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1. Indledning 

a. Emnebeskrivelse 
I offentlig ledelse styrer man organisationen ved at indføre mål og prioritere ressourcer. Jeg valgte at 

undersøge, hvordan denne styring påvirker de faglige narrativer på et højt specialiseret hospital. Jeg 

undersøgte en faglig forandring, der blev indført på baggrund af faglige rekommandationer, og som viste 

sig at kræve en ændring af specialisternes meningsverden. 

Forandring i sundhedsvæsenet kunne ses som en rationel kontinuer proces. Et eksempel er Region 

Hovedstadens strategi Fokus & Forenkling, som blev vedtaget 8.april 2014. Gennem fire politiske 

indsatsområder og 10 strategiske mål skulle den give organisationen en ny retning og påvirke patienternes 

behandling. Ugentlige tavlemøder var midlet til at få det faglige personale til at reflektere over målene.  

Det faglige personale på hospitalet var specialiseret på baggrund af interesser, og de havde gennem et 

arbejdsliv fået praktiske erfaringer for, hvordan de bedst løste faglige problemer. De havde også fået 

praktiske erfaringer med arbejdets organisering. De havde altså lokale bud på en effektiv drift af afdelingen, 

erfaringer med at ændre procedurer og med at indføre nye teknologier eller behandlingsprincipper. Disse 

erfaringer gav de ansatte et narrativ, som virkede som en ramme om hverdagen, og alle udviklinger blev 

vurderet i kontekst af denne ramme. 

Den regionale forandring var rationel på den måde, at den ikke var i konflikt med personalets narrativer. 

Målene var i overensstemmelse med de dominerende opfattelser om at borgeren har krav på rettidig 

professionel behandling.  

Min case beskriver en administrativ forandring, som udfordrede de faglige narrativer, og som satte gang i 

både organisatoriske og faglige diskussioner. Den beskriver, hvordan en forandring satte gang i 

diskussioner, som trak på tidligere erfaringer og aktiverede forskellige narrativer i organisationen. 

Regionsrådet ændrede 17. maj 2016 sukkersygebehandlingen i Region Hovedstaden. I samme periode 

meldte Sundhedsstyrelsen, at der kom en ny Højt Specialiseret Funktion, der skulle behandle 

diabetespatienter med svære nervepåvirkninger og autonome nerveforstyrrelser (HSF DAN). Dette udløste 

et arbejde på Rigshospitalet med at forstå og skabe mening i ændringen. 

De administrative ændringer påvirkede mit faglige ansvarsområde i Neurofysiologisk Klinik på 

Rigshospitalet. Den funktion var ikke omtalt i planerne, men den viste sig at få en rolle i Rigshospitalets 

forberedelse til forandringen.  

For at give problemstillingen et konkret udgangspunkt, vil jeg beskrive udviklingen af mit faglige 

ansvarsområde. 
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i. Eksperten indfører noget nyt 

TRADITION 

Jeg blev i 2006 ansat som overlæge på Neurofysiologisk Klinik, Rigshospitalet. Jeg indgik i en lille gruppe 

speciallæger, der videreførte en stærk tradition, som blev skabt af et videnskabeligt fyrtårn i perioden fra 

1930’erne til 1970’erne. Der var en stærk fortælling om, at man kunne nå en sikker diagnose ved at studere 

signaler fra kroppens nerver og muskler, lave en grundig undersøgelse af neurologiske funktioner og 

gennemgå symptomer.  

I traditionen brugte lægerne avanceret teknisk udstyr til at undersøge nervefunktionen hos patienterne. 

Det blev vurderet, om resultaterne kunne forklare symptomer og kropslige problemer. Når patienten efter 

et par timer gik ud af lokalet, var der stillet en diagnose eller der var kommet nye mulige forklaringer frem. 

Disse intense forløb med umiddelbare konklusioner gav mulighed for at opleve, hvordan sammenhængen 

mellem sygdom og funktion kunne vise sig.  

Ved ugentlige konferencer sad vi omkring konferencebordet og gennemgik undersøgelserne. Der blev 

præsenteret historier om, hvordan nogle symptomer og fund var typiske for en sygdomsenhed, og hvordan 

talrige andre præsentationer af samme sygdom kunne udfordre vore forestillinger. På den måde lærte vi 

sygdomsenhedens symptomer og vores undersøgelsesresultater at kende i alle facetter. Når man havde 

været der et par år kunne man selv bidrage til traditionen, men selv efter mange år gav et nyt patientforløb 

nye facetter til forståelse af virkeligheden. Udgangspunktet for dette frugtbare fællesskab var, at alle i 

gruppen havde ”praksis-erfaring” og kunne genkende hinandens refleksioner og i fællesskab kunne bidrage 

til at udfolde narrativet (Boje, 1991). 

DET NYE 

Jeg fik ansvar for at indføre nye teknikker, der belyste funktionen af de tyndeste nervefibre. Funktionen af 

disse fibre kunne ikke undersøges med vore traditionelle teknikker. Baggrunden for denne opgave var et 

ønske om at klinikken kunne levere disse nye undersøgelser som supplement til de traditionelle. Min 

klinikchef og hospitalets lægelige direktør mente, at området var en vigtig funktion at få på hospitalet. 

De nye undersøgelser beskrev nervefunktionen ved at undersøge andre organer end nerverne. Eksempelvis 

påvirkede de autonome nerver hjertets funktion når man rejste sig op og nervefunktionen blev bedømt ved 

at se på ændringer i blodtrykket og pulsen. Vi fandt hurtigt en uventet problemstilling med at skelne 

normalt fra abnormt (manglende ”guld-standard”).”Normale” personer kunne have abnorme fund og 

omvendt kunne undersøgelserne ikke altid påvise den ventede abnorme funktion. Det gjorde, at vi måtte 

stille større krav om intern kongruens mellem undersøgelser for at acceptere resultatets validitet. 

Samtidig var det undersøgelse af komplekse organsystemer med interne tilbagekoblinger. Vi skulle måle 

nervefunktion ved at se blodtryk og puls ændre sig, når vi ”forstyrrede” systemet. Denne ”systemiske 

tankegang” var uvant for os. 

Der kom fra starten en faglig diskussion frem i gruppen. Vi skulle blive enige om, hvilken vægt de nye 

undersøgelser skulle have i vores samlede konklusion. Vi skulle skabe en fælles holdning til, hvordan vi 

håndterede de nye metoder og hvordan vi kunne anvende dem i patientforløbene.  
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Jeg havde tilbagevendende eksempler på svære nerveforstyrrelser, der kun kunne måles med de nye 

teknikker. Disse eksempler præsenterede jeg ved konferencebordet, og jeg præsenterede mine 

refleksioner over metodernes anvendelse og begrænsninger. Jeg fortalte historier om forskellige 

præsentationer af sygdommene, men ingen af mine kolleger havde praksis-erfaring med undersøgelserne, 

så de kunne ikke deltage i den fælles refleksion, som de var vant til. Det var således kun mig, der fik ændret 

mit faglige narrativ, og viden om den nye gruppe af patienter blev ikke bygget ind i vores fælles fortælling. 

Det var derfor svært for mine kolleger at finde ud af, hvilke af deres patienter, der burde undersøges med 

de nye teknikker. 

Derfor indførte jeg et spørgeskema, som kunne hjælpe med at udbrede den skjulte viden om 

patientgruppen, ved at gøre viden eksplicit. Kunne patienten genkende symptomer fra spørgeskemaet, ville 

det give mening at undersøge deres nerver med de nye metoder. Det var min intension, at alle kunne være 

med til at reflektere over den nye praksis. 

UDBREDNING 

De nye metoder, var hovedsageligt efterspurgt af neurologer, som vidste, at vores standardteknik ikke 

kunne finde tegn på sygdom, hvis problemet sad i de tynde nervefibre.  

De var også vant til teknikkernes begrænsninger og problemerne med at adskille sund fra syg 

nervefunktion. Hvis de blev bekræftet i deres formodninger om diagnosen, var de tilfredse og de fik deres 

evne til at stille diagnoser bekræftet. Hvis svaret pegede i en retning, som de ikke kunne finde kliniske 

holdepunkter for, blev svaret ikke taget med i deres videre overvejelser, men betragtet som en ”falsk 

positiv” test. Neurologerne havde derfor deres eget faglige narrativ, som fortalte om muligheden for at 

diagnosticere en patient ud fra en sygehistorie og en neurologisk undersøgelse. Laboratorie-svar var gode 

at have som støtte, men de kunne aldrig tælle, hvis de ikke var understøttet af den kliniske undersøgelse af 

patienten. 

Neurologerne fik også mit spørgeskema, der hurtigt blev inkorporeret i kommunikationen med dem. De 

brugte faglige ord vi var enige om og da vi havde forenelige faglige narrativer, kunne vi kommunikere 

effektivt. 

Udviklingen betød også, at der kom en større opmærksomhed på patienter, som havde sygdomme i de 

tynde nervefibre (small fiber neuropathy, SFN). Samarbejdet med neurologerne på hospitalet gjorde det 

naturligt, at Rigshospitalet ansøgte om en ny Højt Specialiseret Funktion (HSF) for patienter med Small 

Fiber Neuropati (HSF SFN), der skulle starte i 2017. 

 

ii. Noget nyt påvirker eksperten 

Patienter med SFN havde hyppigt en underliggende diabetes (Diabetisk SFN). Derfor var det påfaldende, at 

jeg fik henvist færre end 10 ud af de 2000 patienter jeg havde undersøgt fra diabeteslæger. Dette forhold 

viste reelt, at mine neurofysiologiske undersøgelser blev valgt fra, hvis patienten havde diabetes. 
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INTERNATIONALE REKOMMANDATIONER 

I internationale og danske lægefaglige organisationer udarbejdede lægelige eksperter evidens-baserede 

rekommandationer. 

Rekommandationen fra American Diabetes Association (ADA) (2016, pp. S76-78) beskrev, at alle patienter 

med sukkersyge burde undersøges med en årlig undersøgelse af følesansen på fødderne og at patienter 

med tegn på nerveskade også burde vurderes for påvirkning af autonome nervefibre. Ved tegn på 

neuropati burde diabetesbehandlingen optimeres og smertesymptomer og symptomer på autonom 

neuropati burde behandles. Der var således et fagligt grundlag for at sende patienter med dårlig følesans 

på fødderne til en undersøgelse for Diabetisk SFN. 

I denne diabetologiske rekommandation blev det beskrevet, at patienter med en mulig komplikation 

sjældent skulle vurderes af en neurolog. På den anden side skrev de, at andre mulige årsager til neuropati 

skulle udelukkes. Det var i Danmark typisk en opgave for en neurolog. 

International Neuropathy Workshop (i Toronto) udgav i 2011 en rekommandation om diabetisk neuropati. 

Den beskrev i detaljer, hvilke teknikker, der skulle anvendes til at undersøge neuropati hos patienter med 

diabetes. Den beskrev, at diagnosen var klinisk og at neurofysiologiske metoder ikke var nødvendige. På 

den anden side skulle andre årsager til nerveskader udelukkes. Det krævede neurofysiologiske metoder. 

Ved gennemgang af skader på autonome nerver beskrev de, at ”HRV (hjerteslagsvariabilitet, Heart Rate 

Variability) undersøgelse var en klinisk relevant måling i tilføjelse til den autonome refleksundersøgelse, og 

at den gav væsentlige informationer om det autonome nervesystem” (p656). Det blev understreget, at der 

var tale om videnskabelige metoder (i modsætning til klinisk anvendelige, red.), men ”HRV .. kunne også 

anvendes i klinisk praksis på specialcentre til at give supplerende tidlig og prognostisk information som en 

tilføjelse til autonom refleksundersøgelse”. Det blev også understreget, at den autonome 

refleksundersøgelse var ”guld standard” til klinisk brug (p647) og at diagnosen ikke kunne gives alene ved at 

spørge om symptomer eller ved at lave HRV-undersøgelse. Disse passager giver direkte tekniske 

retningslinjer for hvilke undersøgelser, der skulle anvendes til at undersøge Diabetisk SFN, og de svarer til 

de undersøgelser jeg indførte i 2006. 

Dansk Endokrinologisk Selskab udgav en National Behandlingsvejledning for diabetisk neuropati (Maj 2015), 

som lignede rekommandationen fra ADA, og som adskillte sig fra rekommandationen fra Toronto 

Workshop. 

Sprogbrugen i disse rekommandationer vidnede om en balancegang mellem at anerkende det neurologiske 

narrativ om, at nerveproblemer skulle vurderes af læger, der havde erfaring med dette, og at anerkende, at 

diabeteslæger ikke skulle ændre patientforløbet, hvis de opdagede en nerveskade. Det kalder jeg ”Det 

diabetologiske narrativ om diabetisk nerveskade”. Det blev anerkendt, at diabetes kunne skade nerverne, 

men samtidig blev det fastslået, at det kunne diabeteslæger godt drage den nødvendige konsekvens af. I 

rekommandationen fra ADA var dette diabetologiske narrativ fremherskende, mens rekommandationen fra 

Toronto Workshop indeholdt elementer fra det neurologiske narrativ. 

De forskellige narrativer var alle kommet ved personlige erfaringer om at en stor andel af diabetespatienter 

fik skader i nerverne. Når der var tegn på nerveskade, blev det opfattet som en komplikation fra diabetes 
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på lige fod med øjen-, nyre- og karskade. Det gav anledning til at behandle patientens diabetes mere 

intensivt og at sikre sig mod diabetiske fodsår ved at henvise til fodterapeuter.  

Når rekommandationerne omtalte HRV og hjertets autonome nervefunktion, skyldtes det evidens for at 

diabetespatienter med den type nerveskader havde en klart kortere overlevelse. Deres nerveskade blev 

muligvis også mindre ved intensiveret behandling af diabetessygdommen. Der blev derfor foreslået, at 

patienter med tegn på nerveskade skulle gennemgå en ”årlig screening af hjertets autonome innervation”. 

Denne rekommandation følges ikke i Danmark.  

I Region Hovedstaden blev der kun foretaget undersøgelser af hjertets autonome innervation, som 

rekommanderet af ADA, på en mindre patientgruppe på Steno Diabetes Center A/S (Ejet af Novo Nordisk 

A/S). Undersøgelse af det autonome nervesystem, som rekommanderet af Toronto Neuropathy Workshop, 

blev udelukkende foretaget i min funktion på Rigshospitalet. Hvis patienten i øvrigt skulle have undersøgt 

funktionen af deres nerver, skulle de alligevel til Neurofysiologisk Klinik.  

STENO DIABETES CENTER COPENHAGEN (SDCC) OPSTÅR 

I foråret 2016 offentliggjorde Novo Nordisk Fonden A/S, som ejer af Steno Diabetes Center A/S, at de ville 

samarbejde med Region Hovedstaden om at skabe en ny organisation af diabetes behandlingen. Med en 

donation på 2,945 mia. DKK. ville de give penge til at bygge et nyt Steno Diabetes Center Copenhagen 

(SDCC) og overføre personalet fra det gamle hospital fra 1.januar 2017. 

I DREJEBOG FOR ETABLERING AF STENO DIABETES CENTER COPENHAGEN blev det skitseret, at der på SDCC 

skulle foregå et ekstensivt behandlings- og forskningssamarbejde med regionale aktører fra 

hospitalsverdenen, universiteter og private selskaber (Steno Partners). 

Den nye organisation skulle håndtere alle diabetes komplikationer på en ny struktureret måde. Der blev 

beskrevet supplerende behandlingstilbud på SDCC (Bilag 4), som skulle omfatte screening på SDCC af 

hjertets autonome innervation, ”for at sikre en tidlig opsporing af kardiologiske komplikationer”. 

 

Samtidig blev der foreslået en ny forskningsstruktur, hvor der skulle fokuseres på hovedområder i Steno 

Partners samarbejdet og de eksisterende forskningsmiljøer (Drejebog, s39). Senkomplikationer var et af 

disse hovedområder og ”Komplikationer i hjerne, nerver, fødder og øjne” var udset til ”udvidet forskning”. 

Drejebogen ville sikre at de internationale (diabetologiske) rekommandationer blev gennemført i 

overensstemmelse med det diabetologiske narrativ. 

SUNDHEDSSTYRELSEN ÆNDRER SPECIALEPLANEN 

I en revision af Specialeplanen meddelte Sundhedsstyrelsen samtidig, at der fra 1.marts 2017, skulle 

oprettes en ny HSF for diabetespatienter med svære nerveskader (HSF DAN) (Sundhedsstyrelsens Revision 

af Specialeplan, 2016). I udkastet stod, at funktionen skulle behandle  

”Diabetes med svære neurologiske komplikationer, herunder svær diabetisk autonom 

neuropati (incidens 50 pt./prævalens 300 pt.). Varetages i tæt samarbejde med neurologi”. 

Usædvanligt for denne funktion, der havde fokus på nerveskade, var, at den var placeret på en klinik, som 

ikke havde kompetencer til behandling af nervesygdomme. Det var ikke beskrevet nærmere, hvilken 
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patientgruppe, der skulle henvises. Ved anvendelse af de nuværende teknikker til screening, ville der blive 

påvist autonome forstyrrelser hos mange flere end de 50 patienter, der var nævnt. 

Det var et eksempel på en politisk-administrativ styring, der, ved at forandre organisationen, indskærpede, 

at internationale faglige rekommandationer skulle følges. Styringen insisterede på, at opgaven skulle løses i 

et fagligt samarbejde. 

Jeg fandt det interessant, hvordan styringen blev håndteret af fagpersonerne. I den fremtidige HSF DAN 

skulle neurologer og diabeteslæger samarbejde om patientforløbet. Det ville kræve en tilpasning i de 

faglige narrativer for begge grupper. Det var interessant for mig at se, hvordan denne ændring forløb og 

hvordan det aktiverede mine egne faglige neurofysiologiske narrativer for hvordan patientgruppen skulle 

undersøges.   

Efter denne beskrivelse, vil jeg trække de overordnede kompleksiteter ud af historien. De kan derefter 

kondenseres i et problemfelt og et forskningsspørgsmål. 

 

b. Problemfelt - Den Problematiske Situation 
Jeg beskrev ovenfor en forandring, hvor min kliniske funktion udviklede sig. Med introduktion af HSF SFN, 

HSF DAN og SDCC skiftede udviklingen karakter og den fik flere tematiske og forløbsmæssige 

kompleksiteter. Den blev En Problematisk Situation. 

i. Forandringens tematiske kompleksitet 

En væsentlig del af forandringen var fra starten faglig. Der var en gradvis udvikling af praksis, erfaringen 

blev større og kvaliteten bedre. Fagligheden, der blev beskrevet fra Toronto Workshop var grundlaget for 

HSF SFN og mit samarbejde med neurologer gennem mange år. Med den regionale reorganisering af 

diabetesbehandlingen (SDCC, Region H), som byggede på diabetologiske rekommandationer (ADA), blev 

min funktion påvirket og der var uenighed om mål og midler for patientforløbet. 

Til denne faglige forandring kom der en organisatorisk forandring. Jeg var placeret på Rigshospitalet, som 

havde en monofaglig opbygning. Patienter blev henvist til os hvis de havde et nerveproblem. 

Sundhedsstyrelsen identificerede derefter et fagligt område, placeret på en endokrinologisk afdeling, hvor 

patienterne skulle tilknyttes HSF DAN, når det netop var nerverne, der var skadede. Det organisatoriske 

problem var at få de to narrativer for patientbehandling til at fungere sammen. 

Den tredje del af forandringen var hævet op over organisationen. I traditionelle Offentlige-Private-

Partnerskaber, var der en offentlig udbyder og en privat aktør. I partnerskabet om SDCC var der en privat 

donor, der gav en helt ny ramme for en offentlig service. Dette problem var at balancere hensyn til 

patienten, organisationen, samfundet og den private aktør. På grund af den markante tilstedeværelse af 

den private aktør (Novo Nordisk Fonden A/S), var det blevet helt centralt at kende motivationen for de 

organisatoriske og faglige valg. 

Forandringer blev komplekse når de foregik på tværs af faglige narrativer. Vores lille gruppe af fagpersoner 

med neurologisk og endokrinologisk baggrund fik en kompleks forandringsopgave, der ikke var fagligt 
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afklaret og om hvilken, der var ledelsesmæssig usikkerhed. Den organisatoriske meningsskabelse, der skete 

ved planlægning af funktionen, havde min interesse.  

ii. Forandringens processuelle kompleksitet 

Samtidig med at temaer var ændrede, var måden, udviklingen foregik på, også ændret. 

Ved starten af min funktion i 2006 skulle noget nyt indføres og udvikles. Efter en spæd begyndelse, hvor 

funktionen blev næret lokalt, kunne den føres videre ud i livet og vise sit værd. Der blev høstet erfaringer, 

der kunne bruges i sammenhænge, der blev tiltagende komplekse. Oprettelsen af HSF SFN var et tegn på, 

at funktionen var blevet moden og kunne træde ind i sin rette sammenhæng på lige fod med vore andre 

undersøgelser, og det var også en anerkendelse, at funktionen kunne bære en HSF på Rigshospitalet. 

Dette syn på en udvikling beskriver en organisatorisk livscyklus (Van den Ven og Poole, 1995) med en 

organisk vækst, der fremstår lineær (1. orden), og hvor der sker en gradvis modning af iboende egenskaber. 

Det er en naturlig udvikling for en ny metode i vores klinik, at vi, ved at sørge for det rette grundlag, kan få 

metoden til at virke efter sin hensigt og nå sit formål. Nogle af vore diskussioner i klinikken handlede om 

hvordan grundlaget skulle være, for at metoden kunne vinde accept, men når den var startet, ville den selv 

skabe sin plads blandt vore andre undersøgelser. 

I forløbet var der løbende diskussioner om, hvilken plads de nye teknikker skulle have i vores praksis. Vi 

havde indført dem for at påvise nerveskade, når vi ikke fandt abnormiteter med vore ældre teknikker. Der 

var også mere grundlæggende diskussioner. Det var svært at finde konsensus blandt afdelingens 

specialister, og der var uenighed om måden at indføre undersøgelsen på. Skulle vi lave vores eget bevis på, 

at metoden viste de rigtige abnormiteter med stor sikkerhed (validitet) og skulle vi stole på, at 

undersøgelserne afspejlede en reel nerveskade og ikke kun en psykologisk sygdomsfornemmelse 

(specificitet)? 

Denne udviklingsform kan beskrives som teleologisk (Van den Ven og Poole, 1995) og er karakteriseret ved, 

at vi laver en social konstruktion med skabelse af konsensus. Der er en løbende diskussion om og tilpasning 

af målet på baggrund af de erfaringer, der er opnået (2.orden). Aktører kan fortolke genstanden (de nye 

metoder) som et symbol i forhold til konkurrerende narrativer (symbolic interactionism, Mead 1934). 

Metoderne havde altså ikke bare et iboende potentiale, som skulle udfoldes, men de blev sat i spil som 

klinikkens svar på krav og ønsker fra samarbejdspartnere. Internt i klinikken kunne de nye metoder på 

samme måde sættes i spil i klinikkens løbende diskussioner, som cyklisk blev reaktiveret ved andre 

hændelser i klinikken.  Når metoderne kunne opfattes abstrakt, var det også muligt at forholde sig til dem 

som et symbol i andre diskussioner, som ikke havde noget med deres anvendelse at gøre. Dette gjorde 

forløbet uforudsigeligt, men på den anden side blev det muligt at påvirke forandringens retning, når vi 

kunne inddrage argumenter og overbevisninger.  

Selvom livscyklus-forløbet dominerede tidligt, blev det teleologiske aspekt inddraget ved nye udviklinger, 

som da HSF SFN, HSF DAN og SDCC kom til.  

Denne temamæssige og processuelle kompleksitet viste mig, at den indledende beskrivelse af en rationel 

forandring i sundhedsvæsnet ikke var dækkende. De forskelligartede forandringstemaer tillod ikke en 

simpel opgaveløsning. Det var ikke nok, at de nye patienter ”kom forbi” en etableret neurologisk funktion 

til et ”nerve-check”. De tilbagevendende diskussioner om håndtering af de ”nye” undersøgelser skulle gen-
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besøges med diabeteslægerne, og diskussionen skulle også rumme den forskellige faglighed, der blev bragt 

med til bordet i form af de forskellige narrativer. Fortolkningen måtte også tage udgangspunkt i, at 

resultatet af nerveundersøgelsen skulle havde betydning for behandlingen af patientens sukkersyge. 

De komplekse påvirkninger fra andre aktører gjorde, at jeg måtte have en opmærksomhed mod andre 

neurologiske og diabetologiske samarbejdspartnere i Regionen, mod Rigshospitalets Direktion, Regionens 

Direktion, SDCC og Novo Fonden A/S. 

Endelig tillod forandringerne i styrende narrativer ikke, at jeg forblev i den lægefaglige logik. Jeg måtte 

medtage den politiske logik og indflydelsen fra private interesser i organiseringen af vores sygehusvæsen. 

Med udgangspunkt i disse kompleksiteter vil jeg undersøge meningsskabelsen, der indgik i arbejdet med at 

udforme den Højt Specialiserede Funktion for Diabetisk Small Fiber Neuropati (HSF DAN). 

d. Problemformulering 
Hvordan sker der personlig og organisatorisk meningsskabelse i komplekse situationer med særlig vægt på 

hvordan den drives frem af aktører i form af fagpersoner på tværs af faglige grænser, institutionelle aktører 

og overordnede fortællinger. 

 Hvilke aspekter af meningsskabelse sættes i spil når fagprofessionelle skal navigere i en kompliceret 

faglig og organisatorisk problemstilling med konkurrerende narrativer? 

 Hvilken rolle spiller den tidligere neurologiske erfaring i meningsskabelsen? 

2. Teori- og metodeafsnit 
I det nedenstående vil jeg først afklare, hvordan tidligere hændelser og kompleksiteten af den aktuelle 

situation og den ønskede organisatoriske ændring, havde betydning for, hvilken filosofisk verdensforståelse 

jeg lagde til grund for min opgave. Jeg vil derefter beskrive, hvordan faglige narrativer dannes gennem 

handlinger i arbejdsgruppen og hvordan dette arbejde kan ses i de produkter, der kommer i processen. 

i. Forskningstype 

Mine vidensspørgsmål om meningsskabelse på tværs af meningsverdener kunne ikke besvares, før jeg 

gjorde mig klart, hvilken type forskning og hvilket filosofisk udgangspunkt jeg arbejdede med (Launsø et al., 

2011; Justesen og Mik-Meyer, 2010).  

Med en positivistisk tilgang skulle jeg bruge en beskrivende forskningstype og lede efter enighed med mine 

samarbejdspartnere (Descartes, 1637). Jeg kunne beskrive sandheden entydigt, men aldrig udtømmende 

(ex analysere besvarelser af et spørgeskema). Kvalitetskrav ville være, at min beskrivelse var pålidelig 

(reliabilitet, kunne reproduceres af andre), gyldig (valid, jeg målte det tilsigtede), nøjagtig og generaliserbar. 

Denne tilgang fejlede, da det netop var et problem at lave gyldig meningsdannelse på tværs af 

meningsverdener, når man ikke var enige om sandheden eller kvalitetskravene. 

Med en fænomenologisk tilgang (Husserl, 1913) ville en forstående forskningstype være den rette. 

Virkeligheden var en uforanderlig genstand, der blev opfattet forskelligt af iagttagerne (intersubjektivitet). 

Jeg skulle interviewe mine samarbejdspartnere og få adgang til forskelle i deres forståelse af forandringen 

(Livsverden). Kvalitetskravet var, at gyldigheden skulle bekræftes af den person jeg interviewede. Personen 
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skulle acceptere den kontekst, jeg placerede hans udtalelser i. Denne tilgang var vanskelig at anvende som 

1.persons undersøger, da jeg står alene med min erfaringsverden. 

Jeg så min omverden som løst koblede dynamiske og komplekse systemer, der blev styret af gensidigt 

betingede handlinger med skiftende mål, uden klare regler og med historiske og aktuelle hændelser der 

konstant blev omdefineret (Scott 2003). Organisationsdiagrammer var ikke dækkende for virkeligheden og 

jeg forventede ikke, at jeg kunne få indsigt ved ren verbal beskrivelse. Derimod forventede jeg, at jeg kunne 

observere handlinger i hverdagen og undersøge, hvad der påvirkede de eksisterende narrativer og hvad der 

drev dannelsen af nye.  

Jeg anvendte en pragmatisk filosofisk tilgang (Pierce, James, Dewey, Mead i Bernstein, 2010), og med den 

opgav jeg det positivistiske virkelighedsbegreb. Jeg erkendte, at sandheden var en fortolkning, hvor 

deltagerne i forandringsopgaven indgik i en samtale (group of inquiry, Dewey 1903). Vi leverede hver vore 

bud en forståelse af virkeligheden. Budene blev vurderet ved handlingsbaseret afprøvning i gruppen. Ved at 

tilslutte os hinandens opfattelse, blev der fundet en fælles midlertidige fælles forståelse. Efter videre 

afprøvning af vores forandringsopgave i virkeligheden, ville der senere være behov for genfortolkning og 

eventuelt ændringer af vores opfattelse af opgaven og løsningsmuligheder. 

Jeg valgte at se på meningsskabelse i den lille gruppe af personer, som var centrale i at fortolke og 

igangsætte forandringen. Ved at se på, hvordan der blev givet tilslutning, ønskede jeg at få et indblik i de 

forskellige meningsverdener og narrativer, og hvordan de blev aktiveret gennem handling i gruppen. 

Kvalitetskriteriet var en fælles accept af handlingernes gyldighed. Det var derfor vigtigt, at deltagerne blev 

præsenteret for løsningsforslag i den konkrete kontekst, når kærneprojektet blev diskuteret. Det gjorde det 

muligt for dem at tilslutte sig fortolkningen og løsningen. Det var derimod ikke et krav, at de skulle have 

indsigt i mit forskningsprojekt. De validerede selv kvaliteten af det, der blev målt på, med deres tilslutning. 

Det gør også, at der ikke blev lavet motiv-forskning eller forståelses-forskning på data. De produkter, der lå 

fra diskussionen, måtte tale for sig selv og de udgjorde empirien for min forskning. 

Med dette valg måtte jeg forstå, hvordan meningsdannelse og dannelse af narrativer opstod i 

projektgruppen og beskrive hvordan Viden overhovedet forstås og hvordan den opsamles i en gruppe. 

ii. Deweys pragmatiske forståelse af Knowledge og Group of Inquiry 

Mine kolleger og jeg måtte først forstå, hvad genstanden for opgaven var. Mine neurologiske og 

endokrinologiske kolleger havde forskellige opfattelser af nerveskaden. Sundhedsstyrelsen og SDCC tog et 

positivistisk udgangspunkt uden at definere objektet ”Diabetisk neuropati”. De diabetologiske 

rekommandationer forholdt sig til objektet som et diagnostisk udfald (abnorm vibrationssans). De 

neurologiske rekommandationer havde et ret komplekst billede af en lang række kliniske præsentationer af 

forskellige nervepåvirkninger med hver deres symptomer, kliniske fund og udfald fra de neurofysiologiske 

undersøgelser. Resultatet var forskelle i videnskabelige tilgange til emnet. 

Den pragmatiske filosof John Dewey (1903) forholdt sig til viden (knowledge) på en anden måde end den 

traditionelle rationalistiske. Hos Descartes (1637) var tankerne placeret adskilt fra verden udenfor og de 

dannede grundlaget for viden. Verdenen udenfor indeholdt fakta, som tankerne og viden forholdte sig til og 

beskrev nøjagtigt. Dewey kritiserede dette syn og skrev, at der ikke var metoder til at afgøre, om denne 

beskrivelse af verden var nøjagtig. Dette var samtidig en forkastelse af adskillelsen mellem epistemologi 
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(objekt for opmærksomheden) og ontologi (selv‘ets unikke udgangspunkt). I vores projekt var det altså, i 

pragmatisk forståelse, ikke muligt på forhånd at vide hvis definition af Diabetisk neuropati, der var den 

mest rigtige eller bedste.  

Dewey opfattede tanker som et produkt af interaktionen mellem organismen og miljøet (inspireret af 

Darwin). Viden var instrumentet, der styrede denne interaktion. Verdenen blev ikke først bemærket og 

derefter erkendt, men erkendelsen kom ved aktiv interaktion mellem organismen og miljøet. Der skulle 

altså være en handling, før der blev observeret et resultat. Kun ved at ”forstyrre” balancen, kunne en 

reaktion (refleks) ses. Vores forståelse af Diabetisk neuropati var bestemt af vores praktiske erfaring med at 

undersøge patienter med de metoder vi anvendte. 

Dewey beskrev også, at når man stod i en problematisk situation, hvor vaner og instinkt ikke rakte, var 

oplevelsen ikke kun kognitiv. Det oplevedes som en praktisk og eksistentiel udfordring. Der blev sat en 

kognitiv proces i gang sekundært til den oplevede ubalance. Efter indsamling af data om den uholdbare 

situation indtrådte der en refleksiv fase, hvor kognitive elementer (ideer, teorier, forslag) blev testet som 

løsning af situationen. Viste praktisk afprøvning af den valgte løsning, at kunne løse den problematiske 

situation, var der sket en læring. 

Denne filosofiske tilgang havde umiddelbart to konsekvenser for mit forskningsprojekt. 

For det første måtte jeg fokusere på de diskussioner og produkter, der kom i den etablerede group of 

inquiry. Vores projektgruppe måtte altså diskutere forskellige bud på genstanden Diabetisk neuropati. 

Derefter måtte vi afprøve vores plan i praksis, så vi kunne afgøre om effekten af handlingen var som 

forventet. 

For det andet kunne jeg ikke indsamle data fra aktørerne (inklusive mig selv) ”som en flue på væggen”. For 

at igangsætte processen med meningsskabelse, måtte jeg agere aktionsforsker ved at være aktiv med at 

sætte aktioner i gang. Aktionerne ville igangsætte den kognitive proces og motivere deltagelse i vores 

group of inquiry og dermed meningsdannelsen. Dette kunne etisk tillades, når denne proces også var 

central for løsning af kærneprojektet. 

Jeg fortsatte analysen på to niveauer. På det konkrete plan var det vigtigt at lede efter konkrete tegn på 

meningsskabelse om Den problematiske Situation med oprettelsen af HSF DAN. Dette skete ved at se på 

aktioner i gruppen og det respons, der blev udløst heraf. Herefter var det vigtigt at lede efter forsøg på at 

forbinde meningsskabelsen med vores organisering af HSF DAN. Meningsskabelsen i gruppen er 

fundamentet for at anvende processen ledelsesmæssigt. 

 

iii. Hvad er meningsskabelse? 

Hernes (2016) havde på baggrund af Weick (1993) foreslået en model, som jeg fandt særlig anvendelig til 

en beskrivelse af aktionerne i vores gruppe og en fælles meningsverden. Den enkelte aktør blev drevet til 

aktioner af narrativer og vi observerede reaktionen i form af tilslutning, hvis narrativet blev støttet. Der 

opstod en samhandling, og ved gentagelse skabtes et samhandlingsmønster som blev aflejret i 

organisationen, som et varigt spor der gav processen retning. Samhandlingerne blev måden man gør 

tingene i gruppen og blev således et enactment af gruppens narrativ.  
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Weick (1995) beskrev, at denne proces kunne starte, når der i gruppen kom flertydighed og usikkerhed. 

Den flertydige situation opstod ved for megen information eller modstridende oplysninger. Usikkerheden 

kom ved tvivl om fortolkning af informationen og om hvordan en valgt handling vil påvirke situationen og 

organisationen. Gruppen ville forsøge at ”skabe mening”. Lykkedes dette ikke, vil forstyrrelsen blive 

permanent og der ville komme en uheldig psykologisk fokusering på ”problemet”, hvor andre relevante 

oplysninger eller kreative løsninger blev overset.  

 

iv. Ledelse af meningsskabelse 

I vores arbejdsgruppe var meningsskabelsen kun et første skridt, da vi jo skulle producere et patientforløb. 

Det bringer os videre til ledelsesdelen af meningsskabelsen. 

Söderberg (2006) beskrev de narrativer, der blev anvendt til at lede. Hun fandt, at historien blev udspillet 

gennem et tidsforløb. Erhvervede successer og fiaskoer blev retrospektivt brugt som eksempler, mens 

visioner blev aktiveret ved en kronologisk historie, som strakte sig ind i fremtiden. Visionen havde karakter 

af en ønskesituation for organisationen. For at give fortællingen en dybere mening, blev der anvendt et plot 

som viste, hvad der var på spil.  

Når narrativet skulle indgå i ledelse, ”vinkles” historien ved anvendelse af rammer, så den afspejlede de 

aspekter af narrativet, der bragte det ønskede frem. Weick (1995) forklarede at meningsskabelse kom, når 

der blev dannet en forbindelse mellem de abstrakte rammer (frames) for fortolkning, som fandtes i 

gruppen, og de ledetråde (cues) vi havde til rådighed om ”forstyrrelsen” eller opgaven. Hvis rammerne ikke 

var definerede eller var ukendte i gruppen, kunne der ikke skabes mening i de løsrevne relevante 

informationer. Hvis informationerne var irrelevante og ikke kunne forbindes med de velkendte rammer, var 

meningsskabelsen også umulig. Det var derfor centralt i ledelse af meningsskabelsen, at der blev givet de 

nødvendige rammer eller ledetråde til gruppen. 

Begrebet ramme havde Weick til fælles med Donald Schön (Schön og Rein, 1994), som brugte det til at 

forklare, hvordan man i en reflekterende organisation aktiverede en række forståelsesrammer, gennem 

hvilke ledetrådene kunne skabe forskellige meninger. Ved at anvende rammerne som 

problemformuleringer, indledte organisationen en samhandling. Dette udløste en reaktion (back-talk), som 

kunne give anledning til umiddelbar refleksion over den anvendte frame (frame reflection). Et eksempel på 

disse rammer fra vores projektgruppe var vores forståelse af begrebet ”Diabetisk Neuropati”. Vi 

præsenterede hver vores ramme for at forstå begrebet. Da rammerne var præsenteret, var der 

opmærksomhed på at skabe tilslutning og diskussion om cases, hvor rammerne havde vist sig nyttige eller 

problematiske. 
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Rammerne, som gruppen havde for fortolkning, skulle forstås ganske bredt, men Weick pointerede at 

fortolkning ikke var en kognitiv proces med forståelse. Han henviste til, at Mead i sin beskrivelse af 

kognition så det sociale som primært. Gruppemedlemmerne kom med deres individuelle ordforråd fra 

deres tidligere sammenhænge og anvendte dem i gruppens arbejde med at skabe mening. Først når 

gruppen havde adgang til alle disse ord, gennem ord-handling fra medlemmerne, kunne den kognitive 

proces med meningsskabelse starte. Det gav forskellige narrativer, der var ladet med gruppens ord 

(vokabularier). 

Weick (1995) præsenterede eksempler på, hvordan rammerne blev dannet af foretrukne ordforråd: 

 Ideologi (Samfundets ordforråd):  

”Delte, relativt sammenhængende forbundne emotionelt ladede 

overbevisninger, værdier og normer, som binder nogle mennesker sammen og 

hjælper dem med at skabe mening i verden”. 

 

 Forventninger, som tages for givet (Third-Order Controls) (Organisationens 

ordforråd): 

Disse præmisser i en organisation er eksempelvis professionsbestemte 

opfattelser, der er dyb indlejret i organisationen, og som kan være forskellige i 

forskellige subkulturer. 

 

 Paradigmer (Arbejdets ordforråd): 

Fælles forståelser og fælles eksempler er kvaliteter, der ofte deles på en 

arbejdsplads og som er udgangspunkt for at forstå verden. De kan være 

forskellige indenfor organisationens subkulturer 

 

 Handlemuligheder (Problemløsningens ordforråd): 

I organisationen har der ved tidligere problemer været afprøvet løsninger. Der 

er således aflejret et handlingsspor, som medarbejderne kan anvende. Disse 

handlemuligheder (Theories-of-Action, Agyris 1976) kan individer henvise til 

som mulige i en meningsskabelse. De har ofte karakter af noget ønsket og 

saktioneret – et idealbillede. 

 

 Tradition (Forgængernes ordforråd): 

Organisationens medlemmer trækker på noget der er foregået tidligere 

(enacted) og som har vist sig at have værdi. De danner en model for ageren i 

organisationen, et mål for handlingen, viser hvilke midler der er til rådighed og 

hvordan den ønskede sammenhæng skal være. 

 

 Historier (rækkefølgens og erfaringens ordforråd): 

Ved at fortælle historier opnår man i organisationen at gøre sammenhænge 

forståelige, så det bliver klart, hvordan handlinger har udløst den ønskede 

effekt. De gør det muligt at tale om de abstrakte emner om værdier og at binde 
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de ovenstående aspekter af rammernes forskellige kvaliteter sammen til en 

meningsskabende historie.  

 

Det var nok ikke tilfældigt hvilke ledetråde, der fandtes først. Det pointeredes af Weick, at overbevisninger 

og ønsket om at påvirke argumentatorisk kunne styre meningsskabelsen. Ledelse af gruppen omfatter altså 

et valg af ramme. 

For at se meningsskabelsen i vores projektgruppe, måtte jeg lede efter ytringer om en problematisk 

situation, tegn på, at der blev aktiveret narrativer ved aktion fra gruppemedlemmerne og endelig tegn på 

tilslutning til disse narrativer. Derfor måtte jeg også skærpe forståelsen af begrebet tilslutning. 

v. Hvad er tilslutning? 

Weick (1995, p.156) beskrev tilslutning (commitment) som den handling, der gjorde adfærden 

uigenkaldelig. Før en overbevisning blev dannet, var der en fase, hvor man accepterede en risiko for at tage 

fejl. Man valgte at følge en tro på, at der i meningsdannelsen var fundet et godt bud på en første handling. 

Ved at følge denne tro, tilsluttede man sig et valg i gruppen. Når denne tro havde vist sit værd, ved at 

resultere i et positivt udkomme af handlingen, var troen begrundet (justified belief). Ved gentagne 

bekræftelser af at handlingen var rigtig, ændres kvaliteten af troen sig og blev en overbevisning.  

I den første fase af meningsdannelsen krævedes det af en adfærdsbetinget tilslutningen, at den var 

 Offentlig/udtalt (explicit) 

 Uigenkaldelig 

I organisationer havde tilslutning nogle særlige karakteristika, som var interessante i en forandringsproces. 

Ved samhandlinger i gruppen skabtes gensidige reaktioner mellem gruppemedlemmerne og der skabtes et 

samhandlingsmønster (Hernes, 2016), hvor der efterhånden blev forventet særlige handlinger. Ved den 

sociale tilslutning tilsluttede gruppens medlemmer sig et narrativ gennem deres handlinger. Der skabtes en 

identitet, hvor gruppens medlemmer identificerede sig med de fælles handlinger og den forandring, der var 

skabt. Denne sociale binding kaldte Weick ”commitment mindset”. Ved den fortolkende tilslutning, blev 

tilslutningen givet til den underliggende ide bag forandringen. 

I min case kunne den indledende tilslutning være en accept af, at der var en neurologisk faglighed, der 

havde fundet patientforløbene i HSF SFN værdifulde. Ved at give en fortolkende tilslutning i starten, kunne 

der skabes interaktioner i gruppen, bundet op på det neurologiske narrativ. Er de første patientforløb 

succesfulde, kunne den fortolkende tilslutning ændre sig til en social tilslutning og de gentagne 

interaktioner, kunne drive processen videre (Hernes et al, 2015). 

Weick (1995, p158) pointerede, at organisationen kunne få forandringen til at løbe hurtigere ved at have 

rammer der tillod aktioner, der viste sig uheldige (tillade risiko) eller som tillod aktioner drevet af 

overbevisninger uden samtidig krav om erfaringsbaseret evidens (modsat justified belief). 

I projektgruppen var der tilknytning til et eksisterende narrativ (Patientforløbet fra HSF SFN) og ikke en 

dybtgående analyse (eksempelvis en Medicinsk Teknologi Vurdering). Denne tilslutning kunne være et 
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udtryk for en tildelt faglig legitimitet i forhold til de faglige eksperter og ligger således i forlængelse af en 

lægelig meningsverden. 

vi. Undersøgerens mange roller 

Som undersøger i min egen organisation havde jeg en række roller, som ville påvirke de aktioner jeg satte i 

gang, men som også ville påvirke min mulighed for at få øje på eksempler på meningsdannelse, narrativer 

og tilslutninger. Jeg måtte derfor være dem bevidst, inden analysearbejdet starter. 

Som faglig aktør var jeg både medicinsk ekspert, praktiker og leder. Den praktiserende medicinske ekspert 

havde et indgående kendskab til det faglige område. Der var dog ikke kun én videnskabelig sandhed. Min 

ekspertise ville være til diskussion i en anden kontekst end den neurologiske.  

Som organisatorisk aktør havde jeg ansvar for at planlægge gode patientforløb og uddanne kvalificeret 

personale. Jeg indgik i Rigshospitalets hierarki som overlæge med ansvar for de undersøgelser, der blev 

efterspurgt. Jeg havde dog ikke personaleansvar eller budgetansvar og jeg måtte derfor koordinere 

initiativer med min ledelse og med samarbejdspartnere og deres ledelser. Eksempelvis havde jeg haft 

møder med mine samarbejdspartnere på Neurologisk Klinik (N1) og Endokrinologisk Klinik (D1), men jeg 

havde konstant haft brug for at sikre opbakning fra min egen klinikchef (NF2), den neurologiske klinikchef 

(N2), vores fælles centerdirektør (NEU) og den endokrinologiske klinikchef (D2). 

Som kulturel aktør indgik jeg i en af Rigshospitalets forskellige subkulturer. Jeg indgik i en faglig subkultur 

som en del af Neurocenteret med fælles fagligt interesseområde med mine kolleger. Endelig indgik jeg i en 

videnskabelig subkultur. Disse kulturer eksisterede side om side og kunne få betydning når man mødtes på 

tværs af kulturerne. Som undersøger af autonom nervefunktion samarbejdede jeg med læger, hvis kultur 

var præget af en anden fælles identitet som intern medicinere. Deres meningsverden var jeg ”på besøg” i, 

når jeg lavede undersøgelser på deres patienter. Når man besøgte en anden meningsverden, var der krav 

om at tilknytte sig de lokale verdensanskuelser (systemisk tænkning) eller i hvert fald var der et 

oversættelsesarbejde, når der skulle kommunikeres og samarbejdes.  

Legitimiteten kunne tages med på tværs af de lægelige subkulturer, og jeg ville derfor møde anerkendelse 

som både overlæge, neurofysiolog og forsker, når jeg var på besøg i de andre subkulturer. Jeg ville dog også 

møde konfrontation, hvis jeg bragte faglige anskuelser, der var i konflikt med andre meningsverdener. 

I min rolle som MPG-studerende var jeg også på besøg i den ”samfundsvidenskabelige” kultur. Dette kunne 

have en rolle i den aktuelle forandring, da jeg, udenfor mit aktuelle masterprojekt, var påvirket af de 

forklaringsmodeller jeg mødte i denne kultur. Skulle denne kultur integreres i de øvrige kulturer, skulle der 

også anvendes en oversættelse og legitimering af denne uvante kultur. 

vii. Undersøgeren forsker i egen organisation 

En undersøgelse af forandring i egen organisation stillede krav til undersøgelsen og undersøgeren (Coghlan 

& Brannick, p122). Undersøgeren skulle forholde sig til hvordan kærneprojektet og forskningsprojektet 

påvirkede hinanden. 

Kærneprojektet var den del af forandringen, som skulle ske under alle omstændigheder, uanset 

forskningsaktiviteten. Jeg skulle jeg under alle omstændigheder mødes med diabeteslægerne for at 

planlægge forløbet på baggrund af mine faglige og organisatoriske roller. Jeg skulle under alle 
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omstændigheder manifestere min neurologiske kultur i projektet og arbejde på et samarbejde på tværs af 

lægefaglige subkulturer. Min ledelse af kærneprojektet og målopfyldelsen i projektet skulle bedømmes ud 

fra kriterier, som kun forholder sig til dette projekt. 

Forskningsprojektet omfattede mine refleksioner over kærneprojektets karakter, mine valg af 

forskningsspørgsmål, teori og empiri. Det omfattede også analyse af empirien ud fra et valg af 

analyseparametre. Endelig bliver projektet afsluttet med masterafhandlingen med dens præsentation af 

forløbet, refleksion over fundene og den læring de medfører. Dette projekt bliver bedømt ud fra kriterier 

om intern validitet i valg af forskningsemne, teori og behandling af empirien ved i analyse og skrivning af 

masteropgaven. 

Det to projekter kunne ikke være helt adskilte. Gennem min deltagelse i begge blev der en gensidig 

påvirkning. Jeg traf nogle valg, fordi jeg reflekterede anderledes gennem mit forskningsprojekt. Dette 

påvirkede kærneprojektet. På samme måde var forskningsprojektet påvirket af de hændelser jeg mødte i 

kærneprojektet. Et vellykket forløb krævede, at den gensidige påvirkning var en gensidig befrugtning og at 

der blev truffet valg ud fra etiske overvejelser. 

Rollen i mit forskningsprojekt kunne beskrives som den reflektive praktiker (Schön, 1983) eller Scholar 

Practitioner (Coghlan & Brannick, p7). Jeg anvendte en 1. persons tilgang, hvor jeg reflekterede over min 

egen praksis undervejs i projektet uden at involvere mine samarbejdspartnere i forskningsprojektet. Det 

var dog netop i dette valg, der kunne ske skred i adskillelsen mellem projekterne. I min dialog med 

samarbejdspartnere kunne jeg ikke undgå at bidrage med nogle af de refleksioner jeg havde fra 

forskningsprojektet. Eksempelvis måtte jeg sørge for intern validitet i forskningsopgaven ved at inkludere 

de meningsskabende aspekter fra møder i referater til samarbejdspartnere. De blev så i højere grad 

påvirket af mine refleksioner end vanligt. 

 

3. Undersøgelse af empiri 
I det følgende vil jeg beskrive min empiri og derefter lave analyse med udgangspunkt i ovenstående teorier. 

Som det blev nævnt ovenfor, kunne jeg ikke nøjes med at beskrive empirien fra mit forskningsprojekt. Den 

empiri var indlejret i aktioner, der foregik i andre dele af organisationen og den var afhængig af tidligere 

hændelser og erfaringer i organisationen. 

For at gøre disse afhængigheder tilgængelige for analyse, valgte jeg at inddele aktionerne i grupperne ud 

fra den fase af planlægningsforløbet, som de foregik i. Min begrundelse for opdelingen var primært min 

egen oplevelse af at forløbet var styret af behovet for at mobilisere grupperne i starten af projektet, at 

skabe et fælles udgangspunkt ved første møde, derefter at levere en gennemarbejdet kontekst og endelig 

at få organisatorisk tilslutning, så vi kunne gå videre i en implementeringsfase.  

En teoretisk begrundelse for at lave denne opdeling kom fra innovationsledelse (Von Krogh et al., 2000). 

Det havde både et strukturerende og et reflektorisk formål. Innovation (Von Krogh et al. 2000) er en 

struktureret proces, hvor vidensressourcer aktiveres og udbygges for at skabe et resultat. Vi gennemgik den 

samme proces for at gøre os klar til at præsentere et ”produkt” (et patientforløb). Den anvendte struktur 
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tog udgangspunkt i det samme syn på individets kognitive struktur, som indgik i det pragmatiske 

verdensbillede. 

Før analysen vil jeg beskrive de grupper, der er aktører i forberedelsen til HSF DAN.  

a. Arbejdsgrupper (Groups of Inquiry) 
Forskningsprojektet (HSF DAN) blev varetaget af en gruppe der omfattede mig selv (NF1) og D2 og D1 fra 

Endokrinologisk klinik. Der tilkom neurologiske aktører i slutningen af processen (N1, N3). Gruppen tog 

udgangspunkt i et Endokrinologisk funderet projekt og blev benævnt ENDO. 

Projektet med at udforme den neurologiske HSF SFN blev varetaget i arbejdsgruppen NEURO. Den 

udgjordes af mig (NF1) og min neurologiske samarbejdspartner (N1). Ret tidligt processen blev 

ledelsesgruppen fra Neurofysiologisk (NF2) og Neurologisk Klinik (N2, N3) samt NEU involveret.  

Projektet med at gøre Neurofysiologisk Klinik klar til ovenstående projekter blev varetaget af mig (NF1) og 

min klinikchef (NF2). På grund af en nylig fusion af klinikken var der et særligt behov for at arbejde internt i 

en Neurofysiologisk arbejdsgruppe (NF). 

Aktivitet i gruppen SDCC tog udgangspunkt i SDCC, den regionale diabetesorganisation, Regionsdirektionen, 

Rigshospitalets ledelse (RH1) og Endokrinologerne (D2 og D1).  

Gruppen FORSKNING fokuserede på at facilitere forskningsaktiviteter og der var i de forskellige grupper 

ovenfor dele af samtalerne der havde dette fokus uden relation til de kliniske patientforløb. 
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b. Empiriens sammensætning 
Den væsentligste del af empirien består af korrespondenser i alle de ovenstående grupper. Det er primært 

mails med aktioner og reaktioner samt tilhørende refleksioner fra mig. Empirien er markeret med gruppens 

navn. 

Mail-empirien indeholder:  

 Kort præsentation af metoder til undersøgelse af SFN (Empiri 4a) 

 Kort præsentation af de konkrete patientforløb fra HSF SFN (Empiri 8a) 

 Overvejelser om dimensionen af HSF DAN (Empiri 8c) 

 Refleksioner om forståelse af diabetisk neuropati (Empiri 8c, Empiri 22h) 

 Overvejelser om processen for arbejdet i grupperne (Empiri 8a) 

Indholdsreferater fra møder i arbejdsgrupperne med mine refleksioner. 

 1. møde i NF refereret ar NF1 (Empiri 2) 

 1. møde i ENDO refereret af D1 med udvidelser af NF1 og uafhængigt af NF1 (Empiri 8a, 8b og 8c) 

 Referat af 1. møde i ENDO til NEURO (Empiri 9) 

 1. møde i NEURO refereret af NF1 (Empiri 12) 

 1. møde i FORSKNING refereret af NF1 (Empiri 16) 

 2. møde i NEURO refereret af NF1 (Empiri 18) 

 2. møde i ENDO refereret af NF1 og D1 (Empiri 24, Empiri 25) 

 2. møde i NEURO refereret af NF1 (Empiri 27) 

 Referat fra 1. SDCC/Steno Partner møde fra Direktørmøde med offentligt referat (Empiri 28) 

 Referat fra 2. SDCC/Steno Partner møde meddelt fra RH1 og D2 (Empiri 32) 

 3. møde i ENDO refereret af D1 refereret af NF1 og D1 (Empiri 33, Empiri34) 

Disse aktioner beskrives tidsmæssigt i Figur 2. I denne figur angives mails og referater med små tegn, mens 

møder angives med store tegn. 

Kommunikationen er samlet i Bilag 1, som udgøres af en tabel med tekst på 48 sider. Kommunikationen fra 

specielt ENDO er grundlag for analysen. Det viste sig, at især møderne og referater herfra var rige på 

præsentation af narrativer, rammer og tilslutninger hertil. Mailkorrespondancen mellem møder indeholder 

for det meste præsentation af standpunkter (narrativer og beskrivelsen af disse). Bilag indgår ikke i den 

offentliggjorte del af masterafhandlingen. 

Arbejdsgrupperne havde i øvrigt kun et enkelt selvstændigt produkt (Patientforløbet fra HSF SFN; Bilag 2). 

Dette dokument havde i ENDO gruppen primært fungeret som et ”grænseobjekt”(Star og Griesemer, 1989). 

Det blev brugt som en reference, der dækkede det neurologiske narrativ for undersøgelse af 

nervefunktionen i HSF SFN, og en legitimering af muligheden for at give HSF DAN forskelligt indhold. Det 

gav mulighed for at lave to adskilte kliniske forløb eller et fælles forløb med fleksibel opbygning. 

Eksterne aktører påvirkede forskningsprojektet. Initialt startede Region Hovedstaden og Sundhedsstyrelsen 

processen med politisk-administrative udmeldinger og i slutningen påvirkede SDCC diskussioner om den 

fremtidige organisering af diabetesbehandlingen. 
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Sundhedsstyrelsen satte en ramme for arbejdet ved at insistere på et fagligt samarbejde mellem to 

lægevidenskabelige specialer om HSF DAN. Specialeplanen (Bilag 3) var fattig på definitioner, men en 

begrænsning af funktionens størrelse (50 nye patienter årligt og i alt 300 patienter), gav indirekte et fokus 

på de mest belastede patienter. 

Region Hovedstadens og NovoNordisk Fonden A/S påvirkede HSF DAN ved at levere en ny faglig 

samarbejdspartner og en naturlig henviser til funktionen. Fokus på forskning om nervekomplikationer (Bilag 

4), påvirkede forskningsdimensionen af vores arbejde. Forskning var en ufinansieret forpligtelse i en HSF, 

men Steno Partner samarbejdet havde nogen finansiering indbygget. 

 

a. Aktivitet i grupperne 
Som beskrevet i indledningen, foregik der fra oktober 2015 en diskussion om udformning af HSF DAN. Dette 

forløb inddeler jeg i forskellige faser, på baggrund af de væsentligste indhold af kommunikationen (Figur 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Tidsforløb for den indsamlede empiri. Store symboler angiver Møder. 
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Kommunikationen var baseret på mails, møder og få dokumenter. Fordelingen af disse kan ses i Tabel 1. 

 

 Empiri 

Gruppe Mails Mødereferater Dokumenter 

ENDO 1, 5, 22, 25, 26 8, 24, 33, 34  

NEURO 6, 7, 9, 14, 18, 19 12, 27  

NF 3, 4, 10 2 11 

SDCC 29, 30, 31 32 23, 28 

FORSKNING 15 13, 16, 17, 20, 21  

 

 

 

 

i. Mobilisering 

I forbindelse med et møde 15.10.15 nævnte D2 en ny planlagt Højt Specialiseret Funktion (HSF) til patienter 

med ”Diabetes med svære neurologiske komplikationer, herunder svær diabetisk autonom neuropati” (HSF 

DAN). Hun spurgte, om vi i Neurofysiologisk Klinik kunne foretage de nødvendige undersøgelser. Dette 

bekræftede jeg. 

Forholdet til D2 byggede på samarbejde, hvor vi gennem 15 år fulgte en anden gruppe patienter fra 

Endokrinologisk Klinik, og hvor vi havde arbejdet med fortolkningen af mine undersøgelser. Hendes valg 

ved invitationen var således begrundet i praktisk erfaring. Jeg så dette som en tilslutning til min funktion og 

et neurofysiologisk narrativ om, at der var behov for at kende forskellige nervetypers funktion for at kunne 

bestemme graden af skade fra diabetes. Hun kunne have forbigået min funktion og anvendt andre 

muligheder for at undersøge nervefunktionerne eller hun kunne have overladt valget til Neurologisk Klinik. 

Jeg fandt udkastet HSF DAN fagligt vel begrundet. Det var en klassisk HSF, med en lille patientgruppe som 

måtte samles, for at få større opmærksomhed på dem, erfaringsopbygning og målrettet udvikling af 

behandling. Patienterne blev også omfattet af HSF SFN, som blev varslet samtidigt. Det gav god mening at 

starte begge funktioner samtidigt - såfremt de blev placeret samme sted. 

Det sidste forhold gav dog også (tilsigtet) faglig usikkerhed, som præsenterede sig som en reel problematisk 

situation i Deweys pragmatiske terminologi. 

 HSF DAN var placeret i specialet endokrinologi, hvor de kliniske behandlingsvejledninger beskrev 

metoder, set med neurologiske øjne, var utilstrækkelige. Det var altså uklart, hvordan man kunne 

identificere patienterne til funktionen. 

 HSF DAN var derfor ikke forankret i neurologisk faglighed. Det åbnede for alternative fortolkninger 

af hvilke patienter der skulle rekrutteres og hvordan behandlingseffekten skulle bedømmes. 

 Min erfaring havde vist en markant underhenvisning af diabetespatienter til neurologisk vurdering. 

Det gjorde det usikkert at anvende neurologer som gate-keeper for HSF DAN. 

Tabel 1 Empiri fordelt på type og gruppe for kommunikationerne. De angivne numre svarer til den 

kommunikationstekst, der kan ses i Bilag 1 
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Dette faglige problem måtte jeg afklare ved at involvere andre i meningsskabelsen, før jeg fortsatte med at 

arbejde i ENDO-gruppen. Det krævede en aktivering af NEURO-gruppen, der skulle arbejde med HSF SFN, så 

de to processer kørte parallelt, men det krævede også en intern reaktivering af fusionsprocessen (NF) i 

Neurofysiologisk Klinik, som var startet 2 år tidligere. 

Dannelsen af HSF SFN og HSF DAN åbnede denne planlægning igen. De to HSF var en organisatorisk 

forpligtelse, hvor der blev stillet et større krav til funktionens holdbarhed. Jeg startede derfor 

mobiliseringen med en henvendelse til min klinikchef NF2 02-12-15 (Empiri 2, 3,4), hvor den problematiske 

situation blev lagt frem. Denne diskussion involverede både eksterne (NEURO) og interne (NF) aspekter, 

hvorfor jeg også involverede NEU (Empiri 6). Der blev lavet en procesplan for den interne udvikling af min 

neurofysiologiske funktion 30-3-16 (Empiri 10a) og ved møde 31-3-16 (Empiri 11). 

Mødet blev primært taget for at få ”arbejdsrum” til en ordentlig diskussion af procesplanen. Der var 

derefter løbende interaktioner for at fastholde ledelsesforankringen. Da der var konsensus om det 

neurofysiologiske narrativ, blev forløbet lineært svarende til en livscyklus proces. Der var tale om et forløb, 

som skulle få funktionen klar til at ”træde frem i en moden form”. 

Mit oplæg til NEURO-gruppen 11-02-16 (Empiri 7a) var starten på arbejdet med HSF SFN. Vi måtte 

gentænke patientforløbet og lave det ensartet for alle patienter uanset deres indgang til funktionen. I 

forhold til HSF DAN ønskede jeg at skabe et spor til disse patienter i det nye patientforløb. NEURO gruppen 

var dannet i forvejen og bestod af personer fra vore to klinikker. Vi havde de sidste 10 år løbende diskuteret 

mine undersøgelsers anvendelse, vi havde også diskuteret problematikken om nerveskade hos patienter 

med diabetes. Aktionerne op til mødet 18-03-16 var en teleologisk proces, for at skabe en bevidsthed om 

den problematiske situation og dele mine overvejelser om HSF DAN. 

I ENDO-gruppen blev perioden brugt til at præsentere mine organisatoriske overvejelser for D2. Jeg tænkte, 

at de måske ønskede at lave nogle undersøgelser selv. Derfor ville jeg gerne præsentere argumenterne for 

at lave undersøgelserne ud fra det neurofysiologiske narrativ. Dette viste sig unødvendigt. D2 

præsenterede mig for det diabetologiske narrativ ved at henvise til den Nationale Behandlingsvejledning 

for diabetes. Det første møde i ENDO-gruppen blev planlagt (Empiri 5a-5e) med aktivering af D1. 

Perioden, som jeg kalder ”mobilisering”, er en komprimering af de indledende faser af et innovationsforløb. 

Det er i denne fase man sørger for at sætte vision og samarbejdsregler for arbejdet. Det drejer sig også om 

at få de rette personer ind i en arbejdsgruppe. Med disse skridt er der skabt forudsætninger for at kunne 

tage en åben diskussion om den viden, der bringes ind i gruppen. Visionen for vores gruppe blev kun 

sparsomt præsenteret i denne fase, da den var en bunden opgave. 

 

ii. Vision (Første møderunde) 

Vi mødtes 18-03-16 til det første møde i ENDO-gruppen hos D2 (Empiri 8a). D2 fortalte historien om 

hvordan HSF DAN blev udformet og ansøgt af RH. Jeg fortalte historien om udvikling af NF med 

introduktion af undersøgelserne og erfaringerne med undersøgelser af patienter. De personlige historier 

dannede udgangspunkt for at tale om faglige narrativer. 
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Der blev sat ord på de forskelle i meningsverdener vi så imellem diabeteslæger og neurologer. Det blev 

eksemplificeret af D1, som beskrev ”at han ikke kunne huske at have mødt patientgruppen fra HSF DAN” i 

klinikken. Det var underforstået, at han havde mødt patienter, som havde svær neuropati og enkelte 

patienter som havde autonome forstyrrelser. Han kunne bare ikke identificere dem som en særskilt gruppe. 

Dette underbyggede den problematiske situation med at udvælge patienter til HSF DAN. 

Jeg kunne på den anden side beskrive, at jeg hyppigt så diabetespatienter med smertefuld nervesygdom og 

autonome forstyrrelser, som blev henvist fra neurologer. Disse udvekslinger af erfaringer og narrativer 

skete i et gensidigt forsøgt på meningsdannelse hvad angår genstanden for samarbejdet. 

Tilslutningen var primært fortolkende, da vi anerkendte hinandens syn på genstanden, vel vidende at vi 

manglede at finde en beskrivelse, der kunne bruges til at styre patientforløbet. Der var altså enighed om, at 

det var usikkert hvilke patienter, der var omfattet af HSF DAN og hvordan de kunne rekrutteres ud fra deres 

kliniske billede (foretrukkent) eller fra et screeningsresultat (uønsket). I denne proces var Specialeplanen en 

aktør, som vi kunne forholde os til. Vi kunne sætte vore respektive narrativer i forhold til den, og den kunne 

fungere som et grænseobjekt. Der var enighed om at ENDO-gruppen skulle udvides til at inkludere 

neurologer (højt prioriteret) og andre aktører. Der ville dermed komme flere narrativer i spil. 

Processen for mødet var i høj grad teleologisk, da vi præsenterede hinanden for vore respektive 

forestillinger med henblik på at lære hinandens standpunkt at kende. Vi prøvede at definere genstanden 

for samarbejdet og lavede en tentativ plan for forløbet, vel vidende at den nok ville blive revideret 

undervejs. 

I efterforløbet blev der lavet referat af D1 (Empiri 8b) og dette blev suppleret af NF1 (Empiri 8c). Denne op 

følgende proces fungerede som dokumentation af diskussionen og også som tilslutning til en fælles 

opfattelse af opgaven. Dette referat blev altså et fysisk objekt, som kunne aktivere yderligere samhandling. 

Referatet fra D1 var en loyal beskrivelse af mødets indhold med accept af de forskellige synsvinkler. Mine 

tilføjelser til referatet var tænkt som en kvalifikation af det neurofysiologiske og neurologiske grundlag for 

behandling af nerveskaden. Det inkluderede udtræk fra rekommandationer, som beskrev det neurologiske 

narrativ. Det var altså et bud på, at ENDO-gruppen kunne tage det neurologiske narrativ som 

udgangspunkt. Tilføjelsen var en aktion, drevet af narrativer, som kunne invitere til samhandling, og 

samtidig et argument i en dialog. 

På det første møde i NEURO gruppen 26-03-16 (Empiri 12) refererede jeg forløbet, der havde ledt frem til 

oprettelse af HSF DAN, og beskrev vigtigheden af det neurologiske narrativ. Denne del af mødet var en 

teleologisk proces med meningsskabelse om genstanden HSF DAN og diskussion af ”genstanden” som et 

abstrakt symbol. Der var en undren over formålet med at placere en HSF om nerveskade i en 

endokrinologisk klinik og diskussion om, hvad det ville gøre ved den neurologiske involvering. Det blev også 

her diskuteret, hvordan patienterne kunne blive identificeret. Vi vidste, at der allerede var mange 

diabetespatienter i et neurologisk forløb. Vi vidste også, at vi tidligere ikke havde fået mange patienter 

henvist fra diabeteslæger. Vi havde derfor svært ved at lave et narrativ for den nye funktion. Kunne man 

tænke sig at den foreslåede screening kunne identificere 50 patienter årligt, som funktionen HSF DAN 

skulle modtage? Ja, det kunne man, men der ville nok blive identificeret langt flere. Hvem skulle så 

selektere de rigtige til at gå videre? Den slags refleksioner og forsøg på meningsdannelse blev afsluttet med 

at konkludere, at det var vigtigt at mødes med D1 og D2 snart. 
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Dette møde drejede sig dog primært om HSF SFN. Det blev konkluderet, at patienterne fra HSF DAN kunne 

passes ind i en forløbsbeskrivelse for HSF SFN, som N1 og NF1 skulle udarbejde. Denne beslutning var en 

tilslutning til at HSF SFN med dens neurologiske narrativ også skulle tilbydes patienter i HSF DAN. 

Innovationsrammen for disse to møder har jeg kaldt for Vision. Det var to ledelsesgruppers diskussion om 

hvordan opgaven HSF DAN skulle fortolkes. Visionen var en skal-opgave med at lave et fælles patientforløb 

mellem enheder med diabetologisk og neurologisk faglighed. De relevante patienter skulle identificeres ved 

en endnu ukendt, men mere systematisk, fremtidig screening af diabetespatienter for nerveskade. I de to 

møder skulle visionen farves af de to faglige narrativer og med hensyntagen til det politisk-administrative 

narrativ. Det blev besluttet i begge møder, at der skulle finde et fælles møde sted. Det blev også 

accepteret, at HSF SFN, med dets neurologiske udgangspunkt, kunne fungere som en del af det fælles 

patientforløb. Dermed var det muligt at gå videre med at diskutere konteksten for HSF. 

 

iii. Kontekst bygges 

Denne periode var et velkendt planlægningsforløb. Vi vidste hvad der skulle planlægges og de 

kontroversielle emner vedrørende økonomi og placering af funktioner på matriklerne blev udskudt til et 

senere møde, hvor ledelsen kunne deltage. Der blev derfor ikke arbejdet på tværs af grupperne med 

mulighed for at fortsætte processen med meningsskabelse. Derfor blev der også rum til at diskutere andre 

aspekter af funktionen end patientforløbene. Det gav aktivitet i FORSKNING-gruppen (Empiri 

13,16,17,20,21). Der var tale om diskussioner, der ikke var rettet mod en beslutning. 

Dette forløb var en livscyklus-proces, hvor vil forberedte og strukturerede udviklingen af funktionens 

iboende potentiale. Vi havde hidtil diskuteret hvordan visioner og narrativer skulle afspejles i opbygning af 

de to HSF. Nu blev fortællingen gjort tykkere med konkretiseringer af hvilke praktiske ændringer der var 

nødvendige i forløbene og med diskussioner om hvordan vi fik tænkt forskning ind i funktionerne. I den 

kontekst er det selvfølgelig interessant, at der ikke var en diabetologisk aktivitet i forhold til forskning 

indenfor HSF DAN.  

Efter sommerferien reaktiverede jeg 10-08-2016 processen i ENDO-gruppen (Empiri 22a). Det tog nogle 

tilløb at få accept til at vi kunne gå videre med arbejdet. Det virkede på mig som om der var ønske om at 

vente på en central udmelding, inden vi gik videre (Empiri 22b-d).  

Jeg argumenterede med, at der var behov for at få en forankring af HSF DAN i forhold til den neurologiske 

funktion (HSF SFN)(Empiri 22e), og det satte processen i gang igen. Samtidig beskrev jeg igen behovet for at 

se på forskelle i meningsverdener mellem diabeteslæger og neurologer (Empiri 22h), uden at der kom et 

respons. 

I dette forløb præsenterede D1 en patient-case, (Empiri 22f), som han havde fået henvist fra en anden 

afdeling i regionen med henblik på at vurdere diabetesbehandlingen, når der var tegn på en nerveskade. 

Dette forløb var interessant af to grunde. 

For det første svarede patientens symptomer til dem D1 tidligere havde beskrevet fra et diabetologisk 

narrativ om nerveskade. At denne patient nu kunne afprøve et patientforløb, der var tiltænkt fremtidige 

patienter, var en handlingsbaseret tilslutning til et neurologisk narrativ om den samme nerveskade. 
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Samtidig var det et skifte fra en retrospektiv refleksion om rekommandationer og praksis til en 

fremadrettet handling. Ved tidligt at lave et ”test”-forløb af HSF DAN viste D1 også en vilje til at lade nye 

erfaringer påvirke dannelsen af et nyt HSF DAN-narrativ. 

Det andet interessante aspekt ved henvendelsen var at patienten kom fra en ekstern aktør i diabetes-

netværket. Denne henvendelse kan tolkes som en faglig opbakning fra netværket til at forsøge det nye 

patientforløb og dermed en støtte til D1 om fortsat at arbejde på HSF DAN. Processen var kommet tilbage 

til en teleologisk proces, hvor den sociale konstruktion ændres af agenter i netværket. 

I innovationsrammen er perioden benævnt Kontekst bygges. Jeg har fremstillet den som en række 

selvkørende processer. I virkeligheden er det en ret aktiv periode med overvejelser om hvordan, det man 

bygger, kan matche den vision der er skabt (Von Krogh et al; 2000). Denne cyklus med vidensopbygning 

midt i innovationsforløbet er med til at afklare, hvilke dele af forløbet, der virker uhensigtsmæssigt. 

 

iv. Prototype (Anden møderunde og efterforløb) 

Ved dette andet møde i ENDO-gruppen 5-9-16 kom D1 på Neurofysiologisk Klinik. Vi gik en tur rundt i 

laboratoriet og så udstyret, som patienterne i HSF DAN skal undersøges med.  

Diskussionen var på mange måder en gentagelse af det første møde, idet vi startede med at diskutere Den 

problematiske situation, hvor diabeteslæger skal have et forløb for patienter med nerveskade. Vi tog dog 

nu udgangspunkt i de rekommandationer for undersøgelse for og behandling af diabetisk nerveskade, som 

forelå fra Dansk Endokrinologisk Selskab og ADA, som D1 havde taget med. Vi talte om forskelle i 

rekommandationer i USA og DK og hvordan praksis adskilte sig herfra. D1 beskrev hvordan en dårlig 

følesans gør at patienten henvises til fodterapeut, mens der ikke undersøges autonome nervers påvirkning 

af hjertet, selvom dette også er anbefalet i de danske retningslinjer. Jeg beskriver, hvordan vi i den 

neurologiske funktion har støttet os til Toronto rekommandationerne. Derefter gennemgik vi planerne for 

screening af nervefunktion i Drejebogen for SDCC. Det blev diskuteret, hvordan screening af hjertet 

autonome nervepåvirkning kunne passes ind i forløbet i HSF DAN. 

Der var et skifte i argumentationen. I det første møde var der fokus på, hvad det neurologiske narrativ 

kunne bidrage med og på en fælles meningsdannelsen om genstanden HSF DAN. I det andet møde 

fokuserede vi på detaljerne i rekommandationerne. Vi så på de detaljerede forslag til symptombehandling 

ved nerveskade og blev enig om at dette var indeholdt i HSF SFN. Det blev også diskuteret om 

diabeteslægerne kunne starte med en basisbehandling, og involvere neurologerne, hvis der ikke var god 

effekt af denne. Dette var altså en konkret refleksion over mulige patientforløb mellem de to klinikker. Det 

blev også overvejet, om det reelt skulle være to forløb hvor neurologer havde ansvaret for at behandle 

symptomer fra nerveskaden, mens diabeteslægerne koncentrerede sig om sukkersygen. 

I mødereferatet (Empiri 25) beskriver D1 denne gennemgang af rekommandationer og han beskriver 

hvordan der tilsluttes forskellige narrativer. Vi havde aftalt at mødes sammen med N1 næste gang og jeg 

skulle sende ham de neurologiske Toronto-rekommandationer og udkastet til patientforløbet i HSF SFN. 

Der er således en tilslutning til de forskellige faglige narrativer for diabetisk nerveskade. Der er også en 

balanceret præsentation af grundlagene for de forskellige narrativer. 
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Dette mødeforløb var en teleologisk proces, hvor vi så på argumenter fra forskellige sider og sammenholdt 

dem med praksis. Det var også en refleksion over de mulige patientforløb, der på forskellig vis kunne knytte 

sig til narrativer og hvad en samhandling i konsultationen kunne betyde for dannelse af fælles narrativer. 

 

Det andet møde i HSF SFN 13-10-16 var indkaldt med ledelsesgruppen for at give mulighed for at lave 

organisatoriske beslutninger. Patientforløbet for HSF SFN blev diskuteret og det blev accepteret, at HSF 

DAN kunne anvende forløbet. Ved at flytte på nogle opgaver mellem klinikkerne, fik vi lavet et ensartet 

forløb, så patienter fra HSF DAN og HSF SFN fik samme forløb og så vi kunne lade patienter fra HSF SFN gå 

videre til HSF DAN, hvis de viste sig at have diabetes. 

I denne indledende diskussion blev det klart for mig, at ikke alle i ledelsesgruppen var klar over at der var 

kommet en ny HSF om nerveskade hos diabetespatienter. Dette på trods af at alle havde fået mine 

indledende mails fra starten af forløbet, og trods min gennemgang af HSF DAN på det første møde om HSF 

SFN, hvor alle var til stede. 

I diskussionen om videre udbygning af HSF SFN besluttede vi, at jeg skulle lave en Medicinsk 

Teknologivurdering (formel evidensbaseret rapport) om undersøgelse og behandling af SFN, så vi havde et 

fagligt grundlag for at lave en ansøgning om yderligere ressourcer til funktionen. 

Forløbet var en livscyklus-proces, hvor alle så på hvordan vi kunne indrette og tilpasse vores praksis, så HSF 

SFN kunne udvikle sig. Det blev endeligt besluttet, at de to HSF egentlig var ens forløb og at de skulle 

udvikle sig sammen. 

 

På mødet 5-9-16 forstod jeg, at der allerede blev arbejdet på en samarbejdsaftale mellem Rigshospitalet og 

SDCC (Steno Partner). Jeg så HSF DAN som en del af denne samarbejdsaftale og fandt det vigtigt at 

involvere den neurologiske funktion, da den regionale dimension og samarbejdet med SDCC var en naturlig 

forlængelse af den forløbsmæssige afklaring om HSF DAN (livscyklus proces). 

Efter NEURO-mødet 13-10-16 så jeg et referat fra et direktionsmøde i regionen (Empiri 28), som gav 

forløbet en ny retning. På dette vigtigste planlægningsniveau var der slet ikke var gjort opmærksom HSF 

DAN. Jeg gjorde opmærksom på dette overfor RH1 med kopi til ledelseslaget (Empiri 29). Retrospektivt var 

dette referat nok et udtryk for en rent administrativ opremsning af Rigshospitalets diabetesfunktioner, der 

ikke var gennemgået af D1 eller D2. I responset fra D2 og RH1 forsikrer de (hhv. Empiri 30a og 31a, samt 

32), at der i et senere møde blev talt om HSF DAN. 

Min henvendelse til RH1 havde primært til formål at rette opmærksomheden mod det tilbud, der kom i HSF 

DAN og den nyskabende neurologiske involvering i Diabetisk neuropati. Jeg måtte sikre mig, at der i 

ledelsen var opmærksomhed på dette. Forløbet blev påvirket af henvendelsen (teleologisk proces) og det 

var vigtigt at få underbygget det videre samarbejde ved at holde møde i ENDO-gruppen 26-10-16 (Empiri 

33).  

Det tredje møde i ENDO-gruppen var det første møde, hvor N1 deltog. Vi gennemgik historierne fra det 

diabetologiske og neurologiske narrativ om nerveskade ved diabetes. Da der nu forelå en procesplan for 
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HSF SFN, gennemgik vi konkrete muligheder for fremtidig praksis. En af disse muligheder var fælles 

patientkonsultationer med deltagelse af både D1 og N1. Disse overvejelser havde tilslutning fra alle.  

Det blev også beskrevet, at vi allerede havde en aktiv funktion, hvor vi kunne indhente erfaringer. Vi gik 

derfor fra en projekteringsfase til en afprøvningsfase, selvom den højt specialiserede funktion først kunne 

starte 1-3-2017. Det blev aftalt, at når en passende patient blev set i en af de deltagende klinikker, blev 

øvrige deltagere adviseret og de fik således mulighed for at vurdere denne patient. 

Der var siden flere patientforløb med patienter, der var henvist til eller indlagt på Neurologisk Klinik. De var 

eksempler på de nervesyge patienter, som D1 ikke kendte fra sin praksis, men som var kendte i 

neurologiske afdelinger og hos praktiserende neurologer. Det gav nye muligheder for at diskutere 

sammenhængen mellem patienternes symptomer og de resultater som mine undersøgelser gav. Det gav 

også en mulighed for at diskutere begrænsninger for nerveundersøgelserne, som tidligere var diskuteret 

med neurofysiologiske og neurologiske kolleger. Disse nye fælles erfaringer for ENDO-gruppen indgik i den 

videre udvikling af funktionen. 

 I en innovationskontekst er der tale om en ”bygning af en prototype” (Von Krogh et al., 2000). Det er 

således ikke slutningen på en planlægning, men starten på en afprøvning inden funktionen HSF DAN kunne 

”gå i produktion”.  I denne fase måtte processer, vi havde sat i gang, vurderes og justeres løbene ved 

utilsigtede effekter og ved nye aktioner fra interne eller eksterne aktører. 

Aktiviteterne i denne gennemgang er inddelt efter faser med forskellige formål og med forskellig balance 

mellem procestyperne. Det er beskrevet, hvordan aktørerne udvikler synspunkter og argumenter og 

hvordan der efterhånden dannes en konsensus om opgaven og hvilke problemer, der kan afklares inden 

HSF DAN starter formelt, og hvad der må afklares senere, når viden om Den problematiske situation 

indsamles. Der er skabt et udgangspunkt for at se nærmere på den indsamlede empiri. 

 

a. Kodning af empiri 
Empirien er placeret i kronologisk orden (Bilag 1-2), for at vise den tidsmæssige udvikling. Derefter er der 

markeret hvilken arbejdsgrupper den udgår fra (ENDO, NEURO, NF, FORSKNING, SDCC) og hvem der er 

afsender og modtager af kommunikationen. En kort beskrivelse angiver om der er tale om en mail, et møde 

eller et referat fra et møde. Desuden er ovenstående inddeling af forløbet i faser markeret ved skravering 

af første kolonne af tabellen. Den originale tekst fra mail eller referat er præsenteret i anonymiseret form. 

Referater fra møder er enten mine indholdsreferater, foretaget lige efter mødet, eller konkrete interne 

referater skrevet af deltagerne til indbyrdes forpligtelse. I den sidste kolonne har jeg skrevet refleksioner 

om mails og referater samt beskrivelse af kodningen. 

I teksten er tolkningen markeret med farve: 

 Meningsskabelse er markeret med blå farve (       ). Markeringen er foretaget når der er et forsøg på 

at italesætte en ”problematisk situation”, typisk ved aktivering af narrativer under 

meningsskabelsen om HSF DAN.  
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 Aktivering af det neurologiske/neurofysiologiske narrativ er der markeret med grøn farve (    ). Det 

er ikke muligt klart at adskille de to i forhold til teksten. Der er typisk tale om henvisninger til 

neurologiske rekommandationer, HSF SFN og neurologisk praksis. 

 Aktivering af det diabetologiske narrativ, er der markeret med gul farve (    ). Der er typisk tale om 

henvisninger til endokrinologiske rekommandationer og praksis. 

 Tilslutning er markeret med rød farve (    ) når der findes en offentlig tilslutning.  

 

b. Aktiverede narrativer og meningsskabelse 
I grupperne var der udstrakt brug af meningsskabelse i forhold til forskningsprojektet HSF DAN, primært 

praktiseret på områder med ”en problematisk situation”. Temaer, der fyldte mest i empirien var det 

grundlæggende problem med at afklare patientgruppe og behandlingsmål. Problemet var ikke en 

lægefaglig problemstilling, da alle aktører anerkendte at patientgruppen fandtes ”derude”. 

Problemet med at afgrænse patientgruppen blev italesat med patientcases fra diabeteslæger og 

neurologer. D1 beskrev gentagne gange at han ikke kendte patientgruppen fra hverdagen (Empiri 8a, 24, 

33) mens N1 og NF1 så dem hyppigere. Når patienthistorierne blev bragt frem omhandlede de hos D1 

patienter med dysreguleret diabetes og problemer med problemer fra mave-tarmsystemet, mens N1 og 

NF1 omtalte patienten med smertefulde gener i fødderne og svimmelhed, når de stod op. Det var altså to 

forskellige narrativer, der blev præsenteret af klinikere, der havde patienterne i behandling. Det politisk-

administrative patientnarrativ af en patient med ”svært neuropati og autonom forstyrrelse” var ikke til stor 

hjælp i forståelsen og problemet var uændret tilstede. Mod slutningen af observationsperioden kom der 

delte patientforløb, hvor gruppemedlemmerne, gennem udveksling af informationer, kunne arbejde mod 

et fælles narrativ. 

For at udvælgelsen af patientgruppen kunne håndteres i de konkrete møder med patienter, anvendte 

kilderne forskellige parametre. Diabeteslæger anvendte undersøgelsesresultater, som D1 beskrev som 

”patienter med abnormiteter ved undersøgelse af vibrationssans (biothesiometri)”, mens det i politisk-

administrative kilder (Drejebogen) og rekommandationer fra ADA og Dansk Endokrinologisk Selskab blev 

beskrevet som ”biothesiometri, monofilamenttest og undersøgelser af hjertets autonome funktion”. Dette 

endokrinologiske narrativ for diagnostik blev aktiveret ved henvisninger til praksis og de endokrinologiske 

rekommandationer (Empiri 5b, 24, 25, 33). Det neurologiske narrativ for diagnostik blev primært aktiveret 

af N1 ved henvisning til Forløbsbeskrivelsen for patienter i HSF SFN (Bilag 2), mens NF1 beskrev de enkelte 

dele af de diagnostiske ”pakke”. Det skete primært i en bekskrivelse af den neurologiske funktion, som den 

diabetologiske funktion kunne få adgang til ved at tilslutte sig. 

Fælles for de diabetologiske og neurologiske narrativer om patientgruppen, var at de anvendte rammer der 

(ifølge Weick, se ovenfor) er knyttet til Historier (erfaringens ordforråd) og Tradition (forgængernes 

ordforråd) og Handlemuligheder (Problemløsningens ordforråd). Fælles for dem er, at der blev trukket 

voldsomt på den retrospektive dimension af narrativitetsbegrebet (Söderberg, 2006). Der blev trukket klart 

mindre på de fremadskuende narrativer som Ideologi (Samfundets ordforråd). Rekommandationerne, som 

anbefalede screening for at finde patienter med nerveskade, blev kun trukket ind i meningsskabelsen i 

forbindelse med diskussionen om screening i SDCC som en fremtidig henvisningsvej (Empiri 25,34), en 
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mulighed som blev set som ”tvivlsom” og ”som næppe har noget med den højt specialiserede funktion at 

gøre”(Empiri 25) men som bør være fokus for fremtidig forskning (Empiri 15a). 

Jeg forsøgte at fremme en diskussion om årsager til forskelle i de narrativer, der blev aktiveret i de to 

faglige meningsverdener (Empiri 22h). Denne diskussion blev ikke genfundet andre steder i empirien. 

I den tidlige fase handlede megen aktivitet om hvordan HSF DAN kunne håndtere behandlingen af 

nerveskaden. Det var primært udløst af et ønske om afklaring fra D2 og D1 (Empiri 1), men der ses ikke tegn 

på, at der var tale om en problematisk situation. Der er ikke præsenteret et alternativ til det neurologiske 

behandlingsnarrativ. At det alligevel fylder så meget, skyldes især mine overvejelser (Empiri 2, 3b, 6a), om 

at der eksisterede et diabetologisk behandlingsnarrativ. Denne mistanke havde jeg dels fra den meget lave 

henvisningsrate fra specialet og dels fra mit faglige kendskab til alternative undersøgelsesmuligheder i 

Regionen. 

I en analyse af de meningsskabende narrativer må jeg også forholde mig til de narrativer, som næsten ikke 

var aktiverede. I et traditionelt Teknokrati (Minzberg, 1979) vil man forvente at der skulle aktiveres 

administrative narrativer, hvor der skulle udarbejdes procedurer for HSF DAN. Rammen for denne del af 

meningsskabelsen er de ”forventninger, der tages for givet (third-order control)”, som er dybt indlejret i 

organisationen. Denne ramme træder ikke tydeligt frem, da den ikke påvirker gruppens medlemmer. Det er 

imidlertid den foretrukne ramme for alle gruppens medlemmer, og er som sådan et grundlag for at man 

kan sætte en gruppe fagpersoner sammen for at løse en kompleks opgave. Der er altså en usagt 

forventning om at de administrative krav mødes på et senere tidspunkt. 

Rammen kunne også ses ved forslaget fra D1 om at lave fælles konsultationer på komplicerede patienter 

(Empiri 33). Var der ikke en fælles forståelse for den herskende meningsverden, kunne et sådant tilbud 

fremstå som truende mod specialegrænser eller personlig prestige. Det demonstrerer en organisatorisk 

kultur, hvor man er vant til at lave tværgående komplekse patientforløb og hvor den organisatoriske kultur 

understøtter en strategisk satsning som et højt specialiseret hospital. Det understreger også nogle 

organisatoriske kompetencer, der ellers kan være svære at få øje på. 

 

c. Samhandling /Tilslutning 
Aktivering af narrativer og meningsdannelse kræver en handling uanset om man bruger modellen for 

meningsskabelse fra Hernes (2015) eller om man bruger Weicks model (1995). Hernes lægger vægt på 

samhandlingen mens Weick beskriver tilslutning som handlingsdelen af meningsskabelsen, hvor ledetråde 

bruges til meningsskabelse ud fra de valgte rammer. 

Eksempler på samhandling kom hovedsageligt fra viljen til at tage udgangspunkt i, at patienter med 

nerveskade fra diabetes fandtes ”derude”. Selvom D1 og D2 var i tvivl, om de kunne finde patienterne i 

større stil i deres eget ambulatorium, anerkendte de, at der var diabetespatienter i neurologiske forløb, 

som kunne gå ind HSF DAN. Den offentlige tilslutning kom primært frem i forbindelse med de tre møder i 

ENDO. I referatet fra det første møde 18.03.16 (Empiri 8b) beskrev D1, hvilke problemer 

henvisningspatienten kunne have, og denne beskrivelse er i overensstemmelse med det billede, der kendes 

fra den neurologiske beskrivelse i Forløbsbeskrivelsen fra HSF SFN (Bilag 2). At dette ikke var en pro-forma 
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handling, blev demonstreret af henvendelsen om en konkret patient (Empiri 22e), der passede til 

beskrivelsen. Der var siden flere kliniske forløb, hvor neurologiske patienter med svære symptomer på 

nerveskade (med og uden involvering af N1) blev undersøgt af NF1, og hvor D1 blev anmodet om tilsyn (en 

formel skriftlig anmodning om en klinisk vurdering fra en specialist fra et andet speciale). De klare kliniske 

samhandlinger mellem medlemmer i ENDO-gruppen indeholdt både det offentlige handlingselement og 

den dannelse af et samhandlingsmønster, som indgik i meningsdannelsen. Hvad der var endnu vigtigere 

var, at samhandlingerne også var fremadrettede handlinger, hvor aktionen var med til at give mulighed for 

at danne et fælles narrativer for ”hvordan vi gør det i HSF DAN”. 

Det andet aspekt af den problematiske situation var, at der var forskel mellem det diabetologiske narrativ 

(specielt via rekommandationer) og det neurologiske narrativ for behandling af nerveskaden. I forhold til 

dette aspekt var der en klar udmelding fra Sundhedsstyrelsen, der specificerede, at der skulle være et ”tæt 

samarbejde” mellem Endokrinologisk og Neurologisk Klinik. Der var således et adminstrativt krav om 

samhandling. 

I Empirien var der i hele forløbet tilslutning til det neurologiske narrativ for undersøgelse og behandling af 

nerveskade. Dette kom klarest til udtryk gennem henvendelsen til NF1 om den neurofysiologiske 

undersøgelse af patientgruppen (Empiri 1) og i den klare og konsistente henvisning til at patienterne kunne 

følge Forløbsbeskrivelsen for HSF SFN (Empiri 8b og 12) og dette blev fastholdt i alle grupper (ENDO, 

NEURO og NF). Den offentlige tilslutning gives mest udtalt ved præsentation af undersøgelsesprogrammet 

ved møde i Steno Partners (Empiri 32). Samhandlingsmønstret er således etableret, hvad angår behandling 

af nerveskaden. 

Et udestående problem, som fortsat er en problematisk situation, er hvordan diabetesbehandlingen skal 

påvirkes af, at patienten har en svær nerveskade. Empirien viste ikke tegn på tilslutning og aktiv 

samhandling blev ikke påvist. Denne mangel skyldes sandsynligvis den retrospektive dominans i de 

narrativer, der blev aktiveret, og de få patientforløb der kunne skabe et nyt narrativ. Formålet med at skabe 

HSF DAN var netop at give rammer for dannelse af nye erfaringer fremover. Samtidig er dette et fokus for 

forskning indenfor rammerne af Steno Partners (Bilag 4). 

  

3. Konklusion 
Der blev dokumenteret udbredt anvendelse af meningsskabelse da specialister med forskellige faglige 

narrativer skulle samhandle i en kompleks ledelsesopgave, der indeholdt en problematisk situation. 

Der blev aktiveret social tilslutning på flere potentielle konfliktområder ved aktivering af hovedsagelig 

retrospektive narrativer. De potentielt konfliktfyldte faglige narrativer om identifikation af patienter til HSF 

DAN og behandling af deres nerveskade blev set under potentiel omdannelse (enactment) i dannelse af 

samhandlingsmønstre under gentagne patientforløb. Der blev identificeret et enkelt centralt element af 

den problematiske situation, der blev isoleret (bracketing) til fremtidig afklaring. Dette element 

omhandlede et fagligt område med svag evidens fra rekommandationer, som er udset som et fremtidigt 

fokusområde for klinisk forskning. 
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Planlægningsforløbet blev inddelt i faser, som i en innovationsteoretisk ramme (Von Krogh et al, 2000), 

tydede på en effektiv håndtering af organisationens videnskapital. 

Der blev identificeret en fælles organisatorisk forståelse, der tillader et ukompliceret projektforløb i 

arbejdsgruppen. Denne forståelse tilskrives usagt accept af organisatoriske rammer (Third-order control, 

handlemuligheder, historier, tradition; alt i Weicks forståelse). Denne fælles forståelse tilskrives en særlig 

gavnlig organisationskultur, der faciliterer højt specialiserede funktioner på tværs af fagligheder. En del af 

denne kultur er accepten af at benytte eksisterende patientforløb på tværs af specialer. 

4. Perspektivering 

a. Meningsskabelsens fundament og dynamik 
Empirien viste, at der i projektgruppen ENDO blev aktiveret narrativer som var tæt knyttet til den faglige 

praksis og som blev set gennem rammer, der vægtede den retrospektive del af narrativerne tungt. Det var 

altså vigtigt for forståelsen af den problematiske situation, at gruppens deltagere kunne hente historier fra 

deres egen praksis. Gennem disse fortællinger blev forskelle i de faglige narrativer klare, men uden at de 

blev forklaret ved forståelse. Denne distinktion er vigtig, for at man kan forstå effekten af 

meningsskabelsen. Ambitionen er ikke at nå en fælles forståelse gennem diskussion af fakta. Den er at få 

afklaret narrativerne, så de kan stå klare til præsentation. 

En af mekanismerne for at fremme denne afklaring af narrativer, er at se dem gennem forskellige rammer. 

De samme foretrukne ordhandlinger kan indgå i forskellige rammer med forskellig dominans, og når jeg 

finder, at de bagudrettede aspekter af narrativerne dominerer, er det sandsynligvis et resultat af en 

praksisbunden meningsverden i gruppen, måske et resultat af meget lægefaglige forståelsesrammer. I 

søgen efter det emergente HSF DAN narrativ er gruppens deltagere bundet af deres historie og deres 

erfaringer. 

Denne praksisbundenhed er naturlig for mine kolleger og mig. Den daglige erfaring med at forstå 

patientens problem gennem en direkte kontakt med dem, er grundlæggende. I forlængelse af dette er det 

vigtigt at forstå, at det nye HSF DAN- narrativ ikke blev født som en moden forståelse, men at det skal 

støttes til at udvikle sig gennem daglige erfaringer med den verden vi møder, når vi i fremtiden modtager 

patienter i funktionen. 

b. Situated change 
I Forskningsprojektet fandt jeg altså tegn på, at samhandlingen i ENDO-gruppen satte gang i et 

samhandlingsmønster, allerede inden HSF DAN formelt er startet. Det ses klart ud fra empirien, at der var 

stor usikkerhed om funktionens fremtidige form, men med tilslutning til den aktuelle form, var der skabt en 

stiafhængighed, hvorfra nye ændringer kunne tage udgangspunkt. Den videre udvikling ville få en retning, 

der blev bestemt af de erfaringer, der blev opnået. 

Mekanikken bag denne udvikling i funktionen kan beskrives som resultatet af små variationer i daglig 

praksis. Variationer i behandling er normalt ikke ønsket i sundhedsvæsenet, men et blik for de variationer, 

som vil komme i præsentationen af symptomer, resultater fra undersøgelser og timingen af behandlingen, 

vil være en kilde til at forstå patienternes problemer bedre og skabe grundlaget for den videre udvikling af 
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HSF DAN. Observationsperioden tillod ikke, at vi kunne se en udvikling i praksis allerede efter de første 

patientforløb, 

Orlikowski (1996) observerede, hvordan forandringer i praksis tog udgangspunkt i små variationer og 

ændringer i fortolkninger og praksis i et IT-firma. Det blev beskrevet som en mulig mekanisme bag en 

gradvis forandring, som kun kunne observeres retrospektivt. I min neurofysiologiske enhed er der på 

samme måde sket ændringer, som vi kunne se retrospektivt. Hun (Kellogg et al, 2006) studerede senere de 

vilkår der påvirkede udviklingen, når den skete på tværs af grænser. Hun fandt, at medlemmer udviklede 

samarbejde og praksis på en dynsmisk måde i et miljø af høj fart, usikkerhed og hurtige forandringer. Hun 

bemærkede, at den dynamiske udvikling skete på bekostning af kvalitet, konfliktløsning og 

problemafklaring. Der synes således at være en pris at betale ved at arbejde adskilt på samme projekt. 

At denne risiko eksisterer, underbygges af et andet studium fra en højteknologisk IT-virksomhed (Bechky, 

2003), hvor der var store problemer i den faglige kommunikation mellem faggrupper. Denne 

kommunikation blev kun i begrænset omfang hjulpet på vej ved oversættelse. 

I den medicinske verden findes også eksempler på dette tværfaglige kommunikationsproblem. Mørk et al. 

(2008) beskrev problemerne med at kommunikere og lære på tværs af kulturer i en R&D enhed på 

Rikshospitalet i Oslo. De viste at forskellige kulturer refererede til forskellige faglige netværk, og at det 

begrænsede kommunikationen og læringen. 

På denne baggrund må vi i det fremtidige samarbejde i SFN DAN overveje hvilken faglig praksis, der kan øge 

dannelsen af fælles viden og modvirke at de forskellige kulturer udvikler sig parallelt i denne nye funktion 

uden at berige hinanden. Den organisatoriske praksis, der er til rådighed for dette er fælles konferencer om 

patientforløbene. Forslaget fra D1 om fælles konsultationer med N1 vil være en yderlig nyskabende måde 

at samhandle og lave fælles fortolkning. 

c. Hvad betyder det filosofiske syn? 
Jeg beskrev ovenfor, hvordan den pragmatiske filosofi tager udgangspunkt i menneskets bevidsthed og det 

sociales betydning. Ved fremkomst af socialkonstruktionismen i 1980’erne tog man udgangspunkt i den 

symbolske interaktionisme (se beskrivelse ovenfor, Mead 1934), der også havde pragmatiske rødder. Der 

blev dog lagt en større vægt på, at sproget og ikke-menneskelige objekter var med til at afgøre, hvad 

individerne kunne reagere på. 

Med dette udgangspunkt blev det beskrevet (Knorr-Cetina, Latour, Collins) hvordan forskere i den 

videnskabelige proces ikke arbejdede positivistisk. Der var ikke tale om at designe forsøg, hvis resultat 

kunne forkaste eller acceptere hypoteser, men snarere en kamp med udstyret, så det ikke gav afvigende 

resultater. Desuden foregik forhandlinger om, hvordan fakta skulle fortolkes i en konstruktion af nye måder 

at forstå videnskaben på (Knorr-Cetina, 1981). Dette skete både ved diskussioner mellem forskere og ved 

selvstændig refleksion. Disse forfatterskaber fokuserer på materialitet, hvor arbejdet (praksis) med 

apparaturet er stærkt meningsskabende og indgår i selve vidensproduktionen. Videnskaben er altså ikke 

kun en kognitiv proces mellem individer men en interaktion med udstyret. Dette kommer til udtryk i Aktør-

Netværk Teorien, hvor materialiteten og koncepter (semiotik, tegn) indgår som selvstændige aktører i 

konstruktionen af virkeligheden (Latour 1987). 
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I forskningsprojektet er det derfor muligt at inddrage de agenter, der ikke er individer, for at forstå, 

hvordan aktioner starter og samhandling sker. Det kan eksemplificeres med starten på mine egne 

undersøgelser. Jeg beskrev, at initiativet kom fra klinikken, der havde brugt noget af udstyret 

videnskabeligt. Det kan fortolkes som en aktion, der var startet af det ledige udstyr, som søgte en 

anvendelse. Senere fik jeg mere udstyr, og det satte det gang i en proces, hvor udstyret var den faktor, der 

ledte til en søgen efter anvendelse. Udstyret var således med til at drive oprettelsen af de nye HSF frem, og 

dets anvendelse blev den faktor, der afgjorde, at vi ønskede et forløb ud fra et vore eget narrativ. 

Selvom denne fortolkning ikke har været styrende for mit forskningsprojekt, bør disse overvejelser være en 

del af refleksionen om processen. 

d. Den organisatoriske styring 
Forskningsprojektet startede på baggrund af på en forventning om, at der kom en HSF på et område, hvor 

flere specialer skulle samarbejde om at løse en skal-opgave. 

I en traditionel organisation ville processen være nødt til at gå kommandovejen med en fælles chef (RH), 

der bliver involveret og skaber samarbejdsstrukturen. De to klinikchefer D2 og N2 ville så være sikre på den 

organisatoriske opbakning til den fremtidige funktion og alle i ledergruppen ville være klar over 

ansvarsområder. D1 og N1 kunne så stå for den konkrete planlægning af funktionen, herunder involvering 

af relevante samarbejdsparter som NF1. 

I min case sker de indledende sonderinger mellem D2 og en ekspert fra en specialenhed i hospitalet (NF1). 

Først efter indledende sonderinger bliver den egentlige samarbejdspartner N1 involveret, mens der endnu 

ikke har været direkte kontakt mellem klinikcheferne N2 og D2. I denne situation er organisatoriske 

rammer og finansiering ikke afklaret, og den fælles chef RH, blev først involveret, da han ikke medtog HSF 

DAN i et eksternt møde, hvor øvrige HSF bliver præsenteret. Selvom der reelt er sket en vellykket faglig 

innovation, og HSF DAN er klar til at blive sat i gang, er der er altså et uheldigt organisatorisk forløb. 

Den manglende overensstemmelse mellem organisationens ideale og den praktiserede struktur har flere 

årsager. For det første er den ideale struktur, jeg beskriver ovenfor, forsimplet. Klinikcheferne D2 og N2 

mødes kun til årlige lederseminarer, mens ledelsesstrengen går gennem deres respektive centerchefer til 

hospitalets direktør. Desuden er min klinik, som en diagnostisk enhed, organisatorisk placeret i et center, 

mens vores service foregår på tværs af hospitalet og regionen. Der er altså tale om en tværgående enhed. 

For det andet har Rigshospitalet ikke en ren hierarkisk organisationsform. Der er introduceret en matrix-

organisation, hvor den traditionelle to-strengede lægechef-oversygeplejerske ledelsesvej er ændret til en 

ledelsesform med fælles ledelse mellem en organisatorisk chef (administrator/læge) og en funktionschef 

(ofte sygeplejeleder). 

Den praktiserede organisationsstruktur er imidlertid heller ikke forklaret med dette. Min case præsenterer 

et øjebliksbillede af en praksis, hvor den enkelte leder har utallige kontaktflader i og udenfor 

organisationen. D2 og NF1 samarbejder allerede og det er naturligt at D2 går til den kendte 

samarbejdspartner med et nyt projekt, hvor de nødvendigvis begge må indgå. Der sker herefter en løbende 

udvikling, hvor der skabes kontakt til andre aktører i en rækkefølge, der er bestemt af ”den næste 
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nødvendige kontakt”. Denne knopskydning af udviklingen er helt i overensstemmelse med et 

procesperspektiv af organiseringen (Hernes, 2016, p156). 

I procesperspektivet er organisationen dynamisk flydende og udviklingen sker med knopskydning ud fra det 

øjeblikkelige behov og på baggrund af den enkelte aktørs meningsverden. Dette sikrer en maksimal 

tilpasningsevne. Da effekterne af den enkelte aktion også vil være uforudsigelig, prøver man at sikre sig 

mod utilsigtede effekter ved koordination af aktiviteten. Når NF1 konstant er i kontakt med ledelsesaktører, 

er det således et forsøg på at skabe en fælles retning for processen både om det faglige indhold og den 

ledelsesmæssige forandring. 

Trods forsøg på at lede opad, må man konstatere at effekten af denne aktivitet også er uforudsigelig. I 

Forskningsprojektet var det ikke lykkedes at skabe tilstrækkelig opmærksomhed om aktiviteten overfor N2 

og RH var slet ikke vidende om HSF DAN. Dette underbygger procesperspektivet, da der ikke var nogen 

umiddelbare daglige forbindelse mellem NF1 og de to ledelsesaktører, mens dette var til stede i forhold til 

NEU. At både N2 og NEU står på alle mails i NEURO-gruppen og de begge var til møder i gruppen, gav altså 

ikke samme effekt hos de to. 

Min konklusion er altså, at der er dokumenteret en ret kompleks organisatorisk opbygning som bedst 

forklares ved at se den i et procesperspektiv. Dette fund betyder, at forandringer ikke er en selvstartende 

proces, som kommer på baggrund af en god ide, men at de skal støttes gennem et net af samtidige 

aktioner. 

e. Processuel kompleksitet 
I Introduktionen beskrev jeg det lineære forløb for udvikling af organisationer. Dette billede bliver modsagt 

af de erfaringer jeg har haft med min egen funktion, hvor flere procestyper var aktive samtidigt. 

Ser man også dette i et procesperspektiv (Hernes, 2016), kan forandring ses som et konstant flow af 

forandring. I mit fagområde har der været en international bevægelse for at bruge screeningsværktøjer til 

at fange nerveskade ved diabetes. Denne udvikling ses i en emergent form i min funktion, men den har ikke 

været synlig bredt i neurologiske eller diabetologiske kredse. Ved lokal forstærkning af flow udgående fra 

eksterne aktører (NovoNordisk Fonden, Sundhedsstyrelsen) er der skabt en ny ”strøm”, der fremmer 

udviklingen gennem dannelsen af HSF DAN og HSF SFN og SDCC. 

Den nye strøm vil give forandringer lokalt hvor strømmen flyder (hos mig), og det kan virke både episodisk, 

overvældende og komplekst. Det vil imidlertid også bevirke ændringer i andre dele af organisationen hvor 

flow vil ændre sig. Konkret vil koncentrationen af disse patientgrupper på Rigshospitalet få nye 

samarbejder til at vokse frem indenfor organisationen, mellem SDCC og Rigshospitalet men også videre ud i 

Regionen.  

Med den erfaring jeg nu har, tegner der sig et billede af udvikling som et vilkår (procestænkning). 

Udviklingen er drevet frem af kræfter, som jeg ikke styrer og jeg kan ikke forudse retningen af dem.  

Derimod er det min frihed som leder, at jeg har indflydelse på, hvilke af disse påvirkninger jeg griber som 

næste drivkraft for mine projekter. Mit valg som leder har betydning for hvordan min funktion udvikler sig, 

og ved at tilslutte mig nogle påvirkninger, frem for andre, vil jeg flytte udviklingen mod en ny situation, der 

er nærmere det ønskede. Den kan ikke ophæves, men bliver udgangspunkt for næste ændring.  
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f. Ledelse i sundhedsvæsenet 
Mit forskningsprojekt viste, at en faglig organisatorisk styring kunne indgå i den meningsskabelse, der 

gjorde os i stand til at give et fælles bud på et tværgående patientforløb trods forskellige faglige narrativer. 

Om forløbet var vellykket må tolkes på baggrund af den synsvinkel man tager. 

For den faglige leder er det vigtigt, at styringen giver fornuftige rammer for arbejdet med patientforløbene 

og at den er så tilpas overordnet, at den tillader fortolkning. I rekommandationerne fra de faglige 

organisationer og i Drejebogen for SDCC fandt jeg anbefalinger, der var tænkt som styrende for den faglige 

funktion. Disse anbefalinger er valgt ud fra en fortolkning af den videnskabelige evidens på området og de 

skal fortolkes, når funktionerne skal planlægges. Denne oversættelse (Røvik, 2011) skal foregå hos 

slutbrugeren, og det er vigtigt, at den kan blive det på en måde der både tilgodeser hensigten med 

styringen og de faglige narrativer der findes i gruppen. I Drejebogen er denne balance opnået, da der 

beskrives et ønske om at undersøge ”hjertets autonome innervation” (Bilag 4).   

Fra det administrative system vil det være vigtigt at oversættelsen sker tro mod formålet. I min case er der 

ikke megen tvivl om at der ønskes en mere struktureret overvågning af nervekomplikationer hos patienter 

med diabetes. Det er også klart at Specialeplanen kræver, at den højt specialiserede del af denne opgave 

skal ske ved at samtænke de faglige narrativer for nerveskader. 

For at sikre, at de fagligt ansvarlige kan fortage denne oversættelse korrekt, er det vigtigt, at det er klart 

hvilken forståelse, der ligger bag styringen. Det kan ske ved udformningen af det narrativ, der ligger bag 

styringsønsket. 

I sundhedsvæsenet vil ledelse af fagprofessionelle med den fremherskende top-down ledelse uheldig, da 

det aktiverer modstand når det påvirker faglige områder. Pedersen (2009) anbefaler, bl.a. med 

udgangspunkt i Boje (2001), at ledelsesstrategien gør det muligt at inddrage de ansattes narrativer i en 

polyfon ledelsesstil. I vores kontekst vil dette give særlig god ræson, da den ekspertise, der ligger bag 

rekommandationerne, skal overtages og appliceres af de lokale eksperter og i de faglige miljøer de skal 

virke i. 

Af relevans for opgaven i ENDO og NEURO er også overvejelser over, hvordan man støtter faglige 

innovationsprocesser i offentlige organisationer. Der fokuseres ofte på barrierer, hvor fagligheden kommer 

på tværs af nytænkning. Der er dog også facilliterende drivkræfter, der kan blive aktiveret. Sehested og 

Leonardsen (2011, p228) beskriver, hvordan det er vigtigt at fokusere på facilitering, oversættelse og 

formidling. De finder, at disse faktorer er ”afgørende for håndteringen og ekpliciteringen af forskellige 

mentale modeller, epistemologiske konflikter, semantiske misforståelser osv.…”. De pointerer også at ”man 

direkte må adressere de forskellige perspektiver, værdier og forventninger mellem deltagerne”. I vores case 

blev disse faktorer forsøgt aktiveret, men det var ikke muligt at vurdere om denne aktivitet havde effekt på 

resultatet. Derimod fik jeg indtryk af at normative kræfter var aktive. Sehested og Leonardsen (2011, p229) 

beskriver, at ”blandt fagprofessionelle er der tradition for, at det normative og faglige aspekt kobles 

sammen i valg af teorier og metoder”. De advarer mod, at det kan afskære for andre løsningsmodeller end 

de foretrukne. 

Disse syn på ledelse i det offentlige giver overordnet en forventning om, at ledelse af fagprofessionelle er 

en kompleks sag, og at der ligger potentielle konflikter gemt i opgaven. Min case beskriver et eksempel på 
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en forandrings proces, der involverede samarbejde på tværs af forskellige faglige narrativer, og som 

resulterede i en relativt hurtig udvikling af et nyt tværgående patientforløb uden aktivering af disse 

konflikter. Jeg har ovenfor tilskrevet dette en organisatorisk kompetence til udvikling af komplekse 

patientforløb på Rigshospitalet. 

 

5. English summary 
Administrative changes in health organizations frequently influence core activities, but seldom with a direct 

consequence to the health professional narratives on medical practice. The present case presents the 

planning of a highly specialized medical service implemented by the national health board to ensure 

optimal medical care for diabetic patients with severe complications in the nervous system. 

International medical practice recommendation supports routine screening of diabetes patients for their 

nerve health.  While examination of sensory function and autonomic influence on the heart is suggested, 

little is written about what consequence is to be taken on the actual diabetes treatment. As a result, little 

emphasis is put on detecting nerve damage on medical visits and on further exploring the consequence of 

the damage on diabetes treatment. 

The Danish Board of Health plans to introduce a highly specialized medical service in selected diabetes 

centers, but with the involvement of neurology specialists. This change forces two medical specialist areas 

to plan the service with discussions on how to reconcile two medical narratives on the practice of treating 

nerve damage. 

The author examined the process of sensemaking in a Group of Inquiry concerned with the proposed 

service. Members of the group, with different professional background, had correspondence though e-

mails, repeated meetings with shared written conclusions and they gave and received actions within the 

group and towards external actors. Using a pragmatic philosophic foundation, the theory used in the 

analysis was the process perspective of sensemaking proposed by Hernes (2016). 

In the material collected throughout a ten month period, a continuing sensemaking process was found with 

special density during meetings. Professional narratives on patient treatments were offered in the group 

and through repeated co-action, the group committed to the neurological narrative of nerve damage 

treatment. As the central Problematic Situation of diabetes treatment in the patients with nerve damage 

was not open to discussion, due to the lack of medical evidence, this issue was bracketed. The commitment 

towards future cooperative clinical care pathways from neurologists and diabetologists ensures the 

collection of further knowledge to proceed with the sensemaking process. 

In the study period, an institutional competence to implement complex treatment pathways was identified 

and the planning demonstrated a fluent organization with actions not corresponding to the matrix plan, but 

in full correspondence with a process-based view of the organization. 

The study concluded that even changes interfering with core professional narratives are possible in the 

right organizational setting. 
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