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1. Summary 

 

Herlev and Gentofte Hospital has, as the first hospital on Zeeland, implemented a new IT System 

for patient data – Sundhedsplatformen. 

 

The implementation has been a huge challenge for the clinical staff at the hospital, as the system 

technically wasn’t completed, when it was implemented.  Stories about the development in the 

implementation period and as a result the training the staff received was incomplete and has created 

stories about the daily challenges the employees face regarding administrative procedures and in the 

meetings with the patients. At the same time the hospital staff has experienced a lack of 

understanding of their professional challenges from both the management of Region Hovedstaden 

and the management of Sundhedsplatformen. 

 

I am the head nurse at the Department for Plastic Surgery at Herlev- Gentofte Hospital and I have 

since the implementation in May 2016 been listening to these stories.  

 

My masters thesis examines if you as the leader in co-operation with the employees can develop the 

stories an create organization development. 

 

To create an overview of the stories there has been told I have read articles in the public medias, at 

Region Hovedstadens and Herlev- og Gentoftes intranet and last, but not least and have made 

interviews with the staff at the Department of Plastic Surgery. I wanted to use the stories as ad-on to 

the already existing discourses and stories in the department, so the staff could make some sense out 

of the implementation and become coauthors of the future of the organization. 

  

The core of the stories is about the implementation of the Sundhedsplatform, the personnel 

competence, how to create value for the patient, how the management has been regarding the 

implementation and wishes for the future. 

 

Subsequently I have interviewed both a group of employees and leaders in my department in order 

to discover how the stories are told, and if something is a problem within the dominant narratives, 

the challenge becomes to deconstruct the narrative itself, to see it as a framework of meaning rather 
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than as an essential and enduring truth, and to open space for at different story to be told and the 

performance of different meanings. 

 

The analysis of the interviews shows that it is possible to increase the nuances and facets in many of 

the stories in collaborations with staff and leaders and by the support of circular and reflective 

questions.  Thus creating the opportunity to coordinate actions in between staff to solve common 

assignments together and that way contribute to the development of the organization, the interviews 

shows that the staff wants to be an active part in the future development.  

 

But the analysis also shows, that there is stories that has to be explored in a metaposition, so the 

problems, will be experienced in another context than usual, because change will first happens 

when the employers experienced a ease interruption, that makes sense compared to already existing 

logic in the system.  

It is possible to use the narrative view in the work ahead in my department, if it make sense to both 

employees and leaders, to create the stories with are most useful in order to bring the organization 

and the staff in the preferred direction. 

 

The narrative view must be seen as a supplement to other management theories, as the leader of the 

department it is important to see the management tasks from different views – the life in an 

organization is full of stories, but it is only the most credible at the given time that is perceived as 

“the truth” about life in the organization. 
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2. Indledning 

 

  Er verden sort eller hvid? 

Og har vi alle det samme verdensbillede? 

 

Denne oplevelse havde jeg i mange år, indtil jeg en dag blev præsenteret for en særlig fortælling. 

Fortællingen handlede om forskellige mennesker og forskellige fagprofessioner, der besteg et bjerg. 

Medens de besteg bjerget fortalte de om det, de så. Fortællingerne var vidt forskellige.  

Dette gav mig en erkendelse af, hvor forskelligt mennesker opfatter verden, og at denne 

verdensopfattelse formentlig er medvirkende til, at vi til tider ikke kommunikerer optimalt med 

hinanden. 

Som leder oplever jeg ofte, at der er forskellige fortællinger om samme emne, alt efter hvilken optik 

man har. Er man medarbejder, har man en optik, er man politisk valgt har man en anden optik. Min 

opgave som leder, er både at reducere kompleksiteten ved en given situation men samtidig 

producere kompleksitet ved at opretholde valget mellem alternativer og dermed sikre mig et bredt 

beslutningsgrundlag, så jeg i samarbejde med mine medarbejdere skaber mening, så de følger mig i 

min ledelse. 

  

Min nuværende største ledelsesmæssige udfordring er implementering af et nyt IT-system, 

Sundhedsplatformen og de fortællinger, der er skabt i denne implementering, både blandt 

medarbejderne, i Organisationen, i Medierne, hos Regionspolitikerne og i ledelsen af 

Sundhedsplatformen.  

Jeg undrer mig over, at fortællingerne om implementeringen er så vidt forskellige, når der tales om 

succes i implementeringsprocessen, patientbehandling og medarbejderkompetencer ift. systemet. 

Sundhedsplatformen taler om succes ift. løste incidens, Regionen taler om, at Organisationen snart 

er oppe på samme aktivitetsniveau, og hvor stor en succes Systemet er ift. samarbejdet med den 

enkelte patient i den enkelte afdeling. Personalet taler om, at de har mistet deres faglighed til et 

system, der hverken støtter op omkring den enkelte patient eller arbejdsgangene rundt omkring 

patienten. 

Jeg ønsker at undersøge, hvilke fortællinger der er skabt i min afdeling, hvordan de er opstået, og 

hvordan fortællingerne påvirker Organisationen. Denne viden vil jeg benytte på et strategisk niveau, 

så det bliver muligt at arbejde med disse fortællinger, ved at fokusere på, at disse fortællinger er 
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fortalt fra et perspektiv, men at de vil være genfortællende processer, der hele tiden er til revision og 

genforhandling.  

Jeg oplever, at kommunikationen kan være et stærkt redskab til at skabe mening og en fælles 

forståelse for formålet med vores fælles arbejdsindsats, og at hvis vi oplever denne fælles forståelse, 

skaber vi de bedste løsninger. Til tider kan vi, som ledere, dog stå overfor fortællinger, der fastlåser 

Organisationen, så mulighederne for udvikling indskrænkes, og så har vi som ledere brug for 

redskaber til at omforme disse dominerende historier til mulighedsskabende fortællinger. 

 

 

3. Baggrund 

 Afhandlingen tager udgangspunkt i fortællinger, der handler om implementeringen af et nyt IT-

system, Sundhedsplatformen, på Plastikkirurgisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital. 

 

Jeg er ansat som ledende oversygeplejerske på en Plastikkirurgisk afdeling på Herlev hospital. 

Afdelingen består af et sengeafsnit, et ambulatorium og et operationsafsnit. Afdelingen behandler 

fortrinsvis cancerpatienter, især modermærkekræft og almindelig hudkræft. 

Afdelingens personale består af en medarbejdergruppe på ca. 100, fortrinsvis af læger, 

sygeplejersker og lægesekretærer. 

 

Da jeg for knap 2 år siden var til ansættelsessamtale til min nuværende stilling, forhørte jeg mig om 

historien om, hvad Direktionen og medarbejderne på afdelingen oplevede ville være deres største 

udfordring fremadrettet, - og svaret var: Implementering af Sundhedsplatformen som det første 

Hospital på Sjælland.  

 

Visionen for Sundhedsplatformen er: 

 At gøre det lettere at være patient 

 At gøre det lettere at være kliniker 

 At gøre det lettere at optimere kvaliteten og driften af sundhedsvæsnet på hele Sjælland 

Det forventes, at visionen med Sundhedsplatformen implementeres med fokus på Hospitalet strategi 

for ”Patienten er ventet og velkommen.” 
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Maj 2016 blev Sundhedsplatformen implementeret på Herlev og Gentofte Hospital. 30 IT-systemer 

blev integreret i et system. Systemet er bygget i 70´erne i USA, og det politisk niveau var bekendt 

med, at systemet skulle ombygges til danske forhold.  

De herskende fortællinger om systemet var, at det ville binde Sundhedsvæsnet sammen på hele 

Sjælland, skabe forbedrede behandlingsforløb, strukturerede og tidstro data, lette arbejdet for den 

enkelte kliniker og honorere at patienterne kom til at spille en aktiv rolle i deres behandling. Denne 

fortælling gav mening for medarbejderne, idet historien taler ind i medarbejdernes faglighed. 

Det politiske incitament til implementeringen var et økonomisk incitament, hvor det blev forventet, 

at størstedelen af lægesekretærgruppen ville blive overflødiggjort, idet lægen fremadrettet selv 

skulle udføre alle ordinationer og selv skulle skrive journalen vha. smart tekst. Denne fortælling gav 

mening for lægerne, der forventede, at systemet arbejde for lettilgængelige arbejdsgange, men 

fortællingen gav ikke mening for lægesekretærgruppen, der gennem mange år, har haft et tæt 

samarbejder med lægegruppen. Det var svært for lægesekretærerne at se, at lægerne kunne undvære 

deres kompetencer i patientforløbene. 

 

Sundhedsplatformen var ikke færdigbygget, da det blev implementeret, - dette har betydet, at 

medarbejderne har tillært og aflært talrige arbejdsgange gennem de seneste måneder grundet 

ændringer i systemet i forbindelse med den fortsatte udbygning. 

Systemet ser radikalt anderledes på patientforløb, personaleroller og arbejdsgange end tidligere 

implementerede systemer. 

Alle funktioner og faggrupper er siloopdelte i systemet, og det er ikke længere muligt at være 

fleksible mhp. at udnytte tiden mellem personalegrupperne, da det enkelte personale kun har adgang 

til systemet svarende til deres faggruppe, så det har været nødvendigt at reorganisere faggruppernes 

roller samtidig med selve implementeringen. Ingen havde, inden implementeringen, haft denne 

viden. 

Højt specialiserede medarbejdere føler sig som novicer igen, og der er et stort identitetstab blandt 

medarbejderne, da de ikke længere har kendskab til deres specifikke rolle, samtidig med at det 

forventes, at de skal behandle patienter, så hurtigt og effektivt som tidligere. 

En lægesekretær har denne fortælling om hendes daglige arbejde: ”Jeg føler det som om, at jeg er 

blevet sat af i Moskva. Jeg kender hverken byen eller sproget, - og nu skal jeg finde hjem. En 

sjældent gang finder jeg en indbygger, det taler gebrokken engelsk, - så jeg går ofte galt i byen.” 
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November 2017 implementerede Rigshospitalet og Glostrup Hospital Sundhedsplatformen. Under 

disse hospitalers undervisningsforløb blev fortællingen om implementeringen på Herlev og 

Gentofte Hospital fortalt således: Hvis I ikke benytter alle funktionaliteterne i systemet bliver jeres 

implementeringen som på Herlev: Et skrækscenarie. 

Og fortællingen fra EPIC (Sundhedsplatformens udviklere) og selve Sundhedsplatformen udtaler: 

Det er ikke systemets skyld, at implementeringen er gået som den er på Herlev hospital. Det er blot 

fordi, medarbejderne ikke er kompetente nok og mangler øvelse i systemet. 

 

Min afhandling undersøger, hvordan man som leder kan få en indsigt i, hvordan disse tynde 

historier er opstået, men også hvilke alternative fortællinger, der kan fortælles og dermed kan berige 

samspillet mellem medarbejder og ledere i Organisationen. Med denne indsigt, vil jeg strategisk 

have mulighed for, at arbejde på at få skabt et udviklende handlingsrum, så medarbejderne både 

udvikler sig selv og patientbehandlingen, idet vi som ledere og medarbejdere fremadrettet også vil 

opleve store som små organisationsændringer, som skal håndteres. Jeg har en forventning om, at der 

findes forskelligartede fortællinger alt efter, hvor man som person er placeret organisatorisk. 

Min analyse vil tage udgangspunkt i Michala Snoors narrative teori mhp. at undersøge, de tynde 

historiers opståen, og hvad de handler om, men også om jeg, i samarbejde med medarbejderne og 

lederne i afdelingen, kan finde unikke hændelser, hvor historierne kunne være anderledes. 

 

 

4. Problemfelt 

 

I mit ledelsesperspektiv oplever jeg, at disse historier, om afdelingens medarbejdere, er blevet et 

selvopfyldende profeti.  

Et paradoks afspejler, at de ikke længere føler sig kompetente i deres daglige arbejde, på trods af 

høj faglig kompetence. Dette bevirker, at den faglige sparring mellem faggrupperne er forsvundet. 

Faggrupperne forsøger at fungere siloopdelt, uden held, da Sundhedsplatformens struktur fordrer en 

fortløbende proces mellem faggrupperne. Systemet behandles og patienterne behandles, side om 

side. Dette medfører, at patienterne ikke behandles som struktureret som tidligere, og der er ingen 

faglig udvikling i afdelingen på nuværende tidspunkt. Implementeringen har bevirket, at 

afdelingens samarbejdsrelationer og arbejdsmiljø har lidt skade og den manglende mulighed for at 

hjælpe hinanden i Systemet har medført en markant reduktion af afdelingens aktivitet. 
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Derfor er det vigtigt, at jeg får kendskab til de historier, der fastlåser medarbejderne, så det er 

muligt at arbejde strategisk med at få omformet de dominerende historier til mulighedsskabende 

fortællinger, så medarbejderne igen oplever sig kompetente, så der skabes mulighed for at 

faggrupperne samarbejder omkring patientforløbene og en mulighed for en faglig synergieffekt. 

 

 

5. Problemformulering 

 

Hvordan kan lederen, i samarbejde med medarbejderne skabe alternative fortællinger om 

Sundhedsplatformen, der kan medvirke til at skabe organisationsudvikling og gode 

samarbejdsrelationer?  

 

Udgangspunktet for problemformuleringen er implementering af Sundhedsplatformen på Herlev 

hospital, Plastikkirurgisk afdeling. 

”Medarbejderne” refererer til både det kliniske personale og mellemlederne i afdelingen. 

 

 

6. Begrebsafklaring 

 

Min problemformulering indeholder et centralt begreb, som jeg vil arbejde med: 

Nemlig fortællinger. Fortællingerne er centreret om 4 grundfortællinger, som jeg har udpeget ud fra 

min forforståelse. Det viser sig dog, via de semistrukturerede fokusgruppeinterview af udpegede 

medarbejderne og udpegede medlemmer af ledergruppen, at der findes endnu en grundfortælling, 

der handler om ledelse.  

Mine 5 grundfortællinger handler derfor om:  

 

 Implementeringsprocessen af Sundhedsplatformen 

 Medarbejderkompetencer  

 Oplevet værdi for patienten  

 Ledelse  
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 Ønsker til fremtiden 

 

Fortællinger, til tider også kaldt historier, forstår jeg som det, der former den måde, hvorpå vi ser os 

selv, andre og verden omkring os, og det der skaber fundamentet for vores handlinger. Vi skaber 

mening for at kunne handle. Set i et organisatorisk perspektiv, er jeg interesseret i at se, hvilken 

social verden, fortællingerne er med til at skabe. 

 

 

7. Teori 

  

Narrativ praksis  

 

Jeg vil benytte Michala Snoors narrative forståelsesramme, der beskriver, at vi opnår viden om os 

selv og verden ved at historiegøre begivenheder og hændelser og på den måde skaber vi mening, 

som vi har behov for, for at kunne handle. Med denne forståelsesramme, vil jeg undersøge og 

forstå, hvilken social verden, fortællingerne i Organisationen er med til at skabe, idet mit perspektiv 

på verden, samarbejdsrelationer og optimal organisationsudvikling har grobund i den 

socialkontruktionistiske erkendelsesteori. 

 

Den narrative erkendelsesteori er med til at bevare kompleksiteten og skabe muligheder for så 

mange forbindelseslinjer og betydninger som muligt, så der skabes en proces, der gør det muligt at 

udvikle det sociale mulighedsrum, som ledere og medarbejdere skal agere i, for at kunne skabe de 

bedste arbejdsmæssige resultater. Jeg vælger denne tilgang, idet jeg oplever, at min egen 

Organisation er presset på ressourcer, og der hvor uopdyrkede ressourcer er placeret, er i 

enkeltpersonerne og i relationerne mellem faggrupperne. Det er her der er mulighed for personlig, 

faglig og organisatorisk udvikling, hvis den rette ledelsesmæssige strategi indsættes. Men for at 

kunne skabe denne strategi, er det nødvendigt, at have kendskab til fortællingerne i Organisationen, 

og have redskaber til at omforme disse dominerende historier til mulighedsskabende fortællinger. 
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Teorien taler ind i den socialkontruktivistiske verdensopfattelse. Dermed er der muligheder for at 

konstruere alternativer fortællinger.
1
, idet vi som mennesker er meningsskabende væsner, der til 

stadighed arbejder med at skabe mening i vores oplevelser. Den viden vi har om vores liv og den 

verden vi lever i, skaber vi som led i en aktiv fortolkningsproces, hvor vi tilskriver begivenheder og 

hændelser mening. I det narrative perspektiv opnår vi viden om os selv og verden ved at 

historiegøre begivenheder og hændelser. Vi fortæller ikke bare historier om vores liv, men vi lever 

vores liv gennem fortællinger.
2
  

Teorien vil give mig et indblik i fortællingerne og mulige alternative fortællinger, og vil i 

samarbejde med medarbejderne kunne være medvirkende til at jeg som leder, ville kunne skabe en 

strategi for udvikling i afdelingen i relation til Sundhedsplatformen. Dermed vil jeg, som leder, 

kunne benytte mig af at livet i organisationen er multihistorielt, og synliggøre, at en dominerende 

historie er en konstruktion ud af flere mulige og at der dermed er mulighed for, at synliggøre 

alternative fortællinger, som kunne føre til andre forståelser og konklusioner end de dominerende.  

 

Jeg er opmærksom på, at mine tilvalg af teori også har medført flere fravalg, og at jeg ser på min 

problemstilling med en specifik optik, der kunne have været anderledes og dermed kunne min 

afhandling have fået et andet outcome, men tilvalget af teori taler specifikt ind i min 

problemformulering. 

Jeg er opmærksom på, at min optik er meget indsnævret, og at jeg med en bredere optik ville kunne 

have medvirket til en endnu større viden. Desværre er jeg begrænset af afhandlingens sideantal, og 

jeg har derfor taget et valg og dermed også fravalg. 

 

 

8. Metode 

 

Empirien er fundet gennem den kvalitative forskningsmetode, semistrukturerede interviews og 

gennemgang af artikler fra pressen samt internet artikler fra Regionens og Hospitalets intranetsider 

vedr. implementeringen af Sundhedsplatformen. Jeg er dog opmærksom på, at jeg ikke 

efterfølgende kan generalisere ud fra begrænsede mængder materiale, idet organisationen er 

                                                           
1
 Baecker; s. 27 

2
 Snoor; s. 24 
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diskursive landskaber, der til stadighed skabes og opretholdes i social interaktion, og dermed kunne 

fortællingerne have været anderledes. 

Artikler fra Intranet og artikler fra medierne er samlet sammen gennem hele 

implementeringsperioden. De er udvalgt, så de beskriver implementeringen set med patient-, 

personale-, Hospitals Direktionens-, Regions- og Implementeringsdirektionens i 

Sundhedsplatformens perspektiv.  

Artikler fra Medierne og skrivelser fra både Regionens og Hospitalets Intranet er opsamlet mhp. at 

undersøge, hvilke historier, der fortælles om de forskellige områder, som jeg har beskrevet som 

grundfortællinger. Disse grundfortællinger fra Medier og intranet, har jeg afprøvet i et  

semistrukturerede interview hos en medarbejder i afdelingen mhp. at lytte til hendes fortællinger, 

med fokus på, hvad hendes fortællinger handler om, og om det stemmer overens med de 

fortællingerne, der findes i Medierne samt på Regionens og Hospitalets intranet. 

Grundfortællinger har jeg efterfølgende benyttet i de semistrukturerede interviews af 

medarbejdergruppen og ledergruppen i afdelingen mhp. at undersøge, hvordan der tales om disse 

grundfortællinger, men også skabe mulighed for, via det semistrukturerede interview, at 

medarbejder og ledergrupperne kan fortælle alternative historier.  

 

Analyse af artikler fra Medier og intranet om grundfortællinger, har skabt grundlag for udarbejdelse 

af en semistruktureret interviewguide til afholdelse af interview med en enkelt medarbejder i 

afdelingen, så jeg kan få specificeret om medarbejderen i afdelingen taler ind i de samme historier 

som Medier og fortællinger fra Regionenes og Hospitalet intranet. Jeg vil hermed fået specificeret, 

hvad der tales om.  

Interviewet har give mig mulighed for at øve mig i interviewteknik, men er også benyttet mhp. at 

spore mig ind på, om jeg stiller de rette spørgsmål, så jeg skaber empiri, der efter analysen er 

benytte til at svare på min problemformulering. 

 

Efterfølgende har jeg afholdt 2 fokusgruppeinterview med hhv. ledere og medarbejdere mhp. at få 

beskrevet, hvordan historierne fortælles. 

 

1. Indsamle artikler fra Presse og intranet siden implementeringen i maj 2016 

Mhp. at undersøge, hvad der tales om. 

2. Semistruktureret prøveinterview med medarbejder i afdelingen (TR for sygeplejerskerne) 
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Mhp. at undersøge, hvad der tales om. 

3. Fokusgruppeinterview med ledergruppen 

Mhp. at undersøge, hvordan der tales om grundfortællingerne, og om der findes alternative 

fortællinger. 

4. Fokusgruppeinterview med medarbejdergruppe 

Mhp. at undersøge, hvordan der tales om grundfortællingerne, og om der findes alternative 

fortællinger. 

 

Medarbejdere og ledere i afdelingen er orienteret om, at jeg er i gang med afslutningen på min 

lederuddannelse. Jeg har forhåndsorienteret mine interviewgrupper om, at jeg har brug for deres 

tanker og historier om implementeringen af Sundhedsplatformen, idet det er dette emne, som jeg 

skriver afhandling omkring. 

Alle i interviewgrupperne er indkalde pr. mail, med en orientering om, mødedato, tidspunkt, 

overordnet dagsorden for interview og at interviewet optages på bånd, da jeg skal transskribere 

efterfølgende, da jeg efterfølgende skal analysere deres fortællinger.  

Interviewene vil være fortrolige og blive slettet straks efter eksamen, og ingen af de interviewede 

vil blive refereret med navns nævnelse.  

Hvis interviewpersonen ikke ønskede deltagelse, ønskede jeg gerne en tilbagemelding indenfor 5 

dage, så jeg havde mulighed for at finde en anden deltager. 

 

Jeg justerede efterfølgende min interviewguide, idet interviewguiden til det semistrukturerede 

medarbejderinterview med en enkelt medarbejder gav mig indsigt i, hvilke historier, der blev fortalt, 

men ikke en dybere beskrivelse af historierne og hvordan historierne kunne være anderledes. Derfor 

blev interviewguiden justeret til interviewene af ledergruppe og medarbejdergruppe mhp. at lytte til 

historierne om ovennævnte emner og blive klogere på, hvordan de taler om emnerne samt 

undersøge om der var mulighed for at finde åbninger i problemmættede historier om 

Sundhedsplatformen, der ville gøre det muligt at forfølge veje ind i alternative og mere opbyggende 

fortællinger, da dekonstruktionen skaber mulighed for at udfordre de problemmættede fortællingers 

sandhedspræg, så medarbejderne ville kunne få øje på andre aspekter af deres levende erfaringer, 

som kan give anledning til nye måder at se sig selv, hinanden og den organisatoriske verden på.
3
 

                                                           
3
 Snoor; s. 125 
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Min forventning er, at medarbejdere og ledere taler ind i forskellige grundfortællinger, derfor 

vælger jeg at opdele interviewpersonerne op i 2 grupper, - henholdsvis ledere og medarbejdere.  

Ved at lade lederne udpege tværfaglige medarbejdere til interview, der ikke har været en del af 

Implementeringsgruppen i afdelingen, som jeg har været formand for, vil jeg undgå en del bias, idet 

jeg har en særlig forforståelse overfor deres fortællinger om implementeringen. Samtidig forventer 

jeg, at jeg vil få et repræsentativt udsnit af medarbejdergruppen. 

 

Mine interviewgrupper bestod af: 

 

Gruppe 1 (udpeget af ledergruppen): 

1 lægesekretær (Be) 

1 yngre læge under uddannelse (J) – ansat 5 måneder efter implementeringen 

1 sygeplejerske fra sengeafsnittet (S) 

1 sygeplejerske fra Ambulatorie/Operationsgang (E) 

 

Gruppe2 

1 ledende lægesekretær (S) 

1 afdelingssygeplejersker fra sengeafsnittet (LO) 

1 afdelingssygeplejerske fra ambulatorie/operationsgang  (B) 

1 overlæge (Li) 

 

Jeg er opmærksom på min position i afdelingen som leder, så jeg vil være særlig opmærksom på, at 

skabe en fortælling i min indledning af interviewene, der byder ind med en fortælling om, at jeg har 

behov for en samskabelse af værdifuld viden om medarbejder- og lederfortællinger i Relationer til 

Sundhedsplatformen for at skabe organisationsudvikling på området. Jeg er dog klar over, at jeg 

aldrig vil kunne indtage en værdifri og neutral faciliterende rolle, da jeg er medskaber af 

fortællingerne i samarbejde med medarbejdergruppen og ledergruppen.  
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9. Analyse af fortællinger 

 

Første del af analysen vil tage udgangspunkt i empiri om historiefortællinger fra Medierne og 

intranettet på både Hospitalet og i Regionen samt i det semistrukturerede interview af den enkelte 

medarbejder i afdelingen, idet jeg ønsker at undersøge, hvad der tales om.  

De sociale konstruerede fortællinger danner, som tidligere beskrevet, grundlag for udarbejdelsen af  

spørgeguiden til de to semistrukturerede interviewguides til fokusgruppeinterviewene af 

medarbejdere og ledere fra Plastikkirurgisk afdeling. Hvilke historier fortæller medarbejderne og 

lederne, og er der alternative historier, der med fordel kunne skabes eller styrkes.  

Fortællingerne analyseres efterfølgende mhp. at undersøge, hvordan historierne fortælles, og om 

disse fortællinger, der er konstrueret kunne have været anderledes. 

Selve analysen skal være medvirkende til at skabe indsigt i muligheder for at lade medarbejderne 

medvirke til at forme afdelingens strategi for læring og udvikling i relation til Sundhedsplatformen 

Ud over grundfortællinger der relatere sig til min forforståelse om konstruerede fortællinger, så var 

der i de 2 semistrukturerede interviews af både medarbejdergruppe og ledergruppe også en 

fortælling om ledelse af implementeringsprocessen, derfor har jeg efterfølgende tilladt mig at 

udbygge mit fokus på yderligere historiefortællinger til også at omhandle dette emne. 

Historiefortællingerne, der analyseres vil derfor omhandle grundfortællinger om: 

  

 Implementering af Sundhedsplatformen 

 Beskrivelse af medarbejderkompetencer 

 Værdi for patienten 

 Ledelse (medarbejder og ledelsesfortællinger) 

 Ønsker/forventninger til fremtiden 

I historiefortællingerne fra både presse, intranet og de tre semistrukturerede interviews blev der af 

både medarbejdere og ledere fortalt mange historier, ikke alle historierne var righoldige og 

mulighedsskabende fortællinger, idet både medarbejdergruppen og ledergruppen har fortalt historier 

om de massive problemstillinger med implementeringen, der har været siden maj 2016. Disse 

historier fortælles og vedligeholdt af mange medarbejdere i Organisationen. Plottet handler om 

manglende anerkendelse af udfordringer med systemet fra det politiske niveau, ” alt ting går 
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glidende og alt ting er fint” og en fortælling om, at dette system er implementeret mhp. yderligere 

besparelser i Sundhedsvæsnet på Sjælland, ” man har den her gevinstrealisering hængende over 

hovedet hele tiden”, selvom det politiske niveau forsøger at italesætte en anden historie, der handler 

om at gøre det lettere at være patient, at gøre det lettere at være kliniker, og at gøre det lettere at 

optimere kvaliteten og driften af Sundhedsvæsnet på hele Sjælland. 

Medarbejderne har udvalgt begivenheder, der skaber mening mhp. at gøre det uforståelige 

forståelig. Det uforståelige i medarbejdernes optik er, at det politiske niveau, før og efter 

implementeringen havde udmeldt besparelser, på lægesekretærgruppen, da lægerne nu skulle udføre 

en del tidligere sekretæropgaver, at det politiske niveau melder ud til pressen, at det går godt med 

implementeringen, og at patienterne nu kan forvente at blive yderligere involveret i deres eget 

sygdomsforløb grundet implementeringen af Sundhedsplatformen. 

For at skabe legitimitet som interviewer og leder i afdelingen, har det været nødvendigt, at også 

disse historiefortællinger blev italesat, selvom det ikke er disse fortællinger, der er medvirkende til 

at udvikle relationer og en kultur, der understøtter organisationen og dens medlemmer i at skabe 

gode arbejdsmæssige resultater gennem udvikling af menneskelige relationer. 

Den første del af analysen tager udgangspunkt i fortællinger fra Pressen og Hospitalets- og det 

Regionale intranet. Fortællinger, hvor medarbejderne og de sociale medier og intranettet fravælger 

begivenheder, der ikke passer ind i plottet. 

 

 

9.1 Analyse af fortællinger fra Pressen, intranettet på Hospitalet og i Regionen og 

medarbejderinterview. – Hvad fortælles 

 

Fortællinger om implementeringen af Sundhedsplatformen 

 

En overlæge fra organisationen har konstrueret en historie som modsvar til en fortælling fra en 

projektleder fra Sundhedsplatformen. 

 

Projektleders historie (ansat i Sundhedsplatformen): ”Opstart af ny sundhedsplatform er gået 

smertefrit, det går faktisk helt som forventet på det generelle niveau på Hospitalet. EPIC havde 

forventet 10.000 indberetninger i løbet af den første uge, det viste sig kun at være 7.000.” 
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Overlægen fortæller sin historie således: ”Har haft en patient i dag, der ikke kunne forstå, at vi 

havde problemer, når alt var forløbet smertefrit med implementeringen, som det er meldt ud i 

pressen, måtte jo være os, der ikke kunne finde ud af at bruge programmet…..” 

”Det bør nævnes, at hvis man i egen afdeling i disse dage har det som at være ombord på et 

ufærdigt skib fyldt med huller, og alt energi i øjeblikket bruges på at øse og lapper huller ud fra den 

simple konstatering, at man ellers frygter, at skibet synker, så vil jeg blot sige, at det den følelse 

visse i afdelingen har givet udtryk for. 

Indrapportering af antallet af huller og status for, hvor meget vand der er løbet ind trods 

igangværende reparationer, har vi ikke magtet at indrapportere, og hvis vi også skulle afsætte 

mandskab til det, ville skibet formentlig synke. Må derfor beklage at fejl og utilsigtede hændelser 

ift. patientbehandlingen er stærkt underrapporteret. 

 

I narrativ praksis, er vi som mennesker meningsskabende væsner, der strukturerer vores oplevelser 

og erfaringer indenfor rammerne af fortællinger
4
. Vi kæder vores erfaringer sammen i en særlig 

rækkefølge over tid i overensstemmelse med et plot.  

De to ovenstående fortællinger konkurrerer om at få forrang, idet historiefortællingerne kæmper om 

at skabe mening og sammenhæng i den store strøm af informationer, begivenheder, handlinger, 

følelser m.m. som medarbejderne oplever i deres dagligdag. 

Medarbejderen fra Sundhedsplatformen fortæller den tykke historie om succes med 

implementeringen ud fra statistisk materiale, nemlig ”færre indberetninger om utilsigtede 

hændelser i systemet end forventet”, dette er meningsskabende i denne medarbejders kontekst. 

Medarbejderen i klinisk praksis har udvalgt fortællingen, der stemmer overens med et plot om, at 

Sundhedsplatformen er ”et ufærdigt skib fyldt med huller, og at der i arbejdet med at sørge for, at 

skibet ikke synker, ikke er tid til at indrapportere fejl, der afspejler udfordringerne med 

Sundhedsplatformen” 

Der ses, hvordan medarbejderen på Sundhedsplatformen og lægen skaber selektion. Dette gør de 

begge, da der i selektionsprocessen automatisk selekteres, idet de begivenheder, der ikke indgår i en 

fortælling og tillægges mening i en sammenhæng med andre erfaringer, ikke kan fastholdes i 

hukommelsen. 

Men hvordan ser ovenstående fortællinger ud, hvis disse sammenlignes med historiefortællingen fra 

det seminstrukturerede interview med den enkelte medarbejder i afdelingen. 

                                                           
4
 Snoor; s. 27 
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Medarbejder fra Plastikkirurgisk afdelings fortælling ift. implementeringsprocessen er: ” 

Undervisningen jeg har fået, har været præget af meget stor usikkerhed, fordi systemet ikke har 

været bygget færdigt. Vi har bygget skinnerne, medens toget kører, og det gør det ikke lettere, når 

underviseren ikke kan undervise, fordi systemet ikke er færdigt, eller fordi hun ikke har prøvet det 

før.” 

 

Historiefortællingen er en relationel proces, der skabes og vedligeholdes i de sociale interaktioner 

mellem medarbejderne. Idet medarbejderne gennem implementeringsprocessen har mødt hinanden i 

forskellige fora, har der været mulighed for, at fortællingen om implementeringen er blevet en aktiv 

samskabelsesproces mellem organisationens medarbejdere, der har bidraget til dens vedligeholdelse 

ved løbende at genfortælle den og tilføje nye erfaringer og begivenheder til plottet. 

Historien blandt medarbejderne handler en fortælling, om ”Organisationen, der har implementeret 

et ufærdigt system.” Dette bliver den dominerende historie, som medarbejderne arbejder sammen 

om at holde ved lige. 

 

 

Fortællinger om medarbejderkompetencer – hvad fortælles 

 

Men hvilke historier bliver der fortalt om medarbejderkompetencer i relation til 

Sundhedsplatformen. 

I Sundhedsvæsnet er kompetencer bundet op på fagligheden, og fagligheden er en del af 

medarbejder identiteten. I et narrativt perspektiv skabes identitet inden for rammerne af de historier, 

der er tilgængelig for os, og som vi bringer i anvendelse i vores indbyrdes kommunikation, for hver 

gang vi fortæller en historie, er det en konstruktion, hvor vi og andre bliver til som bestemte 

personer. 

 

Flere medarbejder er blevet interviewet til Herlev Bladet. En medarbejders fortælling lyder 

således: ” Vi er blevet sat i stå. Vi har ikke kunnet øve os inden det gik i luften. Uddannelsen har 

været mangelfuld. Det handler om, at medarbejderne oplever, at det ikke kan gøre deres arbejde 

godt nok under omstændighederne.” 
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Historiefortællingen om medarbejderkompetencer fortalt af direktøren i Sundhedsplatformen i 

bladet Forkant, Ledelse i Sundhedsvæsnet, lyder således: ”Systemet giver god mening for 

medarbejderne. Det er ikke systemets skyld, at implementeringen er gået som den er på Herlev 

hospital. Det er blot fordi, medarbejderne ikke er kompetente nok og mangler øvelse i systemet. ” 

 

Vi er som mennesker intentionelle væsner, der har håb, drømme og ønsker for livet, og det vi gør, 

ses som bestræbelser på at levendegøre foretrukne værdier, overbevisninger og moralske 

bestræbelser.
5
 Medarbejderne føler sig moralsk forpligtiget til at behandle patienterne optimalt, men 

handlinger ift. understøtte den fortælling, er ikke til stede. Derfor skabes og vedligeholdes 

fortællingen om manglende medarbejderkompetencer, ”Medarbejderne er ikke kompetente nok” 

som historien som Sundhedsplatformen fortæller. Historien bliver hermed et selvopfyldende profeti. 

Så på trods faglig handlingskompetence, er medarbejderne gået ind i rollen om inkompetente 

medarbejder grundet responsen fra Sundhedsplatformen og deres egne moralske bestræbelser på at 

udføre deres eget arbejde godt nok på trods af, at medarbejderne er bekendt med, at undervisningen 

har været mangelfuld. 

 

Men hvilken historiefortælling har den enkelte interviewede medarbejder i afdelingen.  

Hendes historiefortælling omkring implementeringen er: ” Jeg er stadigvæk sygeplejerske. Jeg kan 

stadig mit fag. Jeg kan stadig behandle mine patienter. Om jeg kan dokumentere det et andet sted 

og bevise, hvad jeg har gjort, det er et andet spørgsmål, og jeg kan blive usikker på, om der er 

noget jeg overser. 

 

Denne fortælling har fokus på en stor faglighed, og en manglende validitet til at knytte op på 

fortællingen om manglede kompetencer, idet medarbejderen ikke er villig til at gå ind i den rolle, 

som hun har fået tildelt ift. manglende faglige kompetencer. Men hun er villig til at indgå i rollen 

som medarbejder, der mangler kompetencer ift. systemet. Det er også muligt at se på 

medarbejderens fortælling med en optik om klubmetaforen. I den klubmetaforens betragter livet 

som en lang række af medlemskaber i forskellige klubber. Det ses, at sygeplejersken har meldt sig 

ud af klubben: ”Vi er ikke kompetente nok” men er aktivt medlem af klubben ” jeg er 

sygeplejersker og kan behandle mine patienter, ” og i klubben ” jeg mangler kompetence i 

systemet.” 

                                                           
5
 Snoor; s. 38 
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Historiefortællinger om Værdi for patienten – hvad fortælles 

 

De offentlige fortællinger om værdiskabelse for patienten ved at implementere 

Sundhedsplatformen, handler om at skabe bedre behandlingsforløb og honorere, at patienten 

kommer til at spille en aktiv rolle i deres behandling.  Fortællinger, som gav mening for 

medarbejderne i organisationen, - men hvilke historier fortælles efter implementeringen? 

 

En medarbejders historie til Ekstrabladet, lyder således: Det er forfærdeligt, at en IT-ting som 

Sundhedsplatformen potentielt kan ende med at skade patienterne – det kan jo være en afgørende 

blodprøve, der forsvinder, selvom det kun er en blodprøve der forsvinder. Vi skal være trygge, når 

vi sidder overfor patienterne, det har jeg ikke været, og det giver uro på patientens vegne.” 

 

Regionens fortælling er:” Alle kræftpatienter er blevet behandlet, selvom vi har udfordringer med 

at indberette til Landspatientregistret. Ligesom det har skabt udfordringer, at opgaven med at 

registrere har skiftet hænder fra lægesekretær til læge. Ingen udfordringer har været 

patientkritiske.” 

 

Ovenstående beskriver to tynde historier, som er entydige og ikke levner megen plads til 

kompleksitet og mangfoldighed. Medarbejderhistorien handler om den enkelt patient, ”det kan jo 

være en afgørende blodprøve, der forsvinder,” medens Regionens fortælling handler om gruppen af 

cancerpatienter, ”alle kræftpatienter er blevet behandlet”. Den tynde fortælling fastholder 

problemets indflydelse og skaber dystre fremtidsbilleder blandt medarbejderne. Medarbejderne 

ønsker at kunne skabe en alternativ fortælling, nemlig en foretrukken fortælling, om et velfungerede 

system, og et patientsikkert system, der er nært koblet til organisationens kerneydelse, der handler 

om optimal og patientsikker behandling af den enkelte patient.  

Denne fortælling vil være medvirkende til at skabe de foretrukne identiteter, vil styrke relationerne 

mellem medarbejderne og vil understøtte den arbejdsmæssige resultatskabelse. 

 

Interview af medarbejder fra afdelingen viser ligeledes et fokus på den enkelte patient. 



22 

 

Fortællingen fra interview af enkelte medarbejder i afdelingen lyder således: ” jeg tænker, at de 

fleste patienter oplever mangel på nærvær, fordi du ikke giver nærvær, når du sidder med hovedet 

inde i en computerskærm. Jeg tror patienterne kan tænke: ”Gud, jeg er syg og skal opereres nu, og 

sidder han gud hjælpe mig ikke engang og kigger på mig. ” 

Der er fokus på, hvordan man i relationen skaber den mest foretrukne fortælling i samarbejde med 

den enkelte patient, så patientens oplevelse af kerneydelsen optimeres. 

 

Der fortælles mange tynde historier om Sundhedsplatformen, og med en dobbelthed, der medfører, 

at det handler om, hvor man som medarbejder og ledelse er placeret ift. om den enkelte historie er 

meningsskabende og er koblet til organisationens kerneydelse.  

 

 

Historiefortællinger om fremtiden – hvad fortælles. 

 

Er der foretrukne historier i spørgsmål til fremtiden med Sundhedsplatformen, der med fordel kunne 

skabes eller styrkes. Hvilke historier fortælles om ønsker til fremtiden. 

 

En medarbejder har udtalt sig til Herlev Bladet. Fortællingen lyder således: ” Vi ønsker at se lyset 

for enden af tunnelen.” 

På Regionens intranet udtaler Sundhedsplatformen: ”Sundhedsplatformen kan sagtens blive 

bedre, og det bliver den også. Vi åbner nu op for mere lokal byggefrihed.” 

 

”At se lyset for enden af tunnelen, ” ville kunne ses som et ønske til et skabe foretrukne fortællinger 

ift. både behandling, kompetencer i systemet og med fokus på værdi for patienten, så 

medarbejderne ville kunne udføre organisationens kerneydelse: Optimal behandling af den enkelte 

patient. 

Medarbejderne ønsker at få tildelt en stemme, så de kan fortælle den foretrukne historie, men 

fortællingerne skabes også i publikums respons på fortællingen, hvor publikum kan ses som 

Regionen elles Sundhedsplatformens ledelse. Det er derfor vigtigt med anerkendende respons, idet 

det der bliver responderet på, forstærkes. Det er derfor vigtigt, at andre lytter til 
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medarbejderfortællingerne, så medarbejderne har mulighed for at fortælle deres historier på en ny 

og nyttig måde.
6
 

Sundhedsplatformens fremadrettede fokus på ”lokal byggefrihed,” kan ses som et ønske fra 

Sundhedsplatformen om decentralisering, hvor den enkelte afdeling vil få mulighed for 

medarbejderinvolvering i udviklingsprocessen af Sundhedsplatformen, så hermed vil der være 

mulighed for at forme et plot, der inviterer til handlinger, der er nyttige ift. samarbejdsrelationer 

som øger muligheden for at ledere og medarbejdere kan koordinere deres handlinger i den fælles 

opgaveløsning. 

 

Dette ses ligeledes at kunne være en foretrukken historie, idet medarbejder ved interview fortæller: 

”Barrierer mellem faggrupperne skulle være mindre fastlåste. Murerne skulle være tyndere. Eks. 

Skulle det være muligt at flere kunne åben den samme journal samtidig” 

 

 

Opsamling af analyse af empiri fra Medier, intranet og medarbejderinterview 

 

Analysen af fortællingerne fra både medarbejdere, fortællinger fra medier og fra Hospitalets og 

Regionens intranet viser dobbeltheden i fortællingerne, alt efter hvilken kontekst man som 

medarbejder er en del af, idet vi skriver handlingen ind i de fortællinger som bedst stemmer overens 

med den viden og de erfaringer, som er til rådighed, indenfor rammerne af de dominerende 

historier. Der er aldrig kun en fortolkning, da livet i organisationer er multihistorielt. 

Analysen af fortællingerne bringer ikke nogen overraskende ny viden til min forforståelse, men en 

erkendelse af at der findes diskurser, som giver liv til bestemte slags fortællinger, som jeg 

efterfølgende vil afprøve i semistrukturerede fokusgruppeinterviews med en gruppe af 

medarbejdere og ledere i afdelingen. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
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9.2 Analyse af fortællinger fra fokusgruppeinterview af medarbejdere og ledere. 

 

Hvis jeg, som leder, skal skabe mulighed for at omforme problemmættede historier i egen afdeling, 

må jeg lytte til, hvordan medarbejderne, i grundfortællingerne, taler om fænomenerne:  

 

 Implementering af Sundhedsplatformen 

 Beskrivelse af medarbejderkompetencer 

 Værdi for patienten 

 Ledelse  

 Ønsker og forventninger til Fremtiden 

Fortællingerne kan ses som medarbejdernes mulighed for at delfinere og bestemme, hvad der er 

sand og gyldig viden, da medarbejdernes magt er nært forbundet med deres mulighed for at deltage 

i og få indflydelse på de forskellige diskurser og fortællinger, der former livet i organisationen. 

Interessen for diskurser og fortællinger kan medvirke til, at der skabes mulighed for at skabe en 

platform for, at de magthierarkier, som formes i kraft af den indbyrdes kommunikation i 

organisationen bliver synlig og gjort til genstand for nysgerrig udforskning. 

I de semistrukturerede interview af både ledere og medarbejderne handlede en af 

grundfortællingerne om ledelse, derfor belyses dette fænomen ligeledes. 

 

I analysen af fortællinger fra medier og Hospitalets og Regionens intranet, ses, hvilke fænomener, 

der er en del af historiefortællingerne.  

Jeg har efterfølgende interviewet medarbejder og ledergruppe om, hvordan der tales om 

fænomenerne, og om der er mulighed for at skabe en ramme, hvor medarbejdere eller ledergruppe 

kan tale med hinanden på en anden måde end vanligvis i en travl hverdag mhp. at medvirke til at 

styrke allerede eksisterende fortrukne fortællinger og arbejde med en dominerende 

problemfortællinger, som en måde at bygge bro mellem de oplevede problemer og den foretrukne 

fremtid på, ved at omforme de dominerende problemfortællinger til foretrukne og mere 

mulighedsskabende fortællinger, der øger ledernes og medarbejdernes tanke- og handlerum, idet 

problemfortællinger stiller sig hindrende i vejen for, at medarbejdernes og ledernes foretrukne ideer, 

identitet, relationer og praksisser kan få plads.  
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Problemer skaber negative selvforståelser, og kan skabe afstand mellem medarbejderne og lederne 

og beskadige relationer, og de kan dræne arbejdsfællesskabet for energi.
7
  

Jeg har, som tidligere beskrevet, valgt at interviewe medarbejdere og ledere hvert for sig, da min 

forforståelse siger mig, at der er forskel i fortællingerne. 

 

 

 

Analyse af fokusgruppeinterview med medarbejder og ledergruppe 

 

Fortællinger om implementering af Sundhedsplatformen 

 

Historiefortællingerne hos medarbejderne, der var med fra starten af implementeringen af 

Sundhedsplatformen, handler om oplevelsen af en negativ og kaotisk implementering.  

 

Sygeplejerske fra ambulatoriet fortæller: ” Undervisningen, var noget af det, jeg husker meget 

tydeligt som værende utilstrækkelig. Helt forkert ramt i forhold til, hvad vi skulle bruge. Det var 

mange timers undervisning og det var kun 1/10 af det, som man kunne bruge, og det gjorde på 

forhånd mange frustrerede, men jeg vil da også sige, at når man først kom i gang og fik det under 

neglene, så gik det da, men vi har jo lært mange unoder mange af os.”  

 

Medens fortællingen fra lægen, der er ansat efterfølgende, er anderledes, her er fortællingen fra 

yngre læge, der blev ansat 5 måneder efter implementeringen: Det var en markant anderledes 

undervisning, fordi systemet var færdigudviklet, da jeg startede. Så det modul i træningen har set 

meget anderledes ud, end det I blev udsat for, så jeg synes, at man bør undervises centralt, før man 

kommer ud i afdelingen, så man ikke lærer de små unoder, som man lærer af sine kollegaer.” 

 

Den semistrukturerede interviewguide giver mulighed for, at jeg kan forholde mig nysgerrigt og 

udforskende til medarbejdernes fortællinger, både at anerkende de forståelses og meningsskabende 

rammer, men også at udfordre dem, så der er mulighed for at skabe ny mening. 

Der ses en problemmættet historie, der handler om en undervisning, der ikke har støttet op omkring 

medarbejdernes behov, idet systemet ikke var færdigudviklet, ” undervisningen har været 
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utilstrækkelig.” Denne historie eksisterer kun indenfor bestemte fortællingers rammer og får liv af 

de antagelser, forestillinger og konklusioner, den er bygget op omkring. Medarbejderne oplever 

problemet, fordi de er låst fast i problemfortællinger, der hindrer dem i at bevæge sig i en 

fortrukken retning. Når fortællingen er meget problemmættet, vil plottet og de udvalgte 

begivenheder i fortællingen understøtte problemets eksistens i en sådan grad, at begivenheder og 

handlinger, der modsiger problemet vil blive udeladt af fortællingen, også kaldet den totalitære 

fortælling.  

Ved at eksternalisere problemet og omforme problemfortællingen til en mere righoldig og 

foretrukken fortælling, ses at fortællingen kan omformes til en mere mulighedsskabende fortælling, 

hvor Sundhedsplatformen har skabt nye fortællinger om et behov for at medarbejderne får mere 

udbygget undervisning ”en markant anderledes undervisning,” og også har skabt handling til gavn 

for medarbejderne. 

Den nye historie kan være medvirkende til at skabe fortrukne identiteter og selvforståelser, som den 

enkelte medarbejder kan genkendesig selv i, og som gør det muligt at vise sig som en kompetent 

samarbejdsrelation til fællesskabet.  

Ved at øge nuancerne og fortællingerne, så den bliver mere righoldig, udvides medarbejdernes 

handlerum. 

 

Men hvilke historier fortæller ledergruppen om implementeringen. 

Afdelingssygeplejerske fra ambulatorie og operationsgang fortæller:” Det var med bævende hjerte, 

da vi gik i gang med at implementere. Jeg tror vi alle sammen tænkte, hvad er det der møder os ift. 

kan vi finde ud af det, men selvfølgelige kan man godt finde ud af det langt hen af vejen, men det 

blev så senere hen opdaget, det var meget mangelfuld undervisning, som vi havde fået. Et er jo 

selve udførslen af arbejdet, men alt det der ligger omkring drift og økonomi, og alt det der, har jo 

været noget, som vi har haft ondt i maven over efterfølgende.” 

 

Ved at spørge ind til en mulig anden historie om implementeringen og ift. arbejdet med 

Sundhedsplatformen, fortæller den ledende lægesekretær:” Vi kunne se på, hvad der virker og have 

en kultur, der fokuserer på det, der virker frem for en kultur, der har fokus på det, der ikke virker. 

Men det handler nok om vores kultur. Vi kigger på LUP (landsundersøgelse af patienttilfredshed), 

hvor vi ikke er gode nok. Vi står på vores tavlemøder og ser på, hvor vi ikke er gode nok, og hvor vi 

kan blive bedre, og når vi kigger på Sundhedsplatformen, så kommer der fejl og fejllister, så vi 
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bliver bombarderet med alle de ting, der ikke fungerer, hvor vi i virkeligheden burde vende hele 

bøtten og tale om, hvad der fungerer, og hvad vi er blevet bedre til.” 

 

Afdelingssygeplejersken fortæller, at hun ligesom medarbejderne har været urolig for 

implementeringen, både ift. det kliniske arbejde men også ift. driftsledelsen. Som hun bestræber sig 

på at udrette, som en del af hendes arbejdsfunktion, og som er nær forbundet med organisationens 

mål. Det ses, at ledergruppen er meget handlingsorienterede, og har derfor behov for, at der bliver 

skabt åbninger til problemmættede historier, der gør det muligt at forfølge veje ind til alternative 

fortællinger, der skaber mulighed for at de får øje på andre aspekter af deres levende erfaringer, som 

giver anledning til nye måder at se sig selv, hinanden og Organisationen på. 

En ny fortælling er her, at historierne fremadrettet handler om det, der fungerer, og det afdelingen er 

blevet bedre til. 

 

 

Sammenfatning af fortællinger fra medarbejdergruppe og ledergruppe. 

 

Gennem analysen se, at både medarbejder- og ledergruppens fortællinger handler om selve 

Sundhedsplatformsundervisningen. Ledergruppen har dog yderligere fortællinger, der handler om 

udfordringer med løsningen af de administrative opgaver og fortællinger om Organisationens kultur 

ift. fokus på fejlfindingskultur i stedet for fokus på det, der faktisk fungerer. 

 

 

Fortællinger om medarbejderkompetencer 

 

I fokusgruppeinterviewet af medarbejderne fortæller en sekretær følgende historie om 

medarbejderkompetencer: ”Sekretærmæssigt synes man, at man er blevet degraderet, så det er helt 

utroligt. Der sidder nogen og siger, at læge skal give diagnoser. Der har aldrig stået i loven, at 

lægerne skal administrere diagnoser. Som min mand siger, så skal vi være Meyer fra 

Christianshavn – at sætte kuglen på plads – jeg laver ikke ret meget andet end at rette forløb.  

Men jeg er faktisk blevet kaldt ind på en stue, og har fået spørgsmål af læge om at hjælp, og så 

sagde jeg, har du gjort dette og dette. Og så fik jeg et indblik i, at det lige gik lidt for stærkt. Men 

jeg fik rettet op på, at jeg ikke fik en fejl på mine fejlister. 
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Sygeplejerske fra ambulatoriet fortæller: ”I forhold til, at vi i starten ikke fik lov til at få de samme 

muligheder for at arbejde i systemet, så vi havde i det gamle system, og så til nu, hvor jeg også har 

fået sekretærrettigheder, det skal jeg have til de funktioner, som jeg har, så synes jeg faktisk, at jeg 

føler mig rimelig kompetent. 

 

Ud fra ovenstående fortællinger ses, at på trods af fortællinger om manglende kompetencer ift. 

systemer, finder der unikke hændelser, som går imod den problemmættede fortælling. Nemlig 

fortællinger om, hvordan man trods manglende adgang i systemet alligevel kan sparre med 

hinanden i relation til systemet, og også en fortælling om, at der i systemet, er skabt mulighed for at 

få udvidet sine adgange, og på den måde opretholde sine handlekompetencer. 

Som tidligere beskrevet, så oplever medarbejderne problemer, når de bliver låst fast i fortællinger, 

der forhindrer dem i at leve deres foretrukne fortællinger. Lægesekretærens historie handler om, 

ikke at blive tilstrækkelig udnyttet kompetencemæssigt, - hun føler sig degraderet, og kan dermed 

føle sig som en personlig fiasko ”Vi skal være Meyer fra Christianshavn.” ” idet en stor del af 

lægesekretærens arbejdsfunktion tidligere omhandlede ydelsesregistrering, som nu er overgået til 

lægerne, som ikke har fået den fornødne uddannelse i dette, og ej heller har den fornødne tid eller 

interesse på området.  

Det etiske dilemma kan ses som en lægesekretærfaglig kompetence til at udføre en opgave, som 

lægerne nu har ansvaret for, et dilemma ift. at se, at opgaven ikke udføres, som medfører, at 

Afdelingen ikke får sin takstindtægt (som honorerer medarbejderne med månedsløn) og udsigten til, 

at hvis afdelingen mangler økonomi, så sidder lægesekretæren”yderst på grenen” ift. 

udmeldingerne fra Regionen om, at denne implementering ses som en besparelse på 

sekretærområdet. 

Men udforskningen af andre fortællinger fra lægesekretæren viser, at der også er unikke fortællinger 

med fokus på valg af handlinger, grundet sekretærfaglig kompetence, der påvirker relationen til 

lægen i positiv retning, og dermed er med til at skabe muligheder i den organisatoriske verden. 

”Jeg er faktisk blevet kaldt ind på en stue, og har fået spørgsmål af lægen om at hjælpe.” 

 

Når ledergruppen taler om kompetencer, fortæller overlægen: ” det er klart en udfordring, at der 

ikke er nogen, der kunne fortælle os, hvordan vi skulle gøre, men jeg tror alligevel, at jeg havde en 

naiv forestilling om, at det gik nok, vi plejer at tage en ting af gangen, og så plejer vi jo at finde ud 
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af det. Men det var jo bare total kaos i starten. Den ene fejl efter den anden, og jeg troede da mest 

selv, at jeg var problemet, indtil det gik op for mig, at det også var systemet. Jeg tror, at den store 

udfordring, som vi har haft var, at der ikke var nogen, der kunne fortælle os, hvordan vi skulle gøre, 

og vi kunne faktisk heller ikke selv finde ud af det. Og de veje, som vi har fundet ud af, - ja nogen af 

dem er rigtige, de er blevet korrigeret undervejs, og nogen af dem er stadig forkerte.”  

 

Når jeg som interviewer spørger ind til en mulig foretrukken historie omkring Sundhedsplatformen 

og kompetencer, nuanceres historien fra overlægen, der nu fortæller: ” Jeg tror klart, at man er 

nødsaget til at træde et skridt tilbage og starte lidt forfra. Ikke nødvendigvis en hel ny 

reimplementering, men at man ….Der er jo nogen i afdelingen, der synes, at det kører for dem. Men 

dem kunne man godt bruge til lidt mere, at vise os andre, hvad det så er de gør. Så kunne flere af os 

nok komme ind i den rigtige rille. Det kunne være ved morgenkonferencen. For vi er nok dem, der 

bedst kan fortælle hinanden hvordan vi kommer fra A til B.” 

 

Den ledelsesmæssige fortælling har ligesom medarbejdernes fortælling fokus på udfordringer ift. 

medarbejderkompetencer i systembrug, men ved at udfolde unikke hændelser om, at der findes 

medarbejdere i afdelingen, der har kompetencer på området og at man kunne benytte disse mhp. 

kompetenceudvikling af de resterende medarbejdere, ”Der er jo nogen i afdelingen, der synes, at 

det kører for dem. Dem kunne man godt bruge til lidt mere,” er der mulighed for at skabe 

foretrukne fortællinger, der er medvirkende til at skabe et fokus på strategisk forandring og 

udvikling. Idet fortællingen kan være medvirkende til at bevæge organisationen og medarbejderne i 

en særlig retning. – nemlig en aktivitet, der har det formål at kompetenceudvikle den enkelte 

medarbejder mhp. at skabe de mest optimale patientforløb i alle faggrupper. 

 

 

 

 

 

 

Sammenfatning af fortællinger fra medarbejdergruppe og ledergruppe. 
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Når analysen af henholdsvis medarbejder interview og leder interview sammenlignes ses det, at 

medarbejderne taler om egne kompetencer medens ledergruppen fortæller historier om, hvordan 

ledergruppen kan kompetenceøge medarbejderne. 

 

 

Fortællinger om værdi for den enkelte patient. 

 

Hvordan skaber Sundhedsplatformen værdi for den enkelte patient, - når den strategiske udmelding 

fra Regionen er, at den enkelte patient vil blive mere involveret. 

Og hvordan opretholdes Hospitalets strategi om at patienten skal føle sig ”Ventet og velkommen.” 

 

I medarbejdergruppen fortæller den yngre læge i afdelingen: ” Jeg arbejder formentlig ikke, som 

Sundhedsplatformen var givet til, at man skulle arbejde med den. Som jeg har læst og høre, så skal 

Sundhedsplatformen bruges, så man skal gøre det, medens patienten er herinde. Det synes jeg er 

umenneskelig, når man sidder med en patient og giver den en kræftdiagnose. Så jeg dokumenterer, 

efter patienten har forladt rummet, så i den forstand, har det ikke den store indflydelse på min 

kontakt til patienten. Det gør jo selvfølgelig, at jeg får lidt mere travlt bagefter. Jeg synes dog, at 

det er en smule ærlig overfor patienten, at vi i kraft af at standardisere mange ting, så kan det 

medføre, at det er sværere for en anden at læse de journalnotater, som en anden har skrevet og 

finde nuancerne i det.” 

 

Sygeplejerske fra sengeafsnittet har følgende historie: ” Vi har mere tid hos patienterne oppe på 

sengeafsnittet, på grunde af den her standardisering, og den måde vi så dokumenterer på. Vi skal 

ikke bruge så lang til på at skrive en lang stil. Nu er der felter, der bare skal krydses af. Ved 

komplekse patienter kan det dog blive udfordrende at få alle nuancer med.” 

 

Når medarbejderne udfører deres opgaver, så gør de det ikke i et vacuum eller på præcis sammen 

måde igen og igen. De interagerer med omgivelserne og forholder til det, der er gang i. Det betyder 

at de hele tiden fortolker, træffer valg, tager beslutninger og justerer deres praksis for at 

imødekomme nye erfaringer, krav og omstændigheder. Både lægen og sygeplejersken fortæller en 

historie om, hvordan de handler alt efter kompleksitet af den enkelte patient ” Jeg synes, at det er 
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umenneskeligt, når jeg sidder med en patient og giver den en kræftdiagnose, så dokumenterer jeg 

når patienten har forladt rummet.” 

Medarbejderne beskriver handlinger ud fra strategien ”Ventet og velkommen” – der dokumenteres 

først, når patienten ikke længere er på stuen, idet nærvær se ses som et vigtigt element for 

relationsdannelsen med patienten og dennes oplevelse af tilfredshed og følelsen af at være ventet og 

velkommen. Den enkelte medarbejder handler ud fra en særlig betydning eller et særligt plot.  

Vi er dog ikke altid bekendt med, hvilket plot, der dominerer vores handlinger, men det bliver først 

synligt for os i betydningens landskab, når vi reflekterer over det, vi gør. 

I begge fortællinger viser medarbejderne refleksivitet, idet de begge påpeger udfordringerne med at 

kunne dokumentere kompleksiteten i det enkelte patientforløb, så det skaber mening for kollega, der 

skal overtage pleje og behandlingen. 

 

I ledergruppen fortæller den ledende lægesekretær følgende historie om værdien for patienten:” 

Jeg læste en artikel i ”Dagens medicin” hvor der var en afgående overlæge, der siger, at han er 

klar over, at skal have mere patientinddragelse, og derfor skal lægen dokumentere samtidig, så 

patienten kan se, hvad der foregår. Før i tiden, havde han det sådan, at han dikterede medens 

patienten tog tøj på, og der oplevede han at patienterne sagde ”Hvad betyder det”, så faktisk 

oplevede han, at der var mere patientinddragelse, fordi patienten hørte, hvad der kom til at stå i 

journalen. Og hvis vi tænker at vi sidder hjemme ved spisebordet, og vi har vores telefon liggende, 

så er man alt andet lige tilbøjelig til at have fokus en lille smule ned der. Så jeg tror også på, at 

nærværet vil blive flyttet fra patient til PC.” 

 

Historiefortællingen om værdi for den enkelte patient, handler i ledergruppen også om den 

strategiske indsats ift. at patienten skal føle sig ventet og velkommen, og da mellemlederne, der her 

er interviewet, er til stede i det daglige arbejde og spiller en afgørende rolle for strategiens 

overlevelse og lokale udformning, er det vigtigt for os som ledelse af afdelingen, at indtænke dem i 

det strategiske arbejde og forberede dem på deres strategiske rolle. 

Yderligere udforskning i historiefortællingerne i relation til dokumentation som værdi for patienten 

kunne udforskes yderligere af mellemledere i tæt relation til det kliniske arbejde. For med 

muligheden for at invitere en mangfoldighed af stemmer med ind i skabelsen af strategien for 

dokumentation i afdelingen, vil der også skabes mulighed for følgeskab og ejerskab. 
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Sammenfatning af fortællinger fra medarbejdergruppen og ledergruppen 

 

Når analysen af medarbejderfortællinger sammenlignes med lederfortællinger om værdien for 

den enkelte patient, ses at medarbejderne taler ud fra egne erfaringer medens lederne ligeledes taler 

ud fra empirisk erfaring ” jeg læste en artikel i Dagens Medicin” og erfaringer fra egen dagligdag 

”hvis vi tænker, at vi sidder hjemme ved spisebordet….” Analysen viser, at ledergruppen udviser 

refleksivitet, ved at benytte empiri og metaforer fra dagligdagen til at reflektere over 

problemstillingen på. 

 

  

 

Fortællinger om ledelse 

 

Hvordan er fortællingerne beskrevet i forhold til ledelse af implementeringen, der i et narrativt 

perspektiv indebærer en grundlæggende åbenhed og opmærksomhed overfor det, der udfolder sig i 

øjeblikket, samtidig med at ledelsen skal fastholde en stabilitet i den daglige drift og skabe 

mulighed for stadig bevægelse. 

 

Yngre læge i medarbejdergruppen fortæller: ”Hvis vi taler om ledelse af implementeringen, så er 

det nogen gange lidt tung, når man hører fra de øverste chefer i Regionen, at alt går glidende og alt 

ser fint ud, når man står nede på gulvet og oplever en helt anden hverdag. Det er fint nok, at man 

ikke siger, at det er en katastrofe, men man må gerne sige, at der har været nogle vanskeligheder, 

som man arbejder med, ellers er det svært, når man nede på gulvet står i en hel anden virkelighed 

end den man har forklaret, så skal vi selvfølgelig nok have ja-hatten på. – og det har vi i høj grad 

haft, fordi vi har en ledelse, der er lydhør og bakker medarbejderne op.” 

 

Medarbejderne taler ledelse ud fra to perspektiver, - Regional ledelse og ledelse fra 

afdelingsledelsen. 

At lede er at udøve magt, fordi lederen er med til at afgrænse andre organistionsmedlemmers 

handlerum, - ikke kun i kraft af den formelt tildelte magt, som giver lederen nogle særlige 

ansvarsområder og beføjelser, men også som resultat af den magt, der udøves i de diskurser eller 

tankesystemer, som lederen rekrutteres ind i, og lederen skal både være refleksiv og selektiv ift. 
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hvordan man bidrager til de meningsskabende processer i hverdagen.
8
 Regionsledelsens udmelding 

om: ”Alt går glidende og ser fint ud”, konflikter med den meningsskabelse, som medarbejderne 

oplever.  

Men magt er et relationelt fænomen, der skabes og vedligeholdes af medarbejdernes løbende 

kommunikation i hverdagen. Magten udøves nedefra og virker gennem de diskurser og fortællinger, 

der er dominerende i Organisationen, derved har medarbejderne mulighed for at definere 

virkeligheden og bestemme, hvad der er sand og gyldig viden.  Og lige nu defineres virkeligheden 

til at være fortællinger om et mindre brugbart IT-system, der ikke bakker op omkring den enkelte 

patient. 

Derfor er det vigtigt, at medarbejderne inviteres med ind i processen på den måde, der vækker deres 

nysgerrighed og forestillingsevne, og som inviterer dem til at væve nye tråde gennem fortid, nutid 

og fremtid. Dog kan det skabe udfordringer i Organisationer så store som Sygehuse i Regionen at 

medarbejdere skaber fælles tynde fortællinger. En mulig vej til organisationsudvikling er 

samskabelse af alternative fortællinger på Hospitalsniveau, hvor den sociale interaktion er Direktion 

samt klinisk personale, og Direktionen efterfølgende samskaber foretrukne historier i interaktion 

med Regionen eller at Regionen inviterer udvalgte medarbejdere til samskabelse af alternative 

fortællinger. 

Medarbejder fortællingen handler ligeledes om, hvor vigtigt det er, at man som medarbejder er 

involveret og har indflydelse, idet det så kan lykkes at bevæge organisationen i en fælles retning.  

 

Afdelingens ledergruppe fortæller historier ud fra to perspektiver, - egen ledelse og ledelse udført 

af afdelingsledelsen. 

Ledende lægsekretær fortæller: ”Jeg har ledelsesmæssigt brugt mange kræfter på at berolige 

medarbejderne, men jeg må også sige, at der ikke ligger 1000 bånd alle vegne, når lægen nu 

journalfører tidstro, så det er ikke længere en stressfaktor. Men sekretærens opgaver er blot blevet 

mere komplekse og tager nøjagtigt lige så lang tid som før, så det ville være positivt set fra 

sekretærernes side, hvis man ikke først havde talt om gevinstrealisering, der handler om 

besparelser på sekretærområdet. Og så synes jeg, at det hele viser, hvor vigtigt det er, når man 

implementerer, at man har medarbejderne med fra starten og lytter til deres input. Men ret hurtigt 

er de mennesker man har taget ud af afdelingerne, som skulle have været med til at implementere 

fået Sundhedsplatformssprog, så det ligesom igen bliver dem og os” 

                                                           
8
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Afdelingssygeplejerskens fortælling: ”Det er en hel ny måde, at skulle lave ledelse på, ikke. Det 

stiller nogle krav til, at vi pludselig ikke kun skal være faglige ledere, men vi har selvfølgelig også 

alt det andet i vores ledelse. Men jeg har da altid sat en ære i, at jeg var den, der kunne gå forrest 

og det er sværere at få et overblik over antallet af ambulatoriestuer, der er i brug – og det har 

betydning for bemandingen. Men ledelsen her i afdelingen har hele tiden været lydhøre ift. hvor 

langt vi er, og der har været rigtigt meget fokus på arbejdsmiljøet. Jeg tror virkelig, at folk har følt, 

at det er noget, som vi er sammen om, for det er vores lille familie det her. Vi er blevet stærkere 

sammen i det her.” 

 

Den ledende lægesekretær fortæller en historie om, hvordan Regionen og Sundhedsplatformen 

synes at have udarbejdet en strategi om medarbejderinvolvering. Men invitationen til at vise, 

hvordan den enkelte medarbejder gør for at bidrage til, at målene nås og dele deres erfaringer 

omkring det, der virker, er blevet overskygget af konteksten har ændret sig fra at være kliniker på 

Hospitalet til at blive kliniker i Sundhedsplatformen, så det har ikke været muligt for det kliniske 

personale ansat i Sundhedsplatformen, at fange udfordringerne i klinikken og dermed skabe 

bæredygtige løsninger vha. lokale fortællinger. 

Så selvom forandringen, nemlig implementering af Sundhedsplatformener besluttet top-down, må 

stilladset bygges op nedefra med udgangspunkt i den lokale viden og praksis, idet det kun lykkedes, 

hvis man har kendskab til det velkendte, og den enkelte medarbejder må kunne se sig selv i den nye 

fremtidige praksis, og den enkelte leder må både positionere sig om styrende og udforskende, da 

man som leder må kende sproget, for at kunne udvikle det. 

 

Udfordringen ift. manglende medarbejderfølgeskab i organisationen kan beskrives om en 

manglende genforhandling af identitet, ”Det er en hel ny måde at lave ledelse på, ikke” og hvordan 

vi om ledelser ikke har formået at koble forandringen sammen med medarbejdernes værdimæssige 

platforme. Nemlig at give medarbejderen mulighed for at positionere sig i forhold til de strategiske 

forandringer og etablere gode grunde, der kan engagere den enkelt og arbejdsfælleskabet i 

forandringsprocessen. 

At medarbejderne alligevel har haft ”ja-hatten” på kan ses i lyset af, at medarbejderne fortæller en 

historie om, at afdelingsledelsen alligevel har formået at indtage en nysgerrig udforskende position 

og har været i dialog med medarbejderne ”hvor langt er vi nu og justerer ift. hvad vi kunne rumme, 
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og der er lyttet til alle, og der har været rigtig meget fokus på arbejdsmiljøet”, så vi, som ledelse, er 

blevet klogere på medarbejdernes perspektiv og har kunnet få ideer til de næste fremadrettede 

handlinger. 

 

 

Sammenfatning af fortællinger fra medarbejdergruppe og ledergruppe 

 

Hvis analysen af medarbejderfortællinger sammenligne med lederfortællinger ses, at 

medarbejderne har stort et stort ønske om, at se dem selv i den nye fremtidige praksis, men at det 

kræver, at Regionen er lydhør overfor at der tages udgangspunkt i den lokale viden og praksis.  

Men ledergruppens fortællinger handler også om, at den enkelte leder kæmper for egen identitet 

gennem de historier, der konstrueres. 

 

 

Fortællinger om ønsker til fremtiden 

 

Udvidelse af de allerede eksisterende diskurser og fortællinger i afdelingen skabes i følgeskab og 

ejerskab mellem ledelse og medarbejdere, så medarbejderne er medforfattere i den organisatoriske 

fremtid. Men hvilke historier fortæller hhv. medarbejder og leder i afdelingen om ønsker til 

fremtiden. 

 

Yngre læge i medarbejdergruppen har følgende fortælling omkring ønsker og drømme og 

fremtiden: ”Det er jo et helt nyt system i Danmark, så ”No wonder,” at vi ikke er helt tilfredse, det 

ville jeg heller ikke være, hvis jeg fik en ny bil, men implementeringen er en politisk beslutning, så 

systemet må bare tilpasses til, hvad vi synes er fornuftigt, med den bygger vi får uddannet her i 

afdelingen. Og så må vi arbejde på jobglidning her i afdeling og intern undervisning, så vi udnytter 

hinandens ressourcer.” 

 

Fortællingen om ønsker til fremtiden viser medarbejdernes ønske om at skabe mening, blive 

involveret og koordinere deres handlinger med hinanden i den daglige opgaveløsning. Derfor er det 

vigtigt, at den enkelte kan koble sig på mange forskellige sprog og fortællinger i organisationen. I 
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medarbejdernes fortællinger viser de, at de ønsker at bygge bro mellem forskellige diskurser og 

fortællinger, så der skabes udvikling og læring i afdelingen. 

 

Ledergruppen får under interviewet formuleret en ny fortælling med en ny overskift til 

fortællingen: ”en ny og bedre start.” 

 

Ledende lægesekretær fortæller: ” Det er utrolig vigtigt, at vi som ledere lytter til medarbejderne. 

Det skal ikke bare være noget vi siger, men det skal være noget, som vi går ud og mener, og gør det 

helt ud i detaljen” 

 

Som leder er man medlem af den organisation og det arbejdsfælleskab, hvor de historiefortællende 

processer finder sted. Det betyder, at man som leder indtager positionen som både fortæller og 

publikum, - man er både med til at fortælle, genfortælle og lægge øre til bestemte historier i 

dagligdagskommunikationen. Men da det er svært at gennemskue, hvilke fortællinger og diskurser 

man som leder bidrager til at skabe og vedligeholde, har man som leder et særligt ansvar gennem 

sine handlinger til at medvirke til at skabe og vedligeholde nyttige diskurser og fortællinger i 

organisationen, så det er derfor vigtig, at man som leder kan skabe en passende distance til de 

dominerende problemmættede fortællinger i egen organisation, for ikke at komme til at benytte sin 

formelle magtposition til at påvirke de meningsskabende processer, så organisationen og 

medarbejderne bevæger sig i en ønskværdig retning.  

Udvidelse af de allerede eksisterende diskurser og fortællinger i afdelingen skabes i følgeskab og 

ejerskab mellem ledelse og medarbejdere, så medarbejderne er medforfattere i den organisatoriske 

fremtid.  

 

 

 

Sammenfatning af fortællinger fra medarbejdergruppe og ledergruppe 

 

Sammenligningen af fortællingerne i henholdsvis medarbejdergruppen og ledergruppen viser, at 

medarbejderne ønsker at indgå i et arbejdsfælleskab og ledergruppen fortæller, at de ønsker at 

involvere medarbejderne og blive klogere på medarbejdernes perspektiv, så medarbejderne bliver 

medforfattere i den organisatoriske fremtid. 
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10. Konklusion 

 

Med udgangspunkt i min forforståelse og fortællinger som, vi i afdelingsledelsen, som ledende 

overlæge og ledende oversygeplejeske, har samskabt, - nemlig, at der findes mange tynde historier 

om Sundhedsplatformen og at det ville blive udfordrende at finde alternative fortællinger, har jeg 

undersøgt indsamlet empiri fra Medier og fra intranet i Region Hovedstaden og på Herlev- og 

Gentofte hospital. Jeg har efterfølgende afprøvet min indsamlede empiri i et semistruktureret 

interview af en medarbejder i afdelingen, inden jeg udarbejdede min endelige interviewguide, der 

skulle danne grundlag for to semistrukturerede interviews af henholdsvis en medarbejder og en 

ledergruppe i egen afdeling. 

 

Empirien fra Medier, intranet og medarbejderinterview skulle danne grundlag for at undersøge, 

hvad der bliver talt om – hvilke historier der fortælles om fænomenerne: 

Implementering af Sundhedsplatformen, medarbejderkompetencer, værdi for patienten, ledelse og 

ønsker til fremtiden.  

Interview med medarbejder og ledergruppe skulle undersøge, hvordan der tales om fænomenerne. 

Min forforståelse fortalte mig, at der ville være forskel i fortællingerne i henholdsvis medarbejder 

og ledergruppe, og derfor valgte jeg, at afholde to separate semistrukturerede 

fokusgruppeinterviews. 

 

Jeg er blevet overrasket over, hvordan medarbejderne og ledergruppen, trods udfordringer i det 

daglige arbejde, har været medvirkende til at skabe et refleksivt rum, der har skabt alternative 

fortællinger. Alternative fortællinger, der er nær koblet til Organisationens kerneydelse: Optimal 

behandling af den enkelte patient, så patienten føler sig ventet og velkommen. Idet det tidligere har 

været udfordrende at få medarbejderne til at fortælle en positiv historie om Sundhedsplatformen.  

Forskellen ser jeg i metoden, der benyttes, - et fokus væk fra Rationel analyse (fejlfindingsmetoden) 

til at benytte en strategi, hvor medarbejderne involveres (Narrative organisationsudvikling), og hvor 

strategen kan betragtes som en fortløbende genfortællende proces, der hele tiden er til revision og 

forhandling, så medarbejderne oplever, at de er medvirkende til at forme Organisationens mission, 

vision og værdigrundlag, da begivenheder og hændelser ikke er en indbygget mening i sig selv, men 

at de først tillægges mening i kraft af den måde, medarbejderne taler om dem på. 
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Jeg oplever, at medarbejderne via interviewet har vist, hvad de gør, for at bidrage til, at 

Organisations mål nås, og dele deres erfaringer og fortælle historier om det, der virker og skaber 

mening i relation til kerneydelsen: 

 ”Det var en markant anderledes undervisning, fordi systemet er færdigudviklet.” 

 ”Det er muligt at hjælpe hinanden og få udvidet sine adgange til systemet.” 

 ”Jeg dokumentere, når patienten har forladt rummet, for så har det ikke den store 

indflydelse på min kontakt til patienten.” 

 ”Vi har en ledelse, der er lydhør og bakker medarbejderne op. ” 

Men medarbejderne deler også deres erfaringer ift. det der fortsat skaber udfordringer:  

 ”Man lærer små unoder af sine kollegaer” 

 ”Man siger, at lægerne skal give diagnoser i stedet for sekretærerne, det har aldrig stået i 

loven.” 

 ”Jeg arbejder formentlig ikke som Sundhedsplatformen var givet til.” 

 ”Det er nogen gange lidt tungt, når man hører fra de øverste chefer i Regionen, at alt går 

glidende.” 

Når medarbejderne deler deres erfaringer, er der muligheder for at fange udfordringerne tidligt og 

sammen med medarbejderne skabe bæredygtige løsninger som ledelse, så derfor vil der til stadighed 

være fortællinger, der skal genforfattes. 

 

Analysen af ledergruppens fortællinger om det, der virker, ser således ud: 

 ”Vi bør tale om det der faktisk fungerer” 

 ”Der er jo nogen i afdelingen, der fortæller, at det virker for dem.” 

 ”Vi sørger for, at patienten føler sig ventet og velkommen” 

 ”Der ligger ikke 1000 bånd til sekretærerne, så det er ikke længere en stressfaktor” 

Ledergruppen fortæller fortsat om udfordringer på følgende områder: 

 ”Der er fortsat udfordringer omkring drift og økonomi.” 

 ”Der er ikke nogen, der kan fortælle os, hvad vi skal gøre.” 

 ”Hvordan skaber vi størst mulig patientinddragelse?” 

 ”Det er en hel ny måde at lave ledelse på.” 
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Analysen har anvist nye fortællinger, der skal bringes ind i et forum, hvor der kan ske en fælles 

udforskning af fortællingerne, idet den relationelle proces vil gøre det muligt at bevæge 

Organisationen engageret og værdiskabende ind i fremtiden. Jeg tror på, at det er vigtigt, at 

medarbejderne og lederne har et fælles fora mhp. at samkoordinere fortællingerne, idet både 

medarbejdere og ledere i et sådant forum vil få deres sprog udvidet, og dermed kunne skabe nye 

forståelser og handlestrategier, der kan medvirke til at oversætte og forankre strategien lokalt i 

afdelingen. Dette forum er ledelsen ansvarlig for at etablere. 

Det fælles forum indtænker jeg som de fora, hvor medarbejdere og ledelse mødes, så det bliver en 

integreret refleksiv kommunikation i alt samspil i afdelingen. Da forandringerne skal ses som en 

identitetsskabende aktivitet, for det er vigtigt at den enkelte medarbejder understøtter 

forandringerne for at kunne se sig selv i den nye fremtidige praksis, for at få ejerskab af 

forandringen. 

 

Analysen beskriver ligeledes, at medarbejderne ønsker forandring, men også efterspørger denne 

involvering og en anerkendelse og forståelse for deres udfordringer fra Regionen og 

Sundhedsplatformen. Den ledelsesmæssige udfordring for mig på afdelingsledelsesniveau ses i 

Relationen til netop Regionen og ledelsen i Sundhedsplatformen, idet jeg sammen med mine 

medarbejdere, ledergruppen og min samleder, den ledende overlæge kan indtænke narrativer som 

en måde at bidrage til at skabe læring, udvikling og gode arbejdsresultater i Organisationen på, - 

men jeg kan kun opfordre Regionen og Sundhedsplatformens ledelse til at indtænke denne 

anderledes form for ledelse, Narrativ organisationsudvikling, og signalere, hvordan formen vil 

kunne skabe positive ændringer i Organisationen.  

Samtidig med at Regionen fortsat ville kunne kontrollere resultatskabelsen, vil ledelsen kunne lade 

medarbejdernes kreativitet folde sig spontant ud til fordel for både ledelse, medarbejderrelationer og 

patientbehandling. 

 

Jeg er overrasket over, at der i fortællingerne fra Medier og intranet ikke findes historier om ledelse, 

og jeg kan se, at jeg dermed har skabt en selektion, hvor ledelse ikke har været en del af mine 

grundfortællinger, men idet jeg har valgt at benytte mig af den semistrukturerede interviewmetode, 

har jeg skabt mulighed for, at også andre fortællinger kan få plads. Dette har givet mig en 

erkendelse af, hvor vigtigt ledelse, lydhørhed og anerkendelse er for medarbejderne. 
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Fortællingerne fra mellemledergruppen om deres identitet som ledelse, ”Det er en hel ny måde at 

lave ledelse på,,” giver mig et indblik i, at deres identitet først nu skabes gennem vores sprog og 

opretholdes i fortællingerne, og at det er vigtigt, at jeg som leder, er medvirkende til at skabe 

foretrukne identitskonklusioner, der kan vedligeholdes i de sociale interaktioner, da mellemlederne 

spiller en væsentlig rolle for at tilblivne strategier overlever i afdelingen, da mellemlederne er dem, 

der er tilstede i det daglige arbejde og som har mulighed for at influere den meningsskabende og 

handlingskoordinerende aktivitet.
9
  

 

Jeg anerkender min egen forforståelse ift. at tænke, at medarbejdergruppen og ledergruppen 

fortæller forskellige historier. Deres optik fortæller historier ift. det meningsskabende i den 

kontekst, som de er en del af, men jeg føler mig overbevist om, at interaktionen mellem 

medarbejderne og lederne i afdelingen ift. at skabe fortællinger, der gør det muligt at handle i 

overensstemmelse med deres og organisationens foretrukne ideer og bestræbelser vil være 

medvirkende til at skabe forandringer i arbejdslivet. 

Men min konstruktion af dialogrum for henholdsvis medarbejdere og ledere har givet mig 

fortællinger om oplevet ledelse og ledelsesidentitet, som jeg ikke mener ville være samskabt i et 

fælles interview med både medarbejder- og ledergruppe. 

 

Jeg er opmærksom på, at de fortællinger, jeg har lyttet til, er fortællinger ud fra et perspektiv, som 

jeg har valgt, men jeg tænker, at jo mere interaktion mellem medarbejdere og ledelse, jo flere 

perspektiver vil der opstå i løbet af interaktionen, - idet livet i organisationen er multihistorielt. 

 

Jeg mener, at medarbejdergrupperne er repræsentative for hele medarbejdergruppen i afdelingen, 

men da livet i organisationen er multihistoriel, skabes der hele tiden nye fortællinger i relationerne 

pga. gensidige påvirkninger, så undersøgelsens reliabilitet kan diskuteres. Ved at have fokus på 

specifikke grundfortællinger i de semistrukturerede interviews mener jeg, at der er høj validitet i 

undersøgelsen. 

 

Løsning af en specifik problemstilling, kræver til tider, at ledelsen udvælgelse af en specifik optik, 

mhp på en strategi for løsning af problemstillingen. Løsning af et problem kræver dermed valg af 

teori med en bestemt optik og gennem optikken også flere fravalg, så dermed er der også fravalg af 

                                                           
9
 Snoor; s. 222 



41 

 

andre teorier med andre optikker, der kunne have givet et andet indblik i problemstillingen og 

dermed en anden løsning af problemet. 

Et valg medfører derfor altid fravalg. 

 

 

 

11. Perspektivering 

 

Når man som mig, er fascineret af sprogets skabende kraft og altid har været interesseret i 

medarbejdernes perspektiv for at skabe legitimitet blandt medarbejderne mhp. at løfte min 

ledelsesopgave, så giver organisationsudvikling gennem historiefortællinger rigtig god mening. 

Når man arbejder så intenst med en teori, bliver verden en stor fortælling både i arbejdslivet og i 

fritiden. Man lytter til de forskellige fortællinger og tænker: ”Kunne der også være en anden 

fortælling.” 

Jeg har netop nu fået en ny samarbejdspartner i ledelsen, som er helt ny leder, og som også er meget 

interesseret i medarbejdernes perspektiv og dermed også deres fortællinger. 

Jeg har løbende orienteret hende om min Masterafhandling og hun udviser stor interesse i, hvordan, 

man som ledelse, kan skabe organisationsudvikling. 

 

Afdelingen skal i gang med at planlægge en temadag for alle medarbejdere og ledere i efteråret 

2017. Planlægningen foregår i samarbejde mellem ledelse og medarbejderne. 

Dagsordenen er nuværende:  

 Dialog omkring udfordringer med Sundhedsplatformen,  

 Faglige indlæg 

 En konsulent, der skal holde et oplæg omkring gode samarbejdsrelationer og et godt 

arbejdsmiljø. 

I dette forum, vil der være mulighed for arbejde med fortællingerne omkring Sundhedsplatformen 

med fokus på: ”at det er fortællingerne om problemet, der er et problem.” 

 

Ligesom min egen læring ift. den narrative praksis, er det vigtig, at alle medarbejdere føler sig 

trygge ved det, at skulle se verden i et andet perspektiv, så indsigten vil først gives gennem et oplæg 
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omkring de 7P´er: Personligt perspektiv, publikum, punkturering, plot, persongalleri, positionering 

og pointe, mhp. at belyse, hvorfor det narrative perspektiv vil kunne benyttes som en dialogform. 

 

Herefter ville, den enkelte medarbejder, skulle skabe sin egen erfaring gennem gruppearbejde, hvor 

de vil blive bedt om at deltage i en interviewøvelse, der handler om: 

 At fortælle den gode historie om Sundhedsplatformen, hvor den enkelt har været 

medvirkende til at skabe den gode mono- eller tværfaglige samarbejdsrelation.  

 Hvad gjorde vedkommende, så det lykkedes 

 Om historien var blevet genfortalt mellem kollegaerne  

 Og hvilken forskel gav denne fortælling eller hvilken forskel kunne den have givet. 

Efterfølgende genfortælles historien af interviewer, så begge oplever både en tale og en 

lytteposition. 

 

Jeg tror på, at anerkendende interaktion mellem medarbejder og medarbejdere og ledere skaber 

udvikling, men det kræver, at interaktionen skaber mening for den enkelte. Men den anerkendende 

interaktion fremkommer kun, hvis medarbejderne kobler sig på det, som de andre finder vigtigt og 

værdifuldt, og dermed legitimerer deres fortrukne identiteter og udviklingslinier, så derfor er det 

vigtigt også at indtage en lyttepostition. 

At kunne lære medarbejderne ikke kun at tale men også at lytte til andre fortællinger, ville være et 

skridt på vejen til udvikling i afdelingen, for at invitere en mangfoldighed af stemmer ind i 

skabelsen af skabelsen af afdelingens strategi i arbejdet med Sundhedsplatformen eller andre 

implementeringsopgaver er også en strategi ift. at skabe ejerskab og følgeskab. 

 

Jeg er opmærksom på, at hvis vi, som ledelse, ønsker en løbende forbedringskultur, så må 

forandringerne ske ved udvikling af den lokale praksis. Hvis vi, som ledelse, ønsker denne 

forbedringskultur, skal vi skabe et ledelsessystem, som gør os ledere i stand til at hjælpe 

medarbejderne til at se og løse problemer og derigennem optimere processer. 

Men denne ledelsesform adskiller sig fra den klassiske ledelsesform. Lederen skal være meget 

tættere på processerne og medarbejdernes daglige arbejde, og lederen skal indtage rollen som coach 

og skal træne medarbejderne i positionere sig, så de får lyst til at lytte og indgå i en dialog. 

Dette betyder, at den enkelte leder skal arbejde med sig selv og interessere sig for til stadighed at 

realisere sig selv og sine indre potentialer, også selvom det betyder, at den enkelte leder skal skaffe 
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sig af med nogle vaner, der ikke fungerer, og erstatte dem med nye der gør. Dermed opbygges 

følelsesmæssig intelligens.
10

  

Så udvikling af sig selv som leder, udvikling af medarbejderne og udvikling af Organisationen mhp. 

at løfte organisationens kerneydelse skal ske som medlem af arbejdsfællesskabet, kan ske ved at 

have fokus på de tykke fortællinger, der levner plads til detaljer og modsatrettede konklusioner og 

beskriver livet i organisationen og hjælper med at mindske problemernes indflydelse, ved at 

synliggøre ledernes og medarbejdernes viden, færdigheder og kompetencer og stiller derfor langt 

flere handlemuligheder til rådighed. Disse handlemuligheder skaber flere muligheder for at skabe 

de bedste patientforløb, der dermed skaber værdi for den enkelte patient og mening for den enkelte 

medarbejder og leder, da patientbehandlingen er vores kerneværdi i Sundhedsvæsnet. 

 

 

 

12. Egen ledelsesudvikling 

  

Jeg oplever, at det til tider, kan være meget udfordrende at være leder. Nogle dage kan forløbe 

gnidningsfrie medens andre dage giver massive udfordringer. Gennem min uddannelsestid har jeg 

oplevet mange ledelsesmæssige udfordringer. Udfordringerne har oftest med en specifik optik 

kunnet indpasses i det fag, jeg har deltaget i på dette tidspunkt. Dette har medvirket til, at jeg, 

udover egne refleksioner over problemstillingen, har kunnet få sparring fra mine medstuderende og 

har kunnet få teori på udfordring. Dette har medført et større spektrum af muligheder ift. at løse 

mulige udfordringer. 

 

Jeg er, gennem uddannelsen, blevet bedre til at udfordre mig i egen ledelsespraksis og også turde 

sparre med andre og blotte, at jeg har brug for sparring og refleksion, og jeg er blevet endnu mere 

opmærksom på, hvor vigtigt sparringen med medarbejderne er som leder, idet de er tættere på 

arbejdsopgaven og ser andre ting, end det jeg kan se fra min position. Det er vigtigt for mig at turde 

erkende, at når jeg lytter mig frem til en andens fortælling, giver det mig et andet og bredere 

perspektiv på opgaveløsningen. 
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At have gennemført denne uddannelse og andre lederuddannelser har også givet mig ballast til at 

”turde” som leder, idet jeg oplever, at jeg har teori på min praksis. 

Jeg har i min individuelle udviklingsplan beskrevet, at jeg gennem uddannelsen ville arbejde med 

min egen refleksionsevne men også øge refleksionsevnen hos mine medarbejdere, og indtænke dem 

i mine strategiske handlinger. Derfor har det også været nødvendigt for mig til tider i uddannelsen, 

at hoppe ud på dybt vand og prøve teorier af, som jeg måske ellers ikke ville afprøve i hverdagen. 

Uddannelsen har givet mig et læringsrum, og der har været skabt en refleksionsrum. Disse rammer 

har medvirket til en personlig læring, der for mig har handlet om personlig udvikling og 

medinvolvering af medarbejderne i afdelingen, sidst med udgangspunkt i de narrative fortællinger. 

Dette har medvirket til at jeg har fået nye optikker i min ledelse. 

 

Et andet punkt i sin udviklingsplan har handlet om, at arbejde mere med strategisk ledelse. Et punkt, 

der er svært at evaluere selv. Men i min sidste lederudviklingssamtale hos en af vicedirektørerne på 

Hospitalet i februar d.å. blev der udmeldt, at Direktionen havde været i dialog omkring min 

forestående udviklingssamtale, og har valgt at tilbyde mig en udviklingssamtale igen i september 

d.å. da jeg på dette tidspunkt ville være færdig med min Master. Udviklingssamtalen ville tage 

udgangspunkt i min fremtid i Organisationen, da de var urolige for, om jeg ville forlade 

Organisationen mhp. nye udfordringer. 

Direktionens oplæg ville være, at jeg skulle undervise afdelingsledelser og mellemledere i 

Strategisk ledelse. Så jeg har lært, at det er vigtigt også at lytte til fortællingerne om egen praksis 

mhp. selvevaluering. 

 

Mit sidste udviklingspunkt i min udviklingsplan var fokus på netværksdannelse og deltagelse i 

arbejdsgrupper på Organisationsniveau. Dette punkt har jeg arbejdet med, da jeg har skiftet 

arbejdsplads til en anden Region, og dermed har jeg oplevet, at deltagelse i diverse arbejdsgrupper 

som en mulighed for at skabe relationer og lytte til historiefortællingerne i og om en ny 

Organisation, og har kunnet været medvirkende til at stille cirkulære og refleksive spørgsmål ind til 

historiefortællingerne. Kunne der måske fortælles en anden historie. 

 

Min tilbagemelding på lederspejlet har ligeledes medført, at jeg har troet på mig selv som leder, og 

har turdet skifte arbejdsplads, fordi jeg har troet på min egen ledelsesstil og de historier, der har 

været fortalt om min ledelse, der har givet mig legitimitet. Fortællingen om min ledelse er at: ”Jeg 
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er god til at lytte og hjælpe dem på vej i løsning af deres problemstillinger og give feedback på 

handlinger. Jeg er tillidsskabende og møder medarbejderne, der hvor de er, og jeg udstråler 

overskud. Jeg er god til at være rollemodel og formår at favne bredt i personalegruppen, og jeg 

formår at implementere politiske udmeldte mål eller andre ændringer. Jeg har oplevet, at jeg kun 

sjældent har haft brug for at benytte den tempoangivende eller den kommanderende ledelsesstil, 

men jo mere legitimitet og jo mere selvtillid, jeg har opnået som leder, jo mere har også disse to 

ledelsesstile kort være benyttet, så jeg oplever, at jeg kan benytte alle ledelsesstile alt efter 

konteksten. Jeg er meget opmærksom på at reflektere over min egen ledelse, om jeg erkender også, 

hvis jeg kunne have haft en anden optik eller handling, der kunne være mere hensigtsmæssig. Så jeg 

forsøger at handle som en følelsesmæssig intelligent leder.
11

 

 

Magten i historiefortællinger har også vist sig, da historien om min ledelsesstil nåede frem til min 

nuværende arbejdsplads, inden jeg tiltrådte min nuværende stilling på Herlev og Gentofte Hospital. 

Jeg er meget opmærksom på, at denne uddannelse ikke medfører et punktum i egen udvikling, men 

jeg tror på, at jeg ved at være opsøgende ift. ny viden omkring ledelse og gennem det at være en del 

af andres udvikling, vil jeg fortsat udvikle mig som leder. Jeg tror min nysgerrighed overfor det, der 

er anderledes end de historier jeg selv fortæller, vil hjælpe mig på vej i min udvikling og min 

erkendelse af nye veje og nye historiefortællinger, og dermed ny viden om Organisationen og mine 

medarbejdere, og dermed skabe en mangfoldighed af muligheder i min ledelse. Dette vil medvirke 

til, at medarbejderne og jeg til stadighed udvikler os i relationerne og dermed har mulighed for at 

skabe mere synergieffekt til gavn for patienterne i Organisationen. 

 

Så dermed kan lederen i samarbejde med medarbejderne via refleksive og cirkulære 

spørgsmål og en anerkendende ledelsestilgang skabe alternative fortællinger, der kan 

medvirke til at skabe organisationsudvikling og gode samarbejdsrelationer. 

 

Jeg er dog gennem processen med min Masterafhandling blevet opmærksom på, at historierne 

løbende ændrer sig, så det strategiske arbejde med fortællingerne er en ”on going” proces og 

dermed en strategi, der skal implementeres som en måde at interagere på, så den bliver en del af 

hverdagen og at det strategiske arbejde med historiefortællinger hele tiden skal justeres ift. de 

fortællinger, der samskabes. Aktiv lytning, en beherskelse af spørgeteknik og med en 
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fænomenologisk tilgang, hvor jeg forsøger at bevare en holdning præget af maksimal åbenhed 

overfor fænomenerne, er ligeledes udfordrende, når jeg er en del af organisationen og dermed 

medforfatter af fortællingerne. 

 

Et muligt udviklingspotentiale kan ligeledes bestå af introduktion af narrativ organisationsudvikling 

til resten af Organisationen, så interaktionen mellem medarbejdere og ledere på alle niveauer i 

organisationen skaber organisationsudvikling. 
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