mellemledergruppen gennem de 

formelle interventioner som skriftlig og mundtlig kommunikation, planer for fordeling af 

arbejdsopgaver, team building, kompetenceudviklingsprogrammer, møder og seminarer, etablering 

af forskellige fora for feedback fra medarbejderne etc. 

Begrebet schemata, forstået som det enkelte individs mentale model til at respondere på 

omverdenens påvirkninger og krav, er mellemlederens skabelon til at sortere i de forskellige 

organisatoriske tiltag og beslutte, hvordan disse kan omsættes til handling (Balogun & Johnson: 

2005). 

Både den organisatoriske og den individuelle schemata spiller en stor rolle. I en forandringsproces 

skal organisationens samlede schemata også transformeres. Hele denne transitionsproces fra det 

gamle til det nye schemata skal håndteres og ledes. Den individuelle schemata konstituerer uanset 

tidspunkt et mix mellem gammel schemata, som ikke er blevet udfordret, schemata i en 

transitionsproces og schemata, som allerede har undergået en forandring.  
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Implementeringen af forandringer vil i starten føre til en mere bevidst sensemaking forankret i 

eksisterende schemata, og derefter få de enkelte individer til at deltage i de sociale 

interaktionsprocesser i et fælles forsøg på at skabe mening. På denne måde bliver schemata til, både 

i en fortolkningskontekst og som basis for handlings-outcome. 

Selvom organisationens overordnede schemata hele tiden er til diskussion, vil der i tider med 

stabilitet være et vist niveau af fælles forståelse for, at koordineret handling overhovedet kan finde 

sted. De fælles berøringsflader mellem individuelle schemata danner basis for fælles rutiner, 

ritualer, systemer, normer, antagelser og overbevisninger. Denne subjektivitet, som kan siges at 

være organisationens genius loci, eller det kulturbærende lag i organisationen, bliver sat under pres, 

når organisationen står over for forandring. Dette medfører et mere bevidst strategisk forsøg på 

sensemaking, her anskuet som en social proces. De individuelle repræsentationer: tanker, følelser, 

intentioner, undergår en syntese i de daglige face-to-face samtaler. Sensemaking anskues primært 

som en samtale- og narrativ proces, der involverer al slags kommunikation, både talt og skrevet, 

både formel og uformel. Individer tager del i sladder og forhandlinger, udveksler historier, rygter og 

tidligere erfaringer, opsøger information og reagerer på verbale og non-verbale signaler, såvel som 

adfærd og handlinger, som led i meningsskabelsen.(Balogun & Johnson: 2005)  

Julia Balogun & Gerry Johnson stiller skarpt på strategiimplementeringen i et case studie fra 2005. 

Studiet er kvalitativt og undersøger, hvordan implementeringen af et intenderet strategisk initiativ 

udvikler sig set fra mellemledernes perspektiv. Mellemledernes oversættelse af, hvordan de skal 

agere på de strategiske interventioner, kommer primært fra uformelle sociale interaktionsprocesser 

mellemlederne imellem. De sociale interaktionsprocesser ses her som bl.a. fortællinger og 

rygter/sladder, udveksling af erfaringer, diskussioner og non-verbal kommunikation. 

Når mellemlederne forsøger at omsætte strategierne til handling, er det de hverdagslige handlinger 

og erfaringer og historierne, sladderen, vittighederne, samtalerne og diskussionerne, som de deler 

på eget niveau, der former fortolkningen af, hvad topledelsen ønsker, der skal ske.(Balogun & 

Johnson: 2005) 

Studiets analyse deler data op i tilsigtede og utilsigtede outcomes efter implementering af en ny 

strategi, og der fremkommer følgende kategorier: 
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Tilsigtede outcomes: 

- Planlagte forandringsmål og interventioner: udførte handlinger, der skal implementere den 

nye struktur gennem uddeling af nye roller og ansvarsområder. 

- Kongruente konsekvenser af forandringen: outcomes, som er konsistente med 

forandringsmålene og som fasciliterer den ønskede forandring. 

 

Utilsigtede outcomes: 

- Fejl og mangler ved implementeringen: aspekter af den planlagte forandringsproces, som 

mellemlederniveauet vurderer virker obstruerende på forandringsprocessen; fx 

utilstrækkelig opmærksomhed fra topledelsen på overgangsfasen til den nye struktur. 

- Kontraproduktive konsekvenser af forandringen: outcomes som afviger fra de af ledelsen 

ønskede mål og som blokerer den tilsigtede forandringsproces. (Balogun & Johnson: 2005) 

 

 

Kongruente konsekvenser for udvikling af ny schemata kunne være en fælles følelse af 

nødvendigheden ved at samarbejde. De emergerende outcomes kunne være en mere åben 

ledelsesstil, en positiv attitude i medarbejdergruppen, mere tværfaglighed, mere vidensdeling. 

Kontraproduktive konsekvenser kunne være: udvikling af en dem-og-os kultur, en business as usual 

attitude, brugt som undskyldning for at modsætte sig forandring, en følelse af uretfærdig fordeling 

af arbejdsopgaver i medarbejdergruppen, opbygning af bebrejdelseskultur. De emergerende 

outcomes kunne være spændinger mellem faggrupper og afdelinger, territorialbeskyttelse af egne 

områder og privilegier, uoverensstemmelser om ansvarsfordeling, falske forventninger til output og 

forlænget produktionstid. 

 

Studiet konkluderer, at de sociale interaktionsprocesser, som opstår på mellemlederniveau som led 

i mellemledernes sensemaking for at kunne håndtere de forskellige forandringsinitiativer i forsøget 

på at få den nye struktur forankret i medarbejdergruppen, er essentielle i forhold til at afdække alle 

typer outcomes, både de tilsigtede og de utilsigtede, i en implementeringsproces. 
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De emergente outcomes af strategiimplementeringsprocessen kommer fra to typer sociale 

interaktioner: Vertikalt mellem topledelse og mellemledere og lateralt mellem mellemlederne. 

Disse processer er både formelle og uformelle; fra mundtlig og skriftlig dokumentation og 

præsentation til udveksling af fortællinger, rygter og sladder, etc.  

 

Sammenfatning 

Mellemledernes sensemaking-aktivitet foregår hovedsagelig lateralt på mellemlederniveau. Både 

de kontraproduktive og de kongruente konsekvenser af implementeringen emergerer fra denne 

sensemaking-proces. Traditionelt har der været langt større fokus på den vertikale proces og 

topledelsens rolle i udformningen af fortolkningen af strategien ned til mellemlederniveau. 

Outcome af en given intervention fra topledelsen kan vanskeligt forudses, da outcome hovedsagelig 

bliver medieret af uformelle sensemaking-processer på mellemlederniveau. 

 

Der kan således stilles spørgsmålstegn ved gennemførligheden af en top-down styring af 

strategiimplementering. Topledelsen ønsker et blue print for forandringer i organisationen, men 

dette blue print bliver determineret af nye adfærdsmønstre skabt af mellemlederne gennem deres 

fortolkninger og reaktion på forandringsprocesserne. Sensemaking-perspektivet stiller skarpt på 

organisationens kontrol eller mangel på samme over strategiimplementeringsprocesser. 

Topledelsens hegemoni bliver således udfordret af mellemledernes narrativer. 

 

Enhver organisation gennemgår forandringer, og topledelsens opgave er at lede disse processer. 

Sensemaking-perspektivet fordrer, at ledelse af forandring måske i mindre grad handler om at 

dirigere og kontrollere og i højere grad bør rette sig mod at fascilitere mellemledernes sensemaking-

proces for at opnå kongruens af fortolkningen, og dermed minimere de utilsigtede outcomes 

(Balogun & Johnson: 2005). 
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5. Metodeafsnit  
Indledningsvis vil metodeafsnittet redegøre for masterprojektets videnskabsteoretiske ståsted. 

Næste afsnit beskriver masterprojektets valg af kvalitetskriterier. Dernæst følger en oversigt over 

de anvendte dokumenter og den indsamlede empiri. Efterfølgende vil der blive gjort rede for 

dataindsamlingen i projektet. Afslutningsvis følger to modeller for masterprojektets design for 

besvarelse af problemformuleringens to delspørgsmål. 

 

5.1. Videnskabsteoretisk ståsted 

Masterprojektet er skrevet ud fra den ontologiske antagelse om, at virkeligheden konstrueres af de 

sociale aktører. Denne antagelse gør det muligt at iagttage virkeligheden som kulturelt skabt 

gennem kommunikation mellem mennesker. Dette lægger sig op af det konstruktivistiske 

perspektiv, der søger at udfordre gældende sandheder. I en konstruktivistisk analyse er der generelt 

fokus på, hvordan sproget skaber virkeligheden. En grundantagelse i dette perspektiv er at den 

konstruerede virkeligheden er både flertydig og ustabil. Denne antagelse afspejles både i 

masterprojektets ambition og problemformulering. Således er spørgsmålene, der stilles i projektet, 

mere udtryk for en nysgerrighed og undring over Region Hovedstadens strategi for 

strategiimplementering, end en stræben efter at undersøge dennes potentielle effekt og 

målbarhed. Det epistemologiske sigte med masterprojektet er at generere viden, der undersøger 

paradokser og brudflader i kommunikationen vertikalt i regionens hierarki, som det kan iagttages i 

dokumentsamlingen. 

 

I tråd med det konstruktivistiske perspektiv anlægges der i projektet en 2. ordens iagttagelse på 

projektets analysegenstand; grundforløbet Ledelse af medarbejdere. Formålet med et skift fra et 

antropologisk 1. ordens perspektiv til et sociologisk 2. ordens ditto er, at vores analyser bliver skarpe 

på den forskel, som de iagttagede strategiske dagsordner i Region Hovedstaden sætter. Med andre 

ord ønsker vi at kunne iagttage den iagttagelse som ledelsesudviklingsprogrammet som 

styringsteknologi stiller til rådighed. Sproget spiller en produktiv rolle i meningsskabelsen og dermed 

i den analytiske erkendelsesproces.  
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5.2. Kvalitetskriterier 

Følgende kvalitetskriterier er lagt til grund for masterprojektets metodevalg. Det drejer sig om 

transparens, relevans og konsistens. 

Transparens eller gennemsigtighedskriteriet kan iagttages i ovenstående afsnit om projektets 

afgrænsning, se side 19, herunder i redegørelsen for valg og fravalg af teori. På samme måde kan 

transparens iagttages i nedenstående afsnit, hvor der redegøres for valget af både dokument- og 

interviewanalyse. 

 

Relevans som kriterium kan iagttages i analysens flertydige opfattelse af strategi og 

strategiimplementering, og ved at denne ikke arbejder ud fra en antagelse om, at projektet vil 

tilvejebringe privilegeret indsigt og viden. Deltagerne i masterprojektet er bevidste om, at 

inddragelse af egen organisation kan resultere i bias, fordi projektets analyse og konklusion 

potentielt kan afspejle egne fordomme og forventninger. Masterprojektets deltagere vedkender sig 

subjektivitet, da alle er mellemledere ansat i Region Hovedstaden, og derfor selv er en del af dette 

projekts målgruppe, hvilket er beskrevet i motivations- og ambitionsafsnittet, se side 3. 

 

 

Masterprojektet tilstræber konsistens ved at skabe en logisk sammenhæng mellem 

problemformulering, teoriramme og de metodiske valg. Ligeledes tilstræbes konsistens i forhold til 

begrebsafklaring, og på denne måde knytte an til det logiske krav om modsigelsesfrihed. 

Masterprojektets deltagere vedgår – tro mod det anlagte videnskabsteoretiske ståsted - at den 

genererede viden er kontekstafhængig, og således ikke umiddelbart reproducerbar. Derfor kan 

hverken validitet eller reliabilitet bruges som kvalitetskriterier, da projektets kvalitative perspektiv 

er båret af subjektivitet. 
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5.3. Oversigt over dokumenter og empiri 

Nedenstående tabel giver et overblik over bilagene i projektet. I feltet Afsender fremgår det, at 

topledelsen eller Center for HR i Region Hovedstaden er afsender af alle dokumenter. I feltet 

Modtager fremgår det, at modtager enten er interne; alle ledelseslagene eller specifikt 

mellemlederne i Region Hovedstaden, eller eksterne stakeholders. 

Oversigt over 
dokumenter 

Titel Afsender Modtager 

Bilag 1 Fokus og Forenkling 
Slides  
Region Hovedstadens intranet, marts 2014 

Topledelsen, 
Region Hovedstaden 

Leadership pipeline 
Eksterne stakeholders 

Bilag 2 Ledelse af medarbejdere 
Region Hovedstadens intranet, 2015 
 

Center for HR, Region 
Hovedstaden 

Mellemledere i  
Region Hovedstaden 

Bilag 3 Driftsmålstyring 
Slides 
Region Hovedstadens intranet, 2015 
 

Center for HR, Region 
Hovedstaden 

Mellemledere i 
Region Hovedstaden 

Bilag 4 Region Hovedstadens ledelsespolitik 2007 
Region Hovedstadens intranet, 2015 
 

Topledelsen, Region 
Hovedstaden 

Eksterne stakeholders 

Bilag 5 Fokus og Forenkling frem for kompleksitet og 
Forvirring 
Jensen, P.M.; Interview med regionsdirektør Hjalte 
Aaberg, Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, 
september 2014 

Topledelsen, 
Region Hovedstaden 

Eksterne stakeholders 

Bilag 6 Lederudviklingsprogrammet  
Slides udleveret ved interview med HR-Chef Tine 
Køhler, 2015 

Center for HR, Region 
Hovedstaden 

Leadership pipeline 

Bilag 7 Fokus på ledelse i Region Hovedstaden  
Køhler, T og Knauer, D; Tidsskrift for Dansk 
Sundhedsvæsen, november 2011 

Center for HR, Region 
Hovedstaden 

Eksterne stakeholders 

Bilag 8 Lederudvikling udvikler også Sundhedsvæsenet  
Fisher, T. og Køhler, T.; Tidsskrift for Dansk 
Sundhedsvæsen, december 2014 

Center for HR, Region 
Hovedstaden 

Eksterne stakeholders 

 Indsamlet empiri   

Bilag 9 Interview med HR-Chef Tine Køhler  
9. september 2015, Gentofte Hospital 

  

Bilag 10 Interview med vicedirektør Helen Bernth Andersen, 
28. oktober 2015, Rigshospitalet 

  

Bilag 11 Interview med lektor Morten Knudsen  
29. oktober 2015, CBS 

  

Bilag 12 Interviewguide til opgavens 3 interviews   

 

Tabel. 1 

 

5.4. Metode for indsamling og udvælgelse af dokumenter 

Et kriterium for udvælgelsen af ovenstående dokumenter har været en subjektiv vurdering af 

dokumenternes relevans i forhold til masterprojektets problemformulering. Det 

videnskabsteoretiske ståsted og det konstruktivistiske udgangspunkt har været afgørende for valg 

og fravalg af dokumenter.   
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Dokumenterne er udvalgt i forhold til brugbarheden i analyseøjemed ud fra deres eksemplariske 

værdi fremfor deres repræsentativitet. Dokumenterne skal understrege og illustrere 

masterprojektets analytiske pointer og er valgt ud fra deres tydelige normative position. Med 

sproget som omdrejningspunkt i teksterne søger analysen i masterprojektet at undersøge 

topledelsen i Region Hovedstadens bagvedliggende strategiske overvejelser, og den deraf følgende 

konstituerede kontekst Region Hovedstaden befinder sig i. 

Som det fremgår af skemaet består dokumentsamlingen af udvalgte tekster fra regionens intranet. 

Derudover er tre artikler fra Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen inddraget. Dette tidskrift er et 

elektronisk magasin rettet til alle medlemmer af Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet. DSS 

er funderet i Foreningen af Sygehusadministratorer i Danmark. Selskabet er et tværfagligt netværk 

for aktører i det danske sundhedsvæsen, som interesserer sig for strategisk og operationel ledelse i 

sundhedsvæsenet (link 6). 

Som det fremgår af ovenstående skema, har alle dokumenterne topledelsen i Region Hovestaden 

som afsender. Fravalget af dokumenter med andre afsendere, eksempelvis i form af 

mellemledernes evalueringer af grundforløbet Ledelse af medarbejdere eller 

brugertilfredshedsundersøgelser i forhold til den overordnede strategis slutprodukt, er et bevidst 

valg, som er styret af problemformuleringen. Se afsnit om afgrænsning side 19. 

5.5. Metode for indsamling af empiri 

Af problemformuleringen fremgår det, at masterprojektet skal søge at bibringe ny viden til 

forståelsen af, hvordan ledelsesudviklingsprogrammet i Region Hovestaden er indlejret som en del 

af en strategi for strategiimplementering. Problemformuleringen og den valgte teori lægger op til 

indsamling af en type empiri, der tager udgangspunkt i topledelsens meningsdannelse. Der er valgt 

en kvalitativ tilgang til undersøgelse og bearbejdning af den indsamlede empiri.  

Empiriindsamling kan ske via spørgeskemaer, fokusgruppeinterviews og observationsstudier m.v., 

eller interviews, hvor der kan spørges ind og graves i de udsagn og meninger, der måtte dukke op 

under interviewet. I dette masterprojekt er interviewformen valgt – med få respondenter – da dette 

giver basis for en mere eksplorativ undersøgelse.  
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Ved valg af interviewpersoner er der mange overvejelser, der bringes i spil. Således skal der 

foretages bevidste valg og fravalg. I relation til valget af respondenter er det overordnede formål 

med interviewene holdt op i mod en overvejelse om, hvilket organisationsniveau, der vil være 

relevant i forhold til indhentelse af dækkende empiri. I masterprojektet er det fundet relevant at 

gennemføre interviews med repræsentanter fra et højt placeret organisatorisk niveau i regionen. 

Det primære empiriske grundlag for masterprojektet er tre kvalitative interviews, fordelt på to 

organisatoriske niveauer, nemlig HR chefen i Region Hovedstaden Tine Køhler, som repræsentant 

for topledelsen, og vicedirektør Helen Bernth Andersen fra Rigshospitalet, som repræsentant for 

ledelse på det decentrale niveau. Derudover omfatter det empiriske materiale et interview med en 

forsker fra CBS, lektor Morten Knudsen, som beskæftiger sig med lederudvikling i bl.a. Region 

Hovedstaden. 

Interviewene varede mellem 30 og 60 minutter. De er alle optaget med iPhone og transskriberet i 

deres fulde længde og vedlagt projektet som bilag, se ovenstående skema. Respondenterne har alle 

accepteret fuld offentliggørelse af interviewene. 

Interviewene blev gennemført som delvist strukturerede interviews baseret på dialog og således 

med lav standardiseringsgrad. Denne interviewform indebærer, at der på forhånd er et vist teoretisk 

og praktisk kendskab til projektets analysegenstand. Da der er bestemte forhold, der ønskes belyst, 

er der udarbejdet tre forskellige interviewguides på forhånd. Interviewguiden var vejledende og de 

enkelte spørgsmål, der indgik i denne, blev ikke nødvendigvis besvaret i en given rækkefølge. Se i 

øvrigt bilag 12. 

Den analytiske bearbejdning af den indsamlede empiri har taget udgangspunkt i en kondensering af 

respondenternes udsagn under tre overordnede temaer; strategi, implementering og 

mellemlederens rolle i denne; temaer som alle indgår i problemformuleringen. Bearbejdningen af 

disse udsagn har ikke kategoriseret meningsindholdet i bestemte former eller koder. De 

overordnede temaer – i form af repræsentative citater – er, hvor det har været relevant i forhold til 

den enkelte analyses placering i tragtmodellen, blevet inddraget som en understøttende funktion i 

forhold til at tydeligøre de analytiske pointer.  
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5.6. Analysedesign 

Vi har valgt nedenstående model til at beskrive analysedesignet, som vil blive anvendt til at 

besvare problemformuleringens to delspørgsmål. De to modeller illustrerer, hvordan analysen 

tager afsæt i delspørgsmålet, og konditionerer analysegenstanden gennem brug af de teoretiske 

perspektiver for at ende med en samlet delkonklusion. Det overordnede sigte med modellen er at 

medvirke til at skabe overblik i analyserne og skabe en ensartet struktur analyserne imellem. 

Analyserne samles i hver deres delkonklusion, som skal danne grundlag for en samlet konklusion. 

Model 3, egen model. 

Placering i analysen Dokumenter/empiri Teori 

Delanalyse 1 Bilag 7 
Bilag 8 
Bilag 9 

Mintzberg 
 

Delanalyse 2 Bilag7 
Bilag 8 
Bilag 1 
Bilag 9 

Collins & Porras 

Delanalyse 3 Bilag 7 
Bilag 8 
Bilag 9 

Whittington 

Tabel 2. 
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Model 4, (egen model). 

Placering i analysen Dokumenter/ empiri Teori 

Delanalyse 4 Bilag 2 
Bilag 4 
Bilag 5 
Bilag 7 
Bilag 9 
Bilag 10 
Bilag 11 

Rasmussen   
Brunsson 

Delanalyse 5 Bilag 1 
Bilag 3 
Bilag 5 
Bilag 6 
Bilag 8 
Bilag 11 

Balogun & Johnsson 

Tabel 3. 
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6. Analyse  
 

Masterprojektet er overordnet interesseret i at undersøge, hvordan grundforløbet Ledelse af 

medarbejdere skal fungere som en implementeringsmotor for Region Hovedstadens strategi Fokus 

og Forenkling. Analysen består af fem afsnit. Hver analyse afsnit inddrager forskellige teoretiske 

perspektiver, som der er redegjort for i teoriafsnittet. Udover det teoretiske perspektiv kommer 

masterprojektets dokumenter og indsamlede empiri i spil, som det fremgår af tabel 1, se side 43.   

For at besvare problemformuleringens første delspørgsmål: Hvilken strategi for 

strategiimplementering kan iagttages gennem topledelsens intentioner bag grundforløbet 

Ledelse af medarbejdere? vil der i den første delanalyse indledningsvis være fokus på Mintzbergs 

definition af strategi. Mintzberg stiller et begrebsapparat til rådighed, som blandt andet bidrager 

med at identificere strategiens bagvedliggende strukturer.  

Med udgangspunkt i Collins & Porras’ organisatoriske visionsperspektiv vil den anden analyse 

undersøge, hvordan strategien, med udgangspunkt i Region Hovedstadens grundlæggende 

antagelser og værdier, bidrager til forståelsen af topledelsens skabelse af sproglige 

repræsentationer af en ønsket fremtid. 

Den tredje analyse trækker på Whittingtons strategiske mainframe. I dette perspektiv udfoldes 

strategiens kompleksitet yderligere. Analysen stiller skarpt på, hvordan topledelsens forventninger 

til strategiens outcome definerer, hvilke perspektiver i den strategiske mainframe, der er 

udslagsgivende. 

For at kunne besvare problemformuleringens 2. delspørgsmål - Hvilke implikationer for 

mellemlederniveauet er strategien med til at forme - vil den fjerde og femte delanalyse vil der blive 

sat fokus på Region Hovedstadens strategiimplementering for Fokus og Forenkling.  Den fjerde 

analyse undersøger regionens brug af grundforløbet Ledelse af medarbejdere som et redskab til 

strategiimplementering.  
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Nils Brunssons teori om organisatorisk hykleri og Jørgen Gulddahl Rasmussens teori om strategi som 

et dynamisk samspil mellem en organisations ressourcer, omgivelser og intentioner sættes i spil, for 

at undersøge den indbyggede dobbelthed i grundforløbet; mellemledernes kompetenceudvikling 

og regionens ønske om at mellemlederne skal påtage sig opgaven som 

strategiimplementeringsmotor.  

Den femte analyse vil undersøge strategiens operationelle element: driftsmålstyring, som er 

regionens ide om et praksisnær instrument til mellemlederne som led i den overordnede 

strategiimplementering. I analysen bliver der sat fokus på mellemlederens rolle i 

strategiimplementeringen. Denne analyse vil anvende Balogun & Johnsons sensemaking-perspektiv. 

Nedenstående figur illustrerer masterprojektets analytiske intention om at zoome ind på Region 

Hovedstadens strategi for strategiimplementering fra et metaperspektiv ned til det operationelle 

niveau. 

 

  

Model 1, (egen model) 

Strategiimplementering  
og mellemlederes rolle 
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6.1. Strategiens bagvedliggende strukturer. 

Mintzberg argumenterer for, at strategi kan defineres som 5 P’er: plan, ploy, pattern, position eller 

perspektive. Hver enkelt definition giver forskellige vinkler på strategi. Ved hjælp af empirien og 

dokumenterne vil det blive undersøgt, hvor de enkelte elementer optræder, og hvordan disse 

påvirker processen for implementeringen af den overordnede lagte strategi. De fremanalyserede 

elementer indgår i analysens delkonklusion til besvarelse af første underspørgsmål i 

problemformuleringen. 

I masterprojektet kan plan iagttages i den overordnede strategi for Region Hovedstanden, Fokus & 

forenkling. Ifølge Mintzbergs definition på plan kan denne være generel eller specifik. I dette tilfælde 

lægger Region Hovedstaden en generel plan, som dækker hele organisationen og som alle skal tage 

ejerskab i. Som nævnt i indledningen til projektet kan det ofte være vanskeligt for medarbejderne 

på det operationelle niveau at gennemskue de anlagte strategier og få disse til at give mening i det 

daglige arbejde.  Jf. nedenstående citater tydeliggøres regionens intention med at udvikle et centralt 

uddannelsesprogram for alle ledere i Region H således, at de derigennem har en platform, hvorfra 

deres lagte plan kan blive implementeret i organisationen. 

En central tanke bag programmet var, at det skulle understøtte de strategiske mål i 

regionen. Det betyder, at elementerne i programmet helt konkret er sammensat og 

udviklet for at sætte lederne i stand til at arbejde for implementeringen af disse mål. Vi 

ønsker at få dygtige ledere, der forstår mål og strategier, kan oversætte dem og dermed 

skabe klarhed og mening sammen med medarbejderne i hverdagen (Bilag 8) 

Det var faktisk sådan, at lederne i sundhedsvæsenet faktisk bedrev rigtig, rigtig store 

ledelsesopgaver, blev presset fra mange kanter, så det var en gruppe man faktisk skulle 

gøre noget for (bilag 9) 

Som det fremgår af ovenstående citater er topledelsen i Region Hovedstaden bevidst om 

mellemlederens centrale rolle for implementeringen af de anlagte strategier, og dermed synliggør 

regionen også behovet for at få fokus på mellemledergruppen som implementeringsmotor. 
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Henry Mintzbergs definerer ploy som en form for trick og som et element i den samlede 

strategiplanlægning. Han eksemplificerer det ud fra en markedstankegang, hvor virksomheder 

bruger elementet konkurrencemæssigt. Man kunne argumentere for, at en organisation kan vælge 

deres ploy internt i organisationen på en sådan måde, at de overordnede strategier bliver maseret 

ind i mellemlederniveauet, som skal være de bærende kræfter for strategiimplementeringen. 

Med henvisning til nedenstående citat vil det være nærliggende at anskue regionens ”omsorg” for 

mellemlederne som en form for ploy således, at mellemlederne føler sig medinddraget.  

                     Det var faktisk sådan, at lederne i sundhedsvæsenet faktisk bedrev rigtig, rigtig store 

ledelsesopgaver, blev presset fra mange kanter, så det var en gruppen man faktisk skulle 

gøre noget for (bilag 9). 

 Vi ønsker at få dygtige ledere, der forstår mål og strategier, kan oversætte dem og 

dermed  skabe klarhed og mening sammen med medarbejderne i hverdagen(bilag 7). 

Allerede i 1920’erne tydeliggjorde Hawthorne-studierne, hvordan medarbejdere producerede 

mere, hvis de fik opmærksomhed. Nedenstående citat eksemplificerer, hvordan udtalelser fra HR-

chefen umiddelbart ser uskyldige ud og giver udtryk for omsorg for mellemledergruppen, men de 

kan også iagttages som Region Hovedstadens ploy, som skal generere engagerede mellemledere, 

der tager ejerskab for strategiimplementeringen: 

Ledelse af medarbejdere forløbet, det er jo flagskibet på den måde, at det var det største 

program, fordi man sagde: Det er altså der man skal sætte ind og understøtte, det er 

frontlinjelederne, der virkelig tager en ordentlig tørn (bilag 9). 

Når HR-chefen vælger at bruge udtrykket flagskib, kan det være en tilfældighed. Brugen af 

metaforen flagskib kan imidlertid også tolkes som et udtryk for topledelsens intention om at vægte 

grundforløbet Ledelse af medarbejdere særligt højt, da regionen er opmærksom på, at 

mellemledergruppen har den tætteste relation til medarbejdere på det operationelle niveau, og at 

mellemledernes engagement i hele uddannelsesprogrammet har stor betydning for om 

implementeringen af den overordnede strategiske dagsorden lykkes. 
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Ifølge Mintzbergs definition på strategi kan der i forbindelse med de overordnede strategier være 

flere delementer, som til sammen danner pattern. Disse delelementer kan hver især være med til 

at understøtte den overordnede lagte plan og bevirke, at planen bliver sufficient gennemført. 

Delelementer i den lagte plan kan være et bevidst valg fra topledelsen, som da Henry Ford valgte 

kun at producere Ford T i en sort udgave for at minimere produktionsomkostningerne og derved 

skabe et brand, som kunne nå ud til et stort publikum (Mintzberg: 1998). Delelementerne kan også 

være afledte sidegevinster, som opstår undervejs i processen og endelig kan disse elementer have 

uønskede afledte konsekvenser for den lagte plan og bevirke, at denne aldrig bliver sufficient 

implementeret.   

I nedenstående uddrag af artiklen skrevet af HR-Chef Tine Køhler i Tidskrift for Dansk 

Sundhedsvæsen (bilag 8), kan der analyseres flere delelementer, som indikerer, at topledelsen 

bevidst har lagt elementer ind i grundforløbet Ledelse af medarbejdere, som programmet skal 

indeholde for til sammen at danne et mønster, så delelementerne bidrager til implementeringen af 

den overordnede plan, Fokus & Forenkling: 

Region Hovedstaden som organisation gør sig klar til at møde de nye udfordringer i 

Sundhedsvæsnet og til at implementere Fokus & Forenkling i hele regionen i 2015. 

Regionens ledere har derfor en opgave i at kende fortællingen om Fokus & Forenkling og 

på den måde skabe mening, når de flytter deres enheder hen imod de fire politiske 

målsætninger. Hertil kommer driftsmålstyring som en understøttende disciplin (bilag 8). 

Ovennævnte citat omkring driftsmålstyring er altså en tilføjelse, et element som Topledelsen tilføjer 

efter lanceringen af Fokus og Forenkling. Det er for tidligt at konkludere, hvorvidt driftsmålstyring 

bliver en sidegevinst til den overordnede plan, eller om det viser sig, at driftsmålstyring kommer til 

at fylde så meget i de enkelte afsnit af organisationen, at det tager fokus fra de andre elementer og 

derved kan opfattes som et element, der er en afledt konsekvens af den overordnede plan, den 

strategiske dagsorden Fokus & Forenkling.  

Som det fremgår af citatet, har regionen taget et bevidst valg undervejs i 

ledelsesudviklingsprogrammet: Jeg tror, at vi bedrev organisationsudvikling samtidig med, at skabte 

lederudviklingsprogrammet (bilag 9).  
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Citatet viser, at Region Hovedstaden har bedrevet organisationsudvikling som en afledt, men 

kalkuleret konsekvens samtidig med udviklingen af lederudviklingsprogrammet. Dette kan iagttages 

som en sidegevinst i forbindelse med implementeringen af den overordnede lagte plan, og ledelsen 

har med ledelsesudviklingsprogrammet formået at foretage organisationsændringer, som måske 

havde været vanskeligere at gennemføre uden dette program. 

Mintzbergs fjerde definition på strategi er, at begrebet kan anskues som organisationens position. 

Position er organisationens forståelse af forskellen mellem intern og ekstern kontekst, herunder 

organisationens placering i forhold til konkurrenterne i omgivelserne, og dermed også en del af 

markedsføringsstrategien. Nogle organisationer vælger en noget tilbagetrukket rolle, hvor de ikke 

er i mediernes eller konkurrenternes søgelys, og dermed kan agere uden særlig opmærksomhed fra 

omgivelserne. Andre organisationer ser fordele ved at kunne brande sig og dermed påtage sig en 

central position i forhold til omgivelserne. Det kan være vanskeligt for en offentlig organisation at 

tænke markedsføring/branding, men i nedenstående citat fra Tidskriftet for Dansk Sundhedsvæsen 

kan der fremanalyseres visse elementer, som kan tolkes som regionens forsøg på at fremstå som 

innovativ og som en region, der medtænker lederuddannelse som led i at imødekomme de generelle 

sundhedsudfordringer som regionsformand Sophie Hastrup-Andersen kommer ind på i 

indledningen til masterprojektet, se side 6. 

2500 ledere på alle niveauer i Region Hovedstaden har deltaget i regionens systematiske 

ledelsesudviklingsprogram siden 2010. For et år siden stoppede vi op for at hæve 

ambitionsniveauet for programmet og for at sikre mest mulig organisatorisk effekt af de 

midler, regionen bruger på ledelsesudvikling (bilag 8). 

Når Region Hovedstaden vælger at lancere deres ledelsesudviklingsprogram og deres tiltag i øvrigt 

i Tidskrift for Dansk Sundhedsvæsen, giver dette mulighed for at gøre sig synlig for både kolleger og 

konkurrenter. Center for HR vælger målrettet at fokusere på koblingen mellem anvendte midler og 

effekten af ledelsesudviklingsprogrammet for at legitimere anvendelsen af midler til programmet 

således, at også politikerne kan se nødvendigheden af udvikling, som både inddrager 

ledelsesudvikling, organisationsudvikling og selve strategiimplementeringen. 
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Når man taler om strategi, er det også vigtigt at se på, hvilke virkemidler en organisation bruger 

internt for at skabe en fælles identitet blandt organisationens ansatte. Region Hovedstaden har med 

nedenstående citat klart fokus på at skabe en fælles medarbejderkultur og identitet: 

Man ville noget mere fælles, og man ville noget mere identitetsskabende (bilag 9). 

En fælles identitet og et fælles udgangspunkt som leder bliver også skabt ved at gennemgå samme 

udviklingsprogram og med nedenstående citat påpeger HR-Chef Tine Køhler også Region 

Hovedstaden intension med netop at skabe en fælles identitet og fælles udgangspunkt:  

Vi tænker, at de nye ledere gerne indenfor 1-2 år skal have et tilbud om komme på kursus 

sådan at de ved, hvad Region Hovedstadens strategi indeholder (bilag 9).  

Med Mintzbergs femte definition på strategi perspektive vender organisationen blikket fra 

omgivelserne under position til at kigge indad på organisationen. Det kan eksempelvis være en 

specifik måde at tænke sig som medarbejder i en organisation. IBM og Mc Donalds er klassiske 

eksempler på, hvordan en organisation kan vælge at skabe en fælles kultur, som alle medarbejdere 

bliver en del af (Mintzberg: 1998). Ovennævnte eksempler har, med deres klare fokus på at skabe 

en fælles medarbejderkultur og identitet den sidegevinst, at også omgivelserne har et billede af de 

ovennævnte organisationer. Region Hovedstadens fokus på netop at skabe en fælles identitet; det 

at være en del af Region Hovedstaden og sikre at alle mellemledere har samme uddannelsesniveau 

gennem grundforløbet Ledelse af medarbejdere er et forsøg på at skabe en fælles identitet. 

Sammenfatning 

Region Hovedstadens topledelse har fokus på vigtigheden i en grundig strategiimplementering 

således, at denne bliver forankret i hele organisationen. Derfor vælger topledelsen at lægge en plan 

for, hvordan den overordnede strategi skal implementeres. Strategiimplementeringen skal samtidig 

fungere som et værktøj således at organisationen også fremover, i takt med udvikling af nye 

overordnede strategier, kan sikre, at disse strategier bliver implementeret hele vejen ned gennem 

ledelseslagene og ud til medarbejderne. 
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Vi har en ledelseskæde, der skal gå noget ned igennem den, vi kan se at nogle 

gangehopper kæden af i oversættelsen af disse strategier, og det er at være bevidst om, 

hvordan man arbejder strategisk med de elementer som strategien omhandler fx ventet 

og velkommen (bilag 9). 

Region Hovedstaden vælger en bred vifte af indsatsområder, som samlet set skal uddanne 

mellemlederne til at kunne udøve professionel ledelse. Regionen ønsker excellente ledere, og et af 

elementer i strategien er driftsmålsstyring. Ifølge Mintzberg kan disse delelementer være tilsigtet 

og bidrage til, at den samlede overordnede strategi, i dette tilfælde Fokus & Forenkling, bliver 

implementeret således, at den giver mening for den enkelte medarbejder og dermed forankret i 

hele organisationen.  

Hvis man vælger at fokusere mere på det seneste tiltag med driftsmålstyring kan et positivt outcome 

forventes, idet alle de data, som organisationen forventer at generere, muligvis kan omsættes til 

noget handlingsanvisende for de enkelte afsnit. Ofte vælger medier, organisationer, politikere at 

komme med faktuelle data, når en sag skal gennemføres, da der er en generel tendens i 

offentligheden til at tillægge data en høj grad af troværdighed. Dog kan fokus på helheden, altså i 

dette tilfælde den overordnede strategi, Fokus & Forenkling, fortabe sig i performance – målinger, 

og dermed blive til en afledt konsekvens og medføre, at den lagte strategi ikke bliver gennemført i 

sin helhed og ikke bliver forankret i organisationen. Region Hovedstaden har lagt vægt på et 

uddannelsesprogram, som kan videreudvikles, men vil det altid kunne tage højde for fremtidige 

udfordringer? Med henvisning til bilag 8 oplyser regionen, at 2500 ledere allerede har været 

igennem uddannelsesforløbet. Der er her tale om ledere, som har en fagprofessionel baggrund, men 

fremtidens mellemledere vil muligvis komme fra en anden uddannelsesmæssig baggrund. 

Ovenstående analyse har med udgangspunkt i Henry Mintzbergs definition på strategi som de 5 

P’er; plan, ploy, pattern, position og perspektive fremanalyseret nogle interessante aspekter ved 

baggrunden for Region Hovedstadens bagvedliggende strategi for strategiimplementering af Fokus 

og Forenkling. Den kommende analyse vil undersøge delspørgsmålet i et strategisk 

visionsperspektiv, hvor opmærksomheden i højere grad end i den foregående analyse er rettet på 

strategi som organisationens formulering af grundlæggende antagelser og værdier og på arbejdet 

med at skabe en konkret og levende vision. 
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6.2. Strategi som organisatorisk visionsperspektiv 

Med udgangspunkt i Collins & Porras’ organisatoriske visionsperspektiv vil denne analyse 

undersøge, hvordan strategien - med udgangspunkt i Region Hovedstadens grundlæggende 

antagelser og værdier – kan iagttages som topledelsens skabelse af sproglige repræsentationer af 

en ønsket fremtid, se side25. 

I det strategiske visionsperspektiv, hvor blikket er rettet på disse repræsentationer, som kan 

begejstre og motivere de ansatte i organisationen til at arbejde mod et fælles mål, er 

grundantagelsen, at den moderne decentrale virksomhedsstruktur er udfordret af problematikker 

omkring at få skabt følgeskab, opbakning og koordination fra de enkelte enheder i organisationen 

til dennes overordnede strategier. Det strategiske svar på denne udfordring kan – ifølge Collins og 

Porras – iagttages indenfor begrebsrammen organizational vision, se side 26. 

Begrebsrammen udgøres af komponenterne guiding philosophy og tangible images (Collins & 

Porras: 1991). Perspektivets grundantagelse om den strategiske udfordring – altså den udfordring 

at få decentrale enheder til at arbejde med en fælles strategi - er genkendelig i masterprojektets 

kontekst, hvor lederudviklingsprogrammet – som et overordnet formål – netop har fokus på at flytte 

de enkelte enheder i regionen mod den overordnede strategiske dagsorden Fokus og Forenkling.  

Dette fokus – og topledelsens accept af de organisatoriske vanskeligheder i forhold til at få 

mobiliseret følgeskab og opbakning til den overordnede strategi - kan iagttages i citatet:  

Regionens mellemledere har nu en opgave i at kende fortællingen om Fokus og 

Forenkling og på den måde skabe mening, når de flytter deres enheder hen imod de fire 

politiske målsætninger(bilag 7).  

Et centralt dokument i grundforløbet Ledelse af medarbejdere er oversigten over strategien Fokus 

og Forenkling, som i skematisk form sammenfatter stratgiens retning og prioriteringer i en mission 

og vision (Bilag 6).  Dette skema bliver udleveret til alle deltagerne på lederudviklingsprogrammets 

grundforløb. Dette skema vil – sammen med anden empiri og dokumenter – blive analyseret for at 

undersøge, hvordan væsentlige komponenter indenfor det strategiske visionsperspektivs 

begrebsramme kan iagttages. Komponenterne vil - som i den forrige analyse - blive undersøgt 

separat. 
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Core values and beliefs kan oversættes til en organisations grundlæggende antagelser og værdier, 

og disse elementer i begrebsrammen er i teoriafsnittet beskrevet som: De grundlæggende 

motiverende antagelser, principper og livs – og arbejdsværdier og de menneskesyn som er indprentet 

i organisationen af de tidligste ledere, se side 27. Selvom grundforløbet Ledelse af medarbejdere 

har forandret sig over tid, og selvom ambitionerne i den seneste version markerer et øget fokus på 

etablering af koncernidentitet og generering af organisatoriske resultater, kan grundlæggende 

antagelser om værdier og menneskesyn i version 1 fortsat iagttages i version 2.0.   

En mere eller mindre indprentet og grundlæggende antagelse om værdi - iagttaget som den værdi 

der ligger i at mellemlederen kan skabe følgeskab til overordnede regionale strategier - kan læses 

gennem følgende citater fra HR-chefen Tine Køhler i henholdsvis grundforløbets version 1 og 2:  

Version 1 (2010):  

Vi ønsker at få dygtige mellemledere, der forstår mål og strategier og som kan oversætte 

dem og skabe klarhed og mening sammen med medarbejderne i hverdagen (bilag 7). 

Version 2 (2014):  

De (mellemlederne) skal sikre følgeskab til overordnede strategier gennem involvering af 

medarbejderne(bilag 8). 

En anden grundlæggende antagelse, som er gennemgående i begge versioner af 

ledelsesprogrammet, er etablering af koncernidentitet. Denne antagelse fremstår tydeligt i 

citaterne: Vi skal udvikle en koncernidentitet, så samarbejde på tværs af organisatoriske og faglige 

tilhørsforhold er en del af ledelses-dna’et (bilag 7), og … det handler om skabe en bedre fornemmelse 

af regionen som helhed – koncernidentitet (bilag 8). 

I teoriafsnittet er det beskrevet, hvordan de grundlæggende antagelser og værdier ikke 

nødvendigvis er udrullet retorisk, men i stedet er indprentet som en slags genetisk kode i 

organisationen, se side 27 hvilket ovenstående citat tydeligt tilkendegiver. Dette betyder, at den 

analytiske interesse i elementet også er rettet mod verbale udtalelser frem for eksempelvis 

nedskrevne værdigrundlag.  
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I de to ovenstående citater fra version 1 og version 2 kan der iagttages en tredje grundlæggende 

antagelse; at mellemlederen med kompetencen som oversætter forventes at tilføre 

strategiprocessen værdi. Mellemlederen opfattes ikke – som citaterne illustrerer - som en passiv 

videreformidler af strategiformuleringen fra topledelsen til medarbejderne.  Mellemlederen er 

derimod – gennemgående i grundforløbets levetid - tiltænkt en central rolle som meningsskaber af 

strategien i forhold til medarbejderne.  

Den rolle, som er tiltænkt mellemlederen i strategiprocessen tyder på et menneskesyn, som 

abonnerer på homo sapiens eller det tænkende menneske, se side 20. Dette menneskesyn bidrager 

til at forme en mellemlederidentitet, hvis fortrin det netop er at forholde sig refleksivt og måske 

ovenikøbet kritisk til strategien. Hvorvidt de værdier og det menneskesyn, som er fremanalyseret i 

citaterne ovenfor dækker over topledelsens antagelser, eller om disse virkelig er indprentet i 

grundforløbet ville fordre et undersøgelsesdesign, som ligger udenfor masterprojektets 

undersøgelsesdesign. 

Ovenstående har, gennem det første element i guiding philosophy: core values and beliefs, 

fremanalyseret nogle grundlæggende antagelser og værdier, som er formuleret af topledelsen i 

relation til grundforløbet. I det følgende vil det andet element – purpose eller formål – anvendes 

som analytisk linse for at iagttage, hvordan disse antagelser og værdier kan genspejles i formålet 

med grundforløbet. 

En central pointe i dette element er, at formålet er en udløber af organisationens grundlæggende 

værdier. Disse værdier skal kunne genspejles eller genfindes i formålsbeskrivelsen af grundforløbet. 

Et interessant analytisk nedslagspunkt er, hvorvidt de grundlæggende antagelser i organisationen, 

som er beskrevet i det foregående, kan iagttages i formålsbeskrivelsen. 

En anden pointe er, at formålet skal kunne artikuleres ved hjælp af to eller tre sætninger. Endelig er 

en tredje pointe, at formålet – med tydelige målsætninger – skal kunne tiltrække de medarbejdere, 

hvis individuelle værdisæt passer til organisationens og – modsat – afholde andre fra at søge arbejde 

i organisationen, hvis deres holdninger afviger fra det formulerede formål, se side 27.  
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Det oprindelig formål med grundforløbet er beskrevet i masterprojektets indledning og kan læses i 

bilag 7.  Der er alt fire formål med grundforløbet: 

- Give alle ledere et tilbud om at udvikle deres ledelse, uanset hvilket ledelsesniveau og faggruppe 

de tilhører 

- Give dem redskaber til at udvikle Region Hovedstaden til fremtidens sundhedsopgaver 

- Udvikle en koncernidentitet, så samarbejde på tværs af organisatoriske og faglige tilhørsforhold er 

en del af ledelses-dna’et 

- Styrke samspillet mellem de faglige og de personlige kompetence i forhold til ledelse.  

I forhold til den første pointe er formålsbeskrivelsens fokus på udvikling af ledelse (punkt 1) og en 

styrkelse af de faglige og personlige kompetencer (punkt 4) konsistent med den grundlæggende 

antagelse om den værdi mellemlederen er medskaber af, som meningsskabende i forhold til at sikre 

opbakning til strategien; jf. analysen af core values and beliefs.  

På samme måde er formålsbeskrivelsens fokus på samarbejde på tværs af organisatoriske 

tilhørsforhold (punkt 3.) konsistent med den grundlæggende antagelse om at etablere 

koncernidentitet som en værdi.  

I forhold til den anden pointe i elementet overskrider lederudviklingsprogrammets 

formålsbeskrivelse marginalt kravet til artikulation af formålet på to til tre sætninger.  

I forhold til den tredje pointe indeholder formålet tydelige mål for ledernes kompetenceudvikling 

(punkt 1) og for udviklingen af en fælles identitet i koncernen (punkt 3).  

Hvor guiding philosophy med elementerne core values and beliefs og purpose udgjorde den første 

halvdel af det organisatoriske visionsperspektiv, udgør tangible images med elementerne mission 

og vivid descriptions den anden halvdel. I det følgende vil grundforløbet blive analyseret med 

inddragelse af disse elementer. 

Der er som nævnt i teoriafsnittet fire tilgange – approaches - til formuleringen af en mission: 

Targeting, common enemy, role model og internal transformation (Collins & Porras: 1991).  
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Missionen for Fokus og Forenkling – som den fremgår af skemaet, der udleveres til deltagerne på 

grundforløbet – lyder:  

Vi står for behandling, uddannelse og forskning indenfor borgernes sundhedsvæsen og 

sammen med andre udvikler vi hovedstadens, hvor vi har særlige opgaver indenfor miljø, 

trafik, erhverv, uddannelse og det sociale område (bilag 1). 

Hvor det er mere vanskeligt at iagttage de tre sidstnævnte tilgange til udarbejdelsen af strategien 

kan den første tilgang - targetting - iagttages i ovenstående mission gennem en tydelig definition af 

de ansvarsområder og de opgaver, som ligger indenfor Region Hovedstandens virke.  Missionen er 

formuleret mere kvalitativt end kvantitativt. Der indgår således ikke tidsbestemte og operationelle 

mål, som med formuleringen af en klar tidsramme (ex. inden 2020 vil Region H være førende 

indenfor forskning) og tydelig målbarhed (ex. indenfor en to årig periode vil forskningen i regionen 

være øget med 50 %) refererer til den kvantitative del af targetting, hvor det er muligt konkret at 

fastslå, om missionen er nået. Mere tydelig fremstår den kvalitative del med mål, som der netop 

ikke kan sættes tal på, og som i højere grad er rettet mod generel beskrivelse af organisationens 

eksistensberettigelse. 

Når missionen for Fokus og Forenkling iagttages er det svært at få øje på tangible images, da en 

sådan iagttagelse ville fordre et empirisk materiale med fokus på mellemlederens oplevelse af den 

strategiske mission.  

 

Sammenfatning 

Ovenstående har undersøgt et centralt dokument og citater fra dokumentsamlingen gennem et 

strategisk visionsperspektiv med udgangspunkt i Collins & Porras’ teori. I et Collins & Porras 

perspektiv bliver den iagttagede strategi dekonstrueret i en række elementer, hvis tilstedeværelse 

er afgørende for visionens succes. Normativiteten i dette perspektiv adskiller sig radikalt fra 

masterprojektets andre mere deskriptive perspektiver. På baggrund af den overordnede 

begrebsramme og med inddragelse af teoretiske begreber som core values og purpose er en række 

grundlæggende værdier, antagelser og et særligt menneskesyn fra topledelsen blevet 

fremanalyseret.  
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Core values har givet blik for grundlæggende værdier som koncernidentitet, og den værdi som 

tilskrives mellemlederen som meningsskaber af strategien i forhold til medarbejderne.  Gennem 

dette element er topledelsens menneskesyn også blevet emergent. Som beskrevet i analysen 

abonnerer topledelsen på ideen om mennesket som homo sapiens. Dette menneskesyn bidrager til 

at forme en mellemlederidentitet, som er tiltænkt en meget aktiv rolle i strategiimplementeringen.  

Elementet purpose har givet blik for, at ovenstående værdier - samarbejde på tværs og 

mellemlederens væsentlige rolle i strategiimplementeringen - kan genfindes i formålsbeskrivelsen 

og således er konsistent med core values. 

Elementet mission har – ved hjælp af en specifik tilgang til formuleringen af missionen, nemlig 

targetting - fremanalyseret en tydelig kvalitativ mission, fordi der i dokumentet fremtræder 

konkrete ansvarsområder og opgaver, og fordi den er rettet mod en generel beskrivelse af 

organisationens eksistensberettigelse. 

Den næste analyse vil nuancere spørgsmålet om strategi for strategiimplementering yderligere og 

vil trække på strategisk mainframe perspektiv for at fremanalysere de strategiske perspektiver som 

Region H arbejder ud fra i deres lederudviklingsprogram - herunder grundforløbet Ledelse af 

medarbejdere. 

 

6.3. Strategi som entydighed, tilpasning, ufuldkommenhed og kontekst 

Som nævnt indledningsvis består regionens lederudviklingsprogram af en række grundforløb og 

udvalgte accelererede ledelsesindsatser, som på de forskellige ledelsesniveauer er knyttet til 

udvalgte strategiske indsatsområder.  For at kommer nærmere svaret på, hvilken strategi for 

strategiimplementering, der kan iagttages i grundforløbet Ledelse af medarbejdere, er det 

nødvendigt at undersøge, hvordan dette singulære forløb indgår i det samlede 

lederudviklingsprogram. For at tydeliggøre de forskellige strategiske perspektiver som fremtræder 

i analysen vil de strategiske perspektiver blive præsenteret separat i rækkefølgen; klassisk, 

evolutionært, processuelt og systemteoretisk. De fremanalyserende perspektiver vil til sidst i 

afsnittet sammenfattes og indsættes i Whittingtons strategiske mainframe for at tydeliggøre deres 

generiske forskellighed. 
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Strategi som entydighed 

De fire forskellige grundforløb – ledelse af koncernen, ledelse af organisationen, ledelse af ledere 

og ledelse af medarbejdere – er beskrevet som en leadership pipeline eller værdikæde, se side 13 

hvor hvert niveau – med koncernledelsen som afsender af strategien - skal bidrage med ledelse på 

en relevant og målrettet måde til opfyldelsen af regionens strategiske dagsorden Fokus og 

Forenkling.  Denne værdikæde – eller Leadership Pipeline, se side 13 har ud over en tydelig teoretisk 

reference til Michael Porter` ”Value Chain” (Porter: 1985) strategiske karakteristika fra det klassiske 

perspektiv. Den klassiske tænkning om strategi, hvor rationel planlægning er en grundantagelse, 

kan iagttages i den forudsigelighed og de tydelige forventninger til strategiske ansvarsområder, som 

det forventes, at de forskellige ledelsesniveauer, herunder mellemlederniveauet – via grundforløbet 

Ledelse af medarbejdere – kan varetage.   

Ovenstående forventninger til de forskellige ledelsesniveauer kan også iagttages som udtryk for 

klassisk strategitænkning, hvor en grundantagelse er, at arbejdet med formuleringen af strategi er 

knyttet isoleret til topledelsen, der forsøger at anlægge et helhedsperspektiv på organisationen, 

forsøger at forudse udviklingen, prioriterer ledelses- og udviklingsmæssige ressourcer og indsatser 

og på denne måde påvirke organisationen i en bestemt retning.  

Den klassiske tilgang til strategi baseret på forestillingen om organisationen som et rationelt og 

bureaukratisk system iagttages gennem lederudviklingsprogrammets segmentering i hierarkiske 

grundforløb målrettet enten koncernledelsen, centerledelser, klinikledelser eller mellemlederne. 

Ved at lederudviklingsprogrammet præciserer eksplicit den primære ansvarsfordeling og den 

strategiske værdiskabelse på hvert ledelsesniveau i forhold til den overordnede strategiske 

dagsorden fremtræder hjørnestenene i den klassiske tænkning - kalkulérbarhed, forudsigelighed og 

kontrol - tydeligt. HR – chefen i Region Hovedstaden udtrykker dette således:  

Værdikæden er brygget sammen ud fra de fire ansvarsområder og så definerer man 

nogle generiske områder på hvert niveau indenfor de strategiske områder (Bilag 9). 

Det strategiske ideal fra den klassiske tænkning om perfektion kan iagttages i 

lederudviklingsprogrammet og fremtræder i flere af dokumenterne. Dette ideal kan iagttages i 

nedenstående citat, som er essensen af Direktørkredsens beslutning i 2013:  

Ambitionen (med lederudviklingsprogrammet) er at opnå excellent ledelse og at 

forankre denne i de strategiske dagsordener på centralt og lokalt niveau (Bilag 6). 
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Lederudviklingsprogrammets vægtning af resultatmål og forventninger til omgivelsernes 

forudsigelighed kan iagttages i citaterne: Programmet skal sikre mest mulig organisatorisk effekt af 

de midler regionen bruger på ledelsesudvikling (bilag 8) og Ledelsesudviklingsprogrammet skal 

kunne rumme fremtidens udfordringer (bilag 8).  

Begge citater kan iagttages som begreber hentet direkte fra det klassiske perspektivs værktøjskasse. 

I dette perspektiv er strategi netop et spørgsmål om effektiv ressourceudnyttelse og en 

langtidsplanlægning, som er galvaniseret mod forandringer i det eksterne miljø. Perspektivets 

forventninger til forudsigeligheden - ikke kun i forhold til omgivelserne – men også til effekten af 

lederudviklingsprogrammet kan også iagttages i citatet:  

Helt forsimplet sagt, som jeg ser det, så er det jo redskabet (lederudviklingsprogrammet) 

som skal få tingene (strategi) til at ske (bilag 9). 

Ovenstående citat henleder opmærksomheden på den kausalitet som det klassiske perspektiv er 

forankret i. Kausaliteten i perspektivet, intention – transformation – effekt, består i, at strategier 

betragtes som mekanismer, der kan transformere de politiske intentioner og mål til effekt så længe 

strategierne er i hænderne på de rette ledere med de rette intentioner. Dette kausale set-up kan 

iagttages ved at ovenstående citat udtrykker en grundlæggende tro på, at 

lederudviklingsprogrammet nærmest uhindret kan omsættes til effekt.  

Når blikket fjernes fra det samlede lederudviklingsprogram og rettes mod grundforløbet Ledelse af 

medarbejdere tydeliggøres en anden grundantagelse fra det klassiske perspektiv. Denne 

grundantagelse omhandler grundforløbets specifikke forventninger til mellemledernes rolle i 

strategiimplementeringen som lydige og disciplinerede organisationsmedlemmer. Denne lydighed 

og disciplinering er i dette perspektiv en forudsætning for, at adskillelsen mellem på den ene side 

strategi og på den anden side implementering kan forløbe relativt uproblematisk. Det er ikke 

mellemlederens job at stille spørgsmål til strategien men mere enkelt at udføre den ordre som andre 

har defineret indholdet af. 
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Det klassiske perspektivs antagelse om den disciplinerede mellemleder kan iagttages i 

dokumenterne i beskrivelsen af de ansvarsopgaver, som mellemlederne forventes at kunne udføre 

efter de har gennemgået grundforløbet. Her forventes det, at mellemlederne har erhvervet 

kompetencen til at afgrænse, prioritere og eksekvere med afsæt i de overordnede strategier. Det 

forventes samtidig, at mellemlederne har erhvervet kompetencen til at sikre følgeskab ved 

oversættelse af strategierne til meningsfulde og praksisnære mål for medarbejderne.  

Andre perspektiver i den strategiske mainframe anskuer imidlertid strategi som en emergerende og 

ikke statisk proces og problematiserer med denne antagelse det klassiske perspektivs 

grundantagelser om strategisk kausalitet, kalkulérbarhed og kontrol.  

I det næste afsnit vil fremanalyserede elementer fra det evolutionære perspektiv blive præsenteret. 

Dette skift i perspektiv betyder, at fokus i analysen flyttes fra topledelsen til et fokus på 

omgivelserne og omgivelsestilpasning. 

 

Strategi som tilpasning 

Selvom det klassiske perspektiv på strategi fremtræder tydeligt i alle dokumenterne kan der også 

fremanalyseres flere elementer, der trækker på det evolutionære perspektiv på strategi. I det 

evolutionære perspektiv er det omgivelserne og ikke topledelsen som afgør strategiernes skæbne. 

Således er grundantagelsen, at vægtningen eller prioriteringen af tilpasningen til organisationens 

omgivelser er central for strategiens succes. 

 Den strategiske vægtning af omgivelsernes betydning kan iagttages flere steder i dokumenterne 

(bilag 8). Tilpasningen kan bl.a. iagttages ved, at både grundforløbet Ledelse af medarbejdere og det 

samlede lederudviklingsforløb har ændret sig over tid – fra version 1.0 i 2010 til version 2.0 i 2014.  
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Tilpasning til de ændrede krav fra omgivelserne – kravet og forventningerne om mere fokus på 

strategisk ledelse frem for individuel robusthed - er illustreret i nedenstående figur: 

 

 

 

Figur 7. (bilag 8). 

Figur 7. illustrerer udviklingen af grundforløbet over tid. I version 1.0 var indholdselementet det 

personlige lederskab. Effektmålet var individuel robusthed. I version 2.0 er indholdselementet rettet 

mod strategisk ledelse og effektmålet på generering organisatoriske resultater.  

Perspektivet argumenterer for, at det eksterne miljø og markedet spiller en væsentlig strategisk 

rolle i forhold til, hvilke organisationer der overlever, frem for rationel analyse og planlægning.  
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Opmærksomheden på markedet – iagttaget gennem det samarbejde den tværgående HR – 

virksomheden havde med underleverandører (CBS og Copenhagen Coaching Company) i 

udviklingen af programmet – kan udledes af nedenstående citat: Det er jo også hele tiden en måde 

at have en dialog med markedet på i forhold til, hvad der foregår…(bilag 9). 

I version 2.0 er der i højere grad kommet fokus på, at lederne skal handle strategisk ud fra en 

helheds- og omverdensforståelse og være mere resultatorienteret.  Prioriteringen af tilpasningen til 

omgivelserne og de evolutionære teoretikeres begrænsede tillid til organisationens evne til 

langsigtet strategiplanlægning kan også iagttages i nedstående 5 citater:  

Da vi startede (lederudviklingsprogrammet) kan man måske sige at det var et mere 

klassisk lederudviklingsprogram, der havde mere fokus på det personlige lederskab og 

måske knap så meget fokus på den del der handler om at skabe effekt for 

organisationen… så kommer der mere tryk på regionen… og det er det der passer til 

denne tid (bilag 9). 

Lederudviklingsprogrammet version 2.0 gør sig nu klar til at møde de nye udfordringer i 

sundhedsvæsenet…(bilag 8). 

Udviklingen af programmet er en dynamisk proces. Programmet skal tilpasses tidens 

udfordringer, samtidig med at vi skal være opmærksomme på, at det ikke er 

øjebliksbilleder vi justerer efter (bilag 7). 

Sideløbende med lederudviklingsprogrammet er et nyt styringsparadigme for 

sundhedsvæsenet ved at dukke frem, fordi omverdenen udfordrer regionens evne til at 

skabe kvalitet og gode patientforløb (bilag 8). 

Udfordringen til næste version af lederudviklingsprogrammet kunne derfor være 

hvordan ledelsesudvikling ser ud i et nyt paradigme (bilag 8). 

Som tidligere beskrevet er et centralt fokus i grundforløbet Ledelse af medarbejdere på den 

feedback og de kontinuerlige evalueringer som HR – afdelingen modtager fra kursusdeltagerne, se 

side 15. 
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I den evolutionære tilgang til strategi kan opmærksomheden på deltagernes evalueringer iagttages 

som en kontinuerlig kamp for overlevelse. Referencen til Darwin og dennes udviklingsteori – som 

perspektivet trækker på i sine antagelser om strategi – kan iagttages i den løbende justering på 

baggrund af evalueringerne. Evalueringen og den deraf følgende tilpasning skal sikre, at Center for 

HR`s kontrol med lederudviklingsprogrammet fremstår konkurrencedygtigt i forhold til alternative 

udbydere af lederudviklingsprogrammer. Følgende citater illustrerer ovenstående pointer:  

Grundforløbet skal sikre mest mulig organisatorisk effekt at de midler, regionen bruger 

på ledelsesudvikling (bilag 8). 

… Det er deltagerevalueringerne vi holder øje med og som vi ser på hver måned og bruger 

som afsæt for den videre udvikling (bilag 8). 

Antages det, at deltagerne – gennem evalueringerne – udgør strategiens omgivelser, kan det 

forhold, at der lægges stor vægt på at justere og tilpasse indholdet i grundforløbet efter disse 

evalueringer, tale for en evolutionær tilgang til strategi. Denne tilgang til strategi handler ikke kun 

om tilpasning, men også om at holde fast i det man har og gøre det aktuelle så effektivt som muligt.  

At gøre det man har så effektivt som muligt kan iagttages i citaterne: 

Regionen har fastholdt grundelementerne i version 1.0 men har lagt et ekstra lag 

ambition oveni med version 2.0 (bilag 8). 

Kort – og lidt indforstået – sagt er version 2.0 en strategiimplementeringsmotor, som 

står på skuldrene af version 1.0 (bilag 8). 

 

Strategi som ufuldkommenhed og bevidstgørelse 

Diametralt modsat det klassiske perspektiv er det processuelle perspektiv kendetegnet ved et 

pluralistisk syn på resultatet af strategi.  Perspektivet deler evolutionisternes skepsis i forhold til 

mulighed for og værdien af at arbejde med strategisk planlægning. Det som også er vigtigt i strategi 

er den inkrementelle opbygning af specielle interne kompetencer og strategi bliver – fra dette 

perspektiv – en tålmodig bevidstgørelsesproces snarere end den eksternt rettede jagt på 

muligheder som det klassiske perspektiv forfølger. 
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I modsætning til både det klassiske og evolutionære perspektiv er processualisterne ikke overbevist 

om strategi som et spørgsmål om at forbruge mest effektivt. Strategi handler heller ikke kun om 

rationel langtidsplanlægning eller om omgivelsernes suveræne udvælgelse. Strategi handler mere 

om at kunne håndtere ufuldkommenheden – både den som findes i organisationerne og i 

omgivelserne. 

Ufuldkommenheden internt i organisationen kan iagttages i den justering som 

lederudviklingsprogrammet løbende gennemgår og kommer bl.a. til udtryk ved citatet:  

Min opgave er egentligt, at være den der har det daglige ansvar for 

lederudviklingsprogrammet og hele tiden sørge for, at det indeholder det vi synes det 

skal indeholde (bilag 9). 

I dette processuelle perspektiv er strategi ikke at optimere en enkelt værdi – som eksempelvis at 

forbruge de økonomiske midler mest effektivt. Lederudviklingsprogrammets fokus på 

mellemlederen som en strategisk oversætter, der skal sikre følgeskab og involvere medarbejderne 

i strategierne kan iagttages som en strategi, hvor det i højere grad handler om, at samle en koalition 

af individer, hvor hver enkelt bringer egne personlige mål og kognitive forudindtagelser ind i 

organisationen. Iagttages mellemlederne i lederudviklingsforløbet som en koalition af individer kan 

processuelle elementer udledes af nedenstående citat fra en deltager i grundforløbet:  

Vi drøfter erfaringer og prøver ideer og udviklingstiltag af på hinanden (bilag 8). 

Det der helt konkret lever videre er min netværksgruppe, som jeg har stor gavn af i 

forhold til min ledelse (bilag 8). 

Den processuelle accept af ufuldkommenheden og kompleksiteten i omgivelserne samt 

anerkendelsen af strategi som en tålmodig bevidstgørelsesproces betyder, at det at arbejde med 

strategier kræver nærvær, opmærksomhed og tilpasningsevne – eller som Mintzberg udtrykker det: 

At forme en strategi er en kontinuerlig proces, hvis udformning og iværksættelse er uløseligt knyttet 

sammen (Whittington:2001). Denne tilgang til strategiprocessen kan også iagttages i citatet: Vi 

bedrev organisationsudvikling samtidig med, at vi skabte ledelsesudviklingsprogrammet 

(bilag 9). 
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I det processuelle perspektiv skal implementeringen af strategien som nævnt have stor 

organisatorisk opmærksomhed. Strategi er en tålmodig indre bevidstgørelsesproces mere end en 

eksternt rettet jagt på muligheder, som både det klassiske og evolutionære perspektiv i nogen 

udstrækning søger.  Denne opmærksomhed og indre bevidstgørelsesproces kan iagttages i citatet: 

Vi ønsker at få ledere, der forstår mål og strategier og kan oversætte dem og dermed skabe klarhed 

og mening sammen med medarbejdernes i hverdagen (bilag 7).  

Ligeledes er en konsolidering af interne kompetencer et af de midler, som ifølge perspektivet fører 

til maksimal organisatorisk ydelse. Nedenstående citat tydeliggør denne væsentlige pointe: 

Man burde give dem (mellemlederne) noget støtte i denne opgave og den rolle som de 

varetog og derfor blev Ledelse af medarbejdere forløbet, der var flagskibet (i 

lederudviklingsprogrammet) … på den måde, at det var det største program overhovedet 

fordi man sagde: Det er altså der, hvor man skal ind og understøtte, det er 

frontlinjelederne, som tager en ordentlig tørn (bilag 9) 

Perspektivets syn på strategi som en emergerende proces er tidligere beskrevet. Kendetegnende 

for tilgangen til strategi er imidlertid også et pluralistiske syn på resultatet af processen. Selvom 

grundforløbet over tid – fra version 1.0 til 2.0 - har koncentreret sit fokus på generering af 

organisatoriske resultater er dette ikke det eneste mål.  Grundforløbet og 

lederudviklingsprogrammet generelt har - selvom det personlige lederskab er nedtonet og blevet 

mere usynligt - også det resultatmål, at etablere en koncernidentitet.  

 

Kontekst-perspektivet 

Det systemiske perspektiv er - som det klassiske - kendetegnet ved troen på organisationens evne 

til at planlægge for fremtiden, men anskuer - som det processuelle perspektiv - det ønskede 

resultatet af strategi som pluralistisk. Her stopper lighederne mellem perspektiverne imidlertid 

også.  

I det systemiske perspektiv argumenteres der for, at rationalet bag enhver planlægning er historisk 

og kulturelt betinget, hvilket afviger fra det klassiske perspektivs opfattelse af rationel planlægning 

som en generisk størrelse.  
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Organisationer kan således udelukkende planlægge effektivt indenfor den specifikke sociale 

kontekst og det system, organisationen er en del af og dennes modus operandi. Perspektivets 

opmærksomhed på strategi som historisk og kulturelt betinget kan iagttages i nedenstående citater, 

hvor HR – chefen beskriver processen omkring tilblivelsen af lederudviklingsprogrammet:  

 

Vi brugte meget tid på at bruge de forløb og programmer der allerede var i regionen - 

Rigshospitalet, Bispebjerg, som afsæt for det nye… de indgik sådan set i det nye projekt 

(bilag 9). 

 

Modsat det klassiske perspektiv er en grundantagelse i det systemiske perspektiv, at mennesker er 

dybt forankrede i sammenvævede sociale systemer. Menneskers adfærd er indlejret i et netværk af 

sociale relationer. Disse netværk påvirker både den enkeltes handlinger, mål og midler og 

bestemmer hvad der er en passende og fornuftig adfærd.  I modsætning til det processuelle 

perspektiv er det normerne – som eksempelvis lokale kulturelle regler - der er styrende for strategi 

og i mindre grad den kognitive begrænsning hos organisationsmedlemmerne. Denne sociologiske 

sensitivitet og perspektivets betoning af de sociale relationers betydning fremgår af nedenstående 

citater:  

 

… kurset skal sikre, at deltagerne både for adgang til den nyeste viden på området og 

modtager undervisning og træning der tager udgangspunkt i deres egen virksomhed 

(bilag7). 

Ved at deltage i programmet får lederne mulighed for at mødes og udvikle et fælles 

sprog om ledelse og ledelsesudfordringer (bilag 7). 
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Et centralt budskab i systemisk strategi er, at strategier genspejler det sociale system, hvor 

strategien lægges. Med dette budskab i mente og med de systemiske perspektivs betoning af 

indflydelsen af den sociale kontekst trækker perspektivet i nogen grad på teorien om institutionel 

isomorfisme, som grundlæggende handler om, at organisationer i samme organisatoriske felt (den 

offentlige sektor) kommer til at ligne hinanden mere og mere. Perspektivet antager således – med 

reference til denne teori - at den enkelte organisation – som eksempelvis Region Hovedstaden - ikke 

har muligheder for et selvstændigt valg af strategi men mere eller mindre er tvunget til at efterligne 

dennes institutionelle omgivelser.  

Region Hovedstaden kan altså ikke - i en klassisk og rationel forstand – forhold sig strategisk til sine 

omgivelser.  

Lederudviklingsprogrammet fremtræder i det systemiske perspektiv mere som en strategi, hvor 

sigtet er, at imødekomme det NPM-inspirerede politiske fokus på ledelsesmæssig kontrol gennem 

strategier som erstatning for professionel kontrol i produktionen af offentlige serviceydelser 

(Rennison: 2011). Således udtaler HR – chef Tina Køhler følgende om formålet med 

lederudviklingsprogrammet: En central tanke bag programmet er, at det skal understøtte de 

strategiske mål i regionen  

(bilag 7). 

 

 

Sammenfatning 

Ovenstående har analyseret en række centrale dokumenter fra Region Hovedstadens 

lederudviklingsprogram og kortlagt disse gennem Whittingtons fire strategiske perspektiver på 

strategi – det klassiske -, det evolutionære -, det processuelle - og det systemiske. Som nævnt 

indledningsvis i masterprojektet er strategiske perspektiver ikke neutrale og uskyldige 

iagttagelsesmekanismer. Ved at bruge en begrebsramme som består af fire – og ikke 1 eller 2 

perspektiver – er det blevet muligt at udfolde kompleksiteten bag strategien for 

strategiimplementering. 
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De fire perspektiver i den strategiske mainframe er grundlæggende forskellige i deres teoretiske 

forankring og dermed i deres basale antagelser om, hvordan verden hænger sammen og om 

menneskers evne til at tænke rationelt og handle effektivt. Denne perspektiverende forskellighed 

har således bidraget til at få fremanalyseret et paradoksalt strategi-mix i Region Hovedstadens 

strategi for strategiimplementering. Dette strategi-mix er forsøgt fremstillet i nedenstående figur: 

           

       

 

 

                                                                 

                    

                                                            

 

 

Figur 8. (egen figur) 

Ovenstående figur sammenfatter analysens fund og placerer disse indenfor Whittingtons 

strategiske mainframe.  Overordnet set er der således ikke identificeret én dominerende strategi, 

men mere en generisk tilgang til strategi, som går på tværs af de fire perspektiver. Denne 

flertydighed er illustreret ved cirklen i figuren.  

Cirklen i midten fordeler sig ujævnt over krydset for at illustrere med hvilken kraft eller tydelighed 

de enkelte perspektiver fremtræder i strategien. Således fremtræder det klassiske perspektiv meget 

tydeligt i dokumenterne gennem forventningerne til den disciplinerede mellemleder og gennem 

den grundlæggende tro på, at lederudviklingsprogrammet nærmest uhindret kan omsættes til 

effekt.  

K 
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PROCES 
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Grundantagelser fra det evolutionære perspektiv iagttages gennem grundforløbets fokus på 

tilpasning til det eksterne miljø og den løbende justering på, at gøre dette så effektivt og 

konkurrencedygtigt som muligt.    

 

Det processuelle perspektiv fremtræder også tydeligt i lederudviklingsprogrammet iagttaget 

gennem dennes emergerende proces fra version 1.0 til 2.0. Endelig kan antagelser – dog noget 

mindre synligt - fra det systemiske perspektiv iagttages gennem begrebet om institutionel 

isomorfisme., hvor strategi ikke er et selvstændigt valg, men en bevidst tilpasning fra Region 

Hovedstaden til de krav, der stilles fra organisationens institutionelle omgivelser. Paradoksal er 

strategien, fordi den indeholder diametralt modsatrettede strategiske perspektiver, som på en og 

samme tid iagttager strategi som en emergerende versus en planlagt proces.  

Paradoksal er den også, fordi den bevæger sig hen over den dikotomiske variabel, som enten 

iagttager strategi som udelukkende effektiv ressourceudnyttelse (profitmaksimering) eller som 

dækkende over plurale forhold.  

 

Analysen i dette afsnit har taget udgangspunkt i et perspektiv, hvor den teoretiske interesse er rettet 

på strategi som det, der rent faktisk foregår i organisationen; hvad enten denne strategi har været 

udtænkt som rationel planlægning eller blot sker på baggrund af uforudsete udviklinger, 

ufuldkommenhed eller rene tilfældigheder. 

 

6.4. Delkonklusion 1 

Formålet med dette afsnit er at komme med et svar på problemformuleringens første delspørgsmål. 

Delkonklusion tager afsæt i analysens tre første niveauer i masterprojektets tragtmodel, se næste 

side. 
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Model 1, (egen model) 

Den første analyse havde det undersøgelsesformål at afdække Region Hovedstadens 

bagvedliggende strategi for lederudviklingsprogrammet. Analysen har gennem Mintzbergs 

begreber plan og ploy afdækket en flertydig form for strategi. Med plan er de elementer af 

strategien som indeholder topledelsens styring af strategiprocessen ved hjælp af rationel 

planlægning blevet synlige. Driftsmålstyringen er i dette perspektiv udtryk for topledelsens stræben 

efter en højere grad af performance i organisationen. Med ploy er topledelsens dobbeltbundne 

intention med grundforløbet Ledelse af medarbejdere blevet synliggjort. Denne dobbeltbundethed 

kan iagttages som en strategi for strategiimplementering som på den ene side giver 

mellemlederniveauet opmærksomhed gennem ledelsesudvikling og på den anden side indsætter 

mellemlederne som agenter for strategiimplementeringen af de overordnede strategiske 

dagsordner; herunder driftsmålstyring. 

Den anden analyse havde det undersøgelsesformål at iagttage Region Hovedstadens strategi som 

en visionsproces i et Collins & Porras perspektiv. Elementerne core values og purpose i Region 

Hovedstadens overordnede strategi er blevet afdækket i formålsbeskrivelsen for 

Strategiimplementering  
og mellemlederes rolle 
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lederudviklingsprogrammet. Disse elementers essentielle tilstedeværelse i strategien er i dette 

perspektiv afgørende for strategiimplementeringens succes. Således er der konsistens i 

topledelsens strategi for strategiimplementering. Den tredje analyse havde som 

undersøgelsesformål at placere strategien i Whittingtons strategiske mainframe. Gennem 

begreberne entydighed, tilpasning, ufuldkommenhed/bevidstgørelse og kontekst blev strategien 

for strategiimplementeringen identificeret som en modsætningsfuld ad hoc strategi, som gik på 

tværs af meget forskellige generiske strategiske perspektiver. Sammenfattende kan de 

fremanalyserede strategier for strategiimplementering illustreres i nedenstående figur: 

 

Figur 9.(frit efter Whittingtons mainframe)  
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Figur nr. 9 på forrige side illustrerer delkonklusions strategiske fund. De tre analysers hovedpointer 

om Region Hovedstadens strategi for strategiimplementering er indfanget i den strategiske 

mainframe.  

Første analyses ene pointe – at strategien bag lederudviklingsprogrammet kan iagttages i et plan – 

perspektiv er udtryk for en klassisk tilgang til strategi. Første analyses anden pointe er at den 

bagvedliggende strategi for grundforløbet Ledelse af medarbejdere kan iagttages som topledelsens 

ploy. Denne tilgang er udtryk en mere evolutionær strategitænkning. 

Hovedpointen i den anden analyse - at topledelsen har sikret konsistens mellem regionens core 

values og purpose ned til formålsbeskrivelse for lederudviklingsprogrammet - kan iagttages som et 

udtryk for en klassisk tilgang til strategi, hvor der er en optimistisk tiltro til organisationen evne til 

strategisk planlægning. Når analysens hovedpointe er placeret i det systemiske felt – og ikke i det 

klassiske, som netop er kendetegnet ved tiltro til rationel planlægning – er det fordi, at analysens 

fokus på regionens grundlæggende værdier har tydeliggjort, at topledelsen betragter 

mellemlederne som homo sapiens. Dette menneskesyn skal ses som en modsætning til homo faber, 

som er det klassiske perspektiv på mennesket.  

Den tredje analyses hovedpointe var, at strategien for strategiimplementeringen er et mix af 

forskellige perspektiver på strategi. Således er disse placeret i både det klassiske, evolutionære, 

processuelle og systemiske felt. 

Problemformuleringens første spørgsmål var: 

Hvilken strategi for strategiimplementering kan iagttages gennem topledelsens intentioner bag 

grundforløbet Ledelse af medarbejdere? 

 På baggrund af de tre første analysers hovedpointer kan der konkluderes, at strategien for 

strategiimplementeringen, iagttaget gennem grundforløbet Ledelse af medarbejdere, er en 

paradoksal ad hoc-strategi, som går på tværs af alle fire perspektiver i den strategiske mainframe. 
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6.5. Strategiimplementering 

Hvor foregående analyseafsnit satte fokus på at analysere Region Hovedstadens strategi i et 

strategisk mainframe-perspektiv, vil dette afsnit sætte fokus på mellemlederens rolle som den 

ansvarlige for strategiimplementeringen af regionens strategi Fokus og Forenkling. 

Region Hovedstadens grundforløb Ledelse af medarbejdere rettet mod regionens mellemledere har 

overordnet som formål at give mellemlederen både personlig og faglig udvikling. Nedenstående 

citat fra regionens intranet beskriver indholdet af grundforløbet Ledelse af medarbejdere og er 

henvendt direkte til mellemlederne: 

Under overskriften Udbytte: 

Forløbet giver både personlig og faglig udvikling, og ambitionen er, at du får styrket din 

lederautoritet. Du vil få redskaber til og træning i at motivere andre, og du får mulighed 

for at få udviklet din robusthed i forhold til at få håndteret ledelsesmæssige dilemmaer i 

det daglige… Derudover får du mulighed for at undersøge de roller og relationer, som du 

har i organisationen. Du bliver i stand til at skabe sammenhæng mellem din egen 

ledelsesrolle, afdelingens opgaver og regionens strategiske indsatsområder(bilag 2). 

Som ovenstående citat viser, har regionen en grundlæggende intention med grundforløbet, ud over 

den personlige og faglige udvikling; at mellemlederen skal forstå og påtage sig opgaven med at 

fungere decentralt som den ansvarlige for strategiimplementeringen. 

På Region Hovedstadens intranet er de fire væsentligste typer af ledelsesopgaver listet i nævnte 

rækkefølge: Strategisk ledelse, faglig ledelse, personaleledelse og driftsledelse (bilag 4). 

Hvis der tages udgangspunkt i strategisk ledelse defineres dette på grundforløbet Ledelse af 

medarbejdere som: Udvikling af langsigtede visioner, mål og strategier. Varetage balancen mellem 

egen enhed og helheden (bilag 4). Endvidere defineres strategi som de langsigtede beslutninger for 

en organisation, organisationens rammer og dens rækkevidde: Strategi er at opnå ”fit” med sine 

omgivelser(bilag 4). 
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Faglig ledelse defineres som: Ledelse af den faglige indsats…at fremme forskning og udvikling af 

faglig kvalitet (bilag 4). Personaleledelse defineres bl.a. som: Ledelse af medarbejdere, herunder at 

motivere, delegere, støtte, kompetenceudvikle, understøtte innovation og give/modtage feedback. 

Driftsledelse beskrives som: varetagelse af drift og administrative ledelsesopgaver. Fokus er på 

resultater, servicemål og effektiv drift (bilag 4). 

Som det fremgår af ovennævnte citater bliver mellemlederen tilbudt et grundforløb, der skal styrke 

lederautoriteten, give værktøjer til at kunne motivere medarbejderne, samtidig med at det 

forventes, at mellemlederen efter endt grundforløb kan varetage balancen mellem egen enhed og 

koncernen, og dermed se en sammenhæng mellem eget lederskab og regionens strategiske 

indsatsområder.  

Grundforløbet har altså en indbyggede dobbelthed: På den ene side mellemlederens 

kompetenceudvikling i forhold til at styrke det personlige lederskab, og på den anden side 

mellemlederens bevidstgørelse om regionens strategi og evne til at se sammenhængen mellem 

egne ledelsesopgaver og denne strategi.  

Denne dobbelthed kommer også til udtryk i nedenstående citater af regionsdirektør Hjalte Aaberg, 

interviewet i Tidskrift for Dansk Sundhedsvæsen om implementeringen af Fokus og Forenkling fra 

maj 2014: 

… kernen er en grundlæggende tillidsdagsorden om åbenhed, tillid og helhedssyn. Vi 

sætter en meget klar retning, men giver også et stort ledelsesrum. Så der er også lidt ”ret 

og pligt.(bilag 5). 

Her optræder tillid og åbenhed sammen med ret og pligt i topledelsens beskrivelse af 

implementeringsprocessen. 

Under overskriften Top-down under stor åbenhed: 

(Processen) er…top-down i den forstand, at det er ledelsesmæssigt initieret, og det er 

ledelsesmæssigt, vi har gjort os de første tanker…igangsætningen har været top-down 

med tydelig styring af, hvilken overordnet retning vi går i (bilag 5). 
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Sommeren 2014 fik alle ansatte i regionen et postomdelt brev fra direktørkredsen, der skulle 

søsætte Fokus og Forenkling: 

Det kræver en ændret adfærd af os alle – ledere og medarbejdere. Fokus og Forenkling 

skal gennemsyre vores arbejde, og vi skal hele tiden vurdere, hvordan vi bruger vores 

ressourcer bedst i vores arbejde (bilag 5). 

Som beskrevet i teoriafsnittet, se side 33 kunne et Brunsson-perspektiv på dobbeltheden være, at 

den politiske sfære, hvor topledelsen i Region Hovedstaden befinder sig, og den 

handlingsorienterede sfære, hvor mellemlederne befinder sig, udvikler let organisatorisk skizofreni, 

når mellemlederne konfronteres med denne forventning på et kursus, der skal virke understøttende 

for deres egen ledelsespraksis.. Ovenstående citater tjener også som illustration af den 

interdependens mellem organisationens politiske og handlingsorienterede sfære, jf. Brunssons 

beskrivelse, som er beskrevet i teoriafsnittet, se side 35 Brunsson lister 4 forskellige måder op, 

hvorpå ideer genereret i den politiske sfære og handlinger genereret i den handlingsorienterede 

sfære er indbyrdes relaterede: En organisations ideer og handlinger kan optræde helt uafhængige 

af hinanden; ideerne kan skabe eller kontrollere handlinger, ideer kan forklare eller retfærdiggøre 

adfærd, og endelig; ideer og handlinger kan kompensere for hinanden.  

Som ovenstående citater viser, er regionsdirektørens udtalelser om brugen af top-down styring 

udtryk for, at den strategiske dagsorden genereret i den politiske sfære fremtræder som 

handlingsskabende og kontrollerende i den handlingsorientrede sfære. Sprogbrugen understreger 

top-down styringen: Det kræver ændret adfærd af alle. Vi sætter en meget klar retning, men giver 

samtidig et meget stort ledelsesrum udtaler Hjalte Aaberg, uden at definere, på hvilken måde dette 

ledelsesrum er stort, og tilføjer så også: Så der er også lidt ret og pligt.  I citatet står der længere 

nede: Fokus og forenkling skal gennemsyre vores arbejd. I dette citat kan ordet gennemsyre siges at 

være et udtryk for et ønske om kontrol i den handlingsorienterede sfære. 

Hvis topledelsen er bevidst om, at der ved enhver strategiimplementering er risiko for, at ideerne 

og handlingerne efterfølgende optræder uafhængige af eller kompenserer for hinanden, og at 

adfærdsreguleringen ikke kan monitoreres i den handlingsorienterede sfære, så er det nærliggende 

at gribe til top-down beslutninger for at bevare kontrollen ned gennem organisationen. 



Side | 80 Strategisk mellemledelse i Region Hovedstaden  
– en strategisk analyse af det fælles lederudviklingsprogram i Danmarks største region 

Det er ikke dette masterprojekts ærinde at undersøge, hvad modtagerne af topledelsens budskaber, 

nemlig mellemlederne i Region Hovedstaden, mener om topledelsens intentioner med 

grundforløbet Ledelse af medarbejdere. Dette fravalg er beskrevet i metodeafsnittet, hvorfor den 

dobbelte dagsorden om at styrke mellemlederens agens, samtidig med at mellemlederne forventes 

at melde sig ind i rollen som strategiimplementeringsmotor, heller ikke er beskrevet set fra 

mellemlederens synspunkt. 

Som redegjort for i analyse 3 har ledelsen i regionen hele tiden sørget for at videreudvikle 

ledelsesudviklingsprogrammet over tid, se side 64. Som det fremgår af interviewet med HR chef 

Tine Køhler, tages der udgangspunkt i evalueringen af deltagerne på de forskellige grundforløb i 

ledelsesudviklingsprogrammet i forbindelse med den løbende justering af kursernes indhold: 

… den evige diskussion er jo, kan man se en årsagssammenhæng, der er direkte mellem 

det, vi putter ind i lederne og så det der kommer ud i den anden ende i forhold til 

organisationen… vi forsøger faktisk i øjeblikket at sammensætte data, der kan koble 

deltagerevalueringerne med LUP-tallene(brugertilfredshedsundersøgelse) og trivsel-

OP(medarbejdertilfredshedsundersøgelse) (bilag 9).   

Dette kan tolkes som et forsøg på at imødegå risikoen for udvikling af organisatorisk skizofreni ved 

at tage deltagerevalueringerne alvorligt, samtidig med at Tina Køhler også erkender, at det er 

vanskeligt at monitorere effekten af ledelseskurser: 

… vi får måske nogle sammenhænge, men vi ved godt… den kontekst ledelse bliver 

bedrevet i, kan være den der påvirker det hele… vi synes det er interessant, fordi vi tror 

vi kan bruge det til noget udviklingsmæssigt, og samtidig må vi så også erkende 

svaghederne ved det..(bilag 9). 

Undervejs i forløbet blev masterprojektets deltagere gjort opmærksomme på, at lektor Morten 

Knudsen fra Institut for Organisation, CBS, er i gang med et forskningsprojekt, der skal observere og 

generere empiri fra forskellige typer ledelsesprogrammer; deriblandt også Region Hovedstadens 

ledelsesudviklingsprogram, for derigennem at afklare, hvad den stigende investering i 

efteruddannelse af ledere overalt i den offentlige sektor skaber af effekt ude i organisationerne.  

Projektet ønsker med andre ord at undersøge, hvad der sker, når lederen efter endt uddannelse 

kommer tilbage i organisationen, og lederens erhvervede færdigheder møder praksis (bilag 11). 
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Masterprojektets deltagere har interviewet Morten Knudsen for at få løftet sløret for, om effekten 

af grundforløbet Ledelse af medarbejdere kan monitoreres, og i givet fald hvad effekterne kan være; 

vel vidende at dette forskningsprojekt ikke er færdiggjort. 

Et foreløbigt resultat af denne undersøgelse er, at ved at sætte fokus på lederne og investere i at 

udvikle deres agens, bidrager organisationen til lederens self-efficacy: en persons tiltro til egne 

evner og bemestring af de forskellige udfordringer vedkommende møder. Albert Bandura lancerede 

denne term ud fra et socialt og kognitivt perspektiv. (Albert Bandura, Self-efficacy; The Exercise of 

Control, 1997). 

… der er faktisk lavet relativt mange studier, hvad det(ledelseskurser/uddannelse) 

betyder for den enkelte leder. Det er sådan mere self-efficacy, der er sådan en slags selv-

kraft, ikke bare selvtillid, men det er mere sådan, at man på en måde synes at kunne 

agere, stå stærkere… mere ved man faktisk ikke. Der kommer sådan nogle mere self-

efficacy-agtige typer ud af det (bilag 11). 

Nedenstående citat kunne tyde på, at styrkelsen af deltagernes self-efficacy på grundforløbet 

Ledelse af medarbejder er det eneste de får med hjem:  

… (Vi har undersøgt), hvad er det de(deltagerne) selv sagde de havde fået noget ud af. 

Det der var tydeligt var, at det de(deltagerne) ikke havde fået noget ud af, det var 

driftsmålstyring. Det blev sorteret fra, mange af dem kendte det i forvejen….en del af 

disse ting blev der ikke knyttet an til….det var præcist nogle ting de(ledelsen) havde kørt 

ind i programmet i højere grad, fordi det var mere strategisk. Så version 2.0, som 

de(ledelsen) kalder det, synes de(ledelsen) selv de virkelig har gjort mere strategisk, på 

den måde, at de(ledelsen) har taget flere elementer fra regionens mere overordnede 

strategi omkring Fokus og Forenkling og taget ind i programmet(Ledelse af 

medarbejdere). Det vi bare kunne se var, at det tilsyneladende ikke er noget, der er særlig 

anvendeligt for deltagernes måde at… forsøge at kvalificere deres ledelsesopgave på 

(bilag 11). 
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Driftsmålstyring, som citatet refererer til, er den anden blok i regionens strategi-planche for Fokus 

og Forenkling, se side 8 som står ved siden af de strategiske indsatsområder. Kort fortalt er 

driftsmålstyring et redskab til mellemlederne for at operationalisere strategiimplementeringen, og 

indebærer, at samtlige enheder i regionen skal definere målepunkter på fem forskellige områder: 

Tilfredshed(brugernes), levering, kvalitet, trivsel, og produktivitet. Mellemlederens brug af 

driftsmålstyring vil blive uddybet i næste afsnit. 

Morten Knudsens foreløbige resultat stemmer overens med HR chef Tine Køhlers erkendelse af 

vanskelighederne ved at monitorere effekten af regionens satsning med at bedrive strategi samtidig 

med kompetenceudvikling i ledelsesudviklingsprogrammet. 

 

De grundlæggende ændringer af de strategiske dagsordner og indførelsen af driftsmålstyring er en 

top-down beslutning, som er drevet af topledelsen i Regionens ønske om ensretning af 

virksomhedernes arbejdsgange og decentrale strategier, som nedenstående citat viser: 

Regionsdirektør Hjalte Aaberg udtaler under overskriften: Ikke gangbart med 57 politikker om alt 

muligt: 

Man(Regionsrådet) har på en måde ladet sig køre lidt rundt, og det har medvirket til, at 

man politisk har vedtaget mål, politikker og strategier i et omfang, så systemet 

grundlæggende blev resistent....Vi samler billedligt talt alt vores gøgemøg sammen, 

brænder 85 % af det af og skriver med enkle, klare principper, hvad det er vi vil…Vi skal 

derfor også bruge Fokus og forenkling til at få skabt en mere samlet organisation (bilag 

5). 

På spørgsmålet om, hvad graden af lokal indflydelse på de strategiske indsatsområder er, og hvor 

meget det enkelte hospital selv må bestemme, svarer Hjalte Aaberg: 

Under hver indsatsbeskrivelse ligger en veldefineret lokal forpligtelse….man kan ikke 

vælge til eller fra, men man kan time sin indsats alt efter projektets plan for 

implementering (bilag 5). 

Med andre ord har det enkelte hospital indflydelse på, hvornår de definerede strategiske 

indsatsområder skal implementeres, men ikke på selve indholdet. 
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Masterprojektets deltagere har interviewet vicedirektør for Rigshospitalet-Blegdamsvej Helen 

Bernth Andersen. Af interviewet fremgår det, at Rigshospitalet i begyndelsen havde en smule 

modstand på at opgive sin egen lederuddannelse med implementeringen at det fælles regionale 

ledelsesudviklingsprogram, men at det efterhånden især er tværfagligheden og netværksdannelsen, 

på tværs i regionen, som opfattes som et positivt element ved regionens ledelsesudviklingsprogram: 

 

Da det(ledelsesudviklingsprogrammet) kom frem, havde Rigshospitalet sit eget 

ledelsesprogram, og det var et fantastisk program. Der var så meget bekymring over, at 

nu kunne man ikke have det mere…Så jeg tror nok der var lidt, jeg vil ikke sige modstand, 

men der var sådan lidt undren over, hvad kan det monstro…Det (ledelsesprogrammets 

grundforløb) har været evalueret ret godt faktisk….det giver god mening og have 

ledelsesudvikling i en koncern, hvor man kommer sammen med nogen fra de andre 

enheder i koncernen (bilag 10). 

 

Styrkelsen af fællesskabet og ambitionen om netværksdannelse på tværs af faglighed blev beskrevet 

som et strategisk mål i sig selv ved lanceringen af den oprindelige udgave af 

ledelsesudviklingsprogrammet version 1.0. Nedenstående citat er fra HR chef Tine Køhlers første 

artikel i Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen fra 2011: 

 

Det er også et strategisk mål for regionen at styrke fællesskabet…Ved at deltage i 

programmet får lederne mulighed for at mødes og udvikle et fælles sprog om ledelse og 

ledelsesudfordringer. De opbygger netværk og et fællesskab…på tværs af fagligheder 

(bilag 7).  
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Vicedirektør Helen Bernth Andersen udtrykker dog en bekymring om grundforløbet Ledelse af 

medarbejderes forankring i praksis: 

 

Det jeg tror, er vigtigt, det er, at man også i strategien i koncernen har stor forståelse for 

den kliniske hverdag, og det kan jeg være lidt bekymret for, om man i tilstrækkelig grad 

har. Det må ikke kun handle om de overordnede strategier og politiske målsætninger…og 

så metoden i driftsmålsstyringen…Der må også være noget, der tager udgangspunkt i, 

hvad det vil sige at være leder af medarbejdere….jeg håber, at der er meget fokus 

på…hvilke værktøjskasser, man skal have, når man står i de allervigtigste og sværeste 

ledelsesopgaver i sundhedssektoren…at være afdelingssygeplejerske….altså, hvor man 

har hele den store medarbejdergruppe og man har hele patientdelen fuldstændigt tæt 

på…For mig er der andre elementer af ledelse end at prøve at omsætte en ledelsesteori 

(bilag 10). 

På spørgsmålet om, hvordan Rigshospitalet vurderer værdien af, at så mange afdelingsledere 

kommer på grundforløbet, og om dette kan monitoreres, svarer Helen B. Andersen: 

Jeg tror bare, at man skal passe på med at kreere ledelsesudvikling et sted i 

ingenmandsland, hvor man ikke får fat i det det i bund og grund handler om. Det er jo 

ikke kun ledelsesteorier, der skal… formidles. De skal også omsættes… Jeg synes 

stadigvæk, at vi som organisation skal stille lidt krav til, hvad det så er man i bund og 

grund lærer… Man skal finde ud af, hvad det har givet af merværdi…Man kan også måle 

det på den umiddelbare måde, man kan se (mellem)ledere agere på…Det er ikke sikkert, 

at du kan se det umiddelbart på LUP’en(brugertilfredshedsundersøgelse). Det er heller 

ikke sikkert, at du kan se det på trivsel-OP(medarbejdertilfredshedsundersøgelse)… Har 

vi de (mellem)ledere i vores organisation som vi synes at organisationen fortjener, 

forstået på den måde… løfter vi i fællesskab? Det kan godt være der er nogle strategiske 

indsatsområder i regionen… men dem skal vi alle sammen arbejde med, sådan er det nu 

engang. Men der er mange måder at omsætte det på. Hvad er det der betyder noget på 

et højt specialiseret hospital som det her, hvad er vigtigt…(bilag 10). 
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Dette kan tolkes som en erkendelse af, hvordan Rigshospitalet, som en virksomhed ud af mange, 

skal agere loyalt overfor strategien som en del af den overordnede koncern, men også en bekymring 

for, hvad Rigshospitalet som selvstændig organisation får ud af investeringen med at sende så 

mange mellemledere afsted på et kursus, hvis indhold udelukkende defineres af topledelsen i 

regionen. Endvidere giver Helen B. Andersen, ligesom Tine Køhler, udtryk for tvivl i forhold til 

monitoreringen af grundforløbets effekt for organisationen. 

Som beskrevet i teoriafsnittet, er der ved strategiimplementering altid en fare for, at paradokser 

kan opstå, da realiseringen aldrig kan kontrolleres helt, og ledelsen kun har begrænset information 

til rådighed om processerne i den handlingsorienterede sfære, se side 34. Topledelsens tillid til den 

disciplinerende effekt ned gennem organisationen tager tilsyneladende ikke højde for denne videns-

asymmetri: 

Vi skal alle sammen bidrage til Fokus og Forenkling. Vores politikere gør det, og vi prøver 

at gøre det i koncernledelsen, men ledelsen af vores afdelinger og klinikker og den 

enkelte medarbejder og de faglige organisationer skal også tænke: Hvordan kan vi 

bidrage mere til fokus og forenkling – frem for kompleksitet og forvirring? Hvis vi om to 

år skal kunne se, at det gjorde en forskel, så kræver det, at alle spytter i kassen (bilag 5). 

Ovenstående citat fra interviewet med regionsdirektør Hjalte Aaberg tyder på en gennemgribende 

tillid til, at Fokus og Forenkling vil forplante sig ned gennem hele regionen, forudsat at alle spytter i 

kassen. Dette kan fortolkes som en omskrivning af, at topledelsen forventer, at alle regionens 

medlemmer skal billedligt talt afgive noget og bidrage til fællesskabet. Strategien Fokus og 

Forenkling bliver således ikke noget, der kan fravælges eller påvirkes. Ydermere opstilles der en 

deadline på to år for, hvornår topledelsen forventer at strategien er fuldt implementeret. 

Som beskrevet i teoriafsnittet kan organisationsledelse i have to perspektiver på at sætte strategiske 

dagsordner: Dels omverdenens forventninger, dels ledelsens egen tiltro til strategiens tilsigtede 

effekter, se side 35. Topledelsen i Region Hovedstaden har helt sikkert brug for at arbejde med den 

organisatoriske legitimitet, jf. opgavens baggrundsafsnit om den organisatoriske kontekst, som 

regionen befinder sig i, se side 10  
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Dette afspejler den meget topstyrede proces med at lancere Fokus og Forenkling. Den interne tiltro 

til strategiers virkning ses i interviewet med HR chef Tine Køhlers beskrivelse af, hvordan 

ledelsesudviklingsprogrammet som et instrument til strategiimplementering og 

organisationsudviklingen går hånd i hånd. HR chef Tina Køhler gør i interviewet rede for en central 

hensigt med ledelsesprogrammet:  

..det er jo egentlig via ledelsesudviklingen, at vi bedriver organisationsudvikling… Region 

Hovedstaden vil gerne bruge det(ledelsesudviklingsprogrammet) til at understøtte 

ledelsen i den retning som man gerne vil have regionen skulle gå i (bilag 9). 

Strategisamspilstrekanten, som er beskrevet i teoriafsnittet, er en model for strategi, se side 34. 

Strategi anskues i dette perspektiv som samspillet mellem det organisationen består af: Ressourcer 

– omgivelser – intentioner.  

Hvis Region Hovedstaden sættes ind i Rasmussens strategisamspilstrekant, er regionen som 

offentlig institution placeret i en politisk virkelighed; dens omgivelser, der fordrer en høj grad af 

organisatorisk legitimitet. Som beskrevet i indledningen side 6 er den stramme økonomistyring et 

rammevilkår, som sætter dagsordenen og også er toneangivende, når strategier skal udformes.  

Rasmussens teori tager udgangspunkt i private virksomheder. Samspillet mellem især omgivelser 

og ressourcer har et andet flow i samspillet, når det drejer sig om offentlige virksomheder. 

Hospitalers kerneydelse; at behandle og drage omsorg for syge medborgere ændres ikke væsentlig 

over tid, så forventningerne fra omgivelserne, som også omfatter de folkevalgte politikere, er 

knyttet til, hvordan regionens hospitaler forvalter denne opgave. Omgivelsernes konstante krav og 

sundhedssektorens ressourcefordeling er således to størrelser i strategitrekanten, som Region 

Hovedstaden ikke direkte kan påvirke ved hjælp af intentioner, eller i denne sammenhæng 

strategiimplementering af de regionale startegier. Set i dette perspektiv er regionens eneste 

mulighed for at påvirke samspillet i strategitrekanten gennem intentionernes ordlyd. Dette kan 

måske forklare det stærke fokus på den strategiske ledelse, som ovenstående viser. Hvis 

planlægning af nye strategier og forsøg på implementering er topledelsen i regionens eneste reelle 

mulighed for påvirkning af det dynamiske samspil i strategitrekanten, så forklarer det de mange 

ressourcer, der er blevet brugt på grundforløbet Ledelse af medarbejdere. 
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Regionens ændring af strategien over tid, som redegjort for i analyse 3 side 69, og den deraf 

følgende ændring både i ledelsesudviklingsprogrammets indhold og krav til mellemlederne, er 

udtryk for en kausal opfattelse af, hvordan ny strategi vil virke adfærdsregulerende i organisationen, 

og kan tolkes som organisationens tillid til, at strategiske tiltag virker. 

Rasmussen stiller to indledende spørgsmål, som den strategiske leder bør arbejde med, før 

processen med implementering af ny strategi går i gang: Hvordan skal medarbejderens adfærd 

ændres, hvis vi ønsker at ændre strategien, og hvordan skal vi motivere medarbejderne til at gøre 

dette, se side 34. Som svar på første spørgsmål har topledelsen i regionen gjort et stort stykke 

arbejde med at italesættelse de strategiske top-down beslutninger omkring den forventede 

adfærdsændring. 

Men Rasmussens andet spørgsmål, som handler om at motivere medarbejderne, har topledelsen 

tilsyneladende ikke arbejdet med i forbindelse med lancereingen af Fokus og Forenkling, da den 

topstyrede proces ikke inddrager medarbejderne i væsentlig grad. Ifølge Rasmussen kan dette 

medføre en manglende meningsskabelse, hvis ikke topledelsen har sikret sig medarbejdernes 

accept af den nye strategi. Dermed opnår topledelsen ikke den tilsigtede adfærdsregulering i 

organisationenOm strategien bliver fuldt udviklet og manifesterer sig som tilsigtet ændret adfærd i 

alle dele af regionen er vanskeligt at monitorere, også for de enkelte hospitaler og virksomheder i 

regionen, som nævnt ovenfor.  

 

Sammenfatning 

Denne analyse sætter fokus på Region Hovedstadens strategiimplementering af strategien Fokus og 

Forenkling med udgangspunkt i grundforløbet Ledelse af medarbejdere. 

Afsnittet har taget udgangspunkt i topledelsens strategiske intentioner, og som eksempel på, 

hvordan disse er blevet modtaget i en decentral enhed er interviewet med vicedirektør Helen Benth 

Andersen, Rigshospitalet-Blegdamsvej blevet inddraget. Endvidere er lektor Morten Knudsen blevet 

interviewet for at give mellemlederne, som modtagere af topledelsens intentioner, en stemme. 
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Med udgangspunkt i Nils Brunssons teori om organisatorisk hykleri og Jørgen Gulddahl Rasmussens 

teori om strategi som et dynamisk samspil mellem en organisations ressourcer, omgivelser og 

intentioner giver denne analyse et blik for Region Hovedstadens mulige vanskeligheder med at 

implementere den nye strategi Fokus og Forenkling.  

Grundforløbet Ledelse af medarbejdere har den indbyggede dobbelthed, at mellemlederne både 

skal kompetenceudvikles og omskabes til strategiimplementeringsmotorer på samme tid. Dette kan 

opleves problematisk, når mellemledernes agens skal styrkes, samtidig med at grundforløbet skal 

fungere som en topstyret strategiimplementeringsproces. Set med et Brunsson perspektiv er der 

risiko for at udvikle skizofreni i organisationen, når den politiske og den handlingsorienterede sfære 

ikke er på linje. 

For at strategiimplementering skal lykkes, skal ledelsen med Rasmussens ord; forholde sig til de 

allestedsnærværende uoverensstemmelser mellem de strategiske ideer og den organisatoriske 

praksis (Rasmussen: 2009). Denne analyse redegør for Region Hovedstadens valg af en topstyret 

proces med de mulige følger i form af manglende accept og utilsigtet adfærdsændring på 

medarbejderniveau.  

Endvidere påpeger analysen det problematiske ved den mangelfulde monitorering af effekten af 

regionens investering med ledelsesudviklingsprogrammet. Interviewet med Morten Knudsen løfter 

sløret for, hvordan de strategiske intentioner med grundforløbet Ledelse af medarbejdere muligvis 

ikke har den tilsigtede virkning. 

I det følgende afsnit vil analysen sætte fokus på driftsmålstyring, som er en del af Region 

Hovedstadens overordnede strategi Fokus og Forenkling. Driftsmålstyringen er strategiens 

operationelle niveau henvendt til mellemlederniveauet. 

 

6.6. Strategiimplementering og mellemlederens rolle 

Dette afsnit søger at gå dybere ned på det operationelle plan i Region Hovedstadens 

strategiimplementering af Fokus og Forenkling, og især fokusere på den del af strategien, der kaldes 

driftsmålstyring.  
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Præsentation af driftsmålstyring og leadership pipeline 

Driftsmålstyring er knyttet snævert til fem konkrete målepunkter:  

-Tilfredshed: Brugernes samlede indtryk af forløb 

-Levering: Nedbringelse af ventetid på en række konkrete områder: fx på akutmodtagelser, 

udredning og forløbstider 

-Kvalitet: Datagenerering på en række konkrete områder: fx infektioner, genindlæggelser, brug af 

tvang 

-Trivsel: Sygefravær  

-Produktivitet: Økonomistyring: aktivitet/omkostning (bilag 1) 

Driftsmålstyring består af et system af indikatorer, som er besluttet fra centralt hold, og er tænkt 

som et redskab til styring efter konkrete mål for drift (bilag 1). 

Den del af driftsmålstyringen, som er tiltænkt det laveste ledelsesniveau, som er mellemlederens, 

adresserer den daglige drift. Den praktiske implementering består i al sin enkelhed i, at hver afdeling 

på alle Regionens virksomheder har fået opsat en ny white board tavle, kaldet 

driftsmålsstyringstavle, hvor de i det enkelte afsnit besluttede driftsmål inden for et af de fem 

målepunkter, skal følges op med ugentlige tavlemøder, som ledes af mellemlederen. 

I HR chefen Tine Køhlers artikel i Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen optræder en model over 

ledelseskæden eller leadership pipeline i Region Hovedstaden, hvor mellemlederne her adresseres 

som 1.linjelederne. 

Der er tidligere i projektet beskrevet, hvordan Leadership pipeline skal effektivisere 

arbejdsdelingen, se side 13. 

Ambitionen er, at ledelsesopgaverne skal løses forskelligt på forskellige ledelsesniveauer, 

og at der skal være sammenhæng mellem opgaveløsningen på de forskellige niveauer 

(bilag 8). 

Leadership pipeline er knyttet til grundforløbene i lederudviklingsprogrammet, som det fremgår af 

modellen, idet de to første niveauer relaterer til Ledelse af medarbejdere og Ledelse af ledere (bilag 

8). 
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Ansvarsfordelingen for implementeringen af driftsmålstyringen kan følges ned gennem leadership 

pipeline. Indenfor de fire overordnede ledelsesopgaver; strategisk ledelse, faglig ledelse, 

personaleledelse og driftsledelse placeres driftsmålstyringen for 1.linjelederne/mellemlederne 

under driftsledelse: 

Motivere og udvikle en kultur med løbende forbedringer og driftsmålstyring. Sikre 

effektiv målopfyldelse og ressourceudnyttelse (bilag 8). 

Niveauet over 1.linjelederne, hvis grundforløb i ledelsesudviklingsprogrammet hedder Ledelse af 

ledere, består typisk af oversygeplejersker, klinikchefer eller forstandere. Deres opgave i forbindelse 

med driftsmålstyring er ifølge leadership pipeline: Motivere og følge op på en kultur med løbende 

forbedringer og driftsmålstyring. Fastsætte lokale driftsmål, som spiller sammen med de 

overordnede mål. Næste led i pipeline kaldes Ledelse af organisationen. Her befinder 

centerdirektører og vicedirektører sig, som ikke har et specifikt grundforløb i 

ledelsesudviklingsprogrammet. Deres opgave i forbindelse med driftsmålstyring er: Skabe rammer 

for en kultur med løbende forbedringer og driftsmålstyring. Fastsætte lokale driftsmål som spiller 

sammen med de overordnede mål. Allerøverste lag i leadership pipeline kaldes Ledelse af koncernen, 

hvor regionsdirektøren, koncerndirektionen, hospitalsdirektører og virksomhedsdirektører befinder 

sig. Deres opgave i forbindelse med driftsmålstyring er: Fastsætte koncernfælles driftsmål. Sikre at 

de overordnede driftsmål nås og afrapporteres (bilag 8). 

Det er værd at bemærke, at skønt ordlyden omkring implementeringen af driftsmålstyringen lyder 

næsten ens på alle fire niveauer i leadership pipeline, ligger ansvaret for at motivere og udvikle den 

nødvendige kultur, der skal til for at kunne datagenerere på de fastsatte driftsmål blandt 

medarbejderne hos mellemlederne. At datagenerere på et fastsat driftsmål kræver en topmotiveret 

medarbejdergruppe. Uden medarbejdergruppens fulde opbakning ingen dataindsamling. 

Ved at trække driftsmålstyring, som er et centralt led i den overordnede strategi, over i 

driftsledelsen, og ikke placere dette element under den strategiske ledelse, har topledelsen 

markeret overfor mellemlederne, at deres vigtigste strategiske opgave ligger i driften. Den 

foregående analyse gjorde rede for topstyringen af den strategiske proces(S), og topledelsens 

ambition om, at der samtidig skal foregå feedback fra bottom til up, se bilag 6. 
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Billedligt talt er mellemledernes strategiske agens parkeret over i driftsledelsen. Mellemlederen skal 

på den ene side, som led i den strategiske ledelse, sikre følgeskab til strategierne og komme med 

input opad i leadership pipeline, og på den anden side sikre effektiv målopfyldelse i driftsledelsen 

med implementeringen af driftsmålstyringen (bilag 8). Denne dobbelthed i opgaveløsningen kan 

muligvis få den utilsigtede konsekvens at skabe afstand mellem mellemlederniveauet og resten af 

ledelseslagene op igennem leadership pipeline, da mellemledernes strategiske fokus bliver parkeret 

i driften. Nok har mellemlederne mulighed for at bestemme de enkelte driftsmål indenfor rammen 

af de fem målepunkter, men ingen mulighed for at udfordre den overordnede strategiske beslutning 

om, at kvaliteten af produktionen skal måles ved hjælp af data, jf. citat fra interview med 

regionsdirektør Hjalte Aaberg fra ovenstående analyse: Vi sætter en meget klar retning, men giver 

også et stort ledelsesrum. Så der er også lidt ”ret og pligt.”(bilag 5). 

Både indførelse af leadership pipeline og driftsmålstyring kan siges, med et Brunsson perspektiv, at 

være topledelsens forsøg på at få den politiske og den handlingsorienterede sfære i organisationen 

til at nærme sig hinanden, se side 34. I den foregående analyse blev der redegjort for, hvordan 

topledelsens intentioner kunne iagttages som værende kontrollerende og handlingsskabende, se 

side 34. Denne topstyring kan iagttages som topledelsens forsøg på at undgå at strategi og 

handlinger optræder helt uafhængigt af hinanden, og derigennem forebygge organisatorisk 

skizofreni, se side 34. 

Om processen med at beslutte effektindikatorer ud for hvert af de fem målepunkter i 

driftsmålstyringen udtaler regionsdirektøren Hjalte Aaberg:  

Der hvor det måske har været overraskende svært, er, hvor lang tid vi har, skulle bruge 

på at identificere effektindikatorer… Jeg tænker det er udtryk for to ting: den ene er, at 

det generelt kan være vanskeligt at tænke i effekter – altså at overveje, hvad er egentlig 

formålet med det, vi gør, og hvad vi skal have ud af det det i den sidste ende. Hvad enten 

vi er bureaukrater eller klinikere – vi glemmer sgu tit at tænke sådan. Den anden er, at 

lige akkurat på kvalitetsområdet er vi måske også for alvor ind i et paradigmeskifte i 

forhold til, hvordan man sikrer kvalitet i sundhedssektoren (bilag 5). 
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Dette kan tolkes som, at regionsdirektøren og topledelsen mener, at driftsmålstyringen er midlet, 

der skal dæmme op for den organisatoriske skizofreni, og at det for både bureaukraterne i den 

politiske sfære og for klinikerne i den handlingsorienterede sfære er en svær opgave at oversætte 

produktionen af velfærdsydelserne til konkrete data som udtryk for kvaliteten. Implementering af 

driftsmålstyring og det konkrete krav om datagenerering som målopfyldelse læner sig op af en 

performativ kultur. 

Præsentation af driftsmålstyring slides 

Mellemlederne i regionen bliver præsenteret for driftsmålstyring ved hjælp af et power point show, 

hvis fire overordnede emner er: Hvad er driftsmålstyring, Formål med driftsmålstyring, What is in it 

for us, Fordele og ulemper (bilag 3). Dette power point show er udformet af Center for HR til brug 

for mellemlederne til præsentation af driftsmålstyring i den enkelte afdeling. 

Første slide: Hvad er driftsmålstyring: 

 System af indikatorer 

 Redskab til styring efter konkrete mål for drift 

 Synliggørelse af resultater og faglighed 

 Ansvar, visualisering og nærvær(bilag 3) 

Driftsmålstyringens kongstanke; at kvalitet skal måles ved hjælp af konkrete data, præsenteres her 

som en teknologi, der giver transparens i afdelingen. At præsentere driftsmålstyring som et redskab, 

der skaber overblik og styrbarhed, kan tolkes som topledelsens forsøg på at anerkende og tage 

ansvar for kompleksiteten ved mellemlederens ledelsesopgaver, og leve op til ambitionen med at 

skabe fokus og forenkling. Som det fremgår af tidligere analyseafsnit side 56, er regionens vision og 

misionsarbejde blevet skærpet, og topledelsen lover mellemlederne, at driftsmålstyring giver kort 

vej fra ide til handling:  

Slide med Mål for driftsmålstyring: 

 Tydelig sammenhæng mellem mission, vision, politiske målsætninger, regional og lokal 

driftsledelse 

 Fokus på proaktiv styring baseret på driftsmål og fakta 

 Kultur med fokus på løbende forbedring 

 Top-down og bottom-up (bilag 3) 
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Den hierarkiske trekant, som er afbildet på dette slide, og den deraf følgende top down styring, skal 

sikre en kultur med løbende forbedringer. Modellen for leadership pipeline, (bilag 6) og den 

hierarkiske trekant, som også er afbilledet i bilag 3, er begge modeller for topledelsens bud på 

regionens ledelsesstruktur, og skal altså fungere side om side. Dette kunne illustrere 

regionsdirektørens udsagn, citeret i foregående analyse: Vi sætter en meget klar retning, men giver 

også et stort ledelsesrum. Så der er også lidt ”ret og pligt”(bilag 5). Med andre ord er den hierarkiske 

opbygning ikke til diskussion, og mellemlederne har pligt til at anerkende dette, men det store 

ledelsesrum kan fortolkes som leadership pipeline modellen, som her kan illustrere 

mellemlederenes ret til feed back op gennem ledelseskæden. 

 

Slide med overskriften What’s in it for us godtgør, at processen med at opstille målene og de 

ugentlige tavlemøder skal fungere som medskabende af en kultur med fokus på løbende 

forbedringer. Endvidere loves Bedre ressourceanvendelse. Opsamling af medarbejderens gode ideer 

og Tværgående samarbejde. 

 

På det slide, der hedder Fordele og ulemper, står under fordele igen: En stærk kultur med fokus på 

løbende forbedringer og tværgående samarbejde. På positivsiden tæller også, at Beslutninger 

baseret på fakta og Effekt af forbedringer kan ses på data. Ord som fakta og data er gennemgående 

i gennem hele power point præsentationen, og optræder her som honnørord. 

Som ulempe står anført: Kan være en større og krævende kulturændring.  Arbejdet med at ændre 

kulturen på en afdeling ligger med andre ord på mellemlederens skuldre. Om tiden, der skal bruges 

til at implementere driftsmålstyring: Kan være svært at finde tid til at gennemføre forbedringerne i 

en travl hverdag. Her er driftsmålstyring blevet til forbedringer, uden at det er uddybet hvem 

forbedringerne tilgodeser. Topledelsen markerer her en anerkendelse af, at det kan være en 

udfordring at finde tid til implementeringen af driftsmålstyring, dog uden at der frigives ressourcer 

til det. 
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Balogun & Johnson 

Som redegjort for i teoriafsnittet side 37 sætter Balogun & Johnson fokus på betydningen af de 

sociale interaktioner mellemlederne imellem, hvis implementering af forandring skal lykkes.  Det 

adresseres her som en hensigtserklæring om tværgående samarbejde, uden nogen konkrete forslag 

til, hvordan dette skal etableres (bilag 3). 

At topledelsen har som mål at ændre kultur og samtidig vægter datagenerering som et mål i sig selv, 

kan være en vanskelig oversættelsesopgave for mellemlederen. Hvis topledelsens indførelse af 

driftsmålstyring lover som slutresultat en kultur med løbende forbedringer, men samtidig ikke 

frigiver nogen ressourcer til denne kulturændring og ikke skaber et rum for interaktionerne 

mellemlederne imellem, når planer og strategiske mål skal realiseres, kan afdelingsledelsen nemt 

stå med en umulig opgave. Mellemlederen står med ansvaret for sensemaking i forhold til 

medarbejdergruppen. Ifølge Balogun & Johnson skal sensemaking ses som mellemlederens 

oversættelsesredskab, når ny strategi skal implementeres, se side 37. Sensemaking i denne optik er 

først og fremmest en narrativ og social proces. Det strategiske sigte med de ugentlige tavlemøder 

kan virke efter hensigten som et rum for udviklingen af denne proces. Den meget topstyrede proces 

for, hvordan implementeringen skal foregå, kan dog virke obstruerende for dannelse af ny 

schemata. Som beskrevet i teoriafsnittet side 37 er schemata dels en individuel mental model for at 

kunne håndtere og møde omverdenens påvirkninger og krav, dels hele organisationens udtalte og 

uudtalte kulturbærende lag. Ifølge Balogun & Johnson er mellemlederens brug af egen schemata, 

som led i sensemaking-processen, essentiel for succesfuld implementering. Men dette forudsætter, 

at mellemlederen har friheden til at sortere mellem de forskellige strategiske tiltag og beslutte, på 

hvilken måde implementeringen skal foregå. Som tidligere anført levner driftsmålstyringen ikke 

plads til, at mellemlederen kan vælge mellem forskellige måder at omsætte dette til handling.  

Ifølge Balogun & Johnson kan de utilsigtede outcomes ved strategiimplementering være fejl og 

mangler ved selve implementeringsprocessen set med mellemlederens øjne, se side 39. Regionens 

intention om feedback op gennem leadership pipeline tager ikke højde for, at driftsmålstyring i sig 

selv er uden for diskussion pga. den topstyrede proces. Det kan betyde, at topledelsen går glip af 

relevant feedback fra det nederste ledelseslag.  
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Topledelsens stærke fokus på en enhedskultur i hele regionen kan ses som et ønske om forebyggelse 

af de kontraproduktive konsekvenser ved forandringer i organisationen, udvikling af en dem-og- os 

kultur, spændinger mellem de forskellige virksomheder og uoverensstemmelser om 

ansvarsfordeling.  

 Regionsdirektør Hjalte Aaberg: 

Jeg gider ikke høre flere dårlige bemærkninger om hinanden på tværs af de forskellige 

hospitaler – som ”Når du har fået lavet en blodprøve der, så må du hellere få lavet den 

om, for de er ikke for kvikke”. Vi skal derfor også bruge Fokus og Forenkling til at få skabt 

en mere samlet organisation (bilag 5). 

Rationalet bag en stærk topstyring er at forebygge de kontraproduktive konsekvenser af 

forandringer optimalt. 

Grundforløbet Ledelse af medarbejdere 

Som anført godtgør Balogun & Johnson betydningen af mellemledernes sociale interaktioner for en 

succesfuld gennemførelse af forandringsprocesser, se side 37. Netop top-down styring af de 

strategiske tiltag sætter ekstra fokus på mellemlederens rolle som fortolker af ledelsens intentioner. 

Mellemlederens sensemaking skal aktiveres og understøttes, hvis strategier skal udmøntes i 

organisationen, se side 37/38. 

Sensemaking-processen som en række sociale interaktioner mellemlederne imellem understøttes 

med grundforløbet Ledelse af medarbejderes fokus på netværksdannelse på tværs af faglighed og 

virksomheder i regionen. Som den foregående analyse beskrev, er det også et strategisk mål for 

regionen at styrke fællesskabet og netværksdannelsen, se side 68. 

Anerkendelsen af de sociale interaktioners betydning ses også afspejlet i grundforløbenes 

opbygning som internatforløb, se tidligere skema med oversigt over modulerne i grundforløbet 

Ledelse af medarbejdere, se bilag 6. 

 

Monitorering af effekt af Ledelse af medarbejdere 

Som den ovenstående analyse viste, påpeger alle de tre respondenter; HR chef Tine Køhler, 

vicedirektør Helen Bernth Andersen og Morten Knudsen, vanskelighederne ved at monitorere 

effekten og værdiskabelsen ved grundforløbet Ledelse af medarbejdere. 
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Spørgsmålet er, i hvor høj grad strategiimplementeringsmotoren bliver aktiveret på grundforløbet 

Ledelse af medarbejdere. Interviewet med Morten Knudsen tyder på, at deltagerne måske ikke er 

så klar til at omsætte de strategiske dagsordner: 

…vi kunne se, at de strategiske elementer, der kom ind(i grundforløbet Ledelse af 

medarbejdere)ikke er særlig synlige. Det er måske en lidt for mekanisk forestilling af, 

hvad læring er for noget…”nu tager vi et element ind…og så lærer folk det faktisk også”. 

Men hvis det element ikke giver mening i forhold til, hvor folk kommer fra, med de 

problemstillinger de sidder med… så lader man det bare mentalt suse forbi. Så gør det 

ikke den store forskel. På den måde har regionen sikkert sin udfordring i forhold til, at 

de(topledelsen i regionen) gerne vil være strategiske, men spørgsmålet er bare, om de 

kan gøre det på den måde, og om uddannelse er en måde at gøre det på (bilag 11). 

 

Der er ikke givet nogen konkret mulighed for feedback fra mellemlederne i forhold til løbende at 

forbedre implementeringsmåden af Fokus og Forenkling, som ville kunne belyse fejl og mangler ved 

implementeringsprocessen helt ude på medarbejderniveau. De kontraproduktive konsekvenser af 

strategiimplementeringen er heller ikke adresseret. Det kunne tænkes at mellemlederen i et 

hospitalsafsnit, hvor det konkret er umuligt at samle medarbejderne til et ugentligt tavlemøde, helt 

og aldeles dekobler sig fra den intenderede strategi om Fokus og Forenkling. Andre 

kontraproduktive konsekvenser kunne være forstærkelse af de lokale subkulturer, der ikke kan se 

sig som en del af en overordnet Region Hovedstaden-kultur.  

Strategiimplementeringens one size fits all i så en kompleks og stor koncern som Region 

Hovedstaden med meget forskellige aktører og mange fagligheder kan have mange og 

forskelligartede utilsigtede konsekvenser, som topledelsen ikke kan monitorere eller komme i dialog 

med. 

Sammenfatning 

Denne analyse sætter fokus på de ledelsesmæssige implikationer, som den del af Region 

Hovedstadens strategi, der kaldes driftsmålstyring, har for mellemlederniveauet. 
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Topledelsens fokus på driftsmål har som formål at generere data, samtidig med at topledelsen 

anerkender, at dette kan kræve en større kulturændring. Mellemlederne bliver lovet en kort vej fra 

ide til handling og en kultur med fokus på løbende forbedringer.  

Topledelsens placering af leadership pipeline sammen med den organisatoriske hierarkiske trekant 

kan tolkes som et billede på dobbeltheden i mellemlederens strategiimplementeringsopgave: På 

den side ret til feedback fra bottom til up og på den anden side pligt til at acceptere topstyringen. 

Topledelsens placering af driftsmålstyringen i driftsledelse kan tolkes som en strategisk intention 

om at understøtte mellemlederens sensemaking. Da den topstyrede proces knytter mellemlederens 

strategiske agens primært til driftsledelsen, får mellemlederens schemata ikke meget råderum, og 

dermed kan oversættelsen af de strategiske mål kompromitteres. 

Topledelsen forsøger på den ene side at dæmme op for strategiimplementeringens utilsigtede 

outcomes som udvikling af subkulturer med den stærke topstyring. På den anden side er det 

vanskeligt at få øje på mellemlederniveauets reelle mulighed for feedback omkring fejl og mangler 

ved selve implementeringsmetoden.  

 

Topledelsen i Region Hovedstaden er bevidst om den betydning af de sociale interaktioner 

mellemlederne imellem, som en forudsætning for mellemledernes sensemaking, som det ses af 

designet af grundforløbet Ledelse af medarbejdere.  

 

Driftsmålstyringen er blevet en integreret del af det strategiske sigte grundforløbet Ledelse af 

medarbejdere. Men interviewet med Morten Knudsen tyder på, at deltagerne på grundforløbet ikke 

er helt modtagelige for denne strategi for strategiimplementering. 
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6.7. Delkonklusion 2 

Formålet med dette afsnit er at komme med et svar på problemformuleringens andet delspørgsmål. 

Delkonklusion tager afsæt i analysens to sidste niveauer i masterprojektets tragtmodel: 

 

 

Model 1.( ibid). 

Den fjerde delanalyse gengav afslutningsvis Rasmussens credo: Den vellykkede strategiske 

ledelsesproces starter og slutter i den daglige praksis, se side 88. Region Hovedstadens øgede fokus 

på konkrete mål i from af driftsmålstyring og opsætning af tavler på alle regionens afdelinger kan 

anskues som et forsøg på at undgå organisatorisk skizofreni ved at knytte den handlingsorienterede 

sfære sammen med de strategiske mål genereret i den politiske sfære.  

Etableringen af en stærk koncernidentitet og topstyringen i Region Hovedstaden kan forebygge 

utilsigtede outcomes som udvikling af stærke subkulturer, men udvikler samtidig en risiko for at 

overse, at datagenereringen, som led i driftsmålstyringen, kræver en performativ kultur, som 

mellemlederen skal være garant for.  

Strategiimplementering  
og mellemlederes rolle 
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Grundforløbet Ledelse af medarbejdere har den indbyggede dobbelthed, at mellemlederne både 

skal kompetenceudvikles og omskabes til strategiimplementeringsmotorer på samme tid. Dette kan 

opleves problematisk, når mellemledernes agens skal styrkes, samtidig med at grundforløbet skal 

fungere som en topstyret strategiimplementeringsproces. Set med et Brunsson perspektiv er der 

risiko for at udvikle skizofreni i organisationen, når den politiske og den handlingsorienterede sfære 

ikke er på linje. 

Den femte delanalyse tydeliggjorde strategiens implikationer for mellemlederniveauet som følge af 

topledelsens placering af leadership pipeline sammen med den organisatoriske hierarkiske trekant. 

Dette kan tolkes som et billede på dobbeltheden i mellemlederens strategiimplementeringsopgave: 

På den side ret til feedback fra bottom til up og på den anden side pligt til at acceptere topstyringen. 

Placeringen af driftsmålstyringen i driftsledelse kan tolkes som topledelsens strategiske intention 

om at understøtte mellemlederens sensemaking. Da den topstyrede proces knytter mellemlederens 

strategiske agens primært til driftsledelsen, får mellemlederens schemata ikke meget råderum. 

Denne implikation for mellemlederen kan betyde, at dennes oversættelse af de strategiske mål 

kompromitteres. 

Problemformuleringens andet spørgsmål var: 

Hvilke implikationer for mellemlederniveauet er strategien for strategiimplementeringen med til 

at forme? 

På baggrund af de to sidste analysers hovedpointer kan det konkluderes, at strategien bag 

grundforløbet Ledelse af medarbejdere har flere ledelsesmæssige implikationer for mellemlederen. 

Mellemlederens ret til feedback om strategiimplementeringen op igennem leadership pipeline kan 

blive kompromitteret, hvis ikke topledelsen skaber et rum for denne feedback.  Grundforløbet 

Ledelse af medarbejdere skal både kompetenceudvikle mellemlederne og virke som en 

implementeringsstrategi. Den indbyggede dobbelthed kan betyde, at deltagerne på grundforløbet 

vægter kompetenceudviklingen over topledelsens intention om strategiimplementering. 
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7. Konklusion 
Masterprojektets problemformulering lød som følger: 

Masterprojektet ønsker at belyse, hvordan grundforløbet Ledelse af Medarbejdere skal fungere 

som implementeringsmotor for Region Hovedstadens overordnede strategiske dagsorden Fokus 

og forenkling. Projektet ønsker også at undersøge strategien for strategiimplementeringens 

implikationer for mellemlederne.  

Den analytiske intention har været at zoome ind på Region Hovedstadens strategi for 

strategiimplementering fra et metaperspektiv ned til det operationelle mellemlederniveau. 

Analysen har vist, at strategien for strategiimplementeringen, iagttaget gennem topledelsens 

intentioner bag grundforløbet Ledelse af medarbejdere, er en paradoksal strategi, som går på tværs 

af de fire perspektiver i Whittingtons strategiske mainframe. Topledelsens intentioner med 

grundforløbet indeholder diametralt modsatrettede strategiske perspektiver, som på en og samme 

tid iagttager strategi som en emergerende versus en planlagt proces. Dette modsætningsfyldte 

forhold blev synligt ved brug af Mintzbergs begreber plan og ploy samt Whittingtons fire generiske 

tilgange til strategi.  Paradokset blev dog i nogen udstrækning ophævet ved den konsistens i 

strategien der kan iagttages gennem visionsperspektivet.    

Analysen har også vist, at strategien bag grundforløbet Ledelse af medarbejdere har flere 

ledelsesmæssige implikationer for mellemlederen. Mellemlederens ret til feedback om 

strategiimplementeringen op igennem leadership pipeline kan blive kompromitteret, hvis ikke 

topledelsen skaber et rum for denne feedback.  Den hierarkiske trekant og leadership pipeline som 

model skal eksistere side om side som topledelsens bud på Region Hovedstadens model for ledelse. 

Topstyring og feedback fra bottom til up i samme organisation rummer et modsætningsforhold, som 

kan medføre udvikling af organisatorisk skizofreni set med et Brunsson perspektiv. 
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8. Perspektivering 
Masterprojektet har – for at fremkomme med mulige svar på problemformuleringen og de to 

delspørgsmål - arbejdet ud fra en konstruktivistisk tilgang med en 2. ordens iagttagelse. I 

forlængelse af dette arbejde er der fremkommet nye aspekter og andre vinkler, som det også kunne 

være interessant at beskæftige sig med. 

En interessant analyse kunne være, at iagttage grundforløbet ledelse af medarbejdere ud fra et 

magtperspektiv. Overalt hvor der udøves ledelse i dag i den offentlige sektor sættes der 

spørgsmålstegn ved grænserne for ledelse. Hvor meget og hvordan kan der ledes fra oven, således 

at organisationens og medarbejdernes potentialer udnyttes til fordel for velfærden og ikke kvæles i 

detailstyring. Denne bekymring for overstyring kan også iagttages hos topledelsen i Region 

Hovedstaden gennem udsagn som Politikkerne skal tilbage på broen (bilag 1) og vi sætter en meget 

klar retning men giver også et stort ledelsesrum… så der er også lidt ret og pligt(bilag 5). 

 Gennem et magtperspektiv kunne det analytiske ærinde være at undersøge, hvordan 

lederudviklingsprogrammet som magtteknologi former magtrummet i relationen mellem 

topledelsen og de decentrale enheder i regionen. En magtanalyse af lederudviklingsprogrammet 

kunne også give blik for evt. kompleksitetsforskydninger i magtrelationen mellem ovennævnte 

aktører. 

Masterprojektets arbejde med lederudviklingsprogrammet og den overordnede strategiske 

dagsorden Fokus og Forenkling har blandt andet vist, at Region Hovedstadens målsætninger i høj 

grad defineres ved hjælp af performanceindikatorer.  En anden interessant analytisk tilgang til et 

projekt kunne derfor være at undersøge hvilket syn topledelsen har på de fagprofessionelles 

motivation når der anvendes en kontrollerende styringsteknologi (driftsmålsstyring) – herunder 

også, hvilke implikationer dette kan have for organisationsmedlemmernes opfattelse af autonomi 

og kompetencer. 
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Af Peter Mandrup Jensen 

Vicedirektør, Nordsjællands Hospital 

og medlem af redaktionsudvalget, 

DSS

Regionsrådet vedtog i foråret 

2014 ny vision, mission, politi

ske målsætninger og strategis

ke indsatsområder for Region 

Hovedstaden. Regionsdirektør 

Hjalte Aaberg har under over

skriften »Fokus og Forenkling« 

arbejdet med forberedelserne 

gennem det sidste år og læg

ger op til store forandringer i 

regionens ledelsesarbejde.

Hvad er egentlig kernen i den politi-

ske vedtagelse i Regionsrådet den 

8. april omkring vision, mission og 

strategi? 

HAA: Der er flere kerner. Men en 

helt central kerne er at reflektere 

den fælles forståelse, både admini-

strativt og politisk, at hvis man 

gerne vil sætte retning på så stort 

et skib som Region Hovedstaden, 

så nytter det ikke noget at tro, at 

man kan kæmpe sig igennem med 

et virvar af politikker, strategier og 

mål. Man skal være meget klar og 

meget enkel i sit budskab om, 

hvad det er for forventninger, vi 

har, og hvad vi vil. 

Man kunne også sige at kernen 

er en grundlæggende tillidsdagsor-

den om åbenhed, tillid og helheds-

syn. Vi sætter en meget klar ret-

ning, men giver også et stort ledel-

sesrum. Så der er også lidt »ret og 

pligt«. 

Vi vedkender, både politisk og 

administrativt, at vi har nok snøret 

hinanden ind i alt for mange regler 

og rammer, der hver især tjener 

fine formål, men det er bare blevet 

alt for meget af det gode, og vi 

kan snart ikke se skoven for bare 

træer. Så vi skal have ryddet op. 

Topdown under stor åbenhed
Processen frem mod den politiske 

vedtagelse har kørt et lille år – og 

meget top-down?

HAA: Jo, det er fair at sige det. Det 

er i hvert fald top-down i den for-

stand, at det er ledelsesmæssigt 

initieret, og det er ledelsesmæs-

sigt, vi har gjort os de første tan-

ker. Der har dog i processen været 

involveret en række nøglechefer og 

nøglemedarbejdere, og der er sket 

en løbende orientering af vores 

Fokus og forenkling fremfor 
kompleksitet og forvirring
Region Hovedstaden i gang med den helt store oprydning,  

der lægger op til store forandringer i regionens ledelsesarbejde
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– Vi skal have ryddet op i de enorme 

mængder af plan- og administrati-

onsgrundlag, vi har i dag. Der er jo 

ikke nogen, der kan finde rundt i 57 

politikker og strategier, understreger 

Hjalte Aaberg.
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MED-system. Men igangsætningen 

har været top-down med tydelig 

styring af, hvilken overordnet ret-

ning vi går i. 

Hospitalsdirektørerne har været 

meget inde i varmen, men diskussi-

onen er ikke kommet ret meget 

længere ned i hierarkiet i første del 

af processen?

HAA: Det er rigtigt, og afdelingsle-

delserne føler formentlig ikke end-

nu et bredt medansvar. Vi har dog 

haft meget stor åbenhed om, at ar-

bejdet foregik: man har kunnet læ-

se om det på nettet, og der er di-

rektører, der har delt materialet 

med deres ledere og nøgleperso-

ner. 

Du har ikke fået kritik fra fx MED-

systemet i forhold til at være for 

lidt med indtil nu?

HAA: Overhovedet ikke. Vi har ori-

enteret om arbejdet flere gange, 

og jeg oplever, at der har været en 

grundlæggende anerkendelse af, at 

det er et meget behjertet forsøg på 

at gøre vores mål og opgaver lidt 

skarpere, klarere og enklere. Foku-

seret og forenklet. Det har man 

grundlæggende kvitteret for, og 

den strategiske indsats der handler 

om Sikring af medarbejderressour-

cer har vi haft et helt MED-træf 

om. Så der har faktisk været man-

ge involveret i delprocesser under-

vejs. 

Ikke gangbart med 57 
politikker om alt muligt
Timing i forhold til det nye Regions-

råd har været vigtig i forhold til 

processen?

HAA: Meget vigtig. For det første 

skulle vi forberede arbejdet og 

processen ordentligt. For det andet 

passede det fint med at vise re-

spekt for det daværende Regions-

råds sidste år og afslutningen af 

deres arbejde. Og for det tredje 

var det vigtigt at være klar fra  

dag ét, når det nye Regionsråd til-

trådte. 

Det nye råd kunne bide til bolle 

allerede efter tre måneder. Vi fik 

godkendt rammerne omkring visi-

onen og de politiske mål i april, og 

driftsmålstyringskonceptet vedtog 

de i juni måned. Så vi har taget 

den over et par gange, men nu har 

vi næsten det hele på plads. 

En ambition var at få »politikkerne 

tilbage på broen«, men det betyder 

vel, at de ikke har været på broen 

et stykke tid?

HAA: Jeg tror, de både har været 

på broen og i maskinrummet, og 

at vores politikere har fokuseret på 

mange forskellige emner – alt efter 

hvad der har været oppe af sager, 

hvad der har været af nationale, 

politiske strømninger, og hvad der 

har været pressehistorier. 

Man har på en måde ladet sig 

køre lidt rundt, og det har medvir-

ket til, at man politisk har vedtaget 

mål, politikker og strategier i et 

omfang, så systemet grundlæg-

gende blev resistent. Der var så 

meget at forholde sig til, at ingen 

kunne forholde sig til det hele. Det 

er det samme, vi siger til det nye 

regionsråd: Når I skal gøre en for-

skel, og det vil vi faktisk rigtig 

gerne have, at I gør, for vi ved 

godt, at vi er en del af en demokra-

tisk styret, politisk organisation, så 

nytter det ikke noget, at vi har 57 

politikker på alle mulige områder, 

for det er vi simpelthen ikke i stand 

til at implementere i organisationen 

på en tilfredsstillende måde.

Strategikort Driftsmålstyring 

Politiske målsætninger 

Patientens situation 
styrer forløbet 

 

Høj faglig kvalitet 
 

 

Ekspansive 
vidensmiljøer 

 

Grøn og innovativ 
metropol 

 

 
Vi står for behandling, uddannelse og forskning  

inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen med andre 
udvikler vi hovedstadsregionen, hvor vi har særlige opgaver, inden 

for miljø, trafik, erhverv, uddannelse og det sociale område 
 

 
Hovedstadsregionen er den grønne og 

innovative metropol med høj vækst og livskvalitet, samt et 
sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt 

topniveau 
 

Fokus	  &	  Forenkling	  -‐	  strategikort	  

Perspektiver Strategiske indsatsområder 

Brugere, 
borgere og 
samarbejds 
partnere 

Sammen-
hængende 

patient- 
forløb 

Ventet og 
velkommen 

Forskning 
og 

samarbejde 

Regional 
vækst og 
udviklings 

strategi 

Kvalitet 
Sundheds-

platform 
Lighed i 
sundhed 

Økonomi  
og aktivitet Effektivi- 

sering 
Hospitals-
byggerier 

Miljørigtig 
drift og 

udvikling 

Medarbejder
e og ledere 

Sikring af 
med- 

Arbejder- 
ressourcer 

Målepunkter Sundhed Regional 
Udvikling 

Det Sociale 
Område 

Tilfredshed 
Målepunkt Målepunkt Målepunkt 

Levering 
Målepunkt Målepunkt Målepunkt 

Kvalitet 
Målepunkt Målepunkt Målepunkt 

Medarbejdere 
og ledere Målepunkt Målepunkt Målepunkt 

Produktivitet 
Målepunkt Målepunkt Målepunkt 

Vision Mission 

Plan	  og	  administra4onsgrundlag	  
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Hver enkelt kerneydelse
en del af den store historie
Tænker du ikke, at den samlede 

tegning af mission, vision, mål og 

strategier kompliceres af, at den 

skal dække alle regionens tre ho-

vedopgaver: sundhed, regional ud-

vikling og socialområdet?

HAA: Jo, lidt mere komplekst, men 

vi tænker, at de forskellige områ-

der kan være med til at befrugte 

hinanden. Sundhedsområdet skal 

være med til at angive retning og 

udvikling på det regionale udvik-

lingsområde – fx ved at sige, at når 

vi har al farma-industri koncentre-

ret i hovedstadsområdet, så skal vi 

være gode til at sikre vækst og ud-

vikling også på det område. 

Omvendt skal det regionale ud-

viklingsområde være med til at un-

derstøtte sundhedsområdet, for 

hvis vi har life science-klynge num-

mer ét i regionen, hvordan kan det 

så være med til at understøtte 

nogle af de ting, vi udvikler i for-

hold til vores kerneydelser?

På den måde bliver det lidt mere 

komplekst, men min fornemmelse 

er, at det også er med til at gøre 

det lidt mere spændende. Da vi 

første gang indkaldte de 360 tople-

dere i Region Hovedstaden og for-

talte dem om arbejdet, var det mit 

indtryk, at folk faktisk blev lidt 

høje af at se, at deres kerneydelse 

var en del af en historie af noget, 

der var lidt større, end de troede. 

Der er noget energi i at se sig selv 

som en del af en hovedstadsmetro-

pol. Jeg tror, det rammer noget 

fundamentalt i os allesammen, 

som handler om, at vi gerne vil ar-

bejde med noget meningsfuldt og 

bidrage til nogle processer, der 

rent faktisk skaber en lidt bedre 

verden.

Lokal indflydelse og 
lokal forpligtelse
I en virksomhed af Region Hoved-

stadens størrelse er der vel et skis-

ma mellem hvad, der skal være 

fælles og hvad, der skal være lo-

kalt? Der er defineret ti strategiske 

indsatsområder, som skal medvirke 

til at leve op til de politiske målsæt-

ninger og realisere visioner, missi-

on og ambitioner. Hvad er graden 

af lokal indflydelse på de strategi-

ske indsatsområder? Hvor meget 

må et hospital selv bestemme?

HAA: Under hver indsatsbeskrivelse 

ligger en veldefineret lokal, forplig-

telse. Fx sundhedsplatformen, som 

er en af vores helt store satsninger: 

Man kan ikke vælge til eller fra, 

men man kan time sin indsats alt 

efter projektets plan for implemen-

tering.

Lad os tage sammenhængende 

patientforløb, hvor vi har udpeget 

to konkrete patientforløb, som er 

de første der skal optimeres. Det vil 

jo ramme nogle hospitaler og afde-

linger, men langt fra alle i første 

omgang. Så kan man vælge som 

hospital at sige, at vi vil faktisk 

godt stå lidt mere på tæer i fx sam-

menhængende patientforløb, så det 

gør vi noget mere af hos os. Det vil 

jeg synes er pragtfuldt. 

På den måde er prioriteringen 

mellem de strategiske indsatsområ-

der et aktivt ledelsesredskab, hvor 

vi på koncernniveau med involve-

ring af alle direktørerne beslutter, 

at de ting, vi har aftalt med hinan-

den, dem står vi alle sammen på 

mål for.

Derfor er det også helt afgø-

rende for mig, at Fokus og forenk-

ling er blevet til i en ekstremt tæt 
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dialog med hospitalsdirektørerne, 

der hver især har været projektejere 

på de forskellige dele. Direktørkred-

sen er delagtiggjort på en helt an-

den måde, end vi gjorde, da jeg 

kom for 1½ år siden. Så kredsen er 

blevet det ledelsesmæssige omdrej-

ningspunkt for koncernen – mere 

end en snæver koncerndirektion. 

Der skal ryddes op i alt
Du har valgt overskriften Fokus og 

forenkling som en samlet overskrift 

for arbejdet med strategi, mål etc. 

Hvorfor det?

HAA: Lige som andre store koncer-

ner – og jeg gætter på de andre re-

gioner kunne have de samme ud-

fordringer – har vi en udfordring 

med at definere retning og ambitio-

ner på en enkel måde, men også 

med at skabe overblik gennem at 

rydde op. Kunne man ikke forestille 

sig, at vi brugte de fire tværgående 

perspektiver, der ligger i strategien, 

til at sige at vi har én bruger/bor-

gerpolitik, én kvalitetspolitik, én 

ressourcepolitik og én personalepo-

litik?

Vi samler billedligt talt alt vores 

gøgemøg sammen, brænder 85 pct. 

af det af og skriver med enkle, 

klare principper, hvad det er vi vil 

inden for de fire perspektiver. Altså 

får ryddet op i de enorme mængder 

af plan- og administrationsgrundlag 

vi har i dag. For der er ikke nogen, 

der kan finde rundt i 57 politikker 

og strategier!

Det bliver nok den største 

øvelse, vi har sat os selv på i 

denne her omgang. Jeg gætter på, 

at det tager et år eller halvandet. 

Men i forenklingsprocessen er der 

et ekstremt vigtigt ledelsesper-

spektiv, for det er både med til at 

manifestere den mere tillidsbårne 

VI VIL HAVE EN MERE FOKUSERET OG FORENKLET RETNING FOR REGION HOVEDSTADEN

Hovedstadsregionen skal stå stærkt i borgernes bevidsthed. Patienterne skal opleve regionen som én enhed – ét hospital. Vores indsats for borgere, brugere og samarbejdspartnere skal være fokuseret. De skal opleve, at vi er til for dem. Vi vil gøre en forskel for borgerne. Vi vil gøre det så enkelt som muligt for vores medarbejdere at løse deres opgaver. Fokus og forenkling skal være det mantra vi arbejder efter til gavn og glæde for både borgerne og os selv. 
 
Vi er gået i gang med at rydde op i regionale politikker, strategier og handleplaner, og vi bygger en enkel, klar og tydelig retning op i en simpel styringsmodel.

Jeg er sammen med vores politikere og direktører klar til at gå foran for, at vi sammen kan skabe markante resultater. Men vi kan ikke gøre det alene. Det kræver en ændret adfærd af os alle – ledere og medarbejdere. Fokus og forenkling skal gennemsyre vores arbejde, og vi skal hele tiden vurdere, hvordan vi bruger vores ressourcer bedst i alt vores arbejde.

Se mere på http://regi/fokusogforenkling

Venlig hilsen
Hjalte Aaberg, regionsdirektør

Essensen i Fokus & Forenkling kan koges ret meget ind – her i postkort-tekst.
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tilgang – få politikker frem for et 

hav af retningslinjer – og samtidig 

vil vi på en mere forpligtende 

måde være ét sammenhængende 

hospitalstilbud. Jeg gider ikke høre 

flere dårlige bemærkninger om 

hinanden på tværs af de forskellige 

hospitaler – som »Når du har fået 

lavet en blodprøve dér, så må du 

hellere få lavet den om, for de er 

ikke for kvikke.« 

Vi skal derfor også bruge Fokus 

og forenkling til at få skabt en 

mere samlet organisation. I øvrigt 

er min egen erkendelse i processen 

– banalt, men vigtigt – at det i 

grunden er ret simpelt. Sværere er 

det jo heller ikke, vel? Eller sagt på 

en anden måde: Det er ikke svært, 

når man har fundet ud af, hvordan 

man gør det, men det kan godt 

være svært at finde derhen. 

Hvorfor gør vi, som vi gør?
Har der været ting, der har været 

uventet svære i denne proces? Poli-

tisk eller administrativt?

HAA: Jeg er oprigtigt duperet og 

synes, at vores politiske system 

har været fuldstændig fortryllende 

i denne proces. De har set menin-

gen superhurtigt, og de har kastet 

sig positivt ind i det. Det er guld 

værd for en koncern som vores, at 

vi har et Regionsråd, der rent fak-

tisk kan se perspektivet og hjælpe 

os med at udvikle det og tilpasse 

det på en måde, som også er alig-

net med deres egne forestillinger. 

Der, hvor det måske har været 

overraskende svært, er, hvor lang 

tid vi har skulle bruge på at identi-

ficere effektindikatorer. Specielt på 

kvalitetsområdet har vi krabbet 

meget omkring. 

Jeg tænker, at det er udtryk for 

to ting: Den ene er, at det generelt 

kan være vanskeligt at tænke i ef-

fekter – altså at overveje, hvad er 

egentlig formålet med det, vi gør, 

og hvad skal vi have ud af det i 

den sidste ende. Hvad enten vi er 

bureaukrater eller klinikere – vi 

glemmer sgu tit at tænke sådan. 

Den anden er, at lige akkurat på 

kvalitetsområdet er vi måske også 

for alvor på vej ind i et paradigme-

skifte i forhold til, hvordan man 

sikrer kvalitet i sundhedssektoren. 

Så det er måske den anden grund 

til, at det har været lidt svært og 

bøvlet. 

Næste generation af 
kvalitetsarbejdet venter
Nu har vi brugt 5-10 år på akkredi-

tering – og nået gode resultater?

HAA: Ja, bestemt.

Og det skal nu justeres eller vendes 

på hovedet?

HAA: Vi skal over i næste generati-

on af kvalitetsarbejdet, kan man 

måske sige. Man står altid på 

skuldrene af det, der var før, og 

jeg er ikke i tvivl om, at akkredite-

ringsarbejdet på mange ledder og 

kanter været har med til at løfte 

kvaliteten i sundhedssektoren. 

Men det er slående, hvor stor en 

befrielse det bliver betragtet som i 

organisationen, når vi siger, at nu 

starter vi i hvert fald med at 

droppe JCI (Joint Commission 

International)-akkrediteringen, så 

vi ikke har to modeller. 

Det kan folk ude på lægterne 

forstå og kvitterer for, og jeg tror, 

at de fleste er meget tilfredse med, 

at vi vil arbejde med nogle færre, 

klart definerede effektmål. 

Øget standardisering og bedre 

kobling til datadrevet ledelse er de 

to ting, jeg tænker skal være ho-
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vedmotoren i udviklingen af kvali-

tetsarbejdet fremadrettet. 

Fælles tankesæt i regionerne
Har du på fornemmelsen, at de øv-

rige regioner har fat i nogen af de 

samme ting, som du har?

HAA: Ja, det har jeg. Mit indtryk er 

dog, at de ikke er så »rabiate« som 

os, men det kan også være, at vi 

har mere at rydde op i, end de har.

Fx er Region Sjælland foran os i 

forbindelse med kvalitetsindikato-

rerne og har været i gang 1½ års 

tid, tror jeg, med at arbejde med 

tidstro data vedrørende uventede 

dødsfald og akutte genindlæggel-

ser, som er deres effektindikatorer.

På et regionsdirektørmøde for 

nylig fortalte de jyske regioner om 

diskussioner, der fandt sted for 6-8 

år siden om nogle enkle effektmål, 

hvor Østdanmark på det tidspunkt 

var mere båret af akkrediterings-

tanken og JCI. Så på nogle måder 

tænker jyderne i dag måske bare: 

»Nå, endelig forstod de det i Re-

gion Hovedstaden«. 

Jeg synes, at der hvor vi gør en 

ekstra indsats, er, at vi virkelig får 

trukket det hele sammen, får det 

ned på én side og får ryddet op i 

alt. Det er det store greb. Hertil har 

vi så politisk opbakning og vilje til 

at støtte processen, og her tror 

jeg, vi har et forspring med vores 

Regionsråd.

En mærkbar forskel kræver 
at alle spytter i kassen
Hvordan kan du nu drive processen 

videre?

HAA: Vi skal alle sammen bidrage 

til Fokus og forenkling. Vores politi-

kere gør det, og vi prøver at gøre 

det i koncernledelsen, men ledel-

sen af vores afdelinger og klinikker 

og den enkelte medarbejder og de 

faglige organisationer skal også 

tænke: Hvordan kan vi bidrage me-

re til fokus og forenkling – frem for 

kompleksitet og forvirring? 

Jeg vil fx også udfordre de fag-

lige organisationer: Hvad er det 

egentlig for nogle overenskomster 

og aftaler, vi laver med hinanden? 

Gør det det nemmere eller sværere 

at udleve tillidsdagsordenen? Skal 

vi have en Facebook-politik, bare 

fordi der er to, der har haft en dår-

lig oplevelse på Facebook? Skal vi 

ikke i den enkelte klinik overveje, 

om vi bør producere en lokal vej-

ledning, når der ligger en national 

vejledning. Hvorfor skal vi have 

forskellige operationsbakker? Det 

er næppe særligt forenklende. 

Så det er alle, der skal tænke sig 

ind i projektet og ville det. Hvis vi 

om to år skal kunne se, at det 

gjorde en forskel, så kræver det, at 

alle spytter i kassen. For hvis det 

kun er politikerne, eller kun er den 

øverste ledelse, så vil man simpelt-

hen ikke kunne mærke en forskel, 

der er værd at snakke om. Vi ryk-

ker os kun tilstrækkeligt, hvis vi er 

mange, der både tør og vil.

Annonce i Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen?
Er du/I interesserede i at blive set, så kontakt Dansk Mediaforsyning ApS på telefon 70 22 40 88 
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Af Tine Køhler og Dorthe Knauer

Siden oktober 2010 har 
næsten 1.000 nuværen-
de og kommende ledere 
fra Region Hovedstaden 
deltaget i regionens am-
bitiøse og fælles leder-
udviklingsprogram, som 
bl.a. skal sikre sammen-
hængskraft på tværs og 
fremme »vi-tænkningen« 
i regionen. 

»Hvad f… stiller jeg op? Patien-
terne skal have den bedste be-
handling, vi skal behandle fle-
re og flere, men med færre res-
sourcer, og mine medarbejdere 
klager over stress. Mit hoved er 
fyldt med praktiske udfordrin-
ger, og så kommer de og vil 
snakke om innovation!« 

Ja, der er ikke nogen tvivl 
om, at det er en kompleks op-
gave at være leder i det offent-
lige sundhedssystem, og at det 
kan være svært at få enderne 
til at mødes – og samtidig be-
vare overblikket. Lederne skal 
løbende omstille sig, tænke nyt 
og gå forrest, når der sker for-
andringer. De bliver mødt med 
forventninger fra politikere, 
brugere/borgere/pårørende 
samt medarbejdere, og de har 
et fagligt, økonomisk og perso-
nalemæssigt ansvar. Og den 
gode nyhed er som bekendt: 

Næste år bliver det endnu bed-
re (eller værre – alt efter tem-
perament). Forandringer og 
nye udfordringer er den kon-
stante faktor i sundhedsvæse-
net.

I Region Hovedstaden har 
vi derfor sat fokus på lederud-
viklingen. Vi har i samarbejde 
med interne og eksterne kræf-
ter udviklet et særdeles ambi-
tiøst lederudviklingsprogram 
for samtlige ledere i regionen. 
Programmet har været i gang i 
ca. ét år, og vi kan allerede nu 
konstatere, at det på langt de 
fleste områder har været en 
klar succes.

I denne artikel vil vi fortæl-
le, hvad tankerne bag pro-
grammet har været, hvad det 
består af, og hvordan vi sikrer, 
at programmet løbende udvik-
ler sig og tilpasses de aktuelle 
behov. 

Strategisk satsning 
på ledelse
En central tanke bag program-
met er, at det skal understøtte 
de strategiske mål i regionen. 
Det betyder, at elementerne i 
programmet helt konkret er 
sammensat og udviklet for at 
sætte lederne i stand til at ar-
bejde for implementeringen af 
disse mål. Vi ønsker at få dyg-
tige ledere, der forstår mål og 
strategier, kan oversætte dem 
og dermed skabe klarhed og 
mening sammen med medar-
bejderne i hverdagen.

Et strategisk indsatsområde 

for regionen er fx at sætte »Pa-
tienten i centrum«. Hovedvæg-
ten i programmet er derfor 
lagt på de ledere, der er tæt på 
patienterne – frontlinieledere 
og funktions-/teamledere. Der 
er også udviklet et særligt for-
løb, der handler om lige præcis 
det – »Ledelse af Patientfor-
løb.«

Det er også et strategisk mål 
for regionen at styrke fælles-
skabet. Det mål understøttes 
først og fremmest ved, at pro-
grammet er udviklet som et 
fælles program for alle ledere i 
regionen. Ved at deltage i pro-
grammet får lederne mulighed 
for at mødes og udvikle et fæl-
les sprog om ledelse og ledel-
sesudfordringer. De opbygger 
netværk og et fællesskab samt 
en større forståelse for andre 
perspektiver – på tværs af fag-
ligheder (f.eks. klinisk perso-
nale og DJØFere), virksomhe-
der og sektorer. 

En sådan tværfaglig og 
tværsektoriel tilgang er efter 
vores opfattelse afgørende for, 
at vi kan lykkes med vores am-
bition om at skabe sammen-
hængende patientforløb og 
dermed mindske overgangs-
problemer. 

Programmet skal også tjene 
som en platform for dialog 
mellem topledelsen og den øv-
rige ledelse. På nogle af forlø-
bene – navnlig de forløb, der er 
henvendt til ledere med for-
melt ledelsesansvar – får delta-
gerne således mulighed for at 

Fokus på ledelse  
i Hovedstaden
Med iværksættelsen af et fælles udviklingsforløb er leder-
udvikling placeret øverst på den strategiske dagsorden
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drøfte aktuelle ledelsesmæssige 
udfordringer med en koncern-
direktør eller en hospitalsdirek-
tør. Derudover er programmet 
med til at sikre et nyt vækstlag 
af ledere til organisationen, 
idet talentspotting og – udvik-
ling er et særligt element.

 
Fire forløb til 
forskellige målgrupper
Programmet er bygget op om-
kring fire forløb, som henven-
der sig til hver sin målgruppe, 
men som er indbyrdes for-
bundne, således at man kan ta-
ge de enkelte forløb, alt efter 
hvor man karrieremæssigt be-
finder sig.

Fælles for de fire forløb er, 
at deltagerne både gøres fortro-
lige med forskellige styrings-
mæssige værktøjer til priorite-
ring af opgaver og ressourcer 
og får sat fokus på deres per-
sonlige lederskab. 

Det har endvidere været væ-
sentligt at tilrettelægge forløbe-
ne, så de afspejler en passende 
balance mellem det koncern-
strategiske og det virksomheds-
nære. Træningen på forløbene 
består dels i oplæg fra eksterne 
og interne konsulenter, dels i 
drøftelser på baggrund af kon-
krete cases fra deltagernes egen 
hverdag. Deltagerne arbejder 
også med aktuelle udfordrin-
ger og skaber derved organisa-
tionsudvikling i egen afdeling 
samtidig med træningen.

Det har været vigtigt at ud-
vikle og sammensætte forløbe-

ne, så de tager højde for de ud-
fordringer, der følger af at være 
leder af fagprofessionelle og af, 
at lederne selv er højtuddanne-
de. Undervisere og oplægshol-
dere har derfor en meget høj 
faglighed, og ofte er oplægshol-
derne udvalgt blandt landets 
førende forskere og praktikere 
på deres område.

Kombinationen af eksterne 
konsulenter, forskningsbasere-
de oplægsholdere og interne 
konsulenter sikrer, at deltager-
ne både får adgang til den nye-
ste viden på området, og mod-
tager undervisning og træning, 

der tager udgangspunkt i deres 
egen virkelighed.  

Der er iværksat flere initiati-
ver for løbende at holde pro-
grammet ajour og målrette det 
til organisationens og deltager-
nes behov. Et af dem er, at alle 
deltagerne evaluerer deres for-
løb i forhold til opnået læring 
og tilfredshed før, under og ef-
ter forløbet. 

Der er også etableret et fo-
rum – »Review Committee« – 
der på baggrund af f.eks. triv-
selsmåling, ledelsesevaluerin-
ger, patienttilfredshedsmålin-
ger m.v. kommer med forslag 
til justering af programmet. 
Herudover afholdes et årligt 
arrangement »Djævlens Advo-
kater«, hvor interne og ekster-
ne nytænkere fra ind- og ud-
land udfordrer os og program-
met. 

Grundigt forarbejde 
i organisationen
Etableringen af et fælles leder-
udviklingsprogram for samtlige 
ledere i regionen er et omfat-
tende og spændende arbejde, 
som kræver grundig forbere-
delse. I vores tilfælde lagde vi 

Forløbene

Ledertalentforløbet
Deltagerne introduceres til temaer som gruppeforståelse, strategiarbejde, 
økonomistyring, kommunikation og dilemmaer i forhold til personaleledelse. 
Gennem en mentorordning får deltagerne mulighed for at undersøge, hvor-
dan andre ledere varetager deres ledelsesopgave.

Ledelse af patientforløb 
Temaerne for de tre moduler er faglig ledelse – rammer og roller, dialogisk 
ledelse – kommunikation som ledelsesredskab og innovative processer i 
patientforløb. Forløbet tager udgangspunkt i et konkret patientforløb ud-
valgt af deltagerne og den nærmeste leder.

Ledelse af medarbejdere
Forløbets grundmoduler handler om det personlige lederskab – ledelse af 
mig selv, ledelse af andre og ledelse af organisationen. Temamodulerne har 
fokus på styringsopgaven, og her er temaerne bl.a. økonomistyring, arbejds-
tidstilrettelæggelse, kvalitetsledelse, personalejura.

Ledelse af ledere
Forløbet har fokus på at ruste deltagerne til at fungere i en politisk styret 
organisation, lede gennem andre og skabe udvikling i en økonomisk vanske-
lig situation. Temaer på de fire moduler er bl.a. strategisk ledelse, omver-
densperspektiv, forløbstænkning og innovationsledelse.
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stor vægt på, at vi i  forarbejdet 
ikke bare inddrog ønsker fra 
topledelsen, men også de behov 
og ønsker, som blev udtrykt fra 
medarbejder- og lederside. 

Der blev således gennemført 
fokusgrupper og elektroniske 
surveys om, hvilke kompeten-
cer lederne henholdsvis medar-
bejderne anså for vigtige hos 
ledere i regionen.

Konceptet for programmet 
blev udviklet i et tæt samarbej-
de mellem udviklingsafdelin-
gerne på regionens virksomhe-
der og koncernens HR-stab. 
Det var vigtigt, at programmet 
fra start afspejlede kompleksi-
teten i organisationen, og at 
der så tidligt som muligt blev 
etableret ejerskab til program-
met på tværs af regionen. 

Flere hospitaler havde i for-
vejen store og på mange måder 
velfungerende lederudviklings-
programmer, så en del af den 
indledende proces handlede 
også om at forlade noget kendt 
og anerkendt og bygge noget 
nyt op.

Udviklingen af programmet 
har således været et organisati-
onsudviklingsprojekt i sig selv 
og »et hånd-i-hånd-projekt« fra 
start. Det har betydet, at der 
fra begyndelsen blev etableret 
en fælles mening med pro-
grammet og et unikt ejerskab 
hertil i organisationen.  

Også nu, hvor programmet 
er gået i drift, har vi valgt at 
fortsætte i samme ånd. Konkret 
er det bl.a. sket ved at nedsætte 
en styregruppe for program-
met med medlemmer fra både 
stabene og hospitalerne/virk-
somhederne, og med Regions-
direktøren er formand.

Hvad kan vi se efter ét år?
Det er endnu for tidligt at sige, 
om vi har levet op til de forskel-
lige formål med lederudvik-
lingsprogrammet. Men når vi 
kigger på deltagernes evalue-
ringer og på de konkrete tilba-
gemeldinger, vi har fået, er vi 
dog overbeviste om, at vi er på 
rette vej.

Deltagerne er i høj grad til-
fredse med programmet. De er 
glade for at være sammen med 
andre ledere på tværs af virk-
somheder og fagligheder, og 
det er et vigtigt skridt hen mod 
at skabe sammenhængskraft og 
ledelsesfællesskab i regionen.

Desuden giver det fælles 
program den enkelte leder et 
frirum til at drøfte ledelsesud-
fordringerne med andre leder-
kollegaer. Frirummet kan for-
mentlig også være med til at 
styrke og aflaste det psykiske 
arbejdsmiljø blandt lederne og 
give dem en bevidsthed om, at 
de ikke står alene med de man-
ge daglige udfordringer.

Desuden mener vi at kunne 
se, at mange af deltagerne er 
blevet opmærksomme på, at le-
delse er en selvstændig disci-
plin, som kræver særlig træ-
ning og uddannelse.

For regionen er det væsent-
ligt, at lederudviklingspro-
grammet skaber grobund for 

Tine Køhler. HR-udviklingschef for Enhe-
den for Ledelses- og Organisationsudvik-
ling, Region Hovedstaden. Er bl.a. ansvar-
lig for regionens ledelsespolitik, lederudvik-
lingsprogram og ledelsesevaluering. Har er-
faring med ledelse, HR og forhandling fra 
interesseorganisationer, staten samt den pri-
vate konsulentbranche. Oprindeligt uddan-
net cand. jur. fra Århus Universitet supple-
ret med kurser og uddannelser inden for le-
delse og organisation. Sidder i styregruppen 
for Region H’s lederudviklingsprogram.
tine.kohler@regionh.dk

Dorthe Knauer. Chef for HR og Udvikling 
på Bispebjerg Hospital i Region Hovedsta-
den. Er uddannet cand.psyk. fra Køben-
havns Universitet med speciale i organisati-
onsudvikling. Herudover har hun en Ma-
ster i konflikthåndtering og mediation 
ligeledes fra Københavns Universitet. Har 
været formand for den arbejdsgruppe, der 
har udviklet RegionH’s lederudviklingspro-
gram og sidder nu i styregruppen for sam-
me.

ledelsesudvikling og ikke blot 
lederudvikling – den enkelte 
leders udbytte af programmet 
skal være til gavn for afdelin-
gen, virksomheden og regio-
nen. Vi skal derfor også frem-
over arbejde med den lokale 
forankring af programmet. 

Udviklingen af programmet 
er en dynamisk proces. Pro-
grammet skal tilpasses tidens 
udfordringer samtidig med, at 
vi skal være opmærksomme på, 
at det ikke blot er øjebliksbille-
der, vi justerer efter. 

Kort sagt – vi er kommet 
godt fra start og godt op i fart. 
Og, uden en dedikeret tople-
delse, bred opbakning og ejer-
skab i organisationen samt su-
per kompetente og engagerede 
medarbejdere og ledere, der 
har bidraget til programmet, 
var vi ikke nået halvt så langt. 

Yderligere om lederudviklings- 
programmet på www.regionh.dk/
leder
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Af Tina Fischer og Tine Køhler

2500 ledere på alle niveauer i 

Region Hovedstaden har delta-

get i regionens systematiske le-

derudviklingsprogram siden 

2010. For et år siden stoppede vi 

op for at hæve ambitionsniveau-

et for programmet og for at sik-

re mest mulig organisatorisk ef-

fekt af de midler, regionen bru-

ger på ledelsesudvikling.

I denne artikel beskrives Region Ho-

vedstadens erfaringer med og ef-

fekt af ledelsesudvikling. Vi tager 

udgangspunkt i Simon Sinek’s »Gol-

den Circle«1, som på en enkel måde 

illustrerer, at sammenhængen mel-

lem en organisations grundlæggen-

de eksistensberettigelse (why) og 

dens ydelser (what) skabes via me-

ning (how).  

Modellen giver en god og enkel 

ramme for at beskrive de overvejel-

ser, vi har gjort med hensyn til le-

delsesudvikling i Region Hovedsta-

den. 

Ledelsesudvikling udvikler 
også sundhedsvæsenet 
Region Hovedstaden har lagt et ekstra lag ambition oveni den nye version af regionens 

lederudviklingsprogram med organisationsudvikling og strategiimplementering

Figur 1: »The Golden circle«

WHY

HOW

WHAT

WHY

HOW

WHAT
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Artiklen beskriver derfor Regionens:

•  »Hvorfor« – forstået som de frem-

tidige sundhedsudfordringer og 

de deraf afledte udfordringer for 

regionen.

•  »Hvordan« – forstået som de leder-

udviklingsinitiativer regionen har 

iværksat i form af lederudviklings-

programmet version 1.0 og 2.0.

•  »Hvad« – forstået som den organi-

satoriske effekt af lederudvikling, 

nu og i fremtiden.

Fremtidige sundhedsudfordrin-

ger er regionens »hvorfor«  
Det er ikke vanskeligt at få øje på 

sundhedsvæsenets berettigelse nu 

og i fremtiden, opgaverne er jo me-

ningsfulde i sig selv. Vi bliver alle 

syge og skal behandles før eller si-

den. Udfordringen er at få skåret 

prioriteringer til, så kræfterne bru-

ges rigtigt.

I hele den vestlige verden kæm-

per sundhedsvæsener med demo-

grafiske udfordringer, fortsat vækst 

i antallet af borgere med en eller 

flere kroniske sygdomme og lang-

varig sygdom, øget »vedligeholdel-

sesbehov« samt øget andel af bor-

gere med psykiske lidelser. Hertil 

kommer stigende sundhedsudgifter 

samt øgede forventninger til sund-

hedsvæsenets ydeevne, service, 

ventetid, frit valg og ny behand-

lingsteknologi. 

Det er en stor og meget kom-

pleks mundfuld udfordringer. For at 

imødegå dem har Region Hovedsta-

den valgt at samle kræfterne i en ny 

strategi »Fokus & Forenkling« og 

fire politiske målsætninger:

•  Patientens situation styrer  

forløbet 

•  Høj faglig kvalitet

• Ekspansive vidensmiljøer

• Grøn og innovativ metropol

Udmøntningen af de politiske mål-

sætninger sker gennem ti strate-

giske indsatsområder og et antal 

driftsmål, der knytter sig til målsæt-

ningerne. Tilsammen sætter strate-

gien retningen og angiver priorite-

ringerne i regionen.

»Fokus & Forenkling« – se figur 2 

– skal ud og virke i hverdagen, og 

det kommer den kun via lederne og 

medarbejderne. De er nøglen til at 

få det til at ske. 

Det er ledernes opgave at koble 

strategien og målene til den daglige 

drift hele vejen ned i ledelseskæden 

og ikke mindst på tværs af organi-

satoriske skel. Det er denne opgave, 

som vi ønsker at klæde vores ledere 

på til via lederudviklingsprogram-

met.

I efteråret 2014 er Region Hoved-

stadens Ledelsesudviklingsprogram 

version 2.0 derfor lanceret med en 

ambition om at opnå højt kvalifice-

ret strategisk ledelse. 

»Hvordan« – tilbageblik på  
Lederudviklingsprogrammets 
version 1.0
Første udgave af lederudviklings-

programmet blev lanceret i 2010 og 

tog udgangspunkt i den enkelte le-

ders behov for lederudvikling og på 

at skabe en grundlæggende kon-

cernidentitet. Programmet havde 

som formål at 

•  Give alle ledere et tilbud om at 

udvikle deres ledelse, uanset hvil-

ket ledelsesniveau og faggruppe, 

de tilhører

•  Give dem redskaber til at udvikle 

Region Hovedstaden til fremtidens 

sundhedsopgaver

•  Udvikle en koncernidentitet, så 

samarbejde på tværs af organisa-
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Figur 2: »Fokus & Forenkling«

Vision
Hovedstadsregionen er den grønne og innovative me-
tropol med høj vækst og livskvalitet samt et sammen-
hængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau.

Politiske målsætninger

Mission
Vi står for behandling, uddannelse og forskning inden 
for borgernes sundhedsvæsen, og sammen med andre 
udvikler vi hovedstadsregionen, hvor vi har særlige op-
gaver inden for miljø, trafik, erhverv, uddannelse og 
det sociale område.
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toriske og faglige tilhørsforhold er 

en del af ledelses-dna’et

•  Styrke samspillet mellem de fagli-

ge og de personlige kompetence i 

forhold til ledelse. 2

Siden 2010 har programmet høstet 

gode erfaringer og nået de ønskede 

mål. Den afsluttende evaluering pe-

gede overordnet på, at version 1.0 

på organisatorisk niveau særligt er 

lykkedes med:

•  At skabe en bedre fornemmelse af 

regionen som en helhed, – kon-

cernidentitet

•  Højt udbytte mht det personlige 

lederskab og god effekt for ledel-

sesteams

•  Øget udbytte i forhold til økono-

mistyring

Vi har i anledning af denne artikel 

interviewet deltagere på version 

1.0. om, hvordan det lærte udspiller 

sig for dem i hverdagen – se fakta-

bokse til højre. 

Det andet »hvordan«  
– Ledelsesudviklingsprogram 
version 2.0 
Region Hovedstadens organisation 

Deltagere på Ledelse af Patientforløb:

»Mit udbytte har været, at jeg har fået sparring og teori med i ryggen til 

at drive en forandringsproces, hvor jeg kunne gribe processen an på en 

konstruktiv måde. Jeg fik blik for nogle nødvendige skridt, som helt sik-

kert har medført at implementeringen er styrket«.

»Vi har arbejdet med et konkret projekt, der har givet mulighed for at 

koble teori og praksis. Jeg har deltaget på mange andre lederuddannelser 

og kender til meget teori, men her var teori og praksis koblet sammen, 

så man kunne gå hjem og anvende det man havde lært, i sin egen prak-

sis«.

Deltagere på Ledelse af Medarbejdere: 

»Jeg har fået rigtig meget med fra hele forløbet, som jeg bruger i min dag-

ligdag. Især modulet om at lede sig selv har haft stor indflydelse på min 

måde at lede på. F. eks. i forbindelse med en organisatorisk omlægning, 

hvor jeg var særlig opmærksom på at lytte og prøve at forstå de bekym-

ringer, medarbejderne havde, samt at medinddrage alle aktivt i hele pro-

cessen.«  

»Den personlige udviklingsplan gav mig rigtig meget. Det at skulle arbejde 

hjemme med tingene, og at man faktisk aktivt kan ændre sin egen måde at 

være på som leder. I det hele taget er den værktøjskasse, jeg har fået, an-

vendelig. Jeg husker selvfølgelig ikke alt, hvad jeg blev præsenteret for i 

detaljer, men jeg ved, hvor jeg kan finde hjælp og inspiration til at håndte-

re hverdagens udfordringer.«  
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Deltagere på Ledelse af Ledere: 

»Det der helt konkret lever videre er min netværksgruppe, som jeg har 

stor gavn af i forhold til min ledelse. Vi drøfter erfaringer og prøver ideer 

og udviklingstiltag af på hinanden«.
 

»Jeg fik forståelse for de andres »sektorer«, og hvor der er mulighed for at 

skabe nogle bedre overgange for borgere og patienter. Det gav mig også 

ideer til nye måder at være leder på«.

gør sig klar til at møde de nye udfor-

dringer i sundhedsvæsnet og til at 

implementere »Fokus & Forenkling« i 

hele regionen i 2015. Regionens le-

dere har derfor en opgave i at kende 

fortællingen om »Fokus & Forenk-

ling« og på den måde skabe mening, 

når de flytter deres enheder hen 

imod de fire politiske målsætninger. 

Hertil kommer driftsmålsstyring som 

en understøttende disciplin. 

Det er derfor ambitionen med 

programmets version 2.0 at klæde 

lederne på til at kunne varetage 

netop den opgave og udfordring. 

Version 2.0 er således mere strate-

gisk, mere orienteret mod omverde-

nen og mere fokuseret på at skabe 

forandringer. 

Kort – og lidt indforstået – sagt 

er version 2.0 en strategi-imple-

menteringsmotor, som står på 

skuldrene af version 1.0. Det vil 

med andre ord sige, at ambitionen 

er løftet fra udvikling af det person-

lige lederskab og etablering af kon-

cernidentitet til også at omfatte fæl-

les le derskab og generering af or-

ganisatoriske resultater, illustreret 

ved figur 3.  

Figur 3: »Version 2.0 står på skuldrene af version 1.0«

Indholdselementer

Effektmål

Version
1

Version
2

Handle ud fra
helheds- og 
omverdenens
forståelse

Det personlige
lederskab og 
koncernidentitet

Individuel robusthed Organisatoriske resultat
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Konkret består regionens leder-

udviklingsprogram af i alt seks ud-

viklingsforløb og udvalgte accelere-

rede ledelsesindsatser, der er knyt-

tet til udvalgte strategiske indsats-

områder. Programmets elementer 

fremgår af figur 4. 

I tilknytning hertil kan nævnes 

fire centrale nyskabelser, der har en 

direkte og tydelig sammenhæng til 

Fokus & Forenkling:  

1.  Strategi Camps som giver delta-

gerne mulighed for at løse reelle 

strategiske opgaver hos en værts-

virksomhed i regionen. Virksom-

hederne får højt kvalificerede kon-

sulentydelser og lokalt forankrede 

løsninger. Deltagerne får trænet 

strategi-implementeringskompe-

tencer via en reel udfordring, som 

ligger på direktionens bord

2.  Forløbet »Fast Track til ledelse af 

ledere«. Med dette forløb ønsker 

regionen at sikre næste generati-

on af ledere på afdelingslederni-

veau, som f.eks. ledende overlæ-

ge/klinikchef, samt skabe interes-

se for ledelse 

3.  Undervisning i driftsmålsstyring, 

tavleføring mv. Undervisningen 

skal sikre løbende og involveren-

de opfølgning på driftsmål 

4.  »Accelererede Ledelsesindsatser«. 

Indsatserne kan også betegnes 

som kampagner, der med kort 

varsel kan iværksættes til fx at 

understøtte lokal implementering 

af regionens strategi

Hvert led i ledelseskæden 
skal tilføre værdi
Som en del af regionens bestræbel-

ser på at forenkle er det også et øn-

ske at effektivisere arbejdsdelingen 

i ledelseskæden. »Leadership Pipe-

line«3 er blevet brugt som model, 

og med den har vi tydeliggjort, hvil-

ke ledelsesniveauer der er i regio-

nen, samt præciseret det primære 

ansvar/opgaver på hvert ledelsesni-

veau. 

Pipelinen tager udgangspunkt i 

de fire klassiske ledelsesansvarsom-Figur 4: »Region Hovedstadens lederudviklingsprogram – version 2.0«
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LEDELSE AF 
MEDARBEJDERE
1. linjeledere, fx ledere af et afsnit  
eller en funktion under en  
afdelingsledelse

ANSVARSOMRÅDER  >>>>

STRATEGISK LEDELSE
•  Afgrænse, prioritere og eksekvere med 

afsæt i overordnede strategier
•  Oversætte strategierne til meningsfulde 

og praksisnære mål for medarbejderne
•  Sikre følgeskab til strategierne gennem 

involvering af medarbejderne
•  Give input og feedback opad til strategi-

formuleringen

LEDELSE AF LEDERE
Ledende oversygeplejersker/overlæger, 
klinik- og centerchefer samt forstandere

ANSVARSOMRÅDER  >>>>

STRATEGISK LEDELSE
•  Oversætte og kommunikere strategierne 

til lokalt niveau
•  Formulere delstrategi for eget område i 

samspil med ledere og medarbejdere
•  Give input og feedback opad til strategi-

formuleringen
•  Udfordre eksisterende rammer for at 

skabe nødvendige kulturændringer og 
innovative løsninger

LEDELSE AF 
ORGANISATIONEN
Centerdirektører, vicedirektører

ANSVARSOMRÅDER  >>>>

STRATEGISK LEDELSE
•  Oversætte og formidle koncernstrategier til 

egen organisation
•  Kommunikere et svar på det store ”HVORFOR”
•  Implementere koncernpolitikker og strategier 

i egen organisation
•  Balancere kortsigtede og langsigtede strate-

gier mellem mange hensyn og interessenter
•  Forbedre strategisk input og feedback til det 

politiske niveau

LEDELSE AF KONCERNEN
Regionsdirektøren, koncerndirektionen, 
hospitalsdirektører, virksomhedsdirektø-
rer, koncerndirektører

ANSVARSOMRÅDER  >>>>

STRATEGISK LEDELSE
•  Formulere strategier på koncernniveau
•  Kommunikere et svar på det store ”HVORFOR”
•  Balancere kortsigtede og langsigtede strate-

gier mellem mange hensyn og interessenter
•  Give strategisk input og feedback til det politi-

ske niveau
•  Agere med omverdensforståelse og politisk 

tæft internt og eksternt

råder: Strategisk ledelse, faglig le-

delse, personaleledelse og driftsle-

delse. Ambitionen er, at ledelsesop-

gaverne skal løses forskelligt på for-

skellige ledelsesniveauer, og at der 

skal være sammenhæng mellem op-

gaveløsningen på de forskellige le-

delsesniveauer – se figur 5.

Ledelseskæden skal forstås som 

en værdikæde, som bidrager med 

ledelse på en relevant og målrettet 

måde til regionens ydelser, jævnfør 

for eksempel tænkningen i værdi-

strømsanalyse eller Porters »Value 

Chain«4.

Tilføring af ledelsesværdi starter i 

højre side af modellen, hvor tople-

delse og direktion skal formulere og 

målrette regionens »hvorfor«. Un-

dervejs i ledelseskæden er de for-

skellige »led« med til at tilføre værdi 

ved at oversætte og eksekvere 

»hvordan’et«. Kæden ender hos de 

udførende led, som skaber »hvad’et« 

– regionens ydelser. 

»Fokus & Sammenhæng i Ledel-

Figur 5: Fokus og Sammenhæng 

i Ledelseskæden.

▲



FAGLIG LEDELSE
•  Koordinere de faglige mål mht patien-

ten/borgeren
•  Lede den faglige udvikling og innovation 

i hverdagen
•  Involvere medarbejdere i mål, beslutning 

og opgaver
•  Sikre, at medarbejderne har de rette 

kompetencer og udvikle talenterne
•  Facilitere samarbejde på tværs af profes-

sioner og organisation med fokus på pa-
tient/borger

PERSONALELEDELSE
•  Sikre den daglige opgaveløsning – re-

kruttere, motivere, fordele opgaver og 
følge op

•  Kommunikere og sikre følgeskab til stra-
tegier og forandringer via inddragelse 
og kompetenceudvikling

•  Skabe trivsel og godt arbejdsmiljø via 
åbenhed og tillid

•  Håndtere konflikter rettidigt
•  Facilitere inddragelse af patientens/bor-

gerens perspektiv og resssourcer

DRIFTSLEDELSE
•  Motivere og udvikle en kultur med lø-

bende forbedringer og driftsmålstyring
•  Sikre effektiv målopfyldelse og ressour-

ceudnyttelse
•  Sikre kvalitet, produktivitet, tilfredshed 

og levering i patientforløbene
•  Håndtere ad hoc situationer og minimere 

risici

FAGLIG LEDELSE
•  Sikre implementering af faglig kvalitet/

bedre behandling
•  Sikre koordinering af forskning, uddan-

nelse og klinik
•  Skabe rammer for innovativ opgaveløs-

ning og udvikling
•  Have fokus på talentudvikling og rekrut-

teringsbehov fremadrettet
•  Sikre udvikling af sammenhængende pa-

tient-/borgerforløb og tværsektorielt 
samarbejde

PERSONALELEDELSE
•  Skabe rammer og vilkår for opgaveløs-

ning med fokus på borgerens perspektiv 
og sikkerhed

•  Sikre udvikling af ledere og ledelses-
teams gennem tillid og delegering af an-
svar

•  Sikre at ledelsessystemet fungerer og 
hænger samme vertikalt og horisontalt

•  Kommunikere helhedsorienteret internt 
og eksternt

DRIFTSLEDELSE
•  Motivere og følge op på en kultur med 

løbende forbedringer og driftsmålsty-
ring

•  Fastsætte lokale driftsmål som spiller 
sammen med de overordnede mål

•  Overholde budget – under hensyntagen 
til effektivt ressourceudnyttelse på 
tværs af organisationen

FAGLIG LEDELSE
•  Skabe meningsfuld balance mellem faglighed, 

økonomi og politik
•  Sikre forskningsindsatsen
•  Sikre at fagligt input fra organisationen indgår 

i beslutningsprocesser
•  Facilitere udvikling af en innovationskultur og 

et system til at understøtte den
•  Eksekvere behandlingsstrategier og imple-

mentere sammenhængende patient-/borger-
forløb på tværs af organisation og sektorer

PERSONALELEDELSE
•  Formidle politiske-/koncern-/ og virksom-

hedsbeslutninger, så det skaber tillid, åben-
hed og følgeskab

•  Sætte det organisatoriske fællesskab over 
særinteresser i organisationen

•  Implementere helhedstænkning i et velfunge-
rede sundhedsvæsen

•  Lede kvalitets- og udviklingsarbejdet med fo-
kus på borgerens sikkerhed

•  Kommunikere helhedsorienteret internt og 
eksternt

DRIFTSLEDELSE
•  Skabe rammer for en kultur med løbende for-

bedringer og driftsmålstyring
•  Fastsætte lokale driftsmål som spiller sammen 

med de overordnede mål
•  Sikre et system, så de overordnede driftsmål 

nås og  afrapporteres
•  Prioritere og tildele ressourcer
•  Træffe nødvendige beslutninger for at driften 

kan fungere
•  Håndtere krisesituationer

FAGLIG LEDELSE
•  Skabe meningsfuld balance mellem faglighed, 

økonomi og politik
•  Sætte det organisatoriske fællesskab over 

særinteresser i koncernen
•  Sikre at fagligt input fra hospitalerne og virk-

somhederne indgår i strategiarbejdet
•  Inddrage og formidle internationale udviklin-

ger og perspektiver
•  Efterspørge sammenhængende patient-/bor-

gerforløb og bane vejen for tværsektorielt 
samarbejde

PERSONALELEDELSE
•  Formidle politiske-/ koncernbeslutninger så 

det skaber følgeskab
•  Være eksponenter for tillid og åbenhed i opga-

veløsningen
•  Være garant for helhedstænkning i et velfun-

gerede sundhedsvæsen
•  Tage ansvar for udvikling af innovations- og 

kvalitetskultur og et system til at understøtte 
dette

•  Kommunikere borgerperspektivet i hele orga-
nisationen

DRIFTSLEDELSE
•  Fastsætte koncernfælles driftsmål
•  Sikre at de overordnede driftsmål nås og 

afrapporteres
•  Være garant for at budgetter overholdes un-

der hensyn til den samlede organisation
•  Forhandle om tildeling af ressourcer
•  Foretage nødvendige prioriteringer og ud-

brede gode løsning på tværs
•  Håndtere krisesituationer
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✒

Om forfatterneseskæden« er integreret i lederud-

viklingsprogrammet, så deltagerne 

kan blive mere klar på arbejdsdelin-

gen mellem ledelsesniveauerne, 

egne opgaver og hvad de kan for-

vente af andre. Ikke mindst er det 

relevant i forhold til nedbrydning af 

strategien til meningsfulde opgaver 

og ydelser i egen enhed.

»Hvad« får sundhedsvæsenet 
så ud af ledelsesudvikling?
Den centrale opgave for Region Ho-

vedstaden og sundhedsvæsenet er, 

at borgerne får de rigtige ydelser, 

både kvantitativt og kvalitativt – nu 

og fremover. 

Baseret på de erfaringer vi har 

gjort indtil nu, jvf ovenfor, ser vi le-

delsen som en stærk muskel, der 

skaber sammenhæng mellem over-

ordnet vision og mission og de kon-

krete ydelser – ledelse er organisati-

onens »hvordan«. 

Derfor er træning af ledere cen-

tralt for, at regionen kan imøde-

komme de store udfordringer, som 

sundhedsvæsenet står over for. Le-

delsesudvikling er et strategisk an-

liggende.

Ambitionen med regionens leder-

Regionens lederudviklingsforløb skal hænge sammen med tiltag i resten af 

organisationen – og helst på et databaseret grundlag: 

•  Lederevalueringen i regionen tager udgangspunkt i formuleringerne i Le-

delseskæden

•  Det regionale lederrekrutteringskoncept er samstemt med Ledelseskæden

•  Der er iværksat måling på, om effekten af deltagelse på et lederudvik-

lingsforløb kan ses i regionens trivselsmålinger/LUP-tal.

Sammenhæng i Regionens lederudviklingstiltag!
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udviklingsprogram version 2.0 er 

som tidligere nævnt at flytte ledel-

sesudvikling til næste niveau. Vi ved 

fra tilstedeværelse på forløbene og 

de foreløbige evalueringer, at ind-

holdet opleves som relevant og an-

vendeligt for deltagerne, og at den 

tydelige anknytning til »Fokus & For-

enkling« giver mening.

Fokus & Forenkling er en strate-

gisk ramme for ledelse, og den ud-

fordrer traditionerne for autonomi i 

de faglige miljøer. Vi ser dog en op-

blødning i opfattelsen af, at ledelse 

og faglighed er hinandens modsæt-

ninger, og i højere grad opfattes 

som hinandens forudsætninger. Le-

delse i sundhedsvæsenet er ikke 

længere kun noget DJØF érne har 

skabt, men en forudsætning for at 

kunne levere prioriterede ydelser på 

højt fagligt niveau. 

Sideløbende med udviklingen af 

Noter

1.  Simon Sinek (2011). Start With Why. Pinguin Group USA

2.  Artikel om programmets version 1.0 er tidligere bragt i Tidsskrift for 

dansk Sundhedsvæsen november/7/2011, side 16-18

3.  Dahl, Kristian & Thorkil Molly-Søholm (2012). Leadership Pipeline i den 

offentlige sektor. Dansk Psykologisk Forlag. 

4.  Porter, Michael E. (1985). Competitive Advantage – Creating and  

Sustaining Superior Performance. The Free Press.

✒

lederudviklingsprogrammet er et nyt 

styringsparadigme for sundhedsvæ-

senet ved at dukke frem, fordi om-

verdenen udfordrer regionens evne 

til at skabe kvalitet og gode patient-

forløb. Det kræver, at vi finder og 

implementerer nye styringsformer 

og incitamentsstrukturer – både i 

hverdagens ledelsespraksis og i for-

hold til sundhedsvæsenet generelt. 

Udfordringen til næste version af 

lederudviklingsprogrammet kunne 

derfor være »Hvordan ser ledelses-

udvikling ud i et nyt paradigme, 

hvor vi i højere grad måler på og be-

lønner kvalitet og evnen til at skabe 

forløb«. Og er tiden inde til, at regio-

nerne måler lederne personligt på 

deres evne til at skabe de forven-

tede effekter for patienterne?

Brand din virksomhed!
En annonce eller virksomhedsprofil i Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen bliver set af beslutningstagere  i det danske 
sundhedsvæsen! Er du/I interesserede i at blive set,  så kontakt Dansk Mediaforsyning ApS på telefon 70 22 40 88 



Interview mellem Søren, Aia og Tine Køhler  
 
Søren: Det har været svært at finde noget materiale på denne lederuddannelse. 
Tine: Det er nok fordi der er skiftet, man har gået fra et regi, nu er vi gået over i et andet layout, så det kan 
sagtens være den tranformation, der ligger meget om historik som vi sagtens kan sende, vi har det i lange 
baner, konceptudarbejdelse. 
Aia: Ok, det er rigtig fint 
Søren: Det der vil være omdrejningspunktet i dag, vil være omkring, hvad var intentionerne med det her, 
var det noget politisk eller regionale intentioner, hvad havde man tænkt, var der noget som man havde 
tænkt sig, hvordan blev det lige til det her, 1 spørgsmål 
Aia: Også noget med, hvad er jeres forventet out-put, I har tænkt med dette ledelsesudviklingsprogram og 
hvordan I monitorer det. Vi ved selvfølgelig, at der bliver evalueret løbende på det, men er der sådan nogen 
dataindsamling på og, om vi kunne få lov til at kigge på det. Også lidt omkring hele baggrunden for set-
uppet, altså designet af de her kurser og brugen af Implement, hvorfor I har valgt at bruge Implement, og 
det er sådan det der er hovedmålet. 
Tine: Må jeg spørge lidt ind til jeres problemformulering 
Søren: Den kunne bl.a. hedde, en af pindene bliver: hvordan har den bidraget til publik value 
Tine: Og hvad er public value for noget, hvordan definerer I det? 
Søren: Det bliver en sådan teoretisering, der henviser vi til Moore og nogle forskellige teoretikere. Det 
handler bl.a. om, en ting er, at man måler out-put. Det kan være, at dem som har gennemgået 
mellemlederuddannelsen, kan dokumentere at deres sygefravær er faldet, men har det haft en betydning 
for, at de er der, altså for den ydelse de skulle levere, har det betydet, at udskrivningstiden bliver kortere 
på patienterne, har det resulteret i færre genindlæggelser. 
Aia: Større patienttilfredshed osv. Genererer det værdi i den offentlige sfære. 
Søren: En anden problemformulering kunne måske hedde, hvad er det for et strategisk perspektiv som 
regionen har haft på mellemledere, hvad tænker man om mellemlederne, styrer man dem mht. ligesom lidt 
omkring ideologi ikke, tænker man at mellemledere i det offentlige kan styres med mistillid, kontrol eller 
tænker man anderledes. Jeg har set, kun lidt sporadisk omkring de moduler der ligger i, ledelse af 
medarbejdere, hvor man lægger op til en høj grad af selvstyring af medarbejdere, det er sådan jeg læser 
det, hvad er det for……… 
Aia: Ledelse af selvledende medarbejdere ikke,  
Søren: Hvad har I tænkt der. 
Tine: Tilbage til historikken i 2009, hvor regionsrådet beslutter, nu har jeg skrevet punkterne ned ikke, og så 
indtil næsten den enkelte leder, hvordan påvirker det effekten af det der er ledelse altså i forhold til 
medarbejdere og i forhold til patienter og borgere som er indenfor dette 
Søren: Som det står på regionens hjemmeside, nu skal vi væk fra proces og se på resultaterne, hvad har det 
betydet for bundlinjen, så ikke…  
Det allervigtigste spørgsmål, hvad er din rolle i dette her 
Tine: Min rolle?, det kan vi sagtens. Jeg er HR-udviklingschef og enhedschef her for Center for HR i Region 
Hovedstaden. Jeg har faktisk taget nogle slidge med til jer som i hvert fald kan give en ramme. Det her er 
sådan lidt nyere slidge og der er jo, som jeg sagde før, meget anden historik, men altså vores organigram, 
hvis vi lige starter med det, der er jo nogle koncerncentre som er relative nye, men indeni boblerne, den 
inderste boble der er regionsrådet og koncerndirektionen og direktørkredsen. Direktørkredsen består jo i af 
både koncerndirektionen, de 3 mand Hjalte Aaberg, Jens Gordon Clausen og Svend Hartling som sidder der. 
Direktørkreds som samles hver 2. uge som består af hospitalsdirektørerne og virksomhedsdirektørerne og 
stabsdirektørerne eller centerdirektørerne for koncerncentrene som ligger i grå bobler. 
Én af de grå bobler er Center for HR. En anden er Center for Økonomi, en tredje er Center for IT og ny 
Medico og telefoni. Derudover er der de 7 hospitaler som vi har i øjeblikket og så er der de 3 regionale 
virksomheder som er apoteket og den sociale virksomhed og som også rummer den præhospitale 



virksomhed.  Det er sådan, jeg tror det er den gamle, kan se at der står Gentofte, det hedder jo Herlev-
Gentofte nu. 
Aia: Ja, og Rigshospitalet-Glostrup. 
Tine: Ja; så det er derfor, når du tæller boblerne efter, så vil jeg side, at det er simpelthen en gammel. 
Det der er sagen er, at jeg sidder i Center for HR, der er 3 enheder i center for HR og den ene er Løn- og 
Forhandling, det er den store lønproducerende enhed, så er der Uddannelsesenheden som tager sig af al 
præ- og postpausal uddannelse, herunder den lægelige videreuddannelse og så er der Organisation og 
Ledelse som jeg er en del af, hvor jeg er enhedschef sammen med min kollega Svend, og det jeg har 
ansvaret for her, det er, den ledelsesorganisation som foregår på koncernniveau, og det er jo bl.a. 
regionens ledelsesudviklingsprogram og forskellige andre initiativer som er blevet til fordi direktørkredsen, 
som er det besluttende forum i forhold til lederudviklingsprogrammet har været det hele vejen igennem. 
Det startede jo med Helle Ulrichsen i sin tid, hvis I kender hende. Altså; det var hende som i sin tid, efter 
regionsdannelsen, ønskede sammen med regionsrådet, at der skulle være et regionalt 
lederudviklingsprogram. Så derfor har koncerndirektionen og direktørkredsen hele vejen igennem været 
opdragsgiveren og bestilleren af programmet. Der er flere årsager som vi nok skal komme ind på, men så 
min opgave er egentlig, at være den som har det daglige ansvar for lederudviklingsprogrammet og hele 
tiden sørge for, at det er formuleret og det indeholder de vi synes det skal indeholde. Siden 2010, hvor det 
startede første gang, der har det jo også ændret sig, og vi har bl.a. haft det i udbud sådan, at vi faktisk kører 
en lidt anden version end vi gjorde da vi startede. Fordi det hele tiden skal være sådan, da det er et 
organisationsprojekt altså; at det er jo egentlig via ledelsesudviklingen at vi bedriver organisationsudvikling 
og derved adskiller regionen ledelsesudviklingsprogram fra, kan man sige, de andre 
ledelsesudviklingsprogrammer man kan købe sig til på CBS eller på Metropol eller privat regi. Det er fordi 
Region Hovedstaden gerne ville bruge det til at understøtte ledelsen i den retning som man gerne vil have 
regionen skulle gå i. 
Aia: Så det er knyttet op til regionsarbejdet eller hvordan… Kunne du ikke prøve at uddybe det lidt? Det er 
jo rigtig spændende. 
Tine: Jo, men hvis jeg lige skal rulle tilbage, så var det sådan, at i 2009 der bevilligede regionsrådet faktisk 
midler til regionens lederuddannelse, og der blev skabt en medfinansiering sådan, at de dækkede fra 
centralt hold, dækkede med 50%, der er en fifty-fifty finansieringsordning. Det var faktisk fordi, på det 
tidspunkt, der var det sådan, at lederne i sundhedsvæsnet faktisk bedrev rigtig, rigtig store ledelsesopgaver, 
blev presset fra mange kanter, altså både fra medarbejderne og også fra borgere, patienter og oppefra. Så 
der var en enighed i Regionsrådet om, at det var en gruppe man faktisk skulle gøre noget for. Man burde 
også give dem noget støtte i den opgave og i den rolle som de varetog, og derfor blev leder af 
medarbejdere forløbet, det var jo nok flagskibet på den måde, det var det største program overhovedet, 
fordi man sagde: det er altså der, hvor man skal ind og understøtte, det er frontlinjelederne der virkelig 
tager en ordentlig tørn. Så, på det punkt besluttede de sig til, at hvis vi skulle samles som region, hvis der 
skulle være noget på tværs, en fælles identitetsskabelse, så var det også et meget godt sted at samles og i 
øvrigt, så det med at have ledelsesdialog på tværs af hospitaler, på tværs af fag. Fordi det her er jo heller 
ikke monofagligt. 
Søren: Nej, det er rigtigt. 
Tine: Det er jo en anden ide, det skulle være tværfagligt. Fordi det handlede om opgaven, og det handlede 
om, hvordan vi alle sammen kan bidrage ind i den. Ellers var der jo tidligere forskellige 
lederudviklingsprogrammer, både monofagligt, men også tværfagligt, og de forskellige hospitaler havde 
egne uddannelser som de var rigtig glade for og som også var rigtig gode, så handlede sådan set ikke om 
det, men handlede om, at man ville noget andet, og man ville noget mere fælles, og man ville noget mere 
identitetsskabende, og man ville noget mere tværfagligt. Til det formål stod man så eller for at skabe et så 
godt program som man overhovedet kunne og ikke smide barnet ud med badevandet, så brugte vi faktisk 
meget tid på at bruge de forløb, programmer der allerede var i regionen, altså på Rigshospitalet, på 
Bispebjerg som afsæt for det nye, så det indgik sådan set i det nye arbejde. Og den styregruppe og den 
projektorganisation der blev dannet på det tidspunkt for at sikre projektet, den havde jo også Dorthe 



Knauer, daværende udviklingschef på Bispebjerg, projektgruppen havde hende som formand og så bestod 
projektgruppen af ledelseskonsulenter fra hospitalerne, men også fra regionen. Sådan, at man havde et 
meget, meget tæt samarbejde omkring indholdet og længden og formen af programmerne. Det var sådan 
set i den ond det blev til, altså Dorthe kaldte det mange gange hånd i hånd projekt fordi: 
Det der var målet var, at de fleste kunne jo godt se, at vi kunne få noget mere ud af dem, ved at lægge alle 
initiativerne i samme kurv, og vi kunne befrugte hinanden på en anden måde end vi havde gjort. Ydermere 
var der jo det ved det, at det var jo ikke alle hospitaler der havde et lederudviklingsprogram. 
Aia: Det kan det jo ikke have været. 
Tine: Det var det jo ikke. Så der var nogen, der stod og sagde, hvad gør vi? Og dem tog vi også hånd om på 
den måde her, og det var faktisk en del der ikke havde deres eget. Så det var lidt om forhistorien, der har 
Dorthe og jeg faktisk skrevet en artikel om, hvordan vi egentlig oplevede den proces i sin tid. 
Aia: Den er ikke her eller hvad? 
Tine: Nej, den kom jeg til at tænke på nu.  Den skal jeg lige se om jeg kan finde, så sende den. 
Hvordan vi oplevede den proces og hvad vi anså for at være vigtigt for at vi overhovedet kom så langt som 
vi kom på egentlig relativ kort tid. Og noget af det var, tror jeg, at vi faktisk bedrev organisationsudvikling 
samtidig med, at vi skabte lederudviklingsprogrammet. 
Aia: Det er jo meget spændende, det aspekt i det. 
Tine: Ja, vi forsøgte virkelig at involvere bredt, men også involvere på en måde så de fleste kunne se sig selv 
i det. 
Aia: Når du siger de fleste, er det så på de forskellige hospitaler eller på… 
Tine: Dem som var med til at udvikle det, det er klart at så mange klinikkere kunne vi heller ikke trække ind, 
og sidenhen ved jeg godt, at der har været spørgsmål til, hvorfor skulle vi dog det her, og vi havde i øvrigt 
noget glimrende selv, og hvad ved jeg… 
Det står enhver frit for selvfølgelig at synes, måske er det også rigtigt, måske er det ikke rigtigt, men i hvert 
fald, hvis vi ville det vi havde sat os for, så kunne vi ikke gøre det på den måde det var. Helle Ulrichsen var jo 
meget stålsat og det var faktisk den opgave jeg blev ansat i, hvor hun havde prøvet til et par gange, og jeg 
kan huske, at jeg var oppe til et møde med hende, et af de første møder, hvor jeg havde lavet en lille 
strategiplan for enheden, hvor jeg så havde sagt, at der er de her 10 punkter vi gerne vil kaste mig ud i, og 
selvfølgelig stemme af med hende, om hun også synes, at det var det vi skulle. Et af den stod der 
selvfølgelig udvikling, implementere regionens udviklingsprogram, så stod der også nogle andre ting. Hun 
sagde til mig og kiggede på mig, det er fint med det her, men vi-to vi ved, at det som det hele står og falder 
med, det er om du får udviklet og gennemført det her ledelsesudviklingsprogram til tiden. Det er det du og 
det er det jeg bliver målt på. Sådan var hun jo, og det var også noget at det jeg beundrede hende meget for, 
det var jo, at der aldrig var en gang, hvor jeg ikke er gået ud derfra og ikke vidste hvad jeg skulle. Sådan var 
det. Det er jo den tydelighed hun bar med sig, og den ordentlighed i, at hvis jeg var gået ud af døren med 
noget andet et mandat og hun senere blev nødt til at ændre på det, så får jeg et opkald og for at vide, hvad 
der er sket. Så det er jo en stor gave at arbejde for sådan et menneske. Det var jo så historien og det var 
bare at arbejder derudaf. Dorthe Knauer blev så et meget centralt omdrejningspunkt i etableringen og 
udviklingen af det og dygtig, hun er super dygtig til det. Jeg var, kan man sige, en lidt anden profil, hvor jeg 
har været forskellige steder bl.a. i KL, DJØF og i folketinget og en pensionskasse og i et privat 
konsulentfirma før jeg kom hertil. Så sundhedsområdet kendte jeg ikke så godt til gengæld er jeg sådan en, 
nogle gange kalder jeg det en administrator med hang til udvikling, så den anden del som udviklingsfolk 
ikke så tit tænder på med også at få det til at hænge sammen sådan rent administrativt og få aftaler i hus. 
Det var så der, hvor vi supplerede hinanden godt, tror jeg. Fordi den anden del, en ting var programmet, 
men en anden ting var også de aftaler vi skulle have indgået bagved omkring fx hvem er det der skal på 
hvilke forløb, hvordan er finansieringerne, hvilke konsulentkorps skal vi have etableret, og vi var jo meget, 
vi havde et princip om, og det har vi stadigvæk, at det altid er en intern konsulent der har organisatorisk 
kendskab og kendskab til klinikerne, men at det også er en ekstern …. 



Aia: Jeg har selv været på det ledelses af medarbejder, jeg kan godt huske, men det var tilbage i 2010. Så 
der var den tandem med en fra, hvad man kan sige, en fra vore egne rækker og så en af de eksterne 
konsulenter som drev forløbet, det er det også et udtryk for. 
Tine: Det er stadigvæk det hånd i hånd arbejde som vi søgte at forfølge samtidig med, at vi også havde brug 
for at være en del af den omkringliggende verden og vide, hvad foregår derude. Nogle gange kan man godt 
blive, hvad skal man sige, lidt indforstået i vores egne diskussioner, og der er det jo godt at blive udfordret, 
der er jo selvfølgelig også andre steder henne, og kan komme og sige, jamen hør nu her, så specielt er det 
jo ikke og i øvrigt i Novo, der gør de faktisk sådan. 
Aia: Kunne du ikke prøve at uddybe lidt, det her med, at I vælger Implement, altså I vælger at gå privat og få 
dem ind og lave sådan designet, kunne I overveje, det har I sikkert gjort, og det er ikke fordi du behøver at 
fortælle detaljer, men altså det her med at gøre det indenfor egen HR-rækker. 
Tine: Det gjorde vi, ja-ja. Den organisation der blev nedsat, hvor Dorthe stod i spidsen, der var en 
projektgruppen under den, den lavede et koncept, beskrev et koncept for, hvordan tænkningen skulle være 
på det tidspunkt, hvordan forløbet skulle se ud, hvilke forløb der skulle være, hvilke indhold de skulle have 
og i øvrigt alle de undersøgelser der lå til grund for, hvorfor man var kommet der hen. Det var jo surveys  af 
en eller anden art, og vi ville gerne lave noget nyt. Så det koncept, det ligger der, og det var det koncept, da 
det var udviklet, så bad vi eksterne indenfor, så de sammen med os kunne færdiggøre, hvordan 
detailudviklingen af forløbene skulle være. Så konceptet blev godkendt i direktørkredsen og det var noget vi 
selv havde stået for. 
Aia: Det er også noget med den praktiske afvikling. Jeg synes, at et så kæmpe udviklingsprogram, så er der 
brug for en hær af mennesker der leder de forskellige kurser, det er der vel heller ikke rigtig rum i HR-
afdelingen. 
Tine: Nej, vi har ikke konsulenter til det og vi synes jo faktisk også, altså det at kunne gå ind med 50% 
ressource og samtidig få fornyelse udefra, det var faktisk også vigtig. Så en ting er, at vi ikke havde 
mandskab til det overhovedet, og til at starte med, så startede vi også med at tage en meget stor volumen 
ind, fordi der var mange som vi gerne skulle have på vores forløb de første 3-4 år. Siden har vi droslet 
meget ned, så nu er vi nede på et normalt niveau der nogenlunde passer til efterspørgslen på hospitalerne. 
Vi har hele tiden spørg ud, og har tal på, så vi kan se…. 
Aia: Der er vel også noget økonomi i det på den måde, at den enkelte afdeling skal selv betale en vis 
kursusafgift. 
Tine: Hospitalet betaler 50 %, om det så bliver den enkelte afdeling. 50 % af udgiften betales lokalt. 
Aia: Intentionen har været, altså måske ikke 100 % men i hvert fald en meget stor del af mellemlederne 
skulle igennem dette kursus og så sker der udskiftning jævnt, så det er klart, i starten kommer der en stor 
mængde. Så er det klart, så falder det efterhånden som en ret stor del har været igennem det her. Men er 
intentionen, er der en målopfyldelse omkring, hvor mange % I tænker, for at projektet ligesom er lykkedes 
eller er en succes, så og så mange % af mellemledergruppen skal igennem dette kursus eller hvordan. 
Tine: Vi tænker ikke på det som et succeskriterier, men det vi går som organisation, det er jo, at vi tænker 
de nye ledere gerne indenfor 1-2 år skal have et tilbud om at komme på sådan, at de ved, hvad der er god 
ledelse i Region Hovedstaden, de ved hvad strategien indeholder, at de ved, hvad det er for noget støtte vi 
kan give dem, hvad det er for nogle krav der bliver stillet og igen møde sidestillet. 
Aia: Så der er også noget med et workin og noget fælles identitet omkring det at tilhøre Region 
Hovedstaden. 
Tine: Ja; det er der, og man har jo lettere ved at ringe til x ovre på, hvad ved jeg, andet hospital, når man 
har siddet sammen over et forløb. Så den del bliver fremhævet faktisk temmelig meget. Så gjorde vi faktisk 
det, for at få det til at hænge ordentlig sammen, så prøvede vi at have, dels noget der foregik centralt i 
forløbet, men det har du sikkert også som leder af medarbejdere, og noget der foregik lokalt. De lokale spor 
som var dialoggrupper, hvor man kunne arbejde med forskellige problemstillinger relateret. Det synes vi 
var en rigtig god ide den gang, og det virkede også et stykke tid, men det blev bare administreret for 
forskelligt. Så mange der kom på forløbet kunne se, at nogle steder der fungerede de lokale spor, andre 



steder gjorde de ikke. Det gav en lidt pudsig stemning rundtomkring, hvor man tænkte, hvorfor søren’ det. 
Hvorfor er det ikke alle. Det har vi været nødt til at gå ind og ændre på i 2.0, fordi den har vi også lavet. 
Så konceptet, bare for at sige, hvorfor vi trak vi så eksterne ind, det gjorde vi fordi det var en opgave vi 
skulle både løse med eksterne konsulenter, men også fordi den var stor, på det tidspunkt. Så lagde vi vores 
koncept i udbud og det var en helt almindelig udbudsforretning, med kravspecifikation og hvad der ellers 
hører til, så der var mange bydere, og det var jo ikke kun Implement, de kunne faktisk ikke løse opgaven 
alene, så der var underleverandører bl.a. CBS og Copenhagen Coaching Company, der var et firma mere på 
det tidspunkt. Sådan en aftale, den gælder i 3-4 år sådan en rammeaftale, så skal den i udbud igen. Vi 
havde den lige i udbud igen for 1½ år siden. 
Søren: Var det så igen Implement der var …. 
Tine: Var har faktisk haft 3 udbudsrunder, fordi der var et af forløbene af leder af ledere som vi egentlig 
gerne vil have gjort anderledes end leverandøren rigtig synes eller magtede, så den satte vi igen i separat 
udbud, da vi kunne komme til det efter 3 år. Så der har vi haft 3 udbud. Det er jo også hele tiden en måde 
at have en dialog med markedet på i forhold til, hvad der foregår og også se, hvad kan de præstere, så giver 
det også noget på priserne. 
Aia: Ja, det er klart. 
Søren: Må jeg komme ind? Så værdiskabelsen i det her, hedder det Cora der har været med på sidelinjen 
Tine: Evalueringer? Jeg vil sige, at det har vi faktisk gjort temmelig meget ud af, fordi udover 
deltagerevalueringerne som I har oplevet, eller måske har oplevet, så er CBS faktisk i gang med at lave, ved 
ikke om jeg nævnte for jer.. 
Søren: Morten Knudsen 
Tine: Ja; Morten Knudsen som er i gang med at faktisk kigge på lederudviklingsprogrammet i 
sammenligning med en offentlig lederuddannelse, altså et af de tilbud, for at se, hvad er det egentlig de 
kan, hvis man sammenligner dem. Det er vi jo meget spændte på og se, hvad han kommer frem til der eller 
hvad de kommer frem til. Så det bad vi CBS om at gå i gang med, og det har vi faktisk også betalt for, fordi 
de kunne ikke rigtig skaffe midler til det. Det er vigtigt for os at få nogen udefra til at kigge på, når vi sætter 
så stort et projekt i gang, at det faktisk også bliver undersøgt ordentligt. Så er der vores 
deltagerevalueringer som jo kører løbende og som i første omgang var det egentlig et firma sammen med 
Implement som hedder People ways der leverede evalueringerne. Nu bruger vi Enheden for 
Brugerundersøgelser som er en intern virksomhed. Så de sammensætter de evalueringer selvfølgelig 
sammen med os som vi bruger. De indgår faktisk også, når vi taler driftsmålstyring som vi jo gør over hele 
regionen i øjeblikket, så har vi jo driftsmålstyring, mål som vi mødes om, og det er deltagerevalueringerne 
som vi kigger på hver måned og bruger som afsæt for videre udvikling. Så dem holder vi øje med, både i 
forhold til læring og i forhold til tilfredshed. Begge parametre. Det er selvfølgelig den enkelte deltager. Så er 
der det evige spørgsmål, når man arbejder med uddannelse og man arbejder med udvikling det er jo, 
hvordan er det så lige, at man kan måle effekten af den uddannelses- eller udviklingsforløb fordi, der er jo, 
det må man bare sige, når man arbejder med ledelse, så er der mange konkurrerende årsager til om det er 
sådan, at medarbejderen eller patienten kan mærke, altså slutbrugeren kan mærke effekten af det 
vedkommende har været igennem. Der kan være, ja der kan være fusioner, der kan være besparelser, der 
kan være lederskift, der kan være ja- jeg ved ikke hvad, som jo går ind og har en lang større effekt på, hvad 
patienterne tænker om den enkelte behandling, de er udsat for eller medarbejderne. Så den evige 
diskussion er jo, kan man se en årsagssammenhæng der er direkte mellem det vi putter ind i lederne og så 
det der kommer ud i den anden ende i forhold til organisationen. Der er ikke noget vi hellere ville end vise 
den effekt, så kunne vi også bedrive ledelsesudvikling på en anden måde. Jeg vil sige, at vi forsøger faktisk i 
øjeblikket at sammensætte data der kan koble deltagerevalueringerne med LUP-tallene med trivsel  OP. 
Aia: Det giver jo mening, hvis man kunne det, hvis det er muligt. 
Tine: Ja, det er vi ved at undersøge i øjeblikket om vi kan. Samtidig, så kan vi også bare sige, ja der får vi 
måske nogle sammenhænge, men vi ved godt, at selvom vi kan se, at tallene peger måske samme vej eller 
der nogle mønstre, så ved vi også godt, at den kontekst ledelse bliver bedrevet i, kan være den der påvirker 
det hele, og det ikke er vores lille lederudviklingsforløb på  4 dage + hjemmeopgaver der gør forskellen. Så 



det er sådan lidt, ja; vi gør det og vi synes også det er interessant fordi vi tror, at vi kan bruge det til noget 
udviklingsmæssigt og samtidig må vi så også erkende svaghederne ved det, fordi det ville jo være at stille os 
selv blår i øjnene, hvis vi troede at de tal var udtryk for de reelle forhold i almenindustrien. 
Aia: Jeg vil lige vende tilbage til det blik på mellemlederne, du sagde i starten at baggrunden helt tilbage fra 
Helle Ulrichsen 2009, altså det her med at erkendelsen af, at den opgave som mellemlederne, det vi kalder 
frontlederne bedriver ledelse, det kræver på en eller anden måde, at man opgraderer det. Det er jo også en 
form for anerkendende blik for mellemlederens rolle?, kunne du sige lige mere om… Der er jo mange 
måder at anerkende det arbejde mellemledergruppen laver, og det her med, hvordan det går ind i måden 
man definerer organisationen. Kunne du sige noget om de tanker der var tilbage i 2009, den måde det blev 
italesat på, altså handler mere om regionens syn eller anerkendelse af mellemlederne end netop outcome, 
altså hvordan slutbrugeren oplever det, hvis det findes. 
Tine: Ja, det tror jeg altså ikke jeg kan finde eller frem eller grave frem af min egen erindring, fordi jeg bliver 
ansat lige på det tidspunkt, hvor det sådan set er besluttet.  
Aia: Hvis du skulle koble det til noget med strategien…. Organisationsudvikling 
Tine: Det skifte der måske har været i fokus, har måske nok gået fra, at have et .. Da vi starter kan måske 
sige at have et mere klassisk lederudviklingsprogram der har mere fokus på det personlige lederskab og 
måske knap så meget fokus på den del der handler om effekt for organisationen, men samtidig er det jo 
også noget med, at vi på det tidspunkt skaber noget på baggrund af noget som har været på hospitalerne. 
Vi skaber en ny ledelseskanal så at sige, og det er det der passer til den tid. Så kommer der også mere tryk 
på regionen henover årene, der er blevet meget mere region, altså da den starter har den, jeg kan huske et 
begreb stærke decentrale enheder, og nu taler vi mere og mere region og mere og mere fælleskab på 
tværs. Og det betyder selvfølgelig noget for, hvordan vi så har beskrevet lederudviklingsprogrammet 
version 2.0. Fordi der har vi et meget, meget stærkere omdrejningspunkt i startegien som, hvis den skal 
lykkes og implementeres, så er der 4 parametre der er super vigtige i den sammenhæng. Det er 
finansiering, det er styring, det organisering og så er det ledelse. Og der ser vi os selv som det sidste ben i 
det arbejde, det organisatoriske aspekt er meget stærkere, strategien havde vi heller ikke før. Vi har først 
fået en regional strategi for 2 år, og det betyder noget for vores fokus altså, at vi alle som ledere har en 
fælles opgave, og det er som det vi kommer til at udnytte på forskellig vis lokalt. Det er måske egentlig det 
her materiale I har foran jer viser lidt om. Jeg tog bare det citat der er allerførst på side 2, det var sådan set 
dén overskift som direktørkredsen besluttede, da de besluttede version 2.0 af programmet. Altså at løfte 
også ledelsesniveau til, vi kalder det, excellent ledelse, men samtidig også at løfte de strategiske 
dagsordner ind i ledelse. Det var sådan set, den rummer meget godt det skift der skete. Det betyder, at vi 
begynder at tænker i Leadership Pipeline. Vi begynder at definere de forskellige ledelsesniveauer i 
organisationen for indtil det tidspunkt, har der faktisk været forskellige ledelsesniveauer, der har også 
været forskellige stillingsbetegnelser, det er der så stadigvæk fordi et Rigshospital der er lidt anderledes 
end andre og har en anden struktur, og så er der en psykiatri som også har en anden struktur, de er jo 
centerledelser. Så vi definerede Leadership Pipeline indenfor den ledelsespolitik som Helle Ulrichsen fik 
regionsrådet til at beslutte i 2007, der har 4 ansvarsområder. Strategisk ledelse, driftsledelse, 
personaleledelse og faglig ledelse. Pipelinen bliver så brygget sammen ud fra de 4 ansvarsområder og så 
definerer man nogle generiske områder på hvert niveau indenfor de 4 strategiske området. Som eksempel 
egentlig driftsledelse fordi det vil være overskrifterne på, hvordan de forskellige niveauer arbejder med 
driftsmålstyring. Pipelinen ligger som grundlag for det lederudviklingsprogram vi har nu og vi går så ind på 
hvert forløb og folder den ud, og det vil ikke kunne se.. Du spurgte til, hvordan vi arbejder med fokus og 
forenkling ned i forløbene. Det gør vi jo ved, der 10 strategiske indsatser og så er der driftsmålstyring. 10 
strategiske indsatser er meget at arbejde med, men vi ved at på alle forløbene, både vores leder 
talentforløb, ledelse af patientforløb, ledere af medarbejder, ledere af ledere og leder af forskning og fast-
track til ledelse af ledere, der skal alle have hørt om de indsatser, og skal også have gjort sig nogle tanker 
om det i forhold til at arbejde med eget ledelsesområde. Det er jo egentlig bare et meget konkret eksempel 
på, hvordan vi ser strategien dryppe ned i lederudviklingsprogrammet, den illustration der ser der. Det 
gælder også driftsmålstyringen , der kommer vi så også noget ekstra fordi, at det er en helt særlig 



kampagne lige i øjeblikket, men den vil altid for nye ledere være en del af programmet fordi, det er noget 
man skal kende til, hvis man bedriver ledelse. Region Hovedstaden ligesådan Sundhedsplatformen er meget 
vigtig lige nu, når den er implementeret og det bare kører, så er det ikke sikkert den kommer til at se sådan 
ud i programmet, så kan det være at vi har nogle andre indsatser. På det tidspunkt, hvor de også starter op, 
var det også noget med at få styr på økonomien, det er super vigtigt. Det fik vi bare at vide, at det skal vi ind 
og bruge tid på, og det gjorde vi og det havde faktisk en effekt, og det var interessant. 
Tilbage til dit spørgsmål om hvordan vi tænker strategien ind i lederudviklingsprogrammet, rent illustrativt 
så er det der lidt forenklet. 
Aia: Hvis man så skal sige, det der mangler på denne model, medarbejderlaget ligger her, eller rundt om 
eller omfavnende, men du kan sige den enkelte medarbejder optimalt set i enhver virksomhed skal kende 
til det her, ved netop at gøre det her sådan drypvis ned igennem og satse på mellemlederlaget så når man 
jo i hvert fald til en hvis grad at ramme hele medarbejdergruppen. 
Tine: Det er hele ideen med at tænke Leadership Pipeline, det er at sige at vi har en ledelseskæde, der skal 
gå noget ned igennem den, vi ved også, fordi det laver vi også undersøgelser på, vi kan også se at nogle 
gange hopper kæder af i oversættelsen af fx strategien, og det at være bevidst om, hvordan er det så jeg 
arbejder strategisk med de elementer der er i ventet og velkommen, sammenhængende patientforløb, 
hvordan er det lige jeg udmønter det i min egen afdeling, og hvis jeg skulle have naboafdelingen med, 
skulle vi så også til at sætte os ned og snakke om, hvordan vi gør det og får beskrevet det og, får 
medarbejderne med. Der ligger noget oversættelsesarbejde og det er jo hvad ledelse handler om, hvis vi 
skal have det til at ske. Helt forsimplet sagt, som jeg ser det, så er det jo redskabet der skal med til at få 
tingene gjort. 
Den slidge der ligger bagved, der kan I se, hvilke tilbud der er i øjeblikket. 
Aia: Så det er gået fra de 4 oprindelige, det er vel udbygget en del ikke? 
Tine: Der er kommet ledelse af forskning med. De har jo også sin baggrund, fordi lige pludselig var der 
behov for at få styr på forskningsområdet. Så det at gå ind og vise, at når man leder et forskningsprojekt, så 
skal man ind og få styr på det der nogle gange også er kedeligt, og følg op det. Der kom en bestilling på, at 
det ville man gerne have.  Ledelse af patientforløb er ikke det sammen nu som det var, fordi nu kobler vi 
det meget til de steder, hvor man har valgt at arbejde med nogle specifikke patientforløb 
Lene: Vi har haft prostatacancerforløbet med 
Tine: Lige præcist, det er et super eksempel 
Lene: Det var en meget stor succes, fordi der var Region Sjælland med 
Tine: Det gjorde vi nemlig, og det er også det vi kommer til fremover, det er formentlig at tage 
primærsektor med.  Det er et meget godt eksempel på, hvordan det flytter sig fra, at man kommer med sit 
eget lille projektforløb og nu kommer man nu næsten på et hold, hvor måske halvdelen af holdet arbejder 
med det samme. 
Søren: Vi skal til at runde af 
Aia: Det med monitorering, har du sådan set svaret på, er det muligt, at vi kan få lov til at kigge på nogle 
data, hvis I har et eller andet, er der noget vi kan få lov at se. 
Tine: Jeg kan lige prøve at se om vi har nogle data vi kan sende 
Aia: Det vil være fantastisk 
Tine: Vi er gået over i et nyt system, og vi har lavet lidt om på vores evaluering, så jeg ved ikke hvor meget 
vi har nu. 
Aia: Hele det her slidge, hvor findes det, du sagde..  
Lene: Jeg tror det ligger på Regi, jeg har gravet noget og også printet noget ud, men ikke det hele. Men det 
har ikke gjort det nemmere med det nye intranet. 
Tine: Jeg er enig, jeg startede også med at sige, at det kan godt være der er noget rod der fordi, vi havde 
faktiske en rigtig god hjemmeside.  
Aia: Sad på et tidspunkt og søgte, hvor man kunne se, det var under udvikling, så der var nogle blindgyder 
når man søgte på nogle ting, det kan godt være, at det er fordi det var en overgangsfase, at man ikke har 
kunnet få adgang til de forskellige ting. 



Søren: Hvis vi finder ud af, at der er noget vi mangler er det så ok, at vi skriver til dig? 
Tine: Det må I godt. 



Interview med Helen Bernt Andersen 

Aia: Jeg arbejder faktisk også her i huset, jeg er jordmoder. 

Hvad er jeres, Direktionens, dine erfaringer med implementeringen af det her ledelsesudviklingsprogram og 

især er vi interesseret i, at det har udviklet sig fra 2010 og frem til nu. Hvis du kunne sige noget om det 

Helen: Altså ledelsesudviklingsprogrammet som er i regionen på mange niveauer, ledelse med ledere, 

ledelse af medarbejdere, talenterne man spotter også patientforløb. Da det kom frem, havde Rigshospitalet 

sit eget ledelsesprogram og det var et fantastisk program. Der var så meget bekymring over, at nu kunne 

man ikke have det mere og det var der fra mange sider fordi, vi var jo alle sammen dybt involveret i 

ledelsesprogrammet på Rigshospitalet. Os der sad som direktører, vicedirektører og centerdirektører og vi 

var sågar vejledere på deres opgaver og med til at eksaminere dem og det forløb over 1½ år på det 

nærmeste. Så det var sådan noget der var en fuldstændig integreret del af Rigshospitalet. Så man skulle lige 

forholde sig til; Nå okay skal det nu opgives, hvad kommer der så i stedet.  

Så jeg tror nok der var lidt, jeg vil ikke sige modstand, men der var sådan lidt undret over, hvad kan det 

monstro. Ledelse af ledere tror jeg egentlig, at man ret hurtigt var klar over, at det gav god mening i 

regionen for at komme sammen på tværs af organisationerne og ledelse af medarbejdere, tror jeg at man 

lige skulle finde af, hvad kunne det nu give, og jeg synes, at den bekymring egentlig blev gjort lidt til 

skamme., fordi de gav mulighed for, at de ledere fra Rigshospitalet der skulle afsted på ledere af 

medarbejdere, der var vi som direktion nede og sige, hvad synes vi der var vigtigt, at de forholdte sig til, 

hvorfor skulle man nu det her, og hvad kunne de forvente, at vi ville gøre i forhold til at bakke op om 

tingene, og vi havde også mulighed for at have en konkrent dialog med dem om eftermiddagen på et 

tidspunkt, når de havde været i gang og høre lidt om, hvad var de optaget af, hvad var det for nogle 

spørgsmål, hvad skal man sige, de havde brug for at drøfte med deres egne direktioner. Så vi var sådan 

rimeligt, synes jeg, involveret i de første hold. Det har været evalueret ret godt, faktisk. Det har det, og dem 

der har været afsted har været glade for det. Jeg kan ikke sige andet end, den dag i dag, giver det god 

mening og have en ledelsesudvikling i en koncern, hvor man kommer sammen med nogen fra de andre 

enheder i koncernen. Det kan godt være, at man har alt rigeligt i sig selv, hvis man er jordmoder på 

Rigshospitalet eller arbejder som leder i en stor afdeling, men det giver noget at høre om nogle 

problemstillinger og lære af nogle erfaringer som andre har gjort sig andre steder i organisationen. Der, 

hvor jeg synes, at vi har et problem, det er, jeg synes ikke, at vi som direktion i hvert fald og måske heller 

ikke som centerledelser i tilstrækkelig grad samler op på det, jeg synes det er lidt ude af vores hænder på 

en eller anden måde. Det kan også godt være, at det godt må det, fordi det bliver stadigvæk evalueret godt 

nok, men jeg synes måske vi kunne være endnu bedre og her er det måske ikke direktionen, der er det 

faktisk centerledelser der skal gøre endnu mere for at finde ud af at bruge de nyerhvervet kompetencer 

man har fået, når man har været afsted på det lederprogram. Det er jeg ikke helt sikker på, at vi gør godt 

nok, og det er faktisk noget vi har talt om både direktionen og centerledelseskredsen, at det vil vi godt have 

lidt mere fat i. Det har så kørt i hvad?, 5 år snart og nu er vi lidt udfordret af Sundhedsplatform og alt muligt 

andet som gør, at det måske også er en lille smule svært at få tilstrækkelig mange folk afsted på de kurser vi 

rent faktisk har, men der skal der ikke herske nogen som helst tvivl om,  at vi i direktionen gør alt hvad vi 

kan for at bakke op om, det her er altså nødvendigt. Det at man går afsted med mange andre ledere fra 

andre steder i regionen, at det altså er det som det hele handler om, at man er sammen om en fælles 

strategi og fælles koncerntankegang, det ikke nødvendigvis er tosset. 



Søren: Du har været inde på, at kurset er blevet evalueret positivt, så har du været inde på det her, det 

værdiskabende i netværksdannelsen på tværs af ikke kun hospitaler, men også hospitalet. Noget andet 

centralt, nu talte vi med HR-chefen som var med til at udvikle Tine Køhler. Det er ikke kun skrevet, men hun 

beskriver også, at det helt centrale i det her ”ledelse af medarbejdere” det er, ambitionen om at få 

forankret de regionale strategier og lave, det man plejer at kalde: man har en intention, at få de regionale 

strategier, så vil man lave en transformation ved at få mellemlederne til at få dem ind i organisationen og 

så regner man med effekt, sådan meget kausal set-up. Men det er det der er beskrevet, hvad tænker du om 

det? 

 

Helen: Det er klart, at det er man nødt til at gøre som koncern, altså hvis man vil arbejde med de strategier 

man lægger for dagen og de politiske målsætninger, så er man nødt til at lade et lederkursus være bygget 

op omkring det. Det jeg tror er vigtigt, det er, at man også i strategien i koncernen har stor forståelse for 

den kliniske hverdag, og det kan jeg være lidt bekymret for om man tilstrækkelig grad har. Det må ikke kun 

handle om de overordnede strategier og politiske målsætninger, de strategiske indsatser og så metoden i 

driftsmålstyringen til at, hvad skal man sige, forbedre direkte på tingene. Der må også være noget, der 

tager udgangspunkt, hvad vil det sige at være leder af medarbejdere, altså jeg håber, at der er meget fokus 

på de kurser, hvilke .. hvad kalder de det, værktøjskasser man kan have, når man står i de aller vigtigste, 

sværeste ledelsesopgaver i sundhedssektoren, det er altså at være afdelingssygeplejerske, 

oversygeplejersker, afdelingsjordmoder, altså hvor man har hele den store medarbejdergruppen, og man 

har hele patientdele fuldstændig tæt på. 

Søren: Den bekymring kan jeg godt forstå.  

Når du siger, at det er værdiskabende, det er jo et dyrt kursus. Jeg tror, det koster 40.000,00 

Aia: Nej, det er 16.000 som hospitalet skal lægge hver gang. 

Søren: Hvis det er 16.000 kr. hospitalet skal lægge hver gang, så er der fraværet, så det er jo ikke bare noget 

man gør. Det værdifulde er jo blevet målt på evalueringer, det værdiskabende. Har du føling med om det 

har skabt værdi? 

 

Helen: Vi havde fornøjelsen af at have en sådan ledelsescamp med et af holdene her  for ca. ½ års tid siden, 

hvor de var her i 2 døgn i hvert fald 1 fuldt døgn, et hold ledelses af medarbejdere. Der må jeg sige, at det 

var slut på deres uddannelse. Jeg må sige, at de var kompetente. Altså, det var virkelig en stor fornøjelse og 

se dem at gå i kødet på nogle specielle problemstillinger her på Rigshospitalet, og det var noget med 

patientinvolvering og egen mulighed for at booke tider og meget mere fokus på patientens behov end vi 

måske havde mulighed for at gøre herinde. Vi har som direktion dybt involveret og havde sammen med 

deres egne 3 ledelseskonsulenter været med til at planlægge denne her strategicamp for dem her på 

stedet. Jeg må sige, at jeg var ikke i tvivl om, og det gælder egentlig hele holdet, at det var .., at det havde 

fået nået ud af at være sammen med hinanden, men de havde også stort behov for at arbejde med den 

viden de havde fået i konkrete ledelsesproblemstillinger på konkret hospital. Det er det, jeg tror er vigtigt 

med dyre ledelseskurser, at de, som du også spørger til,  at de altid er forankret så godt man nu kan i den 

virkelig det handler om, og de må altså ikke kun undervises af folk, der kun har arbejdet på CBS. De skal 

altså undervises af nogen, der ved hvad det handler om. 



Søren: Der er 2 undervisere på, der er en konsulent og en ekspert. 

Aia: Det er 3 konsulenter. 

Helen: Jeg vil slet ikke sige, at de ikke er dygtige. Men man er nødt til at se en oversygeplejerske, en 

jordmoder, en vicedirektør eller et eller andet, de bruger dem også, de har dem også inde som 

undervidere. Jeg tror bare, at man skal passe på med at kreere ledelsesudvikling et sted i ingenmandsland, 

hvor man ikke får fat i det det i bund og grund handler om. Det er jo ikke kun ledelsesteorier der skal, hvad 

skal man sige, formidles: De skal også omsættes. Men det tror jeg er væsentlig for, det kan godt være, at vi 

siger evalueringen er god og det er kun der det bliver målt, og vi er tilfredse, hvis den er god. Jeg synes 

stadigvæk, at vi som organisation skal stille lidt krav til, hvad er det så i bund og grund, man lærer der. 

Aia: Det skulle jo helst afspejle sig, nu har vi haft det begreb, public value. Det skal helst afspejle sig i et eller 

andet man kan monitorere, på en eller anden måde. Fordi en ting er, den personlige tilfredshed med 

udbyttet af det her kursus. På en eller anden måde skal man jo kunne, for at få jeres value for money, for 

jer som hospital, alle de mange penge som I som set mere eller mindre er tvunget til at investere. Det er 

ligesom et krav fra regionen, og de giver halvdelen og så skal det enkelte hospital give den anden halvdel. 

Helen: Og det har vi sagt ja-til, da det startede. 

Aia: Så det er jo klart, at på et eller andet sted, skal der ligge en slags, i hvert fald en mulighed for at 

monitorere, at I rent faktisk som organisation Rigshospitalet isoleret set, får noget ud af det. Hvad enten 

det er lavere sygefravær eller større patienttilfredshed eller lavere personaleomsætning. Vi skal ud og 

interviewe Morten Knudsen fra CBS i morgen faktisk. Han har fået et opdrag at lave på en eller anden 

måde, en samlet rapport fra HR i Region Hovedstaden, hvad resultatet egentlig er. 

Helen: Af ledelses af medarbejdere? 

Aia: Nej, på hele ledelsesprogrammet. Det er ret nyt det her, så han kan ikke komme nogle konkrete 

resultater endnu, men vi skal bruge det mere som baggrundsviden i forhold til, hvordan kan lave et set-up 

som man netop kan monitorere det her i den sidste ende. Det bliver spændende. Det kommer I sikkert til at 

høre en masse om på et eller andet tidspunkt. Men det er jo klart, at 5 år er faktisk lang tid, hvor det her 

ledelsesudviklingsprogram har kørt, og det har jo også handlet om at opbygge denne her koncernidentitet, 

altså det har meget også handlet om intern branding fra Region Hovedstadens side. Det betyder også rigtig 

meget i forhold til strategiimplementering. Så man kan da sige, at jeg kan sagtens forstå, jeres bekymring 

eller ikke jeres bekymring, men jeres sådan efterhånden, at nu vil vi gerne have noget mere håndgribeligt 

set, hvad denne her investering egentlig betyder for Rigshospitalet. 

Søren: Han går jo dybt ned i matteringen og kigger på LUP-undersøgelser, og så går de ud og laver denne 

her skygge mellemlederne, hvor de simpelthen følger dem, så er de også inde og kigge på 

personaleomsætning og fravær. Det er noget skrøbeligt noget at gå ud og måle på, fordi så kan det være, at 

den enkelte leder har været der i 2 år som er blevet udskiftet, hold da op, jeg her glad for, at det ikke er mig 

der skal det. Man får en fornemmelse af et eller andet. 

Helen: Jeg synes også, at det er der hvor man hos os i hvert fald, at vores centerledelser, det gælder også 

klinikledelser, men de niveauer der er lige over mellemlederen eller hvad vi nu kalder den her gruppe der 



går på ledelse af medarbejdere. Man skal finde ud af, hvad har det givet af merværdi, har I fuldstændig ret 

i. Det kan måle på mange ting. Man kan også måle det på den umiddelbare måde, man kan se ledere agere. 

Altså; Tager man sig nu af, hvis man tager et af de strategiske indsatsområder, ventet og velkommen. Er 

lederen med til at sørge, at det virker ventet og velkommen. Det er ikke sikkert, at du kan se det ikke 

umiddelbart på LUP-PEN. Det her heller ikke sikkert, at du kan se det på trivsel OP, forhåbentlig kunne man 

måske det. Det har også noget at gøre med, hvordan personalet har det, at der sådan er ordentlig på en 

eller anden måde. Hvor meget arbejder man med det, hvad gør man for det felt, beskæftiger man sig 

overhovedet med det som mellemleder, altså i sin egen afdeling, sygeplejekontoret eller hvad er det. Jeg 

synes, at der kunne være nogle andre områder, hvor man rent faktisk også gik ind som overordnerede leder 

og også sammen med den leder har været afsted og kigge på det. 

Har I fået nogle nye muligheder for at beskæftige sig med det her. Hvordan er hele etikken i afdelingen, har 

I overhovedet nogle etiske drøftelser. Hvordan med tavshedspligt og diskretion, er det noget man 

beskæftiger sig med, det håber jeg man går på det her kursus. For mig, er der andre elementer af ledelse 

end at prøve at omsætte en ledelsesteori. Jeg ved godt, at rigtig mange af de hardcore ledelsesfolk har jo 

også etik og tillid og alle de her ting med i hele deres ledelsesapproach, men jeg synes godt, at man kunne 

prøve at sige, har det rent faktisk en betydning. Har vi de ledere i vores organisation som vi vil synes, at 

organisationen fortjener forstået på den måde, at vi løfter i fællesskab. Det kan godt være, at der er nogle 

strategiske indsatsområder i regionen, det er ved gud der er, men dem skal vi alle sammen arbejde med, 

sådan er det nu engang. Men der er mange måder at omsætte det på. Hvad er det der betyder noget på et 

højt specialiseret hospital som det her, hvad er vigtigt og alt muligt andet 

Jeg kunne godt tænke mig, at man lokalt havde måske nogle masterclass, det er ikke det jeg mener, men at 

man måske sammen som ledergruppen i et center eller hvor man nu er, valgte nogle områder nu som man 

synes er væsentlig at have fokus på et en periode. Der er jo mange måder, som du selv siger, at 

personaleomsætning siger måske ikke en skid, altså hvis det har været med vilje, at de her 3 lige er rejst, 

fordi de har fået nogle andre spændende stillinger eller det er led i en karriereplanlægning eller hvad ved 

jeg. Så er det ikke siger, at det er dårligt for afdelingen. Så en personaleomsætning skal altså tages med vis 

gran salt, fordi man er altid nødt at finde ud af, hvad handler det om. Det er måske også godt de rejser. Der 

kan være flere ting i spil. Sygefravær kan man måske sige, det er måske et rimeligt godt parameter. Der har 

vi et ekstremt lavt sygefravær i regionen og på det her hospital særdeleshed. Selvfølgelig kan der være 

nogle afdelinger, hos jordmøderne har vi jo knoklet lidt med, at der nogle særlige forhold der måske har 

gjort sig gældende der. Det synes jeg, at man som jordmoder og som jordmodergruppe og Julie 

Mariecentret selvfølgelig også skal arbejde med, men altså LUPPEN og trivsel OP er selvfølgelig nogle 

parametre der er godt for en leder at anvende. Hvis det nu er dårlige, så skal man også som leder vise, at 

man virkelig tør arbejde med dem, og en dårlig trivselsmåling er jo ikke for good. Det er jo et 

øjebliksbillede, kan man jo sige over den uge, hvor man skrev de her ting, men for mig er det vigtigt at 

ledere i sundhedssektoren, håber det er det kurset faktisk gør, det har jeg i hvert fald tiltro til det kan gøre. 

At man viser den kæmpe, kæmpe nuancering der er i forhold til at drive den her ledelsesopgave. Den her 

gruppe af ledere er absolut vigtigste leder i sundhedssektoren, jeg mener det. Det er her man kan gøre en 

kæmpe forskel. Det er her man har direkte påvirkningen på personalet og man har den direkte feed-back 

fra patienterne. 

 

Aia: Det der er interessant er, det her kursus har jo udviklet sig. Ved interviewet med Tine Køhler, gav hun 



os også en artikel hun har skrevet i forbindelse med udviklingen af det her kursus, altså fra 2010, hvor det 

sådan set blev betragtet som, at man skulle give de her værktøjer til hele denne her mellemledergruppen. 

Man fik jo en meget, meget stor pukkel af mellemledergruppe meget hurtigt igennem, så flader det så en 

smule ud. Man havde meget store ambitioner om, at lige præcist de her frontlinje ledere skulle løftes. 

Fokus er altså skiftet ret markant i det de kalder version 2.0, hvor man kører langt mere driftsmål og at man 

ønsker organisatoriske resultater, så man vælger at flytte fokus fra personligt lederskab til organisatoriske 

resultater. Så kunne du sige lidt om, det lyder sådan, når du understreger den her vigtige opgave det er for 

frontlinjemedarbejderne kan se de konkrete resultater i forhold til medarbejdergruppen, så ligger der jo en 

fare i at skifte fokus så relativt radikalt som man har gjort i den her uddannelse. Men vi kan også side, at 

måden med modulerne, altså overskriften på modulerne, undervisningsmaterialet ændrer sig ret så meget 

fra at være det her meget sådan, personlige 1:1, til at være mere sådan se regionen som en overordnede. 

Helen: Jeg er helt med. Jeg synes bare som leder i mange år i sundhedssektoren, man må aldrig glemme 

den personlige del af en lederrolle og det kan man nok ikke lære på et kursus. Det er nok rigtigt, det kan 

man ikke, man kan blive inspireret af nogle af dem man møder og forhåbentlig drøfter man i pauser ting. 

Driftsmålstyring er en metode, og vi skal lade at tror, at bare at have et stærkt fokus om det er 

driftsmålstyring eller det ene hvad fanden det nu er vi arbejder med på et givet tidspunkt. Så er der 

stadigvæk noget der skal være med til samlet set, at løfte den kvalitet vi alle sammen går efter. Så længe 

man husker det, så er det fint at have fokus på driftsmålstyring, arbejde med, hvordan man som leder kan 

bruge, hvad skal man sige, hele det set-up i sin dagligdag med korte møder med direkte forbedringer 

direkte på de ting man ikke lykkes med, entusiasme: Hold da op, de er ikke godt nok, det er faldet den 

sidste uge, hvad kan vi gøre ved det. Fint, de steder det fungerer, fungerer det også rigtig godt, der viser 

man som leder et drive på nogle parametre der egentlig af de enkelte medarbejdere opfattes som noget, 

der er meget aktuelt.  

 

Søren: Det vi diskuterede med Tine var, at der her driftsmålstyring og kvalitetsstyring, og hvad de kalder 

det. De er ikke uskyldige, fordi det er nogle mellemledere, 1-2 år har de, mange af den er nye mellemledere 

og, når jeg siger, at de ikke er uskyldige. Snakker man driftsmålstyring, snakker man fremtid, snakker man 

nutid snakker man typisk kvalitetsstyring, så snakker vi dokumentation og du kender det helt sikkert fra 

hjemmeplejen, så ryger omsorgen. Pointen er, at alle de her teknologier de er ikke uskyldige. Det er en af 

farerne ved at køre hardcore på, det er i hvert fald vores hypotese, at man kommer til at se verden 

igennem nogle meget markante forskelle.  

 

Aia: Det vi snakkede om lige før om hele aspektet omkring at skabe rum for innovation, det mangler lidt. 

Har vi i hvert fald lige nu, så langt vi er kommet, svært ved at få øje for. Hvordan man prøver at tilsigte og 

lave det her rum der skal til for, at trække på nogle innovative kræfter hos mellemlederlaget. Det kommer 

meget til at handle om performancemålinger.  

 

Søren: Vi kunne læse i den sidste 2.0 version, at fremtidens mellemledere.. 

Aia: Ja, de skal måles på de personlige resultater man skaber sig som mellemleder. Det er sådan det 

fremtids senarie der ligger. 



Søren: Det at man tager en risiko, det gør man ved innovation, det er en risiko. Man appellerer ikke til, at 

mellemlederen tager en risiko.  

 

Aia: Ikke hvis man skal måles meget konkret på resultater. Det er ligesom den vej pilen peger.  

 

Helen: Fareren er jo også, det ved jeg ikke om I har med. Jeg forstår jo godt, at man i regionen drejer den 

her ledelsesudvikling henimod det der er de politiske målsætninger, nå skal vi forbedre og vise at vi 

forbedrer, det er det det hele handler om, og vi skal have hele paletten. Det gælder forskning, uddannelse 

og sammenhængende forløb, udvikling af sundhed og jeg skal komme efter dig. Fint med det. Det er jo 

noget vi alle sammen mere eller mindre kan se os selv arbejde med. En fare kan være, at hvis man måler 

den enkelte leder direkte på nogle fælles, forhåbentlig udmeldte parametre, at man så får dygtige ledere 

på alle de områder som er lukrative, hvor det måske kan være nemmere og kan være mere spændende at 

være leder. Jeg kan være bekymret for, at man så får tilstrækkelig kompetente ledere på de medicinske 

afdelinger, på 1813 alle de steder, hvor vi er spil hele tiden som samfundsorganisation i forhold til, at være 

dygtige der. Altså de steder, hvor det er enormt vagttungt, de steder der er tunge rent plejemæssigt, de 

steder, hvor man ikke har den ypperste forskning, og hvor man i den grad redder liv, forstå mig ret altså; så 

vil du få ledere til at gå hen imod de steder, hvor man vil sige; hold da op, de ting man har valgt ud, det tror 

jeg godt jeg kan løfte her. Hvad så med de steder det er svært at løfte, hvad får vi så af kompetente ledere. 

Så jeg tror, at man skal huske, når man laver ledelsestræning, at man i den grad har stadigvæk flere ben at 

stå på. Man er nødt til at have det her, hvad er det vi skal i regionen. Det er der nogen der har besluttet og 

vi er politisk styret, så fint med det. Men så arbejde indgående med det, så det ikke bliver det der fylder det 

hele, men det bliver det vi bliver gode til, og så kan vi koncentrere os om det innovative, om forskning, om 

at arbejde evidensbaseret, om at få de dygtige specialister ind i de enheder, vi nu engang arbejder med. 

Fordi vi har en spændende, god, kreativ afdeling. Jeg tror, at det er sådan man skal se det. Ikke være helt, 

det har vi selv været lidt her, sådan låst fast af, nu skal vi alle have tavler og driftsmålstyring, nu skal vi alle 

gøre det på den samme måde. Så man vi måle hinanden, så har vi mulighed for at sammenligne, vi kan 

umiddelbart se forbedringerne. Man skal prøve forklare, i det her lidt overordnede krav der er af hvilken 

som helst koncern, det gælder ikke bare sundhedssektoren, og så fat i det. Det er lige som at have styr på 

økonomien, så har du nogle friheder i den anden ende. Så kan du care dig om, og beskæftige dig med noget 

af alt det der er spændende. Det nytter ikke at starte med det, så tager vi lige alt det der bagefter. Det går 

ikke, der har man et ansvar som leder. Det jeg altid selv har synes i en organisation, hvor jeg efterhånden 

har været i mange år, altså: Den personlige del af et lederskab er stadigvæk helt essentielt, det mener jeg 

det er. Du kan have nok så meget styr på driftsmål, men hvis du leder lidt med det for øje alene så risikerer 

du, at have højt sygefravær eller høj personaleomsætning. Det kan godt være, at du har fået en lille smule 

forbedret med ventetid eller andet hos patienterne, men det er ikke sikkert, at du har fået det forbedret i 

forhold til, har du tid til at tale med mig, inddrager du mine pårørende eller sådan noget, hvis man ikke også 

beskæftiger sig med det. Så driftsmålstyring kan altså også handle om de noget blødere værdier, det er ikke 

nok, at de alene fokuserer på om man har brugt PDA’en eller man har styr på kræftpakkerne, eller man har 

udredningsgarantien i orden. Det skal handle om noget der har noget med patienttilfredsheden direkte at 

gøre, men det tror jeg kommer, når vi er lidt mere fortrolige med systemet og kan se, at fokus på netop at 

holde udredningsretten og alt det her, at vi bliver gode til det. Så håber jeg, at man får noget frirum til og 



tør som ledere også sætte nogle egne driftsmål på, der handler om lige præcist jordmoderfaget, hvad ved 

jeg et eller andet helt konkrent om familien og det nyfødte barn eller den gravide og konsultationen. 

 

Søren: Jeg synes, at det så godt, det du siger med de personlige kompetencer. Fx et af vores driftsmål er 

pleje af intuberede patienter, det er vigtigt at få ordnet deres mund for at undgå paradentose, og vi har 

haft problemer med at komme op i den grad af målopfyldelsesprocent vi gerne vil have. Vi har brugt meget 

pisken indtil, vi begyndte at snakke om det på en anden måde, det er der hvor det personlige lederskab 

kommer ind, jeg ved ikke om jeg har fortalt dig historien, men når vi taler om tandlægeregninger, når 

patienterne kommer hjem fordi de får paradentose, hvis de ikke får børstet tænder. Det giver personlige 

omkostninger fordi, hvem synes det er sjovt at gå til tandlægen plus samfundsmæssige omkostninger fordi 

tænderne rasler ud af munden, erstatning osv. Det er her det personlige lederskab kommer ind. Jeg laver 

sådanne nogle billeder fordi, folk tænker man er vanvittig når man snakker om det. 

Helen: Nej, jeg synes det er fornuftigt at se det i det perspektiv. 

Aia: Så bliver det meget konkret for den enkelte sygeplejerske, så er det man får billeder på. Konsekvensen 

af. 

Søren: Det er ikke understøttende for deres arbejde at sætte nogle krydser, men det er lidt mindre 

vanvittigt, når man tænker på tænder der rasler ud af munden. 

Aia: Lederens fornemmeste pligt er, at fortolke hele tiden, det er hele tiden fortolkning, kan man sige. Når 

du så har talt om lige præcist de her overvejelser. Har I mulighed som direktion for at gå tilbage med de her 

overvejelser, er der en lydhørhed i regionen for, at den enkelte hospitalsdirektion kan komme tilbage, hvad 

skal man sige, jeres evaluering af det her ledelsesprogram. 

 

Helen: Ja det synes jeg, vi har også møder også i centerledelseskredsen med Tine Køhler og høre lidt om 

det. Jeg var også med til at få et eget hold, Rigshospitalets ledere i forhold til arbejdet med 

Sundhedsplatformen. Nu kan vi ikke sende så mange afsted pga. det her arbejde med Sundhedsplatformen, 

men vi kan sende af sted, hvis arbejdet handler om at implementere Sundhedsplatformen. Vi har også 

tidligere været med til, ikke ledelse af ledere, men ledelse af patientforløb, hvor jeg også selv tit har været 

underviser, at få det gjort til nogle meget konkrete ting man tog op og arbejdede med fælles fx 

prostatacancer eksempelvis, hvordan kunne man forbedre det forløb. Vi har hele tiden prøvet at være 

meget, hvad skal man sige, være lidt mere konkrete og få alle til, i en periode der nu havde med det at 

gøre, at arbejde med det her. Det synes, at de er lydhøre for. Jeg synes faktisk, at vi en god mulighed for, 

også at få lov til som nogle af de første, at have den værdicamp, og jeg blev interviewet om noget om, hvad 

de så fik ud af det som direktion og den video blev så sendt til dem der havde været afsted. Jeg synes, at 

det var et godt koncept. Jeg synes, at det var et rigtig godt koncept, og  vi har sagt, at vi stiller gerne op 

igen. Altså, vi får meget ud af som direktion også at blive inspireret, og det var ikke bare os der var med, det 

var både klinikchefer og der var andre med sådan lige kort, det var et specielt koncept det var bygget op 

over. Det vil jeg da håbe, at man går noget mere i forhold til ledelse af medarbejdere, så man ikke alene 

hører betydningen af driftsmålstyring, men man måske kommer ud i en organisation, hvor man måske er 

med til at rådgive organisationen i forhold til, hvordan kunne arbejde bedre lige præcist med det her mål 



måske. Man kan ikke nå meget på et døgn, men kan sørme nå noget alligevel. Så jo; jeg synes der er 

lydhørhed, det synes jeg faktisk der er. 

Aia: Jeg synes faktisk vi har været meget rundt om det hele faktisk. 

Søren: Vi er kommet omkring bare lidt omvendt. 

Helen: Omdrejningspunktet for jeres opgave, hvad siger I det er lige præcist? 

 

Aia: Det bliver det her ”ledelse af medarbejdere” 

Helen: Ja, men problemstilling i forhold til det? 

 

Aia: Jamen, vi er stadigvæk lige i begynderstadiet. Men vi har lige haft et kursus der handler om magt og 

ledelse i velfærdstaten, og det er Foucalut, Laclau, Luhmann. Der har vi så småt begyndt at tage fat i det her 

sådan mere overordnede, hvad er det udtryk for, hvordan kan man analysere på selve det her kursus og 

også semantikken omkring det i forhold til, hvad er det for nogle magtrelationer er der i spil. Det er jeg ret 

optaget af til en start, kan man sige. Det er vel sådan første skridt, men vi er ikke kommet så langt endnu. 

 

Søren: Man også udfordre det her New Public Management credo med, at gøre som jeg siger, vær 

selvstændig. Jeg synes, at sætte sin lid til det her kausale set-up jeg fortalte dig om, at vi har nogle 

intentioner, vi tror på, at vi kan forandre medarbejderne, så får vi en effekt. Det kan godt være, du siger det 

også, at der skal være noget, men der skal sgu også være noget andet, og det er det vi skal prøve at 

analysere frem. Jeg synes, at uddannelsen altså de her moduler er sgu godt. Jeg her helt enig, du har sagt 

det tit. Mellemlederlaget, det siger vi sgu ikke fordi vi er mellemledere, men det er der du har så… 

Aia: Det er der produktionen foregår. Det er også fordi, når du siger alt det med det personlige lederskab, 

så handler det, det er ligesom alt er kommunikation kan man sige. Lederskabet bedrives igennem 

kommunikationen, og det er den meget tætte kontakt man har med alle medarbejdere, når man er 

frontlinjeleder som går direkte over til den kommunikation der er fra eller medarbejderne ud til 

patienterne. Man kan sige, at det er den dynamik som er i hele vores produktion. Fordi en ting er, at selve 

den konkrete behandling, men jeg vil sige især i mit fag. Selvfølgelig er der noget teknisk, og der er noget 

sådan fagligt, men det er jo kommunikation, og det er også det man bliver målt på i LUPPEN, det er jo 

hvordan kommunikationen har været. Den bevidstgørelse synes jeg sker meget i de her år. Det er derfor 

etikken er meget vigtig, og jeg blev meget glad, da du nævnte etik fordi jeg har selv været på det her 

ledelse af medarbejdere kursus tilbage i 2011 tror jeg startede. Der var det meget i sin vorden. Der talte vi 

faktisk meget om etik, og det kan jeg jo se, at det er røget meget ud af de moduler der nu. Så det.. 

Helen: Det forventer man måske, at man får, måske andre steder. 

 

Aia: Jeg tror, at der er en politisk dagsorden fra regionslaget i det hele taget. Fordi de er under pres hele 

tiden, og fordi de i princippet ikke ved, hvor langtidsholdbar de er. Så der er et stærkt krav og et stærkt 

behov for koncernidentitet ikke og identitetsdannelse internt. 



 

Helen: Man er også bare nødt til at følge lidt med, jeg ved ikke hvem der kommer først, havde jeg nær sagt. 

Men mediedækningen, pressebevågenheden på sundhedssektoren, utilsigtede hændelser, hele den del 

diskretion og tavshedspligt, optagelser i det skjulte og anvendelse af sociale medier i forhold til de billeder 

man tager, man ikke må optage. Jeg synes, at der er så mange elementer præcis hos leder af medarbejdere 

fordi, det er der det sker. Det er jo ikke på en direktionsgang venner, det er jo ikke her vi har svært ved at 

overholde tavshedspligten nødvendigvis, det er jo ude hos jer, og det skal bare fylde. Hvordan skal man 

agere som leder i det set-up. Og det kan godt være, at man ikke lærer det på et ledelseskursus, men der 

skal dæleme være nogle elementer, nogle diskussioner, nogle småfilm altså et eller andet der illustrerer, 

hvad det er man også står i, og det så tror jeg selv, det er sådan min egen kæphest, det ved jeg godt. Jeg 

har heldigvis haft lejlighed til at drøfte det nogle gange med nogle CBS-folk. Jeg er altså lidt bekymret, når 

meget ledelsesudvikling i Danmark, som jeg plejer at sige det, bliver helt teoretisk, altså jeg håber sådan, at 

vi får flere ledere i sundhedssektoren der har en Phd.grad, at vi får flere ledere så vi kan lede den faglige 

udvikling, for det er altså det det drejer sig om i sundhedssektoren. Man skal have nogle der kan både 

driftsmålstyring, kan sikre sig, at ens medarbejdere og patienter har det godt og alt foregår med høj 

kvalitet, men man skal fanme også sørge for, at man er forskningsaktiv. Det kan man ikke, undskyld mig, 

hvis man kun har en CBS-vinkel på tingene og det bliver sundhedstjeneste, man er også nødt til at sikre sig, 

at det bliver klinisk forskning. Så jeg synes, at vi stiller enormt store krav til ledere i sundhedssektoren. Jeg 

håber virkelig, som I meget rigtig siger, at de penge vi bruger på ledelse af medarbejdere, at de er givet 

godt ud, og at man er på den rette vej. Det kan godt være, at man kun får det her, på det kursus, men så 

kræver det, at man som organisation, på hospitalet og hvad man nu er i, at man så prøver at arbejde med 

nogle af de andre elementer. Fordi, det er simpelthen nødvendigt. Det er ikke ligegyldigt om det er en 

sundhedsperson der underviser eller diskuterer, eller hvad det nu er med ledelse af medarbejdere som har 

stået i det som ved, hvad det handler om, som ved hvad det vil sige at have 24-7 døgnåbent i en travl 

afdeling med hamrende dårlige patienter. Jeg synes nogle gange, at det bliver løftet op på et niveau som er 

for teoretisk. Jeg håber altså, at de undervisere der er på ledelse af ledere og ledelse af medarbejdere 

virkelig får fat af noget af det. I går selvfølgelig på en lederuddannelse på CBS, altså det e jeg godt klar over, 

hvor man skal være teoretisk, men det skal også være virkelighedsnær, det er det altså nødt til at være. Du 

nævner selv nogle konkrete eksempler, de konkrete ledelsessituationer man står i, man ofte lærer mest af 

og får hjælp til at håndtere, det er det. Tænk; hvor mange gange på en dag, hvor man kan træde forkert, 

jamen faktisk. Det er et blik fra en leder, det er lige en bemærkning fra en leder, altså I bliver set på som 

ledere på alle måder, eller man bliver set på hele tiden, hvis man har medarbejdere og patienter lige 

omkring sig. Det er spændende, tænk at få lov til at sidde og arbejde med sådan noget. 

Aia. Det er dejligt. 



Interview mellem Søren, Aia og Morten Knudsen 

Søren: Omdrejningspunktet er det Regionale lederuddannelse, programmet med skarp fokus på det modul 

der hedder ledelse af medarbejdere, sådan noget i den stil. Hvis du spurgte os, hvad er det I vil undersøge, 

så er vi interesseret i, særligt 3 ting. Hvad er det egentlig for et perspektiv som Regionen har lagt på disse 

mellemledere, hvad tænker de om de medarbejdere, mellemleder hvis man bruger LeGrand. 

Så er vi interesseret i, hvad er det for en magtrelation der kan læses frem i de dokumenter. Den empiri du 

efterspurgte, er ikke dig som empiri men mere baggrundsviden, men empirien har vi skaffet i form af en 

lang række dokumenter. 

Det sidste forhold er, at vi gerne vil problematisere, eller vi har en hypotese om, at det her new public 

gradu, eller Regionen har lavet en uddannelse som mere eller mindre har det sigte, at de regionale 

strategier skal frem, det er meget det de går efter, og det at have en intention og så en tranformation og så 

en effekt, altså den meget kausale sammenhæng, den vil vi gerne prøve at problematisere. Der er nok 

noget man ikke ser, der er nok nogle dilemmaer og paradokser der rejser sig der. 

Så det er de væsentligste omdrejningspunkter i vores master. 

Det vi mangler, det vi vil spørge om vi kan bruge dig til, det er, at i vores intro til opgaven, vil vi gerne 

beskrive, hvordan uddannelsen af mellemledere i sundhedsvæsenet har udviklet sig over de sidste 30 år 

frem til det vi snakker om nu, som du har beskæftiget dig med, Hvad er det for nogle faktuelle, er der nogle 

nøgletal der ligger til grund for, at nor Regionen beslutter sig for at søsætte et sådan kæmpe projekt, der 

må være en investering, det må koste nogle penge ikke, hvad er det de forventer at få ud af det, ikke rigtigt. 

Hvad er egentlig dit opdrag? 

Aia: Det vi har haft svært ved, du skrev i mailen på et tidspunkt, at der er en del ting man kan finde på 

nettet, vi har selv prøvet, det kan godt være, at vi bare ikke er kvikke nok til at gennemskue de forskellige 

hjemmesider, men vi synes det har været svært at finde ud af lige præcist de økonomiske nøgletal eller 

bare nøgletal i det hele taget. Hvor mange er løbet igennem siden okt. 2010 fx Altså de helt faktuelle data, 

har vi bare brug for lidt vejledning til, hvordan man får fat i den viden. 

Morten: Ja 

Søren: Og for vores egen viden skyld, så kunne jeg godt tænke mig at høre, om er det her værdiskabende, 

hvordan gør man det? 

Morten: Det må I jo spørge dem om? 

Søren: Vi spurgte direktøren for RH i går, og jeg tror hendes svaret var mere eller mindre, at hun oplevede 

nogle glade ledere. 

Morten: Ja, så må glæde være en værdi 

Søren: Det kunne være, at der var nogle LUP-undersøgelser, eller lavere personaleomsætning, lavere 

fravær, eller der var et eller andet. Det er nogenlunde det vi vil spørge dig om.  



 

Morten: Det er altså heller ikke mig, der kan svare på de ting, der skal I have fat i HR i regionen, 

Aia: Vi har interviewet Tine Køhler 

Morten: Hvis der nogen der ved det, er det hende og hendes kontor. De har også lavet evalueringer af det, 

som jeg gætter på, at I kan få, hvis I spørger. Det er mere om de er tilfredse med kurset og det er jo fordi, at 

man ikke kan måle på det, altså hvad skal man måle på. Fordi der er så langt fra et sådan et kursus i ledelse 

til en eller anden form for output som har at gøre med, hvad ved jeg, patienttilfredshed, hvis det er LUP 

eller de her ting. Der er så mange faktorer der spiller ind, så det er usikkerheden i at måle på det er så stor, 

så det har man aldrig forsøgt, derfor går man bare ud fra det, men der er ingen der ved, hvordan det virker 

eller om det virker. 

Aia: Hvad er det konkret du skal, hvis jeg må spørge om det 

Morten: Ja, det er Magnus, en kollega fra instituttet og 2 pHd. Magnus og jeg har været ude og observere 

de ledelsesprogrammer som I også har kigget på. Vores interesse er, hvad det betyder på et organisatorisk 

niveau, ikke for den enkelte leder, men hvad betyder det de steder, hvor de folk kommer fra. Det vil svare 

til, hvis vi tog ud i de organisationer i er ansat i, hvad betyder det at I får en master, altså i de organisationer 

I er ansat i. Ikke for jer som personer, men hvor I nu måtte være chefer eller hvad man kalder det. Det er 

ligesom det der har været vores interesse. Det er jo et empirisk spørgsmål, hvad det er for en måde det har 

betydning. Vi går ud fra, at det har en eller anden form for betydning i form af glæde, men hvad betyder 

det så. Vi prøver at splitte det lidt mere op, hvad fanden betyder glæde, hvad betyder det, betyder det, at 

de her ledere på en måde kommer til at være mere dagsordensættende i organisationerne sådan, at de 

dagsordner der kører er mere generiske- strategiske, fordi de får tillid til, at det kan de godt gøre, eller hvad 

er det der kommer til at ske, og det har vi ikke data på endnu. Det skal vi først til i løbet af efteråret skal vi 

ud og lave nogle typer af feltobservationer. Det er vores interesse. Baggrunder er netop, at der bare bliver 

investereret massivt i lederuddannelse, MPG, jeres søster, der går 700 her på CBS, for 10 år siden gik der 

70. Det er eksploderet helt vildt. Det samme gælder de her diplomuddannelser også eksploderet helt vildt. 

Der er ikke rigtig nogen der har undersøgt, hvad det egentlig betyder, så går man bare ud fra, at det har en 

god effekt, men hvilken effekt ved man faktisk ikke, altså forskningsmæssigt. 

Søren: Så du er ude og skygge, I går ud i organisationen og følger lederne, sjovt. 

Morten: Det vi så har gjort, eller prøver at gøre er, det er at sige: Indholdet i det her modul, hvad er det for 

et billede de har af, hvad er det for et billede der bliver skabt, hvad en organisation er, hvad bliver der skabt 

af lederroller. For at se, okay det er så det der bliver skabt uddannelsesmæssigt, hvad sker der så når det 

bliver lagt sammen med praksis båret ud af lederen. 

Aia: hvis jeg skal forstå dig ret. Det resultat der kommer ud af denne rapport eller denne undersøgelse, det 

er noget beskrivende i forhold til de observationer I gør. Det er ikke nødvendigvis så I generer nogle data, 

men mere sådan nogle eller hvordan? 

Morten: Vores data er jo de typer af observationer vi laver, de interviews vi laver. Det er vores data. Ud fra 

det laver vi nogle analyser. Det er jo på samme måde som I indhenter typer af data i form af interviews og, 

hvis I kan finde nogle af de evalueringer osv., så kan I tolke på dem. Jeres data vil jo også være nogle af de 



strategipapirer der ligger, altså hvad er baggrundet, eller formålet, der er jo sådan nogle formellem 

dokumenter på nettet man kan finde på nettet, hvad er formålet med det her, så på den måde ligger noget. 

Søren: hvem har bestilt det her. 

 

Morten: Det har vi selv, altså som kan lave et forskningsprojekt som man kan tage initiativ til som fri 

forsker. Det har vi ligesom fået penge til fra det der hedder Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, 

har vi fået omkring 4 mio.kr. Så har vi fået ½ mio. kr. af Region Hovedstaden. 

Aia: jeg troede nemlig, at det var en opgave I havde fået stillet af Region Hovedstaden, det er det ikke? 

 

Morten: nej, det er en opgave vi prøver. Det at lave den type studier som vi laver, kræver at man har 

adgang til at kunne sidde med på sådan et studie. Det at få adgang kræver, at man har et samarbejde med 

de organisationer man gør til empiri. Det er på den måde, at det er blevet til. 

Søren: Vil du sige, at de data i forhold til, hvor mange penge er der spyttet i det her projekt, hvor mange har 

man haft igennem osv., altså sådan nogle helt tørre tal, dem skal vi ikke regne med at finde hos dig.  

Morten: Der må I gå HR, dem har jeg simpelthen ikke. Et par gange har jeg hørte nogle tal omkring 2.000 

eller lignende, så glemmer jeg det igen. Det er klart, at på et eller andet tidspunkt skal vi have fat i dem, 

men jeg har dem ikke nu. Men det vil Tine Køhler kunne skaffe eller komme eller hendes medarbejdere. 

Aia: Har I nogen hypoteser som udgangspunkt, altså når sådan et forskningsprojekt opstår, arbejder I ud fra 

nogle sådan starthypoteser eller hvordan foregår det omkring det, eller er det bare sådan meget åbent? 

Morten: Det er ikke ud fra en starthypotese, det er mere ud fra en interesse der siger. Jeg har en kollega 

som arbejder som psykolog, det er mere sådan noget direkte ledelse. Han kender litteraturen og siger, der 

er faktisk lavet relativt mange studier af, hvad det betyder for den enkelte leder. Det er sådan mere self-

efficacy, det er sådan en slags selvkraft, ikke bare selvtillid, men det er mere sådan, at man på en måde 

synes at kunne agere, står stærkere i sit ledelsesjob, det ved man godt, at det er noget at det der kommer 

ud af det. Men mere ved man faktisk heller ikke. Der kommer sådan nogle mere self-efficacy agtige typer 

ud af det. Et studie, som Magnus har lavet nu i Sverige, det er, at så kommer folk ud, så får de nogle billeder 

af, hvad en organisation er. Det han studerede var ”så organisationen faktisk ikke rigtig ikke passede med 

de billeder, så i stedet for at sige, at så er der måske noget galt med de billeder, så blev det til, at folk i 

stigende grad blev frustrerede, det måtte jo også være en dårlig organisation, der ikke passede med de 

billeder man har fået. Derfor skete der det, at de søgte væk. Det er jo en ikke tilsigtet effekt at lave sådanne 

udviklingsforløb, at det skaber utilfredshed i stedet for glæde. Der kan være mange forskellige betydninger 

af det. 

Aia: Jeg snakkede faktisk med en af de MPA-studerende, at efter et år er det meget få der er tilbage i det 

job de havde da de begyndte, altså de allerfleste skifter job indenfor en ret kort årrække. 

Morten: Ja, det kan jo være fordi man er orienteret, fordi man går i gang med MPA osv., men der kan være 

mange grunde til det. 



Aia: Som organisation løber man de risiko umiddelbart ved at opgradere folk og det her self-efficacy. Hvis 

du booster det, skal kan det have den utilsigtet effekt, at der er en stor udskiftning og så kan du ligesom 

starte forfra igen med et nyt hold ledere som du skal bruge. 

Morten: Det er en klassisk problemstilling. Det prøvede man også at sige til de organisationer, at det kan 

godt være, at I har den risiko, at de leder I sætter på uddannelse forsvinder. I bliver nødt til at se på det i et 

større perspektiv, så får I en anden leder som en anden organisation har puttet 200.000 kr. i, så hvis der er 

tilstrækkelig mange der tager de uddannelser, går det op. 

Aia: Det har jeg faktisk også talt med min arbejdsgiver om. I sundhedsvæsenet er der faktisk rigtig mange 

der tager lige præcist alle de forskellige uddannelser på CBS. Så rykker folk så videre højere op, så må der 

være denne solidaritet med hele sundhedsvæsenet kan man sige, at man så bidrager til at ledelsesniveauet 

bliver løftet. 

Morten: Men hvis det er sådan at I i forhold til magtrelationer, har I interviewet nogen der har gået på de 

hold, det vil også være en mulighed. Det kan kommer an på, hvor.. 

Søren: Vores iagttagelsespunkt er de dokumenter, vi snakker med dig og vi snakker med HR-chefen og vi 

snakkede med Rigshospitalets direktør i går. Så er det mere for at få indblik i, hvad handler det her 

simpelthen om. Omdrejningspunktet bliver disse dokumenter, talrige dokumenter vi har på uddannelsen. 

Det er der vi vil analysere de ting frem. 

Morten: Hvad handler det om, man kan jo sige, hvad er det: Hvordan ser den beslutningsproces ud, der har 

ført frem til, at Region Hovedstaden har etableret det her, det er jo en vej. Så må man jo dykke ind og se, 

de beslutningsdokumenter der ligger. En anden mulighed er gå mere policy-vejen, og sige, jamen det er jo 

ikke kun Region Hovedstaden der gør det her, der er en eller anden generel ide i dag om, hvordan 

ledelsesudvikling er nødvendig. Det kan være, at det mere en type af policy-dokumenter som fra forskellige 

kommissioner osv. man må kigge på over de sidste 20-30 år sådan de har… Altså der kan man jo tage fat i 

noget KL- har lavet, hvad man skal man sige mere policy-agtige ting, hvorfor uddannelse er vigtig. Statens 

kompetence….. 

Aia: tror du det er ens for alle regionerne, når vi snakker kun i regionslaget. Er der regioner der muligvis, 

eller jeg ved heller ikke om det er relevant, men de konkurrerer vel på en eller anden måde indbydes. Vi ser 

jo også det her som en branding internt også selvfølgelig eksternt, så massivt arbejder med det her lige 

præcist i Region Hovedstaden som jo også er den største region. Tænker du, at det er det samme der gør 

sig gældende fra de andre regioner eller hvad? 

Morten: Vi har ikke undersøgt det, min fornemmelse er, at Region Hovedstaden investerer mere end i hvert 

fald Region Sjælland, jeg ved ikke med de andre regioner. Jeg tror region Hovedstaden, de har også haft 

noget andet før, de har haft nogle forskellige navne igennem tiderne. De har haft noget før, så er det bare 

blevet justeret op. De har angiveligt, hvilke strategisk sigte de har med det, så kan tolke det ved det, at man 

kan altid se i sådan nogle organisationsprocesser, at man kan altid tilskrive en masse formål, så tilskriver 

man det formål, at medarbejderne skal blive mere kvalificeret eller man tilskriver det formål, at man vil lave 

en fælles ting på tværs af sygehusene, for at se, hvad er formålet med det her program. Det vil være 

fuldstændig uafhængigt af, om det er det her eller om det handler om et eller andet som fokus og 

forenkling, deres nuværende strategi. På de enkelte sygehuse, hvis man laver et eller andet nyt tiltag, laver 



man en masse formål. Nogle gange er der lange lister og nogle gange kortere lister, men det er helt løst 

koblet i forhold til, hvilken effekt der er, formålet er meget billigt. Det kan man også ty til bagefter. Så er 

spørgsmålet, hvor meget man får ud af at gå ind og se, hvad det er for nogle formål der er. Det er ikke 

sikkert, at man lærer så meget af det. 

Aia: Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Det er jo bare spændende, når du siger det her. Det var jeg ikke lige klar 

over, at hvis der er flere og flere, det er jo også noget CBS lever godt af. Det er jo, at der er så meget 

investering i det her ledelsesudvikling, må man sige. Det er jo spændende nok, hvorfor det lige pludselig har 

fået en sådan enorm betydning. Det fylder så meget og der bliver brugt så mange ressourcer på det i det 

offentlige ikke, eller i det hele taget hvad enten det er regionerne eller kommunerne eller hvor fanden det 

nu er 

Søren: Der ligger noget grundlæggende, man tro på at det virker ikke? 

Aia: Man ved det jo ikke 

Søren: Man ved ikke om det virker 

Morten: Nej, det er jo på samme måde, hvad er I for nogle sundhedsfolk på hvilket område? 

Aia: Jeg er jordmoder  

Søren: Sygeplejersker, indenfor intensiv. 

Morten: Der er givetvis, der vil også ved jer være forskellige typer af ting som man tror på virker uden at 

det i virkeligheden er undersøgt. Sådan har det været med new public management ting, sådan noget 

performancemæssigt styring igennem nogle år. Så begynder man at sige, måske vi mere skal have noget 

tillid så kører man det. Men det har jo sådan nogle cykler, der her forskellig reform initiativer der kommer. 

Det er jo ikke sådan, at der ligger nogle vældige, kølige, rationelle, evidensbaserede data bag. Det er jo 

aldrig den måde det fungerer på. Der er nogle andre dynamikker der ligger i, hvad det er for nogle ting der 

kommer frem. Det har jo betydning for, hvad det er for en vinkel I lægger på studiet. 

 

Aia: Selvfølgelig. Det vi allerede nu har læst os frem til er det her ”ledelse af medarbejdere” har udviklet sig 

gevaldigt de 5 år den har eksisteret. Nu er fremtids senariet faktisk i højere grad, det lægger Tine Køhler i 

hvert fald op til, at man i højere grad skal måle på, hvad hver enkelt mellemleder og vedkommendes 

resultater. Der bliver mere performancemålinger i forhold til, hvad det var før, hvor det startede med at 

have en intention om nemlig, at styrke de her self-efficacy og styrke det de kalder individuel robusthed og 

nu i version 2.0, så vil de så vil, hvad skal man sige, i højere grad køre efter de organisatoriske resultater, og 

det kan man så se, også på den måde, at de dokumenter, de læringsmål der er på de forskellige moduler 

har forandret sig over tid. Det er jo spændende, at der er sket så stor en udvikling på den korte tid som det 

sådan har eksisteret det her ledelsesudviklingsprogram. Så det er også nogle ting som vi synes er 

spændende, altså hvad der ligger til grund for det, på en eller anden måde drejer pendulet mere over på 

performance måling.  

Morten: På den enkelte deltager? 

Aia: Ja, det lægger de på til som et fremtids senarie. At man skal gå skidtet fuldt ud på en eller anden måde, 

det er sådan hun formulerede det.  Så man virkelig tager det her driftsmålstyring  og ophøje det til det man 



kan måle folk på, hvor hver enkelt afsnit skal stille mål og så bliver man så vurderet efter i hvor høj grad 

eller hvor god man er til at nå målet. 

Morten: Ja, men det har så ikke noget at gøre med det her udviklingsprogram? 

Aia: Jo, fordi det bliver ind koopereret på uddannelsen, det her driftsmålstyring. 

Morten: Så uddannelsen skal også driftsmålstyres ? 

Aia: Nej, man skal prime de her mellemledere på en eller anden måde, så de forstår vigtigheden af det. Det 

er et relativt nyt tiltag, og det vil man gerne have bliver implementeret på lokalt plan. Så det er et led i 

uddannelsen, at man skal, hvad skal man sige, bevidstgøre sig hvor vigtigt det er nu, når man er en del af 

Region Hovedstaden, det er noget nyt. Det er meget, man skal opstille nogle forskellige mål, en særlig tavle 

, som er afløst af en anden tavle som ikke blev en succes. Nye whiteboard tavle. 

Morten: Det underviser de også i, er det kommet ud? Bruger I det til noget? 

Søren: Ja, der er noget ledelse man ved. Jeg var på et der hed Styring og motivation i den offentlige sektor. 

Det var faktisk meget spændende, der var lavet nogle laboratoriestudier der viser den transformative, altså 

fx driftsmålstyring, hvis medarbejderne føler det er understøttende, det handler sgu ikke kun om out-put. 

Det handler også om noget der ligger lidt længere ude. Der var nogle studier der viste, at nyttede, altså 

performance, noget virker. 

Morten: Hvis man skal fortælle lidt om de observationer vi har lavet til Tine Køhler og de andre. En af vores 

pointer var, at det vi synes at kunne se, det var i forhold til, hvad det var som man kunne tage med ud i 

grupperne og vi interviewede også nogle bagefter, hvad det så var, hvad folk synes de havde fået ud af det. 

Det var sådan, at der var en fra noget personalejura, der var en advokat der holdte oplæg, hun var også 

dygtig. Så havde de et ledelsesspejl som I har set indholdet i, hvordan de har bygget det op? 

Vi sagde til dem, hvad er det de selv sagde de havde fået ud af. Det der var tydeligt var, at det de ikke 

havde fået noget ud af, det var driftsmålstyring. Det blev sorteret, mange af dem kendte det i forvejen, det 

lignede bare noget de ikke synes var spændende. Jacob Keldberg, hvis I kender ham, sundhedsøkonomen 

var der og lavede et oplæg. De synes, at han var underholdende, men det var ikke noget der havde gjort 

noget. Den her Sundhedsplatform og noget innovation, så en del af disse ting blev der ikke knyttet an til, 

kan man sige. Så sad de lidt og sagde; okay alligevel pudseløjerligt, virkede det for os til de synes at det var 

pudseløjerligt for det var præcist nogle ting de havde kørt ind i programmet i højere grad, fordi det var 

mere strategisk. Så version 2.0 som de kalder det, synes de selv har de virkelig gjort mere strategisk på den 

måde, at de har taget flere elementer fra regionens mere overordnede strategi omkring fokus og 

forenkling og taget ind i programmet. Det vi bare kunne se var, det er tilsyneladende ikke noget der er 

særligt anvendeligt for deletagernes måde og implementere og forsøge at kvalificere deres ledelsesopgave 

på.  

Aia: Nej, det der slog mig i den artikel hun sendte, Tine Køhler. Du beskriver den version 2.0 som 

strategiimplementeringsmotor, man forventer at hver skal være en strategiimplementeringsagent ude på 

de forskellige afsnit. Det er jo meget sjovt, når du siger, fordi jeg gik på denne uddannelse selv tilbage i 

2011 dvs. der var den stadigvæk meget selvudviklingsagtig og ikke så hardcore, der var ikke noget 

driftsmålstyring osv. Jeg kan huske, at jeg synes faktisk, at det var ret fedt med faktuelle man fik, jeg synes, 

at ham Sundhedsøkonomen Jacob Keldberg var ret fed, fordi der fik jeg noget faktuel viden, sagde måske 



mere om, hvad jeg havde af forventninger til det kursus. Så var der meget af det her netværksdannelse som 

stadigvæk spiller en stor rolle. Det havde også indtryk af, kan jeg huske i sin tid, da jeg gennemgik det 

kursus. At det var faktisk noget som folk synes var ret fedt, det var noget de synes de kunne bruge til noget 

og kommunikere med nogen på sammen niveau på tværs af organisationer og på tværs af faglighed også. 

Så hele den ide om, at ”netværke” har de så bevaret op igennem den udvikling som uddannelsen har 

gennemlevet. Ligesom det her lederspejl osv. 

Morten: Det ved jeg ikke hvor anderledes den er. Det vi synes, at vi kunne se, at de strategiske elementer 

der kom ind, er ikke særlige synlig. Det er måske lidt for mekanisk forestilling af, hvad læring er for noget. 

Fordi det tyder på, at nu tager vi et element ind der lander der og så lærer folk det faktisk også. Men hvis 

det element ikke giver mening i forhold til, hvor folk kommer fra, de problemstillinger de sidder med, så er 

man jo bare, så lader man det bare mentalt suse forbi. Så gør det ikke den store forskel.  På den måde har 

regionen sikkert sin udfordring i forhold til, at de gerne vil være strategisk, men spørgsmålet er bare at de 

kan gøre det på en måde og er uddannelse en måde at gøre det på.  

 

Aia: Fordi der er et dilemma i, at du på den ene side gerne vil støtte op om det her self-efficacy og samtidig 

vil have, at alle skal være strategiimplementeringsagenter, når de kommer tilbage til organisationen. Så det 

er også det dilemma der er spændende eller det paradoks som der kan være, hvis det viser sig at være et 

paradoks. Det er det der kunne være rigtig spændende. Fordi jeg ser, at der er nogle helt klare blinde 

pletter på en eller anden led, som ikke er tænkt rigtig godt igennem. På den anden side synes jeg, at det er 

så tilpas fleksibelt, så de hele tiden udvikler det her ledelsesudviklingsprogram. Da vi interviewede Helen 

Bernth Andersen på RH i går, og hun sagde, at der var lydhørhed oppe i regionen for, man også kunne 

skræddersy noget. RH kunne få skræddersy nogle kurser som løb intern for kun RH-s ledere. Vi spurgte 

hende, hvad hun som repræsentant for direktionen synes om, at de var blevet bedt om at gå ind i det her 

ledelsesudviklingsprogram. Det betyder, at det er en ret stor udgift for den enkelte organisation. Det kan du 

ikke bare melde dig ud og sige, at det vil vi ikke, men de skal betale halvdelen selv ikke. Regionen går ind 

med halvdelen og de forskellige organisationer betaler så den anden halvdel. Så de vil også gerne have 

noget for pengene, kan man sige. RH vil også meget, meget gerne have value for money på en eller anden 

måde. Så der er en masse spændende ting at diskutere. 

Morten: jeg ved ikke hvor meget I fik ud af det, men der ligger noget i at fokusere mere på, hvad problemet 

egentlig er. 

Afrunding.  



Interviewguide til interview med HR-Chef Tine Køhler, onsdag d. 9. september 2015 

 

Dette interview blev etableret ved skriftlig henvendelse til HR-chefen Tine Køhler som 

efterfølgende inviterede deltagerne af masterprojektet til HR-Centeret på Gentofte Hospital. 

Interviewet blev optaget med iPhone og efterfølgende transskriberet i sin fulde længde og 

gennemlæst flere gange. Det fulde interview fremgår af Bilag 9. 

Vores intension med interviewet var, at det skulle danne grundlag for vores videre undersøgelse af 

det overordnede tema, lederudviklingsprogrammet i Region Hovedstaden, da vi ikke forhånd af 

nok baggrundsviden. Vi valgte derfor den ustrukturerede interviewform, hvor interviewet bliver 

konstrueret som et åbent interview med løst formulerede spørgsmål og hvor intervieweren kan 

lade sig inspirere undervejs og lade svarene være afgørende for yderligere spørgsmål som kunne 

bidrage til den videre undersøgelse af lederudviklingsprogrammet.  

 

Hovedtemaerne var: Strategi, implementering, mellemlederens rolle og spørgerammen var 

nedenstående spørgsmål 

1. Hvad er din rolle i lederudviklingsprogrammet 

2. Hvad var intentionen med Regionens lederudvikling 

3. Findes der skriftlig dokumentation evt. mødereferater 

4. Hvordan monitoreres programmet, forventet output? 

5. Hvorfor brugte I Implement i stedet for egen HR-afdeling 

6. Hvordan bidrager lederudviklingsprogrammet til Public value 

7. Hvorfor valgte I ikke at lave en tværgående uddannelse/kursus m deltagelse af både ledere 

og mellemledere 

 

 



Interviewguide til interview med Lektor Morten Knudsen, CBS. Torsdag d. 29. oktober 2015 

 

Dette interview blev etableret ved skriftlig henvendelse til lektor Morten Knudsen som 

efterfølgende inviterede deltagerne af masterprojektet til CBS, kilen, Frederiksberg. Interviewet 

blev optaget med iPhone og efterfølgende transskriberet i sin fulde længde og gennemlæst flere 

gange. Det fulde interview fremgår af Bilag 11 

Under vores interview med HR-chef Tine Køhler blev vi opmærksomme på, at Region H 

samarbejdede med CBS omkring evaluering af udviklingsprogrammet. Deltagerne af 

masterprojektet blev derfor nysgerrige på, hvordan dette samarbejde er blevet til og hvad man fra 

CBS’ side forventer at kunne bidrage med til det videre arbejde med lederudviklingsprogrammer i 

Region H. 

Vores intension med dette interview var, at det skulle bidrage til en større forståelse for, om og i 

så fald hvordan effekten af lederudviklingsprogrammet kan monitoreres. 

Vi valgte derfor den ustrukturerede interviewform, hvor interviewet bliver konstrueret som et 

åbent interview med løst formulerede spørgsmål og hvor intervieweren kan lade sig inspirere 

undervejs og lade svarene være afgørende for yderligere spørgsmål som kunne bidrage til den 

videre undersøgelse af lederudviklingsprogrammet.  

Hovedtemaerne var: Strategi, implementering, mellemlederens rolle og spørgerammen var 

nedenstående spørgsmål 

1. Forskningsprojektets metode til at indhente data 

2. På hvilken måde kan effekten af lederudvikling monitoreres 

3. Mellemlederens rolle som agent for strategiimplementering 

 

 
 



Interviewguide til interview med Vicedirektør Helen Bernth Andersen,  

onsdag d. 28. oktober 2015 

 

Dette interview blev etableret ved skriftlig henvendelse til vicedirektør Helen Bernth Andersen 

som efterfølgende inviterede deltagerne af masterprojektet til Rigshospital. Interviewet blev 

optaget med iPhone og efterfølgende transskriberet i sin fulde længde og gennemlæst flere gange. 

Det fulde interview fremgår af Bilag 10 

Vores intension med dette interview var, at det skulle danne grundlag for en større forståelse for, 

hvordan direktionen lokalt på hospitalerne bruger lederudviklingsprogrammet og hvilke behov 

direktionen har for, at få ledergruppen oprustet uddannelsesmæssigt samtidig med, at vi var 

nysgerrige på om man lokalt havde nogen mulighed for at påvirke indholdet af 

lederudviklingsprogrammet, da halvdelen af kursusafgiften bliver finansieret lokalt og man også 

her skal afgive ressourcer når medarbejderne er væk fra afdelingerne. 

Vi valgte derfor den ustrukturerede interviewform, hvor interviewet bliver konstrueret som et 

åbent interview med løst formulerede spørgsmål og hvor intervieweren kan lade sig inspirere 

undervejs og lade svarene være afgørende for yderligere spørgsmål som kunne bidrage til den 

videre undersøgelse af lederudviklingsprogrammet.  

 

Hovedtemaerne var: Strategi, implementering, mellemlederens rolle og spørgerammen var 

nedenstående spørgsmål 

1. Hvad er dine erfaringer med implementeringen af Region Hs ledelsesudviklingsprogram? Har det 

ændret sig over tid fra 2010 til nu 

2. På hvilken måde blev hospitalsdirektionerne inddraget 

3. Har programmet resulteret i større lokal forankring af regionens strategier 

4. Udviklet koncernidentitet i Region H 

5. Eller skabelse af tværgående netværk 

6. Hvordan har dette kunnet aflæses/monitoreres 

7.  Forankring af regionale strategier, specielt driftsmålstyring, er et centralt omdrejningspunkt i 

programmet. Hvilke elemeter i programmet understøtter denne ambition 

8. Styringspessimister ville måske udtrykke skepsis ved ledelsesudviklingsprogrammet kausale setup: 

Intention - transformation - effekt. Hvad tænker RH direktionen om dette 

 

 


